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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Április 14-én az alábbi napirendi pontok megtárgyalására hívta össze a Képviselő-testületet Németh Miklós polgármester
1./ Beszámoló a közbiztonság helyzetéről, valamint a Polgárőrség működéséről
2./ Előterjesztés Pócsmegyer Község
Önkormányzatának Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló
4/2008. (VI.26.) rendeletének módosításáról
3./ Előterjesztés Pócsmegyer Község
Önkormányzat
Képviselő-testületének 2010-2014. évi Gazdasági
programjáról.
4./ Előterjesztés az Önkormányzat
2010. évi költségvetéséről szóló
1/2010.(I.27.) rendelete módosításáról
5./ Előterjesztés az önkormányzat
2010. évi gazdálkodásának zárásáról
(zárszámadás) és a 2010. évi pénzmaradvány elfogadásáról
6./ Beszámoló a belső ellenőrzés 2010.
évi tapasztalatairól
7./ Előterjesztés a 2011. évi összesített
közbeszerzési terv elfogadásáról
8./ Aktuális témák:
- Barangoló Óvoda Alapító Okiratának módosítása
Az 1. napirendi pont tárgyalásához vendégeket is hívott a Képviselő-testület Herdics Antal főhadnagy,
őrsparancsnok, Deák Gábor hadnagy,
őrsparancsnok helyettes, és Bodor Róbert, törzszászlós, körzeti megbízott
személyében.
A lejárt határidejű határozatokról
készült polgármesteri beszámoló után
Németh Miklós polgármester, miután
köszöntötte a vendégeket, felkérte
Herdics Antal őrsparancsnok urat, tájékoztassa a képviselőket a település
közbiztonsági helyzetéről. Idézzük a
parancsnok úr szavait:
„a rendőrőrs illetékességi körébe tartozó terület nagykiterjedésű és
rendkívül tagolt. Pócsmegyer község
közigazgatási területéhez sok hétvégi
házzal beépült üdülőterület kapcsolódik. Az ezek ellen elkövetett betöréses
lopások drasztikus emelkedése a jellemző. Ennek a bűncselekménynek a
visszaszorítása érdekében figyelőszolgálatot működtetünk, egyenruhában
és civilben egyaránt, azonban a teljeskörű ellenőrzés a település szerkezet
miatt lehetetlen. A rendőrség bizonyí2.

tási kényszerben van. Az intézkedések hatékonysága érdekében operatív
módszerekkel tudunk előre lépni. A
foganatosított eljárásokat a bíróság engedélyezi. A leghatékonyabb munkát
a létszámhelyzet is nehezíti. A figyelő
szolgálatot járőreink látják el.. A 24
órás jelenléthez több munkatárs lenne
szükséges. A körzeti megbízottaknak is
havonta két alkalommal kell járőrszolgálatot teljesíteniük. Az év folyamán 18
fő érkezik a szentendrei kapitányságra.
Ebből a létszámból a tótfalui őrsre is
több ember kerül. 2011 őszétől az őrs
állományában egy fő nyomozó is meg
kezdi a munkát.
A betöréses lopások mellett a közlekedési kihágások, ittas vezetés, gyorshajtás kiszűrése is sok munkát jelent.
A gyorshajtás elsősorban a 1113-as,
Sziget útra jellemző, ahol tervezzük
sebességkorlátozás bevezetését, melyhez Pócsmegyer Önkormányzatának
támogatását kérjük. Légalkoholmérő
készülék a Tahi őrsön található. Akit
ittas vezetésen kapunk eltiltást kap a
járművezetéstől.”
A polgármester úr elmondta a rendőrség képviselőinek, hogy a közlekedési hatóságtól több ízben kérték sebességkorlátozó tábla kihelyezését a Sziget
úton. A Közútkezelő válasza minden
alkalommal az volt, hogy a kérdéses út
mentének csak egyik oldala belterület,
ezért nem szükséges a táblák kihelyezése, nem is járultak hozzá. . A közbiztonságra az itteni lakosság is törekszik
ügyelni, kezd kialakulni egy polgárőrségi együttműködés.
dr. Csémy István képviselő megemlítette, hogy az újonnan szolgálatba lépő, nem helybeli rendőröknek, ha
szükséges, albérleti lehetőség adódhat
a településen. A sebességkorlátozó
táblák kihelyezését továbbra is forszírozza az önkormányzat. Hangsúlyozta
továbbá az önkormányzat rendőrséggel
való együttműködésének fontosságát.
Hagymási János képviselő a motoroktól és quadoktól védené a környezetet, míg Szente Sándorné képviselő
az iskolából kiszabaduló gyermekeket
védené.
A parancsnok úr elmondta, hogy
a környezetkárosítók ellen idén lovas
járőrt vetnének be, a vendéglátóhelyeknél pedig folyamatos akciókat hajtanak
végre, komolyabb ellenőrzést tartanak.
Németh Miklós végezetül megkö-

szönte az őrsparancsnok tájékoztatóját
és megerősítette, hogy Bodor Róbert
körzeti megbízottal napi szinten tartják
a kapcsolatot.
A 2. napirendi pont alatt az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2008. (VI.26.)
rendelet módosítására került sor, melyet többek között a Képviselő-testület
létszámának változása, és a Képviselőtestület új bizottságának megalakulása
indokolt.
A Képviselő-testület egyhangúlag
fogadta el
Pócsmegyer Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendeletét Pócsmegyer Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 4/2008. (VI. 26.)
rendelete módosításáról
Az ülés 3. napirendi pontja az Önkormányzat 2010-2014. évi Gazdasági
programjának elfogadása volt.
A 4. napirendi pont tárgyalása során
a Testület módosította az Önkormányzat 2010. (I. 27.) sz. költségvetésről
szóló rendeletét, majd áttért az 5. napirendi pontra, az Önkormányzat 2010.
évi gazdálkodásának zárásáról készült
beszámoló megtárgyalására. Simon
Zsuzsa gazdálkodási előadó arról tájékoztatta a képviselőket, hogy az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásában
mind a kiadási, mind a bevételi oldal az
elvártnak megfelelően teljesült.
A teljesített kiadási főösszeg
364 842 e Ft, a teljesített bevételi főösszeg 367 257 e Ft. (Itt meg kell jegyezni, hogy a főösszegek nagyságát befolyásolja a pályázatok önrészének fedezésére rendelkezésre álló 120 millió
Ft hitel szerepeltetése). A módosított
előirányzathoz viszonyítva a kiadások
91,2, a bevételek 91,8%-ra teljesültek.
Az óvoda beruházás költségei kiegyenlítésre kerültek, A csatornaberuházás
5 millió Ft esedékes költségét átutalta
az Önkormányzat a tavalyi évben. A
szúnyoggyérítés a tervezettől eltérően
2.990 e Ft-ot emésztett fel. Hitelfelvételre nem került sor, folyószámla hitel
igénybevételére sem. A Vízmű támogatás 2011-ben került az Önkormányzat
számlájára. Jelentős tartalékkal, 7 millió
Ft-al zárult az év. A közüzemi díjakon
mutatkozott jelentősebb megtakarítás.
A költségvetés egyharmada beruházás
volt.
www.pocsmegyer-surany.hu

2011. MÁJUS 20.

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ

A 7 millió Ft pénzmaradvány részben a szúnyoggyérítési költség fedezését szolgálja ami sajnálatosan kimaradt
a költségvetés tervezése során. A fennmaradó összeget az év közben felmerülő, előre nem tervezett működési kiadásokra tartalékolja az Önkormányzat.
2011-ben figyelnünk kell a likviditásra, jelentős beruházás előtt állunk
(közösségi ház, Megyeri fasor, vízelvezető árkok stb.). Fontos, hogy a kiadások összhangban legyenek a bevételekkel.
A Képviselő-testület a költségvetés
módosítással és a zárszámadással kapcsolatos rendeleteket megalkotta.
Pócsmegyer Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
8/2011. (IV. 15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi
költségvetéséről szóló 1/2010. (I. 27.)
rendelete módosításáról Pócsmegyer
Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2011. (IV. 15.)) önkormányzati rendelete az önkormányzat
2010. évi zárszámadásáról
A rendeletek tanulmányozhatók a
Hivatal hirdetőtábláján ügyfélfogadási időben, vagy a www.pocsmegyer.hu
honlapon.

