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A MISKOLCI GYÖKEREK

Aranyosi Péter ésVida Péter

KARINTHY-GYŰRŰS HUMORISTÁK
KÖZÖS STAND UP ESTJE

2022. augusztus 19. 18:00
Pócsmegyer Rendezvényközpont

Mi a közös a két fellépőben?
A keresztnevük, a miskolci gyermekévek, a diósgyőri foci – de az nem

igazán – és a Kabinet Rt. show-ska zenekar.
A többi kiderül a 90percből, amit – néha – együtt töltenek a színpadon...

JEGYEK:
korlátozott számban kaphatóak

elővételben 3.500 Ft
a helyszínen: 4.000 Ft

JELENTKEZNI:
prk@pocsmegyer.hu e-mail címen
vagy személyesen a Pócsmegyer

Rendezvényközpontban
(2017 Pócsmegyer, Kossuth u. 27.)
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Pócsmegyer Község Önkormányzatá‐
nak Képviselő-testülete 2022. május 25-
én tartotta rendes, nyílt ülését.
Az 1. napirendi pontban a Testület
az Önkormányzat 2021. évi zárszám‐
adásáról szóló rendelet elfogadásáról
hozott döntést.
A 2. napirendi pontban elfogadásra
került a belső ellenőrzés 2021. évi tevé‐
kenységéről szóló beszámoló.
A 3. napirendi pontban a Pro Pócs‐
megyer Kft. 2021. évi mérlegbeszámo‐
lójának elfogadása történt meg.
A 4. napirendi pontban a Képviselő-
testület elbírálta a benyújtott civil pályá‐
zatokat. Döntése alapján a Pócsmegyer
– Surány Nyugdíjas Egyesület 350.000,-
Forint, a Köszi, önkéntes! Egyesület
350.000 Ft, valamint a Szigeti Polgárőr
és Önkéntes Tűzoltó Egyesület szintén
350.000 Ft vissza nem térítendő támo‐
gatásban részesül.
Az 5. napirendi pontban a Polgár‐
mesteri Hivatal Alapító Okiratának mó‐
dosításáról született döntést.
A 6. napirendben a Képviselő-testület
arról döntött, hogy a Pócsmegyer, Fácá‐
nos utca 2427 hrsz. alatti ingatlanát, az
arra sikeres pályázatot benyújtó vevők
részére értékesíti.
A 7. napirendi pontban meghirde‐
tett, a Pócsmegyer és Surány Közműve‐
lődéséért Közalapítvány alapító okiratá‐

nak módosításáról szóló döntését a Tes‐
tület a következő testületi ülésre halasz‐
totta.
A 8. napirendi pontban került elfo‐
gadásra az Önkormányzat gyermekjólé‐
ti és gyermekvédelmi feladatainak ellá‐
tásáról szóló beszámoló.
A 9. napirendi pontban pedig elfoga‐
dásra került a Figyelj Rám! Egyesület
beszámolója is.
A 10. napirendi pontban a Képviselő
testület elfogadta az Önkormányzat
Közbeszerzési Szabályzatát.
A 11. napirendi pontban a surányi
gerincút és a Napsugár tér építése kap‐
csán lefolytatásra kerülő közbeszerzési
eljárás bíráló bizottságába választott ta‐
gokat a testület.
A 12. napirendi pontban döntés szü‐
letett arról, hogy bérleti szerződést köt
az Önkormányzat a Magyar Posta Zrt.-
vel, az Egészségház pincéjének 10 m2

alapterületére.
Továbbá határozat született arról, hogy
mind a pócsmegyeri baptista gyüleke‐
zet, mind a pócsmegyeri református
egyház nyári táborainak megszervezésé‐
hez 200.000 – 200.000 Ft támogatást
kap. Valamint döntött a testület arról is,
hogy a református temető, mint közte‐
mető fenntartásához 250.000 Ft támo‐
gatást nyújt az idei évben.
A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
csatlakozni kíván a Klímabarát Telepü‐
lések Szövetsége szervezethez. Valamint
döntést hozott arról is, hogy pályázatot
nyújt be madárbarát település minta‐
projekt kialakítására a Magyar Madárta‐
ni és Természetvédelmi Egyesülethez.
Testületi határozat értelmében a Dom‐
kontex Kft.-től, ajándékozás útján, Pócs‐
megyer Község Önkormányzat tulajdo‐
nába kerülő 2114/23 helyrajzi számú
magánutat és a 2125 helyrajzi számú
Fácános utca elnevezésű helyi közutat
telekalakítási eljárással egyesíti az ön‐
kormányzat.
A Képviselő – testület 2022. május 27.
napján, testületi ülés keretében közmeg‐
hallgatást tartott.
A jegyzőkönyvek és a rendeletek megte‐
kinthetők a www.pocsmegyer.hu olda‐
lon.

ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA / JEGYZŐ

Önkormányzati hírek

Tájékoztatás nyári igazgatási szünetről
Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot arról, hogy Pócsmegyer Község Önkor-
mányzat Képviselő-testületének határozata alapján, a Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatal

nyári igazgatási szünetének időtartama 2022. évben

2022. augusztus 15-től – 2022. augusztus 26-ig tart.

Az igazgatási szünet időtartama alatt
a Polgármesteri Hivatal zárva lesz, az ügyfélfogadás szünetel.

A Polgármesteri Hivatal ügyeletet biztosít, kizárólag halaszthatatlan ügyintézést igénylő esetekben.

ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA / JEGYZŐ
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Tájékoztatás
adóügyi ügyfélfogadás szüneteléséről

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot arról, hogy a Polgármesteri Hivatalban

2022. július 18-tól 22-ig

helyi adóügyekben a személyes és telefonos ügyfélfogadás is szünetel.

Megértésüket köszönjük.!
ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA / JEGYZŐ

Tájékoztatás anyakönyvi,
hagyatéki ügyfélfogadás szüneteléséről

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot arról, hogy a Polgármesteri Hivatalban

2022. július 18-tól – július 29-ig
anyakönyvi, lakcím, és hagyatéki ügyekben

a személyes és telefonos ügyfélfogadás is szünetel.

Megértésüket köszönjük.!
ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA / JEGYZŐ

Változás a nyaralók kommunális
szemétszállítási szolgáltatása kapcsán

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2022-es éveben a nyaraló szolgáltatással kapcsolatban az alábbi vál-
toztatás került bevezetésre.

