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Július 27-én délután fél hatra rendkívüli 
ülésre hívta össze a Képviselő-testületet 
Németh Miklós polgármester. Az ülés 
napirendjén az alábbi témák szerepeltek
• Előterjesztés a Dunakanyari Csatorná-

zási Társulás Társulási Megállapodásá-
nak valamint Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról, továbbá 
a DCST Projektirodája 2011. II. félévi 
működési költségeinek elfogadásáról

• Előterjesztés a DUNAKANYAR 
Tűzvédelemre és Kihelyezett Mentő-
szolgálati Feladatok Ellátására Létre-
jövő Önkormányzati Társulás Társu-
lási Megállapodásának jóváhagyásáról

• Előterjesztés indikatív finanszírozási 
ajánlat elfogadásáról

• Előterjesztés az eKözigazgatási rend-
szer üzemeltetéséről

• Aktuális témák
Mint korábbi számunkban már tá-

jékoztatást adtunk arról, hogy a 2010. 
évben megalakult Dunakanyari Csator-
názási Társulás 2011 tavaszán áthelyez-
te székhelyét a beruházásban leginkább 
érintett településre, Pócsmegyerre, az el-
nöki posztot pedig Dr. Dietz Ferenc pol-
gármester úrtól Németh Miklós vette át 
a Társulás döntése alapján. Emiatt szük-
ségessé vált a Társulási Megállapodás, va-
lamint a Társulás Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása, mely társulá-
si szinten meg is történt, de az érintett öt 
települési önkormányzat képviselőinek is 
el kell fogadniuk határozatilag. A rendkí-
vüli ülés összehívását ez a kötelezettség 
indokolta. A jóváhagyott határozatokat a 
Kormányhivatalhoz kell továbbítani.

Németh Miklós polgármester továb-
bi közlése szerint a testületi ülés napjának 
délelőttjén Pócsmegyer Polgármesteri 
Hivatalában az érintett települések pol-
gármestereinek részvételével megtörtént a 
projektiroda költségvetésének meghatáro-
zása. A projektiroda a csatornaberuházás 
során sokrétű feladatot lát el a közbeszer-
zési eljárás, szerződéskötések előkészítése, 
koordinációs tevékenység, kapcsolattartás 
a hatósággal, a közreműködő szervezetek-
kel, beszámolók, jelentések készítése terén. 
A kapcsolatos költségeket a tervek szerint 
fél évig a résztvevő önkormányzatoknak 
kell viselniük, a későbbiekben a projektben 
nyílik lehetőség finanszírozására. 

A következő napirendi pont a DU-
NAKANYAR Tűzvédelemre és Kihelye-
zett Mentőszolgálati Feladatok Ellátására 
Létrejövő Önkormányzati Társulás Tár-
sulási Megállapodásának jóváhagyásáról 
szólt. A megvalósítás két szakaszban tör-
ténik Dunabogdány Község önkormány-
zatának kívánságára, anyagi nehézségei 
miatt. Első körben a tűzoltóőrs, második 
körben a mentőállomás kerül kivitelezés-
re. Az induló tőke a visszatartott támoga-
tás lesz. A likviditási nehézségekkel küz-
dő Dunabogdány is vállalja az önrész fi-

nanszírozását. Visegrád esetében a szállo-
dák is részt vállalnak az önrész fizetésé-
ből. Az önkormányzatok saját önrészük-
re vállalnak felelősséget. A Testület mi-
nőségi többséggel fogadta el a Társulási 
Megállapodást.

A 3. napirendi pont alatt szereplő 
ú.n. indikatív finanszírozás címszó alatt 
a CIB Bank által tett, a folyószámla hitel 
meghosszabbítására vonatkozó ajánlatot 
fogadta el a Testület, mely a 2011. évre 
vállalt fejlesztések anyagi hátterét garan-
tálja szükség esetén.

A 4. napirendi pont tárgyalása során 
arról döntött a Testület, hogy az elekt-
ronikus közigazgatási rendszer jelen-
leg is működő softwerét működteti a 
járási rendszer 2013. évi bevezetéséig a 
DPÖTKT-n (Dunakanyari és Pilisi Ön-
kormányzatok Többcélú Kistérségi Tár-
sulása) keresztül.

Az Aktuális témák között a DKSzI 
(Dunakanyari Kistérségi Szociális In-
tézmény) és a Figyelj Rám! Közhasznú 
Egyesület tevékenységéről szóló beszá-
molókat fogadta el a Képviselő-testü-
let. A DKSzI gyakorlatilag nem végez a 
községben szociális munkát. A Figyelj 
Rám! Közhasznú Egyesület a házi segít-
ségnyújtásban áll folyamatosan a rászo-
rulók rendelkezésére. Beszámolójuk sze-
rint a 2010-es évben 257 fő vette igénybe 
szolgáltatásukat. A feladatot települé-
sünkön Jordanics Éva látja el elismerésre 
méltóan. A szolgáltatást az önkormány-
zat anyagilag is támogatja.

A Megyeri fasor helyzetéről Né-
meth Miklós polgármester a következő 
tájékoztatást adta: miután az út kiszéle-
sítéséhez szükséges terület megváltása 
ügyében a tulajdonossal nem jött létre 
megállapodás, az önkormányzat a hosz-
szadalmasabb kisajátítási eljárás megin-
dítására kényszerült. Július hó elején a 
Kormányhivatal által felkért igazságügyi 
szakértő megtekintette a szóban forgó 
területet, a kártalanítási összeget kerekít-
ve 700 ezer forintban határozta meg. Az 
eljárás augusztus végén zárul le.

A 018-as hrsz-ú szántóval kapcso-
latban a polgármester úr tájékoztatta a 
képviselőket, hogy a terület tulajdonba 
adással évekkel ezelőtt önkormányzati 
tulajdonba került. A Testület úgy hatá-
rozott, hogy a használók a művelési év 
végéig használhatják a földet. A terület 
a remélhetőleg felépíthető iskola helyéül 
szolgáló ingatlan megszerzéséhez szolgál 
majd cserealapként a tervek szerint. A ha-
tározathozatalkor egy képviselő érintett-
ség miatt nem szavazott.

A következőkben egy kisebb közte-
rület tartós bérletéről döntött a Testület, 
majd az egyházi tulajdonban lévő szolgá-
lati lakás kiürítéséről számolt be Németh 
Miklós polgármester. A lakók kiköltözé-
sével egyidőben Arany János utcai ingat-

lanuk is önkormányzati tulajdonba ke-
rült, ahol tereprendezésről döntött a Tes-
tület, további hasznosítás céljából.

Németh Miklós beszámolt arról is, 
hogy augusztus 5-6-ra összejön a surányi 
napok rendezvénye, melyhez az önkor-
mányzat 375 ezer forint támogatást biz-
tosít, a falugondnokok aktív közreműkö-
dő munkáján túl. Addigra megtörténik 
az Akácos utcai épület műszaki átadása. 
A rendezvény egyik nagy érdeklődésre 
számot tartó programja lesz az új épület 
bemutatása. A használatba vételi enge-
dély kézhezvétele után együttműködési 
és használati megállapodás kötésére kerül 
sor a Surányi Fürdő Egyesülettel. Sajnos 
az utcafronti kerítésre már nem maradt 
pénz. A testületi ülés napján készül el a 
fűtés szerelése, a belső festés is megtörté-
nik, majd a térburkolatra kerül sor.

Takács József műszaki előadó a pol-
gármester felkérésére beszámolt a Galamb 
utcai szikkasztó helyzetéről. A műszaki 
előadó elmondta, hogy a tervek elkészíté-
sére Soós Dániel úttervező mérnök, helyi 
lakost, - aki egyébként a Településfejlesz-
tési Bizottság surányi illetőségű tagja, - 
kérték fel, aki a műszaki dokumentációt 
2010. december hónapban el is készítette. 
A terveket és a tervezői árajánlatot még 
abban a hónapban beadta a hivatal a Kö-
zép Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóságra 
engedélyezésre. A hatóság jogászainak 
folyamatos hiánypótlási igényei jelentős 
késedelmet okoznak. Legutóbbi felszólí-
tásuk a „felszín alatti vizek védelme céljá-
ból lefolytatott elővizsgálatokat” kötött 
ki. Ehhez egy 100 ezer forintos csekket is 
mellékeltek. A költséges eljárás bizonyára 
nélkülözhetetlen egy közönséges vizes-
árok kialakításához. Az eljárás lefolytatá-
sához október 15.-ig kapott határidőt az 
önkormányzat. Áthidaló megoldásként 
kínálkozik, hogy Soós Dániel mérnök úr 
a hatóság műszaki szakembereivel törté-
nő kapcsolatfelvételt követően megkísér-
li csökkenteni a kiviteli tervek műszaki 
tartalmát az egyszerűbb, gyorsabb kivite-
lezés érdekében. 

