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Önkormányzati Hírek

Október 13-án rendes testületi ülésre
jöttek össze Németh Miklós polgármester meghívására a képviselők.
Az ülés napirendjén a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához való csatlakozás, a Dunakanyar
Önkormányzati Társulás Felügyelő
Bizottság tagjainak megválasztása és a
Surányi Fürdő Egyesülettel megkötésre kerülő Együttműködési Megállapodás elfogadása szerepelt.
A Bursa Hungarica pályázathoz,
mint ahogy Németh Miklós polgármester a Testületet tájékoztatta, minden
évben csatlakozik az önkormányzat.
Fazekas János képviselő hangot
adott annak, hogy jó lenne, ha látná a
Testület, van-e értelme, van-e eredménye a pályázaton való részvételnek,
hogy boldogulnak a pályázati támogatásban részesülő fiatalok.
Molnár Gyöngyi jegyző asszony
válaszolt a képviselő úrnak, Hagymási
János képviselő, a Népjóléti Bizottság
elnöke birtokában van ezeknek az információknak.
Csémy István képviselő, a Népjóléti
Bizottság tagja javasolta, hogy a legközelebbi bizottsági ülésen szerepeljen a
napirenden, ezt követően pedig tájékoztassák a Testületet, hányan részesültek ösztöndíjban, és hogy hasznosították azt tanulmányaik során.
A Dunakanyar Önkormányzati
Társulás a Tahitótfaluban létesítendő
tűzoltó és mentő állomás menedzselésére alakult. A jelen testületi ülésen
tag delegálására került sor a Társulás
Felügyelő Bizottságába. A Testület
Pócsmegyer Önkormányzata részéről
Hagymási János képviselőt választotta
FB tagnak.
A következő téma a Surányi Fürdő
Egyesülettel megkötésre kerülő Együttműködési Megállapodás megtárgyalása
és elfogadása volt. Ennek a napirendi
pontnak tárgyalásakor a Surányi Fürdő

Egyesület képviseletében Bartha Dénes,
a korábbi ciklusban szintén testületi
tag, vett részt. Bartha Dénes a megállapodást korrektnek és elfogadhatónak
ítélte, így várhatóan a Fürdő Egyesület
vezetősége is aláírja azt. Itt esett szó
arról, hogy az új épület az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóján
tartandó ünnepség színhelye lesz, és az
ünnepség keretén belül történik meg az
ünnepélyes átadás is, abban a reményben, hogy mind Surányból, mind a faluból szép számmal lesznek ünneplők.
A megemlékezés 16 órakor az Akácos
utcai épületben, majd utána a dunaparti
kopjafánál koszorúzás lesz.
Az épülethez 4 garnitúra kulcs kerül átadásra, egy marad az Önkormányzatnál, mint tulajdonosnál.
Csémy István képviselő kérdésére a
polgármester elmondta, hogy az épület
riasztórendszerhez való csatlakozási lehetősége biztosított. A közüzemi
számlákat az Önkormányzat egyenlíti
ki és tovább számlázza a Fürdő Egyesületnek. Az épület az Önkormányzat
költségén csatlakoztatva lesz a csatornahálózatra.
A következőkben a polgármester
tájékoztatta a képviselőket, hogy a csatornapályázaton elnyertük a a beruházás több mint 84%-át fedező pályázati
összeget. Október 27-én hivatalos tájékoztatót tart Németh Miklós, a Csatorna Társulás elnöke, az érintett polgármesterek, valamint az országgyűlési
képviselőnk, Hadházy Sándor részvételével. Ez alkalommal szélesebb körű
sajtótájékoztatóra is sor kerül majd.
Megindul a közbeszerzési eljárás. A
Közbeszerzési Bizottság Felügyelő Bizottságába a Képviselő-testület Gombás Jenő képviselőt választotta meg.
A továbbiakban Németh Miklós polgármester tájékoztatást adott a Megyeri
fasornál folyó munkákról, a fagallyazás
elrendeléséről.
Csémy Istvánné

Zöld hulladék begyűjtése
Mint korábban már jeleztük az őszi zöld hulladék
begyűjtése 2011. november 17-én lesz. A KVG Zrt.
munkatársai az ingatlanok elől viszik el a bármilyen
zsákokban kihelyezett falevelet, fűkaszálékot,
valamint a kötegekbe kötött fagallyakat.
2.

Még tart
a népszámlálás
Október 16-án éjfélkor lejárt a kérdőívek interneten történő kitöltésének
lehetősége, de a számlálóbiztosok
segítségével, illetőleg önkitöltéssel
még október 31-ig lehetősége van a
lakosságnak, hogy e kötelezettségnek
megfeleljen.
Ismételten kérjük kedves lakosainkat, hogy működjenek együtt a
számlálóbiztosokkal, ne hagyják az
utolsó napokra az ívek kitöltését. Aki
a saját kitöltést választja, juttassa el
a Hivatalba az ívet tartalmazó borítékot, vagy dobja be a hivatal ajtaján
lévő nyílásba. A számlálóbiztosok folyamatosan járják a települést, de sok
helyen több alkalommal zárt ajtókat
találtak. Kérjük, szíveskedjenek velük
időpontot egyeztetni és támogatni
őket a munkavégzés során.

Gallyazás a
surányi utcákban
A növényzet nedvkeringésének őszi
leállását követően az Önkormányzat
által megbízott vállalkozó megkezdte a surányi utcákban a közterületen
nőtt fák okozta közlekedési akadályok elhárítását.
Kissé közérthetőbben: október
17-el elkezdődött a közterületen
lévő, az utakat kinyúló ágakkal benövő fák, bokrok gallyazása, esetenként
a közlekedést gátló fák eltávolítása. A
munkálatokat a megbízott vállalkozó
Surány I-nél kezdte meg, és halad tovább Surány II-III. irányába.
Az év folyamán több panasz érkezett a Hivatalba, hogy a benyúló ágak,
bokrok megkarcolják a gépkocsikat,
letörik a tükröket, vagy a megkülönböztető jelzés célját szolgáló lámpákat. A gallyazást a vállalkozó szakszerűen, esztétikai károkozás, vagy a
növények károsítása nélkül végzi. Az
ingatlanokon kerítésen belüli növényzet megcsonkítására nem kerül sor.
A lemetszett ágakat, kivágott fákat a vállalkozó elszállítja.
A korábbiakban az ELMÜ, valamint a kábelszolgáltató által levágott,
és az utcák mentén hagyott elszáradt
maradványokat az önkormányzat dolgozói fogják elszállítani, miután intézményeink téliesítését befejezték.
www.pocsmegyer-surany.hu
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Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára
PÓCSMEGYER Község Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja
a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók
számára a 2011/2012. tanév második
és a 2012/2013. tanév első félévére vonatkozóan.
Pályázók köre
„A” típusú pályázat esetén:
A pályázatra azok az önkormányzat
illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes
idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot
és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy
felsőfokú szakképzésben, a képzési keretidőn belül folytatják tanulmányaikat.

„B” típusú pályázat esetén:
A pályázatra azok az önkormányzat
illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2011/2012. tanévben utolsó
éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még
felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2012/2013. tanév első félévétől
kezdődően felsőoktatási intézményben
teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2012-ben
először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a
2012/2013. tanév első félévében ténylegesen megkezdik.

