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Pócsmegyeri Kisbíró

Békés, szeretetteljes ünnepeket és boldog Újévet kíván minden kedves 
lakosának, nyaralójának Pócsmegyer Község Önkormányzata!

Kisbiro_2011_december.indd   1Kisbiro_2011_december.indd   1 12/17/2011   11:08:54 AM12/17/2011   11:08:54 AM



2. www.pocsmegyer-surany.hu

A 2011-es év komoly eseménynaptárt hagy 
maga után az önkormányzat tevékenységé-
vel kapcsolatban.

Önkormányzatunk és a  Képviselő-tes-
tület működését nem időrendi sorrendben, 
hanem az események alapján szeretném 
bemutatni, mivel sok olyan határozat és 
rendelet született, amely  nemcsak egy-egy 
időszakot, hanem  egész évet vagy éveket is 
átfog és előre vetíti azoknak a jelenben meg-
lévő, és a jövőben várható eredményeit.

2010-ben 227 millió Ft-ból gazdálkod-
tunk, (ha nem számítjuk az óvoda bővítését 
szolgáló pályázati összeget) ami a gazdasági 
események figyelembevételével szükséges 
muszájként jelezte, hogy 4 év után újra 
adóemelést kellett végrehajtanunk, mely 
19 millió forintos plusz bevételt helyezett 
kilátásba.

A lakosság tudomásul vette ezt a nem 
éppen népszerű és zsebbe nyúló döntésün-
ket. Pénzügyi bizottságunk beszámolója 
megerősíti, és a 2011.évi  ¾ éves beszámoló 
alátámasztja, hogy ez az évi plusz 19 milliós 
bevétel kivetése szükséges és megalapozott 
volt. A 2011-évben 257 millióból kell-kel-
lett gazdálkodnunk, a nagyobb beruházá-
sokra fordítandó összegek nélkül 

Mire volt ez az idei évben elegendő?
2010. évről volt egy átnyúló és elszámolás 
alatt levő óvodafejlesztési beruházásunk 
ahol azon túl, hogy a fizikai megvalósulás 
megtörtént, a személyi állomány fejlesztését 
is végre kellett hajtanunk a kibővülő óvodai 
csoport létszámok miatt. Ez éves szinten az 
idén 8millió Ft plusz kiadást jelent.

A 2011. évi költségvetési rendeletünk 
nem szűkölködött célokban.

10 millió Ft-ot terveztünk az Akácos 
utca 17. számú ingatlan megépítésére, amely 
térben és időben elkészült helyi vállalkozó 
kivitelezésében 15.776 eFt értékben. Az 
eredetileg tervezett költségekhez képest a 
megnövelt műszaki tartalom adta a plusz 
költségeket, ill. azon civil vállalásoknak az 
elmaradása, amelyek teljesítése végül az ön-
kormányzat feladata lett.

Az épület átvételét és használatát a ci-
vil szervezet jövő tavaszra tervezi. Addig a 
lakosság kérésének megfelelően gondnok 
megbízásával üzemeltetjük az épületünket.

8 millió Ft-ot állítottunk be költségve-
tésünkbe a Megyeri fasor kisajátítására és 
rekonstrukciós munkálataira. Ez a beruhá-
zásunk, ahol a teljes költség 8,6millióFt-ot 
tett ki, 3 hónap csúszással, de megvalósult. 

Emellett a Surányi településrészen út-
karbantartási munkákra a mai napig 4.404 
eFt-ot fizettünk ki. Az útjavítások mellett a 
Duna sétányon felújításra kerültek a padok.

Galamb utca-Rózsa utca sarok vízszik-
kasztó árok tervezése tavasszal megtörtént. 
A hatósági engedélyekre várunk azután 
tudjuk a kivitelezést megkezdeni. Ebben az 

évben építési munkák nélkül ez a beruházá-
sunk 500 eFt kiadást jelent.

Fejlesztésekkel összefüggésben lévő 
tervek készítése, a település rendezési tervé-
nek átdolgozása  2,5milló Ft-ot tett ki, 1,2 
millió Ft-ba kerültek egy Inkubátorház pá-
lyázatra alkalmas és engedélyezetésre váró 
tervei, amely reményeink szerint 95%-os 
támogatást kaphat uniós forrásból.

Két további nagy beruházás pozitív kez-
detéről tudok jelentést tenni és mindkettő 
társulási formában valósul meg.

Az egyik Szentendre-szigeti ill. Duna-
menti specifikum mely hét települést érint. 
Ez a DÖT (Dunakanyar Önkormányzati 
Társulás) keretén belül amely egy tűzol-
tó őrs és a későbbiekben egy kétbeállásos 
mentő állomás létrehozását jelenti,  javítva 
ezzel a terület ellátottságát. (770ezer Ft ön-
erővel, majd a ránk eső közel 15millió Ft-os 
társulási hitellel Tahitótfaluban jön létre az 
objektum.)

A másik beruházásunk a csatorna be-
ruházás. Az ezzel kapcsolatos munka 
2011. áprilisától Pócsmegyer elnökségével 
és székhellyel zajlik. A siker az öt telepü-
léssel közös, hiszen októberben a pályázat 
közel 85%-os támogatottságot kapott. Az 
OTP-nél történt számlanyitás önkormány-
zatunkra vetítve 2011-ben 16 millió Ft. be-
fizetést igényelt.

Ez a beruházás a közbeszerzések aka-
dálymentes lefutatása esetén 2014. évi befe-
jezéssel várható. Fontos megjegyezni, hogy 
a csatornaberuházás a surányi településen 
1410 ingatlant érint.

Ez évben zárult le egy évek óta húzódó 
peres lakásügy, így lehetővé vált a reformá-
tus egyház ingatlanának részbeni vissza-
szolgáltatása.

Törzsvagyonunk gyarapodott a Hunya-
di u. 8. szám alatti ingatlan megvásárlásával,  
ha pályázatot találunk erre a célra, szeret-
nénk az épületet felújítani. Az első részben 
egy nagy tárgyaló kiállító teremmel, az épü-
let hátsó részében pedig, egy falu múzeum 
tájház kialakítása a cél.

Apró, de komfort érzetet növelő fej-
lesztés volt az orvosi rendelő klimatizálása 
mely közös anyagi erővel oldódott meg a 
vállalkozó orvosokkal. Szabó doktor úr 
kéthetenkénti laborvizsgálati anyagait ön-
kormányzatunk szállítja Kiskovácsiba és 
hozza el az eredményeket, ezzel is segítve a 
lakosság egészségügyi ellátását. 

Az orvosi rendelők üzemeltetésére évi 2 
millió forintot fordított önkormányzatunk.

Továbbra is tagjai vagyunk, és negyed-
éves gyakorisággal támogatjuk a Tahitót-
falui orvosi ügyelet működését. Itt külön 
szeretném még egyszer megköszönni Sza-
bó doktor úr fáradozását, hogy vállalja az 

ügyeleti munkát, hiszen a folyamatos or-
voshiány miatt ez a szolgáltatás erősen inog 
és gondokkal küzd.

A szociális kiadások, úgymint a gyer-
mekvédelmi támogatás és étkeztetés, szoci-
ális étkeztetés, ápolási, gondozási támogatás, 
segélyek 4, 661 millió forintot tettek ki.

Tisztasági festés, világítás korszerűsítés 
volt  a Művelődési házban, melynek anyagi 
forrását a kistérség finanszírozta. Ugyanitt 
a könyvtári állomány is tovább bővült.

Az oktatás- és kultúránál maradva a Szi-
getmonostori Zöldszigeti általános Iskola 
üzemeltetéséhez idén is 18millió Ft. műkö-
dési támogatást biztosítottunk.

Megállapodás kötöttük a Református 
egyházzal két osztálytanterem visszabér-
léséről, ami a szokásos piaci árakra vetítve 
rendkívül kedvezményes. Ennek ellenére a 
kis iskola létrehozása a jövőben is feladat.

A Barangoló ovi éves szinten 34,638 
millió Ft működési költséget igényel. Itt 76 
gyermek ellátása és foglalkoztatása folyik.

Több civil szervezet, köztük a Surányi 
Fürdő Egyesület, a Surányért Kulturális 
Közhasznú Alapítvány, a Zöldsziget Polgá-
ri Kulturális Egyesület, valamint a Vata kör 
pénzadományokkal, szervezett munkával 
segítette rendezvényeinket (idősek napja, 
március 15, gyermeknap, Zenés Nyári Es-
ték, Irány Surány Fesztivál, augusztus 20-a, 
október 23, Mikulásváró, Mindenki kará-
csonya, karácsonyi vásár) szépítette a köz-
tereket és a közösségi tereket.

A civil egyesületek és a civilek munkáját 
külön megköszönöm. 

Pócsmegyer község 15 fő felsőoktatási 
intézményben tanuló munkáját segíti min-
den hónapban a Bursa Hungarica pályázattal 
karöltve, összességében évi 1,5 millió Ft-tal.

Tájékoztatás:
10 éve Csémy Katalin szerkeszti a Kisbírót, 
ami idén februártól ingyenesen a posta útján 
jut el minden kedves itteni lakos polgárhoz. 
Újságunk éves szinten 1,5 millió Ft költség-
gel működik.

Klibán Zita munkáját dicséri a webla-
punk megújulása, mely naprakész informá-
ciókkal segíti a lakosság tájékoztatását.

További, 1,7 millió Ft költséget jelent 
éves szinten az iskolabusz surányi betérése.

Egyéb:
Megállapodást kötöttünk a Szigetmonosto-
ri Polgárőrség vezetőjével, Dobos Ágnessel 
hogy a mi közigazgatási területünkön is jár-
őröznek. 

Takarékoskodási célokat szolgált és kö-
zel 25%-os megtakarítást hozott az ener-
giaszolgáltató váltás intézményeinkben, va-
lamint a közvilágításban, melynek költsége 
így ez évben 4,5 millió Ft lesz.

Az idei népszámlálás azt mutatja, hogy 
ha lassan is, de azért még mindig nő a lakos-

Polgármesteri beszámolóPolgármesteri beszámoló
PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ 2011. DECEMBER 20. 
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
A MEGNÖVEKEDETT ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS HATÓSÁGI FELADATOK ELLÁTÁSA ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK TISZTELT ÜGYFELEINKET, LAKÓTÁRSAKAT ÉS 

NYARALÓTULAJDONOSOKAT, HOGY A HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJÉT SZÍVESKEDJENEK SZIGORÚAN BETARTANI AZ ALÁBBIAK SZERINT:
HÉTFÕ: 13 ÓRÁTÓL 16 ÓRA 30-IG • SZERDA: 8 ÓRÁTÓL 16 ÓRA 30-IG • PÉNTEK: 8 ÓRÁTÓL 12 ÓRÁIG

AZ ÜGYFÉLFOGADÁSI IDÕN KÍVÜL A HIVATAL BEJÁRATÁT ZÁRVA TARTJUK, MELYNEK SZÍVES TUDOMÁSULVÉTELÉT ÉS MEGÉRTÉSÉT KÉRJÜK.
KÉPVISELÕ-TESTÜLET

November 24-én maratoni, kétórás Pénz-
ügyi-Településfejlesztési Bizottsági ülést 
követően kezdte meg munkáját a Képvise-
lő-testület.

A Pénzügyi-Településfejlesztési Bizott-
ság rendelkezik a legnagyobb taglétszám-
mal, miután feladata is a legkiterjedtebb. 
Elnöke Fazekas János, tagjai: Szente Sán-
dorné pócsmegyeri, Gombás Jenő és dr. 
Csémy István surányi illetőségű képviselők. 
A Bizottság külsős, nem képviselő tagja-
it, Dr. Szabó Gábor Csabát, Soos Dánielt, 
Torma Lászlót szintén a surányi lakosok 
közül választotta meg 2010. októberében az 
új Képviselő-testület. Feladatuk, hogy a ha-
táskörükbe tartozó kérdéseket részletekbe 
menően megvitassák és javaslatot tegyenek 
a Testületnek döntések meghozatalára.

A november 24-i ülésen az alábbi napiren-
di pontokat tárgyalta a Képviselő-testület:
1./ Pócsmegyer Község Önkormányzat 

2012. évi költségvetési koncepciója, és 
beszámoló az I-III. negyedévi gazdál-
kodásról.