A 6. napirendi pont előadója Molnár Gyöngyi jegyző, elmondta, hogy a
belső ellenőrzés rendszere a Kistérség
szervezésében tevékenykedik. 2010.
évtől a Szántó és Társa Bt. látja el a
belső ellenőrzési feladatokat, évi 4-5
alkalommal vizsgálódnak a hivatalban.
A tavalyi évben nem találtak okot arra,
hogy intézkedések megtételét javasolják. A 2010-es évben apró javításokra
került sor. 2011-ben intézkedési terv
készül, pl. a leltározási szabályzat frissítésére kerül sor.
A továbbiakban a 2011. évi közbeszerzési terv elfogadására, majd a Barangoló Óvoda Alapító Okirata módosításának elfogadására került sor, ugyanis a
logopédiai ellátást szerepeltetni kell a
szakfeladatok között.
Végezetül Körmendi Judit az Önkormányzat főépítésze számolt be arról, hogy a surányi közösségi ház engedélyezési tervei elkészültek. A Testület
megbízta a polgármestert, hogy az épület augusztus 20-i átadási határidejének
betartása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
A továbbiakban a Testület zárt ülésen folytatta munkáját.
Összeállította: Csémy Istvánné

IDŐPONTVÁLTOZÁS!
Értesítjük a remélhetőleg nagyszámú résztvevőt és
érdeklődőt, hogy a Vízirendészet a meder használatot
május 28-ra engedélyezte. Ezért

A KÖTÉLHÚZÁS IDŐPONTJA
MEGVÁLTOZOTT!
A KÖTÉLHÚZÁS ÚJ IDŐPONTJA
2011. MÁJUS 28-a, DÉLUTÁN 16 ÓRA
Gyülekezés a pócsmegyeri révátkelőnél 15 óra 30
perctől. Jöjjenek minél többen.
Minden pócsmegyeri-surányi lakost szeretettel várunk!

SZIGETMONOSTORI
POLGÁRŐRSÉG
Bűnmegelőzési és Önvédelmi
Egyesület
2015 Szigetmonostor, Fő u. 26.

Polgárőrség jelenti
Az elmúlt két hónap során ismét
sokszor jártunk Pócsmegyer-Surány
területén. Lassan vannak, akik személyes ismerősként is üdvözölhetnek
minket, hiszen a „turista szezonban”
gyakrabban leszünk „vendégek” a településen megerősített szolgálattal.
A kék cetlijeink mellett két új is
bevezetésre kerül:
Piros lap – felhívja a figyelmet
olyan eseményre, tevékenységre stb.,
ami a bűnözők kedvét meghozhatja,
hogy meglátogassák az Önök otthonait. Kérjük figyelmesen olvassák el a
figyelmeztetést, hiszen az Önök érdekeit szolgálják.
Zöld lap – környezetvédelemmel
kapcsolatos megfigyeléseinket rögzítjük rá. Pl.: parlagfű, illegális zöldhulladék lerakat stb.
És a hagyományos Kék lap – itt
jártunk felirattal.
Amennyiben észrevétele, kérdése,
kérése, bejelentése van, úgy az alábbi
elérhetőségeken teheti meg:
polgarorseg@szigetmonostor.hu
www.monostorpolgarorseg.mlap.hu
06-30-620-4148
Felhívnám figyelmüket ügyeleti
telefonszámunkra, mely a nap 24 órájában üzemel: 06-20-522-1681
Továbbra is várjuk jelentkezésüket, ha egy olyan csapatba szeretne
kerülni, mely a közösségünket és biztonságunkat szolgálja.
Dobos Ágnes

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

www.pocsmegyer-surany.hu
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„Művészetek szerelmese”

XXI. ORSZÁGOS KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI
TÁRLAT PEST MEGYEI KIÁLLÍTÁSA
Pályázati felhívás

A Pest Megyei Közművelődési Intézet és a Váci Madách Imre Művelődési
Központ a Magyar Művelődési Intézet
és Képzőművészeti Lektorátus Művészeti Programok Főosztályával együttműködve, pályázatot hirdet a megye
területén élő, vagy tanuló magyar anyanyelvű nem hivatásos képző- és iparművészek (autodidakta, rajztanár és
naiv alkotók) számára.
A pályázaton részt vehet a megyéhez kötődő magyar anyanyelvű alkotó, aki elmúlt 16 éves és nem végzett
semmilyen képző- és iparművészeti
főiskolát, egyetemet, sem itthon, sem
külföldön, és jelenleg sem hallgatója
ilyen intézménynek, nem MAOE tag,
valamint hivatásszerűen nem foglalkozik alkotóművészeti tevékenységgel.
A Pest Megyei Képző- és Iparművészeti Tárlat megnyitójának időpontja:
2011. november 04. (péntek), 18 óra
A kiállítás november 27-ig lesz
megtekinthető a váci Madách Imre
Művelődési Központban. (2600 Vác,
Dr. Csányi László körút 63.)
A kiállítás megrendezése előtt a
Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus által javasolt országos zsűri tagjai értékelik a beküldött
pályaműveket. A zsűri létszáma 3-5 fő.
A zsűri tagjai javaslatot tesznek a
megyei kiállításon bemutatásra kerülő
művekre, a megyei tárlaton szereplő
anyagon belül a helyi díjazottakra, és
kiválasztják az országos Esszencia Tárlatra kerülő műveket. A zsűri munkája
zárt, döntését követően konzultációt
szervezünk az alkotókkal, csoportos,
illetve azon belül egyéni formában.
Az Amator Artium Pest megyei kiállításán megfelelő számú jelentkező
esetén közösségi díjra is javaslatot tesz
a zsűri, amelynek megítélési alapja a közösséghez tartozó alkotók egyéni munkája (minél több alkotó tartozik egy
közösséghez, és minél eredményesebben vesznek részt a válogatáson, annál
több esélye van az alkotóközösségnek a
díj elnyerésére).
Az önszerveződő művészeti közösségeknek (egyesületek, körök, stúdiók,
műhelyek), csoportoknak pályázatot
kell benyújtaniuk intézményünkhöz, a
Pest Megyei Közművelődési Intézet4.