Száguldó Orfeum
a szentendrei PMK támogatására
A magyar ősbemutatót követően, az egész országot bejárt, óriási sikerrel játszott ACÉLMAGNÓLIÁK 100. előadása érkezik Szentendrére, 2011 november 5-én, szombaton, 18.00-kor, ahogy azt a kistérség közönsége kérte.
A novemberi és a decemberi előadásaink bevételének egy bizonyos százalékát a PMK alapítványának megsegítésére ajánlottuk fel. Ha segíteni szeretne,
jegyvásárlásával velünk Ön is segíthet az intézményen !
Amennyiben Szentendre közelében lakik, a legbiztosabb, ha személyesen
veszi meg és veszi át az őszi jegyeket melyek kaphatóak a szokásos értékesítési
pontokon: a Szentendrei Tourinform Irodájában - 26/317-965 és a PMK információs pultjánál - 20/252-3838
Lehet utazni: autózni vagy buszozni a fővárosi színházakba. Bennünket mindig megtalálhat, kényelmesen, a hónap első vagy utolsó szombatján 18.00 órás
kezdésekkel a Szentendrei PMK színháztermében.
Klubtagjaink 2 db jegyhez kedvezményesen, már 5000 Ft alatti áron is hozzájuthatnak. Tehát érdemes számolgatni mielőtt autóba ülne.
A kőszínházi minőség mindig garantált! Előadásainkat követve, pedig egy
helyi étteremben folytathatja a kikapcsolódást, kedvezményes áron ha bemutatja a jegyét. Mint regisztrált színházi klubtag 10%-os kedvezménnyel juthat a
jegyekhez. Ha még nem klub-tag, regisztrálhat a honlapunkon, és regisztrálhatja
a színházi kultúrát kedvelő barátait is.
Békét, örömet és mindig remek estét kínálunk.
Ivancsics Ilona

A pályázat benyújtási határideje:
2011. november 14.
Figyelem! A pályázati űrlap csak
a meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, valamely
melléklet hiányában a pályázat formai
hibásnak minősül! A kötelező mellékletek felsorolását a részletes pályázati
kiírás tartalmazza.
A részletes pályázati kiírás és a kitöltendő űrlap a kötelező mellékletekkel a polgármesteri hivatalban elérhető,
ill. letölthető a www.pocsmegyer.hu
oldalunkon.
A pályázatot a polgármesteri hivatalban, a pályázó által aláírva, a kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt kell egy példányban
benyújtani.

Felhívás!
Kistérségünk egyik legfontosabb
kulturális intézménye, a Pest Megyei
Könyvtár változatlan színvonalon történő fenntartásának érdekében kérjük
minden szentendrei és kistérségi lakó
együttműködését és segítségét.
A már közzétett kezdeményezések –bár már több kistérségi település
jelezte csatlakozási szándékát - nem
elegendőek ahhoz, hogy a Könyvtárat
a megszokott módon használhassuk a
jövőben, hiszen az annak alapítványára befolyó összegek csak a könyvállomány gyarapítására fordíthatók.
Kérjük ezért Önöket, hogy a
Szentendréért Közalapítványnak a
PMK megmentése érdekében elkülönített bankszámlaszámára –
11742087-20073857 – anyagi lehetőségeikhez mérten tegyék meg felajánlásaikat a helyi kultúra megőrzésének
érdekében.
Bízunk abban, hogy összefogásunk eredményes lesz!
A befolyt összegekről folyamatos
tájékoztatást adunk a www.szentendre.hu honlapon.
Dr. Dietz Ferenc
polgármester

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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A Megyeri fasor
Korábbi számunkban már tájékoztattuk
olvasóinkat, hogy az Önkormányzat által
kezdeményezett eredményes kisajátítási
eljárás során a földmérési hibából magántulajdonba került Megyeri fasort hamarosan birtokba vehetik községünk lakói.

A helyreállítási munkák nagy ütemben folynak. A javításra kerülő szakasz
hossza 470 méter, a járható felület kialakítása során 1100 köbméter anyag kerül
elterítésre. Ha az időjárás nem gátolja
a munkálatokat, december hónapban

megtörténhet az út megnyitása, melynek különös jelentősége az, hogy a fagyos, csúszós téli napokon választásunk
lehet, vállalkozunk-e a Mély utca kínálta csúzdára, vagy inkább választjuk a sík
terepen kínálkozó Megyeri fasort.

Akikre büszkék lehetünk!
Az idei évben igen eredményes lóverseny szereplése volt Pánczél Nikolettnek és Pánczél Gabriellának ahol is felváltva többszörös kupa győztesek lettek, ezáltal bejutottak a Póni Klub Országos Bajnokságára, ahol Niki a 2011-es Országos
Díjlovas Bajnokságon az ülés szépségverseny
kategóriájának abszolút győztese lett, Gabika
pedig őt követve a 7. helyen végzett. Ezen kívül
több száz induló között a Díjlovagló Bajnokság
D1-es számában a 12. illetve a 14. helyet sikerült
elérniük.
Gratulálunk Nekik!
4.
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Mozaikok
Sok minden foglalkoztat, amiről írni
kéne.
Először talán azt említeném, hogy
az elmúlt számban megszólíttattam, bár
nem írták ki a nevemet. Ezekkel a gondolatokkal kapcsolatban az a véleményem, hogy mind a civil körnek, mind a
szerzőnek bármikor rendelkezésére állok
a személyes megbeszélésre, a problémát
okozó gondolatok kiegészítésére. Már
csak azért is természetes ez, mivel ennek
a közösségnek hat éve tagja vagyok.
Másodszor a településen működő
női tornáról szeretnék pár gondolatot
leírni.
Az elmúlt évben bár kirándulási ötletekről írtam, s így az egészséges testmozgás ezen fajtáját népszerűsítettem,
de a női tornáról, ami működik a településünkön, sajnos nem sok hírt adtam.
Hat éve, amióta itt élek, én jómagam is
élvezem ezt a lehetőséget. Ez a testmozgás jól karbantart, a társaság fiatalít és
ösztönöz a jó fizikai teljesítményre.
Ficzek Kati, az edzőnk, kedves irányítónk egyszer már próbálta jelezni a
lehetőségeket írásban a Kisbíró hasábjain, megjelentek színpadon a Surány
fesztiválon, a Szép Napon a Művelődési
Házban, népszerűsítendő ezt az egészségmegőrző, fogyasztó – alakformáló,
kedvre derítő, barátságokat szövő lehetőséget.
Úgy érezzük azonban, hogy időnként újra lelkesíteni kell a település lakóit
ez ügyben. Tulajdonképpen itt nemcsak
női, de férfi tornáról, edzésről is kezdhetünk beszélni, így kérem, hogy figyeljenek a mozgást kedvelő férfiak is.

A mozgás lehetősége hétfőn, szerdán, pénteken délelőtt 9-10 óráig, esténként pedig 18-19 óra közötti időben adott.
A délelőtti alkalom általában a fiatal
anyukák és nyugdíjasok ideje. Ilyenkor,
ha az oviba leadták a nagyobb csemetét,
akkor a kisebbel van lehetőség a Művelődési Ház nagytermében bababarát
tornára.
A kicsik, ha többen vannak, időnként egymással is eljátszanak, de a
mamák között, mellett nézegetve is eltöltik az időt. Alkalmanként együtt is
végezhetik a gyakorlatokat, pl. súlyzó
helyett a Mama ölében, karjában.
A torna után mindenki el tudja
intézni a vásárlást, postai ügyeit, ha
szükséges az Önkormányzatban is tud
ügyet intézni, s így lendületesen és frissen indul a nap.
Az esti alkalom főleg az aktívaké,
szintén a Művelődési Ház nagytermében. A hétfői alkalommal arra is van lehetőség, hogy a torna után részt vegyenek, lazítsanak a jóga foglalkozáson.
A surányi Közösségi Ház elkészültével és birtokba vételével valószínűleg
az esti alkalmak ide költözhetnek át,
itt lesznek megrendezhetők. Ezt az is
indokolja, hogy többen járnak/jártak
le Surányból esténként, mint akik a
faluból jönnek mozogni. Tehát nekik
ezután akár gyalog is elérhető, közeli
lehetőséggé válik ez az esti program.
Remélhetőleg így többen is megpróbálják majd a fiatalok közül beiktatni heti
programjaik közé.
Kérem az Apukákat, hogy jelezzék

igényüket, ha ilyen teremben történő,
rendszeres közös mozgást szívesen igényelnének.
A téli időszakban és az ülő foglalkozásúaknak ez külön ajánlott! Tavasztól
aztán jöhet a foci, ping - pong, természetjárás, bringázás.
Minden gondolatukkal, jelentkezésükkel kereshetik
Ficzek Katalint, az alábbi telefonszámon: 06-70-5740632
Helyi gazdák, helybeli vásárlások a
harmadik témám.
A nyár folyamán több alkalommal
adtam arról hírt, hogy a faluban kinél,
milyen termékek vásárolhatók. Ennek
rövid eredményét egyszerűen úgy lehetne leírni: nem okozott jelentős áttörést az igyekezetünk.
Csak azt tudom ígérni, hogy a következő évben újból jelentkezünk!
Ezen kívül a következő számban
beszámolunk az elmúlt hét péntekén ,
Tahitótfalun elhangzott Ángyán József
előadásról, annak a Sziget mezőgazdaságára vonatkozó fontosabb részleteiről.
Felhívom Mindenki figyelmét még
a Magyar Nemzetben nemrég megjelent egyik írásra, amiben a tahitótfalui
Háromkaptár Biokert vállalkozásról
nagyszerű beszámoló olvasható.
Sokan ismerik már a szigetmonostori Pető Áron biogazda által ebben a
szezonban kezdeményezett zöldségkosár vásárlás lehetőségeit is.
Talán ez az irány is egyfajta elképzelés lehet a szigeti agrárium jövőjét
illetően.
Bécsy Lászlóné

Pest Megyei Közgyűlés döntése a 2011. évi Kulturált Települési Környezet Díj és Pest Megye Építészeti Nívódíja,
illetve a Pest Megye Környezetvédelméért Díj tárgyában.

