
A Bendegúz Gyermek és Ifjúsági Aka-
démia levelező tanulmányi versenyen a 
2010/11-es tanév I. félévben a pócsme-
gyeri tanulók által elért eredmények:

Galetzky Zoé – matematikából arany 
fokozat
Somogyi Petra – történelemből arany fo-
kozat
Somogyi Viktória – természetismeretből 
arany fokozat
Varga Henrietta – matematikából arany 
fokozat, német nyelvből arany fokozat

2010/11 évi szaktárgyi iskolai 
pályázatok eredményei:

Pócsmegyeri tanulók: 
Matematika: 1. Somogyi Petra (6.o.)
 2. Somogyi Viktória(7.o.)
   3. Gáspár Erzsébet (7.o.)
Kémia:  2. Gáspár Erzsébet (7.o.)
Informatika: 1. Somogyi Viktória (7.o.)
               2. Somogyi Petra (6.o.)
Történelem: – 5-6. osztályos korcsoport
              2. Somogyi Petra 

                    – 7-8. osztályos korcsoport
                1. Somogyi Viktória
                   2. Varga Henrietta
Angol: – 5-6. osztályosok
 1. Somogyi Petra
             – 7-8. osztályosok
 2. Somogyi Viktória
Irodalom:  3. Somogyi Viktória
                  3. Varga Henrietta 
 (megosztott hely)
Földrajz: 2. Somogyi Viktória
 2. Varga Henrietta
Természetismeret:       
 1. Somogyi Petra
Német: 2. Fekete Alexandra
Környezetvédelem:        
 2. Somogyi Viktória
 3. Varga Henrietta

Gratulálunk a kiváló versenyered-
ményekhez és további jó tanulást, jó 
jegyeket kívánunk az év végi vizsgákra 
minden tanulónak!

Szente Sándorné igazgatónőnek kö-
szönjük a pócsmegyeri tanulókkal kap-
csolatos jó hírek közlését!

Hírek az iskolai tanulmányi 
versenyek eredményeiről
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Pócsmegyeri Kisbíró

Pócsmegyer-
Surány apraja 
és NAGYJA!

Leányfalu népe vetélkedőre 
hívja dolgos erős embereinket, 
hogy eldöntessék, mely parton 
lakozik az erő a kötél végén.

Éppen ezért az Úr 2011. 
évének május hava 29. nap-
ján 09 óra 50 perckor az iz-
mok és a Duna felett átívelő 
kötél megfeszül és erőnknek 
erejével bizonyítást nyer, hogy 
mire képes a szigeti ember. 

Leányfalu felhívásunkra 
segítséget nyújtott 2009. au-
gusztusában a mindent elmo-
só felhőszakadás után, ezért 
kérek mindenkit, hogy erővel 
és biztatással köszönjük meg 
újra ezt a nemes gesztust és 
segítséget azzal, hogy Leány-
falu kihívásának eleget téve 
részt veszünk a kötélhúzáson.

Ezen napon Leányfalu tart-
ja most már hagyományos fa-
lunapját ahova minden kedves 
Pócsmegyeri-Surányi lakost 
és itt tartózkodót szeretettel 
várnak. A részletes programok 
hamarosan megtekinthetők a 
www.leanyfalu.hu honlapon.

Gyülekező a révátkelőnél 
09 óra 30-tól.

Köszönettel: 
Németh Miklós 

polgármester

KÉMÉNYSEPRÉS
Értesítjük a lakosságot, hogy az előírt kötelező kéményseprő-
ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat – Pócsmegyer 

közigazgatási határain belül- a Magyar Kémény Kft. 
alkalmazottai látják el. Településünket a Kft. dolgozói 

2011. április 18. – június 30.
között keresik fel. 

A munka végzésére jogosult dolgozók névre szóló megbízó- 
levéllel rendelkeznek.

Kérjük a T. Lakosságot, hogy segítsék az igazolványukat 
felmutató kéményseprők munkavégzését!

Pócsmegyer Község Önkormányzata
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Képviselő-testületünk március 14-én tar-
totta ezévi harmadik testületi ülését.
A Testületi tagokon kívül meghívott volt 
az ülésen Nagy Kornélia óvodavezető, 
Körmendi Judit  főépítész, dr. Borzsák 
Enikő OKS Bizottsági tag, Gajdos István 
és Kelemen Ágnes az ADU mérnökiroda 
képviseletében.
A képviselők egyhangúlag hagyták jóvá 
a polgármester által javasolt alábbi napi-
rendet:
1./ Előterjesztés a házasságkötések, a be-
jegyzett élettársi kapcsolatok és a csalá-
di események szolgáltatási díjairól szóló 
rendelet megalkotásáról
2./ Előterjesztés az önkormányzati tulaj-
donú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, 
valamint az önkormányzatai tulajdonú 
víziközmű által biztosított szennyvízel-
vezetés, szennyvíztisztítás és kezelés leg-
magasabb hatósági díjának – Pócsmegyer 
közigazgatási területén – történő megál-
lapításáról, továbbá a díjalkalmazás felté-
teleiről szóló 10/2001. (XII.12.) rendelet 
módosításáról
3./Előterjesztés a KVG Zrt.-vel kötött 
közszolgáltatási szerződés 2011. évi 
módosításáról (véglegesítéséről) és a te-
lepülési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatás-
ról és a közterületek tisztaságáról szóló, 
többször módosított 10/2004. (XI.10.) 
rendelet módosításáról.
4./ Surány, Akácos út 17. szám alatti hét-
végi ház bővítési terveinek ismertetése és 
elfogadása
5./ A Szabályozási terv és a HÉSZ Étv. 9. 
§ (2) bek. szerinti tájékoztató dokumen-
tációjának ismertetése
6./ Előterjesztés az óvodai beíratásról és a 
2011. évi nyári nyitva-zárva tartásról
7./ Zöldszigeti Kör Polgári Kulturális 
Egyesület pályázati ismertetője
8./ Előterjesztés a kistérségi csatornázásról
Az Ötv. 12. §. (4) bekezdés b.) pontja 
alapján zárt ülés rendelhető el.
9./ Aktuális témák
     Tájékoztató a folyamatban lévő önkor-
mányzati perek helyzetéről
     Tájékoztató az aktuális pályázatokról, 
pályázati lehetőségekről   
     Tájékoztató a nagyberuházások előké-
szítéséről, illetve helyzetéről 
A napirend ismertetését és a lejárt határ-
idejű határozatokról szóló beszámolót 
követően a házasságkötések, bejegyzett 
élettársi kapcsolatok és családi esemé-
nyek szolgáltatási díjairól szóló rendelet 
megalkotása következett. A rendeletben 
foglaltak annyiban különböznek az ed-
digi gyakorlattól, hogy a jövőben külső 
helyszínen tartott hivatalos szertartás 
esetén 5000 Ft fizetendő az önkormány-
zat pénzügyi csoportjánál.
A 2. napirendi pont alatt a már meglévő 
csatornahálózat használatával kapcsolat-
ban Molnár Gyöngyi jegyző elmondta, 
hogy a 2011. évre érvényes csatornadí-
jakat a Vízügyi Minisztérium által meg-
állapított mértékben határozza meg az 

önkormányzat. A 2011. évre érvényes 
díjakat a Vízügyi Minisztérium 9/2011. 
(II.15.) rendeletébe foglalta. Február hó-
napban jelent meg.
A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.-vel 
folytatott ártárgyalásról Fazekas János 
képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke 
elmondta, hosszas tárgyalások után vég-
re megszületett a megállapodás a 2011-es 
évre. A KVG korábbi 40%-os áremelési 
elképzelésével szemben 10%-ra sike-
rült az áremelést mérsékelni, úgy, hogy 
a többségben lévő nyaralók zsákos díja 
mindössze 5%-al emelkedik. A kommu-
nális hulladékot már Kerepesre szállítják. 
A tavaszi lomtalanítást a KVG, az őszit a 
Zöld Híd végzi.  A hulladék elszállítását 
és lerakását a KVG a Zöld Híddal koope-
rációban köteles elvégezni, mint szerző-
dött közszolgáltató. A KVG 40%-os ár-
emelési elképzeléssel indított, ezért szen-
vedett ekkora késedelmet a megállapodás. 
Németh Miklós polgármester hozzátette 
még, hogy az árnövekedést az új lerakó 
működtetése is indokolja. Az eddig mű-
ködő lerakók nem feleltek meg az EU 
által előírt követelményeknek. Az elavult 
lerakók bezárását követően a többi tele-
pülés is szembesül a kezelés drágulásával. 
A mérsékeltebb áremelés feltétele volt az 
is, hogy április elsejétől a faluból is vasár-
nap szállítja el a szemetet a KVG.
A 4. napirendi pont tárgyalásánál az SFE 
épületről Körmendi Judit főépítész elmond-
ta, elkészültek a tervek, több közbenső 
egyeztetés után. A telek adottságait kihasz-
nálva 76 m2 az alapterülete az épületnek, 
a cél a minél nagyobb tér kialakítása volt, 
amely később sátorral bővíthető. A telken 
hátrafelé van a nagyobb tér, elől helyezkedik 
el a vizesblokk. A raktár, vagy iroda fölött 
helyezkedik el a galéria, melyet lenyitható 
létrán lehet megközelíteni. Az épület porot-
herm téglából készül, hőszigetelt. A tető fa-
szerkezetű, agyag cseréppel. A költségvetés 
készítése folyamatban van.
A következőkben az óvodai beíratásról és 
a 2011. évi nyitva-zárvatartásról döntött a 
Testület.
A kapcsolatos előterjesztés előzetesen a 
képviselők rendelkezésére állt. Az óvodá-
ba jelentkezés és beiratkozás feltételeiről 
és az éves nyitva-zárvatartás időpontjáról 
az intézmény fenntartója dönt. A beirat-
kozás időpontja: 2011. április 26, 27, 28. 
A nyári zárvatartás ideje: 2011. július 11-
2011. augusztus 19-ig terjed. 
A Helyi Építési Szabályzat tárgyalása 
előtt a polgármester tájékoztatta a Tes-
tületet és a surányi strandlejáró kialakítá-
sának kezdeményezőit, hogy az elküldött 
levél nyomán múlt csütörtökön itt járt 
Stimm Gábor és kollegája, a KÖVIZIG 
munkatársai. Végigjárták a pócsmegyeri 
gátszakaszt is, melynek veszélyességét 
szóvá tette a lakosság. A Táncsics utcai 
árvízszemmel kapcsolatban Stimm Gábor 
megerősítette, hogy nem okozhat prob-
lémát. A karbantartással kapcsolatban 
elmondta, a Kövizig által foglalkoztatott 

közmunkások gondoskodnak erről. A 
pénz azonban, amit erre fordíthatnak, 3 
hónapon belül elfogy, és a munkások le-
állnak.
Németh Miklós a szemle során jelezte a 
gátakon minden évben elburjánzó par-
lagfű irtásának szükségességét. A KÖVI-
ZIG egy kaszálást tud bevállalni. Ebben 
az önkormányzat megpróbál segítséget 
nyújtani. A falubeli állattartók is kaszál-
hatnak a gáton.
Szükséges a gát aljának karbantartása. 
Meg kell tisztítani a lerakódott iszaptól, tör-
meléktől. A vendégek felhívták a figyelmet, 
hogy a gát oldalán lévő fákhoz ne nyúljon 
senki, mert több kárt okozhat, mint hasz-
not. Ugyanez vonatkozik a surányi strand-
lejáróra. Tisztítani lehet, de fakivágást nem 
javasolnak. Az első kérelem benyújtásakor 
a strandlejáró kialakítását a Duna-program 
előkészületei miatt nem engedélyezték. 
Az ártéri erdők a meder felé nagyobb teret 
nyertek, kissé ritkítani kell.
 A HÉSz módosításával kapcsolatban a 
főépítész asszony elmondta, hogy a ren-
dezési terv módosítása megtörtént. Erre a 
csatornázási pályázat miatt volt szükség. 
A korábbi surányi üdülőövezeti részek 
lakóövezet besorolásba kerültek, miután 
a pályázati támogatás csak erre a besoro-
lású területre adható.
A Megyeri fasor kialakításához szükséges 
plusz terület biztosítását megkísérlik a 
régi futballpálya rekreációs területté mi-
nősítésével egalizálni. Pócsmegyeren a 
belterületet kisebb változás érinti. 
A Mély út folytatásában út kerül kiala-
kításra, a Malom utcára merőlegesen. A 
módosított terveket a szakhatóságoknak 
meg kell küldeni egyeztetésre.
Dr. Borzsák Enikő, az OKS Bizottság 
tagja felolvasta a Zöldszigeti Kör Polgári 
Kulturális Egyesület ismertetőjét az ú.n. 
régi tornaterem épületének hasznosításával 
kapcsolatban és hangsúlyozta, hogy össze 
kellene fogni, amennyiben van lehetőség az 
épület megmentésére.
Szente Sándorné képviselő hozzátette, 
hogy: évek óta keresik a hasznosítással kap-
csolatban az érdeklődőket. Meg kell nézni, 
milyen állapotban van az épület, mi legyen 
a további sorsa. A falu középpontjában lévő 
közösségi épületnek nagyon megfelelne.
A továbbiakban a Vata kör képviseletében 
Bécsy Lászlóné mondta el a képviselőknek 
javaslatukat a Művelődési ház udvarának 
rendbetételét illetően.
A helyi gazdák termékeinek helyben tör-
ténő értékesítésével kapcsolatban arról 
számolt be, piacot olyan formában ahogy 
Surányban működik, nem tudnak meg-
szervezni, de minden őstermelő szívesen 
ad el a vevőknek háznál. Az internetre fel-
teszik, hogy ki mit termel és mit ad el.
Végezetül Németh Miklós polgármester 
bejelentette, a csatornázással, valamint a 
Megyeri fasorral kapcsolatos témákat zárt 
ülésen javasolja megtárgyalni, így a Testü-
let zárt ajtók mögött folytatta a munkát.