hez.
A megyei és más csoportos kiállításokon kiválasztott művekből bemutatásra kerülő országos Esszencia Tárlat
a tervek szerint 2012 májusáig kerül
megrendezésre Budapesten.
Egy alkotó csak egy megyei kiállításra nyújthat be pályaművet.
Egy alkotó összesen három művet
adhat be, kategóriánként, kiállításra
kész állapotban. A művek megfelelő
csomagolásáról és szállíthatóságáról az
alkotóknak kell gondoskodniuk.
A sorozatok maximális terjedelme 3
db – egy sorozat, egy műnek számít!
A pályázatra 2008-ban vagy azt
követően készült, Amator Artium
kiállításon nem szerepelt alkotások
nevezhetők.
Nevezési kategóriák:
képzőművészeti kategóriában:
• Festészet: 1 kép terjedelme maximum 1 m2 lehet, sorozat esetén
maximum 50x70 cm/kép lehet; (a
papír alapú pasztell képek festészeti
kategóriához tartoznak),
• a grafika bármely ága (a grafikák
szabványmérete paszpartuval maximum 50x70 cm),
• kisplasztika, szobrászat (maximum
35 kg),
• tűzzománc (festőzománc, sgraffitto) maximum 0,5 m2/kép lehet,
• új vizuális kísérleti műfajok: video
installáció (maximum 5 perc terjedelemben),
• iparművészeti kategóriában: minden, ami a tárgyalkotás körébe tartozik, függetlenül az anyagtól (tex-

til, kerámia, bőr, tűzzománc, kovácsoltvas, bútor, játék, üveg, ékszer.)
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy
a népi tárgyalkotó művészet tárgykörébe tartozó munkákat nem áll módunkban befogadni.
A művek beadása várhatóan 2011.
szeptember első napjaiban lesz, ugyancsak Vácott a Madách Imre Művelődési
Központban. A beadás időpontjáról,
valamint annak fontos információiról
időben kiértesítünk minden alkotót,
aki benyújtotta pályázatát a kiállításon
való részvételre.
A kiállítás nevezési díja kategóriánként: 3.000,- Ft/fő
A művek leadásával együtt egy
rövid, 5-6 mondatos előre elkészített
életrajzot kérünk nyomtatott formában benyújtani, a kiállítás katalógusa
számára.
Kérjük az alkotókat, hogy – a kiállítás sikeres technikai lebonyolítása
érdekében – pályázatukat a lehető
legkorábban, de legkésőbb 2011. június 5-ig, a mellékelt jelentkezési
lapon a Pest Megyei Közművelődési
Intézetben Gaál Annának – levélben a
1052 Budapest, Városház u. 7. címre,
faxon a 06-1-485-6887 telefonszámra, vagy a gaal.anna@pmkult.hue-mail
címre – szíveskedjenek megküldeni.
Várjuk jelentkezésüket, jó munkát
kívánunk!
Gaál Anna főtanácsos
a Pest Megyei Tárlat kurátora
Makra Borbála
igazgató

EMLÉKEZTETŐ
Tisztelt Lakosok, Ingatlantulajdonosok!
Június 27-én hétfőn szállítja el KVG Zrt. az ingatlanok
elé kihelyezett lomokat. A lomok elszállítását reggel
6 órakor kezdik meg. Kérjük addig az időpontig kihelyezni a feleslegessé vált holmikat. Veszélyes anyagokat,
autógumit, bontási törmeléket ne tegyenek ki.
Köszönjük.
www.pocsmegyer-surany.hu
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Beharangozó-helyi vásárlás
Kedves Lakótársak! Kedves Surányiak!
Kedves Fiatalok!
A megszólításnak ezt a módját azért
választottam, hogy érezhető legyen, ki
mindenkihez is szeretnék szólni. Természetesen mindenkihez, aki olvassa a
lapot és remélem, egyre többen keresik
és olvassák. A surányiakhoz külön azért,
mert a faluban élőket és a portákon való
vásárlási lehetőségeket nem mindenki
ismeri, használja ki. A hozzánk hasonlóan több évtizede itt élők-nyaralók
automatikusan építették ki kapcsolataikat egyes családokkal az évek során
és lettek „törzsvásárlók”, alakultak ki
tartós kapcsolatok. Ugyanakkor a fiatal
betelepülők között is dicséretesen alakul az az igény, hogy helyben vásároljanak, egyben biztonságosan jó minőségű zöldséget, húst, tojást, tejet, stb.
Viszont nem ismerik a lehetőségeket, a
gazdálkodó családokat.
Most ebben szeretnénk segíteni.
Miért most?
Mert egyre többet hallunk manapság
az ökológiai – és biogazdálkodásról,
tudjuk, hogy vannak már az országban
önellátásra törekvő, sőt ezt elért falvak,
melyek egyike Rozsály. Róluk nagyon
sok híradás szól mostanában, sőt fiatal
polgármesterük, - aki tanárember, később jogot végzett, hogy megalapozott
ismeretei legyenek a település igazgatásához – konferenciákon, előadásokon
ismerteti tevékenységüket, eredményeiket, ezzel is segítve azon településeket,
amelyek erre az útra szeretnének térni.
Egy nemrég lezajlott esztergomi
konferencián Lóska Anikó, Fazekas János és Hagymási János is meghallgatta
őt és személyesen is megismerték.
Nálunk ez csak egy távoli elgondolás, egy jövőkép, hiszen az Önkormányzatnak nincsenek földjei, - náluk
viszont ez volt 20 éve az elképzelés
alapja - , de vannak a családoknak. Jó
talaj, minőségi vízkincs és még az öregek termelési tapasztalatai is rendelkezésünkre állnak ahhoz, hogy újra elinduljon a falu ennek az elgondolásnak az
irányába.
De! Ehhez közös akarat, főleg a
jelenleg gazdálkodók megerősítése
szükséges, a hagyományok átvételére,
a fiatalabbak ilyen irányú ismereteinek
www.pocsmegyer-surany.hu

megszerzésére /iskolában, családban/ is
szükséges lenne.
Sajnos az elmúlt félszáz év gazdaságpolitikája eredményezte mai állapotból újra feltámasztani a faluban virágzó
hagyományos gazdálkodást, bizony
utópiának tűnik. Mégis úgy gondoljuk
sokan, hogy a jövő a biztonságos önellátás felé halad azokon a területeken,
ahol, mint nálunk Magyarországon és
itt a Szigeten is meg vannak a jó feltételek. Rozsályban ezen kívül a szociális gondoskodás, ellátás szükségessége
is szerepet játszott a tervezésben, ami
máshol is feladata az Önkormányzatnak.
Pócsmegyeren a jelenleg gazdálkodók segítése, esetleg a biogazdálkodás
minisztériumi szintű elképzeléseinek
– pályázati segítséggel történő - megvalósítása, kezdete lehetne egy változásnak.
Ezt az első lépcsőt szeretnénk ebbe
az irányba azzal segíteni, hogy azon
gazdák nevét, címét és termékeit közre adjuk, akikkel a mai napig sikerült
megbeszélnünk a helyi vásárlás lehetőségét.
A lista még bővülni fog, kérjük is
mindazokat, akiket még nem értünk el,
hogy telefonon jelentkezzenek /Bécsy
Lászlóné, 06-26-395 413, 06 20 206
6451/, amennyiben szeretnének ebbe a
kapcsolatrendszerbe bekerülni.
Azért csak beharangozó ez a jelenlegi írás, mert a termények még csak a
következő hónapokban lesznek folyamatosan megvásárolhatók. Szabad földön először a virág, aztán a saláta, júniusban az eper és utána többi zöldségféle, paradicsom, paprika, … burgonya,
csemege kukorica érik. Tehát mindig
az idénynek megfelelő termékek vásárolhatók.
Mivel a gazdák szerdán és szombaton piacolnak, ezért felajánlották
a péntek délután 17-19 óra közötti
vásárlási időt a helybeliek számára.
Ilyenkor már behozzák a földekről,
sőt össze is készítik a terményeket,
tehát lehet belőle választani a hétvégére, a következő hétre. Meg lehet beszélni a következő heti szükségletnek
megfelelő rendelést is ugyanekkor.
Több gazdánál szokás, hogy a kapun lévő táblán megjelenítik az éppen

