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December 8-án 2010-ben utolsó alka-
lommal hívta össze a Képviselő-testüle-
tet Németh Miklós polgármester, ezúttal 
rendkívüli ülésre. Az ülésen kisszámú 
hallgatóság is jelen volt. A rendkívüli 
ülésre a következő napirendi pontokat 
terjesztette elő a polgármester úr:
• Pócsmegyer Község Önkormányzat 

2011. évi költségvetési koncepciója és 
tájékoztató a 2010. I-IX. havi költség-
vetési gazdálkodásról.

• az Önkormányzat 2010. évi költség-
vetéséről szóló, 1/2010. (I. 27.) ren-
delet módosítása

• a Képviselő-testület 2011. évi munka-
tervének meghatározása

• a csatornázási pályázat előkészítési 
megállapodásának elfogadása

• Aktuális témák
A lejárt határidejű határozatok vég-

rehajtásáról tartott polgármesteri beszá-
moló után Simon Zsuzsa gazdálkodási 
előadó ismertette a 2011. évi költségvetési  
koncepció anyagát, valamint a 2010. I-III. 
negyedévi tájékoztatót. Szólt arról, hogy 
működési kiadások időarányosak, a bevé-
teleket részletesen tartalmazza a kapcso-
latos anyag. Az adóbevételek megfelelő-
en, 98%-ban teljesültek. Hitelfelvételre 
nem lesz szükség. A kiadások főösszege 
165.005 míg a bevételeké 172.236 eFt-ra 
teljesült a 2010. I-III. negyedévben. A 
2011. évi költségvetési koncepció - ki-
adási oldala 253.974 eFt, bevételi oldala 
253.974 eFt -, döntéseket, beruházásokat 
tartalmaz. A csatornaberuházásra 12,3 
millió forintot terveztünk, de ugyanakkor 
a Vízművektől is befolyik hasonló összeg, 
tette hozzá a gazdálkodási előadó.

A 2010. évi  költségvetési rendelet 
módosításra kerül. A módosítást a vis ma-

jor, a kompok révek pályázatra beérkezett 
pénz, a mikrotérségi támogatásként a Víz-
műtől beérkezett 6,5 millió Ft, a világtalál-
kozó bevételei és kiadásai, a fürdőegyesü-
leti veszélyes fa csonkolása indokolja.

A következőkben Németh Miklós 
polgármester ismertette a Képviselő-tes-
tület 2011. évi munkatervét, mely a lap 
12. oldalán olvasható.

A csatornaberuházás helyzetéről Kli-
bán Zita, titkársági asszisztens tájékoz-
tatta a Testületet. Beszámolt arról, hogy 
a lakástakarék pénztári számlaszámok 
2011. I. hónapban kerülnek megnyitásra, 
ennek költsége, valamint az első részlet 
befizetése 5,4, valamint 2,3 millió forint. 
Márciusban további 1,8 millió átutalása 
lesz esedékes. Amennyiben a pályázat si-
keres, ezeket az összegeket visszakapja az 
önkormányzat.

A csatornaberuházás felmérésekor 
1500 ingatlan csatlakozása volt szükséges, 
mostanra ez a szám 1086 ingatlanra válto-
zott. Ezek közül 820 ingatlan tulajdonosa 
lépett be a társulásba 266 ingatlan tulaj-
donosát kötelezni kell a csatlakozásra, 
hiszen a vezeték elhalad ingatlanuk előtt. 
A befizetett összeg fejében a rákötésre 
alkalmas csonk az ingatlanok területén 
belül kerül kiépítésre..

A beruházás bekerülési költsége  
1.259 millió forint. A pályázati támoga-
tás 1.019 millió Ft, 85%-os. Az önrész 
239.422 ezer forint. Ezt az összeget fede-
zi a lakossági befizetés. Erre az összegre 
az önkormányzatnak kezességet kell vál-
lalnia. 2012-2016 között évente 44 millió 
forintnyi a kezességvállalás, arra az esetre, 
ha a lakos nem fizet. Az önkormányzat a 
be nem fizetett összeget a lakosokon adó 
módjára behajthatja. 

A következőkben élénk vita bontako-
zott ki a képviselők között a várható csa-
tornadíjról. A Társulás 5 éven keresztül 
250 Ft/köbméter díjat garantál, melynek 
realitása felett kialakult vitának a polgár-
mester vetett véget, aki a kedélyek lehű-
tése céljából szünetet rendelt el.

A továbbiakban a DMRV termelői dí-
ját fogadta el a Testület azzal a feltétellel, 
hogy a meglévő csatornahálózat rekonst-
rukcióját is ebből az összegből fedezi az 
üzemeltető.

Ezt követően a Szigetmonostor köz-
séggel kötött építéshatósági megállapodás 
kisebb módosítását hagyták jóvá a képvi-
selők, majd a közös Intézményfenntar-
tó Társulásba delegálandó képviselőket 
nevezte meg a Testület Fazekas János és 
Hagymási János személyében.

Döntés született továbbá arról is, 
hogy egy Pócsmegyer Népszerűsítéséért 
Alapítvány a faluban székhelyet létesítsen 
és használhassa a község nevét.

Végezetül Bécsy Lászlóné kapott szót a 
polgármestertől, aki a Vata kör programjait 
ismertette, melyekkel az önkormányzatot 
kívánják támogatni, közöttük említette a 
Művelődési ház kifestését, komfortosabbá 
tételét, játszótér kialakítását, vállalkozók 
felkeresését iparűzési adójuk itteni fizetése 
céljából, Zöld Pont turisztikai-környezet-
védelmi iroda létesítését. 

A rendkívüli ülés Németh Miklós 
polgármester azon bejelentésével zárult, 
hogy azok a képviselők, akik igénylik, 
mandátumuk lejártáig laptopot kapnak 
használatba, tekintettel arra, hogy meg-
szűnt a testületi ülések anyagáról papír-
alapon készült tájékoztató.

 Összeállította: Csémy Istvánné

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

HETI RENDEZVÉNYAJÁNLÓ – PEST MEGYE  

2011. január 14-23. – Barcsay-díjas kiállítása Szentendrén - Megnyitó
A megnyitó időpontja: január 14, 17.00 óra

Helyszín: Barcsay Gyűjtemény (Szentendre, Dumtsa Jenő u. 10.)
A 2010-ben Barcsay-díjjal kitüntetett Bánki Ákos festőművész kiállítása látha-
tó január 14-től Szentendrén. A kiállítást Czene András megyei múzeumigaz-

gató nyitja meg. 

Megújult és kibővült tárlat Szentendrén – Megnyitó 
A megnyitó időpontja: január 21, 15.00 óra

Helyszín: Kovács Margit Kerámia Kiállítás (Szentendre, Vastagh György u. 1.)
A szentendrei kötődésű kerámiaművész munkáit bemutató kiállítás kibővülve 
és megszépülve várja a látogatókat január 21-től. Az ünnepélyes megnyitón be-
szédet mond Dr. Szűcs Lajos, Pest Megye Közgyűlésének elnöke és Dr. habil. 

Kálnoki-Gyöngyössy Márton címzetes megyei múzeumigazgató. 

További információk: www.pmmi.hu

TTG Hungary 
hírleveléből

Az első és legfontosabb esemény 
szempontunkból Magyarország fél 
évig tartó EU-elnöksége. Sok de-
legáció, szakértő, tolmács és egyéb 
személy fog megfordulni hazánkban. 
Szerencsésen egybeesik a Liszt-év 
itthoni kezdetével, így még nagyobb 
publicitást nyerhet a Liszttel kapcso-
latos több száz program, hangver-
seny, kiállítás és ünnepi bemutató.  
Szintén bennünket érint a legjobban, 
hogy a Los Angeles Opera Plácido 
Domingo vezényletével külföldön 
először mutatják be első nemzeti 
operánkat, a Bánk bánt. Az esemény 
a magyar kultúra térhódításának fon-
tos mérföldköve a világban. 
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
A MEGNÖVEKEDETT ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS HATÓSÁGI FELADATOK ELLÁTÁSA ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK TISZTELT ÜGYFELEINKET, LAKÓTÁRSAKAT ÉS 

NYARALÓTULAJDONOSOKAT, HOGY A HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJÉT SZÍVESKEDJENEK SZIGORÚAN BETARTANI AZ ALÁBBIAK SZERINT:
HÉTFÕ: 13 ÓRÁTÓL 16 ÓRA 30-IG • SZERDA: 8 ÓRÁTÓL 16 ÓRA 30-IG • PÉNTEK: 8 ÓRÁTÓL 12 ÓRÁIG

AZ ÜGYFÉLFOGADÁSI IDÕN KÍVÜL A HIVATAL BEJÁRATÁT ZÁRVA TARTJUK, MELYNEK SZÍVES TUDOMÁSULVÉTELÉT ÉS MEGÉRTÉSÉT KÉRJÜK.

