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Pócsmegyeri Kisbíró

Minden évben március tizenötödikére 
emlékezve felhúzzuk nemzeti zászlón-
kat intézményinkre, otthonainkra, és 
ruhánkon is örömmel jelezzük, hogy e 
nemzet életének részesei vagyunk. 

Ezt az érzést ezen a napon immáron 
163 éve minden nemzedék hozzánk 
hasonlóan átélte. Minden nemzedék 
megélte magyarságát, és mindazt, ami 
magyarságuk megélésével, kifejezésével 
a saját korukban azzal együtt járt.

Bizonyos, hogy minden nemzedék-
nek más-mást jelentett a nemzethez 
való tartozás megélése. Hiszen, minden 
nemzedéknek más siker, más öröm, és 
más nehézség adatott. Minden nem-
zedéknek mást jelentett erősnek len-
ni, mást jelentett  kitartónak lenni, és 
mások voltak lehetőségeik is; minden 
nemzedéknek mást jelentett kiállni 
nemzetünkért.

Volt olyan irigylésre méltóan bátor 
nemzedék, mint az 1848-as, amely a 
nemzetért úgy állt ki, hogy szabadságot 
kiáltva utcára vonult, pontokba szedte 
céljait, tárgyalni kezdett az elnyomók-
kal, nemzeti kormányt alakított, majd 
hozzáfogott az egész ország teljes 
rendszerének átszervezéséhez. Mind-
annyian szeretnénk erre a nemzedékre 
hasonlítani, hisz merészségük már-már 
felfoghatatlan, mert miközben idegen 
hatalom uralma alatt álltak, volt bá-
torságuk megálmodni Magyarország 
megújítását, függetlenségét. Számukra 
a sikert a szabadság szele, a nehézséget 
több ezer ellenséges katona jelentette. 

Voltak olyan esztendők, mint az 

1849-es, az 1914-es, az 1941-es, amikor 
a nemzetért kiállni azt jelentette, hogy 
fegyverrel a kézben hátra kell hagyni az 
otthont és a szeretteket. E nemzedékek 
számára a sikert az élet, az életben ma-
radás, a nehézséget a túlerő jelentette.

Volt egy nemzedék, az ötvenhato-
sok, akik az életüket, a munkájukat, 
emberi kapcsolataikat kockáztatták 
azokért a napokért, amelyeken átél-
hették, hogy van szavuk az elnyomók 
ellen, azokért a napokért, amikor kiáll-
hattak országunkért. Számukra a sikert 
az elnyomók bukása, a nehézséget a 
zsarnoki hatalom túlereje jelentette.

Voltak nemzedékek, nem is olyan 

régen, akik ma is ünnepelnek velünk, 
akik életükön át tartó tisztességes mun-
kájukkal, gyermekeik felnevelésével 
szolgálták nemzetünket. Számukra a 
sikert a mindennapok élhetősége, gyer-
mekeik sikere, a nehézséget a szabadság 
korlátja jelentette.

Volt egy nemzedék, amely a saját 
március 15-jén a közelgő szabadságot 
remélte, kiállását a remény és munka je-
lentette, ők azok a nyolcvankilencesek, 
akiknek hitéből jött létre a magyar de-
mokrácia, és akiknek a sikert a távozó 
megszállók, a nehézséget a mindenhová 
beszivárgó múlt jelentette.

A mi nemzedékünknek másfajta ne-
hézségekkel kell szembeszállnia, mint 
elődeinknek. A mi március tizenötö-
dikénken, a szabadságért nem idegen 
erőkkel kell megküzdenünk. Nekünk 
a gazdasági szabadságunkért, a minket 
gúzsba kötő adóssággal, az országunk 
biztonságos anyagi létét veszélyeztető 
tényezőkkel kell megküzdenünk. Ezért 
ma az összetartás, a kitartás ahhoz 
kell, hogy legyőzzük azt a nyomasztó 
adósságot, amely láncra köt bennün-
ket, amely miatt nem tudjuk magunkat 
szabadnak, boldognak érezni. Kiállni a 
nemzetért ma következetes, szívós és 
összetartó munkát jelent. Számunkra a 
nehézséget az örökölt adósság leküzdé-
se, a sikert a talpra állás, munkahelye-
ink megtartása, családjaink, országunk 
anyagi biztonsága jelenti. 

Folytatás és további képes beszámoló 
az ünnepségről a 4. oldalon!

Tisztelt pócsmegyeri és surányi polgárok!
Tisztelt Ünneplők! Kedves Vendégeink!
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A 2011-es év második testületi ülésére 
február 10-én került sor. Németh Mik-
lós polgármester az alábbi napirendi 
pontok megtárgyalását terjesztette a 
képviselők elé:

1./  Előterjesztés az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről

2./ Előterjesztés a tűzoltóőrs megvaló-
sításáról

3./ Előterjesztés az önkormányzati tu-
lajdonú víziközműből szolgáltatott 
ivóvíz, valamint az önkormányzati 
tulajdonú víziközmű által biztosí-
tott szennyvízelvezetés, szenny-
víztisztítás és kezelés legmagasabb 
hatósági díjának – Pócsmegyer 
közigazgatási területén – történő 
megállapításáról, továbbá a díjalkal-
mazás feltételeiről szóló 10/2001. 
(XII. 12.) rendelet módosításáról.

4./ Előterjesztés a közoktatási feladat-
ellátásról szóló szerződésről

5./ Tárgyalásokra felhatalmazás kérése
6./  Előterjesztés Pócsmegyer Község 

Önkormányzat Képviselő-testüle-
tének Polgármesteri Hivatalában 
dolgozó köztisztviselők teljesít-
ménykövetelményeinek alapját ké-
pező célok meghatározásáról

7./  Tájékoztató a bizottságok 2011. évi 
munkatervéről

8./ Aktuális témák
• Megállapodás a Református Egy-
házzal a tantermek használatáról
• Haszonbérleti szerződés meg-
hosszabbítása
• Tájékoztató a folyamatban lévő 
önkormányzati perek helyzetéről
• Tájékoztató az aktuális pályáza-
tokról, pályázati lehetőségekről
• A polgármester lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámolójának elfogadása után az 
alábbiak szerint módosította a 2011. 
évi díszpolgári cím adományozásá-
ról szóló döntését

17/2011. (II. 10.) Ök. sz. h a t á r o z a t:
Pócsmegyer Község Önkormány-

zat Képviselő-testülete 15/2011. (I. 
20.) Ök. számú határozatát a követke-
zők szerint módosítja:

„Pócsmegyer Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
posthumus díszpolgári címet adomá-
nyoz nagy írónknak, Móricz Zsig-
mondnak, melyet 2011. szeptember 4-
én, halálának évfordulóján kíván a hoz-

zátartozóknak átadni. Egyidejűleg az új 
Fürdőegyesületi közösségi házban kiál-
lítást kíván nyitni az író tiszteletére.”

Határidő: 2011. szeptember 4.
Felelős: Polgármester
Ezt követően tért át a Testület az 1. 

napirendi pont, az önkormányzat 2011. 
évi költségvetésének jóváhagyására.

Fazekas János képviselő, a Pénz-
ügyi-Településfejlesztési Bizottság el-
nöke tájékoztatta a képviselőket, hogy 
a bizottsági ülésen született döntés 
alapján a költségvetést elfogadásra java-
solja. A költségvetést a Képviselő-tes-
tület egyhangú igen szavazattal 262 980 
ezer forint kiadási, 235 854 ezer forint 
bevételi főösszeggel, 27 126 ezer forint 
forráshiánnyal elfogadta és megalkotta
Pócsmegyer Község Önkormányzat 

képviselő-testületének
2/2011. (II. 11.) önkormányzati 

rendeletét az önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről.

A költségvetési rendelet húszegy-
néhány oldalnyi mellékletével együtt az 
önkormányzat hirdetőtábláján, illetve a 
www.pocsmegyer.hu honlapon olvas-
ható.

Mind Fazekas János képviselő, mind 
a gazdálkodási előadó kihangsúlyozta, 
hogy a forráshiány előidézője nem a 
működési költségek túllépése, hanem 
a tervezett fejlesztések és beruházások 
előrelátható költsége miatt következik 
be, részint a tényleges ráfordítások, ré-
szint pályázatok önrészének biztosítása 
miatt. Ezek a következők:
1./  SFE közösségi ház építése (épít-

kezés kezdése 2011. április, átadás 
2011. augusztus 20.) 8-10 M. Ft

2./  Megyeri fasor megnyitása (területek 
kisajátítás alatt) 8 M Ft.

3./  Surányi gerincúthálózat rekonst-
rukció 10 M Ft (pályázati önrész 
biztosítása)

4./  Szikkasztók kiépítése Galamb utcá-
ban 2-3 M Ft

5./ Napsugár tér rendbetétele I. ütem
6./ Iskola 
7./  Csatorna beruházás
8./  Dunasétány helyreállítás
9./  Pócsmegyeri révátkelőhely 
10./ Tahitótfalu, tűzoltóőrs

A felsorolt beruházások a fenti fon-
tossági sorrendben, a rendelkezésre álló 
pénzeszközök függvényében kerülnek 
megvalósításra.

A következő téma a tűzoltóőrs 

megvalósítása volt. A hét önkormány-
zat, Dunabogdány, Leányfalu, Kiso-
roszi, Pócsmegyer, Szigetmonostor, 
Tahitótfalu, Visegrád települések ön-
kormányzatai társulásban veszik fel az 
épület felépítéséhez szükséges anyagi 
fedezetként szolgáló hitelt az OTP-től

Pócsmegyer Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Dunakanyari Tűzvé-
delmi Társulás (DTT) alapításában részt 
vesz alapító tagként, támogatja, hogy Ta-
hitótfalu Önkormányzata gesztorként 
járjon el, és koordinálja a beruházást. 

A társulás tagjai a tűzoltó állomás 
felépítésének 100 millió forintos költ-
ségéből a kockázat arányában vállalják 
a beruházás költségeit. Pócsmegyerre 
ezen összeg 15%-a esik. 

A továbbiakban a 2011. évre vonat-
kozó vízdíj mértékét hagyta jóvá a Tes-
tület alábbi rendeletével
Pócsmegyer Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének
3/2011. (II. 17.) önkormányzati ren-
delete az önkormányzati tulajdonú 
víziközműből szolgáltatott ivóvíz, 

valamint az önkormányzati tulajdonú 
víziközmű által biztosított szenny-
vízelvezetés, szennyvíztisztítás és 

kezelés legmagasabb hatósági díjának 
– Pócsmegyer közigazgatási területén 
– történő megállapításáról, továbbá a 

díjalkalmazás feltételeiről szóló
10/2001. (XII. 12.) rendelet módosí-

tásáról
A rendelet megtalálható honlapun-

kon. 

A polgármester tájékoztatta a kép-
viselőket, hogy a közoktatási feladatok 
ellátásáról megállapodást kell kötni a 
kistérséggel. A megállapodás a feltétele 
a kiegészítő normatívák folyósításának. 
A Testület elfogadta az ezzel kapcsola-
tos határozatot.

Molnár Gyöngyi jegyző ismertette a 
Testülettel a hivatal köztisztviselőinek 
2011. évi teljesítménykövetelményei-
nek alapját képező kiemelt célokat

• Szakmailag megalapozott és a 
jogszabályoknak megfelelő képviselő-
testületi valamint a tisztségviselői dön-
tés-előkészítési folyamat biztosítása, a 
képviselők munkájának segítése.

• A képviselői munka elektroni-
kus támogatása a testületi informatikai 
rendszer használatának biztosításával.

• A Képviselő-testület és szervei 
döntéseinek előkészítésekor a papír alapú 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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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

adatforgalom folyamatos csökkentése, 
az elektronikus adatforgalom növelése.

• A bizottsági, testületi határozatok 
határidőben történő végrehajtása.

• A kistérséghez tartozó önkor-
mányzatokkal, - különösen a mikro-
térséghez tartozó önkormányzatokkal 
- intézményekkel, szakmai és civil szer-
vezetekkel való kapcsolattartás további 
erősítése. A civil és társadalmi szerve-
zetek bevonása a döntések előkészíté-
sébe, véleményezésébe, a közfeladatok 
ellátásába.

• Az önkormányzati és államigaz-
gatási tevékenység ellátása során a 
jogszabályok betartása, a jogszabály-
változások figyelemmel kísérése, az új 
rendelkezések mielőbbi elsajátítása és 
szakszerű alkalmazása. 

• Az ügyintézés szakmai tartalmá-
ban váljon egyre hatékonyabbá: a jog-
szabályi határidőkön belül a legjobb 
minőségű ügyintézés valósuljon meg.

• A humánerőforrással való haté-
kony gazdálkodás érdekében bizto-
sítani kell a belső és külső oktatások, 
képzések tervszerű, racionális és költ-
ségtakarékos megszervezését, különös 
figyelemmel a meghatározó jogszabá-
lyok változásaihoz kapcsolódó tovább-
képzésekre. 

• Gondoskodni kell a Polgármes-
teri Hivatal legfontosabb szakmai ér-
tékének, a szaktudásnak a növeléséről, 
megőrzéséről. Ennek érdekében ösz-
tönözni kell a munkatársak innovatív 
kezdeményezéseit, szakmai felkészült-
ségük folyamatos fejlesztését.

• A Polgármesteri Hivatalnál jelent-
kező feladatok eredményesebb ellátása 
érdekében a tárgyi feltételek biztosítá-
sa, a szükséges technikai korszerűsíté-
sek folyamatos végrehajtása.