Akik a legtöbbet tettek a környezetvédelemért
Az Érdi Környezetvédő Egyesület, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 22. számú börzsönyi csoportja, a Zsámbéki Medence
Tájvédelmi Egyesület alelnöke, valamint az érdi Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója kapja idén a Pest Megye Környezetvédelméért Díjat.
Az elismerést azok kaphatják meg, akik a megye környezetének megóvása, fejlesztése, a környezettudatos szemlélet kialakítása
érdekében, kiemelkedő munkát végeznek. Települési önkormányzatok, magánszemélyek, társadalmi szervezetek, civil szervezetek, valamint helyi egyesületek tehetnek javaslatot arra, hogy kik érdemesek a díjra. A Pest Megye Környezetvédelméért Díjat idén két magánszemély, illetve két közösség veheti át decemberben a megyenapi ünnepségen.
Illegális szemétlerakók felszámolása, kerekasztal-beszélgetések megszervezése, önkormányzati stratégiai dokumentumok szakmai
véleményezése fűződik az Érdi Környezetvédő Egyesület nevéhez.
A Börzsöny hegység, a Dunakanyar, az Ipoly völgye, a Váci síkság és részben a Cserhátalja a működési területe a Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesület 22. számú börzsönyi csoportjának. Az egyesület természetvédelmi táborok, hulladékgyűjtési akciók
megszervezése mellett a veszélyeztetett állat- és növényfajok fennmaradásáért is küzd.
Környezetszennyező, illegális üzemek felszámolása, védetté nyilvánítások, fűződnek a Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület
alelnökének a nevéhez. Zsarnóczay István természetvédelmi, botanikai táborokat szervezése mellett előadásokat is tart. Munkája során
számos országos kitüntetésben részesült már.
Több hazai és nemzetközi kitüntetéssel ismerték már el Dr. Kubassek Jánost. A földrajztudós, geográfus három évtizede dolgozik
természettudományos területen és 1987 óta igazgatója az érdi Magyar Földrajzi Múzeumnak. Számos szaklapban jelentek meg publikációi. 2010-től részt vesz a Nemzeti Kulturális Alapprogram Ismeretterjesztő és Környezetkultúra Kollégium munkájában.
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Barangolnak az ovisok!
Gyönyörű természeti környezetben
lakunk, szigetünk a Duna-Ipoly Nemzeti Park része. Falunkból gyönyörű a
kilátás a Nyerges, Berseg, Vöröskő vonulatára.

gyermek jóízűen tízóraizott, majd gátat
épített a forrásnál, megfigyelte az erdei
békákat, vagy felfedezte a környéket.
Később az egész kiránduló sereg három
csoportra oszlott és találós kérdésekre

óvónéniknek szemetet szedni a forrás
környékén, ezért az Erdő védője kitüntetést is megkapták. Minden családnak
ajánlani tudjuk a természetjárást, mint
családi programot. A szülők helyes pél-

Szeptember 24-én kilenc óra tájt a
pócsmegyeri barangoló óvodás gyermekek és szüleik gyülekeztek Leányfalun, hogy a Vörös-meteor forráshoz
kiránduljanak. Tizennyolc gyermek és
húsz felnőtt jött el, hogy a csodálatos
őszi időben együtt túrázzon, játsszon.
A közel egyórás túra után minden kis-

válaszolva, levélből nyulacskát formálva, mocsarat járva töltötte tovább az
időt. A zsűri – Kati néni és Ági néni
– mindhárom csoportot győztesnek kiáltotta ki, a gyermekek jutalma egy kis
csoki volt, s mivel ezek a gyermekek
nem taposták le a virágokat, vigyáztak
a bogarakra, és többen segítettek az

damutatása ebben a korban a legfontosabb, így a gyermekek is védeni fogják
az erdőt, a természetet.
Valljuk, hogy itt és így kezdődik a
környezettudatos nevelés.

Kirándulásra csábította ez a gyönyörű
idő a Barangoló Óvoda Nyuszi csoportját is! Csodálatos környezetben élünk,
állapítjuk meg szinte mindennap. Gyermekeinknek ez a természetes, mert

összehasonlítási alapjuk ritkán van. A
mi feladatunk, hogy nap mint nap rácsodálkozzunk a természeti szépségekre, láttassuk meg, ami karnyújtásnyira van tőlünk. Tettük ezt akkor is,

amikor nagy kőbe vágtuk a fejszénket
és elindultunk Surányba barangolni.
Meglátogattuk a Surányi Fürdőegyesületben Edina nénit, aki enni- és innivalóval várt, majd körbevezetett a dunai

6.

Kissné Jacsó Katalin és
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Hősköltemény egy pesti srácról
Te pesti srác! Te napköziben nevelkedett apró kamasz,
Te, akinek az élete mindössze vagy tizenöt tavasz.
Te, akibe már az ABC-vel tömték az ideológiát,
A szovjet tankok vad tüzében zengted a szabadság dalát.
A tankok acél záporában nem remegett gyönge kezed,
Bátran markoltad meg a géppisztolyt és szórtad rájuk a tüzet.
Kicsiny szíved talán összerezzent, de lábad bátran szaladt,
Kezedből nyugodt, biztos ívben repült a benzines palack.
Te pesti srác, Te hősök hőse, ontottad drága véredet,
S kivívott szent szabadságban megkaptad érte béredet.
Te kicsi bajtárs, esküszünk, hogy megvédjük ezt a drága tért,
Mert nem lehet, hogy kicsiny szíved hiába ontott annyi vért.
Te pesti srác! Te napköziben nevelkedett apró kamasz
Te akinek élete mindössze vagy tizenöt tavasz
Téged, ki ezt a drága életet hazádért így adtad oda,
Amíg magyar él e földön, NEM FELEJTÜNK EL SOHA!

EGY VERS A FORRADALOMRÓL…
Nemrégiben Kiss János beszélgetés közben felelevenítette egy gyerekkori emlékét.
Édesapjával az 1956-os forradalom leverését követően járták Budapest utcáit, így
is feltérképezve a történteket. Az egyik ilyen alkalommal találták meg az utcán ezt
az ismeretlen szerzőtől származó, kézzel írott verset. A verset megőrizte és átadta
nekem, juttassam el a Kisbíró szerkesztőjéhez annak érdekében, hogy közkinccsé
váljon és a vers megjelenésével segítse az 56-os forradalomra történő emlékezést.
Köszönjük, hogy megőrizte és most átadta, hogy mindnyájan átélhessük a forradalom lüktetését.
Borzsák Enikő