Végezetül egy további önkormány-
zati társulás lehetőségét említette meg a 
polgármester. A kezdeményezés, - mely 
Észak-Dél Dunai Önkormányzati Ha-
józási Társaság megalakítására tesz ja-
vaslatot abból a célból, hogy szakszerű-
en pályázhasson a projekt előkészítése, 
tervezése és megvalósítása érdekében 
a főváros és az agglomeráció dunai vízi 
tömegközlekedésének megteremtésére, 
- a testületi ülés napján érkezett Leány-
falu polgármesterétől.  Az írásos anyagot 
az ülést követően elektronikusan kapják 
meg a képviselők, megtárgyalására a nyári 
szünet utáni ülésen kerül sor.

Összefoglalta: 
Csémy Istvánné

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Fókuszban Magyarország

Októberben népszámlálás!
A 2011. esztendőt a népszámlálás éveként 
is emlegetik majd a jövőben. Hazánk ed-
digi történetében összesen tizenöt ilyen 
jeles év akad, az első az 1869-es esztendő 
volt. Az idei a 15. a cenzusok sorában.

A mostanit megelőzően 2001-ben 
kértek hasonló, átfogó adatszolgáltatást 
az ország lakosságától. Az utóbbi évti-
zedben tehát az akkor kialakult kép volt 
az irányadó. Vajon hogy alakult a népes-
ség száma, iskolázottsága, lakáshelyzete, 
milyen az ország gazdasági, egészségügyi, 
szociális, kulturális ellátottsága? Hol, mi-
lyen fejlesztések szükségesek? A törvény 
értelmében a 2011. október 1-jén 0 óra-
kor fennálló helyzetet tükröző számok a 
következő esztendőkre – pontosabban a 
következő évtizedre adnak eligazítást. Az 
eddigi gyakorlat szerint ugyanis cenzust 
tízévenként tartanak hazánkban, annak 
végrehajtása a Központi Statisztikai Hi-
vatal törvényből fakadó kötelessége. 

Az időközönkénti népszámlálások 
végrehajtása a Központi Statisztikai Hi-
vatal (KSH) törvényből fakadó köteles-
sége.

Számlálóbiztossal, vagy nélküle?
Legyünk őszinték: az ilyesfajta „fagga-
tást” – még ha csak ritkán kerül is sor 
arra – az emberek többsége nem kedveli.  
Egyre többen vannak, akik nem akarnak 
ajtót nyitni idegennek, mások ódzkodnak 
attól, hogy személyes adataikat ismeret-
lenek előtt feltárják, sokan attól tartanak, 
hogy adataik illetéktelenek tudomására 
jutnak, megint mások kevés szabadide-
jüket sajnálják.  A Központi Statisztikai 
Hivatal a 2011. évi népszámlálás előkészí-
tésekor olyan megoldások kidolgozásán 
fáradozott, amely messzemenőkig eleget 
tesz a törvény által előírt adatvédelmi kö-
vetelményeknek, ugyanakkor az emberek 
számára a legkevesebb kényelmetlenség-
gel jár. 

A lakosságnak a mostani népszám-
lálás alkalmával immár lehetősége nyílik 
arra, hogy eldöntse: számlálóbiztossal, 
vagy nélküle kívánja kitölteni a kérdőíve-
ket. Ha valaki a kérdőív önálló kitöltése 
mellett dönt, további két megoldás közül 

választhat: papír, vagy internet. A leg-
modernebb, leggyorsabb, leginkább idő 
és környezetkímélő megoldás kétségte-
lenül az internetes válaszadás. Szeptem-
ber utolsó napjaiban a számlálóbiztosok 
minden háztartásba eljuttatnak egy azo-
nosító-, és egy belépési kódot. Aki nem 
a számlálóbiztossal, sőt, még csak nem 
is papíron kívánja kitölteni a kérdőívet, 
annak október 16-ig lesz nyitva az az in-
ternetes kapu, amin keresztül – a belépési 
kódot kulcsként használva – eljuthat a 
kérdőívekhez. A kérdések helyes megvá-
laszolását a programba beépített magya-
rázatok segítik. A KSH azokra is gon-
dolt, akik nem rendelkeznek internettel. 
Érdekükben közintézményekben, pl. 
könyvtárakban, faluházakban, internetes 
kitöltő helyet, úgynevezett e-pontokat 
hozott létre a Hivatal. Ezeken a helyeken 
az adatvédelem teljes biztosítása mellett, 
nyílik lehetőség a népszámlálási kérdő-
ívek számítógépes kitöltésére.

 A kérdőívek megválaszolása háztar-
tásonként átlagosan 25-30 percet vesz 
igénybe.  Fontos tudnivaló, hogy a kér-
dőíveket háztartásonként mindenki azo-
nos módszerrel: interneten vagy papíron 
önállóan kitöltve, avagy interjú keretében 
töltheti ki.

Szigorúan titkos!
Az adatvédelmi követelmények a nép-
számlálás minden területén érvényesül-
nek. A kérdőíveken nem szerepelhet a 
válaszadó neve, a válaszolás teljes anoni-
mitás mellett történik.  A népszámlá-
lásról szóló törvény biztosítja azt is, hogy 
a felvett adatok a későbbiekben ne legye-
nek összekapcsolhatóak az adatszolgálta-
tókkal. A népszámlálásban résztvevőket 
szigorú titoktartás köti. A kitöltött kér-
dőívek összegyűjtése, feldolgozása szabá-
lyozott rendben történik. A cenzus célja 
ugyanis nem az, hogy az egyes szemé-
lyekről gyűjtsön adatokat, hanem hogy 
a lakások és a népesség összetételéről, 
legfontosabb jellemzőiről adjon informá-
ciót. 

Az internetes kitöltést az adatszol-
gáltatók az egyedi azonosítók és belépő 

kódok segítségével teljesíthetik, amely 
garantálja, hogy illetéktelen személyek ne 
férhessenek az adatokhoz. A papír alapú 
kérdőívek a megyei népszámlálási irodák-
ból – a biztonságos szállítási követelmé-
nyeknek megfelelően – közvetlenül az 
adatfeldolgozás helyszínére kerülnek. A 
címek és a kérdőíveken szereplő adatok 
feldolgozása egymástól függetlenül, elkü-
lönítetten történik. A feldolgozást köve-
tően a címeket és a népszámlálási adatál-
lományt a KSH egymástól elkülönítetten 
tárolja. Az adatbevitelt követően a papír 
kérdőíveket megsemmisítik, a keletkezett 
papírhulladékot újrahasznosítják. A fel-
használók számára történő adatkiadások, 
a kiadványok, tájékoztatási célt szolgáló 
adatbázisok előállítása a legszigorúbb 
adatvédelmi szabályoknak megfelelően 
zajlik. Az adatközlés statisztikai összesí-
tések formájában történik.

Biztonságunk érdekében
Hazánkban ez év októberében csaknem 
40 ezer számlálóbiztos közel 5 millió 
címet, 4,4 millió lakást keres fel a nép-
számlálás lebonyolítása érdekében. A 
számlálóbiztosok sorszámmal ellátott 
okmánnyal kötelesek igazolni, hogy meg-
bízatásuk e munkára szól. Az igazolvány 
a garancia arra, hogy az illető a lakásba 
kizárólag a népszámlálás miatt szándé-
kozik bejutni. A közelgő népszámlálás 
alkalmából együttműködési megállapo-
dást kötött a Központi Statisztikai Hiva-
tal és az Országos Rendőr-főkapitányság 
A megállapodás célja a lakosság előzetes 
és közérthető tájékoztatása, a népszám-
láláshoz bármilyen módon kapcsolható 
bűncselekmények, szabálysértések meg-
előzése. A megállapodás szerint „A va-
gyonvédelem és az áldozattá válás meg-
előzése érdekében a 2011. október 1-je és 
október 31-e – pótösszeírással november 
8-a - között sorra kerülő, minden háztar-
tás személyes felkeresésével végrehajtott 
cenzus időszakában az ORFK a megyei 
(fővárosi) rendőr-főkapitányságok bevo-
násával bűnmegelőzési kampányt indít.

Központi Statisztikai Hivatal
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Az alakuló ülésre 2011. augusztus 2-án, a gesztor tahitótfalui 
önkormányzat hivatalában került sor, melyen részt vettek a 
Társulást alakító önkormányzatok polgármesterei Molnár 
Zsolt Szigetmonostor, Németh Miklós Pócsmegyer, Dr. 
Sajtos Sándor Tahitótfalu, Molnár Csaba Kisoroszi, Nyíri 
Csaba Leányfalu, Pályi Gyula Dunabogdány, valamint Kiss 
Károly úr Visegrád képviseletében.