• A fogyatékos vagy bármely más 
okból hátrányos helyzetben lévő ügy-
felek kiemelt segítése az ügyintézés 
során. 

• Az Önkormányzat, a Polgármes-
teri Hivatal és az intézmények anyag-
takarékos üzemeltetésének támogatása 
az irodaszerek és a tisztítószerek köz-
ponti beszerzésével.

• Költségcsökkentés a nyomtatási 

és sokszorosítási technika ésszerűsí-
tésével, a költségkímélő dokumentum 
beolvasási (szkennelési) technika beve-
zetése a titkársági szobában.

• A hivatali ügyintézés során alkal-
mazandó formanyomtatványok elekt-
ronikus úton történő elérésének bizto-
sítása az ügyfelek részére.

• Egységes formátum kialakítása a 
Polgármesteri Hivatal valamennyi irata 
vonatkozásában.

• Az ügyfelek tájékoztatása ér-
dekében az információk folyamatos 
megjelentetése a Kisbíróban, valamint 
az Önkormányzat honlapján, ennek 
elősegítése céljából a testületi előter-
jesztések, valamint a határozatok meg-
jelenítése a honlapon. Az információk 
folyamatos karbantartása, aktualizálása.

• Az elektronikus információsza-
badságról szóló 2005. évi XC. törvény-
ben és kapcsolódó jogszabályokban 
foglaltak alkalmazása, a közérdekű és 
közérdekből nyilvános adatok közzé-
tétele, megismerésük biztosítása. 

• Az önkormányzat biztonságos, 
kiegyensúlyozott működésének szol-
gálata, a pénzügyi folyamatok átlátha-
tóságának, a bevételekkel és a vagyon-
nal való gazdálkodás elszámoltatható-
ságának erősítése.

• Az önkormányzati bevételek nö-
velése, különös tekintettel a hátralékok 
csökkentésére, a kintlévőségek behajtására 
és az ellenőrzési tevékenység fokozására.

• Pócsmegyer Község gazdasági 
programjában meghatározott célok 
megvalósítása érdekében a pályázati 
lehetőségek feltérképezése, pályázati 
források felkutatása, különös tekintet-
tel az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
(2007-2013) keretén belül elérhető 
EU-s fejlesztési forrásokra. Sikeres pá-
lyázatok esetén azok költségtakarékos 
és jogszerű megvalósítása, a projektek 
szakszerű előkészítése és végrehajtása. 

• A 2010. évi költségvetési beszá-
moló szabályszerű, határidőre történő 
elkészítése.

• Az önkormányzat 2011. évi költ-
ségvetésének szabályszerű, határidőre 
történő elkészítése.

• A Polgármesteri Hivatal 2011. évi 

költségvetésének végrehajtása során a 
gazdálkodás szabályszerűségeinek biz-
tosítása a célszerűségi, a hatékonysági 
és a takarékossági szempontok alapján.

• Hivatali szabályzatok felülvizsgá-
lata és aktualizálása a jogszabályválto-
zásoknak megfelelően.

• A kiemelt községi programok és 
rendezvények költséghatékony és taka-
rékos megvalósítása.

• A 2011. évi népszámlálás előkészí-
tése, gördülékeny, szakszerű és törvé-
nyes lebonyolítása.

A továbbiakban a Testület hozzá-
járult ahhoz is, hogy az önkormányzat 
Településfejlesztési Korlátolt Felelősségű 
Társaság működésére és annak fenntar-
tására vonatkozóan előkészítő tárgya-
lásokat folytasson

A képviselők elfogadták testvérte-
lepülési kapcsolat létesítésének, lehe-
tőségét egy későbbiekben kiválasztás-
ra kerülő svájci településsel. Bizonyos 
pénzalapok is megnyílhatnak ennek a 
kapcsolatnak révén.

Molnár Gyöngyi jegyző tájékoztat-
ta a képviselőket, hogy a Testület bi-
zottságai összeállították és elfogadták a 
2011. évi munkatervüket.

Németh Miklós polgármester beszá-
molt a Testületnek a Református Egy-
házzal kötött megállapodásról a kisisko-
la tantermeinek használati feltételeiről, 
valamint elmondta a nagyberuházással, 
a csatornázással kapcsolatban hogy a hi-
ánypótlás megtörtént. A pályázat ered-
ményhirdetése májusban lesz.

A surányi közösségi ház vázlatter-
vének véglegesítése megtörtént. Indul a 
tényleges tervezés.

A Megyeri fasorral kapcsolatban 
jövő hétfőn lesz tárgyalás a Földhivatal 
munkatársának jelenlétében.

Gombás Jenő képviselő azzal a ké-
réssel fordult a Testülethez, hogy a 
Szigetmonostori Polgárőrség szeretne 
jogszerűen járőrözni Pócsmegyer és 
Surány területén is. A Testület támo-
gatta a kérést.

Összeállította: 
Csémy Istvánné
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Folytatás a címoldalról!

A mi nemzedékünk sikere lehet 
azonban, hogy húsz évvel a rendszer-
váltás után végre új fejezetet nyitha-
tunk Magyarország történelmében, 

lezárhatunk egy átmeneti, bizonytalan 
és sikertelen korszakot. Új fejezetet 
nyithatunk, amely egy összetartó, sike-
res, öntudatos Magyarország történe-
tének kezdete. Kivételes pillanat, hogy 
ezt a választóvonalat ma mi magunk, 

mindannyian szabadon és függetlenül 
alkothatjuk meg új alaptörvényünkkel.

A mi nemzedékünk sikere az lehet, 
hogy visszaadjuk az országnak az ön-
rendelkezés szabadságát, megszabadít-
juk az országot a nyomasztó terhektől, 

és a mi sikerünk lehet, hogy a gyer-
mekeink számára egy olyan lelkében, 
rendszerében, működésében megújult 
Magyarországot adunk át, amelynek 
nem kell félnie a bizonytalanságtól, a 
kiszolgáltatottságtól, és a mi sikerünk 
lehet, hogy egy olyan Magyarországot 
teremtünk, amely minden tekintetben 
szabad. 

Ennek a munkának a sikerre vite-
léhez mindannyiunkra, kivétel nélkül 
szüksége van hazánknak, hiszen törté-
nelmünk során már számtalanszor bi-
zonyítottuk, hogy együtt nagy tettekre 
vagyunk képesek.

Zsigmondné dr. Vitályos Eszter 
alpolgármester ünnepi beszéde

Gyimesi János képeivel

Tisztelt pócsmegyeri és surányi polgárok!
Tisztelt Ünneplők! Kedves Vendégeink!
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A Kormány 2011. január 3-
án az ország 29 pontján nyi-
tott integrált kormányzati 
ügyfélszolgálati irodákat 
– Kormányablakokat, ahol 
az állampolgárok egysze-
rűen és gyorsan intézhetik 
ügyeiket. Létrehozásuk a 

kormányzat első lépése az ügyfélbarát és szolgáltató állam, 
a Jó Állam megteremtése felé.   

A Kormányablak
• széles körű tájékoztatást nyújt arról, hogy ügyét mikor, 

hogyan és melyik hatóságnál intézheti,
• felvilágosítást ad arról, hogy az adott ügyben milyen ké-

relmet, formanyomtatványt szükséges előterjeszteni,
• segít a szükséges formanyomtatványok kitöltésében, a 

csatolandó dokumentumok ellenőrzésében.

A Kormányablakban többek között
• ügyfélkaput létesíthet,
• egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos szolgál-

tatásokat intézhet,
• családtámogatási ellátásokat igényelhet (anyasági támo-

gatás, családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyer-
meknevelési támogatás),

• tájékoztatást kaphat terhességi gyermekágyi segély, il-
letve gyermekgondozási díj igényléséről, a Magyar iga-
zolványokkal kapcsolatos ügyintézésről,  

• megismerheti ingatlanok adatait nem hiteles tulajdoni lap 
másolat és térképmásolat elektronikus lekérdezésével.

Célunk, hogy 2013 végére az egyablakos ügyintézés 
megkönnyítse minden állampolgár életét. Ennek érdekében 
folyamatosan bővítjük nemcsak az ügyfélszolgálati irodák-
ban intézhető ügyek, hanem a Kormányablakok helyszíne-
inek számát is.

Kormányablakok Pest megyében munkanapokon 
8.00-20.00-ig tartó, ügyfélbarát nyitva tartással az alábbi 3 
városban várják ügyfeleiket:
• Érden (a Polgármesteri Hivatallal szemben) 
 Budai út 7/b II. emelet 217. 2030 
• Vácott (a Magyar Államkincstár, az Egészségbiztosítási 

Pénztár és a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság épületének 
földszintjén) 

 Dr. Csányi László krt. 16. 2600
• Cegléden (a Ceglédi Körzeti Fölhivatalban)
 Kossuth tér 7. 2700

A Kormányzati Ügyfélvonalon (telefonszám: 1818, 
helyi tarifával hívható „kék” szám) a nap 24 órájában ér-
deklődhet ügyeivel kapcsolatban. A Kormányablakok 
működésével kapcsolatos véleményét, észrevételét, ja-
vaslatát a 1818@ugyfelvonal.hu e-mail címre várjuk.
Az ügyfélszolgálatok működéséről, helyszíneiről, ügyköreiről 
részletes és aktuális információt talál a www.kormanyablak.hu 
honlapon.

Viszontlátásra a Kormányablakban!

Pest Megyei Kormányhivatal 
Integrált Kormányzati Ügyfélszolgálatai

A 2011. évi adómértékek és 
azok költségvetési kapcsolata
Mint arról már mindenki értesült, a Képviselő-testület 
decemberben döntött a 2011. évi helyi adó mértékekről. 
Utoljára 2007-ben volt adóemelés. A decemberi Kisbíró-
ban Fazekas János képviselő úr, a Pénzügyi- és Település-
fejlesztési Bizottság elnöke által írt cikkben már megjelent 
a 2011-től hatályos adómértékek összege, feltüntetve az 
előző évi, és a maximálisan kivethető adómértéket. Az em-
lített táblázatból jól látszik, hogy bár az emelés mértéke 
jelentős – különösen a telekadó esetében – azonban lénye-
gesen elmarad – kivétel a kommunális adó – a központi-
lag megállapított, maximálisan kivethető adómértékektől. 
2010-ben a helyi adó bevételek összege 64 913 ezer Ft, 
mely az önkormányzat összbevételének 26,2 %-át teszi ki. 
Az állandó lakosok után a központi költségvetésből áten-
gedett központi adók összege (szja, gépjárműadó) 77 338 
ezer Ft, mely az összbevétel 31,2 %-a. A feladatellátáshoz 
biztosított normatív támogatások összege 33 213 ezer Ft, 
az összbevétel 13,4 %-a. 

Az ország gazdasági helyzetét felelősségteljes tervezés-
nél nem lehet figyelmen kívül hagyni. A kormány azok-
nak a működési problémákkal küzdő önkormányzatoknak 
nyújt segítséget, ahol egyértelműen látszik, hogy a telepü-
lés mindent megtesz a maximálisan beszedhető bevételek 
beszedése érdekében. 

A kötelezően ellátandó feladatok (igazgatási feladatok, 
óvodai nevelés, iskolai oktatás, orvosi rendelő és védőnői 
szolgálat, szociális ellátások, városüzemeltetés – útkar-
bantartás, közvilágítás, buszközlekedés, szúnyoggyérítés, 
rágcsálóírtás, hóeltakarítás) színvonalának megtartása és 
javítása mellett az elmúlt három évben jelentős beruházá-
sok történtek a településen. Elkészült az orvosi rendelő, a 
Móricz-Táncsics-Arany J. utcák, átépítésre került a Polgár-
mesteri Hivatal és elkészült az Óvoda bővítése. Végre meg-
kezdődött, és remélhetőleg megvalósításra kerül Surány 
egy részének csatornázása, ami az elmúlt évek legjelentőbb 
beruházása. És természetesen előfeltétele a településrész 
további fejlesztésének, a pályázati lehetőségeknek. 

A 2011. évi költségvetési rendelet elfogadása előtt rend-
kívül népszerűtlen, de annál felelősségteljesebb döntést 
hozott a Képviselő-testület az adómértékek emelésével. A 
mai gazdasági helyzetben az emberek döntő többségének 
komoly problémát okoz a napi megélhetés. A település 
működésének és fejlődésének biztosítása érdekében azon-
ban nem lehet a gazdasági helyzetről nem venni tudomást, 
az önkormányzat nem képes átvállalni teljes mértékben 
ennek a terheit. A költségvetési rendeletben jól látszik 
– ami a honlapon olvasható –, hogy adóemelésre nem az 
önkormányzat működőképességének megőrzése, hanem a 
Képviselő-testület és a külsős tagok aktív és eredményes 
munkájának részvételével összeállított fejlesztési koncep-
ciónak megfelelően, a tervezett fejlesztések megvalósítása 
érdekében van szükség, mely a lakosság érdekeit, komfor-
térzetének javítását szolgálja, kiemelt figyelmet fordítva a 
surányi településrészre.

Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról szóló rész-
letes tájékoztatót a Zárszámadási rendelet elfogadása után, 
az áprilisi Kisbíróban tesszük közzé.