KÉPVISELÕ-TESTÜLET

Elhunyt Simala Imre, 
volt önkormányzati képviselő
2011. január 8-án vettünk végső búcsút Simala Imrétől. A pócsmegyeri refor-
mátus temető ravatalozójában Kovách Tamás tiszteletes úr mondott szentbe-
szédet és nyújtott vigasztalást a hozzátartozóknak és mindazoknak, akik Imrét 
utolsó útjára elkísérték. Sokan nem ismertük életútját, melynek leg figyelemre 
méltóbb állomásairól a búcsúbeszédben szólt a tiszteletes úr. Megrendülten 
hallgattuk a nevelőszülőknél felnövő fiatal ember rövid történetét, aki gép-
kocsivezetőként teremtett magának lehetőséget, hogy két egyetemi diplomát 
szerezve az elkallódás helyett megbecsült szakemberként tevékenykedjen 
munkahelyén.

Előbb falubeli, majd surányi lakosként szükségét érezte, hogy bekapcso-
lódjék a közéletbe is. 

1998-ban önkormányzati képviselővé választotta a település lakossága és 
ezután hét éven keresztül közgazdasági ismereteit és szaktudását a képviselő-
testületi munkában is gyümölcsöztette és segítette a Testületet számos dön-
tésének meghozatalában. Fáradozott azon is, hogy a két településrész között 
időnként adódó kisebb-nagyobb torzsalkodást elsimítsa. Fáradozása hiteles 
volt, hiszen közelről ismerte mind a falusiakat, mind az üdülőterületen élőket, 
és ismerte a választott vezetők jószándékú törekvéseit.

A 2005. év folyamán egészsége megromlott és december hónapban lemon-
dott képviselői mandátumáról.

A község önkormányzata és Képviselő-testülete a soron következő ülésén 
emlékezik meg méltó módon a volt képviselőtársról.

Simala Imre 62 évet élt.

Szigorítottak a 
jogosítványhoz 

kapcsolódó egészségügyi 
vizsgálatokon

Szigorítottak a jogosítványhoz kap-
csolódó egészségügyi vizsgálatokon. 
Év eleje óta nemcsak a háziorvos-
hoz, de szakorvosi vizsgálatra is el 
kell mennie azoknak, akiknek va-
lamilyen krónikus betegségük van. 
Elsősorban a szív- és érrendszeri, 
idegrendszeri vagy vércukor prob-
lémákkal küzdőket érinti mindez. 
A szakorvosi vizsgálatokra azonban 
heteket, vagy akár másfél hónapot 
is várni kell - számolt be az RTL 
Híradó kedden.

Ráadásul ha csak a jogosítvány mi-
att megy valaki szakvizsgálatra, fizetnie 
kell, ha kontrollra küldik, akkor nem.

Népszava online

A pócsmegyeri Barangoló óvoda  
„Süni” csoportja rendszeresen jár a he-
lyi könyvtárba.

A gyermekek így már kicsi korban 
megtanulják, miért fontosak a köny-
vek, miért kell vigyázni rájuk, hogyan 
illik a könyvtárban viselkedni.

  Gábor bácsi (Karsai Gábor könyv-
táros) készített csoportunknak egy 
sündisznót ábrázoló

olvasójegyet, melyet minden könyv-
tárlátogatáskor pecséttel lát el.

  Előzetesen egyeztetünk, milyen 
témájú könyveket készítsen ki nekünk, 

melyeket a nagy teremben megnéze-
getünk és válogatunk belőlük, hogy az 
óvodába visszatérve alaposabban átta-
nulmányozhassuk azokat. 

Legutóbb a karácsonyi témájú köny-
veket barkácsolással kapcsolatos köny-
vekre cseréltük, melyeket az  óvodai cso-
portszobánkban külön polcon tartunk. 

  Külön öröm számunkra, hogy né-
hány „Süni” csoportos gyermek már a 
szüleivel is ellátogatott a könyvtárba. 

BOCS ÁGNES óvónő 

Óvodások a könyvtárban   

Tisztelt Olvasók!

Pócsmegyer és surányi fotókat 
keresünk archívum összeállítá-

sához. Várjuk szíves felajánlásu-
kat másolat készítése céljából.

Telefonszám: 06-30-992-4391
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PÓCSMEGYERI ÉS SURÁNYI KARÁCSONY

Vitályos László ünnepi szavai Karácsonyi gitárzene a templomban

Abajdóc Együttes mûsora Karácsonyi vengdéglátás

Karácsonyfa a Napsugár téren

Karácsonyfa a Napsugár téren

Jól esik a forró tea
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Már több mint két éve, hogy falva-
ink gyerekeit igyekszünk a sportos 
életmódra nevelni, a labdarúgáson 
keresztül. A csapatszellem, rengeteg 
sikerélmény, segíti a közösség épülé-
sét, valamint az egyén személyiségfej-
lődésére is jótékony hatással van. 

2010-ES PROGRAMJAINK:
• U-9es és U-7es korcsoportos hétvé-

gi tornákon vettünk részt Budapesten.
Ezeken a mérkőzéseken minden szép-

ségét átélik a gyerekek, és a vonal mellett 
szorító hozzátartozók, a labdarúgás és 
csapatsport izgalmai révén ( legutóbb 
büntetőpárbajban is részünk volt!)

• Június 19én saját rendezésű U-9es 
és U-7es nemzetközi labdarúgó torna 
rendezése (SC. Melk-Ausztria, Göd és 
Rákoskeresztúr-Bp.).

A rendezvény házigazdájaként, 
udvariasan a 3-dik helyen végeztünk 

mindkét korosztályban. A budapestiek 
1., a gödiek 2., az osztrák vendégek pe-
dig 4. helyet szerezték meg „kicsiknél, 
nagyoknál” egyaránt.

• Nyáron napközis sporttáborban ta-
lálkoztunk a falusi gyerekekkel (a foci mel-
lett kenuzás, lovaglás, visegrádi bobozás, 

íjászkodás, strandolás volt a program).
Igyekeztünk a foci mellett más moz-

gásos, szórakozási lehetőséget kínálni a 
szigetünkön vagy a környéken, amiket 
talán később is szívesebben választanak 
szabadidő-eltöltés gyanánt.

• Családi programok: közös edzések, spor-
tolás a gyerekekkel (focizás, korcsolyázás).

Félévente egyszer együtt edzenek 
szülők és gyerekek, már hagyományo-
san. Kinti edzéseinken, kialakult apu-
kákból egy társaság egy jóízű focira.

Télen a leányfalusi jégpályán van ked-
vezményes lehetőség a korcsolyázásra.

Erre egyéként Mindenkit bíztatunk 
Szerdánként 17 órától!

• Állandó programjaink: edzések he-
tente kétszer, mérkőzések szomszéd fal-
vak ellen vagy hétvégi tornákon.

TERVEINK 2011-RE:

• Meglévő rendezvényeink megőrzése, 
fejlesztése és kibővítése

• Új sportolási és szórakozási le-
hetőségek teremtése családok számára, 
akár heti rendszerességgel (kerékpáro-
zás, evezés, foglalkozások lányoknak, 
gyereksport események, kirándulások 
szülőkkel együtt).

Köszönünk minden segítséget a 
Polgármesteri Hivatal valamint a civil 
kezdeményezések részéről!

Klement József 
Sidó Szabolcs

Beszámoló a falusi gyerekfoci tavalyi eseményeiről

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Fürdőnkben lehetőség van a környékbeli települések lakói-
nak kedvezményes jegy igénybevételére. Ezt a kedvezményt 
oly módon lehet igénybe venni, hogy az adott település he-
lyi újságában a mellékelt hirdetést megjelentetik. 

Tehát egy hirdetésért cserébe a település összes lakójá-
nak szeptember 1-től április 30-ig biztosítjuk a kedvezmé-
nyes jegyet, illetve bérletet. A kedvezmény igénybevételé-
hez természetesen lakcímkártyával igazolni kell a jogosult-
ságot, hogy az illető az adott település lakója.  

A kedvezményt csak a felnőtt jegy árából tudjuk biztosí-

tani. Az alábbi táblázat tartalmazza a kedvezmény mértékét 
a felnőtt jegy árához viszonyítva.

 megjegyzés napijegy
7 alkalmas 

bérlet
20 alkalmas 

bérlet
felnőtt  1 500 Ft 9 000 Ft 25 500 Ft

környékbeli szept. 1 - ápr. 30 1 100 Ft 6 600 Ft 18 700 Ft

Amennyiben ajánlatunk elnyerte a tetszését, kérjük, 
hogy visszaigazolni szíveskedjenek, illetve elektronikusan a 
helyi újság azon példányát kérjük megküldeni, amelyben a 
hirdetésünk szerepel.

Tisztelettel: Czuczor Attila ügyvezető 
Leányfalu Termálfürdő

A TERMÁLFÜRDŐ JEGYÁRAI 2010. SZEPTEMBER 1-TŐL
megjegyzés napijegy 7 alkalmas bérlet 20 alkalmas bérlet éves bérlet féléves bérlet

felnőtt 1,500 Ft 9,000 Ft 25,500 Ft 98,500 Ft 59,100 Ft
nyugdíjas igazolvánnyal 900 Ft 5,400 Ft 15,300 Ft 57,000 Ft 34,200 Ft
gyerek 14 éves korig 850 Ft 5,100 Ft 14,450 Ft 57,000 Ft 34,200 Ft
diák diák-igazolvánnyal 1,100 Ft 6,600 Ft 18,700 Ft 69,000 Ft 41,400 Ft
helyi lakos lakcímkártyával 750 Ft 4,500 Ft 12,750 Ft 49,500 Ft 29,700 Ft
környékbeli lakos szept. 1 - ápr. 30 1,100 Ft 6,600 Ft 18,700 Ft x x
17:00 után 800 Ft 4,800 Ft 13,600 Ft x x
éjszakai pénteken, szombaton 20:00-24:00 1,200 Ft x x x x
családi jegy KEDDI NAPON                 2 felnőtt, 2 gyerek 600 Ft / fő x x x x
kisérő fürdésre nem jogosít 300 Ft x x x x
értékmegőrző 700 Ft x x x x
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Ha hétvége, akkor kirándulás, ki a ter-
mészetbe! Így zajlott családunk élete 
gyerekeink iskoláskorában, mindaddig, 
amíg elfogadták társaságunkat. Hol 
csak ők, hol osztálytársaik is, vagy az 
unokatestvérek, de mindig jó kis csapat 
verődött össze.