aktuálisan vásárolható termék nevét.
Kérjük ezt is figyeljék!
Következnek azok nevei és címei,
akik szívesen látják Önöket, hogy
egymásnak segíthessünk:
BORDA SÁNDOR, Táncsics Mihály
u. 6. Tel.: 06-26-395 026
Zöldségfélék (sárgarépa, fehérrépa,
zeller), borsó, paprika,paradicsom,
csemege kukorica, krumpli
SCHANDL HUBERT, Táncsics Mihály u. 30. Tel.: 06-26-395 785
Eper, borsó, zöldségfélék, paprika,
paradicsom, uborka, cékla, csemege
kukorica
SALLAI LÁSZLÓNÉ, Julika, Deák
Ferenc utca
Csirke és tojás
NEMES ISTVÁN, Kossuth Lajos utca
30. Tel.: 06-26-395 117
Eper, saláta, paprika, paradicsom,
zöldbab, uborka, krumpli
SZENTE JÁNOSNÉ, LIDI NÉNI
Tabán utca 9. Tel:06-26-395120
Virág, bab (fejtőbab, Juliska bab),
uborka, zöldségfélék, paprika, paradicsom, cékla, zöldborsó, csemege
kukorica
ÁGOSTON ZSOLTNÉ, KATI, Tabán
utca Tel.: 06-20-410 1654
Tej, probiotikus/élőflórás joghurt
Hétköznap délelőtt és munkaidő
után is (16-19 óra)
KATONA LÁSZLÓ
Tel.: 06-30-977 3049
Eper - érdeklődés, megbeszélés szerint
Természetesen a surányi piac létét
ez a kezdeményezés nem veszélyezteti,
hiszen aki megszokta a faluból az ottani piacolást, az természetesen ezentúl is
felmegy hétvégén.
Sok szerencsét, jó vásárlást Mindenkinek!

Bécsy Lászlóné
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Anyák napja az óvodában
Idén is rengeteg aranyos, megható kis
énekkel, verssel és persze virággal köszöntötték az óvodás gyermekek az
édesanyákat és nagymamákat. A gyerekek nagyon fontosnak tartották, hogy a
műsor, az énekek, meg az ajándék meglepetés legyen, titokban tartották, és nagy
izgalommal készültek erre a szép napra.
A Nyuszi csoportosok körbe állva
közösen, és hármas négyes csoportokban külön-külön is verseltek, majd
átadták a virágokat, és egy kedves, gazdagon díszített kis ékszerdobozkával
lepték meg az édesanyjukat.
A Süni csoportosok fejdíszes jelmezekben adták elő a „hová mész te kis
nyulacska” kezdetű éneket, majd kerá-

miafestékkel festett bögréket adtak át
anyukájuknak.
A Katicások spatulával körberakott
díszdobozokat készítettek és kis papír
szívecskékből készített tasakba csomagolt süteményekkel kedveskedtek.
A szülők és nagyszülők büszkeség-

től és meghatódottságtól könnyes szemekkel figyelték drága kincsüket amint
teljes szívből szavalták:
„Keresek virágot
Pirosat, fehéret
Bokrétába kötöm,
Odaadom néked.

Nem is kívánok
Érette egyebet,
Csak hogy Édesanyám
Ölelj meg, csókolj meg.”
Virágh Zita

Nem szép, de szükséges ELMŰ beruházás
Az ELMŰ a Napsugár téren villanyoszlopot helyezett el.
Felállításának előzményeit az önkormányzatnak is megküldött műszaki leírásban ismertette:
„A Vízművek ingatlanjai (volt üdülői) – amelyek a Napsugár téren túl a Duna soron, vízmű soron, stb. vannak – jelenleg magánhálózaton mintegy alfogyasztóként kapnak
villamos energiát. A jelen beruházás célja az, hogy ezek az
ingatlanok közvetlenül rákapcsolhatók legyenek a közcélú
villamos hálózatra. Mivel a meglévő hálózat jelentősen kiterhelt, illetve a 9214/20.sz. állomásból induló kivezetések
nagyon hosszúak (feszültségesési és zárlat problémák léphetnek fel) szükség van egy közelebb lévő tr-állomás léte6.

sítésére, melyre majd átterhelhetők lesznek a szóban forgó
ingatlanokat ellátó hálózatszakaszok.
A kisebb biztonsági övezettel rendelkező burkolt vezeték létesítését a belterületi ingatlanok közelsége és a meglévő magas növésű fák indokolják. Az így létesülő nyomvonalas hálózat biztonsági övezete sem érinti a közeli ingatlanokat. A burkolt vezeték…a környéken élő madarak
számára is nagyobb biztonságot nyújt.
Az új OTR-állomás mellé egy földre helyezett közvilágítási elosztószekrényt is telepíteni kell, az új kivezetések
közvilágítási áramköreinek megtáplálására.”
www.pocsmegyer-surany.hu
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„Gyuri bácsi üzenete”
A teakészítés általános szabályai
Internetes levelesládánkba rendre érkeznek kérdések arra vonatkozóan, hogyan kell elkészíteni a gyógyteákat.
Vannak általános szabályok, amelyeket ismerni kell a helyes eljáráshoz.
A gyógyteákat készíthetjük virágból, levélből, gyökérből, termésből és
kéregből.
A virágot, levelet, hajtásvéget forrázzuk. Egy adag 3 gramm, egy csapott
evőkanálnyi mennyiség, ezt kell leönteni 2,5 dl forrásból levett tiszta vízzel.
Utána le kell fedni, majd állni hagyni
15-20 percig. Ha kicsit több ez az idő,
az nem baj, de ha 1 óránál tovább hagyjuk ázni, akkor már ne igyák meg, inkább készítsenek frisset.
A gyökereket, kérgeket, a termést
főzzük, általában 10-15 percig. A katángot is főzni kell, mivel kemény szerkezetű szára, csak így oldódik ki belőle
a hatóanyag. Főzéssel készítjük még a
kovasav tartalmú növényeket, pl. zsurlót.
Hideg áztatással készülnek a nyálkatartalmú növények, mint pl. mályva,
a kankalin. Ezeket 4-5 órán át áztatjuk.
A csipkebogyó C-vitamin tartalma

elbomlik 60 fok felett, ezért szintén hideg ízben áztatjuk 5-6 órán át. A fehér
fagyöngyöt mészmentes hideg vízben
kell 12 órán át áztatni, célszerű este beáztatni, reggel meginni a teáját.
Nem szabad a teakészítéshez fém
eszközöket használni, mert egyes
anyagok gyógyhatását semlegesíti a
fém. A vizet lehet fém teaforralóban
melegíteni, de amivel a növény közvetlenül érintkezik (szűrő, csésze), az
ne készüljön fémből.
Izesítést nem ajánlunk. Ha azonban élvezeti teaként isszák a teát, akkor tehetnek bele mézet, citromot.
De sohasem forró teába! A méz fontos
enzimjei, a citrom C-vitaminja 40 fok

felett elbomlanak, várjanak tehát, míg
langyosra hűl a tea. A méz gyógyhatása
fontos tényező, soha nem édesítsék a
teájukat cukorral. Azonban a méz savasít is, ha valakinek sok a gyomorsava,
akácméz fogyasztását ajánlom.
A teákat mindig frissen készítsék. A tisztító teákat éhgyomorra, a
vízhajtókat napközben elkortyolva, a
hashajtókat, nyugtatókat este igyák.
Emésztésjavításra étkezés után 15 perccel, étvágyjavításra evés előtt 30 perccel
igyanak teát.
Közreadta:
Borszékiné Rétháti Ágnes
a Bükki Füvészmester és
Népgyógyászati Egyesület lapjából