2./ Az Önkormányzat 2011. évi költség-
vetéséről szóló 2/2011. (II.11.) önkor-
mányzati rendelet módosítása

3./ Az épített és természeti környezet helyi 
védelméről szóló önkormányzati rende-
let megalkotása

4./ Az ivóvíz és a szennyvízkezelés és tisz-
títás díjáról szóló 10/2001. (XII. 12.) 
önkormányzati rendelet módosítása

5./ Tájékoztató a jövő évi hulladékszállí-
tásrról

6./ A települési szilárd hulladékkal kapcsola-
tos helyi közszolgáltatás 2012. évi díjáról

7./ Előterjesztés az Önkormányzat 2012. 
évi ellenőrzési tervéről

8./Tájékoztató a Surányi Fürdő Egyesület-
tel megkötésre kerülő Együttműködési 
Megállapodás helyzetéről

9./ Tájékoztató a lakosság egészségi állapotáról
10./Aktuális témák

Tájékoztató a Bursa Hungarica Felső-
oktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázatról

Tájékoztató az aktuális pályázatokról, 
pályázati lehetőségekről

Tájékoztató a nagyberuházások előké-
szítéséről, illetve helyzetéről

Németh Miklós polgármester üdvözlő 
szavai után a 2011. évi I-III. negyedéves 
költségvetésről szóló beszámolóval kapcso-
latban Fazekas János képviselő, a Pénzügyi-
Településfejlesztési Bizottság elnöke tájé-
koztatta a Testületet, hogy a megváltozott 
gazdasági feltételek között is egyensúlyban 
van a gazdálkodás.  2011-ben lezárult egy 
munkaügyi per, átadásra került a Bocskai 
téri volt szolgálati lakás, nem kis költség-
gel, felépült a civil szervezetek Akácos utcai 
hétvégi háza, elkészült a Megyeri fasor fel-
újítása. A 2011. év I-III. negyedévet 208.369 
forint bevétellel és 199.250 ezer forint ki-
adással zárta az önkormányzat.

A 2012.es év várható alakulásáról nem 
sokat tudni. Nem került kihirdetésre még 
az önkormányzati törvény, az adótörvé-
nyek. A gazdálkodás nem lesz egyszerűbb, 
sok minden függ attól is, mi lesz kötelező és 
mi lesz szabadon választott feladat.

Az értékvédelmi rendelet tárgyalása során 
Körmendi Judit települési főépítész beszá-
molt arról, hogy dr. Borzsák Enikővel 76 épü-
letet tekintettek meg. A védendő 38 épület I. 
és II. kategóriába került besorolásra. A Tes-
tület a rendelet tervezetet ismételten az Ok-
tatási- Kulturális és Sport Bizottság elé utalta, 
miután úgy ítélte meg, hogy jelen formájában 
végrehajthatósága nem garantálható.

Az ivóvíz 2012. évi fogyasztói árára a 
Fővárosi Vízművek tett javaslatot. Amen-
nyiben a Fővárosi Közgyűlés december 14-i 
ülésén jóváhagyja, 191,90 Ft/m3+ÁFA víz-
díjat fizet a lakosság a jövő évben.

A DMRV a szennyvíztisztítás és keze-
lés termelői árát közölte. A lakosság által 
fizetendő díjat a Környezetvédelmi Minisz-
térium, mint árhatóság állapítja meg. Erről a 
későbbiekben adunk információt.

A hulladékelszállítással, valamint a 
hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgál-

tatás jövő évi díjával kapcsolatban Fazekas 
János képviselő elmondta, hogy a jövőben 
nem önkormányzati, hanem állami feladat 
lesz, elképzelhető, hogy a díjakat is az állam 
határozza meg. Jelen helyzetben azonban 
a közszolgáltatást végző Kaposvári Város-
gazdálkodási Zrt. ajánlata vár elbírálásra. A 
Testület az állami szervek által 2012-re előre 
jelzett 4,2%-os közszolgáltatási díjemelést 
tartja tárgyalási alapnak.

A helyi lakosság egészségi állapotáról 
Dr. Szabó György háziorvos, Dr. Fülöp Ju-
dit fogorvos és Gyöngyösiné Baranyi Mária 
védőnő írásos beszámolójából tájékozódha-
tott a Testület.

A Surányi Fürdő Egyesülettel megkö-
tendő együttműködési szerződés, melynek 
tervezetét a Testület előző ülésén jóváhagy-
ta nem került aláírásra, sőt, a véleményel-
térés megtárgyalása is, mint Csóka Edina 
elnök leveléből kitűnt, további késedelmet 
szenved a közgyűlés összehívásáig. Ezért a 
Testület úgy határozott, hogy addig az ön-
kormányzat üzemelteti a tulajdonában lévő 
épületet. Az ülésen vendégként jelen lévő 
Bartháné Varga Mária felajánlotta, térítés 
nélkül vállalja a gondnoki faladatot, hogy 
a gyönyörű létesítmény ne álljon kihaszná-
latlanul. Bartháné Varga Máriával a feladat 
ellátására szerződést köt az önkormányzat.

Simon Zsuzsa gazdálkodási előadó tá-
jékoztatta a képviselőket, hogy a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányza-
ti Pályázat keretében a település 15 fiatal 
egyetemistájának biztosít havi 7 ezer forint 
ösztöndíjat a község önkormányzata.

A Testület jóváhagyott plusz 300 ezer 
forint keretet a Kisbíró november-decem-
ber havi megjelentetésére, melyre az év köz-
beni rendkívüli színes kiadás többletköltsé-
ge miatt volt szükség.

Az ülés befejezéseként a képviselők úgy 
határoztak, hogy a következő, december 8-
án tartandó ülést közmeghallgatás keretén 
belül tartják meg.

Összeállította: 
Csémy Istvánné

Önkormányzati hírek

ság létszáma, így most már 2040 fő felett va-
gyunk.

Gondok:
Gondozatlan ingatlanok, ingatlanok előtti 
közterületek, zöld felületek gondozása.

Az állattartás alapszabályainak be nem 
tartása, kiemelve az ebtartás súlyos, kirívó 
szabálysértéseit.

A hulladék, ezen belül zöld hulladék ke-

zelése, ami nemcsak nálunk, hanemami nemcsak nálunk, hanem minden 
településnek komoly gondot okoz.

További drágulásra kell számítani a sze-
métszállítási kötelező közszolgáltatást vég-
ző KVG Zrt. részéről (ha az állam nem nyúl 
bele időben).

Megoldatlan feladat van bőven és lesz 
is, hisz ezen költségvetési főösszeg nem ad 
lehetőséget gondtalan pénzköltésre ezért a 

terveken túli soronkívüli feladatokat opera-
tív módon kell megoldanunk, és ez időnként 
átszabja, átírja a terveinket. 

Jövő:
A választáskor meghirdetett program alap-
ján megyünk tovább, de az önkormányzato-
kat érintő törvényi és pénzügyi változások 
sok ponton és több időben változtathatják 
meg terveinket.
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Az adventi napok sokszor idézett bib-
liai hőse Zakariás, a pap, Keresztelő 
János édesapja. Gyermeke születése-
kor a Szentlélek indítja e csodálatos 
jövendölésre: Áldott az Úr, Izráel Iste-
ne, hogy meglátogatta népét, és váltságot 
szerzett neki. Erős üdvözítőt támasztott 
nekünk, szolgájának, Dávidnak házá-
ból, ahogyan kijelentette azt szent prófétái 
által… (Lukács evangéliuma 1,68-70) 
Emlékezzünk rá, az öreg Zakariás so-
káig nem szólalhatott meg. Megnémult, 
mert kétséggel fogadta az angyal szavát 
gyermeke születéséről. Aztán amikor 
megszületett és nevet adott neki, Is-
ten megnyitotta száját. Zakariás esete 
kérdést vet fel: hogyan fogadjuk Isten 
ígéreteit? Kétséggel, közömbösen vagy 
szívünket, életünket megnyitva előtte? 
Van-e mondanivalónk az ünnepre, ami 
miatt érdemes egyáltalán megszólalni? 
Az erős Üdvözítő adjon erőt, békessé-
get mindannyiunk szívébe, olyan tartal-
makat, amelyekről muszáj lesz vallani! 

A Pócsmegyeri Református 
Egyházközség kegyelemben 

gazdag, áldott ünnepet és boldog 
újesztendőt kíván Mindnyájuk 

számára!

MINDENKIT SZERETETTEL 
VÁRUNK 

ÜNNEPI ALKALMAINKRA!

December 17. szombat 14.30 
A Los Andinos együttes mutatja be 
nagysikerű karácsonyi koncertjét 
„Nagyapám Bethleheme” címmel. 

December 18. vasárnap 10.30 
Gyermekek karácsonyi istentiszte-
lete.

December 23. péntek 16.00
A Tabulatúra régi zene együttes ka-
rácsonyi hangversenye a Mindenki 
Karácsonya keretében.

Az együttes rövid bemutatkozása:
2000-ben alakultunk, zenekarunk a kö-
zépkori, a reneszánsz, és a kora barokk, 
valamint a történelmi Magyarország te-
rületén valaha elterjedt magyar vonat-

kozású zene széles körben történő megis-
mertetését, koncerteken, rendezvényeken, 
kulturális eseményeken való bemutatását 
tűzte maga elé célul. Műsorainkban ki-
emelt fontosságot tulajdonítunk nemzeti 
hagyományaink és történelmi múltunk 
zenei emlékeinek, ezért historikus hang-
szereken, lehetőség szerint korhű hangsze-
relésben játszunk; különösen érdekes ez 
a régi magyar zene esetében, itt ugyanis 
a ma élő magyar népzene archaikusabb 
elemei is megjelennek az előadás során. 
A régi zene nagyon sokrétű, nagyon széles 
értelmezhetőségű fogalom; valójában sok-
kal nagyobb különbség van pl. egy késő 
reneszánsz angol lantvirtuóz-zeneszerző 
műve és egy magyar históriás ének között, 
mint amennyi a köztük lévő évtizedek és 
földrajzi távolságok alapján lehetne. Így 
aztán a kor zenéjére vonatkozó, gyakran 
hiányos zenetörténeti adatok mellett sok 
minden marad az előadóra - igazából ez-
zel alakul ki egy régi zenei csapat önálló 
hangja, eredetisége, és ez teszi ezt a mű-
fajt változatossá. Az alapvető hangszerek 
mellett meg kellett tanulnunk érdeke-
sebb, különleges régi instrumentumokon 
is játszani, ez pedig a koncertek hangu-
latát és az előadás hitelességét is emeli. 
Hangszerbemutatókat is rendszeresen 
tartunk, és a közelmúltban ünnepelt Rá-
kóczi-, Balassi-, Tinódi-, valamint a 
Zsigmond-, Szent Erzsébet-, Hunyadi 
Mátyás- és Kálvin-év tiszteletére emlék-

műsorokkal léptünk fel, többek közt a 
Felvidéken, ahol egyébként is évente több 
alkalommal szervezünk koncerteket, sőt, 
karácsonyi műsoraink 2001 óta rendsze-
resen elhangzanak az ottani magyarlakta 
falvak kis református templomaiban is. 

December 24. szenteste 18.00
A HEGYI BESZÉD (Máté ev. 5-7 
alapján). Az ünnepi istentiszteleten 
előadja a gyülekezet ifjúsági köre. 

December 25. vasárnap, karácsony 1. 
napja 10.30 

Ünnepi úrvacsorás istentisztelet.
December 26. hétfő, karácsony máso-
dik napja 08.30

Ünnepi úrvacsorás istentisztelet a 
legátus, Deák Péter 2. éves lelkész-
hallgató szolgálatával.
15.00 órakor ünnepzáró istentiszte-
let.

December 31. szombat 
Kirándulás a Vörös-kőre. Gyülekező 
a révnél 09.40-kor.
17.00 órakor óévzáró istentisztelet.

2012. január 1. vasárnap 10.30
Újévi istentisztelet.

2012. január 8. vasárnap 10.30  
Az új presbitérium eskütétele a dél-
előtti istentiszteleten.

2012. január 15-22.
Egyetemes Imahét. 