Most már gyakran kettesben ter-
vezgetünk, s e hétvégén a madarász 
szinkron-megfigyelés volt az elsődle-
ges apropó arra, hogy a Duna mellett 

valahol útnak induljunk. Az elmúlt 
ködös-párás, hideg idő csak az átlagem-
ber számára lehangoló. A madarászok 
ilyenkor is leveleket váltanak, bizonyos 
honlapokon megfigyelési, fényképezési 
sikereikről adnak híreket. Egyik ilyen 
a váci Hétkápolna környékén guvat 
megfigyelésről adott hírt. Ez lett a cél!

Sokan ismerjük Vácon a Gombás-
patakon átívelő kőhidat, ami az ország 
egyetlen barokk, szobrokkal ékesített 
hídja. Ha valaki az említett Hétkápol-
nát a városon keresztül akarja elérni, 
akkor itt, a Diadal téren, amelynek he-
lyén 1848. április 10-én győztes csata 
zajlott a híd elfoglalásáért, és ahol ma a 
futball stadion melletti parkoló van, ott 
teszi le a gépkocsiját.

 Az ide érkező nagyon érdekes 
programot tud végigjárni. Felsétálhat 
az 1769-ben épült stációk mentén a 
kegytemplomhoz. A Mária tiszteletére 
szentelt búcsújáró templomhoz vezető 
utat 7 képoszlop kíséri (innen a Hét-
kápolna elnevezés), amelyen Mária hét 
fájdalmát és hét örömét örökítették 
meg. Az építtető Wirth Ferenc váci ka-
nonok volt.

Ahogy emelkedik az út, most a téli, 
lombtalan időben szépen látszik a főút 

mellett magasodó dombtetőn a díszes 
kerítéssel övezett öntöttvas Honvéd 
emlékmű, ami az ország első ilyen em-
lékhelye volt 1868-ban.

(Közben több kedves közjáték is 
akadt. A hó elmúltával felfelé útban 
bizony mosolyogva néztük  mi gyalo-
gosok az autósok erőlködését, hogyan 
tolják a templomdomb alján húzódó 
sáros, csúszós úton a megrekedt ko-
csikat. Mások kerékpárral „küzdöttek” 

vagy kocogtak az utakon. Mindenki 
másképp csinálja!)

Felérve a magaslatra, láthatóvá vál-
nak a búcsújáró hely építményei. Magát 
a copf stílusú, elöl tornyos templomot-  
a régi, elpusztult templom helyére - 
Migazzi Kristóf püspök építtette 1734-
1780 között. 

E hely történetének első epizódja 
azonban a Salamon királlyal Mogyoród 
térségében (1074) hadakozó Géza és 
László hercegekhez fűződik. László-
nak, a későbbi szent királynak látomá-
sa volt: egy angyal szállt le az égből és 
koronát tett Géza fejére – ezzel jelezte, 
hogy az uralkodás joga őt illeti meg. 
Géza fogadalmat tett, hogy, ha győz 
a csatában, akkor templomot építtet a 
Boldogságos Szűznek. A csata után a 
felépítendő templom helyét keresték, 
amikor egy szarvas jelent meg nekik, 
agancsain égő gyertyákkal. Innen szár-
mazik a kegyhely középkori neve: Ma-
ria de Cervo – a szarvasról elnevezett 
Boldogasszony.

A mai templom, a főoltáron lévő 
kegykép körül elhelyezett fogadalmi 
ajándéktárgyak mind csodás gyógyu-
lásokról, a dunai hajósoknak nyújtott 
segítségről vallanak. A szeptemberi bú-

csúk idejére, a szabadtéren megépített 
szószék, szabadtéri oltár, a forrásfog-
lalások mind elénk idézik ennek a szép 
hagyománynak ünnepét.

Mivel sokan sétáltak a környéken, 
beszélgettünk is egymással a jó időben. 
Kiderült a beszélgetésekből, hogy kb. 
20 forrás meleg-langyos vize fakad a 
kegytemplom nyugati lábánál. Kettő 
van közülük befoglalva. Környezetük 
díszített és a búcsújárók, mai kirán-

dulók szomját hívatott enyhíteni.  Az 
egyiknél nem csövön, hanem a homo-
kos altalajból bugyog fel a víz. Szinte 
örvénylik a megmozgatott homok a 
víz erejétől! Ezek a forrásvizek to-
vább folynak egy szép, zsombékos, ma 
ugyan járható, de mocsaras, folyó menti 
partvidéknek vizet adva. Egy szakaszon 
visszaduzzasztással szép halastavat ala-
kítottak ki.  Vizük végül a Gombás pa-
takba, annak kalandozó, a szabályozása 
után morotvákat adó medrébe kerül, 
táplálva az ártéri erdőt a Duna partján.

S természetesen ez lesz a további 
látnivaló. A Göncöl Alapítvány 1993-
94-ben a Holland Kormány PSO Alap-
jának pénzügyi segítségével, Nagy Gá-
bor mérnök tervei alapján és a MÁV 
Favéd Kft, valamint önkéntesek bevo-
násával megépítette az 510 m. hosszú 
Ártéri Tanösvényt. Ez a cölöpökön 
nyugvó pallósor, ismertető táblákkal, 
megfigyelő helyekkel szintén egyedi 
az országban. Nélküle lehetetlen len-
ne megfigyelni a liget puhafáit, azaz 
nyár és fűzfákat, bokorfűzeinek fajait, 
a nádas- és iszaptársulások növény- és 
állatfajait. Csigák, rákok, szitakötő- és 
kérész lárvák, csíkbogarak és csíborok, 
víziskorpiók, húsz hal, tíz kétéltű, há-
rom hüllő, 16 emlősfaj van leírva a te-

KIRÁNDULJUNK! – A GUVAT

1848-as Honvéd emlékmû A Gombás patak hídja
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A Polgármesteri Hivatal közvetlen telefonszámai

Feladatkör Ügyintéző Telefonszám
Anyakönyvi ügyek, lakcímbejelentés Kajos Lászlóné 06-26-814-844
Adóügyek Kőbányai Jánosné 06-26-814-848
 Virág Zita 06-26-814-848
Építési és műszaki ügyek Takács József 06-26-814-847
Pénzügy Simon Zsuzsa 06-26-814-846
Pénztár Debreczeni Beáta 06-26-814-849
Iktatás Somogyiné Alagyi Szilvia 06-26-814-845
Polgármester titkárság Klibán Zita 06-26-814-843
Jegyzõ titkárság, 
Kisbíró szerkesztősége Csémy Istvánné 06-26-814-841

Szent Klára Gyógyszertár
Fiókgyógyszertára

Megnyílt a Pócsmegyeri 
GYÓGYSZERTÁR!

Nyitva tartás:
Hétfő: 14.00-19.00
Kedd: 8.00-13.00

Szerda: 13.00-18.00
Csütörtök: 8.00-13.00

Péntek: 8.00-13.00
Pócsmegyer, Ady E. u. 12.

Tel.: 26-395-277

HÁZIORVOSI RENDELÉSI IDŐ

Dr. Szabó György  háziorvos rendelési ideje: 
Hétfő:       14 - 19 óráig 
Kedd: 8 - 12 óráig
Szerda: 13 - 17 óráig
Csütörtök: 8 - 12 óráig
Péntek: 8 - 12 óráig

Elérhetőség: 26-395123; mobilszám: 06-70-293-0050

FOGÁSZAT
Dr. Fülöp Judit fogorvos rendelési ideje Pócsmegyeren:

FOGÁSZATI RENDELÉS
Szerda:   11 – 18 óráig
Péntek:       8 – 11 óráig gyermekfogászat
                 11 – 16 óráig felnőtt rendelés

Dr. Fülöp Judit fogorvos
Telefon: 06-20-99 48 316

rületről. A madarászok pedig egy tucat 
jellegzetes fajt figyelhetnek meg: füg-
gőcinege, jégmadár, fekete gólya, kis 
vöcsök, zöld küllő és az említett guvat 
is távcső végre akadhat. Ma nem láttuk 
a guvatot, de alig volt madár, ölyv, kar-
valy tojó, cinke került a szemünk elé 
mindössze. De tél van! S ha jön a ta-
vasz, akkor minden bokor, faodú, ágvil-
lában lévő, tatarozásra váró fészek, la-

kóra talál és a vizek is újraélednek, sőt, 
a most áradó víz alatt pihenő pallósor is 
megszárad.