Az alakuló ülésen a jelenlévők egyhangúlag Dr. Sajtos 
Sándor polgármester urat Társulás elnökévé Nyíri Csaba 
polgármester urat elnökhelyettessé választották. Az elnöki 
és elnökhelyettesi megbízatás a polgármesteri tisztség betöl-
téséig áll fenn.

A jelenlévők köszönetet mondtak Dr. Sajtos Sándornak a 
Társulás megalakítása érdekében végzett munkájáért.

(Forrás: 
a Társulás alakuló ülésének jegyzőkönyve)

A Magyar Kémény Kft. munkatársai 2011. augusztus 1. és szeptember 30-a között 
keresik fel településünket a hagyományos kémények karbantartása végett.

A névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek. Kérjük a lakosságot, segítsék munkájukat.
Molnár Gyöngyi jegyző

Megalakult a Dunakanyar Tűzvédelemre és Kihelyezett 
Mentőszolgálati Feladatok Ellátására Létrejött Önkormányzati Társulás



Az idei nyár folyamán lábra kapott az 
a hír, hogy a Pázsit tófürdő vize fertő-
zött, fürdésre nem alkalmas. Sőt a hiva-
talban olyan érdeklődő is jelentkezett 
telefonon, aki tudni vélte, hogy be is 
zárták a strandot. Sajnos az idei nyár 
nem sok lehetőséget adott a vízi élve-
zetekre, de elképzelhető, hogy sokakat 
elriasztott a fürdéstől ez a mendemon-
da is. Az álhírek cáfolataként közöljük 
a Környezetvédelmi Szakértői Iroda 
részletes, kémiai és biológiai szakvéle-
ményének záradékát.

Összefoglalás
"A pócsmegyeri, fürdőtóként és horgász-
tóként is üzemelő Pázsit-tó vízminősége 
megfelelő. A kémiai oxigénigény megha-
ladja a felszín alatti vizekre érvényes ha-
tárértéket, mely azonban nem is lehet ér-
vényes egy felszíni élővízre. 

A tó fürdőtóként és horgásztóként 
is funkcionál, és a fürdéshez, valamint 

a haltartáshoz kapcsolódó vízminőségi 
határértékeknél a vízminősége lényege-
sen jobb. 

A tó vize gyakorlatilag nem tartal-
maz szervetlen nitrogén vegyületeket 
(nitrát, nitrit és ammónium), valamint 
foszfát tartalma is nagyon alacsony. 
Tekintettel arra, hogy vízbázisvédelmi 
szempontból a nitrát az, melynek ma-
gas koncentrációja veszélyeztetheti az 
ivóvízbázist, elmondhatjuk, hogy a tó-
ból ilyen szennyezés nem származhat. 
A felszín alatti víz nitrát koncentrációja 
a tó környezetében lényegesen maga-
sabb, mint a tó felszíni vizében.

A tóvíz szénhidrogénnel sem szeny-
nyezett. A tó közvetlen környezete le-
zárt, szénhidrogén szennyezés kocká-
zata igen csekély."

Szemelvény a Környezetvédelmi 
Szakértői Iroda vizsgálati jelentéséből.
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A Pázsit tófürdőről Figyelje a 
Duna TV 
műsorát 

augusztus 28-án!
Júliusi lapszámunkban tett ígéretünk-
höz híven értesítjük Kedves Olvasó-
inkat, hogy augusztus 28-án délelőtt 
11 óra 10 perces műsorkezdettel a 
kedvelt „Ízörzők” sorozatban kerül 
vetítésre a Pócsmegyeren június 20-
án két napig forgatott felvétel, mely-
nek főszereplői Borszékiné Ági néni 
és Szente Jánosné Lidi néni a régi 
pócsmegyeri étkek ismerői voltak. 
A Duna Tv jóvoltából a képernyőről 
leshetjük el a csicsaleves, a tunkolós, 
a lucskos káposzta, öreg lebbencs, va-
lamint a hókifli és a pávaszem süte-
mények elkészítésének mikéntjét.

Nőgyógyászati rákszűrés
2011. 09. 15-én 8-12 óráig ultrahanggal egybekötött komplex rák-
szűrést végez Dr. Kovács Iván a Szentendrei Szakrendelő rendkí-
vül nagy tudású főorvosa. 

Helyszín: Pócsmegyer Ady E. út 12. (tanácsadó)
A vizsgálatra időpontot kell kérni Gyöngyösiné Baranyi Mária 

védőnőtől. 
Személyesen és vezetékes telefonon/06 26-395-123/ kedden 

8:30-10-ig, szerdán:8:30-12:30-ig, illetve a 06-30-694-32-65 szá-
mon egész nap.

Örömmel számolok be mindenkinek, 
hogy a játszótér ügyében nagyon sokan 
írták alá nevüket, azzal, hogy vállalnak 
munkát annak létrehozásában. Mindez 

jelzi, hogy sokan vagyunk, akik ezt az 
ügyet fontosnak és halaszthatatlannak 
érezzük. Nem tudom, hányan tudják azt 
az örvendetes hírt, hogy idén 28 gyermek 
születését várjuk. Nagy öröm ez és nagy 
felelősség, hiszen nekünk itt élőknek a 
feladata a gyermekeink, unokáink részére 
megteremteni a boldog gyermekkorhoz 
szükséges feltételeket. Természetesen a 
család melegét nem mi adjuk számukra, 
hisz az a szülők feladata. Az itt élő közös-
ség kötelessége mindent megtenni azért, 
hogy az itt élő gyermekek számára a már 
meglévő korszerű óvoda mellett megte-
remtse a gyermekek, szülők szabadidő 
eltöltésére alkalmas közösségi helyet, egy 
játszóteret.

Az aláírás óta is folyamatosan érke-
zik felajánlás, melynek számos formája 
létezik, van, aki kedvezményes festék-

vásárlási lehetőséget ajánlott, van, aki 
faanyagot a kerítéshez. Ezúton is buzdí-
tunk mindenkit, hogy lehetősége szerint 
foglalkozzon ezzel a fontos üggyel. 

Ígéretet kaptunk arra, hogy a szep-
tember elején tartandó képviselőtestü-
leti ülésen végre meghozzák a döntést a 
játszótér helyéről. 

Amint tudjuk, a döntés eredményét 
azonnal tartunk egy megbeszélést, ahol 
már a konkrét teendőket tudjuk szám-
ba venni és munkacsoportok kialakítá-
sával megkezdődhet a munka.

A helyszínről és időpontról plaká-
ton adunk tájékoztatást.  A megbeszé-
lésre mindenkit várunk, akinek fontos a 
játszótér ügye, a gyermekek jövője!

dr. Borzsák Enikő
Zöldszigeti Kör Polgári, Kulturális 

Egyesület elnöke

A  JÁTSZÓTÉR ÜGYE

ASZTALOS
ÉPÜLET ÉS BÚTORASZ-

TALOS MUNKÁT 
VÁLLALOK.

KÜLSŐ ÉS BELSŐ 
NYÍLÁSZÁRÓK

EGYEDI BÚTOROK 
GYÁRTÁSA BEÉPÍTÉSE

GÁL FERENC 
06-30 241 0592
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III. Pilisi Tekerő 
Sportfesztivál 

2011. szeptember 3.
A Szentendrei Kistérség a DPÖTKT az 
országban egyedülálló sportfesztivált 
immár 3. alkalommal rendezi meg a nagy 
sikerre és érdeklődésre való tekintettel. 
Ezúttal is a nem profi versenyzőket, ha-
nem a teljes lakosság megmozgatását cél-
zó és egészséges életmódot népszerűsítő 
amatőr kerékpáros sportfesztivált a Du-
nakanyar-Pilis térségben. 

• Kerékpáros Kalandtúra 8 települé-
sen keresztül - Szentendre Czóbel-park 
(rajtindulás), Budakalász, Pomáz, Cso-
bánka, Pilisszentkereszt, Pilisszentlász-
ló, Leányfalu, Tahitótfalu és Szentendre 
Czóbel-park (végállomás) 

• Művészeti Ki kicsoda sajtótájékoz-
tató és kiadvány átadó ünnepség– Duna-
kanyar-Pilisi Kistérség 

• Belvárosi Sportfesztivál és Kistér-
ségi Sport EXPO – Szentendre, Czóbel-
park

A kalandtúra útvonalát és a hegyi-
kerékpáros útszakaszt a Hegyimazsolák 
SE kerékpáros csapata biztosítja a tekerő 
résztvevőinek.