Csémy Istvánné

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

Értesítjük, hogy az Önök településén 
a kötelező kéményseprő-ipari közszol-
gáltatás körébe tartozó feladatokat – a 
települési Önkormányzat közigazgatási 
határain belül – a Magyar Kémény Kft. 
alkalmazottjai látják el.  A dolgozóink 
névre szóló megbízólevéllel és fényképes 
igazolvánnyal rendelkeznek.

 A tüzelőberendezés, a kémény sza-
bálytalan használata, valamint a kémény-
vizsgálat és a tisztítás elmaradása miatt 
évente több halálos baleset történik. 
Ezeket a baleseteket könnyedén meg le-
het előzni, ha a lakosság az előírásoknak 
megfelelően használja a kéményeket és az 
előírt 1995. évi XLII. törvény alapján az 
évente előírt kötelező kéményellenőrzést, 
szükség szerinti tisztítást a kéményseprők 
elvégzik. Számos alkalommal ugyanis az 
ingatlanok tulajdonosai nem merik, vagy 
nem akarják beengedni házaikba a ké-
ményseprőket, mert bizalmatlanok az ide-
genekkel és féltik a vagyontárgyaikat vagy 
testi épségüket. 

Fontos tisztázni azt is, hogy mire terjed 
ki a kötelező közszolgáltatás. A lakásban és 
más helységben épülő, vagy már használat-
ban lévő tüzelőberendezés égéstermékeinek 
elvezetésére szolgáló kémény - ideértve a 
tartalékkéményt is-valamint tartozékainak 
műszaki felülvizsgálatára, ellenőrzésére, 
tisztítására és szakvélemény adására. Mes-
terséges égéstermék elvezető berendezések 
füstgázelemzése műszerrel történik. A he-
lyi önkormányzatok segítségével, 8 nappal 
az ellenőrzés megkezdése előtt történik a 
lakosság értesítése. A kéményellenőrzési díj 
helyszínen kézpénzben fizetendő, számla 
vagy munkaigazolás ellenében.
A kéményseprőink az alábbi feladatokat 
végzik el:
• a biztonságos munkavégzés helyi felté-

teleinek (kéményseprőjárda, tető-kibú-
vóablak, létra, hágcsó stb.) meglétének 
és állapotának szemrevételezéssel tör-
ténő vizsgálata.

• az előző tisztítás, ellenőrzés és műsza-
ki felülvizsgálat során megállapított és 
a tulajdonos tudomására hozott hibák, 
szabálytalanságok megszüntetésének 
szemrevételezéssel, illetve a hiba, a sza-
bálytalanság jellegétől függő kémény-
seprőszerszámmal történő vizsgálata.

• a kémények és tartozékaik rendeltetés-
szerű és biztonságos használatában be-
következett hibák, szabálytalanságok 

szemrevételezéssel, illetőleg szükség 
szerint kéményseprőszerszámmal tör-
ténő megállapítása

• az átjárhatóság vizsgálata a kéményjá-
rat teljes hossza mentén kéményseprő-
szerszámmal.

• gáz-tüzelőberendezés égéstermék el-
vezetésére szolgáló kéményeknél a ke-
letkezett égéstermék maradéktalan el-
távozásának vizsgálata, szükség esetén 
műszer segítségével.

Kéménytisztítás esetén az alábbi feladato-
kat végzik el szakembereink:
• a kéményjárat teljes hosszban történő 

tisztítása, a kémény típusának és anya-
gának megfelelően.

• bekötőnyílás, koromzsák, füstcsatorna, 
továbbá mellékcsatornás gyűjtőkémény 
mellékcsatornájának-a kéménytarto-
zék anyagának megfelelően- kémény-
seprőszerszámmal történő tisztítása, 
valamint a keletkezett szilárd hulladék 
(korom, pernye, faltörmelék stb.) eltá-
volítása és edénybe helyezése

• ha az égésterméket hagyományos ké-
ményseprő tisztítóeszközzel nem lehet 
eltávolítani, akkor kéményégetés vég-
zésére van szükség, kiégető berende-
zéssel.

Nem terjed ki a kötelező közszolgáltatás:
• olyan tüzelőberendezés égetésének el-

vezetésére szolgáló kéményre, ami nem 
lakásban vagy nem helységben van - ker-
ti sütőkemence, épületen kívüli tűzhely, 
szabad térben elhelyezett kazán.

• arra a kéményre, amely használaton kí-
vül áll, és amelynek bekötőnyílásait és 
tisztítónyílásait befalazták, vagy nem 
éghető anyaggal tömören, illetve egyéb, 
nem oldható szerelési technológiával 
(kötéssel) lezárták, és a kéménytisztí-
tás helyén jól látható módon megjelöl-
ték

• a levegő bevezető elemek karbantartá-
sára, tisztítására.

• a tüzelőberendezések karbantartására, 
tisztítására

• a tüzelőberendezést a kéménnyel 
összekötő füstcső karbantartására, 
tisztítására.

Alapdíjaink: (bruttó)
• Egyedi szilárd kémény 1.940
• Egyedi gázos kémény            1.940
• Tartalék kémény 1.105
• Zártégésterű (turbós) kémény     4.065

A kéményszerkezet egyszerűsége mi-

att ne becsülje le a veszélyt, ne feledje, a 
kémény állaga romlik leggyorsabban egy 
épületen belül. Az Ön családja, valamint 
az otthona biztonsága megéri ezt a kis 
törődést.

FELHÍVÁS – Kérem, engedje be a kéményseprőt!

Versenyfelhívás

„Szép kert, gondozott 
környezet”                                                              

Pócsmegyer község Önkormányza-
tának Oktatási- Kulturális- és Sport 
Bizottsága pályázatot hirdet. A pá-
lyázat célja a településen az elmúlt 
években megindult környezetszépí-
tő tevékenységre történő buzdítás. 
Célunk, hogy a pályázat biztosítson 
nyilvános elismerést, azoknak, akik 
lakókörnyezetük közterületein és az 
onnan látható kertekben, kulturált 
és magas színvonalú zöldterületeket 
hoztak létre, gondozásukat saját és 
mindannyiunk örömére végzik. 

Célunk, hogy Pócsmegyeren és 
Surányban legyen általános a kultu-
rált, környezetbarát, gyommentes és 
virágos porták kialakítása.

A pályázók lehetnek magánsze-
mélyek, intézmények, vállalkozók 
egyénenként, vagy csoportosan az 
alábbi kategóriákban:

1. családi ház és környezete
2. intézmények és környezetük
3. ipari, gazdasági és kereskedelmi 

létesítmények és környezetük
4. utca, utcarészek, közterület, to-

vábbá kegyeleti helyek 
A legszebb környezetet kialakítókat 

emlékplakettel, vásárlási utalvánnyal 
és elismerő oklevéllel jutalmazzuk. 
A díjazottak nevét megjelentetjük a 
Kisbíróban.

Várjuk jelentkezésüket és tevé-
keny részvételüket mozgalmunkban. 

Jelentkezési lapot a bírálati szem-
pontokkal együtt az Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalban Csémy Ist-
vánnétól lehet átvenni, vagy letölthe-
tő a www.pocsmegyer.hu  honlapról.  

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ
2011. április 30.

Bírálati határidő: május 11-től július 31.
EREDMÉNYHIRDETÉS: 

augusztus 20.
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Kóbor kutyák elszállítása
2011. március 18-án, a gyakori lakossági pa-
naszt követően a Szentendrei Városi Szol-
gáltató Zrt., mely cégnek havi készenléti 
díjat fizet önkormányzatunk, gyepmesteri 
szolgáltatás keretén belül 13 kutyát fogott 
be és szállított el a település területéről.

Felhívjuk a T. Kutyatulajdonosok fi-
gyelmét, hogy ez bármelyik kutyával meg-
eshet, melyet gondatlan gazdája szabadon 
hagy kóborolni az utcákon.

A kutyák elszállítása és 14 napig a tele-
pen történő tartása eddig 144.180 forintjába 
került az önkormányzatnak.

A szemétszállítás 2011. évi díja
2010. november hónaptól folyt személyes 
találkozás, illetve levélváltás útján tárgyalás 
önkormányzatunk, és a közszolgáltatást 
végző Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 
között. Az ártárgyalás eredményeként az 
állandó lakosoknak 10%-os, míg az üdü-
lőtulajdonosoknak 5%-os áremeléssel kell 
számolniuk, a KVG Zrt. által lényegesen 
magasabb tervezettel szemben. A mérsé-
keltebb áremelés feltétele volt, hogy 2011. 
április hónaptól a faluból is vasárnaponként 
szállíthassák el a hulladékot.

Ez az oka a KVG Zrt. késedelmes szám-
laküldésének is. A szemétszállítás díját a 
lakosok és ingatlantulajdonosok KVG Zrt. 
által kibocsátott csekken, a kaposvári cég 
részére fizetik meg.
60 l-es zsák egyszeri ürítési díja: 
 243 Ft+ÁFA x 31 alkalom

Szemétszállítási díj 
állandó lakosok részére:

110 l-es kuka:  334 Ft/ÁFA
120 l-es kuka:  364 Ft/ÁFA
240 l-es kuka:  728 Ft/ÁFA

A fenti díjak tartalmazzák a zöldhulla-
dék, szelektív hulladék, veszélyes hulladék és 
a lomok elszállításának díját.

A csatornázásról

Korábbi tudósításainkból értesülhettek ar-
ról, hogy a csatornaberuházás pályázatát 
benyújtotta az 5 önkormányzat alapította 
Társulás. Az elbírálás május hónapban vár-
ható. Azok számára, akik az OTP lakos-
sági takarékpénztárhoz való csatlakozást 
választották, Pócsmegyer Önkormányzata 
megnyitotta a számlákat és befizette az első 
részletet. A pályázat sikeres elbírálását kö-
vetően az érintettek írásos értesítést kapnak 
a további teendőkről.

Polgármesteri Hivatal 
2011-es útkarbantartási munkái

2011. 01. 03.
100 m3 szóróhomok felrakása + átszállítása 
Pócsmegyer telepről Hagymási László E .V. 
telephelyére

100.000 Ft + áfa = 125.000 Ft

01. 13.
Útépítés Pócsmegyer, Táncsics utcával pár-
huzamos Névtelen utca, földút
JCB 4 Mh 4 x 6.000 Ft   

24.000 Ft + áfa = 30.000 Ft
Szállítás: 24 m3 Daráltbeton  
24 x 1.000 Ft 

24.000 Ft + áfa = 30.000 Ft
16 m3 0/24 Sóder – 16 x 1.000 Ft  

16.000 Ft + áfa = 20.000 Ft
Surány, Rózsa u. buszmegálló terepmunkái 
– JCB 4 Mh 4 x 6.000 Ft 

24.000 Ft + áfa = 30.000 Ft

01. 18.
Rózsa u. szóróhomok letolása, út szélesíté-
se – Bobcat 4 Mh  4 x 5.000 Ft 

20.000 Ft + áfa = 25.000 Ft

02. 08.
Rózsa u. vége, földelhordás
JCB 2 Mh 2 x 6.000 Ft  

12.000 Ft + áfa = 15.000 Ft
Skoda 2 Mh 2 x 5.000 Ft  

10.000 Ft + áfa = 12.500 Ft

02. 09.
Jácint u., földelhordrás
JCB 3,5 Mh 3,5 x 6.000 Ft  21.000 Ft + 

áfa = 26.250 Ft 
Skoda 3,5 Mh 3,5 x 5.000 Ft  17.500 Ft + 

áfa = 21.875 Ft 

03. 04.
Nagyduna-sétány, kőterítés + fuvar
Bobcat 7 Mh 7 x 5.000 Ft  

35.000 Ft + áfa = 43.750 Ft 
Fuvarok:  1 földelszállítás  

6.000 Ft + áfa = 7.500 Ft
3 fuvar 0/32 fuvar fele 

12.000 Ft + áfa = 15.000 Ft 

03. 07.
Nagyduna-sétány kőterítés + fuvar (Te-
niszpálya mellett)
Bobcat 2 Mh 2 x 5.000 Ft  

10.000 Ft + áfa = 12.500 Ft
4 fuvar 0/32 fuvar fele  

16.000 Ft + áfa = 20.000 Ft 

03. 12.
Nagyduna-sétány, JCB 1 Mh útjavítás
(vízelvezetés kialakítása)    