Korábbi években több Ügyfélnek gondot okozott, a zsákok átvétele a nemmegfelelő helyszín és, vagy idő-
pont miatt. Erre való tekintettel az idei évben a nyaraló szolgáltatással rendelkező Ügyfeleink részére a
levelezési címükre, postai úton 26 darab érvényességi matricát küldött Társaságunk. A kommunális hulla-
dék bármilyen, kereskedelmi forgalomban kapható, maximum 120 literes űrtartalmú zsákban kihelyezhe-
tő, melyre jól látható helyre 1 db érvényességi matrica felragasztása szükséges alkalmanként. Így Ügyfele-
ink az általuk megadott levelezési címen megkapják a szükséges érvényesítő matricát és nem kell külön
helyszínen, időpontban a szolgáltatás kapcsán megjelenniük.

Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.
Tel.: 06-28/561-200
Fax: 06-28/561-201
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Felhívás a parlagfű elleni védekezésre
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy a parlagfű elleni védekezés jogszabály
által előírt kötelezettség az ingatlanok birtokosai (használói, tulajdonosai) számára.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban:
Törvény) 17. § (4) bekezdése a parlagfű mentesítés érdekében előírja, hogy az ingatlan
használója (tulajdonosa) köteles a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni, és
ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Az általános gyomfertőzés elleni védekezési kötelezettséget a növényvédelmi tevékeny-
ségről szóló 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet, valamint a parlagfű elleni közérdekű védeke-
zés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megálla-
pításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008.(VIII.30.) Kormányren-
delet szabályozza.

A települések belterületén a jegyző hatásköre a parlagfűvel fertőzött ingatlanok tulajdo-
nosaival szemben eljárni, külterületen a növény- és talajvédelmi hatóság ellenőrzi a par-
lagfű fertőzöttséget. A jegyző ún. közérdekű védekezést rendelhet el a fertőzött ingatlan-
ra, ha a tulajdonos gyommentesítési kötelezettségének nem tesz eleget. A közérdekű
védekezés költségeit a gyomfertőzött ingatlan tulajdonosának kell viselnie. A közérdekű
védekezés elrendelését követően minden esetben növényvédelmi bírság kiszabására ke-
rül sor.

Növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult. A bírság
összege bel- és külterületen a fertőzött terület nagyságától függően egyaránt 15.000 –
5.000.000 Ft-ig terjedhet.

Mindezekre tekintettel, de leginkább azért, mert a parlagfű allergiával küzdő társaink
életminőségét rendkívüli mértékben rontja a levegőben szálló parlagfű pollen, kérem
Önöket, hogy végezzék el a gyommentesítést, és azt tartsák fenn egészen őszig.

Együttműködésüket köszönöm!
ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA / JEGYZŐ



Kertmozi a Malomnál
A pócsmegyeri kertmozi régi-új kezdeményezés. Nyári estéken jó alkalom a közösségi
együttlétre, hogy néhány érdeklődő egymás társaságban nézzen könnyű filmeket. Szerény
kerti körülmények között, szabadban, zsíroskenyérrel, fröccsel. Kérjük, lehetőleg gyalog vagy
kerékpárral gyere. Ha távolabbról autóval jössz, hagyd kinn a sarkon a töltés tövében, tőlünk
60 m-re. (Zajra, porra, szomszédokra és önmagunkra való tekintettel.)
A filmek friss megjelenésűek, a vetítés legális, ezért van ára a jegynek (1.000 Ft).
A malombeli vetítéseket a szentendrei P'Art Mozi teszi lehetővé.
Cím: Pócsmegyer, Malom u. 1.
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Nyáron is könyvtár
Sokunknak a nyárhoz hozzá tartozik az olvasás. Vízparton, hegytetőn, udvaron, szobában, mindegy, csak
egy kényelmes ülőalkalmatosságra van szükség és néhány üres órára. Ilyenkor kézbe kerülhetnek a vas-
tag könyvek, amelyekre év közben nincs idő, vagy éppen a könnyed regények.

Könyvtárunk a megszokott nyitvatartási időben várja a kedves olvasókat sok új könyvvel. Örömmel látom
az unatkozó gyerekeket is, akiknek izgalmas olvasmányok mellett érdekes társasjátékokat tudok ajánlani,
melyekkel a könyvtár olvasótermében játszhatnak.

Szabadság miatt augusztus első két hetében lesz zárva a könyvtár, azaz augusztus 1-14-ig.
Ha más napokon nyitvatartási időben mégis zárva találja az ajtót, kérem, csengessen!

Kellemes nyarat és sok feledhetetlen élményt kívánok minden kedves olvasónknak!

június 17. ................................................................................................................... A BESZÉD
francia vígjáték, 87 perc, 2020. (12)

június 24. ................................................................................................................... ŰRPIKNIK
magyar sci-fi dráma, vígjáték, 80 perc, 2021. (12)

július 1. ...................................................................... KÖNYVESBOLT A TENGERPARTON
angol dráma, 113 perc, 2017. (12)

július 8. .................................................................................................... AMÍG TART A NYÁR
ausztrál vígjáték, filmdráma, 118 perc, 2019 (16)

július 29. ................................................................................................................. FŐZŐKLUB
dán vígjáték, filmdráma, 98 perc, 2020. (16)

augusztus 5. ............................................................ AZ EMBER, AKIT OVÉNAK HÍVTAK
svéd fekete komédia, 116 perc, 2015. (16)

augusztus 19. .................................................................................................... KEDVES KÉM
chilei–amerikai–német–holland–spanyol dokumentumfilm, 84 perc, 2020. (12)

augusztus 26. ................................................................. NOTTHINGHILL-I CUKRÁSZDA
angol romantikus vígjáték, filmdráma, 97 perc, 2020. (12)

Vetítések
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Pócsmegyer-Surány Nyugdíjasok Egye‐
sülete 2.000.000 Ft vissza nem térítendő
támogatást nyert, az Agrárminisztérium
2022. évi, a nemzeti értékek és hungari‐
kumok gyűjtésének, népszerűsítésének,
megismertetésének, megőrzésének és
gondozásának támogatására című,
HUNG-2022 HF/533/2022 számú
pályázaton.
Az elnyert összegből kerül megrende‐
zésre a 2022. 09. 24-i Szüreti sokadalom
és az esti Szüreti bál.
A délutáni eseményeknek a Rendez‐
vényközpont parkolója, és az orvosi ren‐
delő mögötti zöld terület ad helyszínt.
Program összeállítása során igyekeztünk
figyelembe venni a családok és az idő‐
sebb korosztály igényeit is. Az Egyesület
legfontosabb célkitűzése a mai fiatal ge‐
neráció megismertetése a korabeli falusi
élet hagyományaival, illetve az idősebb
korosztály feledésbe merülő emlékeinek
életben tartása.
A szüreti mulatság, amely idén 3. alka‐
lommal kerül megrendezésre, immár