Simon Zsuzsa gazd.ea.
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Illetékmértékek 2011
1. Öröklési illeték 

Csoport Az illeték általános mértéke Lakástulajdon-szerzés illetékének mértéke 
I. Az örökhagyó házastársa, mostoha- és 
nevelt gyermeke, mostoha- és nevelőszülője 
terhére 

18 millió forintig 11% 
18 millió forint feletti rész után 

35 millió forintig 15% 
35 millió forint feletti rész után 21% 

18 millió forintig 2,5% 
18 millió forint feletti rész után 

35 millió forintig 6% 
35 millió forint feletti rész után 11% 

II. Az örökhagyó testvére terhére 18 millió forintig 15% 
18 millió forint feletti rész után 

35 millió forintig 21% 
35 millió forint feletti rész után 30% 

18 millió forintig 6% 
18 millió forint feletti rész után 

35 millió forintig 8% 
35 millió forint feletti rész 15% 

III. Minden más örökös terhére 18 millió forintig 21% 
18 millió forint feletti rész után 

35 millió forintig 30% 
35 millió forint feletti rész után 40% 

18 millió forintig 8% 
18 millió forint feletti rész után 

35 millió forintig 12% 
35 millió forint feletti rész után 21% 

Gépjármű, pótkocsi öröklése A visszterhes vagyonátruházási illeték szerint kiszámított mérték kétszerese 
Önálló orvosi tevékenység működtetési jogának folytatása 10% 
Az illeték alapjára vonatkozó rendelkezések az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 13-14. §-aiban, míg a mentességekre, kedvez-
ményekre vonatkozó szabályok az Itv. 16. § és 17/B. §, 17/C. §-aiban találhatók meg. 

2. Ajándékozási illeték 

Csoport Az illeték általános mértéke Lakástulajdon-szerzés illetékének 
mértéke 

I. Az ajándékozó házastársa, mostoha- és 
nevelt gyermeke, mostoha- és nevelőszülője 
terhére 

18 millió forintig 11% 
18 millió forint feletti rész után 

35 millió forintig 18% 
35 millió forint feletti rész után 21% 

18 millió forintig 5% 
18 millió forint feletti rész után 

35 millió forintig 8% 
35 millió forint feletti rész után 12% 

II. Az ajándékozó testvére terhére 18 millió forintig 15% 
18 millió forint feletti rész után 

35 millió forintig 21% 
35 millió forint feletti rész után 30% 

18 millió forintig 8% 
18 millió forint feletti rész után 

35 millió forintig 10% 
35 millió forint feletti rész után 16% 

III. Minden más megajándékozott terhére 18 millió forintig 21% 
18 millió forint feletti rész után 

35 millió forintig 30% 
35 millió forint feletti rész után 40% 

18 millió forintig 10% 
18 millió forint feletti rész után 

35 millió forintig 21% 
35 millió forint feletti rész után 30% 

Gépjármű, pótkocsi ajándékozása A visszterhes vagyonátruházási illeték szerint kiszámított mérték kétszerese 
Önálló orvosi tevékenység működtetési jogának ajándékozása 10% 
Az illeték alapjára vonatkozó rendelkezések az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 13-14. §-aiban, míg a mentességekre, kedvez-
ményekre vonatkozó szabályok az Itv. 16. § és 17/B. §, 17/C. §-aiban találhatók meg. 

3. Visszterhes vagyonátruházási illeték 

Általános mérték 

4% 
Ingatlan megszerzés esetén ingatlanonként 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de 

ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint. 
Ingatlan résztulajdonának szerzése esetén az 1 milliárd forintnak a szerzett tulajdoni hányaddal arányos összegére 

kell alkalmazni a 4%-os illetéket, illetve az ingatlanonként legfeljebb 200 millió forintot a tulajdoni hányad arányá-
ban kell figyelembe venni. 

Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése esetén az illetékalapból az 1 milliárd forint olyan hányadára 
kell alkalmazni a 4%-os illetékmértéket, illetve a 200 millió forint olyan hányadát kell figyelembe venni, mint ami-

lyen arányt a vagyoni értékű jog értéke képvisel az ingatlan forgalmi értékében. 
Vagyoni értékű joggal terhelt ingatlan - ideértve a tulajdonszerzéssel egyidejűleg alapított vagyoni értékű jogot - 

szerzése esetén a vagyoni értékű jog értékével csökkentett forgalmi értékből az 1 milliárd forint olyan hányadára kell 
alkalmazni a 4%-os illetékmértéket, illetve a 200 millió forint olyan hányadát kell figyelembe venni, mint amilyen 

arányt a tulajdonjog értéke képvisel az ingatlan forgalmi értékében. 
Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése esetén ingatlanonként 1 milli-

árd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint. 

Önálló orvosi tevékenység működtetési jogának megszerzése 10% 

Lakástulajdon megszerzése 

4 millió forintig 2%, az ezt meghaladó rész után 4% 
Résztulajdon szerzése esetén a 4 millió forintnak a szerzett hányaddal 

arányos része után 2%, az ezt meghaladó rész után 4% 
Csere esetén az elcserélt lakások értékének különbözete után 4 millióig 

2%, az ezt meghaladó rész után 4% 
Lakás 1 éven belüli vétele és eladása esetén a két lakás értékének külön-

bözete után 4 millióig 2%, az ezt meghaladó rész után 4% 
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Ingatlanforgalmazási célú ingatlanszerzés 2% 
Hitelintézetek ingatlanszerzése 2% 

Gépjár-
mű 

általános mérték 18 forint/cm3 
1890 cm3 feletti személygépkocsi, 500 cm3 feletti 
motorkerékpár 24 forint/cm3 

elektromos hajtómotorral ellátott gépjármű 800 forint/kW 
Wankel hajtómotor 36 forint/cm3 

Pótkocsi 2500 kg alatt 9000 forint 
2500 kg fölött 22 000 forint 

Az illetékmentességekre, kedvezményekre vonatkozó szabályok az Itv. 26. § és 26/A. §-aiban találhatók meg. 

4. Adóhatósági eljárási illetékek 

Méltányossági eljárás, fizetési könnyítésre (halasz-
tás, részletfizetés) irányuló eljárás 2200 forint 

Adóigazolás (nemleges adóigazolás), együttes igazo-
lás (nemleges együttes igazolás) kiadása iránti eljárás 

2000 forint 
Ha egy beadványban több igazolást kérnek, az első példány után 2000 forint, min-

den további, az első példánnyal azonos tartalmú igazolás 600 forint 
Jövedelem- és illetőségigazolás kiadása iránti eljárás Illetékmentes 

Másolat, kivonat 
Magyar nyelvű másolat 100 forint/oldal 
Idegen nyelvű másolat 300 forint/oldal 
Nem hitelesített fénymásolat 100 forint/oldal 

Határozat elleni fellebbezés A vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, min. 5000 
forint, max. 500.000 forint 

Felügyeleti intézkedési iránti kérelem A vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, min. 5000 
forint, max. 500.000 forint 

Végzés elleni fellebbezés 3000 forint (ha a végzés csak az eljárást lezáró határozat elleni fellebbezéssel 
együtt támadható meg, csak a határozat elleni fellebbezés illetékét kell megfizetni) 

Végrehajtási kifogás 5000 forint 
Végrehajtási kifogás tárgyában hozott végzés elleni felleb-
bezés 10 000 forint 

5. Adóhatósági igazgatási szolgáltatási díjak 

Adóigazolvány első igénylése Díjmentes 
Új adóigazolvány kiállítása lopás, elvesztés, 
megsemmisülés vagy megrongálódás miatt 2200 forint 

START, START PLUSZ, START EXTRA 
kártya első alkalommal történő kiállítása Díjmentes 

Új START, START PLUSZ, START EXTRA 
kártya kiállítása adatváltozás, téves bejegyzés 
miatt 

Díjmentes 

Új START, START PLUSZ, START EXTRA 
kártya kiállítása lopás, elvesztés, megsemmisü-
lés vagy megrongálódás miatt 

2200 forint 

Ingatlan forgalmi értékadat szolgáltatás 

Általános adatszolgáltatás Településenként, fővárosban kerületenként 
7500 Ft alapdíj + ingatlanonként 25 Ft 

Részletes adatszolgáltatás Településenként, fővárosban kerületenként 
7500 Ft alapdíj + ingatlanonként 110 Ft 

Specifikus és visszamenőleges adatszol-
gáltatás 500 000 Ft alapdíj + ingatlanonként 110 Ft 

Országos éves általános adatszolgáltatás 10 000 000 Ft 
Országos éves részletes adatszolgáltatás 15 000 000 Ft 
Szakértői adatszolgáltatás 8000 Ft 

6. Vagyoni értékű jogok számítása 

Egyévi érték A vagyoni értékű joggal terhelt dolog forgalmi értékének 1/20-ad része 
Határozott időre szóló vagyoni értékű jog értéke Egyévi érték szorozva a kikötött évek számával (max. 20) 
Bizonytalan időre terjedő vagyoni értékű jog értéke Egyévi érték 5-szöröse 

Valamely személy életének, házasságának vagy öz-
vegységének idejére terjedő vagyoni értékű jog értéke 

Ha a vagyoni értékű jog jo-
gosultja 

25 évesnél fiatalabb Egyévi érték 10-szerese 
25-50 éves Egyévi érték 8-szorosa 
51-65 éves Egyévi érték 6-szorosa 
65 évnél idősebb Egyévi érték 4-szerese 

Ha a vagyoni értékű jog tartama mind a jogosult, mind a kötelezett élete, házas-
sága vagy özvegysége idejétől függ, a fenti szorzók alkalmazásánál a két személy 

közül az idősebb életkora irányadó 
Több egyidejűleg jogosult személy élettartamától függő időtartam esetén, ha a jo-

gosultság a legelőször elhalt személy halálával szűnik meg, a legidősebb; ha pedig a 
legutóbb elhalt személy halálával szűnik meg, a legfiatalabb személy életkora irányadó 
Házasság idejére terjedő vagyoni értékű jog esetén az idősebb házastárs életkora irányadó 

Időleges üdülőhasználati jog értéke Egyévi érték annyiszor 365-öd része, ahány nap megszerzéséről a szerződés szól 
Önálló orvosi tevékenység működtetési jogának értéke Szerződésben megjelölt, illetve folytatás esetén a szerző fél által bejelentett érték 
Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, 
használat, illetve üzembentartói jog megszerzése 

A fent meghatározott gépjármű visszterhes vagyonszerzési illeték 25%-ának 
megfelelő illetéket kell fizetni 
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A tavasz beköszöntével indul a lovas 
túrázások és családi kutyás kirándulá-
sok szezonja. Ezzel kapcsolatban sze-
retnék néhány gondolatot közzétenni, 
melyben felhívom a figyelmet az alap-
vető szabályokra, melyek betartása a 
Szentendrei-sziget élővilágának megőr-
zése érdekében különösen fontos.

Azt hiszem mindenki számára él-
ményt jelent a vadon élő állatok visel-
kedésének megfigyelése, a legelésző 
őzek, a csibéit vezető fácánok látványa. 
A mind szűkebbé váló élőhely fokozott 
figyelemre int, hogy óvjuk és védjük az 
egyre csökkenő természetes vadállo-
mányt.

Szerencsére a törvényalkotók idő-
ben felismerték ennek szükségességét, 
és a jogszabályok révén próbálják biz-
tosítani a vadon élő állatok nyugalmát.

A vad védelméről szóló 1996. évi 
LV. törvény értelmében a vad nyugal-

mát mindenki köteles megóvni, tilos a 
vad búvó-, lakó-, és táplálkozási, vala-
mint szaporodási vagy költési helyét za-
varni.

Az erdő védelméről szóló 2009. évi 
XXXVII. törvény ennek megfelelően 
kimondja, hogy az erdőben lovagolni 
csak az erdészeti hatóság által kijelölt 
úton szabad (amennyiben az erdészeti 
hatóság ilyen utat nem jelölt ki, érte-
lemszerűen nem megengedett).

Az egyes szabálysértésekről szóló 
kormányrendelet (218/1999. Korm.
r.) szerint aki a felügyelete alatt álló 
kutyát természeti vagy védett természeti 
területen, illetőleg vadászterületen póráz 
nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja 
szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig 
terjedő pénzbírsággal sújtható.

A mi kis szigetünkön különösen 
fontos, hogy a búvó-, pihenőhelyén 
lévő vadon élő állatokat senki és semmi 

se zavarja meg, mivel ez az állat pánik-
szerű meneküléséhez vezet, melynek 
során a közutakat sem kerülik el, így 
veszélyeztetve az úton közlekedők biz-
tonságát. Erre sajnos számtalan szomo-
rú példával szolgálhatnék…

A jogszabályok citálásával nem az 
elrettentés és a fenyegetés a célom, ha-
nem az, hogy felhívjam a figyelmet arra, 
hogy a természetet szerető lovasok 
és kutyások tisztában legyenek azzal, 
hogy milyen természeti károsításokat 
és veszélyhelyzeteket idézhetnek elő 
magatartásukkal.

Kedves lovas és kutyás társaim!
Megértésükre és együttműködésük-

re számítok annak érdekében, hogy az 
élővilág jelenlegi állapota még nagyon 
sokáig fenntartható legyen mindannyi-
unk örömére.

Köszönettel:
Balogh Zoltán

Tisztelt ló- és kutyatulajdonosok!

Huszárt kvártélyoztak a fösvény pa-
rasztasszony házához. A huszár ter-
mészetesen éhes: az asszony pedig az 
első szóra kijelenti, hogy a kamara üres, 
ő szegény, mint a templom egere, hát 
nem adhat semmit.

– No, ha így van, hát akkor főzök 
magamnak egy kis patkószög-levest. 
Csak egy fazék vizet s egy kis sót ad-
jon, nénémasszony: az csak van tán?

Azzal kivett egy félmaréknyi pat-
kószöget a tarsolyából, beleeresztette a 
készségesen tűzhöz állított edénybe.

Pattogott a rőzse, gőzölgött a fazék 
a tűzhelyen. Az asszony kíváncsian les-
te: hogy lesz már leves ebből?...