(Egyébként a Tanösvényt a sok tíz-
ezer látogató és két komolyabb árvíz 
miatt 2003-ban és 2007-ben felújítot-
ták!) 

Úgyhogy tervezzük tavaszi túra 
helyszínének ezt a Vác térképén, a Jó-
zsef Attila sétány végén kezdődő Lige-
tet. Természeti és kulturális élményben 
is bőven lesz részünk. S aki még a focit 
is szereti…

Mit lehet tudni a guvatról?
Nehezen megfigyelhető, rejtett 

életmódú madár. Sokszor csak hangos 
rikoltozásuk árulja el jelenlétüket a 
mocsarak, lápok környékén. Ügyesen 
bujkálnak a sűrű növényzetben, csak 
ritkán merészkednek ki a nyílt térsé-
gekre. Lehajtott fejjel, gyorsan futnak. 
Sötétedés után indulnak táplálékért. 
Hosszú, megnyúlt csőrükkel vízirova-
rok, csigák, békák és más kisebb állatok 
után kutatnak a vízben. Csőrüket csá-
kányként használják, pl. hogy egerek, 
kisebb madarak koponyáját bezúzzák.

Fészküket fűből készítik, a sűrűbe, 
nád és sás közé rejtik.

Eurázsiában, Észak-Afrikában és a 
Közel-Keleten költenek. Egyes populá-
ciók, egyedek a többiekkel ellentétben 

a telet nem melegebb tájakon, hanem 
itthon, meleg forrásvizek közelében 
töltik. Így lehet az, hogy a Gombás- pa-
tak és ártere környékén fakadó meleg és 
langyos források miatt egy-két példány 
itt tölti a telet.

Bécsy Lászlóné 
írása és képei

Hétkápolna Kegytemplom
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Balogh Jánosné Horváth Terézia

Régi pócsmegyeri gyermekjátékok 14. – Ugrós ügyességi játékok
Bár január van, de olyan meleg, tava-
szias az idő, hogy gondolhatnak a gye-
rekek az iskolai vagy otthoni udvaron 
ugrálós játékokra, amelyeket hagyo-
mányosan főleg tavasszal szokás ját-
szani, városon és falun is. Ezért nem 
is időszerűtlen, hogy az ugróiskolákat 
ismertetem ebben a számban. Két vál-
tozatukat találtam meg Pócsmegyeren. 
Iskolás lányok, 10–12 évesek hárman-
négyen játszották.

A játék lényege: rekeszes ábrákat 
karcolnak a földbe vagy rajzolnak kré-
tával az aszfaltra. Ezeken a gyermekek 
sántikáló mozdulattal, fél lábon keresz-
tülugrálnak. A játéktörténet kutatói 
szerint az ugróiskola a történelem előt-
ti, az írásbeliség előtti időkből szárma-
zik, amikor kultikus jelentése lehetett. 
Később keresztény vonatkozásokat 
nyert. Némelyik ugróiskola nyolc-tíz 
elemből fölépítve a templomok alapraj-
zát utánozza, és az egyes mezők neve 
mennyország vagy pokol. Ezen a bazili-
ka-formán – bizonyos elméletek szerint 
– a gyermekek az élet végső céljaként a 
keresztény túlvilágot, a mennyországot 
próbálják elérni. Első ismert megjele-
nése az ókori Britanniából származik, 
ahol a római katonák kiképzésének 
része volt. Az ugróiskolát akkor teljes 
fegyverzetben és menetfelszereléssel 
teljesítették. Feltevések szerint innét 
terjedt el egész Európába, sőt helyen-
ként azon túlra is. – Háromféleképp 
játsszák. Az egyik játéktípusban a dobó-
követ kézzel dobják mindig tovább. A 
másodikban lábbal rúgják tovább. A har-
madikban nem használnak dobókövet.

Az egyik pócsmegyeri változat az első 
típusba tartozik, ahol a használt rajz 
formája szaknyelven „kápolna”. Ma-
gyarországon ez a leggyakoribb válto-
zat. A négyzetháló rajza csonka kettős-
keresztnek mondható. Nyolc „kocka” 
alkotja. A kereszt alak és a betűjelek 
adják a vallásos jelleget.

Betűjelek helyi föloldása:
M = menny
P = pokol
T = torcsik vagy torok
(A P és M sorrendje fordított is lehet.)
Eszköz: lapos kő vagy paladarab, pléh 

(bádog) lemezke vagy lapos üvegdarab.
A játékmenetben sorban dobják 

a dobókövet. Először az első játszó 
az első „kockába” dobja, és ott hagy-
ja. Abba nem szabad belelépni, ahova 
dobja az ember. Fél lábon végig ugrálja 
a nyolc egységet, oda és vissza. Vissza-
jövet, útközben a második „kockában” 
állva lehajol és fölveszi a követ, vigyáz-
va, hogy másik lába ne érjen a földre. 
Ekkor kijárta az „első osztályt” az isko-
lából. Most a második „kockába” dobja 
a követ. Járja a „második osztályt.” Ha 
végigjárta a nyolc osztályt (ami a XX. 
század közepén és részben most is az 
általános iskola tartama), „akkor a má-
sik felére áll”, és a nyolcadik négyzetnél, 
a „mennynél” kezdi újra. Akkor az első 
négyzetben fél lábon kell megfordul-
ni, utána visszafelé haladni. Miután így 
is végigjárta a nyolc osztályt, a végén 
„megfordul és háttal jön a házdobás”. 
Ez azt jelenti, hogy az ábrának háttal 
állva dobja a követ az ábra felé és ott 
ún. „házat” foglal magának a négyzet-
hálón. Ha a dobókővel háromszor bele-
talál valamelyik négyzetbe, a harmadik 
eltalált lesz az ő „háza”. „Meghúzza az 
átlóit”, X alakot képezve (ami a pogány 
korban is óvó-védő jel volt, később a 
kereszt kapott olyan értelmet) „vagy a 
neve kezdőbetűjét is beleírja” (karcol-
ja). Folytatva az iskola járását, a saját 
házában a játékos már két lábon pihen-
het, a többiek viszont nem is léphetnek 
bele. Addig játszanak, míg az összes 
házat elfoglalja valaki. „Az nyer, akinek 
legtöbb háza van”. Ha menet közben 
vét a játékos, akkor „megbukik” és kiáll 
a játékból. „Ha elhibázza, jön a másik”. 
Az előző megvárja, míg újból rákerül a 

sor, akkor folytatja onnan, ahol elvétet-
te a játékot. A következők számítanak 
hibának: ha a dobókövet vonalra dobja; 
ha rálép a vonalra és a vonalat letapos-
sa; ha „rossz helyen” leáll két lábra; ha 
„másik kockába dobja” a követ, mint 
ahova kellene; ha „a házdobás nem si-
kerül”. Az utóbbi esetben „az első két 
dobás nem számít, csak a harmadik, 
ha az nem talál”, az hiba. Szokták úgy 
is játszani, hogy a „nyolcadik osztály 
után vizsga” következik. Ennek első ré-
sze: lábfejére illeszti a követ a játszó és 
úgy „sétál” oda-vissza a négyzetekben, 
ügyelve, hogy el ne ejtse. Közben az 
első M–P-ből átugrik a második M–P-
be, aközben a kőnek ki kell repülnie, 
akkor jól végezte a feladatot. Második 
rész: lehajolva a tarkójára, hátára illesz-
ti a követ. A T-be kell ejteni a követ. 
Harmadik rész: a kezén viszi a követ. 
Közben az első M–P-ből átugrik a má-
sodik M–P-be, aközben a kőnek ki kell 
repülnie. Negyedik rész: a fején viszi a 
követ, és a T-be kell ejtenie.

A másik pócsmegyeri változat a má-
sodik típusba tartozik. A használt rajz 
nélkülözi a kultikus illetve vallásos jel-
leget. Egyszerű téglalap-háló, minden 
betűjel nélkül. 

A játék menete: letesznek egy la-
pos követ a földre. Sorban rúgják. Fél 
lábbal elé kell ugrani, úgy tolni át sorra 
a következő téglalapba, „csúszkálva”. 
„Nagyon nehéz, csak a negyedikig bír 
eljutni az ember.” A hat osztályból. 
Ami talán az egykori hatosztályos ele-
mi iskola emléke.

Akik ezeket 1960-ban és 1961-ben 
elmondták: Borzsák Enikő, Borzsák 
Lilla, Sallai Erzsébet, Sallai Zsuzsanna 
és még néhány más akkori kislány. Kö-
szönöm egykori közreműködésüket!

Közlésemet zárja egy sor ugrókötél. 
Mai gyerekek, használtok-e még ilyet?
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 BARKÁCS 
MUNKÁK, 

JAVÍTÁSOK
SZERELÉSEK

 
Házon belül és kívül

( délután és hétvégén is)
 

Tel.: 06 70 309 4730

SZÁRAZ 
TŰZIFA ELADÓ

Tölgy kugli 1900 Ft
Akác kugli 2200 Ft

Akácoszlop
Érdeklődni: Szabó Zoltán 
20-9931-945. 18-20 óráig a 
385-549-es telefonon lehet.

„Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban,
a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.”