hagyományos rendezvény településünk
életében. Célja a hagyományok ápolása,
élményszerű bemutatása, illetve átörö‐
kítése a gyermekek számára. A prog‐
ramsorozatban szerepel lovas felvonu‐
lás, lovaskocsik, hintók bemutatója és
felvonulása, szőlőpréselés hagyományos
eszközökkel, mustkészítés, táncbemuta‐
tó a Nyugdíjas Egyesület tagjai által ösz‐
szeállt Őszirózsa együttes által, borkós‐
toló és borbemutató a szigetmonostori
borász, Szabó Iván közreműködésével.
A boros tematika kapcsán a szőlő- és
borkultúrát, a szőlőművelést a borkészí‐
tés eszközein keresztül igyekszünk majd
bemutatni. Megtekinthető lesz a hagyo‐
mányos borkészítéshez használt eszkö‐

zök tárlata (prés, lopó, hordókészítő
eszközök), továbbá a szőlőművelés esz‐
közei, a szőlő feldolgozásához szükséges
kádak, különböző típusú prések, de lát‐
hatunk majd borszivattyút és dugózót
is. Az eseményt továbbá a Pomázi Tűz‐
oltózenekar és az MP3 zenekar játéka
színesíti.
A nap folyamán gulyásfőző versenyt
szervezünk, ahol helyi csapatok mérhe‐
tik össze tudásukat.
A nap szüreti bállal zárul, ahol fellép
Bódi Guszti és Margó, valamint a Tóth
Trió.
Mindenkit szeretettel várunk a délutáni
eseményekre, valamint az esti bálra is!

NYUGDÍJAS EGYESÜLET

Sikeres pályázat a Nyugdíjas Egyesület által
szervezett Szüreti sokadalomra

Pócsmegyer-Surány Nyugdíjasok Egye‐
sülete vezetősége nagyszerű programot
hirdet a kedves tagok számára.
Az augusztus 20-i nemzeti ünnepünk reg‐
gelén 9 órára toborozzuk tagjainkat egy
nagyszerű biciklitúrára.
Gyülekezés a fent említett időpontban a
surányi Civilek Háza előtt (Akácos út 17.)
A 25 kilométeresre tervezett dunaparti
túra a remélhetőleg kellemes időben,
gyönyörű környezetben, igazán szép
előkészület az ünnepnap bevezetésére.
A kellemes biciklis kirándulásból meg‐
érkezve bográcsban készült remek ebéd,
valamint 1-1 palack üdítő ital, vagy sör,
(ki mit óhajt) várja az éhes és szomjas
sportembereket. A finom menü kiegé‐
szíthető a Nyugdíjas Egyesület kevésbé
vállalkozó kedvű tagjai által hozott ital‐
lal, süteménnyel.
Aki a biciklitúrán részt kíván venni, ve‐

gye fel a kapcsolatot Szabó László tag‐
társunkkal. Mobilszáma: 30-500 3077
Az ebéd befejeztével csatlakozunk a
Napsugár-téren a Szent István napot, az

Új Kenyér ünnepét ülő, és egymás tár‐
saságát élvező surányi és pócsmegyeri
barátainkhoz.

CSÉMY K.

Nyugdíjas biciklitúra
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Lackfi Jánost olvashatja, olvastathatja a
legfiatalabb korosztály egészen a felnőtt
korosztályig. Számtalan mese, vers, ifjú‐
sági mű és felnőttirodalom fűződik a
nevéhez.
Ebből a széles skálából ragadtam ki a
Szerelmi nyomozás című igazán vicces,
kellemes kisregényét. A gyerekkönyv
első felében nem indul meg a nyomo‐
zás, hanem bemutatja az osztályt és az
iskolai mindennapi életet. Mindezt Bá‐
lint, a főhősünk szemszögéből. Megis‐
merkedünk többek között Artúrral, az
izomaggyal, Béluval, a tehetséges zon‐
goristával, Gergővel a filozófussal, Basz‐
szussal, a zenetanárral, Kuala Lumpur‐
ral, a földrajztanárral, Lali bával, az
osztályfőnökkel és Filóbával, a törita‐
nárral. Elkalauzol minket egy félresike‐
rült, de annál mulatságosabb kirándu‐
lásra. Felcsillan a remény egy majdnem
szerelemmel Annával, s kiderül ennek
mi vet véget. Én már nagyon vártam a
második felét, habár igen szórakoztató
volt a gyerekek, a tanárok, az iskolai mi‐
liő megismerése.

„Szerintem Bálint tök helyes, totál bele‐
zúgtam… Love.” Ez az egymondatos
szerelmi vallomás kelti fel Bálint figyel‐
mét, aki teljesen átlagos, nem sok önbi‐

zalommal rendelkező diák, így nagy
meglepetés és öröm is ez a kis levél. De
vajon ki írhatta? Elindul a nyomozás.
Kizárja a lehetetlent, majd a lehetőségek
is fogynak. Bálint látatlanul is belehaba‐
rodik az üzenet írójába, hiszen a szere‐
lem várja! Majd végre kitudódik ki írta
az üzenetet, de utána az események sod‐
rában meglep minket az író egy újabb
fordulattal. Bálint változó lelki világát és
érzelmei tengerét jól leíró könyv sikere‐
dett Lackfi János tollából. Fiatal gondo‐
latok, gyereknyelv fűszerezi a könyvet,
így egy laza, kifejezetten ajánlott nyári
olvasmány a fiatalabb korosztálynak.
Lackfi János József Attila- és számtalan
egyéb író- díjas magyar költő, író, tanár,
műfordító, fotós. Miért pont a Szerelmi
nyomozást választottam? Olvastam tőle
sok könyvet és bevallom engem a gye‐
rekmesék és a fiatal korosztálynak írt
könyvei fogtak meg leginkább. A meséi
történetben gazdagok, izgalmasak és
szellemesek. Érzi milyen gyereknek len‐
ni és nagyon jól le is tudja írni.

RADY-NOVÁK ESZTER

Olvasópont
Lackfi János: Szerelmi nyomozás
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2022 tavaszán végre újra felpezsdülhetett
az élet az Óvodánkban.
Kezdődött tavaszi programjaink sora a Víz
világnapjával március 22-éhez kapcsoló‐
dóan, amikor is mindhárom csoportban
forgórendszer szerűen vehettek részt a gye‐
rekek különféle játékos tevékenységekben,
amiket a csoportos óvó nénik szerveztek.
Volt kézműves foglalkozás a Nyuszi cso‐
portban, mozgásos játékok a Katica cso‐
portban, és érdekes vizes kísérletek a Süni
csoportban. Nagyon élvezték a gyerekek.

Majd következett a Szent György napi
állatkihajtási ünnep április 24-hez iga‐
zodva. Ezen a délelőtt az udvaron szerve‐
zett játékos feladatok kötötték le a gyerme‐
keket. Voltak népi játékok, tánc, népzene,
állatos kirakó a teraszon, és mozgásos játé‐
kok a füves részen.