Csak fölsóhajt a huszár:
– Hej, ha csak egy ilyen darabka füs-

tölt kolbászom volna, ni! – mérte bal-
kezén a csuklótúl mutatóujja hegyéig.

– No, hiszen  az tán még csak akad, 
ha jól keresem – mondja nénémasszony: 
s perc múlva a fazékban puhul a kolbász.

Kis idő múltán tarkóját vakarva só-
hajt a vitéz:

– Hej, hej.. nem kéne már ide egyéb, 
csak egy fél fej vöröshagyma, egy kanál 
liszt meg egy ujjnyi szalonna, hogy rán-
tást csinálnék. Aztán akár tálalhatnék. 
Magát is megkínálnám, néne, tudom, 
megnyalná a kanalat utána….

Nyomban ott volt minden, a kony-
ha étvágygerjesztően illatozott a gyen-
ge sárga szalonnás rántástúl.

Alighogy berántotta a huszár a le-
vest, újabb bánata akadt:

– Hm, hm.. bár csak egy tojás kerül-
ne legalább. Milyen csipetkét gyúrnék 
vele ebbül a kis maradék lisztbül.

Az asszonyt már majd fölvetette a 
kiváncsiság. Az etyepetyéje is föl volt 
izgatva.

– Üsse kő a dolgát, no, hát itt a to-
jás, vitéz uram… Azt a kis csipetkét 
magam is meggyúrom.

Egy-kettőre befőzték a tésztát. Kö-
vetkezett a tálalás. A huszár kitöltötte 
a nagy mázas tálba az illatosan gőzölgő 
levest, a fazék alján meglapuló patkó-
szögeket pedig kivette, gondosan meg-
törölgette.

– Hát avval mi lesz? – kérdi a néne 
csalódottan.

– Ezt elteszem máskorra – mondja 
a vitéz, s visszacsúsztatta a tarsolyába  
– no, tessen,  egyen velemvel együtt…

Azoknak megnyugtatására, akiknek 
háztartása nincs kellőleg ellátva pat-
kószöggel, írhatom, hogy ezt a levest 
csaknem éppoly jól és ízletesen el lehet 
készíteni patkószög nélkül is. Proba-
tum est.

Dede Franciska: Tartsd jól a bestiát 
(egy századfordulós „blog” története) 

c. könyvéből az anekdotát közreadja                                                       
Borszékiné Rétháti Ágnes

Herman Ottóné: Patkószeg-leves FELHÍVÁS

KISTÉRSÉGI MŰVÉ-
SZETI KI-KICSODA 

A DPTKT Kistérségi Irodának az In-
terreg IVC nemzetközi projektben való 
részvételével lehetősége nyílt egy Kistér-
ségi Művészeti Ki-Kicsoda kiadvány meg-
jelentetésére. 

A projekt során a Dunakanyar-Pilis 
kistérség 13 településén élő vagy dolgozó, 
különböző művészeti ágakban tevékeny-
kedő alkotókat szeretnénk összegyűjteni, 
és egységes szerkezetben, a legfontosabb 
információkat tartalmazó, színes, szakmai 
kiadványban megjelentetni. Az anyagot 
később elektronikus formában, magyar és 
angol nyelven is elérhetővé kívánjuk tenni 
www.dunakanyar-pilis.hu honlapunkon.

A kiadvány forrását a településeken 
élő alkotók saját közlései képezik, amely-
hez a adatlapokat küldünk e-mailben vagy 
levélben, melyeket a településeken egy-
egy koordinátor gyűjt össze. Pócsmegye-
ren:  Karsai Gábor

E-mail: konyvtar@pocsmegyer.hu, 
gabor.karsai1@gmail.com

Postai cím: Művelődési Ház és Könyv-
tár, 2017 Pócsmegyer, Táncsics u. 2.

Személyesen: egyeztetés telefonon: 
30/6943266

Kérjük, amennyiben szeretne megje-
lenni a kiadványban, jelentkezzen március 
26-ig az alábbi elérhetőségeken e-mailben 
vagy telefonon, hogy adatlapot küldhes-
sünk. 

DPÖTKT kulturális referens
Antal Katalin
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Tisztelt Lakótársak!
A 2010-ben alakult civil csoport, a Vata 
kör tagjai tevékenyen munkálkodnak 
Pócsmegyer és Surány szépítésén, a kö-
zösségi élet fellendítésén. Jelenleg indí-

tott kezdeményezésük a pócsmegyeri 
Művelődési Ház déli szárnyában lévő 
szolgálati lakás rendbetétele, felújítá-
sa. A csoport célja a lakás állagának, így 
értékének megőrzése mellett, hogy ér-

tékes helyszínéül szolgáljon a barátsá-
gos és lakályos helyiség a település civil 
csoportjai számára. Az újonnan kiala-
kított, felújított szolgálati lakás meg-
beszélések, kisebb létszámú előadások, 
óvodás foglalkozások helyszínéül szol-
gálhat a jövőben. 

A lakás berendezéséhez szükséges 
bútorok egy része a régi ”Tornaterem-
ben” elhelyezett darabokból tevődik 
össze, de a kezdeményezés hírére akad 
már dísznövény, falikép, függöny, asz-
talterítő, ülőbútor is, amely a helyiek 
felajánlásainak köszönhető. Ezúton 
szeretnénk megköszönni Kulcsár Ta-
másnak, Balla Péternek és Katona Lász-
lónak, hogy csatlakoztak a Vata kör 
kezdeményezéséhez és szakértelmük-
kel, szabadidejük feláldozásával segítik 
a munkálatokat. Mivel az Önkormány-
zat anyagi helyzete nem teszi lehetővé 
egy ilyen munka szokásos kivitelezését, 
a lakosság összefogására számítunk! A 
Hivatal az alapanyagok költségét állja, 
megtéríti. 

A Művelődési Ház udvarára is rá-
fér a szépítés, a következő terv annak 
rendbetétele, funkciójának bővítése. 
Elképzeléseik szerint az udvart határo-
ló falak, kerítés felújítása, szalonnasütő 
hely, beszélgető sarok, homokozó és 
egy kis mobil színpad is helyet kapna 
benne. Ezzel játszótér híján a kisgyere-
kes anyukák, nagymamák számára zárt, 
biztonságos kertet létesítnének, illetve 
a kultúrházat bérlő családi események-
nek is tágabb teret biztosítanának. A 
tervek és a munkálatok Karsai Gáborral 
egyeztetve zajlanak. Az önkéntes civil 
szerveződés mindezt közös munkával, 
összefogással szeretné megvalósítani, 
megmozgatva ezzel a falu lakosságát. 
Az udvar rendezése egy nagyobb fel-
adat, melynek első lépései – a kőkeríté-
sek állagának felmérése és a szükséges 
anyagok becslése – Bogdányi Miklós 
segítségével megtörténtek.

Így hát, aki kedvet, energiát és el-
szántságot érez magában, nyomban 
nekiveselkedhet! Számít minden bele-
fektetett emberi energia és rászánt idő. 
A mesterektől közben meg lehet tanul-
ni vakolni, burkolni, sütőalkalmatos-
ságot rakni. Mindezen felül együtt lehet 
lenni, jókat beszélgetni, ismerkedni.

Az alábbi segítő munkákra lenne 
szükség önállóan vagy segéderőként:
- Udvartakarítás, tereprendezés (ásó-

val, lapáttal, gereblyével-kesztyűvel)
- Bontás utáni rendrakás
- Homokozó (1,2mx1,2m) fakereté-

nek készítése 
- Szalonnasütő helyének kiásása, ki-

kövezése

- Padok lábainak (farönkök) vágása
- Kerítés oldalának vakolása

Otthoni munkálatokból megmaradt 
anyagokat szívesen fogadnak a mun-
kákhoz: 

- Deszkaanyag padnak (1-2m hosszú-
ságú darabok)

- Járólap kb. 4 m2-re (több féle is le-
het!)

- Bontott tégla (akár megvételre, ju-
tányos áron megegyezés szerint)

- Még használható maradék cement
- Kerítésháló
- Maradék zöld és fehér zománcfes-

ték, alapozófesték, korrózió gátló, 
hígító
Amennyiben az ötlet megnyerte 

tetszésüket és szívesen részt venné-
nek ebben a kezdeményezésben, akkor 
kérjük, jelezzék Karsai Gábornak (tel.: 
06-30-694-3266) vagy Szabó Erikának 
(tel.: 06-30-269-8992), hogy mivel tud-
nának hozzájárulni ennek a munkának 
a sikeréhez. Segítségüket előre is kö-
szönik! Az egyes munkák, munkafázi-
sok időpontját megtalálhatják a Pol-
gármesteri Hivatal honlapján (www.
pocsmegyer.hu), illetve a Művelődési 
Ház garázsának oldalán és a Megyer 
ABC bejáratánál hirdetmény formá-
jában találnak információt. Szívesen 
fogadják meglátásaikat, ötleteiket, ja-
vaslataikat, építő gondolataikat. „Írjuk 
össze, hol és mit csinálhatnánk még 
közösen!”

Gaál Nóra 

A Művelődési ház statikai felmérésé-
nek ismeretében dönt a Képviselő-testü-
let az épülettel kapcsolatos teendőkről. A 
Testület az említett volt szolgálati lakás 
állagmegőrzéséhez szükséges segédanya-
gok, pl. festékek megvásárlásához járult 
hozzá.

Közös munka, közös öröm! Segítségüket várjuk!

FELHÍVÁS
Amint azt már a múlt havi Kisbíróban 
közzétettük  a Zöldszigeti Kör Polgári, 

Kulturális Egyesület

JÓTÉKONYSÁGI ESTET 
rendez a Pócsmegyeren kialakítandó  

játszótér javára
Hívunk és várunk mindenkit, akik a kis-
gyerekekért tenni akarnak, jöjjenek és 

segítsük együtt a játszótér megvalósítását. 
A jótékonysági est időpontja 

2011. március 25. péntek délután 4 óra.
Helyszín: 

az egykori Unger kúria nagyterme
Köszönet Kónyi Istvánnak és felesé-
gének, hogy ezen alkalomból lehetővé 

tették a gyerekek érdekében, hogy ezt a 
fontos eseményt itt rendezhessük meg. 
Az óvodás és iskolás gyerekek lelkesen 

készülnek műsorral, és a Zöldsziget Álta-
lános Iskola tanárai is vállalták a szerep-

lést a gyerekek érdekében.
Ez alkalommal a pócsmegyeri játszótér 

javára 500.-és 1.000.-Ft-os támogató 
jegyet lehet vásárolni.

A gyerekek tűzzománc képeiből rende-
zett kiállítás, és erre az alkalomra felkínált 
tárgyak árverése gazdagítja a programot.

A büfében vásárolt szendvicsből, sütemé-
nyekből befolyt összeggel is a játszótér 

megvalósításához járunk hozzá. 
A játszótér mindannyiunk érdeke, hiszen 

a gyerekekről, a jövőnkről van szó!
Mindenkit szeretettel vár a szervező
Zöldszigeti Kör Polgári, Kulturális 

Egyesület
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Sorszám Jelzés, 
eset

Cím Leírás Riasztott 
rajok

1. 2011.03.07
12:42
Tûzeset

Szentendre
Leányka utca 
1.

Jelzett helyen 1 hektáron száraz fû avar égett az egység egy D sugár-
ral és kéziszerszámok segítségével a tüzet eloltotta. Fokozat I.-es
Személyi sérülés nem történt. Anyagikár nem keletkezett.

2. 2011.03.09
08:59
Mûszaki 
mentés

Szentendre
Barackos u.49.

A jelzett helyen agy Chevrolett Lacetti típusú személygépkocsi meg-
csúszott, a padka megdobta és fejtetõn bezuhant a Barackos u 49-ben 
lévõ családi ház kerítésébe. Az egység a gépjármûvet rögzítette, 
áramtalanította, majd kézi erõvel visszaállította a kerekeire. Személyi 
sérülés nem történt. 

Endre/1, 
Endre/
mûszaki

3. 2011.03.09
10:21
Tûzeset

Pilisszent-
lászló Petõfi 
Sándor u. vége

A jelzett helyen kb 3000m2-en száraz fû avar égett, melyet az egység 
puttonyfecskendõvel és kéziszerszámokkal eloltott. Személyi sérülés 
nem történt. Anyagi kár nem keletkezett.

Endre/1

4. 2011.03.09
13:09
Tûzeset

Szigetmonos-
tor, Gyümöl-
csös u.16.

A jelzett helyen kb. 3 Ha-on száraz fû avar égett, melyet az egység 
kéziszerszámokkal, puttonyfecskendõvel és 2 “D”sugárral eloltott.
Személyi sérülés nem történt. 

Endre/1, 
Endre/
víz

5. 2011.03.09
16:03
Tûzeset

Szentendre, 
Kalászi út

A jelzett helyen 1 Ha-on aljnövényzet égett az egység 2 “D” sugárral 
és kéziszerszámokkal eloltotta. Fokozat I.-es kiemelt segítséget nem 
kér. Személyi sérülés és anyagi kár nem keletkezett

Endre/1, 
Endre/
víz

6. 2011.03.10
10:52
Mûszaki 
mentés

Szigetmonos-
tor, Fõ út

A jelzett helyen egy Ford Fiesta szgk. az útról letért, ahol fának 
ütközött, a mentõk 3 gyermeket és egy felnõttet könnyû sérülésekkel 
kórházba szállítottak. Az egység az áramtalanítást elvégezte, majd a
rendõrség kiérkezéséig a helyszínt biztosította. Fokozat I-es.

