Pócsmegyeri Kisbíró
PÓCSMEGYERI
17. évfolyam 195. szám

ÉS

SURÁNYI
– INGYENES –

KÖZÉLETI

HAVILAP
2011. június 20.

KÉPES BESZÁMOLÓ A KÖTÉLHÚZÁSRÓL

Gyülekező Leányfalun
Felkészülni!

A győztesek

Válogatás Gyimesi János képeiből

Húzd meg!

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ

2011. JÚNIUS 20.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Május 12-én a munkaterv szerinti időpontban rendes testületi ülést tartott
Németh Miklós polgármester meghívására a Képviselő-testület. Az ülésen
parlamenti elfoglaltsága miatt nem vehetett részt Zsigmondné dr. Vitályos
Eszter alpolgármester, aki előzetesen
kimentette magát.
Meghívott vendégként megjelent
Dobos Ágnes, a Szigetmonostori Polgárőrség titkára.
A megjelentek köszöntése után Németh Miklós polgármester ismertette
az ülés napirendi pontjait:
• Beszámoló Pócsmegyer Község
Önkormányzatának gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról
• Előterjesztés Szigetmonostor Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesülettel megkötendő
Együttműködési megállapodásról
• Előterjesztés az önkormányzati intézmények működtetéséről, energiafelhasználásuk áttekintése, javaslat a racionalizálásra
• Előterjesztés a Körzeti megbízott
feladatainak ellátásához nyújtandó
támogatásról
• Aktuális témák:
- Ad hoc Bizottság létrehozása
(Móricz Zsigmond – rendezvény)
- Óvodai felvételi kérelem
A lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról, illetve a megtett intézkedésekről szóló polgármesteri beszámolóhoz Fazekas János képviselő
szólt hozzá és javasolta, hogy 2011-ben
készüljön új vagyonértékelés az önkormányzati vagyonról. Egyebekben a beszámolót elfogadta a Testület.
A tájékoztatót, Pócsmegyer Község
Önkormányzatának gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról előzetesen interneten kapták meg a
képviselők, mint a többi napirendi pont
anyagát is, miután a testületi munkához
megvásárolt laptopok használatával
megtakarítható a fénymásolással való
sokszorosítás.
A képviselő-testületi tagok készséggel mondtak le tiszteletdíjukról a
laptopok beszerzése érdekében.
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló beszámolóról
elismeréssel nyilatkoztak a képviselők
és határozattal elfogadták. Hamarosan
olvasható lesz web oldalunkon is.
Szigetmonostor Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesülettel
megkötendő Együttműködési megállapodásról tárgyalt a 2. napirendi pont
alatt a Testület. Németh Miklós pol2.

gármester felkérte Dobos Ágnes titkárt, hogy ismertesse az Egyesület tevékenységét.
Dobos Ágnes elmondta, hogy 2010.
augusztus hónapban újjá alakult a polgárőrség. Új tagokkal bővült a taglétszám, a folyamatos ellenőrzés kiterjed
az egész szigetre. Bűnmegelőzési feladatot látnak el az éjjeli járőrözéssel,
szombaton és vasárnap is végzik délelőtt és délután. Pócsmegyeren az Eper
csárda környéke, a Napsugár tér, Duna
part, Pázsit tó egy-egy órát vesz igénybe. Éjszakai szolgálatot is ellátnak heti
3-4 alkalommal. A bejárt helyeken cédulát hagynak. A piros cetli figyelmeztetés, a zöld a környezetvédelmi, lovas
tagozat jelzése. Parlagfű meglétére,
zöldhulladék lerakására figyelmeztetnek. Figyelik a közvilágítást, a közlekedő kocsikat. Együttműködnek az önkormányzatokkal, civil szervezetekkel,
rendőrséggel. Rendezvények biztosítását is ellátják, ha van rá igény.
Gombás Jenő képviselő hozzátette,
hogy az elhatározás Pócsmegyeren is
megvan. 6 aktív tag vesz részt a munkában. Korábban már működött a településen polgárőrség. A további működés elől kiküszöbölték az akadályokat.
Örvendetes, hogy Töklincz Ferenc is
ígérte, bekapcsolódnak a tevékenységbe. Bodor Róbert körzeti megbízott is
nyitott a kérdésben, szakmai támogatást kérhetnek tőle.
Németh Miklós polgármester úgy
nyilatkozott, hogy az Önkormányzat
elfogadja az együttműködési megállapodást Szigetmonostor Polgárőrség
Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesülettel. Javasolta, hogy Gombás Jenő
képviselő maradjon a kapcsolattartó
személy. A Képviselő-testület úgy
döntött, hogy üzemanyag beszerzéshez anyagi támogatást nyújt a Polgárőr
Egyesületnek a járőrözéshez.
A 3. napirendi pont alatt az önkormányzati intézmények működtetéséről, energiafelhasználásuk áttekintéséről esett szó, javaslat a további takarékosságra
•
Polgármesteri Hivatal a 2007.
évi felújítás során hőszigetelt ablakok
kerültek beépítésre, energiatakarékos
izzókkal üzemelnek a világítótestek.
A későbbiekben célszerű a falak külső
szigetelése is a fűtési költségek csökkentése érdekében.
• Barangoló Óvoda
Az épület múlt évben történt átalakításával napkollektor, energiatakarékos izzók külső hőszigetelés,
hőszigetelt nyílászárók szolgálják
az energiatakarékosságot

• Orvosi rendelő
Az intézmény 2009. évben befejezett átépítésével a megnövekedett
alapterületű épületben energiatakarékos izzók kerültek beszerelésre;
külső hőszigetelés, hőszigetelt nyílászárók biztosítják a kedvezőbb
energiafelhasználást.
• Művelődési Ház és az Általános Iskola esetében a felújítás hiányában
nem beszélhetünk takarékos energiagazdálkodásról.
2011. februártól az önkormányzat
új villamos energia szolgáltatóval kötött
szerződést az intézmények és a közvilágítás tekintetében, melytől 27%-os
költségmegtakarítás remélhető.
A 4. napirendi pont a körzeti megbízott feladatainak ellátásához nyújtandó támogatás. Bodor Róbert körzeti
megbízott saját gépkocsiját használja
munkája elvégzéséhez. Közismert tény
a rendőrség szűkös üzemanyag ellátása. A Testület úgy döntött, hogy 2011.
évben a költségvetésből 100 ezer forint
támogatást nyújt részére üzemanyag
vásárlásra.
A testületi ülések hagyományos
zárásaként az aktuális témák kerültek
a tárgyalóasztalra. Közöttük elsőként
a faluhoz sok szálon kötődött nagy
írónk Móricz Zsigmond posthumus
díszpolgári címének adományozása. Az
ünnepélyes alkalomra szeptember 4-én,
az író halálának évfordulóján kerül sor,
reményeink szerint az újonnan épült
surányi közösségi házban. Az eseményre ellátogatnak a Móricz család tagjai.
Móricz Imre, az író fogadott fia, aki
több ízben látogatott a településünkre,
készséggel ajánlotta fel segítségét. Az
ünnepség előkészítésére és lebonyolítására ad hoc bizottság megalakításáról
döntött a Testület, melynek elnöke dr.
Borzsák Enikő, tagjai Kovách Tamás
lelkész, dr. Csémy István képviselő és
Farkas Arnold Levente. Hasonló ünnepségre kerül sor Leányfalun is.
A továbbiakban döntött a Testület
egy Pócsmegyeren állandó bejelentéssel nem rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű gyermeknek a helyi
óvodába történő felvételéről.
Végezetül a polgármester kitért a
Táncsics utcai vízelvezetési problémára.
Az összegyűlő vizet a Dózsa György
útról lejövő csapadék okozza, konkrétan a tavalyi háromnapos felhőszakadás
idézett elő kezelhetetlen állapotot. A
helyzeten új vízjogi létesítési terv alapján javítanak.
A Testület a tárgyalást a továbbiakban zárt ülésen folytatta.
Összeállította: Csémy Istvánné
www.pocsmegyer-surany.hu
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Önkormányzati közlemények
Lakossági panasz érkezett az önkormányzathoz a szabálytalan avarégetéssel, valamint a pihenést zavaró zajos
tevékenységekkel kapcsolatban. Szíves
figyelmükbe ajánljuk az Önkormányzat kapcsolatos rendeleteiből kiemelt
alábbi paragrafusokat.
10/2009.(X.15.) rendelet a zaj elleni
védelem helyi szabályozásáról
Magánszemélyek háztartási igényeit
kielégítő tevékenységek végzése során működő zajforrásokra vonatkozó
rendelkezések
5. §
(1) Magányszemélyek háztartási igényeit kielégítő zajjal járó tevékenységet (kertekben, kiskertekben, valamint
a kertépítéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenységet úgy, mint motoros
fakivágás, kertitraktor-járatás, fűnyírás
stb.) hétköznapokon 8-19 óra, szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon délelőtt 9-12 óra, délután 15 és 19
óra között engedélyezett, ezen kívüli
időben tilos, kivéve az azonnali hibaelhárítási munkavégzést.
(1) Szabálysértést követ el és
30.000,- Forintig terjedő pénzbírsággal
sújtható, aki e rendelet
d) 5. § (1) bekezdésének előírásait