Kovách Tamás
református lelkipásztor

NYÍLJÉK MEG AZ AJKUNK!NYÍLJÉK MEG AZ AJKUNK!
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Mindnyájan, de különösen a kicsinyek 
várjuk a karácsonyt. A kérdés az, ho-
gyan, milyen bensővel készülünk mi 
felnőttek a karácsonyra, és milyen mó-
don készítjük fel gyerekeinket és uno-
káinkat erre az ünnepi alkalomra.

Ha idős embereket megkérdezünk 
arról, hogy milyen volt gyerekkorában 
a karácsony akkor olyasféle válaszokat 
kapunk: akkor másféle ételt tálalt édes-
anyám, és az ünnepek alatt a rokonok 
meglátogatták egymást, röviden: együtt 
voltunk ez volt a karácsony.

Mekkora bölcsesség sejlik e szavak-
ból!

Az utóbbi néhány évtizedben na-
gyon messzire kerültünk a karácsony 
lelkiségétől, helyét betöltötte a roha-
nás, cipekedés, mit is vegyek, hol ka-
pom meg a legújabb, divatos ruhát, vagy 
játékot, hogy az én családom tagjai ne 

maradjanak le a többiektől, aztán elcsi-
gázva álltunk december 24-én és valami 
ürességet éreztünk, elmaradt a kará-
csony valódi szent estéje, az öröme. 

Most, hogy az elmúlt években egy-
re szorítóbb pénzügyi helyzetbe került 
szinte valamennyi család és idén még an-
nyira sem futja, mint tavaly, ideje volna 
elgondolkozni azon mi is a karácsony?

Karácsony örömünnep kell legyen, 
de az örömét nem a drága holmi, eset-
leg másnapra már szinte megunt játék 
jelenti. A karácsony öröme az, hogy a 
fárasztó hétköznapok után együtt van a 
család, elénekelheti együtt a sok szép ka-
rácsonyi ének valamelyikét, örülhetünk 
gyerekeink növekedésének, az unokáink 
létezésének és legfőképpen annak, hogy 
együtt vagyunk és beszélgethetünk, vagy 
játszhatunk gyermekeinkkel. Legszebb 
karácsonyi ajándék az együttlét öröme. 

Úgy vélem ezen anyagilag valóban 
nehéz évek talán végre ráébresztenek: 
nem az újabb hitelből vásárolt, majd 
szinte kinyöghetetlen terhet jelentő 
drága ajándék a fontos, hanem a sze-
retet, a családi együttlét és annak az 
örömhírnek a felismerése, amit a bet-
lehemi pásztorok éltek át a jászolban 
fekvő gyermek Jézus kisded láttán.

Ha valóban képesek vagyunk a ka-
rácsony ünnepét így megélni, akkor 
szívünkből fakad az ének:

Pásztorok, pásztorok örvendezve
sietnek Jézushoz Betlehembe, 
Köszöntést mondanak a kisdednek,
Ki váltságot hozott az embernek. 
Kívánom, hogy mindenki meglel-

je az igazi örömet, a szeretetet ezen a 
karácsonyon.

Borzsák Enikő

KARÁCSONYRA KÉSZÜLVE 2011-BENKARÁCSONYRA KÉSZÜLVE 2011-BEN

Tisztelt Olvasóink!
Karácsony közeleg. Szeretet, ünnep, 
ajándékozás, karácsonyfa, fények, 
gyertya. Kérünk mindenkit, hogy 
a fenyőn figyelmesen meggyújtott 
gyertyát egy percre se hagyják magára. 
Gyermek ne gyújtsa meg a gyertyát! 
Egy fenyő kb. 4-5 másodperc alatt 
borul lángba. Egy átlagos szoba kb. 
40-50 másodperc alatt telítődik füst-
tel. A gyertya elhelyezésére különös 
gondot kell fordítani. Semmiképpen 
ne legyen felette másik ág, vagy leló-
gó egyéb fenyődísz. Az elektromos 
lámpákat csak az idő alatt kapcsolják 
be, ameddig otthon tartózkodnak. 
Ha elmennek a házból, lakásból min-
denképpen húzzák ki a konnektor-
ból, ne hagyják áram alatt. A régi tí-
pusú lámpák melegednek. Szilveszter 
tájban már nagyon szárazak a fenyők, 
ezért a fentiek fokozottabb figyelmet 
igényelnek! Amennyiben a szobában 
van működő kályha, kandalló, mindig 
legyen előtte nem éghető anyagú pa-
rázsfelfogó.

Tisztelt Olvasóink! Megköszönve 
több éves figyelmüket boldog, szere-
tetteljes Karácsonyt kívánok magam 
és Szentendre Város Önkormányzata 
Hivatásos Tűzoltósága nevében!

Végi Csaba tűzoltó százados

Gyönyörű-gyönyörű karácsony
Üldögélek csendben a meleg kályha mellett és azon gondolkodom, életem során 
melyik volt a leggyönyörűbb karácsonyom.

Esteledik, ropognak a száraz hasábok, nem gyújtok lámpát, ünnepi hangulat-
ba próbálom ringatni magam, - nézzük csak, melyik volt a legemlékezetesebb.

Háborús karácsonyokra gondolok, a legelsőkre, amit kisgyerkőcként átél-
tem – csodaszép volt.

Fiatal felnőttként rávetettem magam az életre, - nem vicc, komolyan mon-
dom – és szinte észre sem vettem, hogy itt egy újabb karácsony.

Na, azért hadd magyarázkodjam – hogyan is vetettem rá magam az életre? 
Tudják azt Önök Kedveseim, mindnyájan egyformán csináltuk, csak emlékez-
zenek vissza: szerelem, csalódások, züllések, másnapos szánom-bánom, - és egy-
szer csak itt a karácsony! Na akkor magához tér az ember fia -  (vagy lánya). 
Megszólal legbelül egy halk, csodálatos zene, érzi az ember, hogy rövidesen cso-
da fog történni.

És történik is. A Kisjézus megszületik minden évben újra és újra. Ha csak 
rövid időre is, de jobb ember lészek, odafigyelek a körülöttem lévőkre, ők is rám 
néznek – karácsonyi áhítat tölti be a szíveket.

Ha szerencséd van, a nászinduló hangjai még alig halkulnak, megszólalnak 
újabb hangok, és már Te vagy a főrendezője a családi karácsonynak. Óriási, pla-
fonig érő karácsonyfát szeretnél állítani, hadd álmélkodjon a vadonatúj jöve-
vény, áruházakban tülekedsz, pénzedet számolgatod, és örülsz, hogy a keresz-
tény világba születtél.

A csodálatos bibliai történet a Kisded születéséről a betlehemi jászolba, ígé-
ret az Istenfélő emberiségnek: legyetek jók, megbocsájtók, becsületesek, a Kis-
jézus mindnyájunkért született. Higgyük mindnyájan, hogy nem hiába jött kö-
zénk, hiszen a szívünk mélyén csodákat várunk, békét, jólétet, szeretetet. Hinni 
akarunk a jóban, a Kisjézusban, a csillogó karácsonyfában, gyermekeink boldog 
mosolyában.

Kívánom, teljesüljön minden karácsonyi kívánságunk – és legyen boldog ün-
nepünk – most és mindörökké.

Asztalos Lajos
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„Együtt messzebbre jutunk” – hangzik a 
szentendrei kistérség újabb nagyprojektjé-
ben érintett öt település polgármestereinek 
jelmondata. A településvezetők megtartották 
tájékoztatójukat arról a több mint három-
milliárd forintos beruházásról, amelynek ke-
retében kiépül a térségi belterületi szennyvíz-
elvezetés eddig hiányzó hálózatának jelentős 
része. A projektnek köszönhetően tovább 
„zöldülhet” a Szentendrei-sziget és környéke.

2,94 milliárd forinttal támogatja a 
Környezet és Energia Operatív Program 
(KEOP) keretében az Európai Unió a Du-
nakanyar-Pilisi Kistérség települési szenny-
víz-csatornázási munkálatait. A beruházás 
teljes, 3,536 milliárd forintos összegét te-
kintve ez 84,64 %-os támogatottságot je-
lent. A fennmaradó mintegy 15%-kal a csa-
tornázásban résztvevő települések járulnak 
hozzá a projekt sikerességéhez. 

Az október 24-i sajtótájékoztatón elő-
ször Hadházy Sándor (Fidesz), a Dunaka-
nyar országgyűlési képviselője szólalt fel. 
Elmondta: a két évvel ezelőtt kezdődött 
projektelőkészítő munka valójában csak a 
jéghegy csúcsa, hiszen ennél sokkal régeb-
ben megfogalmazódott már a vágy és a cél a 
térségben a környezetvédelem fejlesztésére. 
Hozzátette: a Szentendrei-szigeten érvé-
nyes szigorú építkezési és mezőgazdasági 
szabályok meglehetősen korlátozott moz-
gásteret adnak bármiféle fejlesztésre. Töb-
bek között éppen ezek miatt lehetetlenült 
el az utóbbi tíz-tizenöt esztendőben szá-
mos itt működő családi gazdaság. A helyi 
munkalehetőségek hiánya így beindította 
az ingázást Szentendrére és még messzebb-
re, ami tovább növelte a bajokat. – „Éppen 
azért fontos az együttműködés a környékbeli 
települések között az ökológiai gazdálkodás, a 
helyben végzett munka újraépítése és fejleszté-
se érdekében” – emelte ki Hadházy Sándor 
–, „mert ezzel egyaránt enyhíthetők a közleke-
dési forgalomból és az alulművelésből eredő 
káros környezeti hatások”. A szennyvízcsa-
torna hiányában fizetendő környezetterhe-
lési díj hosszú távon nem vállalható, így kü-
lönösen indokolt a közművesítés fokozása. 
Ezt azonban, mint megtudhattuk, a térség 
polgármesterei a közműdíjak extraprofit-
mentesítése mellett szeretnék megoldani.

Az együttműködés első fázisában mint-
egy 3800 ingatlan került be a projektbe. Az 
önkormányzatok összesen közel 600 millió 
forintos önrészt biztosítanak, az ingatlan-
tulajdonosok pedig kedvező, felvállalható 
finanszírozási konstrukció mellett vághat-
nak bele ingatlanaik szennyvízcsatornázá-
sába: lakástakarék-pénztári számlát nyitva 
a befizetéseik összegének 30%-ának erejéig 
állami támogatást is kaphatnak a beruházás-
hoz amellett, hogy a KEOP 85%-ban finan-
szírozza a munkálatokat.

Dr. Sajtos Sándor, Tahitótfalu polgár-
mestere kiemelte: most jön a neheze, mert 
a pályázati összeg nagyságrendje és az érin-
tett háztartások száma egyaránt egyedi a 
kistérségi települések számára. – „Óriási 
jelentősége van annak, hogyan tud együttmű-
ködni egymással az öt település, a 3800 ház-
tartás, a kivitelezők és a szakhatóságok. Már a 
tervezés maga sem egyszerű feladat, de ahhoz, 
hogy sikerre vigyük a kétéves építőmunkát, 
folyamatos kapcsolattartásra lesz szükség.” A 
hegyvidéki területek – Tahi, Pismány, Le-
ányfalu – terepviszonyai drágítják az épít-
kezést, de a szigeti sík területeken érvényes 
szigorú előírások és műszaki igények sem 
könnyítik majd meg a kivitelezők dolgát.

Nyíri Csaba, Leányfalu polgármeste-
re megemlékezett a Vadrózsa utcai föld-
csuszamlásról, és hangsúlyozta: – „Óriási 
szükség van arra, hogy az ilyen veszélyek 
megelőzése érdekében működő közművekkel 
rendelkezzünk. A megközelítőleg 85%-os 
vissza nem térítendő támogatás, a lakástaka-
rék-pénztári konstrukció és az, hogy a számla-
nyitási költséget az önkormányzatok magukra 
vállalták, soha vissza nem térő lehetőséget ad 
a lakosság kezébe”.

Szentendre város alpolgármestere, dr. 
Török Balázs a gyors növekedésből faka-
dó igényekről beszélt. – „Szentendrén több 
ütemben gyűjtöttünk tapasztalatokat a csator-
názásról, és biztosan mondhatom, komoly fe-
szültségek várhatók, ezért is fontos a nemes cél 
érdekében a türelem. Remélem, a 2-3 év múl-
va esedékes záró sajtótájékoztatón ugyanilyen 
elégedettek lehetünk a munka végeztével.”