ASZTALOS
ÉPÜLET ÉS BÚTORASZTALOS MUNKÁT VÁLLALOK.
KÜLSŐ ÉS BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓK
EGYEDI BÚTOROK GYÁRTÁSA BEÉPÍTÉSE
GÁL FERENC – 06-30 241 0592

Dunai Hidak
Sűrű fűzek között,
Némán kanyarog,
Hátán hordja csónakom,
Mindjárt otthon vagyok!

Közös lenne a munkánk,
Közös az örömünk,
Mikor elérjük a hidat,
Együtt gyönyörködünk!

De ni csak! Most ő is
Lejött fürdeni ide!
Csak kinyújtom a lábam,
S már vagyok is hegyibe!

Rábízhatom magam,
Jól ismerjük már egymást,
Üdvözlöm a falum tornyát,
Mint egy jó pajtást.

De messzire eveztem előtte!
Végig szemben az árral…
Hogy aztán együtt úszhassam
Vissza a Vén Dunával.

S bár nehéz volt a sóhaj,
A szív még fiatal,
Gondolta: rá se ránts!
Tiéd a diadal!

Itt valahogy összeérnek a dolgok…
Lent és fent… egyre megy,
Elébb lent húzta a gályát,
Majd hirtelen hegyre megy!

Még egy-két csapás…
Ideje kikötni.
Innen indultam el…
Itt kell megérkezni!

Felfelé - menet közben Pihenni meg-meg álltam,
Néha a folyó is kényeztetett
Csendes limányával.

Mikor Tótfalura értem,
Pihentem keveset.
Hosszan néztem a hidat…
Mi mindent megérhetett?

S mielőtt e gondolat túl
Messzire indítana,
Felráz a távolból hallatszó
Harangunk szava.

Itthon vagyok végre,
Esti harangszóra,
Ezért a sok szépért
Lelkem hálámat rója

S míg húztam a vizet egyre,
Gondokkal nem törődve,
Beitta magát e táj
Szívembe… mindörökre.

Nyári délután a folyó,
Mintha a Menny lenne maga…
Még a nap is megfürdik benne,
Szikrát vet mosolya.

Gyorsan a ladikba ugrok,
S miközben a víz szalad,
Meg-meg paskolgatom lágyan
A tenyerem alatt.

Gondoltam: bárcsak
Jött vón’ még valaki,
Szemben az árral,
Velem kitartani!

Fentről a Vöröskő
Büszkén integet,
Hányszor megmásztuk már?
Ugye gyerekek!

Eveznem már alig kell,
Hazafelé tudja a víz az utat,
Akár háttal is csuroghatok,
Megnyugtat ez a tudat.

A túlparton egy másik harang szól,
S bár Pócsmegyernél Dunahíd nincsen,
Vidáman csilingel mind kettő,
Mert összeköti őket az Isten!

www.pocsmegyer-surany.hu

Budapest, 2011 április 11.
©Borszéki Attila
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Balogh Jánosné Horváth Terézia