megsérti, kivéve az azonnali hibaelhárítási munkavégzés esetét…
9/2004. (IX.8.) rendelet a környezetvédelemről
Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok
12. §
(1) A kerti hulladék ártalmatlanítása
elsősorban komposztálással történhet.
(2) Avart és kerti hulladékot maximum 1 m3 mennyiségben hétfői és
pénteki napokon lehet égetni megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén
8.00 - 18.00 óra közötti időszakban,
az országosan elrendelt általános égetési tilalom idejét kivéve. Kommunális
és termelési hulladék nyílt égetése a
község teljes területén tilos!
(1) Szabálysértést követ el –
amennyiben cselekménye bűncselekménynek vagy más szabálysértésnek
nem minősül – és 30.000 Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható az, aki e rendelet… 12. § (2), (3), (4), (5), bekezdéseiben …foglaltakat megszegi.
A rendeletek a Pócsmegyer portálon
Önkormányzat címszó alatt teljes
egészében olvashatók.

LOMTALANÍTÁS
Ismételten emlékeztetjük azokat a kedves
ingatlantulajdonosokat, akik esetlegesen összegyűlt limlomjaiktól kívánnak megszabadulni, hogy június 27-én a
lomok elszállításának napján ezt megtehetik. A felesleges
holmikat célszerű előző nap kihelyezni ingatlanuk elé,
mivel nagy meleg esetén a KVG Zrt. dolgozói hajnali 4
órakor kezdik meg a lomok elszállítását.
Kérjük, vegyi, bontási anyagot, autógumit ne
helyezzenek ki. A megadott nap után kidobott holmik
elszállítására nincs lehetőség! Köszönjük megértésüket.

Ingyenes
Szülőcsoport!
Olyan szülőpárokat, egyedálló szülőket
várunk a csoportba, akiknek nehézségeik vannak gyermekük nevelésében.
Bejelentkezés: Tiszóczi Enikő
pszichológusnál
Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat – 26-312-605; 400-172

Ingyenes
Családterápia!
Családjukban felmerülő nehézségek
esetén, ne késlekedjenek segítséget
kérni, mielőtt visszafordíthatatlan
események történnének életükben!
Párjukkal, gyermekükkel kapcsolatos problémáik kezelésére alkalmas
lehet a családterápia módszere.
Bejelentkezés: Tiszóczi Enikő
pszichológusnál
Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat – 26-312-605; 400-172
CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.
Tel.: 06-26/312-605
Ezúton szeretnénk tájékoztatni a
tisztelt lakosságot, hogy a Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat nyári programjai a következőképpen alakulnak:
2011. június 22. Kisoroszi – Játszónap
2011. június 25. Pilisszentlászló – Szent László nap
2011.június 25. Szigetmonostor – Falunap
2011. június 29. Pócsmegyer – Játszónap
2011. július 6. Budakalász- Játszónap
2011. július 13. Pilisszentlászló – Játszónap
2011. július 20. Tahitótfalu – Játszónap
2011. július 27. Visegrád- Játszónap
2011. augusztus 3. Szigetmonostor – Játszónap
2011. augusztus 10. Dunabogdány – Játszónap
2011. augusztus 17. Leányfalu – Játszónap
2011. augusztus 24. Szentendre – Játszónap
2011. augusztus 9-11. Budakalász- Városi napok

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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Virágos Magyarországért 2011.
A virágos Magyarországért környezetszépítő versenyre évek óta benevezünk, és évről évre egyre több helyen
látunk nyíló virágot, ápolt környezetet.
Ebben a versenyben a részvétel azért
fontos, mert ez mindannyiunkat buzdít arra, hogy tovább szépítsük, rendezzük a környezetünket elsősorban
saját magunk örömére.
A versenyre benevezett településeket bírálóbizottság járja be és az elbírálásnál figyelembe veszik a zöldfelületek
megóvását, az emlékhelyek gondozottságát, a kiültetett növények, cserjék,
évelők, virágok harmóniáját a tájjal és az
épített környezettel. Fontos szempont
az is, hogy mennyi a magyar nemesítésű
növény és virágfajták felhasználása.
A bírálóbizottság itt a helyszínen
érdeklődik arról is, hogy a helyi intézmények és vállalkozók és üzletek
részvétele milyen e környezetszépítési
munkában, valamint tájékozódik a közösségi együttműködésről.
Úgy gondoljuk, hogy a környezetszépítés mindenkinek érdeke, hiszen
ezzel a körülöttünk lévő utcarész, előkert és összességében a település szépül. Ha ápolt a környezetünk, akkor
javul a közérzetünk is.
A versenyre készülődéskor fontos,
hogy a közvetlen környeztünk, a ház,
a kert és a közeli utcarész ápolt, rendezett legyen, és minél több virággal
szépítse a mindennapjainkat.
A közvetlen környezetünkön túl
fontos, hogy az egész település rendezett, ápolt és virágos legyen Mennyivel
szebb a posta környéke is amióta virágok nyílnak az épület előtti kis területen. Milyen szép a sarkon a villanyoszlop tövében nyíló színes virág!
Ahol nincsen lehetőség cserje vagy
virág ültetésére ott legyen rend. Jó lenne,
ha nem találnánk eldobott cigarettásdobozt, sörösüveget, zacskót és műanyagflakont, hanem mindezeket a megfelelő
helyre, a szemetesbe helyeznénk el.
Örvendetes, hogy az elmúlt években
egyre növekszik azon emberek és csoportok száma, akik lelkesen részt vesznek a
lakóhelyük szépítésében! Köszönet érte!
Kérünk másokat is, hogy tegyenek a környezetünkért és szépítsük mindnyájan.
Ez a verseny hozzánk és nekünk
szól: nincs külön Pócsmegyer és Surány!
Mindenhol van teendő és kell az összefogás ahhoz, hogy a lakóhelyünk szebb,
és környezetünk virágosabb legyen!
Kérünk és buzdítunk mindenkit:
tegyünk a szép környezetért!
Borzsák Enikő
4.
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ÖSSZEFOGÁS A JÁTSZÓTÉR
MEGTEREMTÉSÉÉRT
Mottó: Tegyünk együtt,
hogy legyünk együtt!
Mindnyájunk örömére községünkben
sok a kis gyermek, ezért az elmúlt évben az óvodát is bővíteni kellett. Örömünk mellett az a gondunk, hogy hiányzik a falunkban egy olyan hely és
lehetőség, ahol a gyermekek és szüleik
együtt tölthetik a szabadidejüket, ahol
a gyerekek biztonságos körülmények
között játszhatnak, míg a szülők mellettük szintén kellemesen tölthetik el
az időt és mélyíthetik a baráti kapcsolataikat.
Nemrégiben a tudomásunkra jutott egy pályázati lehetőség, melynek
a lényege, hogy a pályázók ötleteiket
önkéntesen, közös erővel és munkával, valósítják meg. A pályázat kiírója
éppen a közös, önként vállalt munkát,
és az összefogást kívánja jutalmazni.
A Zöldszigeti Kör Polgári, Kulturális
Egyesület tagjaiként örültünk e pályázati lehetőségnek, és úgy gondoltuk,
hogy érdemes és fontos részt venni
ebben a pályázatban. Ez pályázat lehetőséget nyújt az itt élőknek arra, hogy
egy közös célért összefogva, együttesen megvalósítsuk a kicsiny gyerekek
és szüleik részére szabadidejük eltöltésére lehetőséget nyújtó teret
Pócsmegyeren öröm végig menni az
utcán, mert sok kis gyermekkel találkozhatunk. Úgy gondoljuk, hogy az itt
élő kicsiny gyermekeknek nagy szüksége van arra, hogy legyen számukra
egy terület, ahol biztonságos körülmények között szabadon mozoghatnak és