képkiállításon. Ebédelni Gyuri bácsi, a
lángosos adott helyet, így kulturáltan
fogyaszthattuk el az oviból hozott,
csomagolt hideg ebédünket. Következő állomásunk a Gödre néző Duna part
volt. Ezt követően a népes gyermeksereg Napsugár téren szaladgálhatott, pihenhetett - kinek mire volt szüksége -,
míg megérkezett Judit néniért a busz.
Ezután a játszótérig meg sem álltunk.
A gyerekek boldogan vették birtokba a teret, kimeríthetetlen energiával
játszottak, míg megérkeztek értük a
szülők. Tartalmas nap állt mögöttünk.
Hétfőn az útközben gyűjtött kavicsok
festése közben közösen idéztük fel élményeinket.
Zsuzsi néni
www.pocsmegyer-surany.hu
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Babonák
Én bizony szégyenkezés nélkül beismerem, babonás vagyok. Itt van például a
legutóbbi eset. Álmomban vaddisznót
láttam. Az én álombeli vaddisznóm itt
a közeli kiserdőben bóklászott, majd
tűnt el a bozótosban. Nosza, rohantam
reggel a lottózóba és vettem tíz szelvény hatos lottót. Bolond lennék kihagyni a nagyszerű lehetőséget, most,
amikor ötszáz milliót lehet nyerni.
Valami azonban nem stimmelt, - a tíz
szelvényen volt összesen három találatom, ahelyett, hogy egy szelvényen lett
volna hat, de megvigasztalódtam, mert
másoknak sem sikerült. A dohány még
megvan, lehet próbálkozni.
Mielőtt tovább babonáznék, elmondom, hogy a kiserdőben valóban vannak vaddisznók, - éjjel járnak, amikor
én róluk álmodom. De a névjegyüket
ott hagyják. Na ne! Ne olyan névjegyre
gondoljanak. Azt bezzeg nem hagyják
ott! – azt behordanám és megtrágyáznám vele a muskátlit és a primulát, hanem látványt hagynak és szagot. Az
erdei fenyő kérgét lehántják és a szivárgó gyantához dörgölik sáros oldalukat.
Az apró malackák lent földközelben, a
mama-koca jó méter magasan.
Unokám megszaglászta a helyszínt
és kijelentette: a fának disznószaga
lett.
Lépjünk egyet! – én például soha
nem tenném a cipőmet az asztalra, ez
ugyanis szegénységet jelent. /egyszer
mégis megtehettem, amikor még nem
tudtam milyen tragikus az okozat/
Na és fellökni a sótartót? Még csak
az hiányzik! Előfordulhat persze, de
akkor azonnal jobb és bal kézzel egy
csipetet átdobni a váll mögé, hátra. Ez
segíthet, nem lesz veszekedés a házban.
Aztán itt van a kéményseprő. Másnak talán szerencsét hoz, de én akkor
lássam, amikor a hátam közepét. Múltkor is becsöngetett egy, hogy ő jött kotorni. Jó. Felmászott a tetőre. Ott kijelentette, hogy a kéménybe nyúlni nem
tud, mert magasító eternit cső akadály
van, de azért fizessek iksz forintot. Kipöngettem, de még egyszer nem dőlök
be!
Jópár évtizede furcsa dolgot tanultam Lengyelországban. Egy közel százéves nagyanyót látogattunk meg erdőszéli házikójában. Tátott szájjal hall8.

gattuk történeteit a régi-szép FerencJóska időkből, amikor ő kislányként a
Magyari uraságnál dolgozott szüleivel.
A mostani Lengyel-Szlovák határ, a
festői Beszkidek hegyes-völgyes vidékén ma is sok babona él.
A Mamó egyszer csak előkapott egy
üveget az almáriumból, meg egy pohárkát. Teletöltötte házifőzésű rozsvodkával, felhajtotta, egy picit ott hagyott
az alján és azt a föld felé a padlóra löttyintette, rázta. Ezután felém nyújtotta
a teletöltött kupicát.
Te is úgy tegyél, ahogy ő, - súgta a
fülembe a sógorom, akinek dédije volt
az öreglány. Megtettem böcsülettel
/többször is/ mert a föld szellemének
adóztunk – ahogy később megtudtam.
A vodkától felvillanyozott mámi
szégyenlősen bevallotta, hogy egy mukkot sem tud magyarul, de az uraságtól
tanult egy ronda káromkodást. Valahogy így: „haram tetu huzsu baban”.
Igen –igen bólogattam, ez valóban
ocsmány káromkodás, így újra magyarra fordítva is: három tetü húsz subában.
Ha már az állatoknál tartunk, tetüvel kapcsolatos babonám nincs a készletben, hacsak azt meg nem említem,
hogy óvakodj a lapostetűtől.
Erről tudnék mesélni, mert gazdag
tapasztalatokkal rendelkezem, de most
nem ennek van itt az ideje, - viszont a
fekete macska nem maradhat ki a babona meséből.
Gyalogosan közlekedő ember nem
figyel fel minden apróságra, de ha autót
vezetsz, feltűnik az előtted átrohanó
macska. Főleg ha az fekete és jobbról
balra cikázik. Az bizony balszerencsét
jelent. A fordított irány kisebb baj, de
azért nem árt óvatosnak lenni.
És most rátérek a péntekre. Sőt! – a
péntek 13-ra. Kissrác voltam, amikor új
filmet vetítettek. A cím: Péntek tizenhárom, a felejthetetlen Latabár Kálmán
főszereplésével, kicsúfolták a babonás
embereket.
Latyi, a nagy nevettető fergetegesen
komédiázott, de a néző elgondolkodhatott. Jó lesz ezzel a péntekkel vigyázni,
pláne, ha tizenharmadikára esik.
Családomra szerencsére ez nem
jelentett veszélyt. Korán rájöttünk,
- elsőként a fiaim – hogy a péntek a
legnagyszerűbb nap. Ugyanis másnap

szombat és nem kell iskolába menni,
anya apa sem megy dolgozni.
Én magam mindennap bal lábbal kelek, alvás közben keletnek a fejem, nyugatnak a lábam, ha betegségről van szó,
háromszor lekopogom keményfán.
Régebben, ha négylevelű lóherét találtam, gondosan lepréseltem és elraktam biztos helyre, várva a jószerencsét;
- ma is őrizgetek itt-ott néhány száraz,
foszladozó levélkét. Újabban már nem
lelek, szemüvegben kéne fájós térdemmel négykézláb kúszni-mászni egy réten, - szóval annyit nem ér a dolog.
Mostanában már főleg felfelé nézek,
persze csak úgy lélekben.
Ha valamit kifelejtettem volna, kérem hívjanak telefonon és tegyenek
szemrehányást, - de vigyázat! -jobb kéz
mutatóujjal nyomkodják a gombokat.
Persze ne olyan dolgokra hívják fel
a figyelmemet, ami nyilvánvaló, amit
mindenki tud, és amiről csak azért
nem tettem említést, mert biztos vagyok benne, hogy még egy csecsemő is
hallhatott már róla ezt-azt. Vagy talán
mégsem?
Itt vannak például a pókok. Hát
meg mernék ölni egyetlenegy pókot is?
Bizony nem, és Önöknek sem ajánlom.
Porszívóval óvatosan begyűjtöm a pókhálót, közte egy-két pókot is /mert takarítani muszáj/ és szép óvatosan kitessékelem a baljós rovarokat az udvarra,
ahonnan aztán visszamászhatnak újra a
lakásba.
Ki a virágot szereti, rossz ember
nem lehet. Igen, ebben lehet valami
igazság. De azért jó lesz vigyázni! Bizonyára ismernek olyan embert, /hölgyekről van szó/ akik valami fennkölt
emelkedett dolognak tartják a virágszedést. Úton útfélen tépkedik a vadvirágot és átszellemült képpel csámborognak a természetben. Az ám! Észre sem
veszik, hogy a temető árok szélén virító
kikericcsel mit vittek be az otthonukba. Az efféle hölgyemény aztán nem
tudja mire vélni, hogy hullani kezdenek
a hozzátartozói, mint ősszel a legyek,
még örülhet is, ha maga is nem jut oda,
ahonnan a virágját hozta.
Mielőtt még halálra rémiszteném a
kedves olvasót, abbahagyom az ismeretterjesztést. Sokat léptünk előre.
Asztalos Lajos
www.pocsmegyer-surany.hu