Régi pócsmegyeri gyermekjátékok 16.
Ürgeöntés – ürgefogás – ürgefogat
Az ürge szó hallatán bizonyára sokaknak eszébe jut Petőfinek Arany Lacihoz írt verse, amely kedvesen írja le az ürgeöntés csínjátbínját. Az ürgeöntés a 20. század közepéig elterjedt szokás volt Magyarországon, ma viszont már törvénysértésnek számít, ugyanis
az ürge védett állat. (Írja a National Geographic magyarországi kiadása.) Sőt: a legveszélyeztetettebb szárazföldi gerinces
állatfajok közé tartozik!
…
A mi emberünk se’ rest,
Odanyargal egyenest
A lyuk mellé,
S beleönté
A veder vizet;
Torkig tele lett.
A szegény kis ürge
Egy darabig türte,
Hanem aztán csak kimászott,
Még az inge is átázott.
A lyuk száján nyakon csipték,
Nyakon csipték, hazavitték…
A földön élő mókusfélékhez tartozó kicsi rágcsáló, a közönséges ürge (régebbi latin nevén citellus citellus, újabb nevén
Spermophilus citellus) korábbi megítélése lényegesen különbözött a mai állásponttól, amikor is egyértelműen a mezőgazdaság egyik kártevőjeként tartották számon.
Az ürge legtöbbször homok-puszták talajába ássa több méteres járatrendszerét. A mai Magyarország legnagyobb részén
elterjedt kis állat „gyenge füvekkel és gyökerekkel, útifűvel, lóherével, hüvelyesek magvaival és mindenféle bogyókkal táplálkozik. Ősz felé e terményekből készletet gyűjt, melyet a hörcsög módjára pofazacskóiban hord haza. E mellett az egerekre
és a földön fészkelő madarakra is veszedelmes, mert nemcsak fészkeiket fosztja ki, hanem az öregeket is megtámadja…”
Figyelemre méltó azonban, hogy már száz éve is úgy fogalmaztak, hogy az általa okozott kár csak akkor válik érezhetővé,
ha az állat nagyon elszaporodik, és akkor a szemes terményt valósággal megtizedeli a sok ürge. Nemcsak kára miatt, hanem
haszna végett is volt szokás, hogy földalatti járataiból kiöntötték, megfogták. A szegény emberek, így a romák is ették a
húsát. Szőrméje félnemes prém, szűcsipari alapanyag.
Annyira szorgalmazták az ürgeirtást, hogy a „volt nagybirtokokon a fiatal béreslegények vasárnaponként jártak ürgészni
s a levagdalt ürgefarkok után az uradalomtól kisebb pénzösszeget kaptak” a Magyar Néprajzi Lexikon szerint. A Magyarság
Néprajza című kézikönyvben pedig ezt írták az 1930-as években: „Régebben az alföldi uradalmakban az aratók naponta egy
órát ürgészni tartoztak. A fogott ürgét megnyúzták s pörköltnek megfőzve, megették.”
Nemcsak felnőttek, hanem gyerekek is öntöttek ürgét és fogták meg csapdával, már a XIX. századi leírások szerint is.
Az emberi művelődés többezredes történetében gyakran tapasztalható, hogy korábbi eljárások és eszközök fokozatosan
„lecsúsznak” a gyermekvilág körébe, átminősülnek játékká.
Az ürgefogás legegyszerűbb módszere: a lyukba hirtelen nagy mennyiségű vizet kell önteni, hogy kibújjon onnan, és
gyorsan el kell kapni kézzel. A „kiöntött” ürge megfogását csapdafélékkel meg lehet könnyíteni.
Egy 1904-es születésű megyeri gazda mondta el nekem 1961-ben a pócsmegyeri kisfiúk játékszerű ürgefogását az 1910-es
évekből.
Első lépés volt az ürgeöntés. A megyeri kisfiúk is azzal kezdték, hogy „kiöntötték az ürgét a lukból”.
A második lépés az ürgefogás. Vadászás kicsiben! A megyeri gyerekek „hurokkal” (más elnevezéssel „tőrrel”) fogták,
amelyre „a kiöntött ürge fölakasztotta magát.” Az eszköz egy csapdaféle volt, amely a vadfogó hurkok körébe tartozó, szárazföldi „rántó hurkok” egyik formája. Játékszerként értékelték Pócsmegyeren. Itt és a közelebbi környéken „csikkentyű”nek hívták. Más magyar vidékeken „csikkentő, csekkentő” vagy egyéb szavak szolgáltak a kisebb mezei rágcsálók elejtésére
szolgáló szerkezet megnevezésére. A „hurokvetést” így végezték: Az ürgelyuk mellett leszúrtak a földbe egy hosszú, vékony
vesszőt, „nyers fát, ami hajlik”, rugalmas, ez lett a rántóvessző, megyeriesen „rugófa.” A hurok meghúzásánál ennek a visszacsapó erejét használják fel. („Őznek nagy, élő fát hajlítanak meg a hegyekben”, mondta adatközlőm 1961-ben.) Készítettek
egy rántóhurkot, kb. egy méteres erős, finom spárgából. A zsineg egyik végét a meghajlított ág vékony végéhez kötötték,
a másik végére pedig kiképeztek előbb egy „lukat kötöttek”, majd egy „hurkot,” vagyis száras hurkot képeztek. „Pontosan
a lukra tették” a hurkot. Két darab, 20 cm hosszú „pálca” kell hozzá, mindegy, hogy milyen fa. Bicskával kifaragják kettős
ferde bevágással, lapolás-szerűen, úgy, hogy „összeillő” legyen a párjával. Szorosabb értelemben véve ez a kételemű alkatrész a „csikkentyű”, a tulajdonképpeni kioldó szerkezet, a csapda „elsütő szerkezete”. Általános formájában két kampós ág
illeszkedik egymáshoz, mint a rajzon. Az egyik darabot a hurokszár közepére erősítették, a másik darabot cövekszerűen
„leszúrták” a földbe az ürgelyuk mellé.
8.
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Az ürgefogó csapóhurok működésének elve
A „kiöntött ürge” a hurokba bonyolódott, amikor menekülni akart a vízzel telt járatából, eközben a hurok kampóját
kiakasztotta a földbe vert pálca kampójából, és a rugalmas vessző a levegőbe rántotta. „Az ürge a testével elrántja a hurkot.”
(A megyeriek „a nyulat is hurkolták”, „megrántották”, de nyúlfogáskor a hurok drótból volt.)
A harmadik lépés az igazi játék az élő állatkával, persze az is a felnőtti tevékenység „kicsinyített mása”: az ürgefogat készítése. Erre kevesebb adatot ismer a néprajz, ezért is olyan értékes a pócsmegyeri adalék, fontos a közreadása. Tiszaalpárról
ismerek egy visszaemlékezést, amely szerint az 1920-a években egy parasztgyerek saját készítésű játék kocsiba befogta az
ürgét. (Az Alföldön többfelé szokták kisfiúk a foglyul ejtett ürgét madzagon vezetni, mintha kantárral irányítanák.) Pócsmegyeren az 1910-es években a fiúk „csináltak fából kiskocsit”, volt benne „cérnaguriga kerék” (fából esztergált, széles talpú
„spulnin” árulták még akkor a varrócérnát!), „rendes parasztkocsi”. Nőtt „piros gyökér a mezőn, vadrépa, azzal festették
be” a játék szekeret. (Vadmurok?) Készült hozzá „madzagból lószerszám”.Ráerősítették az ürge nyakára, egy helyen a derekára, hátul két „istráng” hurokszerűen hozzákötve „a hámpácákhoz”. „Befogták.” „Az egyik gyerek megfogta, a másik meg
kötötte rá madzagból az istrángot.” Közben vigyázni kellett, mert „élő állat, harap az ürge”. Nem sokáig tűrte a kis vadállat
a háziasítást. Menekült, szaladt a kocsival. „Bebújt a lukba”, de „a kiskocsit nem tudta bevinni”. Aztán „a kutya elvitte az
ürgét”, megette…

MEGNYITOTTUNK!!!
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
www.pocsmegyer-surany.hu

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
9.
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Kiegészítés

a Vata Kör Művelődési Ház udvarán végzett munkálataival kapcsolatban
/ vagy Bécsy Lászlóné/ 06-20-206 6451/
telefonján kérjük, jelentkezzen.
Valószínűleg ennek a hétnek a végén /május 29-én/ még kőműves mellé,
a kerítés felrakásához is szükség lenne
2-3 vállalkozó férfiemberre, akik szíves
végeznek munkát a közösségért. Várjuk segítségüket, mert szeretnénk, ha
minél többen vennénk részt ezekben a
munkálatokban
Különösen fiatal munkaerőket várnánk szívesen, akiknek gyerekei majd
büszkén mondhatják, mit csinált Apu
és Anyu azért, hogy egy igényes és védett környezetben teljen a gyerekzsúr,
a családi ünnep, a kiállítás, a délelőtti
vagy délutáni játék, …
Előre is köszönjük segítségüket, a
Kör nevében
Bécsy Lászlóné

Sajnálatos módon semmi és senki sem
tökéletes. Így az elmúlt havi cikkemben
sajnos nem említettem meg a Nyugdíjas Klub segítségét, pedig ketten gondoltuk végig, kinek is illik köszönetet
mondanunk.
Most viszont megköszönjük a virágültetésnél végzett segítő munkájukat,
s álljon itt egy kép dokumentálásképpen. Vargháné Esztike, Sági Lajosné és
Szabó Erika lett megörökítve a képen.
A kérés:
A május 23-i héten hétköznap
délután, munkaidő után padokat szeretnénk készíteni az udvari sütőalkalmatosságok mellé. Kérjük, hogy aki
ügyes barkácsoló otthon, szeret és tud
is fával bánni, a már említett és közölt
telefonszámokon (Szabó Erika: 06-302698992, Karsai Gábor:06-20-9378665

A fele sem igaz?
Az alábbi történetet már több változatban is hallottam, a mozaikokból raktam össze a nekem legjobban tetszőt és
most elmesélem Önöknek is.
Íme a „mese”, ami valószínűleg nagyonis valóság:
Legalábbis az eleje. 1914. június
18-án Szarajevóban meggyilkolták Ferenc Ferdinánd Habsburg főherceget
és szépséges feleségét Hohenberg hercegnőt. A boszniai fővárosban történt
merénylet volt a szikra, amely kirobbantotta az első világháborút. 20 millió
áldozat volt a végső mérleg.
A fejedelmi pár egy vérpiros hatüléses nyitott autóban haladt az integető
tömeg sorfala között, amikor G. Princip a merénylő felugrott a lassan haladó
kocsi lépcsőjére és tüzelt. /talán ezért
nincs a mai autókon lépcső/.
És mostmár csak az autóra koncentráljunk! A háború végén a fegyverszünet megkötése után Jugoszlávia
kormányzója rendbehozatta az autót és
közlekedett vele. Négy balesetet szenvedett, és miután fél karját is elveszítette elhatározta, hogy az autót szétvereti,
megsemmisíti. Barátja, Dr. Srikis nevezetű orvos lebeszélte róla és megvette
az elátkozottnak kikiáltott autót. Boldogan furikázott a gyönyörű autóval,
mígnem egy szép napon /máramennyire szép nap az ilyen/ felborult, a kocsi
maga alá temette – és kampec.
10.