Szigetmonostor, a második legnagyobb 
beruházási összeggel érintett település ne-
vében Szűr Tímea alpolgármester asszony 
szólalt fel. Ő egyúttal a pályázati önerőt 
biztosító lakás-takarékpénztári konstrukci-
óhoz csatlakozó, illetve az egy összegben, 
vagy részletekben fizető tulajdonosokat tö-
mörítő Dunakanyari Csatornázási Társulat 
elnöke is, ily módon 3840 érintett ingatlan 
ügyeit intézi. – „Mivel a projekthez csak olyan 
területeket lehetett csatolni, amelyeken bizto-
sított az ivóvízellátás, így csak a településünk 
kétharmad részét tudtuk szennyvízhálózattal 
lefedni” – fogalmazott.

Németh Miklós, a leginkább érintett 
település első embere elmondta: – „Közsé-
günk, Pócsmegyer soha nem látott még ekkora 
beruházást. A támogatási szerződés megkötése 
biztosítékot ad nekünk az uniós támogatás 
lehívására, amelyből elindulhat a tervezés.  
Csak a gerinchálózat több mint 22 kilométer 
hosszan épül ki, nem beszélve a leágazásokról. 
A következő egy évben rengeteg adminisztrá-
ció vár még ránk ezzel kapcsolatban, amelyhez 
türelmet és megértést kérünk mindenkitől.”

Január-február folyamán elindulnak 
az első lakossági pénztári befizetések. Az 
egy ingatlanra jutó átlagos önrész mintegy 

240 000 forint, amelynek 30%-át a lakásta-
karék-pénztári konstrukcióban állami for-
rásból fedezik. Így a csatlakozóknak hat év 
alatt megközelítőleg 180-190 000 forintot 
kell befizetniük. E hozzájárulásokból fe-
dezik a teljes projekt 15%-os önrészét. Ha 
valaki nem kíván csatlakozni a lakástakarék-
hoz, egy összegben is befizetheti a díjat, de 
számolnia kell vele, hogy ebben az esetben 
elesik az állami támogatástól.

A projekt keretében Szentendre 678,8 
millió forintból végezheti el a Pismány má-
sodik ütemében lévő belterületi ingatlanok 
csatornázását, Leányfalu 211 millióból, Ta-
hitótfalu pedig 362,7 millióból teheti ugyan-
ezt. Szigetmonostor 945,1 millió forinttal 
részesedik a munkálatokból, a legnagyobb 
támogatási összeg – 1338,5 milliárd forint 
– pedig Pócsmegyert illeti. (A számok net-
tó támogatási összegeket jelölnek.) Annak 
ellenére, hogy minden település külterüle-
tén, illetve Pócsmegyer és Szigetmonostor 
belterületén is maradnak csatornázatlan 
ingatlanok, a beruházás hatalmasat lendít a 
térség fejlődésén. Ahogy az alábbi táblázat 
mutatja, az öt településen külön-külön is 
háztartások százai csatlakozhatnak az újon-
nan kiépítendő csatornahálózatra:

Település A támogatás 
nettó volumene

(millió HUF)

Az érintett 
telkek száma 

(db)
Leányfalu 211 230
Pócsmegyer 1338,5 1410
Tahitótfalu 362,7 455
Szentendre 678,8 718
Szigetmonostor 945,1 1027
ÖSSZESEN 3536,2 3840

SAJTÓKÖZLEMÉNYSAJTÓKÖZLEMÉNY

Duna-menti összefogás
Megtartották a Dunakanyari Csatornázási Társulás projektindító rendezvényét

Lakossági Tájékoztató!
Szeretnénk felhívni a csatornázásban 
érintett ingatlantulajdonosok figyel-
mét, hogy 2012. január hónaptól kell 

megkezdeni mind az OTP lakástakarék, 
mind az egyösszegű fizetéseket.

2011. december hónapban mindenki 
értesítést kap a Dunakanyar Csatorna-
mű Vízgazdálkodási Társulattól, mely 
felvilágosítást fog adni a fizetés meg-

kezdéséről, és feltételeiről.
Kérünk mindenkit, aki az OTP banktól 
csekket kapott, hogy szíveskedjék meg-
várni a fizetéssel a levél megérkezését.

A lakossági problémák, észrevételek 
kezelésével, a Dunakanyar Csatornamű 
Vízgazdálkodási Társulat foglalkozik.

Elérhetőség: 
Szűr Tímea elnök 20/549-3911

Rózsa Ferencné ügyintézés 20/549-5966
Email: sztarsulat@gmail.com
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Meglehetősen kisszámú érdeklődő jelent 
meg december 8-án 18 órakor a Művelő-
dési házban közmeghallgatás keretében 
megtartott Képviselő-testületi ülésen, 
bár a meghívó hirdetményként a szoká-
sos helyeken kifüggesztésre került a tele-
pülés egész területén.

Az ülés Németh Miklós polgármester 
a megjelenteket köszöntő szavaival vette 
kezdetét, majd a napirend ismertetésére 
került sor.
1./ Beszámoló az önkormányzat 2011. 

évi munkájáról
2./ A Képviselő-testület 2012. évi mun-

katervének meghatározása
3./ A Képviselő-testület mellett működő 

bizottságok beszámolója a 2011-ben 
végzett munkáról

4./ Közérdekű bejelentések, javaslatok
A szokásos rend szerint a napirendi 

pontok tárgyalása előtt Németh Miklós 
polgármester tájékoztatta a képviselőket 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtá-
sáról, majd beszámolt az önkormányzat 
2011. évi munkájáról. (A beszámolót a 
lap 2. oldalán olvashatják)

A Testület 2012. évi munkatervét Fa-
zekas János szükségesnek látja kiegészí-
teni az oktatási, egészségügyi, közmunka, 
törvények elfogadását követően, vagyis 
napirendre kell venni az önkormányzatot 
érintő kérdéseket. Ez várhatóan a II. ne-
gyedévtől lehet aktuális.

Megemlítette továbbá, hogy lévén 
Pócsmegyer mégiscsak mezőgazdasági 
jellegű falu, szükséges lenne évente leg-
alább egy alkalommal fórum tartása a fa-
lugazdász és a gazdák részvételével.

Németh Miklós polgármester azzal 
egészítette ki a munkatervet, hogy a most 
feltüntetett napirendi pontok bővülhet-
nek az időközben felmerült kérdések 
megtárgyalásával.

A bizottsági elnökök beszámolójának 
sorát Fazekas János képviselő, a Pénzügyi-
Településfejlesztési Bizottság elnöke nyi-
totta meg. Az elnök úr elmondta, hogy a 
7 fős bizottság minden második Testületi 
ülést megelőzően ülésezik, részletesen 
megtárgyalja az illetékességébe tartozó 
napirendi pontokat és javaslatot tesz a 
Képviselő-testületnek az elfogadásra, rit-
kábban a határozati javaslat elvetésére. A 
bizottság egyetlen alkalommal sem volt 
létszámhiány miatt határozatképtelen. A 
tagok felkészültsége mindig megfelelő.

Szente Sándorné képviselő az Okta-

tási- Kulturális és Sport Bizottság elnöke 
beszámolt arról, hogy a 2011. évben igen 
hatékonyan dolgozott a bizottság. Ha az 
aktuális feladatok úgy kívánták, a terve-
zett időpontokon túl is tartottak megbe-
széléseket. Nemzeti ünnepeinken túl szá-
mos kulturális rendezvény előkészítése, 
szervezése fűződik tevékenységükhöz.

Hagymási János képviselő, a Szociális 
Bizottság elnöke arról tájékoztatta a jelen-
lévőket, hogy a bizottság 52 esetben dön-
tött átmeneti segélyről, tankönyv támoga-
tást 9 gyermek kapott, tanulmányi kirán-
dulás költségeihez 23 gyermek esetében 
javasolt támogatást, szociális étkeztetés-
ben 10 fő részesült 30%-os, 4 gyermek 
50%-os támogatással, a Bursa Hungarica 
pályázat keretén belül 15 felsőoktatási 
hallgató kap tanulmányi ösztöndíjat.

A napirendi pontok megbeszélését 
követően a polgármester a jelenlévő ven-
dégekhez fordult, van-e kérdésük.

Bécsy Lászónét az érdekelte, hol épül 
majd az inkubátorház és mi a funkciója.

Németh Miklós válaszában elmondta, 
hogy a Pázsit tóval szemben, és iskola-
épülethez hasonló funkciót lát el. Olasz-
szlovák együttműködésben 95%-os uniós 
támogatással kiírt pályázatra lehetett je-
lentkezni. A pályázat eredményhirdetése 
2012. II-III. hónapban lesz. Felnőtt kép-
zés folyna benne, de gyermekek oktatá-
sára is megfelelő lehet. Vállalkozásoknak 
biztosítana kulturált székhelyet. 

Szalai Sándorné az Ady Endre utca víz-
elvezetésének hiányát panaszolta, Kőrös 
Ferencné segítséget kért a védett, de egyre 
jobban elburjánzó tujafák ágainak lenye-
sésében. A tuják megfelelő kezeléséhez 
kertész szakember tanácsát fogják kérni.

Ezt követően a polgármester a képvi-
selők egyetértésével zárt ülést rendelt el 
személyes ügy megbeszélése végett.

Összefoglaló a december 8-i Összefoglaló a december 8-i 
testületi ülésről

ELADÓK VALÓDI 
BÔR NÔI ÉS FÉRFI 

(BÉLELETLEN, 
SELYEMBÉLELT, 

BÁRÁNYBÉLELT) 
KESZTYŰK, 

TÖBB MÉRETBEN.
MAGYAR 

GYÁRTMÁNY!
Surány IV.
Apai János

Tel.: 
06-70 866-45-86

Mi a teendő 
az OTP által 

postázott 
csekkekkel?

Mint több írásunkban  és az önkor-
mányzat www.pocsmegyer.hu hon-
lapján is értesítettük olvasóinkat, 
a csatornaberuházásra benyújtott 
pályázat elnyerte a beruházáshoz 
szükséges anyagi fedezet 85%-át.

A lakossági önrész befizetését a 
lakosság nagy része az OTP Bank 
által biztosított Lakossági Takarék-
pénztáron keresztül kívánja teljesí-
teni. 

Az OTP november-december 
hónapban megkezdte a csekkek 
postázását az érintettek címére.

Értesítjük T. Lakosainkat és 
Üdülőtulajdonosainkat, hogy a 
befizetések 2012. január hónaptól 
esedékesek. A tennivalókkal kap-
csolatban a Csatorna Társulat e hó 
folyamán írásos értesítést küld min-
den érintettnek.

Információval szolgálhat: Rózsa 
Ferencné. Tel: 06-20-549 5966

KERTI MUNKÁK
Családi házak, 

nyaralók körüli kerti 
munkák egész évben.

Mobil: 
06-20 / 368-8894
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Az ellenőrzés célja, tartalma
Az Országgyűlés 1996-ban a területfej-
lesztésről és a területrendezésről szóló 
törvényben (Tftv.) egyik fő célként jelöl-
te meg a fejlett és az elmaradott térségek, 
települések közötti jelentős különbségek 
mérséklését. Ennek érdekében a terület-
fejlesztés kiemelt feladataként határozta 
meg az elmaradott térségek felzárkóz-
tatásának és fejlődésének elősegítését, 
és döntött a kedvezményezett térségek 
besorolásának feltételrendszeréről. Az 
Európai Unióhoz történt csatlakozással 
az európai uniós források minden koráb-
binál nagyobb lehetőséget teremtettek a 
felzárkóztatásra és a versenyképesség nö-
velésére. Az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv keretében a hátrányos helyzetű 94 
kistérség részére – 2011. áprilisig – ösz-
szesen 760,9 milliárd Ft-ot ítéltek meg. 
2008-tól a 33 leghátrányosabb helyzetű 
kistérség (LHH33) számára 96,9 milliárd 
Ft elkülönített kerettel komplex térség-
fejlesztési program (LHH program) in-
dult.