Ezután a Madarak és fák napja alkalmából
a Budakeszi Vadaspark helyszínileg ki‐
helyezett foglalkozásán tehettek új tudásra
szert a csoportok. Mint minden esetben,
így most is találkozhattunk élő állattal ez‐
úttal egy galambot hozott nekünk a foglal‐
kozás vezető.

Majd gyereknapunkat tarthattuk meg,
amelyen udvari ügyességi játékok sorát
próbálhattuk ki, majd jégkrémet ettek a
gyerekek.

Végül június elején az iskolába menő na‐
gyokkal iskolai látogatáson vehettünk részt,
amire nagy izgalommal érkeztünk!
Ezúton is köszönjük az elsős tanító néni,
Somodi Kati néni közreműködését!

Ezúton szeretnék tartalmas, pihentető, szép
nyarat kívánni Mindenkinek, az iskolába
menő Gyerekek számára pedig örömteli,
boldog iskolás éveket a Barangoló Óvoda
minden dolgozója nevében is!

HANÓ KATALIN

Tavaszi programok a Barangoló Óvodában –
örömteli szabadulás a pandémia fogságából!

Kirándulás Visegrádra
A Pócsmegyer-Surányi Nyugdíjas Egyesület július 29-én, pénteki napon

panorámás busz kirándulást szervez Visegrádra.
Az autóbusz költsége tagoknak 2000 Ft/fő, külsős érdeklődőknek 3000 Ft/fő.

Bővebb felvilágosítás, jelentkezés: Nemesné Krajlich Karolinánál,
délutánonként 17 óra után, a 06-30 6408842 telefonszámon, július 15-ig.

NYUGDÍJAS KLUB VEZETŐSÉGE
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Csupán három évig lubickolt a totális szü‐
lői szeretetben. Sokat játszottak, kirándul‐
tak, beszélgettek. Mindenki dicsérgette
milyen szép, aranyos és vidám kisgyerek.
Anya mosolygott, apa megölelte. Sokszor.
Egyszer csak azt hallotta: már nagy gyerek,
óvodába kell járnia. Alig látszott ki a többi‐
ek közül. Gyorsan megtanulta, ha szólni
akar, ki kell várnia a kellő pillanatot. Mivel
gyakorta nem érkezett el számára az a bi‐
zonyos pillanat, másképp próbálkozott. Ez
túl jól sikerült. Büntető székre került, mert
túl hangos volt, verekedett vagy éppen
azért sem csinálta, amit kellett. Látta, hogy
vannak szerethetőbbek nála. Az óvó néni
ölébe ülhetnek, foghatják a kezét, ő meg
sokszor megsimogatta a fejüket, többször
segített nekik. Tudta, hogy nagyon jónak
kellene lennie. Mire sikerült volna, el kel‐
lett hagyni az óvodát.
Az iskolában már az első évben úgy érez‐
te, hogy mindenki csak azzal kínozza,
amit nem tud! Valamiért Anya is sokkal
idegesebb lett. Ráadásul állandóan kér‐
désekkel kínozta. Például megmosta a
kezét evés előtt? Hiába mondta, hogy az
iskolában nem fontos kezet mosni, ezért
aztán otthon sem jut eszébe. Ez nem
mentség. Nincs mentség arra sem, hogy
sosem tudta mi a házi feladat. Nem em‐
lékezett rá. A tanító néni túl gyorsan,
vagy túl halkan beszélt, különben is le‐

het, hogy a többieknek mondta és nem
neki, mert rá se nézett soha.
Aztán ott van az evés. Nem ette meg az
uzsonnáját. Azt sem tudta, hogy ott van a
táskájában. Csak akkor vette észre, amikor
az olvasó könyvét véletlenül ugyanabba a
fakkba tette, ahol az már régóta ott lapult.
A könyve beletunkolódott valahogy a
szottyos paradicsomba, vagy valamibe.
Titokban akarta rendbe hozni, de anya
mindent lát. Amikor rákiáltott, hogy mit
művelsz? – tényleg nagyon mérges volt.
Apának is elmondta. Ezen összevesztek.
Mostanában sokszor kiabálnak egymással.
Az is lehet, hogy nem szeretik egymást?
Na és őt szeretik még? Talán miatta ilyen
idegesek? Mert nem okos. Most már állan‐
dósult a rémület és a torkát is szorongatta a
rettegés. Pedig jó akar lenni. Nagyon jó
lesz, majd holnap újra megpróbálja. Hol‐
nap hoz egy dicséretet vagy egy jó jegyet
valamiből. Olyan jó lesz, hogy szülei meg‐
ölelik és büszkék lesznek rá.
Másnap az iskolában elgáncsolták, neki‐
esett a tanári asztalnak, felborult a vízzel
és virággal teli váza, rá a tanító néni dolga‐
ira. „Gyermeke felelőtlen viselkedése miatt
kárt okozott, ezért figyelmeztetésben részesí‐
tem”. Az első beírást mindenki elborzadva
fogadta a családban. Addig bizonygatták,
hogy milyen szörnyű nagy kárt okozott a
szeleburdiságával, hogy egész este keser‐

gett. Azt sem tudta, hogy mi az a „kár”. Fo‐
galma sem volt arról mit írt be a tanító
néni a kis füzetbe. Egyáltalán miért, és mi‐
kor írta oda azokat? És mióta van neki
ilyen füzete, amibe bárki bármit beírhat,
amivel elkeseríti anyát és apát?
Eltelt egy év. Aztán kettő. Három. Négy.
Öt. A felsőben még zűrösebb lett min‐
den. A hátsó padba került. A szavakat
sem érti, amiket elhadarnak a tanárok. Az
írásról, amit a táblára firkáltak, nem is be‐
szélve. Alig tudta elolvasni. A keze állan‐
dóan izzadt, amikor tesztet írtak. Folyton
törölgetnie kellett. Ezzel persze mindig
időt veszített. A szöveg háromszori olva‐
sása sem mondott soha semmit. Lema‐
radt. Tudta, már megint nem fog sikerül‐
ni. Ha sokáig nem képes hazavinni
valami jót, szülei előbb-utóbb elhagyják
őt is, ahogy nemrég elhagyták egymást.
Nagyon úgy néz ki, hogy igaza van. El‐
hagyták őt. Anya vállalta ugyan, hogy
vele marad, de apa nem. Ritkán látja.
Anyát is, mert dolgozik. Tudja, hogy
anyának sok problémája van. Sok min‐
den idegesíti. Alig beszélgetnek. Rossz
gyerek lett, nem tudja mit kellene tennie
ez ellen. Egyszer megkérdezte, mit segít‐
sen. Anya ingerülten azt mondta legyen
önállóbb. Jól van, de hogyan? Egyedül ta‐
lálja ki???.