A fesztivál egyik főprogramja a pilisi 
települések érintésével zajló kerékpáros 
túraverseny, melynek során a résztvevő 4-
10 fős csapatok 4 különböző nehézségű, 
de minden korosztály számára élvezetes, 
változatos kijelölt útszakaszt teljesíte-
nek. 

Az útvonalakon elhelyezett állomás-
helyeken a résztvevő csapatok különböző 
ügyességi sport próbát teljesítenek (pl. 
függőpálya, medencés akadálypálya, ke-
rékpáros akadálypálya, lovagi torna, floor-
ball, íjászat) és az útvonalon megszerzett 
pecsétekkel Szentendrén a Czóbel park-
ban megrendezésre kerülő estzáró feszti-
válon nagyszámú tombolanyereményért 
indulnak. 

Egész napos programok, Szentendre 
Czóbel-park
• Kerékpáros kalandtúra rajtindulás, 

célállomás 
• Sportbemutatók, sportprogramok, 

gyerekprogramok
• Mászófal, trambulin
• Kemencés finomságok, bor- pálinka, 

sajtkóstoló és vásár
A nap végén estzáró táncmulatság 

vár minden kedves érdeklődőt!
Gyere el te is, hogy páratlan élmény-

ben részesülj!
www.dunakanyar.org

Antal Katalin
DPÖTKT kulturális referens, főszervező
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Pócsmegyer—Surány

Szent István 
napi 

futóverseny
2011. augusztus 20. 

versenykiírás

A verseny: A versenyre nevezni az 
indulási helyszíneken lehet 08.30 

órától, nevezési díj nincs.
8 éves korig: a táv kb. 400 m: 

Pázsit tó bejárat – Pócsmegyer, 
kopjafa (a révnél)

8 éves kortól: a táv  kb. 3000 m
Surány, Napsugár tér – Pócsmegyer, 

kopjafa 

Díjazás::
8 éves korig az első három helyezett
8-14 éves korig az első három helyezett
14 éves kortól női és férfi első három 

helyezett

Eredményhirdetés:
10.00-kor a pócsmegyeri révnél a 

Kopjafa előtt.

(A verseny indítását és az eredmény-
hirdetés idejét a menetrend szerinti 

autóbusz közlekedése módosíthatja.)

A citrom Kinában és Indiában őshonos, az 
egész világon ismert és használt citrusféle. 
Már az ókorban ismerték gyógyító hatását. 
Egyiptomban, az ókori Görögországban el-
lenméregként használták. A középkorban 
hajósok ették skorbut ellen. Egészen 1932-
ig kellett várni, hogy felfedezzék benne a C-
vitamint, amely nagyban hozzájárul a citrom 
immunvédő, antibakteriális és antivirális 
tulajdonságaihoz. Napjainkban is használ-
juk húgyutak fertőzéseire, vesekőre, bron-
chitisre, megfázásra és gyomorégésre.

Mivel a benne található C-vitamin gyor-
san lebomlik a levegőn, kifacsarás után 
azonnal kell fogyasztani. Ha gyógyító cél-
lal isszuk, éhgyomorra, 10 perccel étkezés 
előtt vagy 2 órával utána ajánlott.

Azt sokan tudják, hogy télen a citrom 
segítségével elkerülhetjük a megfázást, nát-
hát. De vajon hányan tudják, hogy elősegíti 
az emésztést, gyorsítja a vérkeringést, toni-
zál, serkenti a végképzést, azaz jó vérsze-

génységre, hogy csak egy néhányat említ-
sünk gyógyító tulajdonságai közül.

 Bármily meglepő, a citrom savanyú-
sága ellenére nem savasít, hanem ellenke-
zőleg, lúgosít!

A szervezet túlsavasodása a modern táp-
lálkozás hibájából ered. Ételeink túlságosan 
sok cukrot, fehérjét, zsírt tartalmaznak, me-
lyek savasítják a szervezetet, ami kioldja az 
ásványi sókat. Ezért testünk a tartalékhoz 
fordul, és a csontokból vonja ki pl. a kalciu-
mot. Ez vezet az idősebb korban megjelenő 
hírhedt csontritkuláshoz, mely a férfiakat és 
nőket egyaránt érint.

Gyomorégés és reflux esetén fogyasz-
szanak sok citromot. Védi a gyomor nyál-
kahártyáját, stimulálja a májat és a has-
nyálmirigyet. Csökkenti a gyomorfekély 
kialakulásának esélyét, megszünteti a 
gyomorégést. Gyomorsav túltermelés ese-
tén minden étkezés előtt igyanak meg egy 
limonádét: egy deci vízbe öntsék egy fél 

citrom levét, azonnal fogyasszák, cukrot ne 
tegyenek bele. Ha semmiképp nem tudják 
meginni üresen, akácmézzel édesítsék. A 
fehér cukor nagyon káros a szervezetre, a 
méz pedig savasít, kivéve az akácmézet és 
a repcemézet.

A következő citromos ital középfül-
gyulladásra, bronchitiszre, náthára, influen-
zára, homloküreg gyulladásra jó.

Vágják 2 citrom héját apró darabokra és 
öntsék le 2 pohár forró vízzel. Fedjék le, 15 
percig áztassák, majd szűrjék le. Napközben 
iszogassák, például étkezés után, délután 
vagy lefekvés előtt. Nemcsak igen jóízű, de 
kiváló gyógyhatású italt nyernek így így, 
amit esetleg eredei mézzel édesíthetnek.

Közreadta: 
Borszékiné Rétháti Ágnes

a Bükki Füvészmester és Népgyógyá-
szati Egyesület lapjából

„Gyuri bácsi üzenete” - Az okos citrom
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Egyszer volt, hol nem volt, a Kisdunán 
innen, a Nagydunán túl, egyszóval a mi 
kedves kis falunkban, hogy az idei nyár 
kisszámú napos, meleg júliusi délelőtt-
jének egyikén, a vadkacsamama sétálni 
indult a Bocskai téren nyolc gyönyörű, 
apró csemetéjével. Hogy mi vezette 
erre a kockázatos vállalkozásra, csak ő 
tudná elmondani, ha azóta nem járna, 
illetve nem úszna hetedhét országon túl 
a Dunán. Merthogy e kirándulás kocká-
zatos volt, bizonyítja az, hogy mihelyst 
a sarki víznyelő aknához értek, a nyolc 
kis poronty rendre belepotyogott az 
aknába, a nem az ő kis lábukhoz mére-
tezett rácson keresztül.

Tudvalévő, hogy az önkormányzat 
tettrekész falugondnokai mindig jó 
időben vannak jó helyen, Szalai Sándor, 
Mucha István és Németh Isti legott 
életmentő intézkedésbe fogtak, lemász-
va az aknába, kimentettek öt kis tollas 
áldozatot, átadva őket a kétségbeesett 
kacsamamának, aki ezután további ka-
landok nélkül a Duna felé vette útját.

Igen ám, de három kiskacsa a men-

tőakció elől az úttest alatt húzódó szűk 
csatornába vette be magát, ahonnan 
az életmentők nem tudták kicsalogat-
ni őket. Mit volt mit tenni, az élet élet, 
mégha kiskacsáké is, hová forduljon se-
gítségért az egyszeri honpolgár? Ki se-
gít minden bajban, legyen az tűz, víz, 
baleset, vörösiszap? Hát persze, hogy a 
tűzoltókhoz!

Telefon, - és láss csodát, a gyönyörű 
tűzpiros jármű, háromfős legénységgel 
perceken belül a helyszínen termett és 
megkezdte a mentőakciót. De erre már 
tollat, telefont fényképezőgépre cse-
rélve ketten-hárman a hivatalból is ki-
sereglettünk, segíteni, bíztatni, sőt be-

vallom, bámészkodni is. Biztosan nagy 
segítségére voltunk a tűzoltócsapatnak, 
mert a csatornában való csúszás-má-
szás után fülig sárosan, de diadalittasan, 
nagy kesztyűbe bújtatott kezében tart-
va előbb egy, majd két kis szökevény-
nyel tűnt elő az életmentő.

És ne gondolja senki, hogy felesle-
ges pazarlás volt három vacak kacsáért 
ez a valószínűleg költséges kiszállás. 
Kinek lett volna szíve ezt a három gyö-
nyörű kis jószágot szörnyű kínhalára 
ítélve, vállat vonva tovább menni. Ne-
kik nem volt!

Köszönet érte a Szentendre Város 
Hivatásos Tűzoltóságának!