Az ellenőrzés célja annak értékelése 
volt, hogy a központi és helyi döntések, 
a kialakított szabályozási és pályázati tá-
mogatási rendszer eredményesen járult-e 
hozzá a térségek felzárkóztatásához. Az 
ellenőrzést a 2005-2010 közötti időszak-
ra, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium-
nál, a Belügyminisztériumnál, a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökségnél, 35 helyi ön-
kormányzatnál és 9 többcélú kistérségi 
társulásnál folytattuk le.

Főbb megállapítások
A térségek felzárkóztatása érdekében 
meghozott központi és helyi döntések, 
a kialakított szabályozási és támogatási 
rendszer nem járult hozzá eredményesen 
a kitűzött célok megvalósításához. Az 
egy lakosra jutó GDP PPS szerint nőttek 
a térségek közötti fejlettségbeli különb-
ségek, részeredmények az infrastrukturá-
lis fejlesztések területén mutathatóak ki.

Nem történt meg az elmaradott tér-
ségek konkrét lehatárolása a gazdaság 
értéktermelő képessége, infrastrukturális 
fejlettsége és társadalmi mutatói alapján. 
Nem jelölték ki az Országgyűlés által 
célul kitűzött területi felzárkózás meg-
valósításához a felzárkóztatással elérendő 
célállapotokat, a célok elérése érdekében 
végrehajtandó feladatokat, valamint az 
értékelésre alkalmas mutatókat.

Az Országgyűlés a törvényi előírás 
ellenére nem alkotta meg a területfejlesz-
tési célkitűzések végrehajtását szolgáló 
eszköz- és intézményrendszer átfogó 
szabályait. Hiányzik a területfejleszté-

si célok megvalósítását közvetve, vagy 
közvetlenül szolgáló jogi, tervezési, sza-
bályozási, monitoring, illetve egyéb tér-
ségfejlesztési gazdasági eszközök átfogó 
meghatározása. A Tftv-ben a pénzügyi 
eszközök között az uniós forrásokat nem 
nevesítették, és a hazai források tekin-
tetében sem volt teljes körű a szabályo-
zás. A Kormány törvényi előírás ellenére 
nem szabályozta a miniszterek közötti 
folyamatos koordináció szempontjait. 
Nem működött a forráskoordináció. A 
területfejlesztés intézményrendszerét, 
a kormányzati struktúrán belül elfoglalt 
helyét a transzparenciát akadályozó vál-
tozások sora érintette.

Nem épült ki a fejlesztéspolitika haté-
konyságának javítása, átláthatóbbá tétele 
érdekében előírt, a területi szemléletet 
érvényesítő monitoring rendszer. A 10 
év késéssel, 2010 februárjában elfoga-
dott területi monitoringról szóló kor-
mányrendelet hiányos, nem tartalmazza 
a monitoring rendszer céljának elérése 
érdekében szükséges feladatokat, eszkö-
zöket és eljárásrendeket, ezek működte-
tésére vonatkozó előírásokat.

A beszámolási rendszer hiányossá-
gai akadályozták a döntéshozók gyors 
és hatékony beavatkozását. A Tftv-ben 
előírtak ellenére az Országgyűlés nem 
számoltatta be évente a Kormányt a te-
rületfejlesztést szolgáló pénzeszközök 
felhasználásáról, a 2009-ben esedékes 
értékelést az Országgyűlés még nem tár-
gyalta. A támogatási programokat köve-
tően 2-3 évvel elkészült hatáselemzések, 
beszámolók miatt magas a kockázata, 
hogy a döntéshozók olyan időbeli késés-
sel jutnak információkhoz, amely nem 
segíti a felzárkóztatási célkitűzések meg-
alapozását.

A 2008-ban indult, 33 kistérséget 
érintő komplex térségfejlesztési program 
eredményes végrehajtását gátolta a kiala-
kított eljárásrend, a tervezett és tényleges 
forrásallokáció, a döntési mechanizmu-
sok, a végrehajtást szolgáló intézmény-
rendszer bonyolultsága és rugalmatlan-
sága. A program indításakor az általános 
célokat kijelölték, de programszintű 
mérőszámokat nem határoztak meg. A 
kistérségek számára pályázható források 
felosztásánál a térségi besorolás alapjául 
szolgáló, 31 részmutatóból álló, komp-
lex mutatóval kifejezett fejlettségbeli 
különbségeket nem vették figyelembe. A 
komplex programmal segítendő 33 kis-
térség leginkább társadalmi mutatóit te-
kintve marad el az országos átlagtól. En-
nek ellenére a támogatások jellemzően, 

az Országos Területfejlesztési Koncepció 
középtávú céljainak azonban megfelelve, 
az életkörülmények infrastrukturális fel-
tételeinek és a közszolgáltatások elérhe-
tőségének a javítását célozták.

A kistérség programcsomagok össze-
állításához a jogszabályi feltételeket meg-
teremtették, de a megvalósítás konkrét 
feltételrendszere a tervezés időszakában 
még nem volt kidolgozott. A pályázati 
konstrukciókat utólag illesztették be az 
Új Magyarország Fejlesztési Terv általá-
nos eljárási rendjébe, így a speciális fel-
zárkóztatási célokat és eljárási szabályo-
kat hozzá kellett igazítani a már több éve 
futó operatív programokhoz. Az LHH 
program tervezési szakaszában a szűkre 
szabott határidőket rendszeresen módo-
sították, de még így sem állt rendelkezés-
re elegendő idő a kistérségek helyzetének 
felméréséhez, megalapozott programcso-
magok összeállításához.

Az LHH programra elkülönített 96,9 
milliárd Ft-ból a megcélzott 33 kistérség 
a még ki nem írt pályázatok teljes körű 
jóváhagyása esetén is maximum 67,1 mil-
liárd Ft-ot tud igénybe venni. A fennma-
radó 29,8 milliárd Ft a meglévő eljárás-
rendben már nem használható fel, mert 
erre a forrásra projekteket nem nevesítet-
tek, és nincsenek kidolgozva a pályázati 
szakaszban megmaradó források kezelé-
sének szabályai. Csak a helyszíni ellenőr-
zés ideje alatt elkészíttetett nyilvántartás 
szolgáltatott adatot arra, hogy a kistérsé-
gek részére meghatározott keret a pályá-
zati rendszer mely szereplője miatt nem 
volt kihasználható. A 2011. I. negyedév 
végéig jóváhagyott 46,4 milliárd Ft kis-
térségek közötti megoszlása, ez alapján a 
keretek kihasználtsága az egyes kistérsé-
gek között jelentősen szóródott. Legki-
sebb a bácsalmási (11,5%), legnagyobb a 
bátonyterenyei (81%) kistérségben volt.

A 2007-2010. években a Társadalmi 
Megújulás Operatív Program és a Gazda-
ságfejlesztési Operatív Program (GOP) 
célzottan is támogatta a hátrányos és a 
leghátrányosabb helyzetű kistérségeket. 
Ez 67 milliárd Ft pályázható keretet je-
lentett. A gazdasági társaságok fejlesz-
tését célzó GOP programok alapvetően 
igazodtak a Tftv. általános területfejlesz-
tési céljaihoz. Az LHH kistérségekben 
működő vállalkozások alacsony száma 
ellenére azonban, a pályázati kiírások 
nem egyértelműen preferálták az induló 
vállalkozásokat.

A hátrányos helyzetű kistérségek fel-
zárkóztatását célzó programok összes-
ségében a forráselosztás területi egyen-

Összefoglaló a térségek felzárkóztatására fordított Összefoglaló a térségek felzárkóztatására fordított 
pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről
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lőtlenségeinek csökkentéséhez tudtak 
hozzájárulni. A gazdasági és a társadalmi 
különbségek kimutatható mértékben 
nem csökkentek, ahhoz a források ha-
tékonyabb felhasználására, a területfej-
lesztés egyéb – pénzügyin kívüli – esz-
közeinek összehangoltabb és hangsúlyo-
sabb alkalmazására lett volna szükség. A 
kitűzött célok nem vették figyelembe a 
kistérségek differenciált adottságait, az 
eszközrendszer pedig nem ösztönözte 
a hátrányos, illetve a leghátrányosabb 
helyzetű besorolásból való kikerülést. Az 
önkormányzatok és a kistérségi társulá-
sok által felhasznált felzárkóztatási célú 
hazai és uniós forrásokból megvalósított 
fejlesztések hatására a térségi besorolás 
alapjául szolgáló 31 részmutatóból köz-
vetlenül háromban (közüzemi vízháló-
zatba és rendszeres hulladékgyűjtésbe 
bekapcsolt lakások aránya, egy km vízve-
zeték-hálózatra jutó zárt csatornahálózat 
hossza) várható javulás. A fejlesztések 
eredményeként korszerűsödött a műsza-
ki- és humán infrastruktúra, a belterületi 
vízelvezetés, javultak a közlekedési felté-
telek, az ivóvízbázis védelme.

Javaslatok
A nemzeti fejlesztési miniszternek javasol-
tuk, hogy készítse elő a területfejlesztésről 
és a területrendezésről szóló törvény mó-
dosítását annak érdekében, hogy a célki-
tűzések végrehajtását szolgáló eszköz- és 
intézményrendszerre átfogó szabályok vo-
natkozzanak. Javasoltuk továbbá a minisz-
terek közötti koordináció szempontjainak 
és szabályainak kidolgozását.

A közigazgatási és igazságügyi mi-
niszternek javasoltuk, hogy differenci-
ált célrendszert dolgozzon ki a térségek 
felzárkóztatása területén. Javaslatunk 
szerint olyan eszközrendszerre van szük-
ség, amely egyszerre biztosítja a kitűzött 
célok elérését, valamint ösztönzi a hátrá-
nyos, illetve a leghátrányosabb helyzetű 
besorolásból való kikerülést. Ehhez meg-
felelő mérőszámokat és mérési eszközö-
ket kell kialakítani.

A nemzetgazdasági miniszternek 
javasoltuk, hogy készítse elő a terület-
fejlesztési politika érvényesítésének ha-
tásairól szóló beszámolót. Javasoltuk 
továbbá, hogy a miniszter vizsgálja felül 
a kistérségek területi fejlettségi besorolá-
sának alapjául szolgáló mutatószámokat, 
és tegyen javaslatot olyan indikátorok 
bevezetésére, amelyek alkalmasak a fej-
lettségbeli különbségek mellett a fel-
zárkóztatási célú programok hatásainak 
mérésére is.

Az elkészített jelentés az interneten, 
a www.asz.hu címen olvasható. Az Ál-
lami Számvevőszékkel kapcsolatos friss 
hírek a www.aszhirportal.hu oldalon ta-
lálhatók.
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Kedves Háziasszony!
„Kis karácsony, nagy karácsony

Kisült-e már a kalácsom,
Ha kisült már ide véle,

Had egyem meg melegében”.
Köszöntünk szép karácsony, reméljük, 
ahogy jósolták, szép fehér karácsonyunk 
lesz, ezért a gazdasszonyok is minél töb-
bet menjenek jó levegőre és próbáljanak 
meg előre felkészülni az ételekkel. Min-
den évben sok-sok receptet közöltem, így 
azok elkészítésével nincs is gond. Most 
úgy döntöttem, hogy előre elkészíthe-
tő süteményeket közlök a Pócsmegyeri 
Konyhák II. készülő könyvemből, amit 
nemcsak karácsonykor, hanem máskor is 
lehet készíteni, így mindig akad egy kis 
tartalék a kamrákban.

Linzer kosár
Hozzávalók: 30 dkg rétesliszt, 1 sütőpor, 
1 evőkanál porcukor, 10 dkg zsír, tejfel.

Elkészítés: A hozzávalókat tejfellel 
összegyúrták. Kosár formákba nyomkod-
ták és megsütötték. Ha kihűlt krémmel 
megtöltötték és mázzal is bevonták.

Krém: 30 dkg porcukor, 20 dkg vaj, 1 
evőkanál kakaó, 1 egész tojással kikever-
ték, és a tészta üregébe kenték.

Máz: 20 dkg porcukrot, 3 kanál kaka-
óval, 3 kanál hideg íz hozzáadásával fel-
főztek. Langyosra hűtötték és a kosárkák 
tetejére evőkanállal rálocsolták.