2011. OKTÓBER 20.

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ

Surányi Emlékeim
Rendszeresen elolvasom apám írásait a
Kisbíróban, amelyekhez -hála a modern
technikának- itt a tenger túloldalán is
hozzá lehet férni. Nem akarom a kenyerét elvenni, de egy pár nosztalgikus
pillanat erejéig szívesen visszaemlékezem arra a Surányra ahol gyermekkorom nyarait töltöttem. Nekem ez az
időszak a hetvenes évek elejét-közepét
jelenti, amikor árultak még öcsi sajtot
a boltokban, a trafikok polcain pedig
a lemezárúgyár holdkompjai kellették
magukat.
Egyik legkorábbi Surányi emlékem
egy nagy futáshoz kötődik. Tán hat
vagy hét éves lehettem, a Surányi bakelitgyár mögött, egy kibelezett régi
Ikarusz buszban játszottunk, velem
egyidős gyerekekkel. A busz belsejében a mennyezetről lógó hatalmas darázsfészket már csak akkor vettük észre, amikor a feldühödött darazsak teljes
offenzívát indítottak ellenünk. Ehhez
a buszhoz emlékezetem szerint többet
nem is tértünk vissza. A bakelit gyár
ezekben az időkben teljes kapacitással
működött, időnként égett bakelitszag
lengte körül a rogyadozó épületet.
Az országút mellett a Mély úttól
Délre haladva, a Surányi oldalon ekkor
még nemigen voltak épületek. Elszórtan egy pár hétvégi ház, de a homokdombokon leginkább borospincék,
szőlő, árvalányhajas ősgyep, dió és
eperfákkal tarkítva. A Mély út ekkor
még rázós macskakővel volt kirakva, az út végére érve a bicikli csengője garantáltan lefordult a kormányról.
A Surányi víztorony irányában az út
mellett egy lovaskocsik behajtását tiltó
tábla volt kitéve. A tábla alatt egy házi
készítésű felirat: „Kivéve Somogyi”.
A víztorony körforgalma, sima aszfaltjával nagyszerű bicikli versenypálya
volt. A víztorony tartókötelei pedig
mászásra csábítottak minden gyereket,
de pár méternél feljebb senki sem jutott, egy valakit kivéve. Mohácsi Sanyi
a drótkötélen végig felkúszott, nem kis
fizikai erőnlétre és bátorságra tett vele
tanúbizonyságot. Ezek után az sem
csoda, hogy évek múlva testnevelő tanárként diplomázott.
A glóbusztól a nagy Duna irányába
az aszfaltút ekkor még nem folytatówww.pocsmegyer-surany.hu

dott. Egy nyaktörő, meredek, gödrökkel tarkított út vezetett erre. Apám első
fizetéséből vett fekete Csepel biciklije
is ezen az úton fejezte be pályafutását.
A dörzsfékes masszív csoda a lejtő alján
kimúlt, szerencsés utasa, nagybátyám
csak egy hétig sántított. Az igazsághoz
az is hozzátartozik, hogy nem egyedül
ült a kerékpáron. Feltételezhető, hogy a
két duhaj fiatal az éjszaka közepén nem
az út- és látási viszonyoknak megfelelő
sebességgel haladt.
A Surányi révátkelőnél ebben az
időben még egy hangulatos csárda üzemelt. Inkább vasúti restik hangulatát
idéző intézmény volt. Nagyapámmal
ide sokszor betértünk. Kiváló halászlét és gulyáslevest lehetett itt kapni.
Máig nem értem, hogyan lehetett ezt az
emlékmű jellegű halászcsárdát, kedves
virágtartóival együtt lebuldózerezni.
Helyébe egy „a tájba jobban illeszkedő,
a modern kor szellemének és a szocialista építészet elvárásainak jobban megfelelő” kocka épület került, mely már
megnyitása napján is ásítozott az unalomtól. Valamivel később, innen nem
messze, a Napsugár téren egy presszó is
megnyílt. Mi gyerekek, a jutányos áron
kapható hat forintos Leo jégkrémért
és Márka üdítőért jártunk oda, no meg
a zenegépből meghallgatni a p mobil
kétforintos dalát. A presszó ekkori vezetője nem volt valami kifejezetten barátságos úriember. Emlékszem, amikor
egy vendég a kiszolgálást kifogásolva a
panaszkönyvet kérte, a laposorrú kocsmáros a söntés mögötti falra akasztott
bokszkesztyűkre mutatott: „Ott a panaszkönyv, haver”.
Surány rendjére ezekben az időkben
a környék egyetlen önkéntes rendőre
ügyelt. Mi gyerekek nagyon tartottunk
tőle. Volt ugyanis egy íratlan megállapodása a Surányi szülőkkel, miszerint
a rendbontó gyerekeket egy nyakleves
kíséretében küldje haza. Komolyabb
bűnesetek akkoriban szerencsére nem
történtek. A gyengébb idegzetűeket
legfeljebb csak az kavarta fel, ha a Duna
nagyritkán egy szerencsétlen vízbefúltat Surány partjainál vetett ki. Egy
ilyen eseménynek egyszer mi gyerekek
is tanúi voltunk. Megdöbbenve láttuk,
hogy a két szállító ember kesztyű nél-

kül, puszta kézzel emelgeti a vízihullát.
Mint kíváncsi gyerekek, persze mindenféle morbid kérdéseket szegeztünk
a halottszállító személyzethez. Egyikük, egy svájcisapkás öregúr, a hirtelenjött népszerűség örömével szívesen
válaszolgatott. Mikor elvégezték a dolgukat, az öregúr búcsúzáskor kedélyesen sorra kezet rázott a körülötte álló
gyerekekkel. Az esemény után még hetekig súroltam a kezem, kb. ötpercenként. Ilyen hajmeresztő dolgok azonban szerencsére csak ritkán fordultak
elő. Forró nyári napokon nagyapám
kajszibarack fája alatt a Takarékoskodj
Okosan kockáit dobáltuk órák hosszat.
Másik kedvelt helyünk természetesen a
Pázsit volt.
A Surány és Pócsmegyer között félúton elhelyezkedő tó ekkor még mint
sóderbánya működött, és a benne való
fürdés szigorúan tiltva volt. Nyári hónapokban a tó partja természetesen
tömve volt emberekkel. A boldog lubickolásnak a rendőrök váratlan érkezése vetett véget. A kék-fehér zsigulik
megjelenésekor mindenki hanyatt homlok menekülni kezdett. A biciklikkel és
gumimatracokkal felszerelt fürdőruhás
emberek java a közeli kukoricásban talált menedéket, ami látványnak azért
nem volt semmi. Egy alkalommal az
egyik fürdőző megmakacsolta magát
és nem volt hajlandó kimenni a vízből. A rendőrök hangosbemondóval
és gumibotokkal hadonászva próbálták
jobb belátásra téríteni az ifjú titánt, aki
a tó közepéből lefelé tartott hüvelykujjal heccelte a hivatalos embereket. A
rendőrök egy ideig kerülgették a tavat,
de beúszni egyiküknek sem volt kedve.
Rövid fenyegetőzés után dühösen kocsiba szálltak és elporzottak Szentendre irányába.
Azóta, az elmúlt 30 év alatt Surány
megváltozott. Eltűntek a kutak az utcák sarkáról. Elmállottak a zöld Moszkvicsok és a baba-kék Skodák. Helyükön
most metálfényű nyugati autók parkolnak. De megmaradt az estikék és az
akácvirág illata, és megmaradtak a poros, csendes Surányi utcák.