(Apostolok Cselekedetei 2,42)

Szeretettel hívunk mindenkit a 2010. évi

EGYETEMES IMAHÉT
pócsmegyeri alkalmaira, január 17. és 23. között!

Baptista Imaház:
Hétfő 18.00 HORVÁTH-HEGYI OLIVÉR 
 ev. lelkipásztor, Szentendre.
Kedd 18.00 KOVÁCH TAMÁS ref. lelkipásztor, 
 Pócsmegyer-Leányfalu.

Református Templom:
Szerda 18.00 SZALAY ZOLTÁN római katolikus plébános, Leányfalu. 
Csütörtök 18.00 NAGY SÁNDOR baptista lelkipásztor, 
 Tahitótfalu-Pócsmegyer.
Péntek 18.00 VÉNUSZ GELLÉRT római katolikus plébános, Tahitótfalu.
Szombat 16.00 Zenés áhítat. Fellép:
 A BUDAPEST-CSEPELI JÉZUS SZÍVE RÓMAI 
 KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KÓRUSA.
 PÁLYI PÉTER ref. lelkipásztor, Leányfalui Szeretetotthon.
Vasárnap 10.30 HAMAR ISTVÁN ny. ref. lelkipásztor

Dicsértessék Jézus Krisztus! Áldás, békesség!
Erős vár a mi Istenünk! Az Úr áldja meg!

Da pacem Domine! Adj békét Urunk!

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk a 

Pócsmegyeri Református 

Templomban 

2011. január 22-én, 

szombaton 16.00 órakor 

kezdődő zenés áhítatra!

Fellép a

BUDAPEST-CSEPELI 

JÉZUS SZÍVE 

PLÉBÁNIA KÓRUSA.

Igehirdetéssel szolgál: 

PÁLYI PÉTER lelkipásztor.

Az alkalom az Egyetemes Imahét 

keretében kerül megrendezésre.

„Gyuri bácsi üzenete”

Aktualitás: megfázás, torokfájás, köhögés
Minden ősszel előjönnek és makacsul visszatérnek ezek a betegségek. Természetes-
nek vesszük, hogy megfázunk, náthásak leszünk, kicsit köhögünk minden télen.

Pedig a meghűléses betegségek sok kellemetlenséggel járnak. Fáj minden ta-
gunk, felmegy a lázunk, több napra kiesünk a munkából. Lüktet a fejünk, folyik 
az orrunk, aztán marad a köhögés. Jó esetben nincs szövődmény, de bizony 
előfordulhat arcüreggyulladás, homloküreg gyulladás, akár tüdőgyulladás is.

A legyintés és a beletörődés helyett a megelőzést javasolnám, mint lehetősé-
get. Nem kifejezetten a védőoltásra gondolok. Vannak kiváló gyógynövények, 
melyeket folyamatosan fogyasztva jelentősen csökkenthetjük a megfázás, meg-
hűlés veszélyét.

Egyik ilyen növény a macskamenta. Többször írtam már arról, hogy a ha-
gyomány szerint táltosaink itala is ebből készült. Valóban csodálatos hatású, 
csak a Bükkben gyűjtött, finom ízű gyógynövény ez, amelyet egész télen aján-
lok inni. Heti 2 csészével elegendő. Egy csapott evőkanálnyi szárított macska-
mentát forrázzanak le 2,5 dl vízzel, hagyják állni 15-20 percig, utána igyák meg. 
Ha megelőzés céljából isszák, tehetnek bele citromlevet (már csak akkor, ha 60 
celziusfok alá csökkent a hőmérséklete, különben a citrom C-vitamin tartalma 
elbomlik) és mézet is. Ihatják este, reggel, akár víz helyett is.  Gyerekeknek is 
adható. Barátnőm kislánya éveken keresztül egész télen itta a „cicateát”, amellyel 
sikeresen kivédték a megfázást.

Ha mégis megfáznak, naponta 2-3 csészével is ihatnak belőle. Keverjenek hoz-
zá bodzavirágot, hársfát, apróbojtorjánt, kamillát, kakukkfüvet. Inhalálásra is jó ez 
a keverék. Egy nagyobb edénybe öntsenek 1-2 liternyi forró teát, hajoljanak fölé, 
borítsák be fejüket egy törölközővel vagy kendővel, és lélegezzenek mélyen. Tor-
kukat, orrukat is kiválóan kitisztítja ez a forró, hatóanyagokkal teli pára.”

Közreadta: Borszékiné Rétháti Ágnes,
a Bükki Füvészmester és Népgyógyászati Egyesület lapjából.
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Ez alkalommal bepillantást szeretnénk 
nyújtani a falu életébe. Felemelő érzés 
volt részt venni egy ünnepi istentisz-
teleten. Ekkor adta át egy anyaországi 

férfi a gyülekezetnek, általa készített 
ajándékát.

Réges-régen egy vár állott a Székely-
kő tetején, amelynek mára nyoma sem 
maradt. Ez a férfi elképzelte a hajdani 
várat és megformálta annak makettjét, 
amelyet átadott a torockói népnek. Az 
első képen lévő ház udvaráról indul-
tunk az istentiszteletre a közeli unitári-
us templomba. A templom bejáratánál 
helyi viseletbe öltözött asszonyok áll-
nak (2.kép), akik aztán bent énekelnek 
(3.kép).

Böjte Csaba ferences szerzetes az er-
délyi árva és szegény gyerekek áldozatos 
segítője, Torockón is létesített számuk-
ra otthont, ezáltal megsegítve a helybeli 
iskolát is, ahol a kevés gyerek miatt ve-
szélybe került a magyar oktatás.

Az istentisztelet után a templomból 
kijőve egy torockói asszony somodi 
kalácsot nyújtott mindenkinek.

A 4. képen Böjte Csaba gyerekei já-
rulnak kalácsért.

Következett a Falunapi mulatság. A 
magyarpalatkai banda húzta (egyetemi 
diplomás zenészek, de nem a zeneaka-
démiáról) (5.kép). Kint a Művelődési 

Dr . Kiss András sorozata

Torockóról – 2. rész

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ 2011. JANUÁR 20. 

2. Népviseletbe öltözött asszonyok

6. Két cigány húzza

1. Út a templomhoz

5. Diplomás zenekar

4. Gyerekek járulnak kalácsért3. Éneklés a templomban
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VILLANYSZERELÉS
ÉPÜLETEK 

VILLANYSZERELÉSE, 
JAVÍTÁSOK,

 BŐVÍTÉSEK, HIBAELHÁRÍTÁS, 
ÚJ SZERELÉS

Mobil: 06-70-281-5569
Tel./Fax: 26-395-219

e-mail: rolitex94@gmail.com

Megnyílt a MÉH telep 
Tahitótfalun a TSZ területén! 
Magas áron vásárolunk! Vas és színesfém hulladékokat! 

Nagyobb tétel esetén házhoz megyünk! 
Nyitva tartás: H-P:08:00-16:00.  

Lakossági átvételkor személyi, lakcím, adókártya szükséges. 
Műhely, raktár bérbeadó. 

Tel.: 06 20 449 9447, 06 20 972 6081

Ház mellett jóféle italokat, ételeket 
szolgáltak fel. Itt két cigány húzta, akik 
Tordáról jöttek, mellettük daloltak az 
emberek. (6.kép)

Következett a vásár a falu határában. 

Az árúba bocsátott lószerszámok előtt 
álló cigányasszony mintha azt kérdez-
né: Na, melyikünk a szebb? (7.kép)

A két bivaly nem kérdez semmit, 
csak közömbösen várja a vevőt, vagy 

ha nem kelnek el, akkor a gazdáját. 
(8.kép)

A szerző képeivel

7. Lószerszámok 8. Bivalyok

Megújult 
ÁLLATORVOSI 
RENDELŐ és 

PET SHOP  
Tahitótfalu, Szentendrei u. 6. 

a TESCO-val szemben.
Hosszú nyitvatartási idő: 

H-P: 9-18-ig, Szo: 9-12-ig. 
RTG, UH, labor, műtétek, 

kiszállások.
Tel.: 26-385-152,

30-9370-863.
ÜGYELET: 

éjszaka, hétvégén is: 
30-66-26-849.