1 x 6.000 Ft + áfa = 7.500 Ft

03. 21.
Nárcisz u. Zátony felőli oldala
JCB 7 Mh 7 x 6.000 Ft  

42.000 Ft + áfa = 52.500 Ft 
Fuvar: 72 m3 Darálttégla 72 x 1.000 Ft  

72.000 Ft + áfa = 90.000 Ft

03. 22.
JCB 10 Mh 10 x 6.000 Ft   

60.000 Ft + áfa = 75.000 Ft 
Fuvar: 6 ford. 6 x 8.000 Ft   

48.000 Ft + áfa = 60.000 Ft 
Nárcisz u., Tulipán u., Nefelejcs u., Rózsa 
u., Viola u. egyengetése, kőterítése

03.23.
Nárcisz u., Pázsit u., Mandula u., Vadvirág u. 
egyengetése, Nárcisz u. kőterítése
JCB 10 Mh 10 x 6.000 Ft   

60.000 Ft + áfa = 75.000 Ft 
16 tonna 0/22-es bazalt fuvarja  

16.000 Ft + áfa = 20.000 Ft
6 m3 0-20 murva fuvarja Szentendréről 

9.000 Ft + áfa = 11.250 Ft 

03. 28.
Útegyengetések, kőterítés Surány, Jácint 
utcában
Bobcat 3 Mh 3 x 5.000 Ft  

15.000 Ft + áfa = 18.750 Ft 
3 x fele fuvardíj 3 x 4.000 Ft 12.000 Ft + 

áfa = 15.000 Ft 

03. 30.
Mandula u. kőterítés
Bobcat 9 Mh 9 x 5.000 Ft  

45.000 Ft + áfa = 56.250 Ft 
Fuvarok: 32 t 0/32 bazalt  

32.000 Ft + áfa = 40.000 Ft 
12 m3 darálttégla   

12.000 Ft + áfa = 15.000 Ft 

03. 31.
Mandula u. + Szérűskert, Névtelen utca
Bobcat 10 Mh 10 x 5.000 Ft 50.000 Ft + 

áfa = 62.500 Ft 
Fuvarok: 32 t 0/32   

32.000 Ft + áfa = 40.000 Ft
4 ford. darálttégla (Szérűskert, Névtelen utcába) 

16.000 Ft + áfa = 20.000 Ft 

04. 04.
Hóvirág u., Fenyves u.
Buszforduló egyengetés, kőterítés
Szérűskert, Névtelen utca kőterítés
Bobcat 10 Mh 10 x 5.000 Ft  

50.000 Ft + áfa = 62.500 Ft
4 ford. darálttégla fuvarja   

16.000 Ft + áfa = 20.000 Ft
5 x 8 t 0/56-os fuvarja   

40.000 Ft + áfa = 50.000 Ft 

04. 06.
Surány, Zöldfa utca útszelvény áthelyezés
Bobcat 4 Mh    
 20.000 Ft + áfa = 25.000 Ft 
1 fuvar föld beszállítása Pócsmegyer focipá-
lyához             6.000 Ft + áfa
1 fuvar gally beszállítása Pócsmegyer foci-
pályához             6.000 Ft + áfa
            15.000 Ft 

04. 08.
Surány, Hóvirág utca útszélesítés, útszel-
vény áthelyezés
JCB 6 Mh    
 36.000 Ft + áfa = 45.000 Ft 
1 fuvar tuskó elszállítása Tahitótfalura 

6.000 Ft + áfa = 7.500 Ft
2 fuvar föld beszállítása, Pócsmegyer 

10.000 Ft + áfa = 12.500 Ft 
12m3 Kulé bányából   

12.000 Ft + áfa = 15.000 Ft
8 t 0/32 kőszállítás Dunabogdányból 

8.000 Ft + áfa = 10.000 Ft

ÖNKORMÁNYZATI KÖZLEMÉNYEK



Kedves hagyománnyá 
vált településünkön, 
hogy az Önkormány-
zat vendéglátással és 
kis műsorral kedves-
kedik a 70 év feletti 
lakosainak. Erre a kis 
ünnepségre ez évben 
március 18-án került 
sor a Pázsit tó ven-
déglő téliesített tera-
szán. A szépen meg-
terített, pogácsával 
megrakott asztalok 
melletti ülőhelyek 
zsúfolásig megteltek. 
Láthatólag szívesen 

jött el a meghívottak többsége.
A vendégeket Zsigmondné dr. Vi-

tályos Eszter alpolgármester és Szente 

Sándorné Julika képviselő, a szervező 
Kulturális Bizottság elnöke köszön-
tötte, majd óvodásaink elmaradhatatlan 
műsorán mosolyoghattunk meghatód-
va.

Kedves mozzanata volt a vendéglá-
tásnak Kristóf néni és az örökifjú Jáh-

ner Vili bácsinak, mint a legszebb kort 
megélő lakosoknak köszöntése, valamit 
Deák Bözsike és Ernő bácsi ötvenedik 
házassági évfordulójának megünnep-
lése, ami Kajos Ani figyelmességének 
köszönhető, aki oroszlánrészt vállalt a 
rendezvény szervezésében is.

Nem maradhatott el Popovics Er-
zsike verselése sem, és nagy örömmel 
fogadták a vendégek Arany Tamás és 
partnernője, Szeredy Krisztina szín-
művészek szívderítő, és színvonalas 
fellépését. A művészek meghívása és a 
jó minőségű hangosítás Karsai Gábor 

közreműködését di-
cséri.

A jó hangulat 
meghozta a társa-
ság étvágyát, melyet 
Szaller Ferenc remek 
ebédje, majd a pócs-
megyeri háziasszo-
nyok finom sütemé-
nyei enyhítettek. 

Köszönjük ezt a 
jól sikerült, jól szerve-
zett délutánt, a szíves 
vendéglátást, a figyel-
mességet mindenki-
nek, akinek fontos 
volt örömet szerezni 

idős lakótársaiknak! Sikerült.

Gyimesi János fotói
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Idősek napja

Hazaszállítják a Pesten összeszerelt tahitótfalui híddarabot
(Régi filmhíradó)

 
A Margit-híd pesti hídfőjének rakpartján áll a tahitótfalui közúti kis Duna-híd középső részének 50 méteres, 
összeszerelt darabja. A József Attila és Ady Endre úszódaruk ezt a hídrészt uszályra emelik. Komoly esemény ez új-
jáépítésünk terén, hogy a kijavított roncsokból Pesten összeszerelt hatalmas hídrészt egy darabban sikerült felszál-
lítani rendeltetési helyére. Tahitótfalun a hídnak időközben újjáépített oldalnyílásai csak ennek az egy darabnak a be-
emelésére várnak. A 200 méter hosszú hidat az Építés- és Közmunkaügyi Minisztérium építette újjá a Közlekedésügyi 
Minisztérium hídosztályának műszaki irányításával. A megérkezett hídrészt csigasorokkal felemelik és összesze-
relik a pilléreken lévő újjáépített hídrészekkel. Tildy Zoltán köztársasági elnök a készülő hidat kezdettől fogva figye-
lemmel kísérte, és az Építés- és Közmunkaügyi Minisztériumot munkájában segítette. Az érdekelt községek, Ta-
hitótfalu javaslatára a köztársasági elnök nevéről szeretnék az újjáépített hidat elnevezni. – 60 m (Purczel Miklós) 

Mély tisztelettel: Millisits Mát művészettörténész, új- és legújabbkori történeti muzeológus
http.//filmhiradok.nava.hu/watch.php?id=6588
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Lomtalanítási időpont Surány-Pócsmegyer  területén: 2011. június 27. (hétfő)
A lomtalanítási napokon a működésképtelen háztartási berendezések, feleslegessé vált bútorok, szerelvények begyűjtése 

történik. Kérjük, hogy a lomtalanítási napokon ne tegyenek ki építési hulladékot, zöldhulladékot, valamint veszélyes 
anyagokat (gumiabroncs, olajos kanna, hűtőszekrény stb.)!

Kérjük Önöket, hogy a lomokat kizárólag a szállítási napot megelőző este, vagy legkésőbb a megjelölt nap reggel 6 
óráig az ingatlanok elé készítsék ki! Tekintettel arra, hogy a lomtalanítást  végző szállítójárművek minden utcában csak 

egy alkalommal mennek végig kérjük, a fentieket fokozottan tartsák szem előtt.

Veszélyes hulladék gyűjtési időpont: 2011. május 21. (szombat)
A gyűjtés során az alábbi hulladékokat szállítjuk el: festékes dobozok hígítók, lejárt szavatosságú gyógyszerek, növény 

védőszeres dobozok, akkumulátor, száraz elem, fáradt olaj
A korábbi éveknek megfelelően az Önkormányzat által kijelölt a szolgáltatóval egyeztetett helyszínen történik a veszé-

lyes hulladékok átvétele, amelynek helyszíne:
Pázsit tóval szemben lévő parkoló, máj 21. szombat, 8 órától 12 óráig 

Kérjük hogy kizárólag ebben az időpontra szállítsák a veszélyes hulladékokat a helyszínre!

Zöld (bio) hulladékgyűjtés időpontja: 2011. május 5. (csütörtök)
A megjelölt napon kizárólag a kertekben, udvarokban, konyhában keletkező növényi szerves hulladékok elszállítása tör-

ténik. A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után kerülnek hasznosításra. 
A zöldhulladékok esetében faágakat, fanyesedéket, fűkaszálékot, vágott virágokat, falevelet gyűjtünk, melynek maxi-

mális mennyisége alkalmanként és ingatlanonként 1 m3.
Kérjük, hogy a nagyobb ágakat összekötve, kis kötegekbe, a falevelet, virágot és egyéb apró zöldhulladékot ép és zárt 

zsákban helyezzék az ingatlanok elé!
Kérjük Önöket, hogy  a zöldhulladékot a szállítási napot megelőző este, de legkésőbb a megjelölt nap reggel 6 óráig 

az ingatlanuk elé készítsék ki!

A REFORMÁTUS EGHÁZKÖZSÉG 
SZERETTEL VÁRJA 

ÜNNEPI ALKALMAIRA!
Április 21. nagycsütörtök: 18.00 órakor Jézus szenvedéstörténetét adják 
elő az ifjúsági kör tagjai. 
Április 22. nagypéntek: 10.30-kor és 19.00 órakor ünnepi istentisztelet.
Április 23. nagyszombat: 19.00 órakor ünnepi istentisztelet.
Április 24. húsvét vasárnap: 10.30-kor ünnepi úrvacsorás istentisztelet.
Április 25. húsvét hétfő: Pócsmegyeren 10.30-kor ünnepi úrvacsorás is-
tentisztelet, 15.00 órakor ünnepzáró istentisztelet. A délelőtti alkalmon 
Máthé Zoltán hatodéves teológushallgató szolgál. 
Május 1. vasárnap: Édesanyák köszöntése a délelőtti istentiszteleten. 
Június 2. áldozó csütörtök: 10.30-kor és 19.00 órakor ünnepi istentisz-
telet.
Június 5. vasárnap: 10.30-kor konfirmáció a pócsmegyeri templomban. 
Három fiú és két leány készül a fogadalomtételre.
Június 12-13. pünkösd: Az istentiszteleti rend a húsvétihoz hasonlóan 
alakul.
Június 19. vasárnap: 10.30-kor hittanévzáró istentisztelet Pócsmegye-
ren.
Június 26. vasárnap: 10.30-kor jubiláló konfirmandusok köszöntése 
Pócsmegyeren.
Június 28 – Július 3. : Hittantábor Kokava Línián (Felvidék).
Hálásan köszönjük, ha adója 1%-val a Magyarországi Református Egyházat 
támogatja! Technikai száma: 0066. Megköszönjük, ha adója másik 1%-val 
a Leányfalusi Református Templom Alapítványt támogatja! Technikai szá-
ma: 19185208-1-13. Ez az alapítvány a pócsmegyeri célokat is szolgálja.

Áldott húsvétot kíván a gyülekezet Presbitériuma!

II. TAVASZ KUPA   

Ki szeret focizni? Amatőr Focibajnokság 
lesz április 30-án! NEVEZZ TE IS ÉS SZER-
VEZZ CSAPATOT!

Korosztályok
1. csoport - 9-11 éves korosztály / fiú 
2. csoport - 12-14 éves korosztály / fiú 
3. csoport - 9-14 éves korosztály / lány 
4. csoport - Ifjúsági/Felnőtt korosztály / férfi 
5. csoport - Ifjúsági/felnőtt korosztály/ női 
1-3 korosztály: reg.: 8 órától, kezdés 9 óra
4-5 korosztály: reg.: 12 órától, kezdés 14 óra
Egész nap színes programok: 7 méteres bün-

tető rúgás, ügyességi kapura rúgás, ÖKO 
Pannon road show. 

SZÁMOS NYEREMÉNY (csapat mezek, 
labdák), díjátadó, eszem-iszom és

„LEACIPŐVEL” táncmulatság vár minden 
kedves érdeklődőt!