Utóirat: sajnos, a családegyesítés nem 
járt sikerrel, lévén a mama öt kicsinyé-
vel már messze járt, nem is láttuk a vízen, 
így a három kis lelenc híresen állatbarát 
munkatársunknál, Somogyi Szilvinél ta-
lált menedékre, és köszönik szépen, na-
gyon jól vannak! És ez nem kacsa!

és akit a történet megihletett: 
Csémy Istvánné

Debreczeni Bea képei

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

VAS- ÉS SZÍNESFÉM 
ÁTVEVÕ TELEP

(PÓCSMEGYER, TÁNCSICS U. 38/B.)

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

Szombat: 8.00 - 12  ÓRA KÖZÖTT

TELEFON: 06 70-321 2425

Beharangozó 3.
Talán nem is hisszük el, de lassan vége a 
nyárnak! Időjárási szempontból volt jó 
is rossz is benne, attól függően, hogy a 
gazdák, vagy a nyaralók szemszögéből 
nézzük.

Viszont benne vagyunk a nagy elte-
vési időszakban, bár a háziasszonyok-
nak  az eper megjelenésétől szinte fo-
lyamatos az ilyen irányú tevékenysége. 
Viszont a sóska, spenót, paradicsom, 
őszibarack, szilva, uborka, lecsó – csak 
rendszertelenül felsoroltam ami eszem-
be jutott - eltevése még időben van. Fo-
lyamatosan szükség van a zöldségfélék-
re levesekhez, főzelékekhez, tojást is 
kaphatunk és ebben  a helyi gazdáktól 
biztosan kapunk segítséget.

Tehát ismételjünk! Mindig az idény-
nek megfelelő termékek vásárolhatók.

Mivel a gazdák szerdán és szom-
baton 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 hétvé-
gére, a következő hétre. Meg lehet be-
szélni a következő heti szükségletnek 
megfelelő rendelést is ugyanekkor.

Több gazdánál szokás, hogy a ka-
pun 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 Mi-
hály u. 6.      Tel.: 06-26-395 026

 Zöldségfélék (sárgarépa, fehérrépa, 
zeller), borsó, paprika,paradicsom, cse-
mege kukorica, krumpli

SCHANDL HUBERT, Táncsics 
Mihály u.30.   Tel.: 06-26-395 785

Eper, borsó, zöldségfélék, paprika, 
paradicsom, uborka, cékla, csemege 
kukorica

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, paradi-
csom, cékla, zöldborsó, csemege kuko-
rica

ÁGOSTON ZSOLTNÉ, KATI      
Táncsics M. utca Tel.: 06-20-410 1654

Tej, probiotikus/élőflórás joghurt 
(trágya is kapható). Hétköznap dél-
előtt és munkaidő után is (16-19 óra)

BÁN JÓZSEF  Tel.: 395 282, Sziget 
út 1.

Zöldség (zöldbab, paradicsom, …) 
és virág

Természetesen a surányi piac létét 
ez a kezdeményezés nem veszélyezteti, 
hiszen aki megszokta a faluból az ot-
tani piacolást, az természetesen ezentúl 
is felmegy hétvégén.

Sok szerencsét, jó vásárlást Min-
denkinek!

HA ELKÓBOROLT 
A KUTYÁJA, 

HA ÚJ KUTYÁT 
SZERETNE: 

HÍVJA A SZENTENDREI 
GYEPMESTERI TELEPET: 

06 20  93-16-948

VILLANYSZERELÉS

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!
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A 

IRÁNY-SURÁNY FESZTIVÁL – KÉPEKBEN

Nyertem a tombolán!

Gyimesi János képei

Szabó doktor kétnapos szolgálatban

Kapható, mi szem-szájnak ingere Az OXXO Kft. versenykamionjai

Németh Bendegúz Karácsony János és zenekara az ifjú vendégművésszel
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SURÁNY FESZTIVÁL TÁMOGATÓI: Aquincumi Autójavító Bt., Asztalos Lajos, Baumit Kft., DJ TeAm Rendezvénytechnika, Dr. Szabó György, 
Frönci Bt., Gresó Marcella (Surányi csárda), Gresó Péter, Intermetál Kft. (Vincze Gábor), Karádi György, Karsai Gábor, Kellner László, Körömvirág Bt., 
Kulcsár Gábor, L.H.B. Kft., Mobilart Kft., Molnár Zsolt, Morvai József, Napsugár presszó, Surány, OXXO, Petrof György, Pócsmegyer Község Önkormány-
zata, PoFa Bt. (Németh Miklós), Pohárfutár Bt. (Bognár Péter), Rév Közért, surányi Duna part (Suri 2008 Kft.), Rimi Monitoring Kft., Surányért Kulturá-
lis Közhasznú Alapítvány, Surányi Fürdő Egyesület, Suzuki Ház (Együd Gábor), Szentendre-szigeti Őnkéntes Tűzoltó Egyesület, Szigetmonostori Polgárőrség, 
Szimpex Kft. (Mikó Mária), T&T Ingatlan (Tardi Tamás), Torma László, Varju Tamás, Zákány Nikolett, Zenit KFT. (Szomor László)

Talpalávaló A legifjabbak

Elkészült 
a surányi 

közösségi ház

Az elkészült épület Németh Miklós megnyitja Gyimesi János fotókiállítását

Gyimesi János fotóiból a kiállítás megtekinthető előzetes egyeztetés után (30-9924-391) a Surányi Fürdő Egyesület új székházában.
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Kedves Háziasszonyok!
Csodálatos napom volt augusztus 06-án 
szombaton, melyet szeretnék Önökkel 
megosztani. Mint értesültek róla a Pócsme-
gyeri Művelődési Ház udvarán elkészült a 
Dobos Kálmán cserépkályha építő mester 
által készített csodálatos szép kemence. 
Mindannyian nagyon vártuk és izgultunk, 
hogy fog beválni. Így úgy döntöttük, hogy 
kiégetés után kipróbáljuk.

 Előző este beszereztem a szerszámo-
kat: szénvonót, a tüzelőbetolására, a parázs 
mozgatására használó eszközt, pemete, 
amely a kemence belsejének kiseprésére 
szolgáló eszköz, valamint a lapát, amire 
ráborítjuk a megkelt kenyeret és azon tol-
juk be a majba, ami a kemencefenék hátsó, 
legtávolabbi része. A kenyér kiszedésére is 
ugyanúgy szolgál.

Dobos Kálmán, Hagymási János reggel 
7 órakor elkezdték felmelegíteni a kemen-
cét, melynek belsejében 4-5 kenyér helyez-
hető el. A kenyértészta összeállításával egy 
időben kell begyújtania kemencét, erre ki-
zárólag vékony maximum kétujjnyi vastag-
ságú fát szabad használni. Az első begyúj-
táshoz kb. egy nagykosár teljesen száraz fát 
tüzeltünk el, amikor már csak parázs volt, 
azt szétterítettük a kemence alján, - ez fon-
tos mert ha nem elég meleg a kemence alja a 
kenyér alsó része sem sül meg.  Kb. 20 perc 
perc múlva szedtük ki a parazsat.

Igy én reggel 3 db krumplis kenyeret da-
gasztottam és Mátt Péter hozta a negyedik 
kenyeret, amik gyönyörűen megkeltek.

A kemence felfűtése nagyon jól sikerült, 
Kálmántól kaptunk egy kemence hőmérőt, 
amivel meg tudtuk mérni – a parázs kisze-
dése után, és a tévő (a kemence szájának 
zárására szolgál) behelyezése után a kemen-
ce hőfokát. 300 fokos volt, ezért egy ideig 
nyitva hagytuk az ajtót. Amikor a hőmér-
séklet csökkent, 270 fokos lett, akkor vizes 
pemetével kitörültem a kemencét, és lisztes 
lapátra borítottam a kenyereket 

Bevetés előtt a kenyerek tetejét meg kell 
kenni vízzel, s kisülés után meg kell „mos-
datni” a kenyeret, vagyis meg lehet ken-
ni a tetejét vízzel, így fényes lesz a kérge. 
Egyet azonban  tudni kell, hogy a krumplis 
kenyér a krumplitól matt marad, ha lisztes 
tetejű kenyeret szeretnénk a vizezést min-
denképpen el kell hagyni. Péter rakta be a 

kemencébe a bevágott,  sós vízzel megkent 
és szezámmaggal meghintett kenyereket. A 
kenyereket behelyeztük a majba, de a tévő 
felhelyezése előtt keresztet vetettem az 
egészre „Az Atyának és Fiúnak és Szentlé-
lek Istennek nevében. Add, Istenem, hogy 
jól megsüljön.” Behajtottuk a külső ajtót is 
és hagytuk sülni, persze figyeltük a hőmérő 
mutatóját is. 