Asztalos Bogdán
9.
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Dr. Kiss András sorozata:
Utunk Kárpátalján (1.rész)
Szeptember 14-18. között Kovách
Tamás lelkészünk szervezésében felejthetetlen utat tettünk a történelmi
Magyarországból jelenleg Ukrajnához
tartozó Kárpátalján. Kevés olyan te1.

rület van Európában, amely az elmúlt
száz évben oly sok államhoz tartozott
volna, mint Kárpátalja. Nem számított
ritkaságnak, hogy az odavaló ember az
Osztrák-Magyar Monarchiában született, Csehszlovákiában járt iskolába,
Magyarországon teljesített katonai
szolgálatot (1939-45), a Szovjetúnióban
élte le felnőtt életét, majd Ukrajnában
köszöntött rá az öregkor, és mindeközben, ha történetesen lánynak született,
3.
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ki se kellett tegye a lábát a szülőfalujából. A terület az egykori Bereg, Ung,
Ugocsa megye legnagyobb része, illetve Máramaros északi fele. Több nemzetiség él itt együtt és még több élt az
2.

elmúlt időkben. Gondolok arra, hogy
az egykor jelentős számú zsidóságot a
náci lágerekben nagyobbrészt elpusztították, és akik túlélték, csaknem mind
kivándoroltak. Az itt élő németeket
elűzték, vagy szovjet munkatáborokba hurcolták. A jelenleg itt élők, ha a
politika nem zavarja meg őket, békében
élnek egymással. A lakosság túlnyomó
részét, a több, mint egymillió ukrán,
illetve ruszin (rutén) alkotja. A mai

napig folyik a vita arról, hogy létezik-e
különálló ruszin nép. A magyar történetírás és néprajztudomány a magyarokkal szoros kulturális kapcsolatban
álló ruszin nép elméletet fogadja el. A
4.

hivatalos ukrán (és a nemzetközileg is
elfogadott) álláspont szerint azonban
az ukrán nép egységes, a ruszin nyelvet
pedig legfeljebb az ukrán egyik dialektusának tartják. A ruszin identitáshoz
ragaszkodók (kb.300-350.000) szövetségest látnak a magyarokban az asszimilációjukat sürgető ukrán nacionalistákkal szemben. Fontos megjegyezni,
hogy a történelmi Magyarországon a
ruszinok sohasem fordultak ellenünk,
5.
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ellenkezőleg hűséges hívei voltak mind
az 1848-49-es, mind a Rákóczi szabadságharcnak. A 2001-es népszámlálás
szerint 151.000 magyar élt Kárpátalján,
a soron következő népszámlálás után
tudjuk majd meg a jelenlegi adatot.
Él még itt kb. 30.000 román és ugyanannyi orosz, valamint cigány, akiknek
jelentős része magyarnak vallja magát.
Beregszásznál léptük át a határt autóbuszunkkal. Kb. egy óra várakozás
után Beregszász városa volt az első állomásunk. A 27.000 lakosú város kb. fele
magyar. A központ fele haladva útba
ejtettük a Református Egyházi Múzeumot, amely gazdag gyűjteményével örvendeztetett meg bennünket. (1-2.kép)
A központban elhaladtunk a II. Rákóczi Ferenc Magyar Tannyelvű Főiskola
előtt, amely igen szép épületben foglal
helyet, (3.kép) és falára az alábbi felhívás van kifüggesztve: Tanulj nálunk
anyanyelveden, hogy ne csak diplomád
legyen, hanem tudásod is! A főiskolával
szemközt a szép református templomban a gondnok ismertette részletesen az
egyházközség sokrétű tevékenységét.
Szemben a magyar könyvesboltban találtunk kedvünkre való kárpátaljai kiadványokat. Közben egy jellegzetes régi
épület, az egykori rituális zsidó fürdő
mellett haladtunk el. (4.kép) E mellett
éles kontrasztban áll a „szocialista” stílusban épített otromba Művelődési Ház.
A város helytörténeti múzeuma felé
igyekezve elhaladtunk Illyés Gyula nagyon jó sikerült mellszobra, egy Petőfi
emléktábla, majd az Illyés Gyula Magyar
Nemzeti Színház elég szegényes épülete
előtt. Itt remek társulat tevékenykedik
sok, főleg anyagi nehézséget legyűrve.
www.pocsmegyer-surany.hu

Innen indult Vidnyánszky Attila, egyik
legtehetségesebb színházi rendezőnk,
aki jelenleg a Debreceni Csokonai Szín-

ható, őt tekintik a város alapítójának. A
templom előtt nagyon szép Szent István mellszobor áll.
A helytörténeti múzeum egy Bethlen Gábor, erdélyi fejedelem által épített kastélyban működik, amint ezt
az épület falára helyezett emléktábla hirdeti. (6.kép) A múzeumot egy
rendkívül lelkes magyar ember vezeti,
aki jószerével az egész anyagot maga
gyűjtötte össze. Ő vezetett végig bennünket, érdekfeszítő szöveggel kísérve, a gazdag gyűjteményen át. (7.kép)
Van itt minden: néprajz, népművészet
a híres beregi szőttessel, a helybeli híres
borászat tárgyi emlékei, a szovjet időket bemutató kitüntetések, a „malenkij
robot”-ra hurcoltak adatai, de szovjet
hősökről szóló dokumentumok is. A
város híres szülöttének Fedák Sári házának fotója és Dr. Limmer Bertalannak, Sztálin egykori orvosának portréja
is. Egy Rákóczi zászló is dísze a múze-
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ház főrendezője és Trill Zsolt, a kiváló
színész, legutóbb Lucifer megszemélyesítője a Szegedi Szabadtéri Játékokon.
Tovább haladva megcsodáltuk az
egykor leégett, de mára teljesen újjáépített Arany Páva szálloda vendéglőt,
előtte Petőfi Sándor egész alakos szobrával (5.kép). Tőle nem messze van
Esze Tamás remek mellszobra és egy
ház falán Móra Ferenc emléktáblája.
Esze Tamás 1703-ban három helységben bontotta ki a Rákóczi szabadságharc zászlaját: Beregszászon, Mezőváriban és a ma is Magyarországon lévő
Tarpán. A római katolikus templom
falán Lampert-herceg domborműve lát-

umnak a híres felirattal Cum deo pro
patria et libertate – Istennel a hazáért
és a szabadságért. (8.kép) Gazdag festmény gyűjtemény és a város és környékének múltját bemutató fényképanyag
is figyelemre méltó.
A felemelő élményekben gazdag nap
után indultunk szálláshelyünkre, Beszére,
amely falu polgármestere a buszba szállva
olvasta fel, hogy ki melyik helybeli család
vendége lesz az elkövetkező négy éjszakán. A mi háziasszonyunk egy magyarul
nagyon jól beszélő ruszin asszony kedves
mosollyal, erős pálinkával és finom vacsorával várt bennünket.
A szerző fotóival.
11.
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TÁPLÁLKOZZUNK EGÉSZSÉGESEN
Kedves Háziasszony!
Az idén elégedettek lehetünk a napfény által nevelt sok-sok zöldséggel. A szép nagyra nőtt sütőtökről nem is beszélve, mert
ahogy megjelenik a piacokon biztosak lehetünk abban is, hogy beköszönt az ősz. A
sütőtök – a kukoricához és a burgonyához
hasonlóan – Amerika felfedezése után került földrészünkre, őshazája Közép- és DélAmerika trópusi vidéke. Valamikor a kukorica köztes növényeként termelték. Amikor
a kukoricát letörték és a szárát is levágták,
különös látványt nyújtott a földön heverő töktermések szürke tömege. A hamvas
héjú, sárga húsú óriástököt szeletekben, a
körte-, sonka-, illetve kanadai tök néven ismert, kisebb termetű rokonait egyben vásárolhatjuk. Jelentős mennyiségű karotint (az
A-vitamin elővitaminját), C- és B-vitamint,
számos fontos nyomelemet, cinket, vasat,
kálciumot is tartalmaz, érdemes gyakran fogyasztani. Magjából hidegen nagy biológiai
értékű olajat sajtolnak, ami salátaöntetbe
nagyszerű. A héj nélküli tökmaggal salátákat dúsíthatunk, de kávédarálón megdarálva pástétomokba is keverhetjük. A sütőtök
magja megpörkölve kellemes ropogtatnivaló. A tököt általában csak sütve készítjük el,
pedig leves, püré, lekvár vagy saláta is lehet
belőle.
Sütőtökivólé
Egy 1,5 kilós sütőtököt meghámozok, a
magjait kikaparom, és húsát kockákra vágom. 1 liter vizet öntök rá, puhára főzöm,
majd kissé hűlni hagyom és turmixolom. 1
liter vízzel hígítva újra felforralom. Azon
forrón előmelegített üvegekbe töltöm, és
szárazgőzben hagyom kihűlni.
Elkészítési idő: kb. 1 óra + szárazgőzölés
Tejszínes sütőtökkrémleves
80 deka sütőtököt meghámozok, a magjait kikaparom, húsát pedig apró kockákra
vágom. 1 közepes fej megtisztított, felaprított vöröshagymát 1 deci vízben megpuhítok, hozzáadok 3 evőkanál olajat, majd
a tökkockák következnek. Kevergetve 2-3
percig pirítom, megsózom, és 1 liter vízzel felöntöm. Amikor felforrt, 1 evőkanál
házi készítésű ételízesítőt beleszórok, és
lefödve, takaréklángon puhára főzöm. Kissé
hűlni hagyom, majd turmixolom, és 2 deci
tejszínnel dúsítom. Az így elkészült levest
citromlével pikánsra ízesítem, 2 gerezd apróra vágott fokhagymával meg zsázsával fűszerezem. Puffasztott durumbúzával vagy
reszelt sajttal tálalom. Hidegen, melegen
egyaránt kiváló.
Elkészítési idő: 35 perc
Sütőtök köretként
80 dkg sütőtököt meghámozok, a magjait
kikaparom és a húsát kockákra vágom. 1
nagy fej vöröshagymát fölaprítok, és 5 deka
margarinon megpárolom, majd a kockákra
vágott sütőtököt is hozzáadom. Megsó-
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zom, 1 evőkanál barna cukorral édesítem.
Lefödve 8 percig párolom, majd hozzáadok
50 deka meghámozott, negyedekbe vágott
almát. 1 deci vízzel felöntöm, és addig – kb.
5 percig - forralom, amíg a leve teljesen elfő.
Ekkor borsikafűvel és majorannával fűszerezem. Sült csirkéhez tálalom.
Elkészítési idő: 30 perc
Bazsalikomos sütőtöksaláta
50 deka tököt tisztítás után kis kockákra
vágok, és enyhén sós, forrásban lévő vízben
5 percig főzöm. Utána leszűröm, és hűlni
hagyom. 2 almát lereszelek, 1 fej vöröshagymát szeletekre vágok, és mindkettőt a
kihűlt tökhöz keverem. (2 evőkanál csemegekukoricával lehet dúsítani). Végül 4 deci
kefirt apróra vágott bazsalikommal fűszerezek, és a salátára öntöm.
Elkészítési idő: 25 perc
Sütőtöksaláta
50-50 deka sütőtököt és céklát nyersen
megtisztítok, és almareszelőn legyalulom.
Jól összekeverem, megsózom, egy kevés
almaecettel meg mézzel pikánsra ízesítem.