Előzetes nevezés 2011. április 28-ig 
Nevezés és részletek: www.dunakanyar.org  

A csoportmérkőzések lebonyolítását köve-
tően a felnőtt korcsoport nyertes csapata, 
barátságos mérkőzést játszik Sebők Vilmos 
vezette meglepetés csapattal.
Az eseményről a Sport1, a Kossuth Rádió tu-
dósít a helyszínről és a Szentendre TV egész 
napos közvetítést biztosít.
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Köszönettel és nagy örömmel adjuk hí-
rül mindenkinek, legfőképpen a játszó-
térre vágyakozó  gyermekeknek, hogy 
a Zöldszigeti Kör Polgári, Kulturális 
Egyesület felhívására rendezett jóté-
konysági rendezvény  jól sikerült. 

A rendezvény iránt szép számmal 
érdeklődtek nemcsak a kisgyerekes csa-
ládok, de olyanok is, akiknek szívügye, 
hogy az itt élő gyermekek boldogok 
legyenek. 

Csodálatos volt látni az óvodá-
sok lebilincselő szereplését, ahogyan 
szívvel-lélekkel énekeltek, táncoltak 
mindannyiunk örömére. Köszönjük a 

gyermekek és az őket nevelő, irányító 
óvónők a munkáját, fáradozását és lel-
kesedését. 

A kicsiny gyermekek szereplését 
követően a Zöldsziget Körzeti Általá-
nos Alapfokú Művészeti Iskola tanulói 
és tanárai örvendeztették meg a lelkes 
hallgatóságot színvonalas szereplésük-
kel. Választani sem tudtunk, melyik 
előadás tetszett a legjobban, a szóló ze-
neszámok, vagy a kamaramuzsikálás a 
klasszikus zene, vagy a népzenei dalla-
mok. Valamennyit örömmel hallgattuk, 
sőt hallgattuk volna tovább is, hiszen 
élmény volt megtapasztalni, hogy mi-
lyen tehetségesek ezek a gyerekek, mi-
lyen sok mindent tudnak. Köszönettel 
tartozunk a gyerekek mellett az őket 
felkészítő tanároknak, akik ugyan-
olyan lelkesen jöttek és szerepeltek itt 
nálunk, a Pócsmegyeren létrehozandó 
játszótérért. 

Az alkalom fényét emelte, hogy 
Oravecz György zongoraművész is 
megszólaltatta a zongorát és a csodála-
tos hangok betöltötték a termet. 

Az előadást követően az egyesületi 
tagok készítette finom süteményekből 
lehetett fogyasztani.

Lehetőségünk nyílt a gyerekek tűz-
zománc munkáiban is gyönyörködni, 
és mi, felnőttek csak csodálkozva néz-
tük az ügyes kezek munkáit, a szebbnél 
szebb alkotásokat. 

A műsor befejezését követően ke-
rült sor az árverésre. Az árverésen 
Bécsy László 6 db, e célra felajánlott 
csodálatos madárfotóját, a gyerekek két 
tűzzománc munkáját, Csengő-Tschör-
ner András tulajdonát képező, e célra 
felajánlott néhány grafikai képet, és egy 
női ruhát lehetett megvásárolni.

Pócsmegyeren ez volt az első alka-
lom, hogy árverésre került sor. Bécsy 
László gyönyörű fényképei egy perc 
alatt gazdára leltek a felajánlott tűzzo-
mánc képekhez hasonlóan. 

A megmaradt képek és ruha meg-
vásárolható a Polgármesteri Hivatalban 
megtekintést követően.  

A jótékonysági rendezvényen a tá-
mogató jegyekből, az árverésből és a 
büféből befolyt összeg: 90.000.-Ft. 

Köszönjük még egyszer Kónyi Ist-
vánnak és feleségének, hogy lehetővé 

tették e nemes cél érdekében rendezett 
est megtartását a valamikori Esterházy 
kúria termében, mely környezet jelen-
tős mértékben növelte az alkalom mél-
tóságát.

Köszönjük mindazoknak a fárado-
zását, akik munkájukkal segítették az 
esemény méltó megrendezését, ezzel 
is elősegítették a játszótér megvalósí-
tását.  

Felhívjuk az érdeklődő támogató-
kat, hogy továbbra is lehetőség van az 
adakozásra a Polgármesteri Hivatalban 
dr. Csémy Istvánné, Katikánál. 

Köszönjük mindenkinek és bízunk 
benne, hogy a képviselőtestület is érzi a 
felelősséget a játszótér létrehozásához. 

                    Borzsák Enikő
Zöldszigeti Kör Polgári, 

Kulturális Egyesület Elnöke

Varga Gyula festőművész képei:
1./ Béke II – olaj, papír – 10.000,-
2./ Táborozó kurucok  – rézkarc 
– 5.000,-
3./ Tihany – linómetszet – 3.500,-
4./  Budapest panoráma – linómetszet 
– 3.500,-
A ruha: 2000,-

JÓTÉKONYSÁGI RENDEZVÉNY A JÁTSZÓTÉRÉRT
Budapest 1977

Béke II. 1979

Tihany 1975

Táborozó kurucok 1979
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Képzeljék el egy napunk indulását, 
ahogy ezt mi kb. két héttel ezelőtt 
megéltük.

A reggeli előkészületek után férjem 
az iskolabusszal indult Bp-re. Kinyi-
totta a kaput és csak a jó reflexeinek és 
előző tapasztalatainknak köszönhetően 
kerülte el a balesetet egy kutyaürülék-
kel. Ezt pontosan a kapu elé rakta egy, a 
Panoráma utcában reggeli vidám sétáját 
végző kutya a gazdája szemeláttára. Mit 
szólna ez a gazda, ha a saját kapuján ki-
lépve ezt tapasztalná?!

Mivel sietett, ezért telefonon vissza-
szólt nekem, hogy takarítsam el és vi-
gyázzak, nehogy megszokásból lépjek 
ki az ajtón.

Fogtam a kapuhoz készített lapátot 
és felszedtem azt a kutyaürüléket, amit a 
gazdája nem szedett fel a kutyája után! 

Természetesen nem véletlenül van 
lapát a kapu mellett, mert rendszere-
sen, aki a Panoráma utcán e szakaszhoz 
érkezik a kutyájával, megpihen az emel-
kedőn és kutyája teszi a dolgát.

Az elmúlt esztendőben egy hóna-
pig volt kinn a kis unokám által rajzolt 
kutyafigura mellett az a kérelem, hogy 
mivel a kijárati kapu eleje nem kutya 
WC, ezért szíveskedjenek megkímélni 
ezektől a feladatoktól. Azóta sem vál-
tozott semmi!

Mivel ez nem egy újdonsült problé-
ma nálunk, ezért már kitettünk a kapu-
ban lévő borókánk elé tűztövis ágakat a 
kutyusok távoltartása miatt. Az elmúlt 
évben virágot ültettem, de az is elpusz-
tult a kutyavizelettől.

Mivel van ebtartási rendelet, én most 
ismeretlen tettes ellen e nyilvánosság 
lehetőségét felhasználva feljelentést te-
szek minden jóérzésű, vagy a kutyáit a 
megfelelő etikai normák szerint tartó 
és sétáltató emberrel együtt.

Ha a Panoráma utca egy sétáló 
utca, mert az Surányban, akkor ezért 
és minden más közterület tisztasága 
érdekében nem csak kutyaürülék ügy-
ében szeretnék szót ejteni.

Ugyanezen az emelkedőn minden 
reggel a boltból jövet szintén megpi-
hennek kerékpárt toló férfiemberek 
és az itt elfogyasztott féldeci üvegét 
bevágják a mi sövényünk közé. De ta-
lálunk pille palackot, sörös dobozt is 
szép számmal. Napi rendszerességgel 
szedjük össze ezeket. Lassan kukás 

mellényt ölthetek minden nap! De fel 
is szerelhetnénk a villanyoszlopra egy 
szemetes edényt, Ide dobd felirattal! 

A szomszéd, eladásra szánt telek 
előtt több mint egy hónapja hever egy 
szintén itt „elhagyott” hűtőszekrény 
roncsa. Minden leszedtek róla és belő-
le, ami használható volt!

Pedig minimálisan megkövetelhető 
az a szokás a településen, hogy a te-
lek hosszának megfelelő közterületet 
is tisztán, rendben tartsa a tulajdonos. 
/De mások után!/

Azon kívül nem tartom helyén va-
lónak, hogy ott tárolja a téli tüzelőt, 
a fennmaradt építési törmeléket/ Bár 
még mindig nincs hivatalos sitt lerakó a 
településen!!! Nagyon kéne!/, az elége-
tésre szánt gallyakat, régi, kimustrált 
háztartási eszközöket. 

Ugyanebbe a kategóriába tarozik a 
tavaszi takarítás keretében az, hogy a 
télen csúszás-mentesítésre kiszórt ho-
mokot összeseperjük. A mi érdekünk-
ben tette/szórta ki az Önkormányzat, s 
minimum ennyi feladatunk van tavasszal 
ezért cserébe. Ez az én etikai „olvasa-
tom”. Mások mindezt az Önkormány-
zattól várják, holott erre csak a középü-
letek előtt van kötelezettsége.

MÁS! Azt sem értettem az elmúlt 
héten, hogy a Surányt a faluval összekö-
tő dűlőúton, ahol minden reggel sokan 
viszik a gyerekeiket óvodába, vagy ke-
rékpároznak le a faluba, napokig az út 
közepén van egy gyerekkocsi. Senki se 
gondolt annak az éppen ott „lerakott”, 
már használhatatlan állapotban lévő 
babakocsinak a tovább vitelére, amit 
szintén otthagyott egy kedves lakója a 
településnek. Mivel lomtalanításnál is 
a ház elé kell kitenni a már felesleges 
háztartási darabokat, hogyan gondolta 
mindezt?

Én úgy gondoltam, az első alkalom-
mal, ahogy megtaláltam az úton, hogy 
hazaviszem. Majd lomtalanításkor – jú-
niusban – kiteszem a házunk elé. Bi-
zony néhányan megnéztek, kedvesen 
elmosolyogtak, amikor toltam haza a 
csomagtartóra feltett kocsit. Kicsit bo-
lond talán egy ilyen ember, aki nem vise-
li el ezt a közömbösséget? Nem! A Kul-
turális Bizottság surányi külsős tagja, 
nyugdíjas pedagógus vagyok! Mindig 
rendre, fegyelemre, jóérzésre, etikus, 
kulturált viselkedésre, példamutatásra 

tanítottam a diákjaimat. A kultúrának 
pedig része a kulturált, tiszta környe-
zet is! 

Az elmúlt hónapban a szérűskerttel 
kapcsolatban is elhangzott egy súlyos 
mondat egyik írásom végén, hogy vajon 
szemétlerakónak használjuk-e a szérűk 
oldalát, vagy magukat, az ott lévő telke-
ket, / sőt az egyes, temető körüli /dű-
lőutakat? Bizony egy időben tele volt 
kocsikból kidobott, szeméttel megra-
kott műanyagzsákokkal / néhány Föld 
Napján – áprilisban - akciót szerveztek 
az Önkormányzatnál ennek megtisztí-
tására/, de a szérűre és a település egyes 
elhagyatottabb részeire most is ráférne 
egy nagytakarítás.

Ebben egy konténerrel segítséget 
ígértünk ugyan az elmúlt hónapban, de 
sem az Önkormányzat, sem a Főváro-
si Vízművek nem tud pénzt biztosíta-
ni ehhez. Így vissza kell térni a régi, jó 
szokáshoz. 

Kérjük, hogy mindenki nézzen 
körül a saját szérűjén, vegyen szeme-
teszsákokat az önkormányzatnál, / 
270 Ft/db/abba rakja bele a szemetet. 
Ami szelektív hulladék –fém, üveg, mű-
anyag/ bálamadzag/, papír -, azt tegye 
külön zsákba. Mi egy utánfutóval május 
első felében szívesen segítünk abban, 
hogy a szelektíve gyűjtött anyagot be-
hozzuk a faluba a gyűjtő-szigetre, míg a 
többi zsákot pedig – megbeszélés után 
– elvitetjük a hivatalos szemétszállítási 
időben vasárnap.

Ezen kívül mindenki járjon elől 
jó példával, ne dobjon el szemetet, 
még ha nincs is mindenhol szemetes 
gyűjtő! El lehet vinni haza, vagy a kö-
vetkező szemetesig, kukáig, ahogy az 
erdőben sem szórja szét egy jó érzésű 
túrázó az uzsonna papírját, kiürült mű-
agyag palackját. Kiviszi az erdőből a há-
tizsákjában, és beteszi az első szemét-
gyűjtőbe. El kéne felejteni egy nagyon 
megszokott, rossz mozdulatot!!!

Merjünk rászólni arra, aki ilyet 
tesz! Mindegy, hogy mi a reakciója, 
kitartónak kell lenni. Én még most is 
ezt teszem, 40 év tanítás után is! Nem 
tudom elviselni a nemtörődömséget, 
a közömbösséget, a rendetlenséget. 
Ezért írok, teszek és igyekszem példát 
mutatni.

Siker és öröm, hogy a Zöldsziget 
Polgári Kulturális Egyesület és az 

Bécsy Lászlóné: Kiránduljunk ebben a hónapban a település utcáin!
Pócsmegyeri történetek
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Önkormányzat virágosítási felhívá-
sára már évek óta nagyon jelentős 
pozitív változást mutat a falu közös-
sége. A tavalyi Világtalálkozóra is si-
került megszépíteni az utcákat! Idén 
is meghirdetésre került a Szép kertek 
pályázat.