Helyreigazítás
A Kisbíró 2011. áprilisi számában
beszámoltunk a nagysikerű Idősek
Napja rendezvényről, melynek színhelye a Pázsit tó étterem volt. Mint
akkori írásunkban szerepelt, dicséret
illette a remek ebéd szakácsait, és itt
kell helyesbítenünk, a finom ebédet a
Pázsit étterem dolgozói készítették és
szolgálták fel a vendégeknek.
Tévedésünkért szíves elnézést kérünk a vendéglő vezetőitől és dolgozóitól.

játszhatnak és közben a szülők számára is lehetővé válik, hogy tapasztalatot
cseréljenek és mélyíthetik a baráti kapcsolataikat.
A pályázathoz egy video filmet kellett készíteni, amely szemlélteti azt,
hogy miért szeretnénk
mi, pócsmegyeriek játszóteret. A
film elkészítését Csengő Tschörner
András vállalta és fáradhatatlanul dolgozott azért, hogy a rendelkezésre álló
rövid határidőre elkészüljön.
A kisgyermekes szülők is boldogan
vállalták, hogy összejönnek a video elkészítése érdekében, és az óvodás gyermekek közreműködése is jól sikerült.
A tavasszal rendezett Jótékonysági
esten résztvevők száma alapján bízunk
benne, hogy sokan vállalnak munkát
ezen szép cél megvalósításában. Kérjük
a játszótér megvalósítását fontosnak
tartó szülők, nagyszülők, barátok, rokonok és minden itt élő gyerekszerető
ember jelentkezését és aláírását, melyben jelzik, hogy részt akarnak venni a
munkálatokban.
Biztos vagyok abban, hogy összefogással, közös erővel sok mindent elérhetünk, különösen, ha egy ilyen fontos
dolgot szeretnénk megvalósítani. A
leendő játszóhelynek az egyik kisgyermekes szülő nagyszerű nevet talált:
MeGYERMEKka.
„A TEGYÜNK EGYÜTT, HOGY
LEGYÜNK EGYÜTT” gondolattal
sok örömet szerezhetünk, és már előre
láthatjuk a sok mosolygós gyermekarcot, ha megvalósul.
Borzsák Enikő

A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.
közleménye
Tájékoztatjuk, hogy 2011. június 15-től - augusztus 31-ig
a különösen meleg (kánikulai)
napokon, dolgozóink egészségvédelme szempontjából és
a biztonságos munkavégzés
érdekében élni kívánunk a
korai (hajnali 4 órás) munkakezdéssel.
www.pocsmegyer-surany.hu
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Búcsú Kajos Anitól

Ez év május 1-jével, élve a 40 éves
szolgálati idővel rendelkező hölgyek
számára biztosított lehetőséggel, nyugdíjazását kérte a hivatalban 1991 óta tevékenykedő, kedves kolleganőnk. Mi, a
munkatársai már túlestünk az első riadalmon, a győzködésen, hogy gondolja
meg magát, de mielőtt az itteni polgárok, akik ismerik és bizalommal fordultak hozzá ügyes-bajos dolgaikban,
szintén gyászba borulnának, megnyugodhatnak, Ő sem tud megválni sem
Önöktől, sem tőlünk, sem a közösségért végzett munkától. Nyugdíjasként
szolgál tovább, állítólag napi 6 órában.
Állítólag, mondom, mert a nyugállományt helyi munkavégzése mellett
helyettesítéssel kezdte az egyik szom-
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szédos hivatalban, ahol a felgyülemlett
adminisztrációs munka feldolgozása
mellett most vizsgázó fiatal munkatársat vezetett be az anyakönyvezés
rejtelmeibe és nem egy esküvő polgári
szertartását látta el.
Esküvő. Számos feladata közül ki
kell emelnünk a személyéhez fűződő
esküvői szertartásokat. Akik abban a
szerencsében részesültek, hogy előtte
mondhatták ki az egy életre szóló igent,
valóban hosszú időre szóló élményt
mondhatnak magukénak. Ani minden
egyes esküvőre napokat készült és készül ma is. Minden házasulandó párt
személyükre alkotott beszéd, hosszan
válogatott vers és zene, gondosan, szépen berendezett terem és az alkalomnak megfelelő öltözetű, elegáns anyakönyvvezető fogadott.
Sorolhatnám ezen túl, hogy mindenben elől járt, ahol segíteni, tanácsot adni,
önkéntes munkát végezni kellett. Sőt,
egyébként kardos menyecske is lévén,
néhány alkalommal még egy-két renitenskedőt is helyreigazított jó szóval.
Sorolhatnám fáradhatatlanságát árvizek idején, választások alkalmával, a helyi
rendezvényeken. De ahogy ismerjük Őt,
mindez nem a múlté, hanem folytatódik.
A hivatalban kedves kis összejövetel
keretében búcsúztunk Tőle, és köszöntöttük Őt, mint új kollegát, akitől nem
kellett igazán búcsút vennünk.
Csémy Istvánné
Szalai Sándor felvételei