A kenyér sütés ideje alatt, dagasztottam 
be „Zsigmondmama pogácsáját” is. Kál-
mán felesége Katika hozott egy nagy cse-
répedényben töltött káposztát. Hagymási 
Jani felesége Katika tökmaggal díszített 
pogácsát és ezeket mind sütöttük sorba. 
A kenyerek finom illata már 15 perc múlva 
szállt szerte-szét a levegőbe.  Egy óra alatt 
sült meg.

Kiszedtük a kenyereket és betettük a 
töltött káposztát a cserépedénnyel egész 
hátra, előre pedig a pogácsákat.

A kemence hőfoka lesüllyedt közben és 
még kellett rá rakni újból fát, ekkor jöttünk 
rá, hogy a pogácsáknak is  kb. 230 hőfok 
kell, mint a kenyereknek.

Az első képen lehet látni, hogy a kemen-
ce matt, igen ám de hála Hagymási Janinak, 
a kenyér sütés ideje alatt állandóan meszelte 
a kemencét és mire minden megsült, ott állt 
a gyönyörű szép fehér  kemence. Dobosné 
Katika csodálatos finomra készített töltött 
káposztájának elfogyasztásával fejeztük be 
a próba sütésünket, ami igen jól sikerült.

Ezért szeretném most közreadni, ho-
gyan kell készíteni a kenyeret, a kenyérlán-
gost, hogy az átadási ünnepség előtt Önök 
is kedvet kapjanak a dagasztásra és sütésre.

A következő kenyérből lényegesen 
kevesebbet fogunk fogyasztani, mivel ki-
sebb mennyiséggel is jól lakunk. Ez annak 
következménye, hogy nincsenek adalék-
anyagok hozzáadva, nincs benne térfogat-
növelő stb.

Ági rozsoskenyere (kemencéhez)
Egy kg réteslisztet 30 dkg rozsliszttel, meg 
fél marék sóval összekeverek, és 1 kiska-
nál köménymaggal fűszerezem. 25 dkg át-
tört, főtt burgonyát is adok hozzá, majd a 
közepében 5 dkg élesztőt elmorzsolok. 1 
mokkáskanál cukrot meg 1 pohár langyos 
tejet hozzáadva kovászt készítek, melyet 
fölfuttatok. 6-7 deci langyos vízzel együtt 
a tésztát jól bedagasztom, miközben 2 evő-
kanál olajat is belekeverek. Félreteszem a 
gyúrótáblára.

Ezt a mennyiséget még egyszer beda-
gasztom és az előző mennyiséggel összedol-
gozom, jó kigyúrom, és háromfelé vágom. 
Kigömbölyítem és úgy helyezem a formába 
(szakajtóba), hogy a szép fele kerüljön le-
fele, mert amikor a lapátra öntjük, akkor az 
kerül felülre, amit lisztezünk, vagy sós víz-
zel megkenve teszünk a kemencébe.

A megsült kenyereket jó kenyérpirító 
rácsokra hűlni tenni. Frissen nem tanácsos 
felvágni, csak másnap! A kenyérbe ánizsma-
got, apróra vágott fokhagymát, vöröshagy-
mát, kapo9rmagot, lenmagot, szezámmagot 
stb. is szoktam tenni.

Ugyanebből a kenyértésztából formáz-
ható zsemlye, kifli, stb. 

Magok használatára végtelen lehetőség 
van. Egyik: hogy magába a tésztába kever-
jük a magokat, a másik, hogy csak a tetejét 
hintjük meg.

Amikor a tésztába keverjük a magot ab-
ban az esetben a liszthez keverjük a víz és az 
élesztő hozzáadása előtt.  Ha csak a tetejére 
szeretnénk, akkor szórjuk rá a magot, ha 
sós vízzel már megkentük. 

Langalló, kenyérlángos, lepény
Az egyik szakajtóban lévő kenyértésztából 
4-5 db sütőlapátnyi langallót, kenyérlángost 
lehet készíteni. Ezt a tésztamennyiséget 
egyszerűen kiszakítjuk a kenyértésztából, 
kinyújtjuk sütőlapát nagyságúra, megken-
jük fokhagymás öntettel, tejföllel és így 
tesszük be a kemencébe. Kg. 10-15 percnyi 
sülés után készen van, van aki kicsit tovább 
hagyja sülni, mert szereti, ha a tejföl helyen-
ként megbarnul a tetején. Természetesen 
„kopasz” kenyérlepényt is lehet sütni ekkor 
a fokhagymát és a tejfölt utólag a már meg-
sült tésztára tesszük.

TÁPLÁLKOZZUNK EGÉSZSÉGESEN

Kenyérsütés az új kemencében Az új kemence Töltött káposzta a kemencében
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Kalács
Minden normál sütőben készíthető kalácsot 
– töltött, kelt - meg lehet sütni a kemen-
cében is, arra viszont figyelni kell, hogy nem 
szabad tojással megkenni a tészta tetejét, 
mert az ráég. Egyszerűen cukros vízzel kell 
megkenni a tésztát, melyet vastepsiben vagy 
cseréptepsibe kell tenni.

A fentieken kívül süthetünk egytálételt, 
húst, tepsis krumplit, csülkös káposztát,  
töltött libát, stb. csak ki kell figyelnünk az 
időt, hogy meddig. Egy biztos, hogy a tanu-
lópénzt mindenkinek meg kell fizetni.

Örülnék, ha megszeretnék a kemencét, 
és mindenki úgy vigyázna rá, mintha a sajátja 
lenne. 54 évvel ezelőtt sütöttem először ke-
mencébe, de úgy látszik nem felejtettem el, 
csak sokat kellett várni erre az alkalomra.

Nagyon köszönöm a résztvevőknek: 
-  Dobos Kálmánnak és nejének Katikának, 
Hagymási Jánosnak és nejének Katikának, 
Bécsy Lászlónak, ifj. Borszéki Lászlónak, 
Kiss Annának,  Kiss Irénnek, Kökényné 
Évikének, Mátt Péternek, Rédei Editnek, 
Ságiné Zsuzsikának, Végmanné Marikának 
-, hogy megosztották Velem e nap örömét.

Jó kisérletezést és mindenkinek jó ün-
neplést, jó étvágyat kívánok.

BORSZÉKINÉ RÉTHÁTI  ÁGNES

Az új kemence

Ági néni munka közben Készül a kenyértészta

ELTŰNT KUTYA

2011. 07. 11-én eltűnt a fenti képen látható fekete-szürke színű kutya. 

Piros nyakörvén Laci felirattal medál van. Nyaka jobb oldalán chip van beültetve. 

Megtalálás esetén értesítést kérünk: 

Tel.: 00-49-178-5322956 • E-mail: a.ferencz@web.de

Köszönjük a segítségét! Ferencz család
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A Művelődési Ház udvarán végzett 
önkéntes civil munkák lassan befeje-
ződnek.

Júniusi felhívásunk után a követke-
ző munkák készültek el: 
-   A színpad és annak a szomszéd ház 

felé való szigetelése – Bogdányi Mik-
lós és segítője, Koczkás Szabolcs

-   A kemence körüli térkövezés: Ber-
talan Gyula és családja, Bécsy Lász-
ló és felesége

-   A megmaradt téglák raktározása, 
szállítása: Molnár István, Koczkás 
Szabolcs , Kiss Márton Zoltán 

-   Tereprendezés elkezdése, garázs 
melletti virágültetés, füvesítés: Kiss  
Diána,Molnár István és Ágoston 
Katica

-  Homokozó keretének és fedelének 
elkészítése: Wagner Mátyás
A tereprendezés befejezése, füvesí-

tés, téglakerítés és a kemence meszelé-
se, az elkészült padok és asztalok ke-
zelése/festése, a homokozó feltöltése 
júliusban elkészült.

 Eddig 58 önkéntes végzett kisebb 
vagy nagyobb munkát az elmúlt hó-
napokban, 90 000 Ft pénzadomány is 
érkezett, amelyekkel alapanyagokat, 
térkövet, sódert, cementet, homokot, 
meszet, szigetelő anyagot vásároltunk, 
valamint ezek szállítását tudtuk meg-
oldani. Jutott belőle a kemence próba-
üzeméhez szükséges alapanyagokra is.

Magánszemélyek, akik pénzben 
adakoztak, a következők:

Kiss Irén, Pm - Surány II.
Szabó Erika  Pócsmegyer-falu
Matt Péter és neje, Pm - Surány III.
Rédei Balázs, Pócsmegyer-falu

Az Önkormányzat a Műv. Ház. fel-
újítási alapjából, valamint az Oktatási-, 
Kulturális- és Sport Bizottság is adako-
zott erre a célra.