Ha a településen biciklizem, na-
gyon jó érzéssel tölt el, hogy sok he-
lyen, ahol eddig nem volt, virág van, 
rend van. Megújult a boltunk, annak 
előtere is!

Jelenleg a Művelődési Ház udvarán 
is folyik egy nagyon régóta szükséges-
sé vált nagytakarítás, rendrakás, virágo-
sítás a Vata kör tagjainak részvételével.

Ebben nagyon sokan részt vettek az 
elmúlt hónapban. Hadd álljon itt nevük 
jó példaként a közös összefogásra:

Szabó Erika, Borszékiné Rétháti 
Ágnes, Borda Sándor, Vargháné Esz-
tike és férje, Kőrösiné Jucika, Antal 
Judit, Borzsák Enikő, Lóska Anikó, 
Zsigmond Zsuzsi, Karsai Gábor, Kul-
csár Tamás, Balla Péter, Szőcs Péter és 
fiai, Wagner László, B. László, Szalai 
Sándor és „csapata”, Torma Tamás,…. 
Ildikó, Katona László már tettek a Mű-
velődési Ház és szolgálati lakás rend-
jéért és tisztaságáért, a paplak előtti 
virágosításért. 

Felhívásunkra jelentős faanyagot 
biztosított a kerti”bútorok” elkészíté-
séhez egy surányi lakos, Szmolenszky 
Csaba.

Végmann Marika és családja épí-
tőanyaggal járul hozzá a közös kerítés 
renoválásához. 

Varjú Tamás, Bogdányi Miklós segít-
ségének ígéretét bírjuk a Műv. Ház kő-
kerítésének újjáépítésében, vakolásában, 
Morvai úr a bontásban, id. és ifj. Dobos 
Kálmán egy kerti sütőalkalmatosság el-
készítésében segédkezik majd, míg Cse-
reklye Zoltán a szérű takarításában. 

Természetesen mindehhez az Ön-
kormányzat anyagi/a lapanyagok biz-
tosítása/ és erkölcsi támogatását is 
megkapjuk.

Végezetül úgy gondolom, hogy 
most már minden felhívás nélkül a saját 
jóérzésünknek, szépérzékünknek meg-
felelően és az ide látogatóknak is mutas-
suk meg, milyen szép a településünk! A 
tavaszi időszak és a Húsvét egyébként 
is a lelki, testi megtisztulás, az élet, a 
természet megújulásának, a környeze-
tünkbe való kivágyódásnak, a tavaszi 
mezei munkák kezdésének is az ideje. 
Jól esnek a testünknek, lelkünknek a téli 
bezártság után ezek a feladatok.

NÉPTÁNC TÁBOR
Táncos és kézműves tábort hírdetünk 
nyárra Pócsmegyerre a Művelődési 
Házba június 27-től július 1-ig és jú-
lius 18-tól 22-ig.
Szeretettel várjuk az ovisokat, a kis és na-
gyobb iskolásokat. A tábort Szőcs Szil-
via néptáncoktató és drámapedagógus 
és Gottweisz Tímea pedagógus szervezi.
A tábor ideje alatt a táncfoglakozáso-
kon dunántúli ugrós lépéseket és mold-
vai táncokat fognak tanulni a táborban 
résztvevő gyerekek. Az egyszerűbb 
lépésektől kezdve a bonyolultabb, ke-
resztező mozgásokig haladva fokozato-
san kapnak betekintést ezen táncokba.
A foglakozások fő célja, a gyermek 
harmonikus mozgásának, testi képes-
ségeinek fejlesztése. Mozgásigényé-
nek kielégítése, esztétikus, összeren-
dezett mozdulatainak fejlesztése, az 
érzelmi- akarati tényezők fejlesztése.
A térbeli tájékozódó képesség intenzí-
ven fejlődik, ezt a fejlődést segítik elő a 
tábor folyamán a térérzékelést fejlesztő 
gyakorlatok, melyeket játékos formá-
ban a drámapedagógia segítségével, és a 
népi játékokon keresztül szinte észre-
vétlenül tanulhatnak meg a gyermekek.
A népdal, a népi játék, melyekkel a 
hét folyamán megismerkedünk, és a 
tánc összefonódása segíti a gyerme-
kek sokoldalú anyanyelvi kultúrájá-
nak kialakulását az aktív és passzív 
szókincsét. A néphagyományok, és a 
magyar hiedelem világ megismerteté-
se, annak nyelvükre való „lefordítá-
sa”, pedig hozzájárul kultúránk és az 
ünnepeinkhez kapcsolódó hagyomá-
nyok szélesebb körű megismeréséhez.
Ennek jó kiegészítése a kézműves 
foglalkozás, mely játékos keretek kö-
zött napi rendszerességű programja a 
tábornak. Ezeken a foglalkozásokon 
természetes anyagokkal dolgozunk, 
felhasználva a Duna part és a gyönyö-
rű környezet adta lehetőségeket. Töb-
bek közt zúgattyút, kavics kollázst 
készítünk, virágszőnyeget szövünk.
A változatos technikák, anyagok hasz-
nálata más és más irányból mozgatja 
meg a gyerekek fantáziavilágát, kéz-
ügyességét. A természetes anyagok 
egyedisége a minta másolása helyett 
kreativitásfejlesztő. A közvetlen kör-
nyezetből egyszerűen beszerezhető 
anyagokból egyedileg készített játék-
szerek környezettudatosságra, értéke-
inkre való figyelemre és saját kreativi-
tásuk tiszteletére neveli a gyerekeket. 
Szeretnénk egy kis régi világot idéző 

fű-fa-virág, játék az egész világ hangula-
tot megidézni számukra. Megéreztetni 
a saját kezűleg készített tárgy örömét, 
felfedezni a környezetünkben megbújó 
csodák, lehetőségek szépségét.

Részvételi díj: 15.500 Ft/fő/hét
 testvéreknek: 14.500 Ft/fő/hét,
duplázóknak: 14.500Ft/fő/hét
mely tartalmazza az ebédet, anyag-

költséget s a foglalkozások árát.
Befizetés: 2011. május 10-ig az 

előleg befizetésével, melynek összege 
5000 Ft (az előleget visszalépés esetén 
nem áll módunkban visszafizetni).

2011. június 5-ig  a tábor díjának 
fennmaradó részét.

Bővebb információ: Szőcsné Gott-
weisz Tímea 20/297-7774. Jelentkezés: 
telefonon vagy emailban: szgtimea@
gmail.com. A tábor min. 15 fővel in-
dul, és max. 25 fő jelentkezhet

VARÁZSLÓ TÁBOR
Pócsmegyeren a Művelődési Házban 
július 25-29 között a világhírű Roxfort 
Boszorkány és Varázslóképző szakis-
kola tartja nyári foglalkozásait. Olya-
nok jelentkezését várjuk, akik hiszik, 
hogy az élet egy varázslat, szeretnek 
játszani, meg akarják ismerni a Föld 
titkait. Kiemelten foglalkozunk a Szi-
getünkkel, hisz már az is egy csoda.

Az iskolai osztályokba a Teszlek 
süveg szigeti kistestvére a Teszlek ka-
lap sorsol, és rak.

Neves tanárokat sikerült erre a sze-
meszterre elcsábítanunk.

– Iskolaigazgató és kviddicsoktató: 
Szőcs Péter

– Nemzetközi tánc és illemtanár, Va-
rázstárgy készítő tanár: Gottweisz Tímea

– Gyógynövénytan tanár: Szigeti 
Jóságos Anyó

– Mágiaügyi alprefektus: Szőcs 
Máté és Szőcs Bálint

– Friccs úr kutyája: Pamacs
Részvételi díj: 15.500 Ft/fő/hét
testvéreknek: 14.500 Ft/fő/hét,
mely tartalmazza az ebédet, anyag-

költséget s a foglalkozások árát.
Befizetés: 2011. április 29-ig az 

előleg befizetésével, melynek összege 
5000 Ft ( az előleget visszalépés esetén 
nem áll módunkban visszafizetni)

2011. június 20-ig  a tábor díjának 
fennmaradó részét.

Bővebb információ: Szőcs Péter 
20/315-9068. Jelentkezés: telefonon 
vagy emailban: szocspeter@index.hu

A tábor min. 15 fővel indul, és 
max. 25 fő jelentkezhet.

Napközis tábor a Művelődési házban
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Nyugdíjasok vagyunk, akik a klubba já-
runk, ezért a sok elmúlt év miatt sok az 
emlék is. De azzal is dicsekedhetünk, 
hogy terveink, elképzeléseink is vannak 
szép számmal, akár személyenként, 
akár a klubot tekintve.

Visszatérve emlékeinkhez: zenés, 
dalos estéinken olyan dalok kerülnek 
elő, melyeket már közülünk is csak ke-
vesen, vagy egyáltalán nem ismernek. 
Jáhner Vili bácsi szerencsénkre emlék-
szik a dallamokra és a szövegekre is. 
Mandolinján tudja kísérni ezeket a kü-
lönlegesen szép régi dalokat, és még az 
is különleges, hogy van egy-két olyan 
személy is, aki ezeket ismeri, énekli. 
Ezek a ritkán előkerülő dalok páratla-
nul szépnek, érdekesnek tűnnek még a 
nyugdíjas korosztály legtöbbjének is. 
Ízelítőül bemutatunk e dalokból néhá-
nyat:

Hegedűs Mihályné Teri nénitől há-
rom kedves régi ének:

A szoba kis szögletében                               
öreg asszony kuporog,
olvasó van a kezében
de a szája nem mozog.

Az ifjakat nézi, nézi,
a múltat is felidézi
könny szökik a szemébe.
Csak a Jóisten tudja,
mi jutott az eszébe…

•••
Kis kertemben szép tavaszi estén
virágokból édes illat száll,
hívogat a rózsa selymes színű szirma,
hívogat a halvány fénysugár.
Nem baj az, ha fáj néha a szíved, nem 
baj.
Nem lehet az élet mindig szép.
Elmúlik a felhő, elfújja a szellő,
meglásd újra ránk ragyog az ég.
Ablakodba kopogtatok halkan, csendben,
Jöjj ki hozzám szőke hajú lány.
Jobb kettesben véled, csak úgy szép az 
élet.
Tenélküled bánat borul rám.

•••
Valahol a Duna mentén
élt egy aranyhajú lány.
Nem ismerte a szerelmet,
boldog volt ő igazán.

Kis Iluska mi bajod van?
Arcod mért oly halovány?
napjaid oly búsan telnek,
kicsi szíved fáj talán?

Zivataros hideg estén
kis Iluska hová tűnt?
Valahol a Duna mentén
bánatában elmerült…

Balogh Istvánné Irénkétől 
Páros csillag az ég alján,
egyik fényes, másik halvány.
Én nem tudom, miért fáj ez így nékem
mikor azt a két csillagot nézem.
Az amelyik szépen ragyog,
Babám az a Te csillagod,
az amelyik alig-alig látszik,
az az enyém, Tied meg a másik.

•••
Emlékkönyv, ami mára kiment a di-

vatból, pedig nem is gondolná az ember, 
hogy 40-60 év múltával milyen emlékek 

bukkannak fel a benne leírt versek olva-
sása közben. Előkerült emlékkönyvek-
ből mutatunk be pár lapot.

A Nyugdíjas klub emlékezése
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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

M E G N Y I T O T T U N K ! ! !
A RÉGI HELYEN MEGNYÍLT A

VAS- ÉS SZÍNESFÉM 
ÁTVEVÕ TELEP

(PÓCSMEGYER, TÁNCSICS U. 38/B.)

NYITVA TARTÁS:   
Hétfõ - Péntek:   8.00 - 16  ÓRA KÖZÖTT

Szombat: 8.00 - 12  ÓRA KÖZÖTT

TELEFON: 06 70-321 2425
HA ELKÓBOROLT 

A KUTYÁJA, 
HA ÚJ KUTYÁT 

SZERETNE: 
HÍVJA A SZENTENDREI 
GYEPMESTERI TELEPET: 

06 20  93-16-948

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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Az SFE székházról
Mint a mellékelt ábrákon látható, mind a látványtervek, mind a kiviteli tervek elkészültek a civil szervezetek új közösségi 
házának építéséhez. A költségvetés elkészítése folyamatban van. A romos épület bontására rövidesen sor kerül. A kivitelezést 
helyi vállalkozókkal kívánja megvalósítani az önkormányzat, a kezdési időpontot május hónapra tervezi.
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Az úr, aki ír, én vagyok. Hogy úr vagyok, 
azt onnan tudom, mert a múltkor mond-
ta valaki. Valahogy így: szálljon már le az 
úr a tyúkszememről, me’ mingyá’ fejbe 
vágom evvel a ridiküllel. A felszólítás a 
pesi hatos villamoson hangzott el és én 
haladéktalanul eleget tettem az udvarias 
hölgy kívánságának.