KIADÓ ALBÉRLET!
Szentendrén, a Püspökmajor lakótelepen, 55 m2-es 2 szobás 

lakás hosszútávra kiadó. Irányár: 50.000.-Ft / hó + rezsi
Érdeklődni: 06-30/585-5261
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Jóváhagyva: a 98/2010. (XII. 8.) Ök. sz. ha-
tározattal

A testületi ülések ideje és napirendje:

Január 20.
• Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati 
határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi 
bér- és létszámpolitikájáról
Előadó: Polgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműkö-
dik: Pénzügy
Véleményezi: Pénzügyi-Településfejleszté-
si Bizottság
• Előterjesztés a helyi civil szervezetek mű-
ködéséről, támogatásáról
Előadó: Polgármester
Meghívottak: civil szervezetek képviselői
• Előterjesztés Szentendre Város Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltósága és a Szentend-
rei-szigeti Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
helyzetéről, fejlesztéséről, támogatásáról
Előadó: Polgármester
Meghívottak: Jámbor Ferenc százados, 
tűzoltó parancsnok, Révész Sándor Egye-
sületi elnök
• Előterjesztés a települési szilárd hulladék-
kal kapcsolatos hulladékkezelési helyi köz-
szolgáltatásról és a közszolgáltatási szerző-
dés módosításáról
Előadó: Pénzügyi-Településfejlesztési Bi-
zottság elnöke
Véleményezi: Pénzügyi-Településfejleszté-
si Bizottság
• Előterjesztés a pócsmegyeri tagiskola mű-
ködtetéséről (Református Egyházzal meg-
állapodás)
Előadó: Polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-Településfejleszté-
si Bizottság
• Tájékoztató az aktuális pályázatokról, pá-
lyázati lehetőségekről 
Előadó: Polgármester
• Tájékoztató a nagyberuházások előkészí-
téséről, illetve helyzetéről 
Előadó: Polgármester
• Tájékoztató a folyamatban lévő önkor-
mányzati perek és pályázatok helyzetéről
Előadó: Polgármester

Február 10.
• Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati 
határozatok végrehajtásáról
• Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről
Előadó: Polgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműkö-
dik: Pénzügy
Véleményezi: Pénzügyi-Településfejleszté-
si Bizottság
• Előterjesztés Pócsmegyer Község Ön-
kormányzat Képviselő-testületének Polgár-
mesteri Hivatalában dolgozó köztisztvise-
lők teljesítménykövetelményeinek alapját 
képező célok meghatározásáról
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítésében közremű-
ködik: jegyző 

• Előterjesztés az óvoda felvételi időpont-
járól, az óvodai jelentkezés módjáról, egyéb 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 102.§ (2) bekezdés c./ pontjában 
foglalt kérdésről
Előadó: Polgármester és Óvodavezető
Véleményezi: Oktatási-Kulturális és Sport-
bizottság 
• Tájékoztató a bizottságok 2011. évi mun-
katervéről
Előadók: Bizottságok elnökei
Véleményezi: valamennyi Bizottság
• Előterjesztés Pócsmegyer Község Ön-
kormányzata közfoglalkoztatási tervének 
elfogadásáról
Előadó: Polgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműkö-
dik: Jegyző
• Tájékoztató az aktuális pályázatokról, pá-
lyázati lehetőségekről 
Előadó: Polgármester
• Tájékoztató a nagyberuházások előkészí-
téséről, illetve helyzetéről 
Előadó: Polgármester
•Tájékoztató a folyamatban lévő önkor-
mányzati perek és pályázatok helyzetéről
Előadó: Polgármester

Március 10.
• Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati 
határozatok végrehajtásáról
• Előterjesztés Pócsmegyer Község Ön-
kormányzat Szervezeti és Működési Sza-
bályzatának felülvizsgálatáról
Előadó: Polgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműkö-
dik: Jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság
• Előterjesztés Pócsmegyer Község Önkor-
mányzat Képviselő-testületének 2011-2014. 
évekre szóló középtávú Munka- és Gazda-
sági Programjáról (ennek keretében: kö-
zéptávú fejlesztési terv: faluközpont, Kos-
suth u. 10. szám alatti ingatlan koncepciója, 
Akácos út 17. szám alatti ingatlan koncep-
ciója, Napsugár tér koncepciója, pócsme-
gyeri révátkelőhely koncepciója, játszótér 
kialakításának lehetőségei, energiapolitika, 
geotermia, megújuló energiafejlesztések, 
Művelődési ház és Könyvtár bővítése ....)
Előadó: Polgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműkö-
dik: Polgármesteri Hivatal részéről: jegyző, 
pénzügy, műszaki előadó és Körmendi Ju-
dit főépítész
Véleményezi: valamennyi bizottság
• Előterjesztés a 2011. éves összesített Köz-
beszerzési Terv elfogadásáról 
Előadó: Polgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműkö-
dik: Pénzügy
Véleményezi: Pénzügyi-Településfejleszté-
si Bizottság 
• Tájékoztató az aktuális pályázatokról, pá-
lyázati lehetőségekről 
Előadó: Polgármester
• Tájékoztató a nagyberuházások előkészí-
téséről, illetve helyzetéről 
Előadó: Polgármester

• Tájékoztató a folyamatban lévő önkor-
mányzati perek és pályázatok helyzetéről
Előadó: Polgármester

Április 14.
• Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati 
határozatok végrehajtásáról
• Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi 
gazdálkodásának zárásáról (zárszámadás), 
és a 2010 évi pénzmaradvány elfogadásáról
Előadó: Polgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműkö-
dik: Pénzügy
Véleményezi: Pénzügyi-Településfejleszté-
si Bizottság
• Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi 
költségvetéséről szóló 1/2010. (I. 27.) ren-
delet módosításáról
Előadó: Polgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműkö-
dik: Pénzügy
Véleményezi: Pénzügyi-Településfejleszté-
si Bizottság
• Beszámoló a belső ellenőrzés 2010. évi ta-
pasztalatairól.
Előadó: Polgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműkö-
dik: Pénzügy
Véleményezi: Pénzügyi-Településfejleszté-
si Bizottság
• Előterjesztés az önkormányzati intézmé-
nyek működtetéséről, energiafelhasználá-
suk áttekintése, javaslat a racionalizálásra
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítésében közremű-
ködik: Pénzügy 
Véleményezi: Pénzügyi-Településfejleszté-
si Bizottság 
• Beszámoló a közbiztonság helyzetéről, 
valamint a Polgárőrség működéséről
Előadó: Bodor Róbert körzeti megbízott és 
Gombás Jenő képviselő
• Tájékoztató az aktuális pályázatokról, pá-
lyázati lehetőségekről 
Előadó: Polgármester
• Tájékoztató a nagyberuházások előkészí-
téséről, illetve helyzetéről 
Előadó: Polgármester
• Tájékoztató a folyamatban lévő önkor-
mányzati perek és pályázatok helyzetéről
Előadó: Polgármester

Május 12.
• Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati 
határozatok végrehajtásáról
• Beszámoló Pócsmegyer Község Önkor-
mányzatának gyermekjóléti és gyermekvédel-
mi feladatainak ellátásáról, a gyermekek védel-
méről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése alapján
Előadó: Polgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműkö-
dik: Jegyző 
• Tájékoztató a 2011. évi fejlesztésekről a 
kiírt vagy kiírásra kerülő pályázat lehetősé-
gek tükrében 
Előadó: pályázatíró szakember (előzetes 
egyeztetés szerint DPÖTK, ProRégio vagy 
VÁTI)

Pócsmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2011. évi munkaterve
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• Tájékoztató az aktuális pályázatokról, pá-
lyázati lehetőségekről 
Előadó: Polgármester
• Tájékoztató a nagyberuházások előkészí-
téséről, illetve helyzetéről 
Előadó: Polgármester
• Tájékoztató a folyamatban lévő önkor-
mányzati perek és pályázatok helyzetéről
Előadó: Polgármester

Június 16.
• Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati 
határozatok végrehajtásáról
• Tájékoztató a mezőgazdasági termelők, 
vállalkozók helyzetéről támogatásáról
Előadó: Gazdajegyző
• Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal mű-
ködéséről, az ügyfélkiszolgálásról
Előadó: Jegyző
• Tájékoztató a révek, kompok helyzetéről, 
az EU Duna stratégiához való kapcsolódás 
megvizsgálása
Előadó: Polgármester
• Tájékoztató a személyes gondoskodás 
körébe tartozó szociális ellátásokról
Előadó: Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálat családgondozói, Figyel Rám Közhasznú 
Egyesület, Dunakanyari Kist. Szoc. Int.
• Tájékoztató az aktuális pályázatokról, pá-
lyázati lehetőségekről 
Előadó: Polgármester
• Tájékoztató a nagyberuházások előkészí-
téséről, illetve helyzetéről 
Előadó: Polgármester
• Tájékoztató a folyamatban lévő önkor-
mányzati perek és pályázatok helyzetéről
Előadó: Polgármester

Szeptember 15.
• Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati 
határozatok végrehajtásáról
• Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előadó: Polgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműkö-
dik: Pénzügy
Véleményezi: Pénzügyi-Településfejleszté-
si Bizottság
• Előterjesztés Díszpolgári cím adományo-
zásáról 
Előadó: Polgármester
Véleményezi: Oktatási-Kulturális és Sport-
bizottság
• Tájékoztató az aktuális pályázatokról, pá-
lyázati lehetőségekről 
Előadó: Polgármester
•Tájékoztató a nagyberuházások előkészí-
téséről, illetve helyzetéről 
Előadó: Polgármester
• Tájékoztató a folyamatban lévő önkor-
mányzati perek és pályázatok helyzetéről
Előadó: Polgármester

Október 20.
• Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati 
határozatok végrehajtásáról
• Tájékoztató az adózásról, az adóbehajtás 
helyzetéről
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítésében közremű-
ködik: adóügyi előadó
Véleményezi: Pénzügyi-Településfejleszté-
si Bizottság