Endre/1

7. 2011.03.10
19:26
Mûszaki 
mentés

Szentendre,
Széchenyi tér 
34.

A jelzett helyen 0,5 m2-en vakolat veszélyesen lógott, járókelõket 
veszélyeztetett, az egység dugólétra és kéziszerszámok segítségével a
vakolatot eltávolította, Fokozat I-es. Személyi sérülés nem történt.

Endre/1

8. Szentend-
re, 11 fõút 
ÖMV 
benzinkút

Szentendre, 
11 fõút ÖMV 
benzinkút

A jelzett helyen egy személygépkocsiból kb 10-15 liter üzemanyag 
folyt ki. Az egység kiérkezéséig a személyzet lezárta a kutat. Az egy-
ség homok és perlit segítségével az üzemanyagot felitatta. Személyi 
sérülés nem történt, fokozat I. kiemelt.

Endre/
mûszaki

9. Tahitót-
falu, 
Lejtõ utca

Tahitótfalu, 
Lejtõ utca

Jelzett helyen egy kb. 50 nm2 alapterületû palafedésû alápincézett 
faház teljes terjedelmében égett. Az egység 2db “C” sugár , 2db “D” 
sugár, kéziszerszámok segítségével a tüzet eloltotta. Személyi sérülés 
nem történt. Fokozat I. kiemelt

Endre/1, 
Endre/víz, 
Endre/
mûszaki, 
Endre 
ÖTE

10. 2011.03.13
03:20
Tûzeset

Szentendre, 
Fiastyúk u. 22

A jelzett helyen hátsó kertben 0,25 négyzetméteren égettek, melyet 
valószínûleg nem oltottak el rendesen ezért be-belobbant. Az egység
puttonyfecskendõvel a tüzet eloltotta. Személyi sérülés nem történt, 
anyagi kár nem keletkezett.

11. 2011.03.13
18:10
Tûzeset

Tahitótfalu, 
Váci rév felé 
vezetõ út

Jelzett helyen Tahitótfaluban a Váci rév felé vezetõ út mellett száraz 
fû, avar égett. A tûzet az egység kéziszerszámokkal eloltotta. Szemé-
lyi sérülés nem történt, fokozat I. segítséget nem kért.

Endre/1

12. 2011.03.13
18:34
Tûzeset

Pilisszentlász-
ló, 
Galagonya 
utca vége

Jelzett helyen kb. 2 hektárnyi területen avar égett. Az egység kézi-
szerszámokkal a tüzet eloltotta. Bevonulás közben Endre/1.-es, End-
re/Víz a felázott talajon elakadt, a gépjármûveket helyi segítséggel
kihúzták. A mentés ideje alatt a gépjármûvek késleltetve voltak ri-
aszthatók. Személyi sérülés nem történt, anyagi kár nem keletkezett. 
Fokozat I.-es Kiemelt.      

Endre/1, 
End-
re/erdõ, 
Endre/
víz

Szentendre Város Önkormányzata – Hivatásos Tûzoltósága 2000 Szentendre Ipar u. 5. – 10. hét

TÛZ- ÉS KÁRESET JELENTÉS

Összegzés: Tûzeset: 8, Mûszaki mentés: 4, Vaklárma: 0, Téves jelzés: 0, Egyéb: 0
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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
 Virágh 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:   13 – 20 óráig
Péntek:       8 – 11 óráig gyermekfogászat
                 11 – 16 óráig felnőtt rendelés

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

A surányi farsang képekben (Fotó: Gyimesi János)



Kedves pócsmegyeri gyerekek! Itt a 
március, jön a tavasz, a szabadtéri já-
tékok idénye. Leírok Nektek néhány 
olyan kötött formájú, többszemélyes 
játékot, amelyeket szüleitek és nagy-
szüleitek játszottak a szabadban! Szi-
getmonostori játékok is vannak köz-
tük. Ismeritek némelyiket?

Az 1880-as években Pócsmegyeren 
a „bújócskát” külön játszották a fiúk és 
külön a lányok. „Elbújtak a kertek alatt, 
a házak háta megett. Mindent külön ját-
szottak, csak táncolásnál voltak együtt 
a kocsmában.” – A lányok legkedve-
sebb játéka volt az „Éred-e pásztor?” 
névvel illetett kergető körjáték. Iskolá-
sok és nagyobbak is játszották, „csupa 
lány, összejádzottunk, csak vasárnap, 
a Széles utcán.” Körbeálltak a nagyob-
bak, a „gazdák”. Mindegyik előtt állt 
egy kisebb, „a báránykája”. Az egyik 
báránynak nem volt gazdája, az volt a 
„koca bárány” (anyátlan, gazdátlan bá-
rány). Két nagyobb lány, két „gazda” 
futott a körön kívül, igyekezett, hogy 
annak a báránynak a háta mögé álljon, 
versenyeztek, hogy „melyik éri előbb 
a koca bárányt”. A körül állók kétféle 
szöveget mondogattak fölváltva, hogy 
buzdítsák őket: „Éred-e, pásztor?” 
vagy ezt: „Ugye koca bárány, épp elég 
a lószar, kapd föl!” Másik elmondó vis-
szaemlékezése szerint a Váczi Lajosék 
utcáján, ”kocsmátul erre föl, végig az 
utcán játszották, vasárnap délután”. 
Körben álltak „nagy fölnőtt lányok, a 
kicsik előttük a bárányok”, mindegyik 
előtt egy kisebb, de az egyik helyen 
három lány volt. Mondogatták: „Itt a 
hármas, írod, / üsd, ahol éred, jó pász-
tor!” A „pásztor” körülszaladt, kezé-
ben „kendőbül összecsavarva korbács, 

ráütött a harmadikra, szaladt tovább, az 
is utána, ő beállt a helyére.” (Töredékes 
emlékek a kergető körjátékok „ütöge-
tős” típusáról, amelyben a „harmadikat 
kergető” típus is benne van: kettesével 
egymás előtt állnak a játékosok körben 
kézfogás nélkül, kívül ketten futnak. 
Akit, kergetnek, beáll egy pár elé, mire 
a hátsónak kell futnia.)

Az 1910-es években Szigetmo-
nostoron a „bújócska” játékban az első 
„hunyót” kiszámolással jelölték ki. El-
sőnek „akit felfedezett, az lett a kumó” 
(hunyó). – A szerepjátszó, mondókás 
„fogócskák”, fogójátékok közé, vagy a 
kergető körjátékok „behunyt szemű” 
típusába sorolható „szőlőcsősz” játékot 
is ismerték, amelyben a középső játé-
kos alvást színlel, majd hirtelen kerget-
ni kezdi a többieket. Akit a középső, a 
„csősz megfog, az lesz a fogó.” Udvar-
ban játszották a fiúk. „Utánoztak egy 
csőszt, aki úgy tesz, mintha aludna, a 
többiek ezzel a verssel csalogatják”: 

Lipim-lopom a szőlőt,
Elaludt az öreg csősz.
Vaskalap a fejibe,
Bunkósbot a kezibe.
A „vaskalap” azt jelentette, hogy „a 

csősz öreg, zsíros kalapja olyan, mint a 
vas”, annyira megkeményedett.

1950–60 táján Pócsmegyeren ját-
szották, főleg az iskolában, főleg a ha-
todikosok a „Hoppon maradt vőlegény” 
nevű felelgetős játékot. Eggyel több fiú 
kell hozzá, mint lány. „A lányok előre 
megbeszélik, hogy ki az, akit egyik sem 
fogad el” vőlegénynek. Ezután föláll-
nak két sorban („vonalban”) egymással 
szemben. „Odamegy mindig egy fiú, 
akihez akar, megmondja a lánynak a 
mesterségét, hogy mit dolgozik, példá-
ul ingyen uszodában pénztáros, Müller 
doktor, a 12 találatos totó-szelvény tu-
lajdonosa.” Két karját széttárva „meg-
hajol a lány előtt.” A lány „ha elfogad-
ja, ugyanúgy csinál, elmennek külön”. 
(Odébb mennek, ők már csak figyelik a 
játékot.) Az „egyesült párok külön sort 
alkotnak”, kettenként egymás mellett. 
Ha a fiút egy lány „nem fogadja el, ak-
kor tapsol”. (Azzal mutatja, hogy kiko-
sarazza.) „Aki megmaradt, az a hoppon 
maradt vőlegény”, azt a többiek valami-
lyen módon megcsúfolják, miközben 
„a párok,” két párhuzamos sort alkot-
nak és „nem mondanak semmit”, csak 

tesznek vele valamit. Az egyik változat, 
amikor a szembenállók összefogják, 
összeakasztják a kezüket, jó hosszú sor 
legyen lehetőleg. „Ráfekszik a kezükre 
a hoppon maradt hassal, és kézről-kéz-
re végigdobják. Nem esik le.” Másik 
változat a „tüskés híd”. A szembenál-
ló két sorban a gyerekek kinyújtják a 
kezüket szétterpesztett ujjakkal, föl-le 
mozgatva, és „át kell szaladnia alatta” a 
„hoppon maradtnak”. Harmadik, illet-
ve negyedik változat: „vagdossák egyik 
lábbal a sorban átfutót, vagy mutatóuj-
jal bökik, ahogy érik. Újabb játszma jön 
utána.” – Játszhatják fordítva is, úgy, 
hogy „Hoppon maradt menyasszony”.

1960 táján játszották megyeriek is, 
akik szigetmonostoriaktól tanulták 
a „Szegény cica” játékot. „Körbegug-
golnak a lányok. Egyik (lány) térden, 
mint a cica, körbe megy, és keservesen 
nyávogva megáll egyiknél Annak a leg-
nagyobb részvéttel meg kell simogatni. 
Nem szabad mosolyogni, mert akkor” 
ő lesz a „szegény cica”. Simogatás köz-
ben mondják: „Szegény cica! Addig 
megy, míg nem nevet valaki. Három-
szor nyávoghat, és aztán megy tovább, 
de ha előbb nevet az illető, akkor cse-
rélnek.”

Az alább következő „fogó, kergető” 
típusú játékokat mind Pócsmegyeren 
gyakorolták 1960 táján.

„Fogócska”. A kiszámolóval/kiolva-
sóval kijelölt fogó neve: „cica.” Futkos-
nak, és akit elkap, az lesz a fogó. „Ha 
nem kergeti valamelyiket, akkor mond-
ják neki:

Ilyen fogó mellett
aludni is lehet!
A játék elején „mondják”, hogy 

„nincs ház”, vagy pedig mit tekinte-
nek „ház”-nak, ami átmeneti védelmet 
nyújthat a megfogás ellen. Ilyesmi le-
het: „guggolás, X, fél láb, fa, bokor, 
összekapaszkodás (ketten megfogják 
egymás kezét), hasalás, ha valaki fölvesz 
egy füvet”. (Ezek mind országosan is-
mert változatok.) A védelem úgyis csak 
időleges. Időnként a fogó elkiáltja:

Egér, egér, ki a házból,
Most jöttem a kávéházból.
Aki háromra ki nem jön,
Az lesz a fogó!
„Elszámol háromig, ha az alatt nem 

jön ki, az lesz a fogó.” Ilyen változat is 
van: „Aki tíz lépésnél többet nem lép, 
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Kergető körjáték formájának alaprajza

Balogh Jánosné Horváth Terézia

Régi pócsmegyeri gyermekjátékok 15. – Társasjátékok a szabadban
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az a fogó! Csak úgy gondoljuk, hogy 
mennyi (a tíz lépés), hogy jó sokat fus-
sunk.”

„Ipi-apacs” vagy „Bújócska” A já-
tékidő: „Reggel suli előtt, mikor nincs 
nagy zaj.” Mindig elsősök is játszották. 
Búvóhelyek: „udvaron, épület mögött, 
vasláda.” Amíg a játékosok elbújnak, „a 
hunyó egy ideig hozzádűl egy falhoz.” 
Az a „ház.” Magában számol valamed-
dig. „Nem mond semmit, nem halla-
nák, zaj van.” Szemét eltakarja, hogy 
ne lássa, hova bújnak. Aztán megszólal: 
„Aki bújt, aki nem, megyek! Aki a ház-
tól három lépésre van, az lesz a hunyó!” 
Elindul, és keresi a többieket. Előbb 
„lép hármat, hogy van-e ott valaki.” Ha 
meglát valakit, „leüti”: „Van egy ipi-
apacs fa, arra ráüt és mondja: „Ipi-apacs 
egy, kettő, három”, és annak a nevét, 
akit észrevett. „Akit először leütött, az 
a hunyó.” Fürgének kell azonban len-
nie, mert a meglátott bújó is fut az „ipi-
apacsfához, és leapacsolhatja” őt, ha 
előbb ér oda. „Ha a bújók mind, vagy a 
többség leütik a hunyót, újra ő az, vagy 
ha elsőnek őt ütik le. Akit leütöttek, 
vár.” De „ha a hunyó más nevet mond 
véletlenül, mint akit meglátott, azt 
mondják: cseréptörés. És az illető újra 
elbújhat, nem ér a leütés.”

„Ördög az árokban”. Megfelelője a 
városon „szín(es) cápa” néven ismert 
játék, ahol egy „cápa” az, ami itt az 
„ördög” vagy más szóval „kimondó”; 
és egy képzeletbeli „tenger” az, ami 
falun egy természetes árok. „Az egyik 

parton áll a többi” játszó. „Ezt kiáltja” 
az „ördög az árokban”: „Jöjjön át a… 
jöjjön át a… fekete!!!” (Vagy más színt 
mond.) „Akin van olyan szín (testén, 
ruháján), az átsétálhat.” Az előtt nyitva 
az út. De „át kell szökni, akin nincs, azt 
megfoghatja, és az lesz az ördög.”