TÖRÖK ANNA KAROLINA

Kötetlenül – Nem vagy elég jó

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – SZÉP KERTEK 2022.
Örömmel tudatjuk, hogy ez évben is kiírásra
kerül „Az én kertem”pályázat, amelynek kere-
tében az Önkormányzat és a civilek összefogá-
sával településünk legizgalmasabb portáit
szeretnénk díjazni.

A zsűri a pályázatok értékelése során 10 portá-
nak ítél majd oda oklevelet és emléktáblát.

A jelentkezéseket a legjobb.kertek@gmail.com email
címen várjuk.

A nevezési határidő: 2022. július 31.

Eredményhirdetés: 2022. augusztus 20.
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A Kihívás napján tornázik a Meridián csoport
Pócsmegyeren



Pudingos-málnás
reszelt sütemény

Hozzávalók a tésztához:
• 350 g búzafinomliszt
• 5 db tojássárgája
• 250 g vaj
• 1 kv. kanál sütőpor
• 3 ev. kanál kristálycukor
Hozzávalók a töltelékhez:
• 5 db tojásfehérje
• 2 csomag vaníliapuding
• 240 g porcukor
• 2 csomag vaníliacukor
• 50 ml növényi olaj
• 500 g málna
• zsemlemorzsa a tepsi beszórásához
• vaj a tepsi kikenéséhez
• porcukor szóráshoz

Elkészítése:
1. Elkészítjük a tésztát. A lisztet a sütő‐
porral elkeverjük, majd átszitáljuk. Hoz‐
záadjuk a tojások sárgáját, a cukrot, a
nagy lyukú reszelőn lereszelt vajat. A
hozzávalókból tésztát gyúrunk. Miután
elkészült, két egyenlő részre osztjuk, fóli‐
ába csomagoljuk és legalább 1 órára fa‐
gyasztóba tesszük.
2. Egy 30×22 cm-es tepsit vajjal kike‐
nünk, majd zsemlemorzsával beszórjuk.
3. Az egyik tésztát nagy lyukú reszelőn
lereszeljük. Kezünkkel lenyomkodjuk,
majd 190 fokon 20 percig sütjük. Miu‐
tán a tészta megsült, kihűtjük.
4. Elkészítjük a tölteléket. A tojásfehér‐
jét kemény habbá verjük, majd fokozato‐
san beledolgozzuk a porcukorral elke‐
vert vaníliacukrot.
5. A tojáshabba beleszórjuk a puding‐
port és elkeverjük, majd folyamatos ke‐
vergetés mellett lassan belecsorgatjuk az
olajat.
6. A krémet rátesszük a kihűlt tésztára.
7. A málnát megmossuk és lecsepegtet‐
jük. Egyenletesen rátesszük a krémre,
majd erre ráreszeljük a másik tésztát.
8. A süteményt 190 fokon 40 percig
sütjük. Az első 10 percet légkeverésesen
sütjük, majd a maradék fél órát csak a te‐
tejét (amennyiben a sütésbeállítás ezt
engedi).
9. A süti tetejét porcukorral megszór‐
juk, felszeleteljük és tálaljuk.

Epres sajttorta sütés nélkül

Hozzávalók a kekszes alaphoz:
• 180 g kedvenc száraz kekszünk
• 80 g felolvasztott vaj
Sajtos töltelékhez szükségünk lesz:
• 240 g mascarpone vagy más natúr
krémsajt
• 50 g kristálycukor
• 1 kv. kanál vanília kivonat
• 250 ml habtejszín, legalább 33%-os, de
a legjobb a 40%-os
Hozzávalók a gyümölcsös réteghez:
• 700-800 g friss eper
• 150 g fagyasztott málna
• 1-2 ev. kanálkristálycukor
• 1/2-1 kv. kanálétkezési keményítő

Elkészítése:
1. A kekszet ledaráljuk és elkeverjük a
felolvasztott vajjal. A keveréket egy kör
alakú tortaforma aljára nyomkodjuk.
Ügyeljünk arra, hogy az alapból kb. 0.5-1
cm magasan a forma oldalára is kerüljön.
Amíg a tölteléket elkészítjük, a kekszes
alapot hűtőszekrénybe tesszük.
2. A krémsajtot a cukorral krémesre
dolgozzuk, közben hozzáadjuk a vanília
kivonatot. A habtejszínből tejszínhabot
készítünk, majd óvatosan beledolgozzuk
a sajtos keverékbe. a krémet rákenjük a
kekszes alapra és elsimítjuk. A tortafor‐
mát fóliával letakarjuk, majd legalább 1
órára hűtőszekrénybe tesszük. Amíg az
alap a hűtőszekrényben pihen, elkészít‐
jük a gyümölcsös réteget.
3. A málnát egy főzőedénybe tesszük,
megszórjuk a cukorral, felforraljuk és át‐
passzírozzuk. Ismét felforraljuk. Egy
evőkanálnyi vízben feloldjuk a keményí‐
tőt, hozzáadjuk a málnához és pár percig
együtt főzzük. A málnának be kell sűrű‐
södnie. Ezután levesszük a tűzről és ki‐
hűtjük.

4. A megmosott epret félbe vágjuk,
majd leöntjük a málnás mártással. Óva‐
tosan elkeverjük, az epreket szépen min‐
den részén érje a szósz. Az epres réteget
rákanalazzuk a kekszes-krémes alapra,
majd legalább egy éjszakára a hűtőszek‐
rénybe tesszük.
5. Ha nincs kedvünk a málnás szósszal
bajlódni, akkor ezt egész egyszerűen ki‐
hagyjuk, a krémre rászórjuk a feldarabolt
epret, majd tortazselével leöntjük.

Túrós-barackos süti kelt tésztából,
édes morzsával

Hozzávalók a tésztához:
• 125 ml langyos tej
• 1 db tojás
• 50 g vaj
• 250 g búza finomliszt
• 50 g kristálycukor
• 12 g élesztő
• 1 kávéskanál rum
• csipetsó
Hozzávalók a töltelékhez:
• 250 g lágy túró
• 2 evőkanál porcukor
• 250 g barack
Hozzávalók a morzsához:
• 80 g vaj
• 80 g kristálycukor
• 80 g rétesliszt

Elkészítése:
1. A langyos tejbe belemorzsoljuk az
élesztőt, hozzáadjuk a cukrot és kb. egy
kanál lisztet. Elkeverjük, az élesztőt fel‐
futtatjuk.
2. Az élesztőhöz nagyobb tálba tesszük,
hozzáadjuk az olvasztott vajat, tojást,
lisztet, cukrot, rumot és sót. Sima állagú
tésztává dolgozzuk, a tetejét liszttel meg‐
szórjuk, az edényt terítővel lefedjük, kb.
1 órát kelesztjük.
3. A megkelt tésztát kivajazott tepsibe
tesszük. Rákenjük a cukorral kikevert
túrót. Rátesszük a kockára vágott vagy
vékonyra szeletelt barackot (ki hogy
szereti). A morzsához a hozzávalókat el‐
keverjük, ezt is rászórjuk.
4. 180 fokos sütően aranyszínűre süt‐
jük. Kihűtjük, porcukorral megszórjuk,
tálaljuk.