• Tájékoztató a szigeti települések együtt-
működéséről és a Mikrotérségi társulásról
Előadó: Polgármester
Meghívottak: Szigetmonostor, Tahitótfalu 
és Kisoroszi polgármesterei
• Tájékoztató a Fővárosi Vízművek Zrt. és 
az Önkormányzat kapcsolatáról
Előadó: Polgármester
Meghívott: Főv. Vízművek Zrt. képviselője
• Tájékoztató az aktuális pályázatokról, pá-
lyázati lehetőségekről 
Előadó: Polgármester
• Tájékoztató a nagyberuházások előkészí-
téséről, illetve helyzetéről 
Előadó: Polgármester
• Tájékoztató a folyamatban lévő önkor-
mányzati perek és pályázatok helyzetéről
Előadó: Polgármester

November 17.
• Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati 
határozatok végrehajtásáról
• Tájékoztató a lakosság egészségi állapo-
táról
Előadó: Háziorvos, Fogorvos, Védőnő
• Előterjesztés Pócsmegyer Község Ön-
kormányzat 2012. évi költségvetési kon-
cepciójáról és tájékoztató a 2011. I-IX. havi 
költségvetési gazdálkodásról
Előadó: Polgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműkö-
dik: Pénzügy
Véleményezi: Pénzügyi-Településfejleszté-
si Bizottság
• Tájékoztató az aktuális pályázatokról, pá-
lyázati lehetőségekről 
Előadó: Polgármester
• Tájékoztató a nagyberuházások előkészí-
téséről, illetve helyzetéről 
Előadó: Polgármester
• Tájékoztató a folyamatban lévő önkor-
mányzati perek és pályázatok helyzetéről
Előadó: Polgármester

December 8.
• Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati 
határozatok végrehajtásáról
• Tájékoztató a hatályos szerződések érté-
keléséről (különösen: főépítészi szerződés, 
csatorna szakmai tanácsadói szerződés, jogi 
tanácsadói szerződés)
Előadó: Polgármester
• Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. 
évi munkatervének meghatározásáról
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítésében közremű-
ködik: Jegyző
• A Képviselő-testület mellett működő bi-
zottságok és munkacsoportok beszámolója 
a 2011. évben végzett munkájáról
Előadó: A bizottságok elnökei
• Tájékoztató az aktuális pályázatokról, pá-
lyázati lehetőségekről 
Előadó: Polgármester
• Tájékoztató a nagyberuházások előkészí-
téséről, illetve helyzetéről 
Előadó: Polgármester
• Tájékoztató a folyamatban lévő önkor-
mányzati perek és pályázatok helyzetéről
Előadó: Polgármester
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
LXV. törvény 13. §-a szerint: „A Képviselő-
testület évente legalább egyszer, előre meg-
hirdetett közmeghallgatást tart, melyen az 
állampolgárok és szervezetek képviselői köz-
érdekű kérdéseket és javaslatokat tehetnek.”
SZMSZ 28. §: „A képviselő-testület évente 
legalább kétszer, előre meghirdetett közmeg-
hallgatást tart, amelyen a választópolgárok és 
a helyben érdekelt szervezetek képviselői 
közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek. A 
képviselő-testület a polgármester által meg-
határozott időpontban minden év I. felében 
(üdülési szezonban) Surány településrészen, 
valamint minden év II. felében az „ősfaluban” 
előre meghirdetett közmeghallgatást tart.”
Pócsmegyer, 2010. december 8.

Németh Miklós polgármester

Életének 10. évét tapossa a Vox Insua-
lae Sziget Hangja Ökumenikus Kórus, 
melynek tagjai – visszatekintve – úgy 

érezzük, hogy 
„…olyanok voltunk, mint az álmodók…” 

(126. zsoltár 1. verse).

Amit 10 év alatt átéltünk, azt szeretnénk 
megosztani mindazokkal, akiket e 

MEGHÍVÓ
arra indít, hogy meghallgassák jubileumi koncertünket

2011. február 6-án vasárnap 17 órakor a Tahitótfalui Református Templomban, majd 
szóba is állnak velünk a koncertet követő szeretetvendégségen, a gyülekezet termében. 
Korra, nemre, felekezetre való tekintet nélkül várunk mindenkit, akit létezésében, és 

programjai alakításában jó érzéssel tölt el, hogy vagyunk!
  Szeretettel: a Kórus

A jelzett helyen, és időben nem kívánunk beszélni, ellenben annál többet énekelni.    
Ünnepi istentiszteletünket Szénási László Nagytiszteletű Úr rövid áhitattal nyitja meg. 

Ezután igyekszünk rögvest dalra fakadni, amint céljaink, és repertoárunk engedi.
Magyar (Bartók Béla, Bárdos Lajos, Csomasz Tóth Kálmán, Kodály Zoltán, Orbán 

György) és külföldi (Goudimel, Gumpelzhaimer, Hassler, Mozart) szerzők egyházi mű-
veit, népdal- és spirituálé feldolgozásokat szólaltatunk meg.

Vendégünk lesz: Rostetter Szilveszter zeneszerző-orgonista és felesége Nagy Rita.
   Vezényelnek: Kőrösmezei Varga Zsuzsa, Rostetter Szilveszter, Zákányi Bálint
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SZÁMÍTÓGÉPJAVÍTÁS, KARBANTARTÁS
HARDVER – SZOFTVER – 

KELLÉKANYAG SZÁLLÍTÁS, 
ÜTEMELTETÉS

INTERNET BEÁLLÍTÁS
HÁLÓZAT KIÉPÍTÉS

ADATMENTÉS, ARCHIVÁLÁS
VÍRUSIRTÁS

KÁRTÉKONY PROGRAMOK 
FELKUTATÁSA

HÁTTÉR
SZÁMÍTÓGÉPSZERVÍZ

2015 SZIGETMONOSTOR, KLAPKA utca 1.
hatter@axelero.hu

web.axelero.hu/hatter94

Kedves Háziasszony!
Boldog Új Évet kívánok! Az elmúlt pár év 
alatt bemutattam az összes zöldségfélét, ga-
bonát és a belőlük készült egészséges éte-
leket. Ezért tekintsenek el az újbóli bemu-
tatástól. Úgy döntöttem, hogy nagyon sok 
finom étel létezik még, amit egészségesen 
is el lehet készíteni, így ez évtől csak ilyen 
recepteket szeretnék közreadni.

Babpástétom
25 dkg száraz tarkababot csíráztatás után 
(kb. 5 nap alatt csírázik ki) sóval, babérle-
véllel ízesített vízben nagyon puhára főzök. 
Még melegen burgonyanyomón áttöröm 
(vagy turmixolom), és hűlni hagyom. Ez-
után borsikafűvel, apróra vágott póré- vagy 
lilahagymával ízesítem, ha kell, utána sózom 
és 10 deka margarinnal, 20 dekányi füstölt 
reszelt sajttal habosra keverem. Rozskenyér-
re vagy Graham-kenyérre kenve, karikákra 
vágott retekkel, friss búzacsírával meghintve 
tálalom. Ilyen pástétomot lencséből, sárga-
borsóból és csicseriborsóból is készítek.

Elkészítési idő: 1 óra + csíráztatás
Csíráztatás

A száraz hüvelyeseket elkészítés előtt min-
dig ki kell csíráztatni. A lencse 3 nap, a bab 
és csicseriborsó 5 nap alatt csírázik ki. Pl.: 
egy bögre babot megmosás után 24 órára 
vízbe beáztatunk. Tészta szűrön átmossuk, 
lecsurgatjuk és egy műanyag tálcára kiterít-
jük, majd világos helyre tesszük csírázni. 
Ezután csak annyi a teendő, hogy reggel 
és este átmossuk és visszahelyezzük a tál-
cára. Hamarosan előbújnak a kis csírák. Ha 

elérik a kb. fél cm hosszúságot készen van. 
Igy kicsírázottan kell elkészíteni levesnek, 
főzeléknek, salátának, a csírák ételkészítés 
közben sem törnek le. 

Gombás burgonyaleves
2 evőkanál durumlisztet szárazon egy kicsit 
megpirítok, majd leveszem és hozzáadok 2 
evőkanál olajat, 1 mokkáskanál pirospapri-
kát rászórok, és 5 deci hideg vízzel felen-
gedve simára, csomómentesre keverem. 25 
deka burgonyát megtisztítva, megmosva 
fölaprítok és a levesbe dobom, majd fedő 
alatt félig megfőzöm. 25 dekagombát tisztí-
tás után vékony szeletekre vágok, és a leves-
hez adom. Annyi vízzel egészítem ki, hogy 
a leve 1,2 liter legyen. Megsózom, majoran-
nával vagy tárkonnyal fűszerezem. Addig 
főzöm, amíg a burgonya megpuhul.

Elkészítési idő: 40 perc
Búzakorpás káposztás kocka

70 dkg káposztát finomra reszelek, besó-
zom, jól átkeverem, és fél órán keresztül 
állni hagyom. Utána kicsavarom és 2-3 evő-
kanál olajon puhára párolom, végül 3 evőka-
nál búzakorpát keverek bele. Teljes kiőrlésű 
lisztből készült tésztát megfőzök, és a kész 
káposztával jól összekeverem. Őrölt fehér-
borssal vagy borsikafűvel fűszerezem. Aki 
édesen szereti, az a búzakorpa helyett bú-
zacsírát használjon, és bors helyett néhány 
csepp mézet is csurgathat a tetejére.