A fenti kis bevezetőmnek semmi 
köze ahhoz, amit a továbbiakban mesélni 
akarok önöknek, csupán azért indítottam 
ezzel, hogy eleget tegyek barátaim unszo-
lásának, tudniillik „írjál már valami muris 
dolgot, hadd mosolyogjunk.”

Valójában Édesanyámról szeretnék 
mesélni, - aki mindnyájunk édesanyjához 
hasonlóan egy különleges lény. Idegenek 
persze nem látják rajta ezt a rendkívülisé-
get, de bezzeg látom én! Már hetvenkét 
éve bámulom őt és még ezt pár évig foly-
tatni szeretném, amíg a Jóisten engedi. Én 
hetvenkettő, ő kilencvenkettő,- és mind-
ketten még nagyjából „észen vagyunk.” 
De nem szaladok mindjárt ide a jelenbe, 
hanem elbóklászom a messzi múltba. 
Külön történet lenne – talán majd egy-
szer elmondom – hogyan jutott kis híján 
koldusbotra a nemes és nemzetes Zilahy-
Csurkanagy család, anyám családja, - elég 
az hozzá, hogy anyám hajadonkorában 
szobalány volt a kisújszállási fászsidónál. 
Kürti úr afféle tüzépes volt, magyarán 
tűzifa építőanyag kereskedő, és mint jó-
módú családos zsidóember, egy-két szol-
gálót tartott. Vagyishát a felesége, mert 
fontos kérdésekben már akkor is a nők 
határoztak.

Édesapám kőműves mesteremberként 
gyakran megfordult a fatelepen. A telep 
sarkában a lakóház, az udvarán csinos kis 
szolgálólány porolta az úri szőnyegeket. 
Nem folytatom, a dolog egyenes úton 
ment tovább. De hadd időzzek még egy 
kicsit a Kürti famíliánál. Azért térek ide 
vissza, mert szeretném demonstrálni, 
hogy aki férfijelöltnek születik, az már 
egészen kicsi gyermekkorában is úgy érez 
és viselkedik, ahogyan majd felnőtt férfi-
ként illik. A Kürti lányok két egyforma 
gyönyörű ikerlány, karvastagságú szőke 
copfokkal, akármilyen árja szépségver-
senyen díjat nyertek volna, a kisváros 
utcáján találkoztak anyámmal és velem, 
a régi ismeretség jogán engem, mint kis 
totyogós apróságot ölbekaptak és meg-
dögönyöztek – na hát én ezt borzasztóan 
élveztem.

És most lépek egy nagyot. Még a há-
ború előtt vagyunk. Apámat behívták ka-
tonának, - Szentendrére az utászokhoz, 
azután a front, majd hadifogság. Öt évig 
nem láttuk. A háború nem ilyen ágrólsza-
kadtaknak való. Nagymama, anyám meg 

én a vidéki kis házikóban, a csetepaté kel-
lős közepén. Az utcát a háború után ost-
rom utcának keresztelték át – gondolni 
lehet miért. Anyámnak bujkálni kellett, 
- a „felszabadítók” vadásztak a szemreva-
lóbb fiatal nőkre, de ha már nem akadt, 
beérték idősebbekkel is. De ne gondolják 
ám, hogy az én jóanyám megszeppenve 
lapított a háború zivatarában. Dehogyis! 
Még az elején szerzett valahonnan egy 
hatlövetű browningot, és mindenhová 
vitte magával a retiküljében. Nem volt ez 
veszélytelen dolog, hiszen működött a 
statárium, de a ruszkik is rögtön a falhoz 
állítják, jobb esetben Szibériában találta 
volna magát, ha meglelik nála. És aztán a 
béke. De milyen béke? Apámról semmi 
hír, - és meg kellett volna élni valamiből. 
Anyám felcsapott feketézőnek. Na ezt a 
fiatalabbak kedvéért meg kell magyaráz-
ni. Kofáktól, parasztoktól vettél tojást, 
vajat, tyúkot, - majd felültél a vonatra, 
elvitted Pestre az éhező fővárosiaknak el-
adtad. Igenám, de a bolsevik hatóság ezt 
nem nézte jó szemmel, - sőt üldözte. Még 
pár évvel ezelőtt Pesten az Izabella utcá-
ban olvastam az elmosódott falramázolt 
feliratot: Halál a feketézőkre! A gazdasá-
gi rendőrség fogdmegjei már az állomá-
son igazoltattak mindenkit és elkoboztak 
minden gyanús portékát. Aki átcsúszott 
azt Pesten, a Nyugati pályaudvaron csíp-
ték fülön. Nem volt ez könnyű kenyér, 
de mégsem haltunk éhen.

Ötévi távollét után hazajött apám a 
hadifogságból, rá egy évre megszületett 
az öcsém. Öt év távollét és az hogy apám 
a fővárosban vállalt munkát és csak hét 
végén járt haza, nem tett jót a házastársi 
köteléknek. Elváltak. Édesanyám is Pes-
ten volt már, dolgozni kezdett, de férjhez 
nem ment.

Már nagyfiúk voltunk én és az öcsém 
is, amikor hazajött látogatóba anyánk 
Amerikába szakadt lánykori barátnője.

– Hát te egyedül sínylődsz itt lelkem 
– kérdezte a barátnő – kiviszlek és téged 
Amerikába és férjhez adlak egy millio-
moshoz. Az én drága anyám ezt elhitte 
és a mai napig Amerikában éldegél. Férj-
hez ment, igaz nem egy milliomoshoz, de 
előtte még évekig keményen dolgozott, 
és a családból mindenkit kivitt Ameriká-
ba világot látni.

És most, hogy elérzékenyülésemet 
leplezzem - / melyik férfi nem szeretne 
kérgesszívű kemény macsónak látszod-
ni / szóval elmesélek egy bugyuta viccet 
Mórickáról: A tanítónéni az anyai sze-
retetről beszél a gyerekeknek, majd arra 
kéri őket, másnapra írjanak rövid kis dol-
gozatot azzal a címmel „Anya csak egy 
van”. Másnap a gyerekek felolvassák, mit 

írtak, végül Mórickára kerül a sor, és olvas-
sa: Anyukám finom süteményt akart ké-
szíteni és így szólt hozzám: Móricka, menj 
a kamrába és hozzál ki három tojást. Én 
visszatérve a kamrából megdöbbenve így 
szóltam anyámhoz: Anya, csak egy van!

Befejezésül még annyit, hogy anyu-
kám nem egy panaszkodó típus. A na-
pokban telefonon mégis elsírta a bánatát: 
azért nem jó ilyen sokáig élni fiacskám, 
mert mindenki kihal mellőled, barátok, 
barátnők, volt férjek /ebből volt három 
is/ - és az embernek nincs senkije, akivel 
a régi szép időkről beszélgethetne.

Asztalos Lajos: Úr – Ír

„Gyuri bácsi üzenete”
Hetek óta kering a világhálón több 
olyan híradás, miszerint be akarják 
tiltani a gyógynövényeket az egész 

világon
 

Engedjék meg, hogy feltegyen kérdései-
met ezzel kapcsolatban. Kíváncsi lennék 
rá, hogyan lehet megtiltani az erdőben 
a növényeknek, hogy nőjenek? Ki fogja 
egyesével kiirtani a lenmagokat, a kö-
römvirág termését, kiásni az utolsó ka-
tánggyökeret? Ki fogja elérni és hogyan, 
hogy az emberek ne keressék tovább a 
boltokban a kamillát? A borsmentát? A 
kakukkfüvet? Ki fogja őket meggyőzni 
arról, hogy a körülöttük termő növények 
semmire sem használhatók?  

Nehéz egy átlagembernek véleményt 
formálni a világban zajló folyamatokról, 
és ennek a kis újságnak nem célja a politi-
zálás. De ahhoz, hogy továbbra is jó szív-
vel tudjam ajánlani a gyógynövényeket, 
szükség van arra, hogy gyógynövényeket 
lehessen gyűjteni, vásárolni és használni!

Nem hiszek a világméretű, emberek 
kiirtását célzó összeesküvésekben. Azt 
gondolom, nem lehet bennünket olyan 
szinten befolyásolni, hogy megvegyük 
azt, ami rossz nekünk, hogy részt ve-
gyünk a saját kiirtásunkat célzó kam-
pányban. Meg tudjuk védeni magunkat!

A tisztánlátás azt jelenti, hogy van 
véleményünk, és ahhoz ragaszkodunk. 
Azt is jelenti, hogy hosszas mérlegelés 
után választunk valamit. A baj akkor kez-
dődik, ha már nincs miből választani.

Hát ezt ne hagyják, kedves Olva-
sóim. Kérem, hogy a gyógynövények 
védelmében minél többen írják alá azt 
a petíciót, ami ezen a címen található:
www.gopetition.com/petition/39757.
html

                                                              
 Közreadta: Borszékiné Rétháti Ágnes

a Bükki Füvészmester és Népgyó-
gyászati Egyesület lapjából.
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Kedves Háziasszony!

„Ákom, bákom, berkenye,
Szagos húsvét reggele,
Leöntjük a virágot,
Visszük már a kalácsot”

Zelleres brokkolikrémleves

Személyenként 15 deka (azaz össze-
sen 60 deka) brokkoli rózsáit levágom 
és elteszem, hogy egy más alkalommal 
kirántsam. A szárat 10 deka meghámo-
zott zellerrel együtt kisebb darabokra 
vágom. 1 evőkanál házi ételízesítővel 
meg 3 gerezd apróra vágott fokhagy-
mával megszórom, 2 deci vízben 15 
perc alatt puhára párolom, majd hűlni 
hagyom. Citromlével és őrölt szere-
csendióval ízesítem. 1 evőkanál olajat, 
2 deci kefirt, 1-2 tojássárgáját hozzá-
adva turmixolom. Forralt vízzel krém-
leves sűrűségűre hígítom. Margarinon 
aranysárgára pirított zsemlekockákkal, 
puffasztott durumbúzával vagy tojás-
fehérjéből főzött kisebb galuskával és 
finomra vágott zsázsával megszórva kí-
nálom, de olykor belefőzöm a félretett 
brokkoli rózsákat is.

Elkészítési idő: 30 perc

Birkasült mártással

Egy kg birkahúst megmosok és felsze-
letelek, majd leforrázom és utána még 
több vízben átmosom, majd az apróra 
vágott 1 db hagymával, 1-1 sárgaré-
pával és zöldséggel együtt megsózom 
és 2 evőkanál olajon puhára párolom. 
Egy fél bögre vízzel felengedem, de ha 
szükséges, akkor mindig egy keveset 
utánatöltök.

Párolás után a húst kiszedem egy 
tálba és a megmaradt olajból l evőkanál 
liszttel barna rántást készítek. Kevés 
vízzel, de lehet húslével is felengedem. 
Utánasózom és majorannával vagy 
tárkonnyal ízesítem. Két-három perc 
múlva a húst visszateszem a lábasba, és 
rövid ideig együtt főzöm. Főtt burgo-
nyával tálalom.

Elkészítési idő: 1 óra

Tormás zellerkrém

30 deka megtisztított zellert finomra 
darálok vagy lereszelek, és 10 dekányi 
reszelt tormát keverek hozzá. Meg-
sózom, cukorral, citromlével ízesítve 

pácolom. Végül majonézzel simára 
dolgozom, és néhány kanál kemény 
tejszínhabot adok hozzá. Húsvéti főtt 
sonka mellé tálalom. Ha valakinek 
nincs sonkája, akkor a krémbe szabad 
belekeverni apróra vágott bármely son-
kafelvágottat, vagy keményre főzött 
tojást is.

Elkészítési idő: 30 perc

Fonott kalács

Hozzávalók: 1 kg rétesliszt, 4 dkg 
élesztő, 3 tojás, 2 tojásnagyságú marga-
rin vagy vaj, 6-7 dl tej, 5 evőkanál cu-
kor, fél marék mazsola, só.

Elkészítés: A megszitált lisztet egy 
mély tálba teszem. Az élesztőt langyos, 
cukros tejben elkeverem és a liszt köze-
pébe készített egy kis mélyedésbe bele-
öntöm. Kevés lisztet keverek hozzá, és 
kovászt készítek. Letakarom egy kony-
haruhával, és amíg a kovász megkel, ad-
dig meglangyosítom a tejet és felverem 
a tojást. A tejbe belekeverem a felvert 
tojást, a cukrot, a mazsolát és a megkelt 
kovászhoz öntöm. Összekeverem, és 
tiszta kézzel megdagasztom. Dagasz-
tás közben a langyos vajat a tésztához 
adom úgy, hogy a tál oldalához öntöm, 
és onnét fokozatosan dolgozom bele a 
tésztába. Ha a tészta már hólyagos, be-
fejezhetem a dagasztást. A tésztát cipó-
ra formálom, kevés liszttel megszórom, 
letakarom és langyos helyen egy óráig 
kelni hagyom.  Ha megkelt, lisztezett 
gyúródeszkára borítom, két cipóba sza-
kítom, és rudakat formálok belőle (3-3 
rúd). Megfonom a kalácsot és zsírozott 
tepsibe helyezem. Két kalács lesz belő-
le. Tojással a tetejét megkenem és leg-
alább ¾ óráig kelni hagyom. Nem túl 
forró sütőbe teszem és kb. 35 percig 
sütöm. Tejeskávéhoz, tejhez nagyon jó 
sütemény. Barack, vagy szilvalekvárral 
fogyasztva szeretem a legjobban.