FORRÁS: TOPRECEPTEK.HU

Idesüss
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Delfinek a háborúban
Magasabb a delfinek pusztulási aránya, illetve
a szokásosnál jóval többet vet partra a víz az
ukrajnai háború miatt. Egy szavasztopoli szer‐
vezet mintegy 300 elhullott és több mint 40
partra vetett delfint számlált az év eleje óta,
aszocsidelfinmentőközpontpedig többmint
400 halálesetet dokumentált 5 hónap alatt,
amimeghaladjaatavalyiegészévbenelpusztult
delfinekszámát.„Vannakolyanzavarótényezők,
példáulazemberekokoztavízalattizaj,amelyek
a háborúhoz kapcsolódnak. A hanglokátorok
használatavagyazaknákvízalatti felrobbanása
megzavarjákadelfineketés táplálékforrásaikat
is" – mondja Sztanyiszlav Duz tengerbioló‐
gus,azodesszai „Nemo”delfináriumigazgatója.
Darja Danyiluk állatorvos szerint ezek a zajok
stresszelik az állatokat, rontják vadászképes‐
ségüket, ezért legyengülnek. Igaz, vannak
olyanvéleményekis,hogyadelfinekszokatlanul
nagyarányúpusztulásaazillegálishalászat,esetleg
fertőzés vagy mérgezés következménye.

(FORRÁS: EURONEWS)

Az ukrajnai háború és
a klímaváltozás

AzUkrajnábanfolyóháborúhatására„aranyláz”
tört ki a fosszilis tüzelőanyagok kitermelése
iránt, ez a klímaváltozás negatív hatásai elleni
akciókat elemző nemzetközi program, a Cli‐
mateActionTracker(CAT)szerintazzalfenyeget,
hogyaglobális felmelegedésvisszafordíthatat‐
lanná válik. Az energiaár-robbanás hatására
számoskőolaj-ésgázkitermelésiberuházás in‐
dult.Ezeknektúlhosszúazátfutási idejeahhoz,
hogy a jelenlegi ellátási krízisen segítsenek, vi‐
szonthosszútávontovábbnövelikazüvegház‐
hatású gázok kibocsátását. Ha az orosz gázt –
ahogy elsősorban Németország, Olaszország
ésGörögország tervezi–cseppfolyósítottgáz‐
zal (lng) pótolják ez összességében 25 száza‐
lékkal is növelheti a földgázfogyasztást – és a
káros gázok kibocsátását.
Avilágelmulasztottaalehetőséget,hogyújener‐
giapolitikára váltson a covid utáni gazdasági
újraindítás során – hangoztatják a kutatók. Ez
azért drámai, mert a klímaváltozással foglalko‐
zó kormányközi testület, az IPCC legfrissebb
jelentése szerint épp ezekben az években kel‐
lene tetőznie az üvegházhatású gázok kibo‐
csátásának,különbenmásfél foknál is többlesz
az átlaghőmérséklet emelkedése, ami vissza‐

fordíthatatlan klímaváltozást indítana el. A je‐
lenlegi tényleges beruházások szembemen‐
neka legutóbbi,Glasgow-iklímakonferencián
tett vállalásokkal, amelyek szerint az egyes or‐
szágokenergiaterveitúgykell átalakítani,hogy
2030-ramárcsökkenjenafelmelegedéstokozó
gázok,mindenekelőtta fosszilis tüzelőanyagok
elégetésébőlszármazószén-dioxidkibocsátása.

(FORRÁS: EURONEWS.GREEN)

Szinte kiszáradt a Pó folyó

Tavaly és idén télen a megszokottnál jóval ke‐
vesebb hó esett, és az eső is egyre ritkább a
Pó-alföldön: februárban és áprilisban szélső‐
séges szárazságot okozott a csapadék hiánya,
amit a májusi esők sem tudtak pótolni. Emiatt
hetven éve nem tapasztalt alacsony vízszint
alakult ki Olaszország leghosszabb folyóján.
A szinte száraz mederben egy második világ‐
háborús tartály és egy középkori város romos
falai is előbukkantak.
Az átlagosnál négy fokkal magasabb hőmér‐
séklet a tartós csapadékhiánnyal párosulva
akkoravízhiánytokozott,hogyamúlthónap‐
banaPóalsószakaszán125településenkellett
éjszakai vízkorlátozást elrendelni. Az előre‐
jelzések szerint folyamatos vízhiány alakul‐
hat ki a mezőgazdaságban és az energiaterme‐
lésben. A Coldiretti termelői szövetség
rámutatott, hogy a Pó apadása a nemzeti
agártermelés harminc százalékát veszélyez‐
teti. A 652 kilométer hosszú folyó vízgyűjtő‐
je 74 ezer négyzetkilométer, több mint há‐
romezer várost, 18 millió embert lát el vízzel.

(FORRÁS: ORIGO)

Mikroműanyagok és fekália a
Dunában

Közel 3.000 kilométernyi úszásra indult azaz
a Dunát teljesen végig akarta elemezni And‐
reas Fath német vegyész, hogy közben víz‐

mintákatgyűjtsönafolyóból,amelyeketaBécsi
Egyetem kutatócsoportja elemez egy kísérő‐
hajón lévő mobil laboratóriumban. A Furt‐
wangeni Főiskolán kémiát tanító kutató több
mint1700kilométerután,Belgrádnálkénytelen
volt feladni a sok fekália miatt.
FathésakutatócsoportaTisztítsukmegaDu‐
nát projekt keretében a folyóban levő mikro‐
műanyagokésadalékanyagokkoncentrációját
vizsgálta, amelyek veszélyesek lehetnek a víz
élővilágára. Belgrádra érve a professzor attól
tartott, hogy a szennyezés már saját immun‐
rendszerét veszélyezteti. „Mintegy 1,7 millió
ember él Belgrádban. A szennyvizük semmi‐
lyen szennyvíztisztító-üzemen sem halad át,
hanem közvetlenül a folyóba ömlik. Ürülék
jut a vízbe. A vízbe kerülő baktériumok
mennyisége miatt nagy kihívás itt a folyóban
úszni, a Duna vizével való érintkezés követ‐
kezménye ugyanis Escherichia coli-fertőzés
is lehet”, nyilatkozta a kutatócsoport egyik
tagja. (A központi szennyvíztisztító 2009-es
üzembe helyezése előtt az akkor 1,7 milliós
Budapest szennyvizéneka feleugyancsak tisz‐
títás nélkül ömlött a folyóba. A szerk.)
Ahazájábancsak„úszóprofesszor“-ként ismert
AndreasFath2014-benaRajnavégigúszásával
érdemelte ki ezt a nevet. A nem mindennapi
sportteljesítmény közben a professzor víz‐
mintákat vett, amelyeket később bevizsgáltak.
ADunaamaga2.850kilométerével többmint
kétszer olyan hosszú, mint a Rajna, sodrása
pedig majdnem háromszor akkora. Próba‐
ként az 57 éves Fath tavaly Bécsnél úszott a
Dunában.Azideivállalkozásraeredetilegnyolc-
kilenc hetet szánt volna, napi ötven kilomé‐
teres szakaszokkal.