A „halottas kocsinak” persze semmi
baja nem történt. Ismét egy orvos vette
meg, de nem mert vele járni, eladta egy
svájci autóversenyzőnek. A dolomit
hegységben rendezett autóversenyen a
sofőr kirepült az autóból, fejjel egy kősziklának és ennek is kampec.
A sértetlen szép autó most egy jómódú parasztgazdához került. Úgy
bánt vele az új tulajdonos mint egy hímes tojással, mégis megölte. Hogy miképpen? Imígyen: az országúton lerobbant kocsit egy barátja vontatta kötéllel
a szervizbe. A kocsi a lejtőn megtáltosodott, nekiütközött a vontatónak és a
két pasasnak annyi.
A járgánynak még mindig kutyabaja
– ja, kérem, a régi időkben még tudtak
autókat gyártani – így aztán új tulajdonoshoz került. Még a nevét is tudjuk a
merész új tulajnak. Tiber Hirshfieldnek

hívták a vállalkozó szellemű úriembert.
De ő már nagyon óvatos volt. A vérpiros színt tartotta baljós színárnyalatnak
és ezért átpingáltatta babakék színűre.
Na – így ugyebár mingyá’ más a leányzó fekvése.
Esküvőre volt hivatalos ez a merész
Tiber – négy barátjával hajtottak a lagzira, amikor frontális ütközéssel mindazöten felszálltak az égbe.
Itt már kicsit javítgatni kellett a
becses ereklyét, már nem merte senki
megvenni. A bécsi múzeumba került,
ahol szigorúan tilos volt beleülni. Karl
Brunner nevezetű múzeumőr gondozta. A második világháborúban bombatalálat érte a múzeumot. Az autóból és
Karl Brunnerből semmi sem maradt.
A történetet elmesélte:
Asztalos Lajos

Változás Dr. Fülöp Judit fogorvos
rendelési idejében
Június 1-től a rendelési idő az alábbiak szerint módosul:
Hétfő délután: 13 - 20 óráig
Szerda délelőtt: 9 – 13 –óráig (gyermekfogászat)
délután: 13 – 17 óráig
www.pocsmegyer-surany.hu
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Vihar ?! .... Betörés ?! ....

Figyelem!
KUTYATÁP!

Hogy segíthessünk,

kössön biztosítást házára,

Minőségi Kutyaeledel OLCSÓN minden kutyának!
Cégünk NAGYKERÁRON kínálja a
DaDo és a Runner prémium kutyatápokat!
Fehérjeforrás: HÚS!
NEM TARTALMAZ: szóját, mesterséges
színezéket és tartósítószereket!
GMO FREE, azaz
GARANTÁLTAN
génmanipuláció
mentes táp!

nyaralójára!
EXTRA KEDVEZMÉNYEK!
Hívjon bizalommal: Widder

Nyári
AKCIÓNK:

Éva

tanácsadó, üzletkötő
Generali-Providencia Biztosító

Runner prémium táp 20 kg:
7200 Ft
DaDo szuperprémium táp,
kizárólag tengeri hallal 3 kg: 3500 Ft
Több zsák vásárlása esetén további kedvezmények!

Telefon: 06-20-661-4475

INGYENES házhozszállítás
akár már egy zsák táp esetén is!
Várjuk hívását a 06-70-329-37-97-es
telefonszámon!

Minden egyéb biztosítással is állok rendelkezésére:

www.dado.hu

nyugdíjbiztosítás.

vállalkozás-, felelősség-, jogvédelem-, autó-,
veszélyessport-baleset-egészség-, élet- és

A Polgármesteri Hivatal közvetlen telefonszámai
Feladatkör
Ügyintéző
Anyakönyvi ügyek, lakcímbejelentés Kajos Lászlóné
Adóügyek
Kőbányai Jánosné
Virágh Zita
Építési és műszaki ügyek
Takács József
Pénzügy
Simon Zsuzsa
Pénztár
Debreczeni Beáta
Iktatás
Somogyiné Alagyi Szilvia
Polgármester titkárság
Klibán Zita
Jegyzõ titkárság,
Kisbíró szerkesztősége
Csémy Istvánné

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
www.pocsmegyer-surany.hu

Telefonszám
06-26-814-844
06-26-814-848
06-26-814-848
06-26-814-847
06-26-814-846
06-26-814-849
06-26-814-845
06-26-814-843
06-26-814-841

Szent Klára Gyógyszertár
Fiókgyógyszertára

a pócsmegyeri
GYÓGYSZERTÁR

nyitva tartása:
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

FOGÁSZAT

Dr. Fülöp Judit fogorvos rendelési ideje Pócsmegyeren:
FOGÁSZATI RENDELÉS
Hétfő:
13 – 20 óráig
Szerda:
9 – 13 óráig gyermekfogászat
13 – 17 óráig felnőtt rendelés
Dr. Fülöp Judit fogorvos
Telefon: 06-20-99 48 316
11.
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Dr. Kiss András sorozata – Torockóról – 3. rész

Tartozom még néhány képpel a faluról.
Ezeket legutóbbi, április elejei ottlétünkkor készítettem
A Felső Piacsor házai (1.kép) az
1870-es tűzvész után épültek, aránylag rövid idő alatt, ezzel magyarázható
egyöntetűségük, ami egyben az egész
1. kép

Piactér sajátos hangulatát is megmagyarázza.
Városiassá teszi a piacteret az a tény,
hogy az épületek homlokzata közvetlenül az utcára néz, nem rendelkeznek a
falusi házakra oly jellemző előkerttel.
Sajátosak a torockói házak a pinceajtó
közvetlen utcai nyitása miatt is. Erre
annak idején azért volt szükség, hogy
a „vaskenyeret” a nyersvas tömböket
a szekérről egyből a pincébe lehessen
gurítani.
Érdemes megfigyelni a homlokza-

tok változatos díszítő elemeit – nincs
két egyforma díszítésű ház. (2. 3. kép)
Megmutatok egy olyan házat is,
amely átvészelte a tűzvészt, annak ellenére, hogy fából épült a XVIII. században. Sajátossága, hogy csak az ablakkeretig tapasztották be és meszelték
4. kép

2. kép

le, ezen felül a gerendákat szabadon
hagyták (4.kép)
Torockó hírét, hajdani gazdagságát
nem csak hegyeiben rejlő vasércének,
hanem forrásvizeinek is köszönhette. A
leglátványosabb és legismertebb a vajor –
a Piactéren található forrás (5.kép). Négy
itatóvályút és két mosásra használható
medencét építettek hozzá. Vízhozama a
legnagyobb a források közül. Egy 10 literes edényt 4 másodperc alatt megtölt.
Búcsúzzunk Torockótól ezekkel
a képekkel és azzal az elhatározással,
hogy a falut a helyszínen érdemes igazán bejárni és a Székelykőre felmászni.
Dr. Kiss András
A szerző képeivel