Fél napra letakarva hűtőszekrénybe teszem,
ezalatt levet enged és összeérik. Tálaláskor
1 kiskanál reszelt tormát, meg 1 evőkanál
lenmagot is keverek bele. Ludaskásához is
kitűnő.
Elkészítési idő: 25 perc + érlelés
Sütőtökkompót
1 kiló sütőtököt meghámozok, két centis
kockákra vágok, és bő fél liter vízben 5-6
percig főzöm. 8 deka barna cukorból karamellt készítek, 2,5 deci alma lével meg a
tök főzőlevével fölöntöm. 1 citromot megmosok, a felét vékony karikákra szeletelem,
és a tökkel meg a 2 szem szegfűszeggel 10
percig kis lángon forralom, végül 5 deka
mazsolát is beleszórok. A tűzről leveszem,
majd a másik fél citrom levével jól behűtöm.
A gyümölcskompótokat mindig étkezés
előtt kell fogyasztani, vagy étkezés után 3
órával.
Elkészítési idő: 35 perc
Jó étvágyat kívánok!
BORSZÉKINÉ RÉTHÁTI ÁGNES

„Gyuri bácsi üzenete” – Éljenek a férfiak!
Beszélünk róluk, szeretjük őket, néha zsörtölődünk velük, máskor becézgetjük őket – de
nem tudunk nélkülük élni. A nők gondjaival vannak tele az újságok, a tévé és a reklámok,
de mi van szegény, szegény férfiakkal?
Pedig nekik is vannak gondjaik: félnek az öregedéstől, a kopaszodástól, az elhízástól,
az intellektuális és szexuális teljesítményük csökkenésétől, attól, hogy már nem találjuk
őket hódítónak. Hogyan maradhatnak fiatalok, egészségesek és szépek a férfiak?
Mozgás – Ha nem jártak eddig sportolni, itt az ideje. Bármely korban bele lehet fogni, bármely formában. Idősebb korban legjobb a séta, de még az izomépítést is el lehet kezdeni,
persze módjával. Az izomállomány csökkenése elhízáshoz, eséskor csonttöréshez vezet.
Étkezés – Férfiaknak is fontos a diétára figyelni, hogy jó formában maradhassanak. Idősebb korban kevesebb kalóriára van szükség, amit leginkább zöldségekből és gyümölcsökből tanácsos bevinni, kerülni kell a zsíros ételeket, a sok fehérjét, a túlzott vörös
húsfogyasztást. A dohányzás komoly szív- és érrendszeri betegségekhez vezet, a túlzott
alkoholfogyasztás károsítja a májat és az agysejteket.
Lelki egyensúly – A nyitott szellem, a kreativitás, az érdeklődés új dolgok iránt segít
elkerülni a szellemi leépülést, az Alzheimer kórt. Fejtsenek keresztrejtvényt, járjanak
társaságba, kiállításokra, előadásokra. Csatlakozzanak valamilyen klubhoz. Kezdjenek el
sakkozni, ultizni. Utazzanak. Olvasás nélkül ne teljen el napjuk: lelkük egészsége érdekében olvassanak minden nap.
Szex – Mindenki az erejének és kedvének megfelelően. A hálószobai testgyakorlatok
kellemes módon őrzik meg a fizikai és szellemi erőnlétet. Egyes élelmiszereke, illóolajok stimuláló hatásúak. Egyenek sok gyömbért, zellert, tojást, enyhén csípős fűszereket,
használják a narancsvirág, jázmin, a szantálfa vagy a rozmaring illóolaját.
Prosztata – 50 felett ajánlatos legalább évente ellenőrzésre járni, különösen, ha a gyakori
éjszakai vizelések rendszeressé válnak. A jóindulatú prosztatagyulladás könnyen kezelhető, de könnyen rosszindulatúvá is válhat, érdemes odafigyelni.
Mit tehetnek a férfiakért a növények?
Hajhullásra a csalánteával való öblítést ajánlom. Lelki egyensúlyuk érdekében igyanak
rendszeresen citromfű teát. A kényesebb témákhoz pedig keressék Gyuri bácsi „Férfiak
teája” gyógynövény keverékét, melyet férfitársainak készített.
Közreadta: Borszékiné Rétháti Ágnes
A Bükki Füvészmester és Népgyógyász Egyesület lapjából
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VIZSGÁZTUNK, VIZSGÁZUNK!
most Surányban és Pócsmegyeren is
sűrített járőrszolgálatot láttunk el a
hétvégén.
Továbbra is várjuk azon lelkes emberek jelentkezését, akik elhivatottságot éreznek munkánk iránt, hiszen a tél
sem maradhat ki a járőrszolgálatokból.

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

A 2011. áprilisban újabb surányi tagokkal bővült a Polgárőrségünk. Ők
most októberben tették le az alapfokú polgárőr alapismereti vizsgát, és
ki kell emelnem Gaál Péter járőrt, aki
kiválóan megfelelt eredménnyel tette
mindezt. De ez a hét nemcsak ebből a
vizsgából állt, hanem a gázspray használatára, alkalmazására vonatkozóból
is. Itt 5 polgárőr tett sikeres vizsgát,
hozzátéve, hogy reménykedünk,
megszerzett tudásukat nem kell kamatoztatniuk.
TERMÉSZETVÉDELMI
JÁRŐRSZOLGÁLAT
A hónap végén vár ránk még egy megmérettetés: polgári természetőri vizsga.
Ennek jelentőségét október 16-án mértük le igazán, hiszen Bezeczky Gergely
természetőrrel immár Pócsmegyer és
Surány területein is megkezdtük a környezetvédelmi járőrözést. Szerencsére
quados és cross motoros barátaink, valamint az erdőben szemetelők ma nem
ezt a tevékenységet szemelték ki maguknak, úgyhogy ez a járőrszolgálat ma
eseménymentesen zajlott.
LOMTALANÍTÁS
Lomtalanítás is volt a hétvégén, ahol
megerősített járőrszolgálatot láttunk
el, elvéve ezzel a kedvüket a nem ide
való embereknek. Tavasszal Szigetmonostoron próbáltuk ki, hogyha a lomtalanítás ideje alatt folyamatosan kint
vagyunk az utcákon, mennyire csökken
az ilyenkor szokásos, vagy megnövekedett szabálysértések, esetleges bűncselekmények száma. Összességében
azt állapítottuk meg, hogy nem nagyon
szeretik, hogy folyton a nyomukban járunk és a feltérképezés is nehezebben
megy, ha állandó a felügyelet. Ezért
www.pocsmegyer-surany.hu
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A Nyugdíjas klub hírei
A forró nyári napokban is minden héten, csütörtökön
összejöttünk, volt, amikor kevesen. Felmerült az a téma
– éppen a kevés számú megjelentek miatt -, hogy miért
nem jelennek meg tagjaink minden héten rendszeresen.
Ez persze a rendszeresen megjelenők felvetése: miért nem
tisztelik meg minden héten a mindig megjelenőket. A témát azzal zártuk le, hogy vannak olyan elfoglaltságok is,
melyek ezt nem engedik meg, és vannak olyan tagjaink
is, akik szívesen jönnek, de nem rendszerességgel, mert
nekik így jó. A felvetést megegyezéssel zártuk le.
Szeptember 22-i csütörtökön Nánásiné Kati meghívására
klubnapunkat szép portáján tartottuk, a vendéglátás nagyon jó
volt. Sokan megtiszteltük jelenlétünkkel.