Elkészítési idő: 30 perc + 1-1 óra 
kelesztés

Jó étvágyat kívánok!
  

Minden kedves Olvasónak 
kellemes húsvéti ünnepeket és 

sok-sok locsolót kíván 
 
    

BORSZÉKINÉ RÉTHÁTI ÁGNES

TÁPLÁLKOZZUNK EGÉSZSÉGESEN
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Nagypénteken indul a 
Surány-Felsőgöd 

kishajójárat

A Peiker és Társa Kft. értesítette 
Önkormányzatunkat, hogy április 
22-én, nagypénteken elindítja a kis-
hajójáratot Surány és Felsőgöd kö-
zött. A kishajó április 22-től a hónap 
végéig, valamint május hónapban 
csak hétvégenként péntek-szombat-
vasárnap, június elsejétől szeptem-
ber 1.-jéig minden nap közlekedik 
az alábbi menetrend szerint. 

A jegyeket a 2010-es áron vásá-
rolhatjuk meg, kerékpárra a tava-
lyinál olcsóbb, 200 forintos jegyet 
válthatunk.

Reméljük, hogy a tavalyi évhez 
képest többen veszik majd igénybe 
az átkelési lehetőséget!

TELEFON: 
06 70 577 7753, 06 30 599 8705

PEIKER ÉS TÁRSAI KFT.
RÉV MENETREND 

2011 TAVASZ-NYÁR

SURÁNY FELSŐGÖD

5.30”   5.40”
6.40   6.50  
7.40  7.50
8.40  8.50
9.40  9.50
10.40 10.50
11.40 11.50
12.40 12.50
13.40 13.50
14.40 14.50
15.40 15.50
16.40  16.50
17.40 17.50 
18.40 18.50 
19.40 19.50

A macskakörömmel jelöltek elő-
zetes telefonegyeztetés alapján.

Tanuló és nyugdíjas jegy: 180,-/fõ
Felnőtt jegy:   250,-/fõ
Kerékpár:           200 ,-/db
Tanuló és nyugdíjas bérlet:
   4200,-/fõ
Felnőtt bérlet:  5100,-/fõ
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A 2011. évben benyújtott 1 százalékos 
rendelkező nyilatkozatokban nem lehet 
a parlagfű mentesítés feladatai költség-
vetési előirányzatot megjelölni.

Az összevont adóalap után személyi 
jövedelemadót fizető magánszemélyek 
minden évben rendelkezhetnek adójuk 
1 + 1 százalékáról. Az egyik 1 száza-
lékos összeget vagy egyházak, vagy 
kiemelt költségvetési előirányzatok 
számára lehet felajánlani. A 2011-ben 
megjelölhető költségvetési előirányzat 
kizárólag a Nemzeti Tehetség Program 
feladatai (technikai szám: 1823).

A 1053 számú személyi jövede-
lemadó bevallás nyomtatott kitöltési 
útmutatója szerint az 1 százalékos 
összeget a parlagfű mentesítés feladata-
inak támogatására is fel lehet ajánlani. 
Mivel a bevallások nyomdai előállítása 
(a benyújtott törvénytervezet figye-

lembevételével) már 2010. december 
20-án megkezdődött, míg a 2011. évi 
kiemelt költségvetési előirányzatokat 
meghatározó jogszabályt, a 2011. évi 
költségvetésről szóló törvényt csak 
2010. december 30-án hirdették ki, így 
azt az állami adóhatóság nem tudta a 
nyomtatvány kidolgozásakor figyelem-
be venni. A bevallás elektronikus úton 
elérhető kitöltési útmutatóját az állami 
adóhatóság időközben pontosította.

A személyi jövedelemadó 1 + 1 
százalékáról elsősorban a bevallás, az 
egyszerűsített bevallás részét képező 
EGYSZA megnevezésű nyomtatvá-
nyon lehet rendelkezni. Az adózóknak 
lehetősége van arra is, hogy a bevallás-
tól elválóan, külön lezárt borítékban 
személyesen vagy postán, illetve külön 
elektronikus nyomtatványon juttassák 
el a rendelkező nyilatkozatot a Nemze-

ti Adó- és Vámhivatalhoz. Amennyi-
ben valaki a bevallásában – érvényte-
lenül – a parlagfű mentesítés feladatai 
javára rendelkezett, megteheti, hogy a 
törvényi határidőig (2011. május 20.) 
új, a bevallástól elváló rendelkező nyi-
latkozatot nyújt be, melyben a Nem-
zeti Tehetség Program vagy valamely 
egyházi kedvezményezett részére ren-
delkezhet. Ebben az esetben az állami 
adóhatóság a második, érvényes nyilat-
kozatot teljesíteni fogja, feltéve, hogy a 
rendelkezés további törvényi feltételei 
teljesülnek. Természetesen ez az új nyi-
latkozat nem érinti a korábban, az adó 
másik 1 százalékára vonatkozó, vala-
mely civil kedvezményezett javára tett 
érvényes nyilatkozatot.

Honyek Péter adószakmai szóvivő
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Sajtó- és Kommunikációs Főosztály

Ne rendelkezzen személyi jövedelemadójának 
1 százalékával parlagfű-mentesítésre!

Az önkormányzatok jelenleg egyre ne-
hezebbé váló gazdasági helyzete ellené-
re a Dunakanyar 7 települése – Leányfa-
lu, Tahitótfalu, Kisoroszi, Pócsmegyer, 
Szigetmonostor, Dunabogdány és Vi-
segrád – közös összefogással döntött, 
egy Tahitótfaluban létesítendő tűzoltó-
őrs-mentőállomás megépítése mellett.

A komplexum létrehozását a 11-
es főút megnövekedett forgalma, és a 
Dunakanyarba kitelepülők számának 
ugrásszerű megnövekedése tette sür-
getővé. A Szentendrei sziget lakóinak 
tűzbiztonsága és az itteni települések 
kockázati tényezőinek romlása kiemel-
ten fontos szerepet kapott a döntés 
meghozatalában.

 Az érintett önkormányzatok a 
projekt megvalósításához Dunakanya-
ri Tűzvédelmi Társulást hoznak létre, 
amely Társulás - az előzetes tervek 
alapján készült költségbecslés szerint - 
a közel 100 millió forintos beruházást, 
hosszú távú kedvezményes hitelből fi-
nanszírozza.

Az ügyben az első megkeresések 
2007-ben történtek, azonban akkor ez 
a kezdeményezés nem talált támogatást 
az Országos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóságon. 

2009-ben a Megyeri híd átadása 
kapcsán a Dunakanyarban húzódó 11 
sz főközlekedési út forgalma draszti-

kusan megnövekedett és emiatt a bal-
esetek bekövetkezésének kockázata is 
jelentősen nött az érintett települések 
területein.

A Szentendrei Tűzoltóság parancs-
noka ismételt beadványokkal fordult az 
Országos és a Pest-Megyei Katasztrófa 
Védelmi Igazgatóságok vezetőihez az 
őrs létrehozása ügyében. A szakértői 
tanulmányok és a térségi jelentések 
adatai alapján, a katasztrófavédelmi 
komplexum helyszíneként – mely ma-
gába foglal a tűzoltóőrs mellett egy két 
beállásos mentőállomást és a tervek 
szerint a későbbiekben egy egészség-
ügyi központot is - Tahitótfalut jelöl-
ték meg. A település a jelenlegi orvosi 
ügyelet szomszédságában ajánlott fel, 
térítés mentesen, egy közel kétezer 
négyzetméteres ingatlant erre a célra.

Nagy sikerként könyvelhető el, - a 
tárgyalások eddigi eredményeként, - 
hogy az OKF új vezetése szakmailag 
indokoltnak tartja az őrs létrehozását, 
és biztosítja 12 fő bérköltségét illetve 
működés fedezetét évi mintegy 44 mil-
lió forint normatívával. 

Az új tűzoltóőrs-mentőállomás 
megvalósulása a Dunakanyar telepü-
lésein az eddigi 15-35 perces vonulási 
időt, 10 perc alá csökkentené, jelentő-
sen növelve ezzel a mentési hatékony-
ságot.

Az üggyel kapcsolatosan a Társulás 
önkormányzatai 2011. március 22-én 
(kedden) 10:00 órakor sajtótájékozta-
tót tartottak Tahitótfalu Községháza 
tárgyalótermében. 

Dr. Sajtos Sándor 
polgármester Tahitótfalu 

Nyíri Csaba 
polgármester Leányfalu

SAJTÓKÖZLEMÉNY

KÖNYVBÖRZE!

Könyvbörze a dunaparti 
TENISZPÁLYÁN 

vasárnap délelőttönként.
Minden könyv 200 Ft/db.

Könyvtárfelszámolás. 
Óriási választék!

INGYENES 
TENISZOKTATÁS 
a dunaparti teniszpályán! A 
vakáció kezdetétől, június 
hónapban 6-12 éves korig!

Telefon: 395-388
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Az elmúlt évek általunk rendezett 
illetve támogatott közösségi eseményei 
közül a lentebb összefoglaltakat emel-
ném ki: 

2005
Július 16-án került sor a Kincses Színház 
ifjúsági műsorára egyesületi székházunk 
kertjében. A színházzal az egyesület ha-
gyomásosan jó kapcsolatot ápolt, évek 
óta minden nyáron nagy sikerű előadást 
tartottak, általában 50-60 fő résztvételé-
vel. (a korábbi években önkormányzati 
támogatással, ez évtől pusztán az SFE 
költségvetéséből finanszírozva)

Júliusban fotópályázatot szervez-
tünk, melyre érkezett pályamunkákból 
székházunkban kiállítást rendeztünk, 
majd a háromtagú – külsős - szakértő 
zsűri által kiválasztott legjobb munkát 
képeslapon kiadtuk.

A külső programok (pl. közmeg-
hallgatás) megtartására való tekintet-
tel kertünk és székházunk folyamatos 
kartbantartása mellett a kerti padok 
deszkázatának cseréjéről is gondos-
kodtunk.
 

2006
Május végén támogatásunkkal valósult 
meg a falusi gyermeknapi rendezvény, 
melyre minden gyereknek üdítőről és 
édességekről is gondoskodtunk.

Július 1-én a népi hagyományokat 
(is) ápoló Kordé Színház volt a ven-
dégünk, mely még a korábbiaknál is si-
keresebb előadással lepett meg minket, 
minden eddiginél nagyobb közönséget 
láthattunk vendégül.

Az előző évi fotókiállítás sikerére, 
nagy látogatottságára való tekintettel 
augusztusban újra meghirdettük a pá-
lyázatot, melyre ezúttal is szép számmal 

érkeztek művek. Az egyesület vállalta a 
munkák előhívását illetve keretezését, 
amelyekből szeptember elején kiállítást 
rendezett, ám ezúttal képeslapot nem 
készített.

Augusztus 6-án részt vettünk a Surá-
nyiak találkozóján Cserhátsurányban, 
melyen az egyesület két vezetőségi tag-
ja, illetve Balogh Jánosné Horváth Te-
rézia néprajzkutató képviselte Surányt, 
illetve a Fürdő Egyesületet. 

Megújult a könyvtárunk, melyet új 
(főleg művészeti és idegennyelvű) ado-
mány könyvekkel és három új könyves-
polccal szereltük fel.

2007
Május elejétől egész nyáron átívelő 
íjászklubot tartottunk székházon kívül 
az északi dombokon, a telefontorony-
hoz közel, Bikfalvi Móni vezetésével, 
aki a szükséges felszerelést – vesszőfo-
gó, célok, íjak, nyílvesszők – is bizto-
sította.

Május végén a Szigeti Éjféli Sport-
bajnokság Egyesülettel közös szer-
vezésben valósítottuk meg a Kihívás 
napját a Pócsmegyeri focipályán és 
környékén, valamint a Napsugár téren.

Június elején ismét támogatásunk-
kal valósult meg a falusi gyermeknapi 
rendezvény, melyre a résztvevőknek 
szánt édességek és üdítők mellett ezút-
tal bográcsos ebéd főzését is támogat-
tuk.

Júniustól gyermek és felnőtt nyelv-
tanfolyamokat indítottunk, melyek 
közül a gyermek angol tanfolyam bizo-
nyult a legsikeresebbnek.

Székházunk kerjét focikapukkal és 
–labdákkal szereltük fel, a helyi gyer-
mekek legnagyobb örömére.

Június 30-án a Napsugár téri 

presszóban megrendeztük az első Surá-
nyi Ping Pong Bajnokságot, Polster 
Zsanettel közös szervezésben, melynek 
folytatására augusztus 11-én került sor 
Surány Open Ping Pong bajnokság II 
néven.

Szintén augusztusban, az Önkor-
mányzat Lakossági Fórumát követően 
szerveztük Balogh Jánosné Horváth 
Terézia: Békéscsabai szőttesek c. nép-
rajzi előadását, Uhrin Mihály elnökségi 
tagunk emlékére.