Finom linzer
Hozzávalók és elkészítés: 35 dkg rétes-
lisztet 15 dkg margarinnal elmorzsoltak, 
kevés tejben feloldottak fél sütőport és a 
liszthez öntötték, majd 2 tojás sárgáját, 
15 dkg kristálycukrot kevertek még hoz-
zá. Annyi tejjel egészítették ki, hogy jól 
nyújtható tésztát kapjanak. A linzertész-
tát kettévágták, egyik felével kibélelték 
az előre kivajazott, kilisztezett közepes 
nagyságú tepsit és annak tetejére töltelé-
ket készítettek.

Töltelék: 10 dkg darált dióhoz, 10 
dkg cukrot, 50 dkg kimagozott meggyet 
tettek és a két tojás keményhabjával elve-
gyítve a tésztára simították.

A tészta másik felével beborították. 
Villával megszurkálták, tojással megken-
ték és világosra sütötték, a tepsiben hagy-
ták kihűlni.

Ha nagy a család, ajánlom, a süte-
ményt dupla adagból készíteni.

Hegedűs Teri néni mézes puszedlija:
Hozzávalók: 50 dkg rétesliszt, 25 dkg cu-

kor, 4 evőkanál méz, 5 dkg vaj, 1 kiskanál 
szódabikarbóna, szegfűszeg, reszelt cit-
rom és narancshéj.

Elkészítés: A hozzávalókat össze-
gyúrták és diónyi golyócskákat készí-
tettek, amit tojásfehérjével megkentek 
és darált dióban megforgatták. Előmele-
gített sütőben, de közepes tűznél 10-15 
perc alatt megsütötték. Dobozba rakták 
és ott puhult meg.

Katona Gézáné Bözsike 
linzer korongjai

Hozzávalók: 70 dkg rétesliszt, 25 dkg 
Ráma margarin, 20 dkg zsír, 15 dkg por-
cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 1 csomag 
sütőpor, pici só, fél doboz tejfel, 2 tojás-
sárgája, 1 egész tojás, és kevés citromhéj.

Elkészítés: A réteslisztet átszitálták. 
A zsiradékkal elmorzsolták, majd a töb-
bi hozzávalóval gyorsan összedolgoz-
ták, és hűtőben kb. fél órát pihentették. 
Késfok vékonyságúra nyújtották, majd 
kerek cakkos szélű formázóval korongo-
kat szúrtak: egy nagyobbat és egy lyukas 
kisebbet. A nagy korongok közepébe 
kiskanállal lekvárt halmoztak, majd rá-
helyezték a kisebb lyukas karikát, picit 
rányomva. Kivajazott tepsibe helyezték, 
majd előmelegített sütőben világosra 
megsütötték (kb. 20 perc). Még melegen 
vaniliás cukorral  ízesített porcukorral 
meghintették. Minél tovább áll, annál 
jobb és finomabb.

Mákos süti
Hozzávalók: 50 dkg rétesliszt, 25 dkg 
margarin, 13 dkg porcukor, 3 tojássár-
gája, l csomag vaníliás cukor, késhegynyi 
só, 1 pohár tejfel.

Elkészítés: A hozzávalókat össze-
gyúrták és egy éjszakára hűtőbe helyez-
ték. Reggel a tésztából egy darabot el-
vettek rácsnak. A többit kinyújtották, 
és kivajazott tepsibe helyezték és meg-
kenték lekvárral. 25 dkg darált mákot 25 
dkg porcukorral összekevertek, és kevés 
tejben megfőztek. 2-3 kanál rumot, ba-
racklekvárt adtak hozzá. A tészta tetejére 
kenték, majd a félretett tésztából rácso-
kat készítettek a tetejére, amit a felvert 
tojásfehérjével megkentek és megsütöt-
ték. Porcukorral meghintve tálalták.

Minden kedves Olvasónak kellemes kará-
csonyi ünnepeket és békés, boldog, egész-

ségben gazdag Új Esztendőt kíván

BORSZÉKINÉ RÉTHÁTI ÁGNES

TÁPLÁLKOZZUNK EGÉSZSÉGESENTÁPLÁLKOZZUNK EGÉSZSÉGESEN
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A harmadik nap reggelén egyenesen 
a Vereckei-hágónak vettük az irányt, 
hadd lássuk, hol jöttek be eleink ha-
zánkba, a Kárpát-medencébe. Történé-
szeink egy része úgy gondolja, hogy a 

honfoglalás az egész Keleti-Kárpátok 
vonalában, a Kárpátok több hágóján és 
szorosán (Uzsoki-,Vereckei-,Tatár- és 
Borgói-hágón, valamint a Tölgyes- és 
Békás szoroson) keresztül történt. A 
hágón, a sok viszontagság után, mára 
áll az emlékmű. Matl Péter, munkácsi 
szobrász alkotása, mely többrétegű 
szimbólum-rendszert foglal magában: 
a hétágú virág forma az ősi vallásokból 

vett életfa-motívum, a hét ág egyben a 
hét magyar törzset, az alsó kő pedig a 
vérszerződés kelyhét is jelképezi. Meg-
álltunk az emlékműnél és Kováts Ta-
más lelkészünk szavaival hálát adtunk a 

Mindenhatónak, hogy őseink után több 
mint ezer évvel mi is ide érkezhettünk. 
(1.kép)

Nem messze az emlékműtől, délnek 
ereszkedve, Szolyván a sztálini terror 
idején elhurcolt emberek emlékére állí-
tott nagyszabású emlékparknál álltunk 
meg. 1944 őszén a Kárpátalján élő 18 
és 50 év közötti korú magyar és német 
férfilakosság jelentős részét, becslések 

szerint mintegy 30-40 ezer embert tar-
tóztattak le és zártak munkatáborokba. 
Az elhurcoltak nagy része a táborokban 
elpusztult. A szolyvai emlékparkban 
fekete márványtáblákon tüntették fel, 

helységenként az elhunytak neveit. A 
több mint húsz táblán több mint 20.000 
magyar neve szerepel. (2.kép) A parkot 
1994-ben avatták. Az emlékkoszorúk 
tömege ma is jelzi, hogy a figyelem és a 
törődés azóta sem lankad.

Talán enyhíteni a megrendülés fáj-
dalmát, kerestük fel Beregvárt, Kár-
pátalja leglátványosabb, a romantika 
korából származó Schönborn-kastélyt, 

Dr. Kiss András sorozata: Dr. Kiss András sorozata: 
Utunk Kárpátalján (3. rész)

1. 2.

3. 4. 5.

6.
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mely 1895-ben épült és épült és jelenleg szana-
tóriumként működik.(3.kép)

Az épületet szépen rendben tartott 
hatalmas őspark veszi körül.

Munkácson a református templom-
ban (4.kép) várt bennünket Gulácsi 
Lajos, a nyugalmazott püspök. (5.kép) 
Ez a hatalmas erejű, sziklaszilárd hittel 
megáldott kis termetű ember beszélt 
nekünk az életéről, amelyből hét évet a 
gulágon szenvedett végig. 87 éves kora 
ellenére elfogadta lelkészünk három 
napra szóló meghívását Leányfalura és 
Pócsmegyerre, így aki eljött ezeken a 
napokon a templomba, láthatta és hall-
hatta, hogy milyen embert adott Kár-
pátalja az egyetemes magyarságnak.

A vele való találkozás után emelke-
dett lélekkel indultunk szállásadó fa-
lunkba, Benére. 

Másnap újabb gazdag program 
következett. Elsőnek Munkács vára 
(6.kép). A vár egy közel 70 méter ma-
gas dombon áll, mely a környező sík 

vidékből élesen kiemelkedik. A 13. és 
17. század között, több szakaszban 
épült. Sok tulajdonosa közül nekünk 
a legfontosabbak a Rákócziak 1633-
tól a szabadságharc bukásáig. 1688-ban 
a túlerőben levő Habsburg csapatok 
ellen Zrínyi Ilona két évig védte. Ő I. 
Rákóczi Ferenc özvegye volt és 1682-
ben ment feleségül Thököly Imréhez, 
az ifjú kuruc vezérhez. A hősies helyt-
állásáért Zrínyi Ilonát még a szultán is 
kitüntette. A várban több emléktábla és 
dombormű idézi történelmünk nagyja-
it: Petőfi Sándort, Kazinczy Ferencet, 
aki Kufstein után raboskodott itt. A 
Szent Koronát a napóleoni háborúk 
idején majdnem három hónapig itt 
őrizték. Gazdag néprajzi kiállítás is van 
a várban, valamint Petőfi-, Rákóczi- és 
Munkácsy Mihály emlékszoba. A vár 
egyik magas udvarán áll Zrínyi Ilona és 
fia, II. Rákóczi Ferenc gyönyörű szob-
ra (7.kép), Matl Péter alkotása.

A Szerző képeivel

7.

A szervezetünknek a megfelelő működés-
hez vízre van szüksége. Testünk 60-65 %-a 
vízből áll:

- agyunk 73%, fogaink 10%, tüdőnk 83 
%, szívünk 73 %, májunk 71 %, veséink 79 
%, izmaink 79 %, csontjaink 31 %, bőrünk 
64 %, a vérplazma 90 %-ban tartalmaz vizet.

Ez egy 70 kg súlyú embernél 42-45 li-
tert tesz ki. Hogy mennyi víz van a testben, 
függ a nemtől, kortól, testsúlytól. A nők 
zsírtömege általában nagyobb a férfiakénál, 
ezért a női testben 5-10 %-kal kevesebb víz 
van. A csecsemők testének 75 %-a, azaz a 
háromnegyede víz! Ezért is nagyon fontos, 
hogy a kisbabák, kisgyermekek mindig ele-
gendő folyadékhoz jussanak.

De mennyit kell naponta innunk, hogy 
„felszínen maradjunk?”

Azt mondják, minél többet iszunk, an-
nál egészségesebbek leszünk. Ez nem igaz. 
Semmilyen vizsgálat nem bizonyítja, hogy a 
túlzott vízfogyasztás méregtelenít, vagy hogy 
bármilyen módon javítaná a szervezet műkö-
dését. Hogy eleget iszunk-e, a vizeletünk szí-
ne mutatja. Minél világosabb, annál jobb.

A víz, amit megeszünk
A gyümölcsökben, zöldségekben van leg-

több víz, a görögdinnyében és a fejessalátá-
ban pl. 95 %. A tejtermékek 80, a húsfélék 
70, a sajtok 35-50, a kenyér 30 %-ban tartal-
maznak vizet.

Nem akkor kell inni, mikor szomjasak 
vagyunk, a szomjúság már a kiszáradás jele. 
Idős emberek ritkán szomjasak, nekik és 
családjuknak fokozottan oda kell figyelni 
arra, hogy napközben többször igyanak. A 
fejfájás, migrén, fáradtság, szédülés is lehet 
a kiszáradás jele.

A víz, amit elveszítünk
Napi 2-2,5 liter vizet veszítünk a vizelettel, 

az izzadással és a kilégzéssel. Napi 1 litert 
pótolnunk ebből a szilárd táplálék felvétele 
során. Tehát további 1,5 literre van szüksé-
günk folyadék formájában. Ez persze változ-
hat: nagy melegben, fizikai erőfeszítéskor, 
fiatal korban több vízre van szükségünk.

Mit igyunk?
Legjobb folyadék a tiszta víz és a gyógytea. A 
víz ne legyen palackos, a műanyag palackban 
toxikus gázok keletkeznek, melyek rákkeltő 
hatásúak. Többféle ásványvíz vizsgálata so-
rán ezekre az anyagokra bukkantak az EWG 
(Környezetvédelmi Kutató Intézet) mun-
katársai: kloroform, haloacetil sav (HAAs), 
acetamifén, koffein, arzén, klór. A palackok 
előállításához használ és a vízben megjelenő 
millióféle kémiai anyag (izobutén, toluén, 
polimerek) mind rákkeltőek. A palackokat 
tölteni és szállítani kell, ami környezetszeny-
nyező. Helyette vegyünk házi vízszűrő be-
rendezéseket (pl. Brita) és igyunk csapvizet. 
A vizet fémpalackban tároljuk, ha magunk-
kal akarjuk vinni a munkahelyre.

Mikor igyunk?
Napközben arányosan elosztva, folyama-
tosan hidratálva testünket. Egyszerre na-
gyobb folyadékmennyiség kiválasztása igen 
megterheli a veséket.