„Komámasszony” vagy „Hol cserélge-
tik az ollót?” Fiúk is, lányok is külön ját-
szották, alsósok, elsőtől harmadik osz-
tályig, 10–15–20 gyerek. Olyan helyen 
játsszák, ahol fák vagy bokrok vannak. 
Mindenki odaáll egy fához, „nekidűl-
nek, megfogják.” Az a „házuk.” Egy ját-
szónak nincs fája, ő „a komámasszony 
középen, megy egy gyerekhez, és kérdi: 
„Komámasszony, hol az olló?” A többi-
ek „mondanak egy nevet”, például „Ka-
tinál!” A kérdezett azt a játszót mondja, 
amelyiket akarja. Akit mond, az szalad a 
kérdezett fájához, a kérdezett és a „ko-
mámasszony” pedig együtt fut a mon-
dott játszó fájához. A többiek is „köz-
ben cserélgetnek, ha a komámasszony 
oda tud futni egy üres fához, ami benne 
van a játékban” az az övé lesz. „Ame-
lyik hoppon maradt, az lesz a komám-
asszony, amelyiknek nem jutott ház.”

„Rabló-csendőr”. Erről a fiújátékról 
ennyit mondtak adatközlőim, akkori 
12-14 évesek: Több a csendőr, mint a 
rabló. „Rabló vagyok, az is maradok”, 
mondja a rabló; szalad, csendőr kerge-
ti; ha megfogja, beviszi az „őrszobára” 
(ami egy bokor például), elnáspángol-
ják. Ha mind megfogták, azok lesznek 
a csendőrök.

„Ország”, amely megfelel a „nemze-
tesdi”-nek. Ez nem elkapásos, hanem 
kiütéses kergető jellegű sportjáték. 
Eszköz is kell hozzá. Minden játékos 
választ egy ország nevet, vagyis „mind-
egyiknek van egy országa”. Egy kis 
labdát egy mélyedésbe („lyuk”) helyez-
nek, a játékosok körülállják úgy, hogy 
aztán könnyen el tudjanak szaladni. „A 
felolvasó mondja a neveket”, körítéssel: 
„Fusson az… fusson az a híres-neveze-
tes, bablevesbe belemártott, onnan is ki-
rántott… Magyarország!” (Nagyon oda 
kell figyelni, mert „a felolvasó sokszor 
nem fejezi be a mondókát és hirtelen 
mond országot.”) A „Magyarország” 
gyorsan felkapja a labdát és igyekszik 
valakit eltalálni vele. Ha sikerül, akkor 
az eltaláltnak „rosszpont” jár. Ha nem 
sikerül, a dobó kapja a „pontot”. „Ha 
rosszkor odanyúl” valaki a labdához, 
vagyis amikor nem az ő nevét mond-
ták, az is „pont”. Megegyezés szerint 
„aki nyolc vagy tíz pontot” kapott, „azt 
a fal mellé állítják, és mindegyiknek el 
kell találni a labdával.”

Azok a felnőttek és gyerekek, akik 
ezeket 1960-ban és 1961-ben elmond-
ták: Aracki Pál, Bálint Lajosné, Bor-
zsák Enikő, Borzsák Lilla, Kovács 
Eszter, Lászlófi Miklós, Sallai Ferenc, 
Szabó Istvánné, Szászy Lajos, Szászy 
Magdolna, Szőri Istvánné (Eszti néni) 
és még több, akkor 6–12 éves fiú és 
lány. Köszönöm egykori közreműkö-
désüket!

Február 18-án feleségemmel és Borzsák 
Enikővel részt vettünk egy Tóth Iloná-
ra emlékező műsoros esten az Uránia 
Nemzeti Filmszínházban, Tóth Ilo-
na Budapesten született 1932 október 
26-án. A végzős orvosnőt az 1956-os 
forradalom után koholt vádak alapján 
bíróság elé állították és kivégezték. 25 
éves volt. Az esten a Szolnoki Szigligeti 
Színház művészei mellett még néhány 
meghívott művész is fellépett. Egyikő-
jük sem kért tiszteletdíjat. Az est jel-
igéje: Tóth Ilonka igazsága – nemzeti 
egységünk záloga.

Schmitt Pál köztársasági elnökünk 
üzenettel köszöntötte az emlékezést, 
melyben leszögezte: Tóth Ilona egy 
embertelen kor emberáldozata. Illesse 
őt igazság. Wittner Mária is üdvözölte 
a közönséget.

A Szózatot egy tizenéves kislány, 

Molnár Nikolett mondta el gyönyörű-
en.

A műsorszámok közül kiemelem a 
következőket: Vincze-Kubinyi: Szép 

vagy, gyönyörű vagy Magyarország, 
Máté Péter és a Kormorán együttes 
Hazám című dala. Heltai Jenő Sza-
badság című verse Balázs Péternek, 
a színház igazgatójának előadásában. 
Reményik Sándor Kegyelem és Babits 

Mihály Örökké ég című verse, Petrás 
Mária Csángó imája. Tóth Ilona 11 éves 
korában írt Ébresztő című hazafias ver-
se. Katartikus hatású volt Tóth Bálint 
Magyar litánia című verse Kubik Anna 
Kossuth díjjal az ünnepek előtt kitün-
tetett színésznő előadásában.

Az esten, az önkéntesen felaján-
lott adományok a készülő Tóth Ilonka 
filmhez jelentenek anyagi támogatást. 
A film főszereplője a szabadkai Kosz-
tolányi Színház fiatal színésznője lesz.

A meghívón volt egy fénykép. A 
szervezők azt írták mellé: Kívánjuk, 
hogy összefogásunk ereje – ahogy a 
fotón a hóvirág áttöri a jeges havat 
– örökre szerezze vissza Tóth Ilonka 
becsületét.

dr. Kiss András
(A kép a szerző felvétele)

Tóth Ilonka emlékező estjén
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Kedves Lakótársak!
A Kisbíró múlt havi számában a Szérű-
ről írt írásomra három falubeli lakostól 
kaptam emlékező sorokat és gondola-
tokat.

A cikk megjelenése előtti napokban 
pedig nálunk járt a szentendrei Skanzen 
főépítésze, akivel bejártuk a szérűsker-
tet. Sokat tanultam belőle, kicsit reáli-
sabb képem alakult ki az épületekről, 
azok állapotának, funkciójának megőr-
zéséről, a szérű jövőjéről. Készül az új 
Helyi Építési Szabályzat. Az Örökség-
védelmi rendelet által előírt helyi érték-
védelmi rendelet mellékleteként konk-
rét, a településünket érintő értékek ös-
szegyűjtése folyik, benne a szérűskerti 
elképzelésekkel. Mindennek nyilvá-
nosságra hozatala, a lakossági fórumon 
történő ismertetése után az év végén 
fejeződhet be ennek véglegesítése.

 Látni fogják, hogy mennyi értéke 
maradt meg még a településnek az elmúlt 
időkből és még mennyi minden kerülhet 
elő, amit a következő évek kiállításain 
valamennyien megnézhetünk!

A most közölt három írás után re-
mélem, még sokan szánják rá magukat 
az írásra, vagy emlékező beszélgetés-
re, így ezekből összegyűlhet egy szép 
anyag. Önök már nagyon sok régi fo-
tót ajándékoztak a település helytörté-
netével foglalkozó Csengő-Tschörner 
Andrásnak a szírűről. Ezek együtt nagy 
értéket képviselnek a jövő nemzedéke 
számára.

Szeretnénk a szérűskertben a kö-
zeljövőben nagytakarítást rendezni.  
Ha ennek konkrét időpontja lesz, egy 
hétvége, akkor igyekszünk minden el-
érhető családot értesíteni erről. A „ta-
karítás” módja is a kapott lehetőségtől 
függ. Kérem, figyeljék a postaládájukat 

és a Megyer ABC bejáratánál lévő hir-
detményeket is.

Most pedig a hozzám érkezett írá-
sok következnek.

Vargha Józsefné Esztike
Óh, szérűskert!

Szérű. Megyünk a szérűbe szalmáért, 
szénáért, takarmányért. Az ilyen mon-
dat már a múlté.

Szérű: azt jelentette, hogy a faluban 
lakóknak a tulajdonában volt egy- egy 
kisebb terület a homokdomb magasla-
tán. Ezeken a kertnyi, ligetes, akácfás, 
bodzabokros területeken pajták is áll-
tak. Voltak családok, akiknek egyma-
guknak volt egy pajtájuk, de volt olyan 
is, hogy egy pajta közös épület volt, 
több család használta.

A pajta szolgálta azt a célt, hogy az 
otthon, háznál tartott állatok részére a 
határból begyűjtött takarmányt tárol-
ják. (Ezek a pajták többnyire vályogból 
épültek)

Abban az időben, amikor még min-
den háznál tartottak állatot, a részükre 
megtermelt kalászos takarmányt le-
aratták, kévékbe kötötték és a szérűbe 
szállították. Itt mindenkinek a saját 
szérűskertjében csépelték azt ki. Mi-
vel a Kajos családnak volt cséplőgépe, 
sorba mindenki begyűjtött gabonáját 
kicsépelték, amiért fizetség járt. A Ka-
jos család az általuk megszabott részt 
kivette a terményből fizetségképpen.

A szérűben földbe ásott vermek is 
voltak. Ezekben a vermekben tartották 
a krumplit és az állatok részére a takar-
mányrépát.

Volt verem, ahol jeget tároltak.  En-
nek a veremnek a szája észak felé nyí-

lott, így soha sem sütötte azt nyáron a 
Nap. Amikor a Duna befagyott, vágták 
a jeget és ide hordták be. Ez a jégverem 
a Pánczél Józseféké volt. Ők üzemel-
tették az Eper csárdát és ott használták 
a jeget nyáron a hűtéshez. Jó konyhája 
volt a csárdának, ide tértek be a kirán-
duló hajókon érkezők és nagy bálokat 
is rendeztek.

A szérű összességében rendben tartott 
volt, ki-ki a maga portáját tisztán tartot-
ta, erre senkit kérni nem kellett. Ez nem 
volt kötelező, hanem természetes volt!!! 
Ha az akác nagyon benőtte, azt kivágták 
téli tüzelőnek.

Szérű. Ma több portán lovarda van, 
de teheneket és disznókat, sőt aprójó-
szágot is tartanak. Már nem minden paj-
tában tartanak takarmányt. Sajnos sok a 
düledező, lepusztult, elhagyott épület. 
Olyanok, mintha nem lenne gazdájuk. 
De nem ez a legnagyobb baj, hanem az, 
hogy úgy néz ki, mint egy szemétdomb. 
Mindennemű szemét –műanyag, rossz 
háztartási eszköz, elpusztult szekerek 
maradványai találhatók ott.

Szérűskert. Milyen szépen hangzik! 
Már ha a célja nem is a tárolás lenne, de 
mint a nevében benne van: kert, liget 
is lehetne. Lehetne Pócsmegyer külső 
kertje, ligetje, a falu egészen más jelle-
gű gyöngyszeme, amit szívesen bejárna, 
megcsodálna minden idelátogató. Mert 
nem minden település dicsekedhet ilyen 
szép, a falutól kicsit távol eső, de éppen 
a természetben felüdülést adó, csendes, 
zöld ligettel.

Reméljük, hogy a tulajdonosok ré-
széről is ez a cél támogatásra talál.

(Esztike a Kisbíró cikkének olvasása 
után vetette sorait papírra.)

„Kiránduljunk  településünkön” 2.
PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ 2011. MÁRCIUS 20. 

Szérűskertek
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Sallai Erzsike írása
A hatvanas évekig használták az épüle-
teket a szérűskertben. Az épületekben 
pince, padlás volt és ezen kívül pajta.

A pajtában tartották a gépeket, szer-
számokat. A padláson szénát, a pincé-
ben bort tartottak. Voltak a pincében 
asztalok, edények is.

Aratás után ide hordták a gabonát. 
Ha egy szérűn elvégezték a munkát, át-
vitték a (cséplő) gépet a másik helyre. A 
gépen három ember dolgozott. Cséplés 
után kazalba rakták a szalmát.

A gabonát a pajtában helyezték el.
Árvízkor ide menekítették az álla-

tokat. A nagyobb állatokat (pl. tehenet, 
lovat) a pajtában helyezték el. A kiseb-
beket (pl. malacot) a fal melletti karám-
ban. A pincében volt az élelmiszer, a 
padláson szénában aludtak a gazdák.

Később kombájn aratott a határban, 
akkor már csak tárolásra használták az 
épületeket

Fazekas János leveléből:
... A gőzgép feltalálása előtt állatokkal 
csépeltek, ami azt jelentette, hogy a kör-
alakban leterített gabonát kitapostatták 
a lovakkal. Az állatokat egy rögzitett, 
de körben forgatható rúdhoz fogták be. 
Még láttam ilyen szerkezetet valamelyik 
szérűben az ötvenes években, de ezzel 
való cséplésre már nem emlékszem.

Már a gyerekkoromban is cséplő-
géppel és ezt meghajtó ún. „tüzes gép-
pel” csépelték ki a learatott gabonából 
a szemet.

Na, ez a tüzes gép volt a fő veszély-
forrás. Szaknyelven nevezve ez egy lo-
komobil volt.