A háromnapos „Szent István na-
pok” rendezvénysorozat szervezésében 
is szerepet vállalt egyesületünk: közre-
működésünkkel érkezett a településre 
Grandpierre Attila csillagász, zenész, 
magyarságkutató, aki „A magyarok ős-
története” címmel nagysikerű előadást 
tartott.

A Napsugár térről induló Szent 
István Napi Futóversenyt ezúttal is a 
Sziget Éjféli Sportbajnokság Egyesület-
tel közösen szerveztük. A nagyszabású 
ünnep záróakkordjaként főzőversenyt 
rendeztünk az Alsó Duna-parton, 
melyre minden nevező 2 kg húst kapott 
bátorításul.

Az augusztus 25-i bolhapiac iga-
zán különlegesre sikerült: rögtön utána 
vendégünk volt Bartha Tóni társula-
tával, a nagyszerű Paprikajancsi vásá-
ri bábjáték előadással. A programot a 
Pócsmegyeri Művelődési Házzal közös 
szervezésben, az önkormányzat támo-
gatásával valósítottuk meg.

Az eddigi gyakorlattól előtérően 
télen is aktívak voltunk, kezdeménye-
zésünkre, a művelődési házzal közös 
szervezésben és az önkormányzat tá-
mogatásával megvalósult az Adven-
ti hétvégék Pócsmegyer-Surányban 
- kicsiknek és nagyoknak négy részes 
programsorozat, melyen megpróbál-
tuk a karácsony és a „várakozás” szel-
lemiségét újra felidézni, megosztani 
egymással a hagyományos készülődés 
örömét. Minden alkalomra – ajándék-
készítés, gyertyamártás, mézeskalács 
sütés és díszítés helyben, illetve fenyő-
dísz és újra ajándékkészítés - készül-
tünk alapanyagokkal, apró sütemény 
és tea, karácsonyi dalok várták a kedves 
és nagyszámú érdeklődő közönséget, 
ill. elkészítettünk egy közös adventi 
koszorút, melyen minden kézműves 
foglalkozás alkalmával meggyújtottunk 
egy gyertyát.

2008
Hosszas előkészítő munka után ez 
évben kerülhetett sor az egyesület ve-

Csóka Edina: Surányi Fürdő Egyesület – röviden (2. rész)

Bûvésztanfolyam



zetésének átvétele percétől tervezett 
surányi játszótér megépítésére, mely 
óriási erőfeszítést jelentett egyesüle-
tünk számos tagja, és néhány lelkes 
külsős segítő részére. Az önkormány-
zat jóvoltából biztosított telek (mely 
korábban a kijelölt surányi központi 
lomtalanító hely volt) alkalmassá téte-
le volt a legnagyobb kihívás, mely több 
hónapon át tartott. A helyről több m3 
üvegtörmeléket, két összeomlott épü-
letet, illetve óriási mennyiségű, földbe 
betemetett vashulladékot (főleg szö-
gesdrótot) kellett eltávolítanunk, a 
telket 3 alkalommal mélyen fel kellett 
ásnunk, hogy megtisztuljon a sok ta-
lajba beépült szennyeződéstől, az ott 
burjánzó haszontalan növényzettől; a 
fákat biztonságosra kellett alakítani, 
hogy meg lehessen kezdeni a munka 
látványos részét. Közben intéztük az 
engedélyeket, és sikerült a Fővárosi 
Vízművek támogatásával 450000 forint 
értékben ivókutat is telepítenünk.

Párhuzamosan folyt a játékok te-
lepítése, festése, a kerítés építése, de 
mindeközben a székházunk is meg-
újult, két kis helyiségünk egybenyitá-
sával alkalmasabbá tettük házon belül 
is nagyobb közönség befogadására. 
Kertünk és székházunk folyamatos 
karbantartása mellett társadalmi mun-
kában megújult a kertkapunk, illetve 
biztonságos kapu készült a játszótérre, 
melyben nyújtott kimagasló segítségé-
ért külön köszönet Fekete László helyi 
vállalkozónak, az új faragott táblánkért 
pedig helyi civileknek!

Július elején került sor a játszótér 

ünnepélyes átadására, melyet fagyival, 
dinnyével, üdítővel, pezsgővel és sok 
lufival ünnepeltünk (mind helyi civilek 
illetve az új dunaparti bolt felajánlása)! 
Az önkormányzat a játszótér költsé-
geinek közel 50%-ával (700000 Ft-tal) 
járult hozzá a projekthez, melyet ezú-
ton is nagyon köszönünk! A projekt a 
surányi lakosok és nyaralók támogatása 
nélkül nem jöhetett volna létre!

Ezen a nyáron egyesületünk - az 
egykori surányi „telepesek”, az egye-
sület alapítói által megfinanszírozott 
és létrehozott surányi közéleti össze-
fogás – megalakulásának 75. évfordu-
lójára, kezdeményezésünkre és az ön-
kormányzat támogatásával létrejövő 
Surány Fesztivál szervezésének egy 
részét is magára vállalta.

Augusztus 9-én került sor székhá-
zunkban Balogh Jánosné Horváth Te-
rézia: Pócsmegyeri Régi Játékszerek 
című vetített képes előadására.

Augusztusban még egy nagysike-
rű, kóstolóval egybekötött előadást 
szerveztünk a Pócsmegyeri Kisbíró-
ban rendszeresen publikáló Borszé-
kiné Rétháti Ágnes részére, Magyar 
Konyha – egészségesen címmel, mely 
előadást a kertből, a nyitott ablakokon 
benézve voltak kénytelenek mindazok 
követni, akik már nem fértek be a szék-
házba.

2009
A szezont az alsó Dunapart és kör-
nyéke átfogó megtisztításával kezd-
tük, melyhez soha nem látott számú 
önkéntes segítő csatlakozott. A parti 
fák biztonságossá tétele is nagy kihívás 
volt és kb 15 önkéntes részére egész na-
pon át tartó munkát jelentett. Legalább 
ugyanennyi ember az összegyűjtött 
több konténernyi szemét egy részét 
helyben elégette, a nem égethetőeket 
elszállíttattuk, illetve kb 10 m3 vasat 
vittünk a vastelepre. A résztvevők ré-
szére friss lángost illetve üdítőt bizto-
sítottunk, de a közelben lakók kávét és 
teát is hoztak a kitartó résztvevőknek. 
A lejáró melletti megtisztított terület 
egy részét fűmaggal vetettük be, hogy 
kevesebb gyom üsse fel újra a fejét.

Bár munkánk eredménye rendkívül 
látványos volt, sajnos nem sikerült vele 
akkora örömet szerezni a Dunapart 
használóinak, hogy a rend fenntartása 
érdekében szemetelő tevékenységüket 
ne folytassák.

Támogatásunkkal kezdte meg mű-
ködését a helyi ifjúsági fociklub (ovis 
és kisiskolás gyermekek részére), Sidó 
Szabolcs vezetésével. Egyesületünk a fog-
lalkozásokhoz szükséges nagymennyisé-
gű focilabda beszerzését vállalta.

Ez évben is támogatásunkkal való-
sult meg a falusi gyermeknapi rendez-
vény, melyre minden gyereknek patto-
gatott kukoricáról, üdítőről és édessé-
gekről gondoskodtunk.

Még a nyár beköszönte előtt átfes-
tettük az új játszóterünk játékait, az 
előtte kihelyezett padokat.

A tavalyi év nagy sikerén fellelke-
sedve az idén is megrendezett Surány 
Fesztivál gyerek programjainak szer-
vezését és finanszírozását az egyesü-
let teljes mértékben magára vállalta, 
mellyel újfent emlékezetessé tette a 
helyi ünnepet kicsik és nagyok szá-
mára egyaránt. Ez alkalommal a Kar-
zat - Utazó Alternatív Játéktársulás 
Vándor Vurstli program összeállítását 
hívtuk meg, mely évszázados vásári és 
ligeti mutatványos hagyományokból 
építkezik, és ami bódé-, szekrény- és 
egyéb játékaival kiváló programja volt 
fesztiválunknak.

Ezúttal is részt vettünk az augusz-
tus 20-i Szent István napok program-
sorozat részeként a Napsugár térről 
induló Szent István Napi Futóverseny 
szervezésében, a Sziget Éjféli Sportbaj-
nokság Egyesülettel közösen.

2010
Ezúttal a szokásosnál jóval korábban, 
március 28-án, egy szép napsütéses 
napon tartottuk meg első, igen jó han-
gulatú bolhapiacunkat egyesületünk 
kertjében, melyet május 28-án megis-
mételtünk a Napsugár téren.

A településünkre a tavaszi és őszi 
hónapokban oly jellemző, sokakat jog-
gal zavaró, hozzá nem értő „tüzeléssel” 
járó gomolygó füst ellen próbáltunk 
tenni minta komposztáló építésével a 
székházunk udvarában. 

Május 1-én és 2-án a nemrég ala-
kult Surányért Kulturális Közhasznú 
Alapítvánnyal közös szervezésben 
Surányi Majálist rendeztünk, családi 
programokkal. Május 1-én nagyszabá-
sú akadályverseny, egész Surányt, sőt 
még a Dunát is be- és átfogó ügyességi 
és szellemi vetélkedő volt óriási civil 
támogatással, melyen gyermekek és fel-
nőttek közös csapatokat alkotva, kizá-
rólag együtt vehettek részt. Május 2-án 
a leányfalusi Árvácska Gyermekszín-
ház előadásában Grimm: „A suszter 
manói” című mesejátékát láthattuk a 
Liget téri játszótér kis lelátójáról, mely-
nek egyúttal ez volt a felavatása is, mely 
alkalomból egészséges finomságokkal 
kedveskedtünk fellépőknek és résztve-
vőknek egyaránt.

Júniustól minden második hétvégén 
táncházat szerveztünk az egyesület 
kertjében, Bilkei Bora, Winkler Atti-
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la és Újházy Teréz vezetésével, ahol a 
néptánc lépések tanítása után minden 
alkalommal közös táncra, bulira is ma-
radt idő.

Legnagyobb örömünkre az anno 
általunk kezdeményezett, de immár 
nagyrészben önkormányzati és alapítvá-
nyi szervezésben megvalósuló, a surányi 
nyár részévé vált, így az idén is elenged-
hetetlen Surány Fesztivál gyerek prog-
ramjainak szervezését és finanszírozá-
sát az egyesület ez évben is teljes mér-
tékben magára tudta vállalni, immáron 
a Nagy Ibolya vezette, népi örökségek 
bemutatására támaszkodó Tökmag ját-
szóház meghívásával, mellyel ezúttal is 
sikerült emlékezetessé tennie a mi kis 
sziget fesztiválunkat kicsik és nagyok 
számára.

Idén először támogatásunkkal va-
lósulhatott meg a méltán közkedvelt 
Tökfaragás program, melyre a faragni- 
és sütnivaló halloween tököket, mézes 
teát és egyéb finomságokat egyesüle-
tünk biztosított. 

Kivételesen télen is szerveztünk 
„karácsonyi” bolhapiacot, ezúttal a 
Művelődési Házban. Decemberben tá-
mogatásunkkal valósult meg az „An-
gyalszekér” program, melyre kicsiket 
és nagyokat meleg teával, forralt borral 
vártunk a Napsugár téren.

Bár augusztusra terveztük, de csak 
2011 januárjára sikerült meghívni egy 

bűvészt, a Pócsmegyeri Művelődési 
házzal közös szervezésben. Az általuk 
elnyert pályázatnak köszönhetően egy 
két részes bűvésztanfolyammá alakult 
a dolog, ami, nem csalás, nem ámítás 
nagy örömet és mégnagyobb megdöb-
benéseket okozott kicsiknek és az őket 
kísérő nagyoknak egyaránt.

Ezúton is szeretném megköszönni 
közvetlen munkatársaim, Bartel Judit és 
Csupor Zsuzsa, és állandó vagy rendsze-
res segítőink - Balogh Jánosné Horváth 
Terézia, Bori Anita, Jenei Gábor, Karsai 
Gábor, Kubatovics Ferenc, Jean-Louis 
Pierson, Ravasz Róbert, Szemmelveisz 
László - önzetlen munkáját!

Kérjük hogy az adó 1%-ukat adják 

(az idén is) a Surányi Fürdő Egyesü-
letnek, hogy az új székházat és kertet 
mielőbb felavathassuk, minél több és 
jobb programot tudjunk szervezni, 
illetve tovább szépíthessük kis telepü-
lésünket, lakó- és nyaraló-paradicso-
munkat!

Egyesületünk adószáma változat-
lan: 19178745-1-13

Minden jót kívánva, tisztelettel
Csóka Edina elnök
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 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.



Pócsmegyerről Leányfaluról
    5:00 5:05
    *5:20 *5:25  
    5:50 5:55
    6:15 6:35
    6:40 6:45
    **7:00 **7:05
    *7:30 *7:35
    7:40 8:00
    8:40 9:00
    9:40 10:00
    10:40 11:00
    11:40 12:00
    12:40 13:00
    13:40 14:00
    *14:10 *14:30 
    14:40 15:00
    *15:10 *15:30
    15:40 16:00
    *16:10 *16:30
    16:40 17:00
    *17:10 *17:30
    17:40 18:00
    18:30 18:35
    19:10 19:30
    20:10 20:35
    21:10 21:35
    22:20 22:30

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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