VARÁZSLÓ
TÁBOR
Pócsmegyeren a Művelődési Házban
július 25-29 között a világhírű Roxfort Boszorkány és Varázslóképző
szakiskola tartja nyári foglalkozásait.
Olyanok jelentkezését várjuk, akik
hiszik, hogy az élet egy varázslat, szeretnek játszani, meg akarják ismerni a
Föld titkait. Kiemelten foglalkozunk
a Szigetünkkel, hisz már az is egy csoda.
Az iskolai osztályokba a Teszlek
süveg szigeti kistestvére a Teszlek kalap sorsol, és rak.
Neves tanárokat sikerült erre a
szemeszterre elcsábítanunk.
- Iskolaigazgató és kviddicsoktató:
Szőcs Péter
- Nemzetközi tánc és illemtanár,
Varázstárgy készítő tanár: Gottweisz Tímea
- Mágiaügyi alprefektus-Szőcs Máté
és Szőcs Bálint
- Friccs úr kutyája-Pamacs
A hét folyamán a hangsúlyt a játékos ismeretterjesztésre helyezzük.
Kvidicsórán különböző különleges,
sok helyütt elfeledett sportjátékokat
(indiánfoci, méta, okotox) játszunk,
táncórán betekintve más országok
kultúrájába a világ körtáncaiból szemezgetünk (horvát, szerb, izraeli,
orosz). Mágia órán bűvésztrükköket
tanulunk, és magasabb mágia fokozatú diákjaink bűvésztrükköket mutatnak be nekünk.
Rossz idő esetén a Művelődési Ház nyújt menedéket nekünk ill.
az ebéd is itt kerül elfogyasztásra. A
többi étkezés batyus jellegű, tehát
mindenki hozzon magával tízórait és
uzsonnát, amit közösen fogyasztunk
el.
Részvételi díj: 15.500 Ft/fő/hét
testvéreknek 14.500 Ft/fő/hét,
mely tartalmazza az ebédet, anyagköltséget s a foglalkozások árát.
Jelentkezési határidő: július 8.
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.
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Az Önkéntesség Európai Éve 2011.
Sokfelől lehet hallani ebben az évben,
hogy az önkéntesség felé, annak értékteremtő mivolta felé fordult Európa. 20
éves a Máltai Szolgálat, 20 éve önkéntesek teljesítettek/teljesítenek szolgálatot sürgősségi mentőfeladatokban:
orvosok, szakápolók, önkéntes mentős munkára átképzett emberek– több,
mint négyszázan az elmúlt két évtizedben -, akik ebben a felelős munkában
részt vettek/vesznek.
Önkéntesek segítenek a hajléktalanok ellátásában, a szeretetszolgálatokban, különösen Karácsony előtt, de az
is önkéntes, aki a szomszéd néninek
bevásárol, aki fát, virágot ültet, s vele
szebbé teszi környezetét vagy egyesületet alakít és így tesz valamit egy közösség életének tartalmasabbá válásáért.
Ezeknek a tevékenységeknek a meg
nem fizethető értékét szeretné még
elismertebbé, szervezettebbé tenni ennek az évnek a folyamán az Európai
Unió, s benne Magyarország Nemzeti
Programja is.
Hazánkban a 2005. évi LXXXVIII.
Törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről a következőket írja: „ Az
Országgyűlés elismeri a társadalom
tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok öntevékenységét kifejező,
a személyeknek és közösségeknek más,
vagy mások javára ellenszolgáltatás
nélkül végzett önkéntes tevékenységét.
………ösztönözni kívánja az állampolgárok és szervezetek részvételét a társadalom előtt álló feladatok megoldásában, a közcélok elérésében.”
2009. november 27-én Európa Uniós határozat született a Bizottság javaslatára, az Európai Parlament véleménye
alapján az aktív polgárságot előmozdító
önkéntes tevékenységek európai évéről,
azaz a 2011-es Önkéntesség Évéről.
E tevékenységek gyakorlása szerintük segít megerősíteni a szolidaritás

érzését, a megkülönböztetés-mentességet. Kulcsfontosságú az ifjúságpolitikában (külön programja a Cselekvő Ifjúság nevet viseli), a társadalmi-gazdasági kohézió előremozdításában. Ezért
az EU ösztönzi és támogatja ebben a
Közösségeket, növelni szeretné az önkéntes tevékenység láthatóságát (minél
többen szerezzenek erről tudomást, s
kapcsolódjanak), fontosnak tartja az
önkéntességet támogató környezet kialakítását, pályázatokkal segíti az eredményességüket.
Mindehhez a Magyar Nemzeti
Program olyan magyarországi nagyköveteket választott példaképül, akik
személyükben is példaadók ezen a téren.
A Nők Lapja június 1-i száma (16.
oldal) ír Miklósa Erika, Liszt díjas
operaénekesnőről, akit a Magyar Önkéntes Alapítvány kért fel erre a megtisztelő feladatra.
Idézem ott leírt gondolatait:” Apró
erőfeszítés, figyelmesség, másnak viszont
sokat jelent. Pénzben kifejezhető értéke
nem mindig van, mégis minden kincsnél
többet ér. Odafigyelés, szívesség, emberi
kapcsolat. Ez az önkéntesség lényege.
Mivel az nem kötelező, hanem önként vállalt elkötelezettségem (tornaklubot, hagyományőrzést, kultúrát, sportot,
környezettudatosságot ébresztő közösséget szervezett bakonyi falusi lakóközösségében), nem is merül fel, hogy van-e
rá időm: csinálom, mert nekem fontos.
Nem valami hatalmas áldozathozatal az
önkénteskedés, hanem egyszerű feladatok
átvállalása, kinek-kinek amennyi belefér
az életébe. Megteszem, ami tőlem telik
– kis dolgokat: ételt osztok, fát ültetek,
előadásokon népszerűsítem a közösségért
való tevékenységet.”
Ugyanitt írtak három orvosnőről.
Egyikük a szűrővizsgálatokat szorgalmazza a roma nők körében, a má-

sik szakképzett önkéntesként minden
kedden a Károlyi Sándor Kórház sebészeti rehabilitációs osztályán dolgozik,
a harmadik pedig beállt a Piros Orr Bohócdoktorok közé, és beteg gyermekek
között teljesíti önkéntes munkáját.
Az ifjak elé szeretnének példát állítani a magyar programban a két másik
nagykövet személyében. Egyikük, a pár
éve befutott Feke Pál színművész, aki
szívügyének tekinti az összefogást, míg
Vajda Attila kenus olimpiai bajnok
jótékonysági akciók főszereplője, közéleti szereplésével szeretné felhívni a
személyes szerepvállalás fontosságára,
az önkéntes tevékenység kiemelkedő
jelentőségére a figyelmet.
Pécsett egy fotópályázat „Önkéntesen…”, aztán a kormánytisztviselői
véradó nap, az ország az LMP által benyújtott, - a fiatalok aktív állampolgárrá válását szorgalmazó - Országgyűlési
határozat jelzi a téma fontosságát.
Nem szeretném a Vata Kör által
végzett önkéntes „Rendet rakunk a házunk táján a Művelődési Házban” c.,
most már hosszadalmasra nyúló munkálatokat az előbbiekkel egy rangsorba
tenni, de…
Eddig 35 ember vett részt tevőlegesen a szolgálati lakás, a kőkerítés rendbehozatalában, a virágosítás munkálataiban. Most pedig jelenthetem, hogy
készen van három nagyszerű ember
munkája nyomán egy több százezer forint nagyságrendű munka, a KEMENCE, egyben grillező is.
Dobos Kálmán, Hagymási János és