Popovics Erzsike beszámolt a kárpátaljai utazáson látottakról. Kérésünkre körünkben is elszavalta Pósa Lajos Dal
a Hazáról című versét, úgyszintén Rédei Balázs is elszavalta
Ady Endre Góg és Magóg fia vagyok én című versét. A szavalatok a Vereckei szorosnál hangzottak el.
A klub több tagja részvételével nyári vasárnap estéken
lejártunk a Duna alvégi partjára népdalokat énekelni. A
pócsmegyeri kórust a természetben zengő dalolásunkat
még Leányfalun is hallhatták. A kórus elöljárója Baloghné
Irénke volt, aki jó hangjával, víg kedélyével, dalok ismeretével járt az élen. Ezek az esték nagyon kedvesek, vidámak
voltak: láttuk a naplementét, a holdas estéket, „szobánkból”
a Duna tükröző vizét, míg mi ültünk a tábortűznél. „Szobánk!” Ez azt jelentette, hogy ennek kivitelezője – nem is
akár milyen módon – Bálint Misi volt, aki gondoskodott
ülőalkalmatosságról, asztalról (kis tuskó, nagy tuskó). Első
alkalomkor mindez a berendezés meg is volt, de a következő hétre a Duna áradás miatt ebből nem maradt semmi.
De a szoba berendezve a következő hétre újból elkészült,
ám ennek sem kegyelmezett a Duna, ezt is eltakarította,
ebből sem maradt meg semmi. Misi dacolt, nem hagyta magát, - már csak nem fog ki rajtunk a szeretett Dunánk -,
harmadszor is berendezte a természetben a szobát. Itt már
karos padok lettek, komoly asztal, szeméttartó, fát gyűjtő
ketrec. Ezt a Duna már annyira tiszteletben tartotta, hogy
nem takarította el. A takarítást – szépen kisöpörve – Misi
végezte.
Még szüreti összejövetelünk is volt itt, mert a díszítés: szőlővessző, rajta lógó szőlőfürtökkel, fehér és vörös
must kóstolás. Ez a hely, vagyis a „szobánk” még mindig
látható. Köszönet Irénkének és Misinek és minden megjelentnek, hogy ez az örömteli éneklés és ez a kedves hely
létrejöhetett.
A Duna-parti összejöveteleknek csak a hideg idő miatt
lett vége, azzal a reménnyel, hogy jövőre ugyanitt, ugyanígy folytatjuk.
Ezzel a dalos estéknek nincs vége, csütörtöki napokon,
téli időpont szerint du. 5 órától folytatjuk.
Varga Józsefné
Községünkben napjainkra számos civil szerveződés és alapítvány működik. Melyik az üdülőterületiek érdekeit képviseli,
szórakozási igényeit kívánja kielégíteni, melyik a teljes község
számára őrzi a hagyományokat, nyújt igényes szórakozást, vagy önkéntes munka
szervezésével igyekszik teremteni értéket.
E szervezetek sorában fontos és nemes feladatot vállaltak fel, talán nem is tudatosan
a Nyugdíjas klub tagjai. Mint arról több
beszámolójuk is szólt, a klub nyitott minden idősebb lakosunk számára, aki néhány
órára elfeledkezne a hétköznapi gondokról,
gyógyszerről, villanyszámláról, a gazdasági
világválságról, aki magányosnak érzi magát. Krónikásuk, Varga Józsefné naplószerű írásaiból legalábbis ez sugárzik: gyertek
közénk, hisz nem vagytok egyedül!
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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

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:

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

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
15.
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AUTÓSZERVIZ
MEGNYÍLT

(Tahitótfaluban a Kékduna TSZ. területén,
a benzinkút mellett)
• Autó műszaki vizsgáztatás HELYBEN
• Autójavítás
• Autóvillamosság
• Karosszérialakatos
• Autófényezés
• Alvázvédelem

• Gumijavítás
• Gumiszerelés
• Gumiabroncs értékesítés
(személy, teher és mezőgazdasági gépjárművekre)

• Autódiagnosztika
Nyitvatartás:
Hétfő – péntek: 8:00 - 17:00
Szombat: 8:00 - 13:00

Párkánszky autószerviz
06-30-335-9552

16.

SZÁRAZ
TŰZIFA ELADÓ

HA ELKÓBOROLT

Tölgy kugli 1900 Ft
Akác kugli 2200 Ft
Akácoszlop
Érdeklődni:
Szabó Zoltán
20-9331-945.
18-20 óráig a
385-549-es telefonon
lehet.

HA ÚJ KUTYÁT

A KUTYÁJA,

SZERETNE:
HÍVJA A
SZENTENDREI
GYEPMESTERI
TELEPET:
06 20 93-16-948

www.pocsmegyer-surany.hu
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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.

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.
Elérhetôség:
telefonon: 06 20 / 962 - 9334
e-mailben: szivárvány.am.kft @gmail.com
Kiss Antalné ügyvezetô
mérlegképes könyvelô
www.pocsmegyer-surany.hu
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SZÁMÍTÓGÉPJAVÍTÁS, KARBANTARTÁS
HARDVER – SZOFTVER –
KELLÉKANYAG SZÁLLÍTÁS,
ÜTEMELTETÉS
INTERNET BEÁLLÍTÁS
HÁLÓZAT KIÉPÍTÉS
ADATMENTÉS, ARCHIVÁLÁS
VÍRUSIRTÁS
KÁRTÉKONY PROGRAMOK
FELKUTATÁSA

HÁTTÉR
SZÁMÍTÓGÉPSZERVÍZ
2015 SZIGETMONOSTOR, KLAPKA utca 1.
hatter@axelero.hu
web.axelero.hu/hatter94
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GALÉRIA

www.pocsmegyer.hu

Látogassa meg
weboldalunkat!
A web oldal megújult
formában, naprakészen
a legfrissebb
információkkal, a
település eseményeiről
készült sok színes
fotóval, letölthető
nyomtatványokkal
áll az érdeklődők
rendelkezésére. Az
oldalon a Kisbíró számai
is megtalálhatók több
évre visszamenőleg
és 2009 augusztusától
színes kivitelben.

A szépen kivitelezett új
Napsugár-téri presszóban
egy finom kávé, vagy
pohár sör mellett Winkler
Attila festőművész surányi
festményeiben gyönyörködhetünk!

VILLANYSZERELÉS
ÉPÜLETEK
VILLANYSZERELÉSE, JAVÍTÁSOK,
BŐVÍTÉSEK, HIBAELHÁRÍTÁS,
ÚJ SZERELÉS

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

Megnyílt a MÉH telep
Tahitótfalun a TSZ területén!

Magas áron vásárolunk! Vas és színesfém hulladékokat! Nagyobb tétel esetén házhoz megyünk!
Nyitva tartás: H-P: 08:00-16:00, Szo.: 08:00-11.30
Lakossági átvételkor személyi,
lakcím- és adókártya szükséges.
Műhely, raktár bérbeadó.
Tel.: 06-20-449-9447

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
19.
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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 • 06-70-518-2468
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
20.

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