Gyógyteákat inni a legjobb
Gyógyító hatásuk mellett felforralt vízzel 
készítjük őket, tehát abszolút biztonságo-
sak. Szomjúság oltására, folyadékpótlásra az 
élvezeti teákat ajánlom: télen a Téli, nyáron 
a Nyári teakeverékünket. Mindkettő frissí-
tő, jóízű, a szervezetet erősítő növényekből 
készül, és napjában több csészével is lehet 
inni belőlük. Korlátlan mennyiségben fo-
gyasztható a citromfű, az apróbojtorján, a 
macskamenta és a csipkebogyó teája..

Utóbbit (már bizonyosan tudják) hideg 
áztatással készítjük.

Közreadta: 
Borszékiné Rétháti Ágnes

A Bükki Füvészmester és 
Népgyógyász Egyesület lapjából.

„Gyuri bácsi üzenete” – Mennyit igyunk?

Halászlé karácsonyra 
Szaller Ferenctõl

Igazi magyaros halászlét fõz karácsonyra Szaller Ferenc. 
A halászlé december 24-én 12 és 14 óra között elvihetõ 

a Kossuth Lajos utcai konyhából. Ár: 890 Ft/adag.
Rendelje meg már most!

Telefon: 395-364 (8-14 óráig) 
Mobil: 06-70-775 1966
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A pócsmegyeri fogorvosi rendelőben 
fogászati alapellátást végzek a Pócsme-
gyer-Surány körzetében lakó felnőtt és 
gyermekkorú lakosság körében. 

I. Személyi feltételek
• Orvos: Dr Fülöp Judit, fogszakorvos 
• Továbbképzés: 5 évente ismétlődő 
ciklusokban kötelező akkreditált tan-
folyamokon való részvétel
• Asszisztens: Kubicsek Gyöngyi, kli-
nikai higiénikus

II. Tárgyi feltételek
• Ingatlan: önkormányzati tulajdonú 
épület, összközműves, 2011 nyarán klí-
maberedezés beszerelésére került sor 
az egész egészségügyi komplexumban              
• takarítás: naponta /rendelésenként/
• szociális helyiségek: biztosítva

• akadály-mentesítés:  megoldott
• Felszereltség, műszerezettség:  meg-
felel az előírt minimum feltételeknek,
• a berendezés az FJ-DENT Kft. saját  
tulajdona, 2011 augusztusában a régi ke-
zelőegységet újabb,  Diplomat Lux típu-
sú korszerű kezelőegységre cseréltük,
• intraorális rtg-készülék is működik, 
felülvizsgálata megtörtént,
• sterilizálás: hőlégsterilizátorral végez-
zük, melynek bemérése évente történik 
• veszélyes hulladék: szállítását havonta 
végzik, szerződés alapján /Septox Kft./

Szükséges karbantartás, anyag-és 
eszközbeszerzés a fogorvosi rendelő-
ben saját anyagi erőből történik.

III. Praxis működése:
• Körzet lélekszáma:  1966  fő

• Rendelési idő: hétfő   12-20, szerda  
9-17 /ebből iskolafogászat: 9-13/
• Elérhetőség: 06 20/99 48 316 /rende-
lési időben/

IV. Forgalmi adatok: 
/2011. 01. 01-  10. 31.-ig/

• Összes betegforgalom: 1249 fő
• Felnőtt korú:   925 fő
• Gyermek:                        324 fő

Minden új jelentkező betegnél 
szűrővizsgálat történik, valamint a 
rendelőben történik a pócsmegyeri                          
általános iskola és az óvoda gyermekei-
nek szűrése, szervezett formában.    

Egészségügyi felvilágosításra, tájé-
koztatásra szintén a rendelőben kerí-
tünk sort. A gondozás előjegyzés-visz-
szarendelés formájában valósul meg.

Dr. Fülöp Judit fogorvos beszámolójaDr. Fülöp Judit fogorvos beszámolója

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

SZÁRAZ 
TŰZIFA ELADÓ

Tölgy kugli 1900 Ft
Akác kugli 2200 Ft

Akácoszlop
Érdeklődni: 

Szabó Zoltán 
20-9331-945. 
18-20 óráig a 

385-549-es telefonon 
lehet.

HA ELKÓBOROLT

 A KUTYÁJA, 

HA ÚJ KUTYÁT 

SZERETNE: 

HÍVJA A 

SZENTENDREI 

GYEPMESTERI 

TELEPET: 

06 20  93-16-948
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Dr. Szabó György 
háziorvos éves 

jelentése a 
2011. évről

A pócsmegyeri vegyes praxist működte-
tő: Dr. Szabó György, Gyuridoktor Bt., 
Pócsmegyer Ady E. u. 12. Munkáját se-
gítik: Csefó Tiborné, Erika intenzívte-
rápiás szakasszisztens és okl. háziápoló, 
Gyöngyösiné Baranyi Mária szakvédő-
nő és Jordanics Éva háziápoló.
A praxisba bejelentett betegek száma: 

1442
Korcso-

port
Férfi Nő Össze-

sen
0-1 4 7 11

1-3 5 11 16
3-6 9 12 21 
6-14 42 33 75
14-20 43 42 85
20-30 89 84 173
30-40 113 163 276
40-50 133 115 248
50-60 92 91 183
60-70 85 90 175
70- 66 113 179
Össz. 681 761 1442

2010-ben 10 embert veszítettünk el.
Oltások a kötelezőn felül: 184 inf-

luenza, 5 tetanusz, 6 kullancs encep-
halitis ellenes
A bejelentettek egészségi állapota:
Magas vérnyomás 365
Szív-érrendszeri beteg 303
Emésztőszervi beteg 97
     ebből májbeteg  20 
Lelki beteg 79
Cukorbeteg 68
Tüdőbeteg 31
Pajzsmirigy beteg 22
Daganatos 18
Váz-izombeteg 151

Megemlítendő, hogy viszonylag sok 
a testtartási zavarban szenvedő, a külön-
böző mértékben elhízott gyermek.

Említésre méltó az oltási fegyelem a 
kötelező oltások szempontjából.

Kiemelendő az anyatejes babák ará-
nya, amely a legmagasabb a környező 
települések között.

Cél a váz-izom szűrés kiterjesztése 
gyermekkorban, cukorbetegek szűrése 
és a további edukáció.

Dr. Szabó György

2011. 10. 30-ig a születések száma: 27 
volt, és még 2 csecsemő született no-
vemberben. A felvett új várandósok 
száma: 20. Átlagban 7-10 gondozott 
van havonta. Egészségi okból veszé-
lyeztetett, 9 volt 2011-ben. Sajnos 4 
koraszülés  volt, de mindegyik csecse-
mő jól van.  

A 2011.10.30-án gondozott
- csecsemők/ 0-11 hóig/ száma:28, 

fokozott gondozást igénylő 10
- kisdedek/12- 35 hóig/száma:53, 

fokozott gondozást igénylő:6
- kisgyermekek száma/3-7-éves ko-

rig/:83, fokozott gondozást igénylő:8
- a gondozott családok száma: 120
1-3-6 hónaposan, 1-2-3-4-5-6 éve-

sen szűrővizsgálatokat végzek, ami hal-
lás-, látásszűrést, vérnyomás-, testsúly-
, hossz-, mellkas, fej körfogat mérést, 
mozgásszervi-, pszichés-, motoros-, 
mentális-, szociális- fejlődés szűrését 
jelenti.  Ezek a vizsgálatok kötelezőek 
és azért jók, mert évente, legalább 1x 
mindenkit leszűrök. /Természetesen 
a szülőkön múlik, hogy elhozzák-e a 
gyermeküket./ Akiknek nincs autója és 
nehéz bejutniuk hozzám az otthonuk-
ban is elvégzem, de a sok eszköz miatt 
ez körülményes.

Dr. Szabó György orvosi szűrővizs-
gálatot ajánlott fel az összes óvodás és 
tagiskolás körében, holott az óvodában 
és az első osztályban nem kötelező. A 
szülők engedélyével megvizsgált, illet-
ve leszűrt óvodások száma:45, iskolá-
sok száma: 21.  

A vizsgálatok során kiszűrtünk  28 
gyermeket. Ebből szakorvoshoz, ill. há-
ziorvoshoz küldtünk 5 gyermeket. Én 
is leszűrtem az első osztályosok látását 
és 2 gyermeket küldtem szemészetre. 

Tisztasági vizsgálatot igény szerint, 

de legalább negyedévente végzek folya-
matosan.

A várandós és csecsemő, gyermek 
tanácsadás: szerdán, 8:30- 12:30-ig, 
fogadó óra: kedden, 8:30-9:30-ig van, 
de szükség szerint meghosszabbítom 
a szűrővizsgálatok miatt. Dr. Szabó 
Györggyel közös tanácsadást kedden, 
időpontot egyeztetve tartunk. Ezen kí-
vül rugalmasan fogadom a hozzám jö-
vőket. Előfordul, hogy munkaidő után, 
ill. este.

Szülésre, szoptatásra, újszülött gon-
dozásra felkészítő tanfolyamot indítot-
tam március hónapban. 4 alkalommal, 
esténként tartottam, mivel mindenki 
dolgozó, első babáját váró várandós 
volt. A résztvevők száma:8.

Gyermek szaktanácsadás: havi 1 
alkalommal, Dr. Tamás Györgyi gyer-
mekorvos vezetésével történik. 2-4 
szülő veszi igénybe havonta.

Minden szerda délelőtt játszóházat 
tartok a tanácsadóban. Itt kötetlen be-
szélgetés formájában történik az egész-
ségnevelés, a prevenció. A résztvevők 
száma 2-10 főig terjed.

Idén is megrendeztem az „Anya-
tejes világnap” alkalmából az 1 éven 
túl szoptató anyáknak az ünnepséget. 
Nagy öröm számomra, hogy 16 ünne-
pelt volt!

Ebben az évben 3 alkalommal, ult-
rahanggal egybekötött, nőgyógyászati 
rákszűrést végzett Dr. Kovács Iván. 
Ebből 2 alkalmat az önkormányzat 
finanszírozott a védőnői keretből. A 
szűrések nagyon sikeresek, mindig túl-
jelentkezés van. Amennyiben ez az évi 
3 szűrés megmaradhat, akkor elmond-
hatjuk, hogy évente 96 nőt segítettünk 
a méhnyakrák megelőzésében.                    

Gyöngyösiné Baranyi Mária védőnő

Védőnői beszámoló a lakosság Védőnői beszámoló a lakosság 
egészségi állapotáról 2011.egészségi állapotáról 2011.

(Várandós, 0-7 éves korig, nővédelem)(Várandós, 0-7 éves korig, nővédelem)
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A Kisbíró októberi számában többek kö-
zött a nyugdíjas klubról írt cikkben kedves 
és elismerő szavakat írt az újság szerkesz-
tője, amit megköszönünk. Ez indított arra, 
hogy mint „Ki mit tud” beszámoljunk ma-
gunkról.

Hegedűsné Teri néni a nagy mesemon-
dónk. Nagyon sok régi megtörtént esetet 
mond el, ami úgy tűnik ma már, mintha 
nem igaz, hanem mese volna. Ilyen például:

Dereglyével Budára!
1945 nyarán 11 éves kislány voltam, amikor 
apám a falunk kistermelőit a zöldség-gyü-
mölcsükkel, ő saját készítésű dereglyéjével 
szállította a budai piacra, még nagyon ve-
szélyes körülmények között a Duna vizén. 
Éjjel volt az indulás, még a szentendrei lak-
tanyánál síri csendben evezve csoroghat-
tunk lefelé a Duna vizén. Ha észrevettek 
volna, esetleg „partizán ellenségnek” nézve, 
ránk lőttek volna. 

Dereglyénk meg volt rakva. Lekötött 
kosarak, ládák, háti kosarakkal, zsákokkal, s 
közöttük ülve és kuporogva szundikáltunk 
a mezőgazdasági munkában napközben el-
fáradt asszonyokkal, akik piacra vitték a 
megtermelt áruikat a még éhező, romokat 
újjáépítő budapestieknek.