Az első fázis

Itt lesz a kemence

Kész a kemence
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Borszéki Attila remek triója sok napot
áldozott erre, s reméljük, sok olyan
program zajlik majd ezen az udvaron,
amikor ennek értékét nem pénzben
fejezhetjük ki, hanem a közösség építésében.
Bár még mindig igaz az egyik nyugdíjas klubtag megjegyzése, miszerint
egyre nagyobb a rendetlenség az udvaron, de ami késik, nem múlik. Reméljük, hogy az új kenyér már itt sül
augusztusban és rendezett környezetben, s a már említett nyugdíjas is segít
ebben.
Még sok munka várja önkéntes gazdáját:
Homokozó a kicsiknek, tető a kemence fölé, burkolás a kemence körül,
a maradék téglákat elnyelő színpad elkészítése, a szomszéd ház tűzfalának
csinosítása, a tereprendezés, a füvesítés, a dróthálós külső kerítés felújítása.
Szóval még mindig élnek a már
meghirdetett telefonszámok, sajnos
nem izzanak!
Elsőként eddig még önkéntes munkát nem vállaló kőművest keresünk,
ács-asztalos munka is sürgősen szükséges a kemence-tető elkészítéséhez.
Alapanyagot biztosítunk! Munkaruhát, kesztyűt, munkacipőt mindenki
saját ellátmányból hoz. Várjuk nemcsak közép- és időskorúak, hanem fiatalok segítségét is. Lassan vége van az
iskolának, az egyetemi vizsgáknak. Jó
kikapcsolódás a közös munka!!!
Előre is köszönjük jelentkezésüket!
Bécsy Lászlóné

Focipalánták
mérkőzése
2011. 06. 23-án csütörtökön 16 órától megrendezésre kerül a
II. Sziget-kupa!
Helyszín:
pócsmegyeri focipálya
korosztályok:
óvodás és 1-2 osztályosok
résztvevők: Leányfalu és
Göd a mieink mellett.
Sidó Szabolcs
www.pocsmegyer-surany.hu

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ

Beharangozó 2.
Emlékeznek, az előző számban a gazdáktól meghívást kaptunk egy lehetőségre, a velük való megismerkedésre, a
helyi vásárlásra.
Sajnos azóta az időjárás jót és rosszat
is hozott. A száraz, meleg nagyszerűen
beindította az eper- és borsó szezont,
de az utána jövő esők, sőt jeges esők
bizony nagyon sok kárt okoztak. Reméljük, hogy maradt azért remény a
zöldségszezon jobb folytatásához.
Eltettük az epret, a borsó is a hűtőládákba került, a cseresznyéről nem is
beszélve (sok befőtt sorakozik a kamrapolcon), amiből idén bizony jó termés volt.
Ismételjünk!
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, csemegekukorica
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, csemegekukorica
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
BÁN JÓZSEF
Sziget út 1.
Tel.: 395 282
Zöldség (zöldbab, paradicsom,…)
és virág
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!

ASZTALOS
ÉPÜLET ÉS BÚTORASZTALOS MUNKÁT VÁLLALOK.
KÜLSŐ ÉS BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓK
EGYEDI BÚTOROK GYÁRTÁSA BEÉPÍTÉSE
GÁL FERENC – 06-30 241 0592
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TRÜKKÖS LOPÁSOK IDŐSEK SÉRELMÉRE –
BÁRKI ÁLDOZATTÁ VÁLHAT!

2011. május 31-én olyan bűncselekmény
történt Pócsmegyer területén, amelynek előfordulása korábban nem volt
jellemző, köszönhetően valószínűleg
annak is, hogy településünk a fekvését
tekintve némileg elszigeteltebb, mint
például Tahitótfalu, ahol korábban már
követtek el hasonló jellegű bűncselekményt. Sajnos rá kell ébrednünk, hogy
ez már nem jelent automatikus védelmet bizonyos bűnözői körökkel szemben, akik akár a nagyobb kockázatot
is felvállalva beszivárognak közénk, és
kárunkra végzik áldásosnak korántsem
nevezhető tevékenységüket.
Mint talán sokan Önök közül már
hallottak az esetről, községünk egyik
idős lakója vált áldozatává egy ilyen
jellegű bűncselekménynek, amelynek
célszemélyei elsősorban az idősebb generáció tagjai közül kerülnek ki, akik
többnyire egyedül élnek. Az elkövető
jelen esetben olyan történetet előadva
jutott be az idős néni otthonába, hogy
pénzt hozott neki, amit amolyan segélyként küldtek a számára a kórházból, ahol korábban kezelték őt. A néni
nem feltételezte, hogy félre akarják vezetni, és az eleinte jóindulatúnak tűnő
elkövetőt beengedte a házába. Természetesen a „segélyt” postázó személy
kihasználta a néni hiszékenységét, és
megtakarított pénzét kicsalva tőle 100
ezer forint összegű készpénzzel távozott a helyszínről.
Az elkövető személy az eddig rendelkezésre álló információk alapján
ugyanazon a napon még további hasonló jellegű cselekményt is elkövetett a Szentendrei Rendőrkapitányság
működési körzetében. Köszönhetően
a részletes személyleírásnak, az állampolgári segítségnek, illetve a szerencsének is, még az elkövetés napján sikerült
a Rendőrségnek elfogni az elkövetőt.
A fentiekre tekintettel szeretném
felhívni a figyelmet ezekre az úgynevezett trükkös lopásokra! Az elkövetett
bűncselekmények többségében alkalmi
jellegűek, mindig újabb és újabb történeteket kitalálva csapják be a jóindulatú, hiszékeny embereket. Legtöbbször
a segítőkész, idősebb generáció esik
áldozatul. Meg kell jegyeznem, hogy
ezen bűncselekmények felderítése –
még ha jelen esetben sikerrel is jártunk
– nagyon nehéz, mert egy-egy elkövetés után helyszínt, „történetet”, és személyeket váltva új településre mennek a
bűnelkövetők.
Néhány ismert és „divatos” elkövetési mód:
8.

1. Az esetek többségében valamilyen hihető indokkal: pl. 20.000 Ft-os
bankjegy felváltása, használt cikk vásárlása, rosszullétet színlelve csupán egy
pohár vizet kérve, családtagra hivatkozva, becsengetnek házakhoz, lakásokba.
A számtalan kitalált, megtévesztő ötletnek csak az emberi képzelet szab
határt!
Miután bejutnak, kihasználva a jóindulatú, segítőkész embereket, a kéznél
lévő, könnyen mozdítható értéktárgyakat, ill. készpénzt tulajdonítanak el.
Szinte az egész évben látható utcáinkon, amikor kisebb nagyobb csomagokkal roskadozva, megjelennek a
szezonális árucikkeiket kínáló házaló
„kereskedők” (ágynemű, ruházat, kéziszerszám, evőeszköz, optikai eszköz,
stb.). Jobb esetben csak az utcán szólítják meg a potenciális vevőket, a rámenősebbek házakba is becsöngetnek.
Nagy a kísértés, hiszen rendkívül kedvező árak vannak, cserébe azonban minőségi árucikket ne várjunk! Az eladásra kínált termék többségében silány minőségű, gyenge utánzat és garancia nélküli. A számlaadásról nem beszélve! A
vásárlást követően szinte semmi esélye
sincs annak, hogy újra felbukkannak a
környezetünkben az árusok.
2. Bármely közismert intézmény,
hatóság, hivatal, közüzemi szolgáltató
(EON, TIGÁZ, VCSM, Tele-kommunikáció, stb.) törvényes és szabályos
munkavégzéséhez hasonló eljárás színlelése, illetve azok megbízásából járnak
el.
- Számla egyenleg eltérés rendezésére hivatkozva pótdíj, ill. különbözet befizetését kérték a fogyasztótól, általában valamilyen elismervényt, vagy postai csekket is átadtak.
Legtöbb esetben ezzel az összeggel
nem elégedtek meg, hanem - megfigyelték azt, hogy honnan vették elő a készpénzt, majd valamilyen újabb trükköt
kitaláltak (pld.: egy régebbi számlát,
csekket kértek, kíváncsiak a fogyasztásmérőre, ellenőrzésre hivatkozva)
megpróbálták elérni, hogy rövid időre
magukra maradjanak. Ezt gyorsan kihasználva szerezték meg a többi pénzt
is, vagy egyéb könnyen mozdítható értéktárgyat.
- Túlfizetésre hivatkozva jelentek
meg és egy 20.000 Ft-ost bankjegyet
bemutattak, természetesen nem tudtak
visszajárót adni, és amíg a pénzt kereste a sértett, rövid idő alatt megtörtént
a lopás.
- Különböző ellenőrzésre, karban-