Elkészítési idő: 1 óra
Polentapogácsa

2,5 deci tejet 8 deci vízzel összekeverek. 
Sóval és 2 gerezd zúzott fokhagymával íze-

sítve felforralom. 30 dkg kukoricadarát be-
lekeverek, és kevergetve addig főzöm, amíg 
az edény falától elválik. A tűzről lehúzom, 
10 percig lefödve állni hagyom. Ezután 3 
tojást beleütök, csipetnyi bazsalikommal 
fűszerezem, és jól összedolgozom. Egy ki-
sebb tepsit alufóliával kibélelek, és a kuko-
ricakását kétujjnyi vastagon belesimítom. 
Megvárom, amíg kihűl és megkeményedik. 
Utána  pogácsaszaggatóval kiszúrom, és 
nem túl forró vajban (lehet Ráma is) a pogá-
csák mindkét oldalát világosbarnára sütöm. 
Papírtörülközőre szedem, hogy a felesleges 
zsiradékot leitassam. Paradicsommártással 
és párolt póréhagymával tálalom.

Elkészítési idő: 60 perc
Tormás hagymasaláta

2 közepes vöröshagymát meg 1 szál póré-
hagymát megtisztítok, és vékony karikákra 
vágom. Salátástálba szórom, enyhén megsó-
zom és kb. 1 órát állni hagyom. 1 csokor me-
télőhagymát apróra, 4 ecetes uborkát vékony 
csíkokra metélek. 1 doboz friss, házi készí-
tésű tormát 2 deci csökkentett zsírtartalmú 
tejfellel összekeverek, 1 kiskanál szőlőcukor-
ral és mustárral ízesítem, majd apránként 2 
evőkanál hidegen sajtolt olajat is hozzáadok. 
A hagymát, sós levével együtt, a mártással és 
az uborkával összekeverem. A tetejét meté-
lőhagymával meghintve tálalom.

Elkészítési idő: 1 óra

Jó étvágyat  kívánok!
                                                                  

 BORSZÉKINÉ RÉTHÁTI ÁGNES

TÁPLÁLKOZZUNK EGÉSZSÉGESEN
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A csillaggal jelölt járatok 
munkaszüneti napokon 

nem közlekednek!
A két csillaggal jelölt 

járat csak tanítási napo-
kon közlekednek!

•
VITELDIJAK: 

(szeptember 1-től)

Felnőtt jegy:
220.- Ft.

Diák és Nyugdíjas jegy: 
150.- Ft.

Kerékpár:
200.- Ft.

Felnőtt bérlet:
4.600.- Ft.

Diák bérlet:
2.000.- Ft.

Különjárat:
1.700.- Ft.

DunaKomp Kft.
Telefon: 

06 (70) 296-5079

PÓCSMEGYER - LEÁNYFALU 
RÉVÁTKELŐ MENETREND
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Vihar ?! ....  Betörés ?! ....
Hogy segíthessünk,

kössön biztosítást házára, 
nyaralójára!

AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK!

Hívjon bizalommal: Widder Éva
tanácsadó, üzletkötő

Generali-Providencia Biztosító

Telefon: 06-20-661-4475
Minden egyéb biztosítással is állok rendelkezésére: 

vállalkozás-, felelősség-,  jogvédelem-, autó-, 

veszélyessport-baleset-egészség-, élet- és 

nyugdíjbiztosítás, nyugdíjpénztár.

SVAROG Kft.
CSERÉPKÁLYHA, 

KANDALLÓ ÉS KEMENCE
Kiváló minőségű, hazai és külföldi cserépkályhák, 

kandallók, kemencék, vaskályhák és kiegészítőik forgal-
mazása, építése olcsón, gyorsan, megbízhatóan. Kíná-

latunkban megtalálhatók a kedvező árú erdélyi, a kiváló 
minőségű hazai és a manufakturális készítésű művészi 

kályhák egyaránt.
Megkeresés esetén, helyszíni felmérést követően, az igé-

nyeknek megfelelő személyre szabott ajánlatot adunk, igény 
esetén számítógépes látványtervvel!

Cserépkályha már 100 000 Ft-tól +ajtó +építés
Hordozható cserépkályha már 90.000 Ft-tól

KERESSEN  MINKET BIZALOMMAL!

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig 12-16.30 ig
Telefonos egyeztetés esetén más időpontban 

is állunk rendelkezésükre. 

Üzlet: 2000 Szentendre, Kucsera F. 6.
Székhely: 2023 Dunabogdány, Fácános u. 6.

Tel: +36 70 375 7660, +36 20 474 1000
Email: svarogkft@gmail.com

Web: www.kalyha.gportal.hu

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönöm mindazoknak, 

akik édesanyámat utolsó útjára elkísérték és 
osztoztak gyászunkban.

Kajos Lászlóné

Mezeifutó Európa Bajnokság 
2012-ben a szentendrei Skanzenben
Az Európai Atlétikai Szövetség lisszaboni ülése pénteken Ma-
gyarországnak ítélte a 2012-es Mezeifutó Európa Bajnokság ren-
dezését, melynek helyszínét Közép-Európa legnagyobb szabadtéri 
múzeuma biztosítja.
A rangos eseményre két év múlva, december második hetében kerül 
sor  a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Egyrészt ez az első alkalom, 
hogy magyar város nyerte el a vendéglátói feladatokat, másrészt pedig, 
hogy egy szabadtéri múzeum biztosítja a helyszínt a futóversenyhez. 
Az Európai Atlétikai Szövetség elnöke, Hansjörg Wirz elmondta: 
„Nagyon örülünk, hogy Magyarországon lesz a 2012-es SPAR Eu-
rópai Mezeifutó Verseny. Az atlétika népszerű sportág az országban, 
és a magyar kollégák ma meggyőztek és biztosítottak minket arról, 
hogy egy kiváló eseménynek nézünk majd elébe." 
Az Európai Atlétikai Szövetség még egy garanciára vár hazánk 
részéről, miszerint a Magyar Atlétikai Szövetségnek 2011. január 
31-ig televíziótársasággal kell szerződnie, hogy a sportesemény 
közvetítését biztosítsa. 

2000 Szentendre, Sztaravodai u. Pf.: 63. 
Tel.: (26)502-500, Fax: (26)502-502 • www.skanzen.hu



FONTOS TELEFONSZÁMOK 
ÉS TUDNIVALÓK

NÉMETH MIKLÓS POLGÁRMESTER FOGADÓÓRÁJA ELÕZETES 
BEJELENTÉS ALAPJÁN  MINDEN HÓNAP UTOLSÓ

   HÉTFÕJÉN 13-15 ÓRÁIG

Mentõk   104
Tûzoltók 105
Rendõrség 107
Rendõrkapitányság Szentendre 310-233
Tahi Rendõrõrs 387-140
Körzeti megbízott Bodor Róbert r.tzls. 
szolgálati idõben   06-20-489-6757
Polgármesteri Hivatal telefonszám 395-006
Fax szám 395-702
e-mail  onkormanyzat@pocsmegyer.hu
Orvosi rendelõ, fogorvos  Pócsmegyer, Ady E. u. 12. 
Dr. Fülöp Judit  06-26-395-123, 06-20-99 48 316
Dr. Szabó György háziorvos mobiltelefon  06-70 293-0050

Erika: 06-20 327-9560
Védõnõ: Gyöngyösiné Baranyi Mária    06-30-694-3265

kedden 8.30-9.30-ig, szerdán 8.30-12.30-ig
Orvosi Ügyelet Tahitótfalu  387-030

hétköznap 17 órától reggel 7-ig
hétvégén és ünnepnapokon egész nap

Dr. Bándli József állatorvos 06-30-974-2548
kedden és pénteken rendel a Polgármesteri Hivatalba 

történõ elõzetes bejelentés alapján
Agrártámogatások: Hansági Dénes         06-30-244-9546

(E-mail: hend@invitel.hu)
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Gáspár Tibor elnök 06-20-321-8895
Szentendrei Földhivatal  312-331
Közjegyzõ, Szentendre  311-581
Pócsmegyeri Iskola  395-133
Óvoda  396-078
Szigetmonostori Iskola  393-472
Gyógyszertár, Pócsmegyer 395-277
Mûvelõdési Ház, Könyvtár  395-419
Takarékszövetkezet  395-003
Posta  395-575
ELMŰ Ügyfélszolgálat 06-40-38-38-38
Református Lelkészi Hivatal  395-128
Római Katolikus Plébánia 385-807
Baptista Lelkészi Hivatal 385-078

Pócsmegyeri Kisbíró
Megjelenik havonta 750 példányban. 

Kiadó: Polgármesteri Hivatal
2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.

Felelôs kiadó: Molnár Gyöngyi jegyzõ  
Szerkeszti: Csémy Istvánné 

Felelôs szerkesztô: Deák Péter 
Nyomás: D’Sign Kft. Szentendre

Ügyfeleim részére eladó 
házakat, telkeket keresek.

Tardi Tamás ingatlanközvetítõ
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TONCSI KONYHÁJA
ebéd menüre

megrendelőket vár szeretettel!

Az ebédet minden nap, 

házhoz szállítjuk. 
Étkezési utalványt elfogadunk.

Kérjen menülapot telefonon és válassza 
ki az Önnek tetsző ételeket!

Házi készítésű pizza 
házhoz szállítását is vállaljuk!

Telefonszám: 06-30 3283944
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