(FORRÁS: GREENFO)
SZ. G.

A rotterdami LNG terminál

Zöld hírek a nagyvilágból
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Ahogy Bécsy László említette is, egy cikk‐
ben nem lehet mindent elmondani a ma‐
gyar nép kedves madaráról, a gólyáról, sőt,
talán még kettőben sem. S mivel a pócsme‐
gyeriek számára hirtelen közérdekű téma
lett, hadd folytassam én is a fehér gólyával
kapcsolatos tudnivalókkal. Mostanra már
kiderült, hogy a mi két gólyánk az idén nem
rakott tojást, de nagyon reménykedünk,
hogy jövőre is visszajönnek, és akkor már si‐
keres lesz a fészkelésük. A fehér gólyák 3-5
éves korukban válnak ivaréretté, addig pedig
nem is térnek vissza szülőhelyükre, hanem
attól sokkal délebbre töltik az időt. A hazai
gyűrűzési adatok alapján elmondhatjuk,
hogy a nálunk kikelt gólyák második nyaru‐
kat kikelési helyüktől mintegy 1400 km-re
D-Dk-re töltik. A harmadik nyarukat már
közelebb, mintegy 720 km-re töltik, s csak az
után térnek vissza kikelésük helyének köze‐
lébe, mivel meglehetősen területhű mada‐
rak. De gyakran vannak áttelepülő gólyák is,
pl. magyar gyűrűs gólyák kerültek már meg
Ausztriában, Vajdaságban, Szlovákiában, Ro‐
mániában, Bulgáriában. Tehát megtörtén‐
het, hogy a mi gólyapárunk egyike a bogdá‐
nyi pár fiókája lehetett néhány éve,
ivarérettsége elérése után visszajött, s meg‐
próbálta elfoglalni a régi fészket, de mivel ez
nem sikerült, új fészkelőhelyet kellett talál‐
nia. Gólyáéknál a hímek térnek hamarább
vissza, fészket foglalnak, és azután választa‐
nak párt maguknak a később érkező tojók
közül. E miatt tavasszal gyakoriak a fészekért
kirobbant nagy csetepaték, aminek gyakran
a már lerakott tojások látják a kárát, mert a
verekedés közben kirúghatják a fészekből.
Ha nem sikerül a fészekfoglalás, akkor újat
kell építeni, amiben már mind a két nem
részt vesz. Ezért megtörténhet, hogy az első
tavaszon későre készül el a fészek, és már túl

késő lenne tojásokat rakni. Magyarországra
általában március közepén érkeznek meg a
gólyák, a fészekalj április második felében
teljes. Az általában 3-5 tojást a tojó két-há‐
rom naponként rakja le. A kotlási idő egy
hónap. A fiókák 8-9 hétig maradnak a fé‐
szekben, tehát a kirepülés július közepe tájá‐
ra várható. Viszont augusztus közepére a fió‐
kák meg kell erősödjenek annyira, hogy
elinduljanak a nagy útra. Ha túl későn kez‐
denek a szülők kotlani, akkor nem tudnak
időben elrepülni a megkésett fiókák. A kot‐
lásban mind a két szülő részt vesz, de éjjel
mindig a tojó marad a fészken. A fiókák 2-3
hetes koráig az egyik szülő mindig a fészek‐
ben marad. Védi őket, ha esik az eső, de a
nap melegétől is megóvja kicsinyeit. A gó‐
lyák gyűrűzése szinte kizárólag fióka korban
történik, kihasználva a fiatal gólyák azon
reflexét, hogy veszélyt észlelve, halottnak
tettetik magukat. Egyik évben részt ve‐
hettem a Szigetközben egy ilyen gyűrűzési
akcióban. Én szedhettem ki a fiókákat a fé‐
szekből, ahova egy darus emelőkocsi vitt fel.
Csak akkor volt szabad kiemelnem a fióká‐
kat a fészekből, ha azok, a láttomra szépen el‐
feküdtek a fészekben. Ekkor azt csinálhattam
velük, amit akartam, semmire nem reagáltak.
Viszont ellenkező esetben kiugrálhattak vol‐
na a fészekből. Miután megkapták a fém és a
színes „ELSA” műanyag gyűrűt a lábukra,
szépen visszatettem őket a fészekbe, s miután

az emelődaru eltávolodott a fészektől, „feléb‐
redtek” s szemmel láthatólag úgy viselkedtek,
mintha semmi sem történt volna. A szülők
többnyire valamelyik szomszéd ház tetejéről
figyelték, mi történik, s távozásunk után visz‐
sza is tértek a fészekbe. A színes műanyag
gyűrű arra jó, hogy kézbe fogás nélkül, távol‐
ról is leolvasható távcsővel vagy fényképező‐
géppel. Soha el nem felejtem azokat a pilla‐
natokat, amikor a kezemben tarthattam a
pihe-puha tollú kis gólyákat, olyan érzés volt,
mintha plüssjátékok lettek volna. Ez alkalom‐
mal azt is megtapasztalhattam, mivel etetik a
gólyák fiaikat. Nagyon sok esetben ott voltak
a fészekben a gólyafiak reggelijének marad‐
ványai, a legtöbb esetben földi giliszták töme‐
ge, ritkábban egy-egy hal. Táplálkozásbioló‐
giai vizsgálatok is kimutatták, hogy a
hiedelemmel ellentétben a gólyák fő táplálé‐
ka nem a béka, hanem a különböző rovarok,
pl. cserebogár, sáska, giliszta, kis rágcsálók.
Főleg Afrikában rendkívül sok sáskát fo‐
gyasztanak, ezért ott „sáskamadárnak” is ne‐
vezik a fehér gólyát. Időnként fog még kígyó‐
kat is, főleg vízisiklót, halat s elcsíphet egy-
egy fácáncsibét vagy éppen kiscsirkét is. A fi‐
ókáknak a szülők a begyükből a fészek köze‐
pére öklendezik fel a táplálékot, ahonnan
azok nagy sivalkodással kapkodják fel és nye‐
lik le. A vizet viszont a fiókák csőrébe csurgat‐
ják, ha nagyon meleg van, a testüket is „meg‐
locsolják”.
Tévhit az is, hogy a gólyák életre szóló párt al‐
kotnak. Az igazság az, hogy csak egy évre szól
a kapcsolat. Viszont a fészekhez való hűség
miatt megtörténhet, hogy éveken át ugyanaz
a két gólya alkotja a párt. Rengeteget lehetne
még beszélni a gólyák vonulásáról, vagy fo‐
gyatkozásuk okairól, talán majd egy követke‐
ző alkalommal erre is sort kerítünk..