tartásra hivatkozva (előző számla, fogyasztásmérő, valamelyik fogyasztó)
próbáltak olyan helyzetet kialakítani,
hogy magukra maradjanak a lakásban,
ill. házban és ezt kihasználva tulajdonítanak el készpénzt, vagy egyéb értéktárgyat.
3. A tél és a fűtési szezon közeledtével szintén közkedvelt, házalással kínált
termék a téli tűzifa. Az utcákon lassan haladó platós tehergépkocsiról, szinte tálcán nyújtják a nagy „üzlet” lehetőségét.
Általában nem a kifizetett mennyiségű
fát pakolják le házunk elé. Munkájuk
során egész véletlenül a lakóépületbe is
betévednek, ahonnan kisebb értéktárgyat, készpénzt lopnak el.
4. Legújabb elkövetési mód, hogy
komplikált műtét elvégzésére, súlyos betegség kezelésére vagy éppen mentőhelikopteres szállításra
csalnak ki nagy összegű készpénzt.
Az elkövető egy táskában fedezetként
külföldi címletű bankjegyeket mutat be
a sértettnek. A figyelemét elterelve egy
alkalmas pillanatban kicseréli azokat,
majd a lezárt táskát ott hagyja. A pénz
később értéktelen papírrá „változik”.
Megelőzési lehetőségek:
- Az általunk nem ismert személyeket a bezárt bejárati ajtón kívül várakoztassuk. Ha van lehetőségünk, tájékozódjunk a „látogató” kiléte felől,
vagy gyanús viselkedés esetén hívjuk a
rendőrséget késedelem nélkül!
- Nagy segítség, ha az elkövetőről
használható személyleírást tudunk adni
vagy az általa használt gépkocsi forgalmi rendszámát, színét, esetleg típusát
meg tudjuk figyelni, jegyezni.
- A legfontosabb tudnivaló, hogy a
lakossági közüzemi szolgáltatók közül
számla kiegyenlítésre helyszíni díjbeszedést egyik sem végez.
- Amennyiben nem a körzetben látásból már ismert közüzemi dolgozó,
postás, stb. keresi fel, akkor telefonon
ellenőrizze az illetékes cég központjában vagy kérje el igazolványát (ugyanis
helyettesítés lehetséges)!
- Ha kétséget kizáróan nem igazolta
(fényképpel ellátott igazolvány, kitűző,
formaruha, céges gépkocsi) az a személy, aki valamely közüzemi szolgálatra hivatkozva adja ki magát, vagy csak
egyszerűen nem ismeri, korábban még
nem látta, ráadásul egyedül tartózkodik
a lakásban, ne engedje be!
- Amennyiben jótékony célú felajánlást szeretne tenni, előtte körültekintően (több megbízható információs
csatornán) ellenőrizze, hogy valóban
www.pocsmegyer-surany.hu
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oda jusson el az adomány, ahová igazából szánta.
- Legyünk bizalmatlanok, szkeptikusok az idegenekkel és az általuk
kínált „soha vissza nem térő lehetőséggel” szemben. Sajnos mindig van újabb
és újabb „trükk” aminek nehezen tudunk ellenállni.
- Ha mindezek ellenére mégis bűncselekményt fedezett fel, akkor sürgősen értesítse a rendőrséget a 107, vagy
112 segélyhívó számon. A rendőrök kiérkezéséig lehetőség szerint ne változtassa meg a helyszint, próbáljon meg
pontos, részletes személyleírást adni az
elkövetőről. Amennyiben bármilyen
bizonylatot, csekket visszahagyott, ill.
valami tárgyat megfogott az elkövető,
ne nyúljon hozzá!
BODOR RÓBERT R. TZLS.

Új közösségi ház épül Surányban

Megkezdődött az építkezés

Felelős műszaki ellenőrzés

Polgármesteri szemle

Tető alatt az épület

Mint ahogy arról már korábbi híradásunkban is beszámoltunk, a Surányi
Fürdő Egyesület által használt az utóbbi években már meglehetősen siralmas
állapotban lévő Akácos utcai épület az
elmúlt időszak viharai miatt használhatatlanná vált. A 2010. októberi választások után felállt új Képviselő-testület
kiemelt feladatának tekint több surányi
fejlesztést, közöttük elsőként az új közösségi ház felépítését. A kivitelezéshez három helyi vállalkozótól kért az

önkormányzat árajánlatot. A beérkezett két ajánlatból Varjú Tamás egyéni vállalkozóét ítélte kedvezőbbnek a
Testület. Az építkezés megkezdődött.
Az egyes fázisokról a fenti képek segítségével számolunk be, mely beszámolót az augusztus 20-i Szent István
napi rendezvények alkalmával történő
ünnepélyes avatásig a Kisbíró lapjain
közzéteszünk.
(A fotókat a műszaki ellenőrzések
során Takács József készítette)

•••
A félrevezetett és meglopott falubeli idős néni visszakapta a tőle elcsalt
pénzecskéjét, ami sajnos a hasonló
esetekben nem jellemző. Ez a pozitív
végkifejlet nagyrészt körzeti megbízottunk, Bodor Róbert hatékony fellépésének köszönhető, aki, miután értesült
a történtekről, azonnal tájékoztatta az
illetékeseket, megkereste a károsultat,
meggyőződött arról, hogy az illető már
nem található a faluban. Így a rendőri
szervek „forró nyomon” elkaphatták a
csalót, mint ahogy arról a fentiekben
beszámolt.
Bodor Róbert körzeti megbízottunkat köszönet illeti a gyors és hatékony
fellépésért.

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
www.pocsmegyer-surany.hu
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TÁPLÁLKOZZUNK EGÉSZSÉGESEN
Kedves Háziasszony!
Lassan itt az ideje annak, hogy gondoljunk télire is, ezért ajánlom, hogy tegyünk
el zöldbabot is.
Zöldbab üvegben
A leszedett babot megtisztítom, leszálkázom, jól megmosom, és egy-két centis darabokra vágom. Egy nyolcliteres kuktát háromnegyedig megtöltök vele, kissé megsózom, és két evőkanál ecetet adok hozzá. Ha
van kaprom, most adom hozzá. Annyi vizet
öntök rá, hogy a babot ellepje, majd a kuktát
lezárom, és a jelzéstől számítva mindössze
3-4 percig párolom. Utána a lehűtött kuktát
kinyitom, és a babot fertőtlenített, előmelegített üvegekbe szedem. A visszamaradt levet újból felforralom, és azon forrón a babra
öntöm. Az üvegeket gyorsan lekötöm, és
szárazgőzben hagyom kihűlni.
Mélyhűtött zöldbab
A leszedett hüvelyeket megtisztítom, leszálkázom, jól megmosom, és egy-két centis
darabokra vágom. A kukta rácsára halmozom, és kb. 2 deci vizet öntök alá. A fedővel
lezárom, és a jelzéstől számítva mindössze
három percig párolom. Utána a kuktából a
babot kiszedem, leszűröm, majd papírtörülközőre terítve megszikkasztom. Végül
műanyag zacskókba töltöm, és a mélyhűtő felső polcára, a fagyasztóba rakom. A
Juliska és Mariska zöldbabot nem fontos