Halmi László, Surány III.-ban élő 
lakostól a drótkerítés felújításához kap-
tunk dróthálózót, aminek felhelyezése 
még a következő hét feladata lesz.

Nagyon örülök, hogy a fiatalok egy 
csoportjára is rátaláltunk. Remélem, 
hogy beszélgetéseink, közösen végzett 
munkáink még tovább visznek bennün-
ket a vállalt munkák befejezése felé, s 
talán egyre több fiatal csatlakozik majd 
a következő önkéntes munkákhoz. A 
szabadidő hasznos eltöltéséről kialakult 
elképzeléseiket, esetleges hiányérzetü-
ket is reméljük, megfogalmazzák majd.

Egyébként a  nyári szünetben végzett 
közös és értelmes munka, amely értéket 
teremt, fontos mindkét fél – a fiatalok és 
a település – szempontjából. Európában 
járva azt tapasztaltuk, hogy a diákoknak 
életkoruktól függően egy-két hetet kell el-
tölteni közösségi munkával a nyári szü-
net folyamán. Ehhez a munkák közötti 
választási lehetőség is adva van: érdeklő-
désük, fizikumuk, lakóhelyük szerint.

A következő esztendőben Magyar-
országon érettségizőknek a bizonyít-
vány megszerzéséhez 60 óra önkéntes 
munkát kell igazoltatniuk. Úgy gondo-
lom ez is alapja lehet egyfajta önkéntes 
munkának a településen. Itt töltsék el ér-
téknövelő tevékenységüket, ehhez nekünk 
felnőtteknek, az Oktatási-, Kulturális- és 
Sport Bizottságnak  lesz feladata a jövőt 
illetően.

Nagyon sok idős, öreg ember él a fa-
luban, aki nem tud bizonyos munkákat 
már elvégezni a ház körül. Őket is se-
gíthetnék. Ugyanakkor a Barsi-Bándi 
ház körül, vagy benne, a Malom körül 
is végezhetnének szépítő- rendező mun-
kákat. Nyáron a kopjafák környékét, a 
templomi előkertet, a Révek környékét, 
az üdvözlő táblák virágtartóit, stb. is Ők 
tarthatnák rendben,…

Ezzel tapasztalatot, emberi kapcso-
latokat szerezhetnének, ráláthatnának a 
település mindennapi életére..

Visszatérve a Művelődési Házhoz:
Szeretnénk ezúton is üzenni minden 

települési csoportosulásnak, egyesület-
nek, baráti köröknek, sportköröknek, 
a fiataloknak, hogy a rendbe hozott 
udvar és szolgálati lakás civil célokat 
szolgál. Előzetes bejelentés alapján /
Karsai Gábor/ bárkik használhatják a 
lakás szobáit előadások, beszélgetések, 
nyelvoktatás, stb. céljára. Az udvar bú-
torait, létesítményeit programjukhoz 
felhasználhatják. Egyetlen kritérium 
van csupán: ugyanolyan rendben kell el-
hagyni a lakást és az udvart, mint ahogy 
találták. Látogatásukról szeretnénk, ha 
egy füzetben rögzítenék: mit csináltak, 
hányan és kik voltak jelen, mit tapasz-
taltak a helyszínen. 

Végezetül Mindenkinek köszönjük a 
segítséget! 

Büszkék lehetünk arra, hogy egy ki-
bővült funkcióval rendelkező, rendezett 
környezetű Művelődési Háza lesz a falu-
nak. Természetesen lesz még tennivaló!

Az átadásra aug. 20-án de. 10.45 
órakor kerül sor egy szerény kis ünnep-
ség keretein belül. Ide várjuk a település 
vezetőit, az önkénteseket és családtag-
jaikat, s természetesen minden érdek-
lődőt. Utána az ünnepi programok egy 
része, kézműves foglalkozások, kiál-
lítás, sütés a kemencében, már a meg-
újult környezetben zajlik.

A beszámolót az önkéntesek 
és a Vata Kör nevében 

Bécsy Lászlóné készítette.

Az Önkéntesség Európai Éve 2011 – második rész
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A Polgármesteri Hivatal közvetlen telefonszámai

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

Szent Klára Gyógyszertár
Fiókgyógyszertára

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

HÁZIORVOSI RENDELÉSI IDŐ

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

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

FOGÁSZAT
Dr. Fülöp Judit fogorvos rendelési ideje Pócsmegyeren:

FOGÁSZATI RENDELÉS
Hétfő:   13 – 20 óráig
Szerda:       9 – 13 óráig gyermekfogászat
                 13 – 17 óráig felnőtt rendelés

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

Nem oly régen készült egy felmérés Ma-
gyarországon, melyben megkérdeztek álta-
lános iskolás gyermekeket, hogy „Mi borítja 
a csirke testét?”. Sokan azt válaszolták, hogy 
nejlon. Szomorú dolog, hogy városban élő 
gyermekek nem tudják, hogyan néznek ki 
az állatok. De sajnos a falusi porták talaját 
sem sok helyen kapirgálják lábasjószágok.  
Pedig a szép zöld gyep, a gyermekjátékok 
és a háziállatok nagyon jól megférnek egy-
más mellett. Ebben is egyet értett pár szi-
getmonostori lakos, akik megalapították a 

Szigetmonostori Kistermelők Közhasznú 
Egyesületét (SZIKKE). 

Az egyesület célja, hogy a falusi élet-
mód, kultúra, hagyomány ne vesszen ki. 
Ez nem valami öncélú múltban élést jelent, 
hanem a hagyományok modernizálását él-
hetővé tételét, felelevenítését. Régen a szü-
lőktől, nagyszülőktől el lehetett tanulni a 
kopasztás, csirkekeltetés, tésztadagasztás 
fortélyait. Ma egyik ismerősöm - kemény 
munkával - az Internet segítségével tanult 
meg kaszálni. Ezt a szakadékot próbálják 
az egyesület tagjai, munkájukkal betölteni. 
Segíteni kívánnak azoknak, akik gyökerek 
nélkül kiköltözve vidékre, szeretnének álla-
tot tartani, növényt termeszteni és a meg-
termelt egészséges élelmiszerekkel család-
jukat táplálni.   

2011. szeptember 17-én szombaton 9-
16 óra között Szigetmonostor Faluházának 
udvarán a SZIKKE szervezésében megren-
dezésre kerül az I. Szigetmonostori Kisál-
latvásár. A vásárra kimondottan falusi ál-
lattartók, kistermelők jelentkezését várják, 
akik az ezévi szaporulatuk számára piacot 
találhatnak, vérfrissítés céljából újabb egye-
deket vásárolhatnak, valamint szeretettel 
várnak minden kisgyermekes családot, akik 
csemetéikkel megismertetnék az állatokat. 
Lesz kakas-szépségverseny, kacsaterelési 
bemutató, állatsimogató, régimódi fény-
képész, terményes játszóház, főzőverseny 
bográcsban, és még sok más látnivaló.

PP

Tisztelt 
Kistérségbeli 

Hölgyek/Urak!
Szigetmonostoron megalakult a Szi-
getmonostori Kistermelők Közhasz-
nú Egyesülete, a SZIKKE. Az egyesü-
let céljai közt szerepel a falusi terme-
lés segítése, az ősi magyar fajták meg-
őrzése, és a térség termelési kedvének 
a támogatása. Első rendezvényünk 
2011. szeptember 10-én a Szigetmo-
nostori Faluházban lesz megtartva. A 
rendezvény keretében kisállat vásár, 
kézműves vásár, gyermekjátszóház, 
versenyek és programok lesznek. En-
nek a rendezvénynek a kistérségen be-
lüli terjesztése céljából kérek Önöktől 
segítséget, amennyiben lehetővé ten-
nék, hogy a helyi újságban tájékoztat-
nák a lakosságot. Kérem, küldjék meg 
a kontakt személy nevét és elérhetősé-
gét, a kapcsolat felvétel céljából. Ha-
marosan kész a plakátunk, melynek 
közzé tétele a helyi lapokban nagyban 
segítené munkánkat. Támogatásukat 
előre is köszönöm.

Merényi Éva Mária

Egy állati jó program
I. Szigetmonostori Kisállatvásár

Felhívás
A Szigetmonostori Kistermelők 

Közhasznú Egyesülete szeretettel 
várja minden olyan állattartó (dísz-
haltól a kecskéig), bio- és hobby-
kertész valamint állati és növényi 

eredetű alapanyagból kézműves ter-
méket készítő személy jelentkezését, 

aki szeretne a vásáron portékájával 
megjelenni. 