Féltünk egész éjjel, hogy partizánnak 
néznek a partról. És nehogy ránk lőjenek, 
nagyon csendben kellett haladnunk. A bu-
dai piacra éjjel érkeztünk és a hordár kétke-
rekű kocsival vitte fel az árut a segítségünk-
kel, mert szegény gyenge és sánta volt. Mi 
toltuk a dombos részekre, majd a lejtőn fé-
kezve és lerakodtunk. Délelőtt az üres ko-
sarak és ládák visszaszállításával indultunk 
hazafelé. A víz sodrásával szemben, ami 
már erős fizikai erőt vett igénybe. A dereg-
lye mellett egy farmotoros ladikkal tolatva 
haladtunk. De ha kifogyott a benzin, vagy 
meghibásodott a tákolt farmotor, akkor két 
ember evezett. Ahol a rézsűs part engedte, 
két ember kötéllel húzta és egy pedig a de-
reglyét kormányozta.

Erős, izmos gyerek voltam, számom-
ra élmény volt azt a nagy kormánylapátot 
kezelni addig, amíg a híd roncsaihoz nem 
értünk. Ott a borzalmas karbolos bűz, és a 
roncsokon fennakadt emberi és állati tete-
mek láttán az egyik kezemmel az orromat 
eltakartam és a szememet behunytam, a 
nagy kormánylapát majd a Dunába lökött 
és apámékat a vontatással visszavágta a híd-
roncsok alá, körülbelül 100 méterre a ron-
csoknál lévő erős nagy víz sodrása.

Apa nagyon megszidott, hogy legyek 
erősebb ilyen esetekben és figyelmesebb.

A felfelé vontatás a parton, vagy az eve-
zés, nagyon nagy fizikai munkát igényeltek. 
Jobb esetben, ha volt benzin, akkor műkö-
dött a farmotor is.

A falunkbeli árus nénikék a piacon árui-
kat eladták. Ők hazafelé a héven Szentend-

réig jöttek, onnan hazáig gyalogoltak, mert 
ritkán találkoztak lovaskocsival. Más szállí-
tási lehetőség akkor még nem volt.

Ebben a műfajban Teri néni páratlan 
tehetség. Nagyon eredeti mondásai vannak, 
sokszor megnevettet bennünket.

Popovics Erzsike alkalmakra – névna-
pokra, évszakok váltakozására – megírja 
verseit. Íme, a legújabb:

Őszi ének
Fekete felhők úsznak az égen
Süvít az őszi szél, fülembe fúj 

Azt zúgja, elmúlt, elmúlt
A szép nyár rég

Hajladozó kopasz faágak
Lehullott róluk a levél

Járok a fák közt szomorú szívvel
S egyre csak hull, hull a sárga falevél.

A lomb lehull, marad a puszta ág
Hervadt mezőn fonnyadó fűszál
Tar homlokával haldoklik a rét

Harmattól és dértől fehér a pázsit.

Nyár melegétől búcsúzik a föld
Fut a nappal a hosszú éjszakától

Az élet álmos tél felé halad
Hová lett a virágos rét, madárdal?

Nem hallik már más, 
Mint egy-egy sóhaj

A szép idők fájó emléke
És tudom, biztosan tudom,

Hogy visszajön a nyár
Az üde pázsit, a boldogság.

A szívünk és a kedves kiskert
Újra kivirágzik,

És boldogan omlik az áldott
Napsugár.

Rímeit már a Kisbíró lapjain is több íz-
ben lehetett olvasni: Karácsonyra (2010), 
Újévei köszöntő (2011), Évszakok, Vili 
bácsi köszöntője, Hazaszeretet. Kiérdemli 
tapsainkat.

Borszéki Ági a Kisbíróban rendszeresen 
megjelenő receptjeivel segít az egészséges 
ételek elkészítéséhez és abban is, hogy ét-
rendünk összeállítása változatos, az évszak-
nak megfelelő legyen. Ő a nagy mestere a 
kenyérsütésnek. Több, mondhatni sok fajta 
kenyeret süt, legszívesebben a Művelődési 
ház udvarán elkészült nagyon hasznos ke-
mencében. Sarkall arra mindenkit, hogy süs-
sön házi készítésű kenyeret, így pl. új tanít-
ványa Sághyné Zsuzsi is már saját készítésű 
kenyeret ad otthon az asztalra. Biztatása 
reméljük, sokunkat rábír őseink tudásának 
átvételére. Kenyérsütési receptjei megtalál-
hatóak a Kisbíró augusztusi számában.

Baloghné Irénke sok-sok népdal isme-
retével, szép hangjával és az éneklés szerete-
tével tűnik ki. E műfaj további életben tar-
tásáért – körünkben – őt illeti dicséret. De 

szerencsére nincs egyedül, még rajta kívül is 
sokan szeretünk összejöveteleinken énekel-
ni, így társai: Lakatosné Irénke, Nánásiné 
Kati, Popovics Erzsike, Vargáné Eszti. Fi-
úink is segítenek: Bálint Misi, Rédei Balázs. 
Tervünk, hogy Rédei Edit zongorakíséreté-
vel a nehéz, de nagyon szép dallamú nótákat 
is meg tudjunk tanulni. Sokszor énekeljük 
például e nótákat: Édesanyám káposztát 
főz, Nékem olyan asszony kell. Bús nóták: 
Édesanyám kössön kendőt, Eltörött a hege-
dűm. Nehezek: Búcsút int az ősz a nyárnak, 
Várjatok még őszirózsák. Klasszikusok: 
Akácos út, Erdőszélen nagy a zsivaj, lárma.

Jáhner Vili bácsi nagy segítségünkre van 
a nótázásban, aki mandolinjával, szájhar-
monikájával adja az aláfestést. Örömünkre, 
szeret köztünk, és mi is kedveljük őt. Ő a 
másik nagy mesemondó. Elmondja, hogy 
szerinte minek köszönheti 92 éves kora el-
lenére jó egészségét. Először is jó házassá-
gának, szívósságának: öt évig volt katona, 3 
és fél évig volt orosz hadifogságban Szibéri-
ában, másfél évig a fronton, a Don kanyar-
ban. A hideg orosz télben sokat fagyoskod-
tak, legtöbbször csak káposztát kaptak enni, 
azt is csak keveset. (ez a történet nem mese, 
hanem valóság!) De vidámabb történetei is 
vannak, mi pedig szívesen hallgatjuk.

Kovács Sanyi, a nagy játékmester, nagy 
kártyás (magyar kártyával), aki nem szeret 
veszteni, de nem is nagyon szokott, mivel 
nagyon tud. Aki nem figyel, emiatt rosszul 
játszik, az bizony megkapja a neki járó szi-
dalmakat, de azt is elmondja, hogy milyen 
lépéssel rontott a partner, így nagy tanító is. 
Nem lehet csak felületes figyelemmel ját-
szani, ezt a vele játszók komolyan is veszik.

Állandó partnerei: Petterné Juci, Ná-
násiné Kati, Sághyné Zsuzsi. Ez egy igazán 
összeszokott, jól játszó csapat. Nevük: „ha-
lálbrigád”, mert a játék halálosan komoly 
dolog.

Másik összeszokott kártyázó csapat 
(francia kártyával): Borszékiné Ági, Vargá-
né Eszti, Rédei Edit és Balázs. Itt is a játék 
komoly, nem mindegy, hogy kié a győze-
lem. Újabban a „Ki nevet a végén” nevű já-
ték is előtérbe került.

De vannak, akik beszélgetni, kikapcso-
lódni jönnek, közéjük tartozik Sallainé Ju-
liska is. Hát így telnek a mi találkozásaink, 
amiért szeretünk összejönni minden héten.

Varga Józsefné

Miután Vargáné Esztiről csak annyit tud-
tunk meg, hogy szívesen énekel és részt vesz a 
kártyajátékokban, hadd említsük meg, hogy ő 
a nagy krónikása a Nyugdíjas klubnak!

Neki köszönhetjük, hogy Hegedűsné Teri 
néni megosztotta velünk ezt a hihetetlen tör-
ténetet, mindannyiunk okulására, hogy vere-
kedte át magát minden nehézségen, élte túl a 
rettenetes háborút a magyar ember.

A Nyugdíjas klub híreiA Nyugdíjas klub hírei
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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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AUTÓSZERVIZ
MEGNYÍLT

(Tahitótfaluban a Kékduna TSZ. területén,
a benzinkút mellett)

• Autó műszaki vizsgáztatás HELYBEN

• Autójavítás    • Gumijavítás 
• Autóvillamosság • Gumiszerelés
• Karosszérialakatos • Gumiabroncs értékesítés
• Autófényezés  (személy, teher és mező-
• Alvázvédelem gazdasági gépjárművekre)

• Autódiagnosztika
Nyitvatartás:

Hétfő – péntek: 8:00 - 17:00
Szombat: 8:00 - 13:00

Párkánszky autószerviz
06-30-335-9552

 

Gazdasági társaságok, Alapítványok, 
Egyesületek és magánszemélyek könyvelését 

vállaljuk teljes ügyintézéssel okleveles 
adótanácsadó, mérlegképes könyvelő, okleveles 

könyvvizsgáló kollégákkal.
Eseti ügyeket is vállalunk! 

Iratokért kérésre házhoz megyünk!

Elérhetőségek:
Autoszel Bt.

Telefon: 06-20/9320-356
2015 Horány, Búzavirág u. 10.

2145 Szilasliget, Wesselényi u. 5.
E-mail: autoszel@gmail.com

Tudta, hogy az idén még 15.000 Ft a 
cégalapítási eljárási illeték, amelyet a 

kormány  jövőre 70.000 Ft-ra szándékozik 
emelni? Ha cégalapítási szándéka van, még 

az idén tegye meg! Mi segítünk ebben!

Könyvelés-bérszámfejtés
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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.

Elérhetôség:
telefonon: 06 20 / 962 - 9334

e-mailben: szivárvány.am.kft @gmail.com
Kiss Antalné ügyvezetô

mérlegképes könyvelô

Müzli kutyus 
gazdát keres

7 hónapos közepes-kis 
termetű lány keverék 

kutyusnak keresek 
szerető gazdit.

Tel.: 06-70-267-4690

Kisbiro_2011_december.indd   17Kisbiro_2011_december.indd   17 12/17/2011   11:12:55 AM12/17/2011   11:12:55 AM



PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ 2011. DECEMBER 20. 

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

18. www.pocsmegyer-surany.hu

www.pocsmegyer.hu

Látogassa meg 
weboldalunkat! 

A web oldal megújult 
formában, naprakészen 

a legfrissebb 
információkkal, a 

település eseményeiről 
készült sok színes 
fotóval, letölthető 
nyomtatványokkal 
áll az érdeklődők 

rendelkezésére. Az 
oldalon a Kisbíró számai 

is megtalálhatók több 
évre visszamenőleg 

és 2009 augusztusától 
színes kivitelben.

Megnyílt a MÉH telep 
Tahitótfalun a TSZ területén! 
Magas áron vásárolunk! Vas és színesfém hulla-

dékokat! Nagyobb tétel esetén házhoz megyünk! 
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 

VILLANYSZERELÉS
ÉPÜLETEK 

VILLANYSZERELÉSE, JAVÍTÁSOK,
 BŐVÍTÉSEK, HIBAELHÁRÍTÁS, 

ÚJ SZERELÉS

Mobil: 
06-70-281-5569

Tel./Fax: 26-395-219
e-mail: 

rolitex94@gmail.com

GALÉRIA
A szépen kivitelezett új 

Napsugár-téri presszóban 
egy finom kávé, vagy 

pohár sör mellett Winkler 
Attila festőművész surányi 

festményeiben gyönyörködhetünk!
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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

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
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Pócsmegyeren járt a Mikulás! 
Közel 300 gyermek várta izgalommal az ajándékcsomagokkal megrakott hintót.

Az Ágas-Bogas együttes
Pócsmegyeren
Igazi adventi hangulatot árasztott a Művelődési házban december 
10-én az Ágas-Bogas zenekar, a legkedvesebb, népi ihletésű kará-
csonyi énekek előadásával. Nem volt nagyszámú hallgatóság, de 
akik ott voltunk, gyerekek, idősebbek, fiatalok, örömmel vettünk 
részt a közös éneklésben is. 
Ocskay Rita, a zenekar vezetője első hegedűs, Huszthy Bálint brá-
csa, Újházi Márton nagybőgő, tánc, Benkő Dóra Rózsa ének.
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