összevágni, hanem egészben párolom meg.
Kihűtés után szálasan dobozokba helyezem
és télen, 5-6 szálat összefogok, közé apróra
vágott fokhagymát és kaprot hintek, majd
baconszalonnával összetekerve kirántom.
Zöldbabgulyás
60 dkg pulykacombból félig kész pörköltet
készítek, és a megtisztított, jól megmosott,
egy-két centis darabokra vágott zöldbabot
hozzáadom. 2 szál sárgarépát, 1 szál petrezselyemgyökeret vagy pasztinákot megtisztítok, és karikákra vágva a pörköltbe keverem. Fedő alatt, egy kevés vizet aláöntve,
puhára párolom, majd a zsírjára sütöm. 2
evőkanál rétesliszttel meghintem, és kb. 1,5
liter vízzel felengedem. Felforralom, galuskát szaggatok bele, és a tetejére apróra vágott zellerzöldet, vagy lestyánlevelet, vagy
kaprot hintek.
Elkészítési idő: 50 perc
Zöldséges tészta
25 dkg sárgarépát megtisztítok, és vékony
karikákra vágom. 15 dkg salátauborkát csak
megmosok, de nem hámozom meg, majd
kétcentis kockákra aprítom. 25 dkg fejes káposztát kitorzsázok, és uborkareszelőn hajszálvékony csíkokra gyalulom. Valamennyi
zöldségfélét kissé sós vízben 3 percig főzöm, majd leszűröm. 2 evőkanál olajat egy
tűzálló tálban megforrósítok, a megtisztí-

tott, összezúzott 2 gerezd fokhagymát meg
a zöldségeket beleforgatom, megsózom,
csipetnyi őrölt borsikafűvel meg szurokfűvel fűszerezem, és jól megforrósítom. Közben 40 deka durumlisztből tésztát készítek,
sós vízben kifőzöm, lecsöpögtetem, és a
forró zöldséggel összekeverem. Tejfellel leöntöm és 5 deka reszelt sajttal meghintem,
majd sütőben addig sütöm, amíg a sajt a tetejére olvad.
Elkészítési idő: 40 perc
Meggyes linzer
Hozzávalók: 50 dkg réteslisztet 15-20 dkg
zsírral (vagy 25 dkg Ráma-margarinnal), 10
dkg cukorral, 2 tojássárgájával, 2-3 evőkanál
tejfellel, egy késhegynyi szódabikarbónával,
egy csipetnyi sóval összegyúrok és egyharmad részénél elvágva, a kisebbik részt félreteszem. A másik felét tepsi nagyságúra
nyújtom és a kizsírozott tepsiben szépen elhelyezem, Ekkor megmosott és kimagozott
meggyet fahéjas cukorba meghempergetek
és a tepsiben lévő tésztára helyezem úgy,
hogy az egész tésztát befedje. A félretett
tésztából rácsokat sodrok és a meggy tetejére simítom, tojással megkenem a rácsozatot és szép pirosra megsütöm. Porcukorral
meghintem, és a tepsiben hagyom kihűlni,
ott szeletelem fel különböző méretekre.
Jó étvágyat kívánok!
BORSZÉKINÉ RÉTHÁTI ÁGNES

„Gyuri bácsi üzenete” – Gyógyteák kismamáknak”
A Babaváró program sikere irányította a
figyelmünket arra a tényre, hogy a boldog
gyermekváró időszak alatt is szeretnék a
kismamák problémáikat természetes módon orvosolni.
Mindig óvatosságra intjük az anyukákat,
hiszen a magzatnak nincs különálló vérkeringése, a baba az édesanya vérkeringésébe
kapcsolódva jut táplálékhoz, oxigénhez. Igy
közvetlenül szívja fel az anya vérén keresztül mindazt, amit a mama fogyaszt, ezért
erős hatású gyógyteákat nem ajánlunk.
A terhesség korai szakaszában a leggyakoribb probléma a reggeli rosszullét. Jól
csökkenthető a hányinger hideg borsmenta vagy kamilla teával, melyet éhgyomorra
kell inni. Este el lehet készíteni, reggel meginni, mikor szükséges. Izesíteni ebben az
esetben sem kell. Sokat segít a lassú felkelés,
egy-egy falat száraz keksz vagy egy darabka
üres kenyér. A későbbi szakaszban gyakori
a vizesedés, különösen a lábon. A sószegény
diéta sokat segíthet, de enyhe vízhajtókat
is lehet inni, ilyen pl. a bodza, a hársfavirág, a galagonya, esetleg az apróbojtorján.
Napközben elkortyolva igyák egy-egy csészével, semmiképp sem este.
A gyomorégés is kitűnően kezelhető a
borsmentával, köménymaggal, ánizsmag-
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gal. Étkezés után 15 perccel igyák meg. Jót
tesz a lassú evés, a kis falatok, melyeket jól
meg kell rágni. Székrekedésre legjobb szívvel a lenmagot ajánlom. Egy kanál jól megrágott lenmag (pl. a reggeli joghurtban) a
napi rostszükségletet is fedezi, könnyű és
rendszeres székletet csinál. Kerülni kell az
alhasi vérbőséget okozó hashajtókat, melyek vetélést okozhatnak.
A terhesség második felében tanácsos
inni a málnalevél teát napi egy csészével.
Kellemes ízű teája erősíti a méhfalat, előkészíti a könnyű szülést. A szülés alatt is lehet
inni, megelőzi a vérrögök képződését. Szülés után segíti a méhizmok összehúzódását,
serkenti a tejelválasztást.

Idegesség esetén nem árthat egy-egy
csésze citromfűből készült tea. Napközben
bármikor fogyasztható. Bár enyhe altató
hatása is van, mégsem ajánlom este meginni
a nyugodt éjszakai pihenés érdekében.
A terhességi diabéteszt kizárólag diétával tanácsos kezelni. A cukorbeteg diéta alapjában az egészséges táplálkozással
egyenlő, és mivel amúgy sem ajánlott a
túlzott testsúlygyarapodás, figyeljenek a
kalóriákra. Kerüljék az édességek, cukros
üdítők, a fehér lisztből készült, értéktelen
péksütemények fogyasztását.
Közreadta: Borszékiné Rétháti Ágnes
a Bükki Füvészmester és
Népgyógyászati Egyesület lapjából

Nagy-teljesítményű új házi vízmű 32 ezer forintért eladó.
Önfelszívós, gázos vízre is alkalmazható. Magyar gyártmányú, tartályos,
házi vízmű. Teljesítmény: 1500 Watt. Elméleti teljesítmény: 5000 l/óra.
Szerelési csatlakozás: 1” Ø
Rendszere: jet (gázos kútra szerelhető) Szívás mélység: kb.46m.
Egyben szerelve: nyomáskapcsoló, nyomásmérő óra.
Kis helyen szerelhető, halk üzemmód.
Alkalmazható: önállóan házi vízműként.
És 18 sebességes férfi túrakerékpár 6 ezer forintért eladó.