Jelentkezni lehet a vásár szervezőinél:
06/20/4138070 - Németh Tamara

06/30/2415365 - Merényi Éva
e-mail: szigetmonostori.kistermelok@

gmail.com 
Jelentkezési határidő: 
2011. augusztus 31.

SZIKKE
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Ön is ismeri az Alkoholellenes Liga szlogenjét: az alkohol öl, butít 
és nyomorba dönt. A jókedvű magyar imigyen módosította a mon-
dás végét:…és árokba dönt.

Röstelkedve bevallom, hogy egy Lajos-napi köszöntő után, ami 
a surányi pressóban történt, zajlott és hangzott el, hazafelé menet 
én is egy árokfélében kötöttem ki.

Nem én voltam a hibás, hanem a motorbringám, amin ültem 
(vagyis később már feküdtem). A bajban mindig közel a segítség. 
Egy jóember segített kikászálódni, leporolt, felsegített a robogómra, 
- és innen már baj nélkül hazaértem.

Ha most valaki azt képzeli, hogy én egy részeges fickó vagyok, 
az nagyon téved. Igaz, ismeretségem Mr. Alkohollal gyermekkorban 
kezdődött. (Miszter Alkoholról Koncz Zsuzsa énekelt úgy negyven-
ötven éve, - idősebbek még ismerik a bájos, hosszúhajú énekesnőt.)

Szóval, atyámmal sétáltunk kézenfogva a kisváros csendes utcá-
ján, a gömbakácok kókadtan lógatták levelüket az alföldi rekkenő 
hőségben. Apám megszomjazott és betértünk a háromlépcsősnek 
nevezett kocsmába. Sört kért és málnaszörpöt. Közel 70 éve tör-
tént, de az igazi málnaszörp ízére ma is emlékszem. Én azonban a 
sört is kóstolni akartam. Belenyaltam a habba – és azonnal kiköp-
tem. Pfuj, -hiszen ez ocsmány keserű.

Pálinkát nagymamánál ittam először. Kisiskolás voltam és vala-
mi éretlen gyümölcsöt ettem. Ingajáratban a klotyó és a ház között 
nagyanyám fülöncsípett. Gyere csak kisunokám, adok egy kis orvos-
ságot. Igazi szilvapálinkát őrizgetett egy gömbölyű kis üvegben, egy 
kupicát teleöntött. Na, idd meg!

Felhajtottam, nagyon ízlett, talán használt is. Azóta is szeretem 
az illatos szilvaszeszt.

Következik a rum. Még gyermek vagyok, de már Pesten lakunk. 
Anyám kávéfőző egy pressóban. Bejárnak oda szerencsés emberek 
– akiknek nyugati rokonaik dollárt, vagy más kemény valutát kül-
denek hivatalosan. Persze kézhez nem kapják, hanem IKKA utal-
ványt, ami csak egy helyen beváltható, a pesti Tüköry utcában.

Az utalványokat adták-vették. Így jutottunk egy nagy üveg ha-
bana rumhoz. Szüleim teába löttyintettek belőle, én azonban néha 
meghúztam az üveget. Ez is kedvenc italommá vált. Karácsony, 
Szilveszter táján szoktam inni egy-egy korty rumot, hogy felidéz-
zem a gyermekkor boldogságát.

Az igazi nagyágyú nálam a whiskey – na jó, legyen viszki. Szóval 
az igazi jó szkacs, vagy börbön. A szkacs a skót viszki, - a börbön 
amerikai, mindkettő páratlan a maga nemében, én sok jéggel sze-
retem, jobban mondva szeretném, de rozoga, elnyűtt szervezetem 
már nem állja.

Természetesen ma is vallom, hogy a kedvderítő italok királya a 
bor. Nem véletlenül születtek a bordalok, operaáriák és betyárnó-
ták, népdalok és cigányzene, - mind borivásra buzdít.

Sőt! – van egyfajta kocsmaköltészet, ami tréfásan trágár, szerel-
meskedésre és ivásra buzdít.

A tájékozatlan kíváncsiak kedvéért két „aranyköpést” elmon-
danék, de tekintettel leszek a nyomdafesték hiányos tűrőképessé-
gére:
Bort iszik a magyar nem pediglen vizet
Lánynak, menyecskének kemény (pénzzel?) fizet
A másik zönge pedig lakonikus tömörséggel csak ennyit mond:
Iszunk szeszt
Dugunk feszt.

Ezt is kissé átalakítottam a jobb hangzás végett.
Próbálnám magyarázni a „bizonyítványomat”, családomtól is ele-

get hallom a vádat, miszerint nekem proletárhumorom van. Valóban. 
De mit tehetnék ellene? Az életem nagy része nem a Tudományos 
Akadémián telt, hanem üzemek dübörgő gépei között, ahol jóra-
való egyszerű munkásemberektől sokmindent tanultam. Járhattam 
én mindenféle iskolákba, kerülhettem bármilyen beosztásba, tudták 
honnan származom, ki fia-borja vagyok. Hát kérem, ha valakinek 

megbántottam érzékeny lelkületét, itt rögvest elnézést kérek; ha 
másvalaki úgy véli, karcolatommal iszákosságra buzdítok, azt is meg-
követem, - és kijelentem, hogy mint minden más dolog az életben, 
az alkohol is az emberi léthez tartozik, csak a mértékről nem szabad 
megfeledkezni.

Az ördög azonban soha nem alszik. Most is gonoszkodva a 
fülembe súgja: „jól beszélsz öreg, a mértékre valóban ügyelni kell, 
mert kis mértékben gyógyszer, nagymértékben orvosság”.

Asztalos Lajos

Poharak és serlegek

Figyelem! 
KUTYATÁP!

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!

Nyári 
AKCIÓNK:

Runner prémium táp 20 kg: 
7200 Ft

DaDo szuperprémium táp, 
kizárólag tengeri hallal 3 kg: 3500 Ft

Több zsák vásárlása esetén további kedvezmények!
INGYENES házhozszállítás 

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

telefonszámon!
www.dado.hu
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SZIVÁRVÁNY A&M KFT.
PÓCSMEGYER – SURÁNY III.

MUSKOTÁLY U. 3.
KÖNYVELÉS – ADÓBEVALLÁS –

EGYÉB SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS
A könyvelés és pénzügy területén szerzett 

40 éves tapasztalattal vállalom
– CÉGEK (KFT.-k, BT.-k, EGYÉNI CÉGEK);

– EGYÉNI VÁLLALKOZÓK;
– MAGÁNSZEMÉLYEK;

naprakész könyvelését, mérlegek, 
adóbevallások

elkészítését, változások bejelentését 
(NAV, TB.) és

egyéb számviteli szolgálatatásokat, 
ügyintézéseket.

Elérhetőség: 
telefonon: 06 20 / 962 - 9334

e-mailben: szivárvány.am.kft @gmail.com
Kiss Antalné ügyvezető
mérlegképes könyvelő

Vihar ?! ....  Betörés ?! ....
Hogy segíthessünk,

kössön biztosítást házára, 
nyaralójára!

EXTRA KEDVEZMÉNYEK!

Hívjon bizalommal: Widder Éva
tanácsadó, üzletkötő

Generali-Providencia Biztosító

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

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

veszélyessport-baleset-egészség-, élet- és 

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

A csillaggal jelölt járatok 
munkaszüneti napokon 

nem közlekednek!
A két csillaggal jelölt 

járat csak tanítási napo-
kon közlekednek!

A három csillaggal jelölt 
járat csak előzetes kérés-
re 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

PÓCSMEGYER - LEÁNYFALU 
RÉVÁTKELŐ MENETREND
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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 hulla-

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

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

Lakossági átvételkor személyi, 
lakcím- és adókártya szükséges.

A Surány-Felsőgöd kishajó menetrendje

Május hónapban csak hétvégenként péntek-szombat-
vasárnap, június elsejétől szeptember 1-jéig minden nap 
közlekedik az alábbi menetrend szerint. 

A jegyeket a 2010-es áron vásárolhatjuk meg, kerék-
párra 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



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

Ügyfeleim részére eladó 
házakat, telkeket keresek.

Tardi Tamás ingatlanközvetítõ
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TONCSI KONYHÁJA
ebéd menüre

megrendelőket vár szeretettel!

Az ebédet minden nap, 

házhoz szállítjuk. 
Étkezési utalványt elfogadunk.

Kérjen menülapot telefonon és válassza 
ki az Önnek tetsző ételeket!

Házi készítésű pizza 
házhoz szállítását is vállaljuk!

Telefonszám: 06-30 3283944