3. kép

5. kép

TÁPLÁLKOZZUNK EGÉSZSÉGESEN

Kedves Háziasszony! Itt a tavasz, de lassan
a nyárelő is. Sokféle zöldség között válogathatunk. Ezekből szeretnék válogatni és
ételt készíteni.
Zöldséges raguleves
70-80 dkg csirke- vagy pulykaaprólékot
(nyak, szárny, hát, láb,) kb. 2 cm-es darabokra vágunk és egy fej megtisztított vöröshagymát apró kockára aprítunk. Egy lábasba 3 evőkanál olajra tesszük és kevergetve
megpirítjuk. Egy csapott kiskanál sóval, meg
1 csapott mokkáskanál őrölt borssal meghintjük, 2 dl vízzel felengedjük. Lefedjük, kis
lángon kb. 40 perc alatt puhára pároljuk. 2 db
sárgarépát, l db petrezselyemgyökeret megtisztítunk, megmosunk és apró kockára vágva az
aprólékhoz adjuk. Fedő nélkül, nagy lángon
2-3 perc alatt zsírjára sütjük, vagyis hagyjuk,
hogy a leve elfőjön. Ekkor egy csapott evőkanál rétesliszttel meghintjük, elkeverjük és kb.
1,2 liter vízzel fölöntjük. Nagy lángon egyszeregyszer megkeverjük fölforraljuk és hozzáadjuk a 15 dkg zöldborsót, majd a 15 dkg-nyi
cikkekre vágott csiperkegombát is. Izesítjük
még sóval, ha szükséges utána borsozunk és
fölaprított petrezselyemmel fűszerezzük. Kis
lángon még 10 percig főzzük, és tálaljuk.
Elkészítési idő: 1 óra 30 perc
Lekváros derelye
Először a tésztát készítem el: 80 deka főtt
burgonyát még melegen áttörök, majd megvá-

12.

rom, amíg kihűl, és kb. 25 dkg Graham-lisztet,
3 evőkanál búzadarát, egy kevés sót, 1 tojást
meg 1 kiskanál margarint hozzáadva jól összedolgozom. 2-3 cipót gömbölyítek belőle, amit
pihentetés után kerek lappá nyújtok. A tészta
alsó felére szilva- vagy baracklekvárból (melyet
búzacsírával kevertem össze) mokkáskanállal
ujjnyi távolságra kis gömböket pötyögtetek. A
tésztát felülről ráhajtom, és a lekvárhalmok körül az ujjammal lenyomkodom. Derelyevágóval
kockákra vágom, és enyhén sós, forrásban lévő
vízben kifőzöm. Olvasztott margarinra szedem.
Szárazon pirított zsemlemorzsával, darált mákkal vagy „dejó”-val kevert darált dióval szórom
meg, és a tetejére szőlőcukrot hintek.
Elkészítési idő: 45 perc
Sóskasaláta tojással
60 deka sóskalevelet megmosok, megszikkasztom, majd metéltre vágom. 1 pohár
kefirhez 1 evőkanál mustárt, csipet sót és
fehér borsot adok, majd jól összekeverem.
Az összevagdalt sóskát beleforgatom, és a
tetejére kockákra vágott főtt tojást hintek.
Rántott zöldségek köreteként, színes salátástálba szoktam tálalni. Vitamindús, jóízű
és mutatós saláta. Rozskenyérrel, egy pohár
gyógyteával önmagában is megállja a helyét.
Szabad sült csirke mellé is tálalni, de abban
az esetben ne tegyünk tojást a tetejére, mert
a fehérjéket keverni nem szabad.
Elkészítési idő: 30 perc

Eprestál
Vásároljunk egy zacskó „Bulátát” vagy
„Kölesgolyót”, 1 zacskó vaníliás ízű pudingport, és 1 kg epret. Az epret tisztítás
után megmossuk, ízlés szerint lecukrozzuk,
óvatosan átforgatjuk, ne törjön össze, és állni hagyjuk, amíg levet enged.
Egy mély jénai tálba elhelyezünk egy sor
kölesgolyót, amit meglocsolunk eperlével.
Ráhelyezünk az utasítás szerint elkészített
pudingból szintén egy sort, majd az eperszemek következnek. Még egyszer megismételjük a rétegzést és a puding tetejére
epret helyezünk. Pár óra állás után növényi
tejszínhabbal díszítve tálaljuk.
Epres lepény
Hozzávalók és elkészítés: 20 dkg réteslisztet,
késhegynyi szódabikarbónával, 10 dkg margarinnal, 1 tojással, 1 evőkanál porcukorral, csipet sóval összegyúrtak. Közepes tepsit kizsíroztak, kiliszteztek és belehelyezték a tésztát,
megszurkálták és félig megsütötték.
Amíg a tészta sült 4 tojásból piskótát kevertek. A félig sült tésztát meghintették zsemlyemorzsával és ráhelyeztek 50 dkg epret,
majd ráöntötték a piskótát. Tovább sütötték,
a tepsiben hagyták kihűlni és csak akkor szeletelték fel.
Jó étvágyat kívánok!
BORSZÉKINÉ RÉTHÁTI ÁGNES

www.pocsmegyer-surany.hu
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PÓCSMEGYERI ZENÉS ESTÉK

KÖNYVBÖRZE!
Könyvbörze a dunaparti
TENISZPÁLYÁN
vasárnap délelőttönként.
Minden könyv 200 Ft/db.
Könyvtárfelszámolás.
Óriási választék!

BARKÁCS MUNKÁK,
JAVÍTÁSOK
SZERELÉSEK
Házon belül és kívül
(délután és hétvégén is)
Tel.: 06 70 309 4730

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

Telefon: 395-388
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.
www.pocsmegyer-surany.hu
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2011. május 28.-án szombaton délelőtt 11 órától a budai
várban a Halászbástya Szt. István szobornál érdekes
zenés irodalmi performance tanúi lehetünk.
Balkay László és előadóművész társa Gabryel bemutatják
a Színes Tinták című produkciót, amelyben a magyar és a
világirodalom néhány remekét, valamint
saját verseiket adják elő, sok-sok saját zene kíséretében.
Mindenkit szeretettel várunk!

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
14.
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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 hulladékokat! 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.

PÓCSMEGYER - LEÁNYFALU
RÉVÁTKELŐ MENETREND
Pócsmegyerről
5:00
*5:20
5:50
6:15
6:40
**7:00
*7:30
7:40
8:40
9:40
10:40
11:40
12:40
13:40
*14:10
14:40
*15:10
15:40
*16:10
16:40
*17:10
17:40
18:30
19:10
20:10
21:10
22:20

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

www.pocsmegyer-surany.hu

A csillaggal jelölt járatok
munkaszüneti napokon
nem közlekednek!
A két csillaggal jelölt
járat csak tanítási napokon 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

A Surány-Felsőgöd kishajó menetrendje
Május hónapban csak hétvégenként péntek-szombatvasárnap, június elsejétől szeptember 1-jéig minden nap
közlekedik az alábbi menetrend szerint.
A jegyeket a 2010-es áron vásárolhatjuk meg, kerékpárra a tavalyinál 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
Surány Felsőgöd
5.30”
5.40”
13.40 13.50
6.40
6.50
14.40 14.50
7.40
7.50
15.40 15.50
8.40
8.50
16.40 16.50
9.40
9.50
17.40 17.50
10.40
10.50
18.40 18.50
11.40
11.50
19.40 19.50
12.40
12.50
A macskakörömmel jelöltek előzetes 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
15.
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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.
police.pocsmegyer@gmail.com • 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
16.

Ügyfeleim részére eladó
házakat, telkeket keresek.
Tardi Tamás ingatlanközvetítõ

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
www.pocsmegyer-surany.hu