Érdeklődni: 06 70/368 1433
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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Asztalos Lajos: Mindenütt jó…
De legjobb máshol. Kicsit kiforgatva a régi mondást, sok ember nem tud megülni otthon a babérjain, hanem állandóan
mehetnékje van. De nem én! – én bizony a legjobban elvagyok
saját otthonomban. Mégis elvetődtem már sok sarkába a világnak, de mindig kényszer hatására.
Első emlékezetes utam Lengyelországba vezetett. Az
utazás elkerülhetetlen volt, - háztűznézőbe mentem.
A Balaton partján kezdődött az egész. Napfény, víz, szerelem. Sűrű levélváltások, majd irány Lengyelország. Mi lett
a vége? Házasság, gyermekek, unokák.
Megbántam? Dehogyis! De minek ez a sok mászkálás?
Az ügyes, céltudatos ember egy pesti bérházban is megtalálja
a párját. Nincs utazgatás, kiadások, kényelmetlenségek, szokatlan idegen ételek, gyomorrontások, félelmek.
Na, itt a félelmeknél kicsit elidőzöm: bátor, vállalkozókedvű ember nekiindul a világnak. Igen – de amikor repülőre
kellene ülni, kissé elgondolkodik: kell ez nekem? Hiszen az
embert a földre teremtette az Úr. A madárnak szárnyakat
adott a Teremtő. Ha légi-lényként kéne élni, akkor mi emberek is szárnyakkal rendelkeznénk.
Mindegy na! –vágjunk bele. Én is rászántam magam, - különösen, hogy megtudtam, a pilótáknak sincs ejtőernyőjük.
Az öcsém, aki üzletemberként már körberepülte a földet,
indulásom előtt bíztatott: legjobb, ha veszel Ferihegyen egy
üveg whiskyt és néha meghúzod. Szót fogadtam. Amerikában
anyám várt a reptéren, rámnézve imígyen szólt: hát édes fiam
téged alaposan megviselt az utazás, alig állsz a lábadon. Igyekeztem visszatartani a lélegzetem, nem kell szegénynek megtudni,
miről is van szó. Valóban az utazás viselt meg, hiszen otthon
ülve eszembe nem jutott volna egy üveg whiskyt benyakalni.
Mára jelentősen beszűkült a hatóköröm, Dunabodgány
– Szentendre. Bogdányban felballagok a lankás hegyoldalon lévő katolikus temetőbe egy szál virággal. A messziről
hozott lengyelkém itt alussza örök álmát, és kissé lejjebb a
gyermekzsivajtól hangos iskola, ahol az unokáim „javítják”
az iskola tanulmányi átlagát.
Szentendrén hivatalok és áruházak.
Budapestre menni, - az már szinte expedíció, de néha
szükségét érzem egy nosztalgia túrának. Leginkább vasárnap
hajnalban indulok el. Végighajtok a Nagykörúton, a Lánchídon, vagy a Bajcsy-Zsilinszky úton.
Három kedves helyszín, a Belváros, Angyalföld és Erzsébetváros, ifjúkorom emlékezetes, szívmelengető helyszínei.
Azután gyorsan vissza ide a szigetre. Mindenütt jó, de mégis
legjobb itthon.
Hogy minek meséltem el mindezeket Önöknek? Teljesen önös érdekből: ne mászkálj Magyar, ne csámborogj szanaszét a világban, hanem üljél meg szépen a szülőföldeden,
dolgozzál itthon és ne idegen népeket gazdagíts a munkáddal. Hiszen külföldön csak „gyüttment” vagy, lehetsz te orvos, vagy ápolónő, kőműves, vagy meteorológus, - rangod és
becsületed csak itthon lehet. /igaz, vastagabb bukszára szert
tehet az ember/.
Nem tudok hinni abban, hogy egymás keblére borulnak
Európa népei, feledve évszázados sérelmeket. Spanyol bádogos javítja esőcsatornámat, és Angol patikus adja ki gyógyszeremet a patikában. Nem-nem. Az egyesült Európa olyan
utópia mint a kommunizmus, leírva szép, de megvalósítani
bajos lesz.
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Jubileumi estek
a Kerti Színházban
2011-ben immáron ötödik alkalommal hirdetjük meg
Surányban, az Árvácska utca 8-ban a Balkay-féle Szombat
Esti Kerti Színház rendezvénysorozatot.
A képzőművész-előadóművész Balkay László, valamint tanítványa Gabryel július 23-án a – Kosztolányi ihletésében született – Színes tinták című verses-zenés produkcióval nyitják meg az évadot, majd egy héttel később,
július 30-án a Figura fantázia elnevezésű performansszal
folytatódik a program.
Az előadások alatt a kerti galéria a szerzőpáros pasztell- és filcképei mellett idén A. Tóth Attila fonnyasztásos
technikával készült szürrealista-impresszionista festményeinek is otthont ad. Sőt a vendég festő a – tervek szerint
– ütősmuzsikával is készül.
Sajnálatos, hogy az eddig évről évre üdülőtelepünkön
vendégeskedő Tháliás fiatalok köre – belső okok folytán
– idén nem készül műsorral, de ettől függetlenül reméljük,
hogy Vaszilovics Ádám, a művészcsoport Árvácska utcai,
„törzs-surányi” tagja idén is elcsábítja a programokra barátait, hogy vidámságukkal növeljék az est fényét.
Vendégeink idén se felejtsenek el ülőalkalmatosságról
gondoskodni, mert az csupán korlátozott mennyiségben
áll a házigazdák rendelkezésére! Ne feledjék továbbá,
hogy mindkét előadás kezdete este fél-8, az esőnap pedig
augusztus 6.
Szeretettel várjuk Mindnyájukat!
Soltész Márton

www.pocsmegyer-surany.hu
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KÖNYVBÖRZE!
Könyvbörze a dunaparti
TENISZPÁLYÁN
vasárnap délelőttönként.
Minden könyv 200 Ft/db.
Könyvtárfelszámolás.
Óriási választék!

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ

HA ELKÓBOROLT
A KUTYÁJA,
HA ÚJ KUTYÁT
SZERETNE:
HÍVJA A SZENTENDREI
GYEPMESTERI TELEPET:
06 20 93-16-948

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

Telefon: 395-388
VILLANYSZERELÉS
ÉPÜLETEK
VILLANYSZERELÉSE, JAVÍTÁSOK,
BŐVÍTÉSEK, HIBAELHÁRÍTÁS,
ÚJ SZERELÉS

Mobil: 06-70-281-5569
Tel./Fax: 26-395-219
e-mail: rolitex94@gmail.com

GALÉRIA

A szépen kivitelezett új
Napsugár-téri presszóban
egy finom kávé, vagy
pohár sör mellett Winkler
Attila festőművész surányi
festményeiben gyönyörködhetünk!
www.pocsmegyer-surany.hu
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NYÁRI-NAPKÖZIS
SPORTTÁBOR
5-14 éves lányok & fiúk
időpont: 2011.július 25-29.
helyszín: Pócsmegyer-Szigetmonostor
programok: kirándulás-túrázás, lovaglás, strandolás-úszás, labdás sportok, futó-fogó játékok,
népi játékok…
ára: 16500 Ft/fő (1500.- testvérkedvezmény!)
• étkezések (gyümölcs, ebéd, uzsonna)
• programok

érdeklődni: 20-3595343

Becker Barbara
testnevelő, úszóedző

14.

Klement József
labdarúgó edző

Sidó Szabolcs
testnevelő
labdarúgó edző

www.pocsmegyer-surany.hu
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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 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
www.pocsmegyer-surany.hu

A csillaggal jelölt járatok
munkaszüneti napokon
nem közlekednek!
A két csillaggal jelölt
járat csak tanítási napokon közlekednek!
A három csillaggal jelölt
járat csak előzetes kérésre közlekedik. Igénylés
21:30-ig!
•
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