MOLNÁR LÍDIA

Madarakról mindenkinek
A fehér gólya (folytatás)

a fióka semmire sem reagál

gyűrűzés-ELSA műanyag gyűrűvel őket már nem lehett gyűrűzni a fiókák elnyúlnak a fészekben
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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

Jú
liu
s

július 4. Kommunális –

július 11. Kommunális Zöldhulladék

július 18. Kommunális Szelektív

július 25. Kommunális Zöldhulladék

A
ug
us
zt
us

augusztus 1. Kommunális –

augusztus 8. Kommunális Zöldhulladék

augusztus 15. Kommunális Szelektív

augusztus 22. Kommunális Zöldhulladék

augusztus 15. Kommunális –

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 JÚLIUS HÓ:

Hétfő – Csütörtök: .......... 8:00 – 16:00
Péntek: .................................... 8:00 – 12:00

Július 25 – 30 ............................ ZÁRVA

H É T F Ő
18:00 – 19:30 ............................................................... Jóga – Nagy Emma

K E D D
18:00 – 19:00 ........................................... Cross Training– Sipos István

C S Ü T Ö R T Ö K
18:00 – 20:00 ........................................... Cross Training– Sipos István

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

Sajnos nagyon sok könyvtári
könyv nem érkezett vissza a
járvány idején. Kérjük, akinél
lejárt kölcsönzési idejű könyv
van, hozza vissza, hogy mások
számára is elérhető legyen.

Köszönjük!

Információ kérhető telefonon:
06-30-831-0301

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
22.500,- Ft/m3 (ömlesztve)

AKÁC HASÍTVA
28.000,- Ft/m3 (ömlesztve)

Amennyiség a kocsi platóján
lemérhető és ellenőrizhető!

1 m3=1 m x 1m x 1m

Forester Kft. / Szabó Zoltán

Tel.: 06-20/933-1945

FUVAROZÁS
• Sóder • Homok • Termőföld
• Zöldhulladék

Érdeklődjön
telefonon: 06-70/251-2110
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Programajánló – 2022
IDŐPONT PROGRAM HELYSZÍN

július 10. / 18:00 A 2022-es év-Szép versei - Kötetbemutató verskoncert Rendezvényközpont

július 17. / 19:00 Zenés Nyári Esték - CUSTOS CONSORT Régizene Együttes Református templom

augusztus 6. / 10:00 Az állatok nyelvén tudó juhász – Mesekocsi Színház Civilek háza

augusztus 6. / 11:00 Zenés iró-olvasó találkozó Huzella Péterrel és meglepetés vendégével Civilek háza

augusztus 6. Surány Fesztivál Surány, Napsugár tér

augusztus 7. / 18:00 Balázs László Gábor "GROTESCO - Nevess, ha tudsz!" egyszemélyes darab Rendezvényközpont

augusztus 7. / 19:00 Zenés Nyári Esték- Méhes Balázs orgonaművész Református templom

augusztus 19. / 18:00 Aranyosi Péter és Vida Péter -Stand up est Rendezvényközpont

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 1200 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 okokmi‐
att (erkölcsi, szélsőséges, stb.) kerültek kitiltásra az újságból. A hirdetések tartalmáért a kiadó
felelősséget nem vállal. Szerkesztőségünk fenntartja az írások szellemiségét nem érintő rövidí‐
tések és helyesbítések jogát. Apróhirdetéseket, céges hirdetéseket leadhatják a PRK-ban:
2017 Pócsmegyer, Kossuth u. 27. és elküldhetik e-mailben a kisbiro@pocsmegyer.hu címre

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 verőcei művészpáros a Dunakanyar ka‐
pujában él és alkot a 150 éves műteremhá‐
zukban. A környezet, a csend és a panorá‐
ma inspirációja által, az ódon gerendák
között számtalan alkotás születik. Éva Du‐
napatajról érkezett, ott született és nevel‐
kedett, népművész hímző édesanyja és
díszkovács édesapja művészeti örökségét
hordozzák alkotásai. István felmenői szin‐
tén művészek. Festőművész, író, zenész
generáció leszármazottja, egyetemi tanul‐
mányai előtt Szigetmonostoron élt.
Mindkettejük munkássága a Dunakanyar‐
ban teljesedett ki életük delén, amikor
egymásra találtak. Alkotásaik, alkalmazott
technikájuk különböző, mégis egész éle‐
tük egymás inspirálása és megértése. Kö‐
tődésük a Kárpát-Medence és a magyar‐
ság örök értékeihez megjelenik minden
alkotásukban. Állandó résztvevői nemzet‐
közi alkotótáboroknak mind Magyaror‐
szágon, mind pedig Erdélyben. Kötődésük
nem a távoli századokba nyúló, s mára már
csak papíron követhető rokoni vérvonal
kapcsolat, hanem az az igaz személyes ba‐
rátság, amit a kárpátaljai és erdélyi embe‐
rekkel alakítottak ki az apró falvakban kö‐
zöttük élve.
Éva képei megérzések, emóciók, emlékké‐
pek vizuális megjelenítései, kiegészítve az
ősi, népi motívumok modern, grafikus áb‐
rázolásával. Nem nonfiguratív ábrázolá‐
sok, nem a konkrét világ tükröződése, ha‐
nem egy olyan egyéni, sajátos képi világ,
mely a nézőjét készteti az érzés felismeré‐
sére és befogadására.

István a konkrétabb természetábrázolást
választotta képeinek alapjául. Hol egy
részletet kiragadva, hol pedig az összké‐
pet hangsúlyozva alkotja olajfestményeit.
Ezek sohasem egy táj, személy vagy tárgy
egyszerű tükörképei, hanem a forma és
szín mögé rejtett érzelmek.
Alkotásaik Európa számos országán kívül

Amerikába és a Távol-Keletre is eljutottak.
Hitvallásuk szerint a művészet az ember
egyéni szabadságának felülkerekedése a
mindennapok küzdelme felett. Képeik ezt
az érzést közvetítik a kiállításokon és azok‐
nak az otthonában is, akik festményeik kö‐
rében élhetnek.

B. Tóth Éva és Gebora István
alkotásaiból nyílt kiállítás a PRK-ban
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