Ebben fa- vagy széntüzeléssel állí-

tották elő a vízgőzt, ami a cséplőgépet 
egy hosszú szíjáttételen keresztül meg-
hajtotta. A szorosan egymás mellett álló 
asztagok vagy kazlak egy szerencsétlen 
szikra következtében percek alatt porrá 
éghettek. Ezért volt kötelező minden 
gazdának a szírűben megfelelő mennyi-
ségű vizet, csáklyákat, szikracsapót 
elhelyezni a cséplés, vagy még az azt 
megelőző „behordás” előtt.

Az akkori tűzoltási technikákkal még 
így is szinte reménytelen volt a tűz oltása.

Ha valakit érdekel, a Skanzenben 
még megtalálható a pócsmegyeri ön-
kéntes tűzoltóság „kocsifecskendője”, 
amivel négy-hat fű tudott „magasra 
spriccelni” és inkább a tűz tovább terje-
dését megakadályozni. A kocsifecsken-
dő, mint műemlék megmaradt szeren-
csére, de a tüzes gépet, annak ellenére, 
hogy a községi közbirtokosság tulajdo-
na volt, a „gyűjtsd a vasat és a fémet, 
ezzel is a békét véded” jelszó jegyében, 
mint ócskavasat elvitték

Ezután még néhány évig volt csép-
lés a szírű területén, már a szentendrei 
„Gépállomás” által biztosított Hoffer 
erőgéppel. Ezt a technikát már tapasz-
talatból ismertem, mert 13 éves ko-
romtól vagy két-három nyáron „egész 
részért” dolgoztam, mint „törekes” a 
cséplőcsapatban. De ez már egy másik 
történet.

A Vermek laposa az a Szírű fölöt-
ti magasabb rész volt. A nagyapámtól 
származó emlék szerint ott a gabona tá-
rolására alakítottak ki vermeket. Ezek 
olyan gödrök voltak, amit kiégettek és 
mintegy cserépedényben tárolták a ga-
bonát. Az én gyerekkoromban erről a 
helyről már csak agyagot hordtunk a 
„fődes” házak padlójának, padlásnak, 

kemencének, üstháznak, tűzhelynek a 
tapasztásához.

 A jégverem az még megvolt a gye-
rekkoromban a főút mellett a Zsigmond 
szérűvel szemben, amíg létezett Pócsme-
gyeren hentesüzlet. A húsbolt a jelenlegi 
Szoldán-ház utca felöli helyisége volt és 
itt volt egy klasszikus hatalmas „jégszek-
rény”. Ennek az etetésére kellett a jég, 
nem lévén még elektromos frizsider.

A jeget télen vágtuk (még én is) és 
szalmával bélelt, náddal fedett verem-
ben tárolták a nyári felhasználásig. A 
behordott jégtörmelék kemény tömbbé 
olvadt-fagyott egybe, amit csákánnyal 
kellett ismét kibányászni.

Persze a velem egykorú budapesti 
fiatalok is emlékezhetnek a „jégkorszak-
ra”. A Nagycsarnokban volt egy jéggyár, 
ahonnan szigetelt kocsikkal, később au-
tókkal hordták ki hajnalonként a mester-
ségesen előállított jeget a lakosság ellátá-
sára. Lehet, hogy még vannak, akik emlé-
keznek a „jeges, itt a jeges!!!” felhívásra.

Köszönöm mindenki, főleg a három 
emlékező megtisztelő figyelmét írásom iránt. 
Remélem, hogy velük együtt újra emlékez-
nek a „régi szép időkre”, a gyerekkorukra, 
amikor még nyáron ezekben a nagy mun-
kákban kicsiknek-nagyoknak megvolt a 
maga helye a családi munkamegosztásban.

Bécsy Lászlóné
Fotók: Csengő-Tschörner András 

gyűjteményéből

Jéggyűjtés a verembe a surányi csárdának

SZÁRAZ 
TŰZIFA ELADÓ

Tölgy kugli 1900 Ft
Akác kugli 2200 Ft

Akácoszlop
Érdeklődni: Szabó Zoltán 
20-9331-945. 18-20 óráig a 
385-549-es telefonon lehet.

VILLANYSZERELÉS
ÉPÜLETEK 

VILLANYSZERELÉSE, 
JAVÍTÁSOK,

 BŐVÍTÉSEK, HIBAELHÁRÍTÁS, 
ÚJ SZERELÉS

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

e-mail: rolitex94@gmail.com
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A Surányi Fürdő Egyesület nemcsak 
Pócsmegyer-Surány, de egész Magyar-
ország egyik, ha nem „a” legrégebb idő 
– 1933 – óta folyamatosan, vagyis meg-
szakítás nélkül működő egyesülete.

Sokmindent túlélt, mindig mások 
voltak a működésének szempontjai is, 
most a vezetésem alatti elmúlt öt évet 
szeretném röviden bemutatni, amely 
időszakra főleg az jellemző, hogy üdü-
lőtelep jellegét folyamatosan az állandó 
lakosok, ezen belül is a fiatal, kisgyerme-
kes párok beköltözése veszi át: ezt felis-
merve és ehhez alkalmazkodva próbáltuk 
tevékenységünket igazítani, amennyire 
erőnkből, forrásainkból telt, hogy az 
itt nyaralók és az itt lakók kulturált ki-
kapcsolódási lehetőségeket találjanak. 
Az általunk szervezett, nem kevés tár-
sadalmi munkát igénylő projekteket a 
kézzelfogható eredményeken kívül kö-
zösségépítő erejében is mérni lehet.

A székház állapotának végleges 
megromlásáig minden eddigi szezon-
ban minden szombat délelőtt szeretet-
tel vártuk a tagokat és külsős érdeklő-
dőket egyaránt, kerti programokkal, 
könyvtári szolgáltatással, helyi dolgok 
megvitatására. A helyi, környékbeli és 
önkormányzati híreket a tagjainknak 
rendszeresen küldött hírleveleken kívül 
különböző csatornákon igyekeztünk 
tudatni a nyaralók / állandó lakosok le-
hetető legszélesebb körében.

Fontosnak tartom hangsúlyozni, 
hogy minden általunk szervezett prog-
ramon való résztvétel minden esetben 
ingyenes volt.

2005-től (amióta átvettem az egye-
sület vezetését) tavasztól őszig havi 
rendszerességgel szervezünk nagyok, 
de méginkább a kicsik által igen köz-
kedvelt bolhapiacokat, székházunk 
kertjében, illetve az utóbbi két évben a 
Napsugár téren is.

Tavaly tájékoztattuk Önöket, hogy 
egyesületünk Akácos úti székházával 
komoly műszaki gondok vannak. A 
helyzet azóta sajnos súlyosbodott, a 
tető több helyen beszakadt, sajnos csak 
a legfontosabbakat tudtuk kimenteni.

Időközben, Gombás Jenő surányi 
képviselő cége által biztosított gépekkel 
sikerült veszélytelenné csonkolni a te-
lek bal határán magasló két nagy nyárfát 
(csak a magasból látták a munka végzői, 
hogy Surány legmagasabb fái voltak), 
melyekről leszakadozó ágak a felelősök 
(részben) a tető megrongálódásáért.

A tavaly megválasztott régi-új pol-
gármester és képviselő testület ebben a 
ciklusban figyelmét Surányra, és ezen 
belül is – többek között – a Surányi 
Fürdő Egyesületre, székházunk felújí-
tására irányította, mely az új adottsága-
ival alkalmas lesz az időközben alakult 
többi civil szervezet programjainak be-
fogadására is. Minden együttműködés-
re nyitottak vagyunk (politikai szerve-
zeteken kívül), legyen az bármilyen 
kulturális-, közszolgálati-, sport-, ifjú-
sági és egyéb civil szervezetet, hiszünk 
benne, hogy egységben az erő!

A terveket Körmendi Judit építész, 
a falu főépítésze tervezi. 

Az idei évben – az önkormányzat 
beruházásában történő - új székház 
építésére, valamint az egyesület beru-
házásában történő parkosításra és az 
ezekkel járó várható felfordulásra, va-
lamint ennek a most márciusban előre 
nem tervezhető ütemtervére való te-
kintettel átmenetileg szüneteltetjük az 
ügyeleti rendet, csak a programokra, 
ill. előzetes megbeszélés alapján várjuk 
kedves tagtársainkat.

Az idő sürget minket, hiszen már 
egy éve minden tevékenységünket há-
zon kívül voltunk kénytelenek végezni. 
Igyekszünk az építkezéssel kapcsolatos 

egyeztetéseket rövid időn belül lezárni, 
hogy minél hamarabb el lehessen kez-
deni az engedélyek beszerzését, majd 
megindulhasson a régi székház bontása, 
illetve az új építése. Addig is gondos-
kodnunk kell a jelenlegi a kiürítéséről.

A Surányi Fürdő Egyesület sze-
retné az új székház építésével kapcso-
latban alábbi munkákat hozzátenni / 
átvállalni, melyhez várja az Önök tá-
mogató segítségét is:

• Tereprendezés az építkezés után
• Kertépítés, kerti bútorok telepítése 
• Kerti játékszerek telepítése, ár-

nyékvitorlákkal, ezen belül: 
   – A hátsó téglakerítésen mászófal 

kialakítása a gyerekek számára – termé-
szetesen szigorúan saját felelősségre 
való használatra)

   – kerti sakkasztal, ping-pong asz-
tal, lengőteke telepítése 

• a székház berendezése, részben 
meglévő, nagyrészt viszont új elemekkel

• az ünnepélyes átadás / program és 
fogadás megszervezése, finanszírozása

• tavaly épített „minta” komposz-
tálónk szükség szerinti áthelyezése 
(átfogó programsorozatot tervezünk a 
nyáron a komposztálásról)

PROGRAMOK 2011
Soha nem volt még ennyire nehéz ter-
vezni, hiszen nem tudjuk előre, mikor 
fog a székház és a kert újra rendelkezé-
sünkre állni (azért bízunk benne, hogy 
legkésőbb augusztus 20-án át tudjuk 
adni), ezért inkább csak tervekről be-
szélnénk, amiket szeretnénk megvaló-
sítani:
• Természetesen a klasszikus szezon-
ban minden hónapban ismét szervezünk 
bolhapiacot, kicsiknek, nagyoknak. A 
részvétel továbbra is ingyenes, helyeket 
jelentkezési sorrendben osztunk.
• Szokásunkhoz híven ezúttal is részt 

Csóka Edina: Surányi Fürdő Egyesület – röviden

Íjászat Bolhapiac – az egyik legifjabb árus
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veszünk a gyermeknap, a Surány Fesz-
tivál, a Szent István napi futóverseny 
és egyéb családi programok szerve-
zésében.
• Az idén először részt vettünk a „Sze-
vasz Tavasz” surányi dunaparti far-
sangi mulatság szervezésében.
• Átfogó és szemléletes programsoro-
zatot kívánunk szervezni a komposztá-
lásról, hogy egyrészt elkerüljük az oly 
sok konfliktusra okot adó gomolygó 
füstöt, csökkentsük a szemét és nem 
utolsó sorban a szintén nem könnyen 
kezelhető zöld hulladék kezelését, és 
végül hasznos tápanyagokat nyerjünk.
• A bűvésztanfolyam nagy sikerére való 
tekintettel újra tervezzük egy bűvész 
meghívását, különböző kézműves és 
ismeretterjesztő programokat. Miután 
egyre több tagunk már állandó lakos, 
ezért egyre többször szerveztünk már 
eddig is téli programokat, így az idén is 
sor kerül majd a közös adventi készü-
lődésre („angyalszekér”, gyertyaöntés, 
mézeskalács-sütés, díszek készítése…) 
vagy a már hagyománnyá vált tökfaragó 
ünnepségre, a művelődési házzal közös 
szervezésben. 
• Az új székház átadását követően sze-
retnénk Szabó doktor urat heti rend-
szerességgel, más szakorvosokat pedig 
alkalomszerűen tanácsadásra meghívni.

• Terveink között a következő beruhá-
zást is igénylő projekt: néhány kajak/
kenu beszerzése, melynek tárolására a 
közösségi tér felé egyenkénti csörlős 
megoldással tároló rendszert tervezünk 
kialakítani, és melyet minden tagunk 
számára szeretnénk elérhetővé tenni.
• A gát rendbetétele után új padokat 
kívánunk a Duna sétányra telepíteni.
• Székházunk mesgyéjén új hirdető-
tábla-rendszert építenénk ki (önkor-
mányzati, egyesületi, lakossági és egyéb 
civil hírek fóruma) 
• Internetes surányi (esetleg szigeti) „te-
lekocsi” fórum beindítását tervezzük.
• Ez évben tanfolyam jelleggel sakk, 

ill. webszerkesztő ismeretek tanítását 
is tervezzük.

Segítséget várunk tagtársainktól 
programjaink szervezése, bővítése, új, 
aktív tagok keresése terén is. Ha len-
ne Önök között erre vállalkozó ked-
vű, szívesen vennénk résztvételüket az 
egyesület életének alakításában, irányí-
tásban! Várjuk ötleteiket!

Az elmúlt évek eseményeit  
következő számunkban foglaljuk össze!

 BARKÁCS 
MUNKÁK, 

JAVÍTÁSOK
SZERELÉSEK

 
Házon belül és kívül

( délután és hétvégén is)
 

Tel.: 06 70 309 4730

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.

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

Ajánlja fel személyi 
jövedelemadója 1%-át

Pócsmegyer és Surány Közművelődésért 
Közalapítvány – Adószáma: 18690558-1-13

Surányi Fürdő Egyesület – 
Adószáma: 19178745-1-13

Zöldsziget Általános Iskoláért és 
Zeneiskoláért Alapítvány – 
Adószáma: 18686414-1-13

Zöldszigeti Kör Polgári Kulturális Egyesület –
Adószám: 18717983-1-1-13

Magyarországi Református Egyház – 
Technikai száma: 0066

Magyarországi Baptista Egyház – 
Technikai száma: 0286

Katolikus Egyház – Technikai száma: 0011
Rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthe-
tő, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adó-
számát, a borítékon pedig az Ön nevét, lakcí-
mét és az azonosító jelét pontosan tünteti fel.



PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ 2011. MÁRCIUS 20. 

18. www.pocsmegyer-surany.hu

Zabpelyhes csalánleves
50 deka zsenge csalánlevelet megtisztítok, 
és enyhén sós vízzel leforrázom. Utána 
leszűröm, de a levét megőrzöm. A csalánt 
hideg vízzel leöblítem. 2 evőkanál olajon 
1 púpozott evőkanál zablisztet kissé meg-
pirítok. 5 deci hideg vízzel felengedem és 
simára keverem. Először hozzáöntöm a 
csalánlevet, majd 5 deci tejet, és a csalánt is 
belekeverem. Ha forr, olajon megpirított 5 
deka zabpelyhet beleszórok és készre fő-
zöm. Enyhén megsózom, késhegynyi őrölt 
fehér borssal és 2-3 gerezd apróra vágott 
fokhagymával fűszerezem, majd a forrástól 
számítva kb. 5 percig főzöm. 1 deci tejben 
elkeverek 1 tojássárgáját és közvetlenül a 
tálalás előtt a levesbe keverem.
Ezt a csalánlevest készíthetjük úgy is, hogy 
egy jó marék csalán, egy jó marék tyúkhúr, 
egy jó marék sóska keverékéből állíjuk ös-
sze. Ekkor szabad citromlével is ízesíteni. 
A zabpehely helyett pedig minden személy 
részére egy egész tojást főzünk bele.
Elkészítési idő: 30 perc

Fóliában sült burgonya
8 közepes – lehetőleg egyforma – burgo-
nyát héjastól kefével jól megdörzsölök, 
leöblítem, szárazra törlöm és megsózom. 

Ezután mindegyiket külön-külön alufóliába 
csomagolom, és sütőben közepes lánggal 1 
órát sütöm. Amikor kész, az alufóliát óva-
tosan kibontom úgy, hogy mindkét oldalt 
a burgonya alá hajtom, mintha egy tálcába 
állna. Mindegyik tetejét hosszában és ke-
resztben éles késsel egy centi mélyen be-
hasítom. Utána mindkét oldalát egyszerre 
megnyomom befelé, így a teteje rózsaszerű-
en kinyílik. A sült burgonyákat különböző 
töltelékekkel púpozom meg:
- Majonézbe párolt zöldborsót keverek, 
majd a burgonyára töltöm, a tetejét karikák-
ra vágott póréhagymával díszítem.
A burgonyára különböző ízesítésű pástétom-
krémet (pl. brokkolis-, lencsés-, kapros sárga-
répás-, céklás torma-, stb.) teszek, amelynek a 
tetejét finomra szeletelt hónapos retekkel vagy 
vöröskáposztából készült salátával díszítem.
- A majonézbe túrót, apróra vágott meté-
lőhagymát keverek, és a burgonyára halmo-
zom, majd a tetejét zsázsával vagy petrezse-
lyemmel díszítem.
- A burgonyára kaviárt szórok és ketchup-
pal vagy póréhagymával díszítem.
Tehát a burgonya ízlésünknek, készletünk-
nek megfelelően bármivel, még sajttal meg 
sonkával is tölthető.
Elkészítési idő: 1 óra 20 perc

Tojásos céklasaláta
2 főtt tojás sárgáját 1 evőkanál olajjal simára 
dolgozok, megsózom, majd 1 pohár aludt-
tejjel mártássá hígítom. 50 deka céklát meg-
hámozok és finomra reszelem. 2 evőkanál 
előkészített tormakrémmel összekeverem 
és a mártásba forgatom. A tetejét az apró-
ra vágott főtt tojás fehérjével és zsázsával 
meghintem. Rozskenyérrel, sült burgonyá-
val egytálételként is megállja a helyét.
Ilyen salátát  készíthetünk húsvétra is, pirí-
tós kenyérrel tálalva.
Elkészítési idő: 25 perc

Pócsmegyeri diós kifli
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 36 dkg margarin, 
18 dkg cukor, 20 dkg darált dió, 4 tojás.
Elkészítés: A hozzávalókat tálba helyezve 
jól összedolgozták, és nudli vastagságúra 
kisodorták. 5 cm-es darabokra vágták és 
kifli formára alakítva helyezték a kivajazott 
tepsibe, majd közepes tűzön megsütötték. 
Még melegen vaníliás porcukorban meg-
hempergették és tálra téve tálalták. Nagyon 
finom.

Jó étvágyat kívánok!

BORSZÉKINÉ RÉTHÁTI ÁGNES

TÁPLÁLKOZZUNK EGÉSZSÉGESEN

A tavasz az egyik legszebb évszak. Azokban az 
országokban, ahol örök tavasz van, nem értik, 
mért várjuk olyan nagyon a világnak ezen a fe-
lén a meleg idő visszatérését. Kicsit sajnálom is 
őket, mert nem tudják, milyen boldogság önti el 
az embert az első tavaszi napsugár láttán, milyen 
határtalan öröm levenni a megunt télikabátot. 

Tavasszal ébred a testünk is. Jobban vágyunk 
a friss gyümölcsre, zöldségre, az első primőrök-
re, mint télen. Bár ma már minden kapható egész 
évben, számomra mégis a tavaszi retek, a friss új-
hagyma, az első méregdrága földieper az igazi. 
És persze tavasszal esünk újra meg újra szere-
lembe...de maradjunk csak a primőröknél. 

„Quod me nutrit me destruit” - ami táplál, 
el is pusztít, mondja a latin mondás. Leginkább 
táplálkozásunkkal vigyázhatunk magunkra, a mé-
regtelenítésben is fontos szerepe van annak, mit 
eszünk - vagy mit nem. A böjt fogalma a nem 
evést vagy korlátozott evést jelenti. Legeredmé-
nyesebbek a léböjt kúrák, amelyeket csak teljesen 
egészséges emberek végezzenek. Dr. Oláh Andor 
nagy tekintélyű és nagy tudású orvos-természet-
gyógyász a következő léböjtkúrát ajánlja gyü-
mölcsökkel: „1-2-3 napon, maximum egy héten 
keresztül 2-4 óránként igyunk meg 2 dl otthon 
készített nyers gyümölcs- vagy zöldséglevet. 
Egyszeri alkalommal vagy zöldség- vagy gyü-
mölcslevet igyunk, a nap folyamán váltakozhat a 
gyümölcs és zöldség ( sárgarépa, cékla, stb) lé. A 
léböjtkúra kitűnő betegségmegelőző, egészség-
erősítő módszer, a szerveket kíméli, a szervezetet 
tisztítja. Olyan radikális változást idéz elő, amely 
„kés nélküli műtét”-nek nevezhető”. 

Kevésbé radikális módszer a hús nélkü-
li étrendre való áttérés, a sok zöldség és gyü-
mölcs fogyasztása. Olcsó és nagyon jó a cékla, 
mindenkinek ajánlom heti 1-2 alkalommal a 
nyers céklalé fogyasztását. Kitűnő vérképző, 
rákmegelőző, immunrendszer erősítő és mé-

regtelenítő hatású, emellett sok ásványi anyag 
van benne. Kellemetlen ízét enyhíthetjük almá-
val, naranccsal. Az alma egyébként is ajánlatos 
a méregtelenítő kúra alatt béltisztító és immun-
erősítő tulajdonsága miatt. Csökkenti a káros 
koleszterin szintjét is. 

Méregtelenítő szerveink a vese és a máj. 
Gyógyteákkal tisztíthatjuk ki ezeket a fontos 
szerveinket. Ha erre a célra használjuk őket, 
reggel éhgyomorra kell egy csészével meginni. 
Készíthetnek házilag is tisztító teakeveréket: 
csalán, aranyvessző, erdei málnalevél és bodza-
virág legyen egyenlő arányban benne. Négy-hat 
hétig igyák napi egy csészével, ennyi idő alatt 
kitisztul a szervezetük. 

A csalán (Urtica dioica) rendkívül jó vese-
tisztító, akár magában fogyasztva is hatásos 
méregtelenítő. Vérképző, vizelethajtó, általános 
erősítő. Használható reumára, köszvényre, cu-
korbetegségre, hólyaghurutra és magas vérnyo-
másra. Enyhíti a gyomor-és bélhurutot, elhajtja 
a vesehomokot. Van benne C-vitamin, karotin, 
ásványi anyagok, pl vas, emiatt van a vérképző ha-
tása. Ovidius leírásából ismerjük a szerelmi bájital 
receptjét, melyben csalán is van, és az ókoriak azt 
is tudták, hogy a csalán növeli a férfierőt. 

Az aranyvessző (Solidago gigantea) izzasz-
tó, vizelethajtó, vesetisztító. Májbántalmakra is 
jó a teája, tehát többszörösen is méregtelenít. 
Fájdalomcsillapító hatását nemrég fedezték fel. 
Az erek rugalmasságát növelő, vérkeringést ja-
vító hatása flavonoid tartalmának köszönhető. 
Összehúzó, sebgyógyító hatása mellett hasz-
nálható inkontinenciára is. 

Az erdei málnalevél (Rubus idaeus) teája 
tonizálja az izmokat, ezért minden tisztító kú-
rának is része kell legyen. A II. Világháború alatt 
egyik alkotórésze volt az akkoriban népszerű 
élvezeti teának. Csökkenti a húgysavat, cukor-
bajra, vese- és hólyaghomok ellen is hatékony. 

Izzasztó, vérképző és vérserkentő a teája. Enyhe 
görcsoldó és összehúzó hatású. Külsőleg lehet 
gyulladt vagy pattanásos bőrt mosogatni vele. 
Szülés előtt 2 héttel napi egy csésze málnalevél 
tea rugalmassá teszi a méhfalat. Történelmi ha-
gyománya van Angliában és Hollandiában is a 
szülés könnyebbé tételének málnalevél teával. 

A bodza (Sambucus nigra) egyik legkivá-
lóbb gyógynövényünk, minden részét használ-
hatjuk. Vértisztításra, vizelethajtásra és izzasz-
tásra leginkább a virágából készült tea hasz-
nálatos, akár testsúlycsökkentésre is ihatjuk. 
Ilyenkor napi 5 csészével kell meginni belőle 
legalább 4 héten keresztül. Segíti az emésztést, 
enyhíti a köhögést, gyorsítja a nátha lefolyását. 
Külsőleg toroköblögetésre használhatjuk. Míg 
virága enyhe hashajtó, bogyója viszont hasfogó, 
lekvár, finom pálinka készül belőle. Kérgéből 
főzéssel készíthetünk purgáló, féreghajtó teát. 
A legenda szerint a bodzafában tündérek lak-
nak, ezért énekelni kell a kivágása közben, hogy 
a tündérek még időben el tudjanak menekülni. 

A testi méregtelenítésről sokat beszélünk, 
de vajon a lelkünket is méregtelenítjük néha? 
Kidobáljuk-e a sok piszkos gondolatot, a lera-
kódott indulatokat, a megkövesedett gyűlöle-
tet? Tudunk-e változni, ha eljön a tavasz? Job-
ban szeretjük-e egymást, ha süt a nap? Hogyan 
tisztulhat meg a lélek egyáltalán? 

Nincs erre gyógynövény. Önök vannak ma-
guknak, a tükör, a lelkiismeret, a belső meggyő-
ződés, a lelki béke. A szeretet. Ne hagyják, hogy a 
keserűség úrrá legyen jobbik énjükön. Lássák meg 
azt, aki önöknél is boldogtalanabb, elesettebb, 
szegényebb, szomorúbb, és segítsenek rajta. 

Ettől fényesedik majd a lelkük is, így, ta-
vasz idején. 

Közreadta: Borszékiné Rétháti Ágnes
a Bükki Füvészmester és Népgyógyászati 

Egyesület lapjából

„Gyuri bácsi üzenete” – Tavaszi tisztánlátás



Pócsmegyerről Leányfaluról
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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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Ezúton értesítünk minden kedves 
érdeklõdõt, hogy 

HADHÁZY SÁNDOR, a Pest 
megyei 11. számú választókerület 
országgyûlési képviselõje minden 
hónap elsõ szerdáján, 18 órától 20 

óráig fogadóórát tart a
Szentendrei Irodájában.

Az iroda címe: Dunakanyar körút 14., 
illetve Árpád utca 6. (átjáróudvar)

Téli nyitva tartás: 15 órától 19 óráig
Telefon: 26/300-652

Villámposta-cím: 
pest11fidesz@axelero.hu

www.pocsmegyer.hu

Látogassa meg 
weboldalunkat! 

A web oldal megújult 
formában, naprakészen 

a legfrissebb 
információkkal, a 

település eseményeiről 
készült sok színes 
fotóval, letölthető 
nyomtatványokkal 
áll az érdeklődők 

rendelkezésére. Az 
oldalon a Kisbíró számai 

is megtalálhatók több 
évre visszamenőleg 

és 2009 augusztusától 
színes kivitelben.

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

dékokat! Nagyobb tétel esetén házhoz megyünk! 
Ugyanitt raktár, műhely bérbeadó. 

Nyitva tartás: H-P: 08:00-16:00
Tel.: 06204499447, 06209726081. 

Lakossági átvételkor személyi, 
lakcím- és adókártya szükséges.



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)
Mezõgazdász: Losonczi Zoltán  06-20-9843 918

minden hétfõn 8-9-ig
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 1000 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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