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Pócsmegyeri Kisbíró

Kedves idősek, fiatalok, kicsik és nagyok!
Tisztelettel és szeretettel köszöntök 
minden jelenlévőt, akik megtisztelték 
Pócsmegyer község Önkormányzatá-
nak és Polgármesteri Hivatalának min-
den tagját azzal, hogy velünk töltik a 
mai délutánt.

Karácsony közeledtével melegség 
tölti el szívünket, egy-egy pillanatra 
megállunk e rohanó világban és szám-
vetést készítünk az elmúlt évekről. Fel-
idézzük a legszebb pillanatokat és min-
den szépségét, jóságát elraktározzuk 

lelkünkbe, hogy ebből merítsünk erőt 
az elkövetkező újév nehezebb, talán 
most még nehezebbnek tűnő napjaira.

Ebben az évben kicsiny falunkban 
sokan átéltek boldog, vidám pillana-
tokat, hiszen házasságot kötöttek,  
szülők, nagyszülők lettek. Sok család 
életében azonban ez az év szomorúsá-
got, bánatot hozott. Édesanyák, házas-
társak, gyermekek, unokák, testvérek 
vettek örök búcsút szerettüktől.  Az 
ünnep közeledtével még jobban érez-
zük hiányukat. Hiányzik mosolyuk, 
kedvességük, legfőképpen jelenlétük. 

Egész évben, de most, a legszebb 
ünnepünkre készülve megkülönbözte-
tett figyelemmel kell a másik emberre 
gondolnunk, különös tekintettel a szo-
morú, lelkileg megtört társainkra, hogy 
mit nyújthatnánk nekik és szeretteink-
nek, akik fontosak számunkra. Mit is? 
A szeretetet, mely a mi legemberibb 
értékünk. Nem drága ajándékok jelen-
tik szeretetünket, hanem, hogy önma-
gunkból mit adhatunk. Az az ember az 

igazi, aki nem csak saját megáért él, aki 
harmóniát tud teremteni belső világá-
ban, saját lelkében és a maga környeze-
tében, mindenekelőtt családjában, ami 
talán kisugározhat a barátok, a mun-
katársak felé is. Ahol harmónia, béke, 
szeretet van, ott meghitt, bensőséges 
kapcsolatokra épülő családot lehet te-
remteni, érzelmi, lelki közösséget.

A szeretettel megteremtődik az 
egymás iránti türelem, tisztelet, a másik 
megértésének szándéka. Mindez jóté-
konyan hat vissza ránk is, hatványozó-
dik értéke. A szeretet az egyetlen olyan 
kincs, mely növekszik, ha pazaroljuk. 
Egy bölcs mondása szerint „egyetlen 
boldogság van az életben, szeretni és 
tudni, hogy szeretnek.”

A kis Jézus születésére készülve 
nyissuk meg szívünket az örömre, a 
mások iránti szeretetre. És ehhez nem 
fényes külsőségek kellenek. Kedves 
szóval, mosollyal és a közelgő új esz-
tendőre szóló jókívánságokkal köze-
ledjünk egymáshoz. Igy élhetjük át 
csak az igazi csodát, amire a szeretet, a 
másik ember iránti tisztelet teszi képes-
sé az embert.

Kívánom a jelenlévőknek és tele-
pülésünk valamennyi lakójának, hogy 
a szeretet és a vele járó békesség tegye 
széppé ünnepünket. Kívánom, hogy 
ez az ünnepi idő – akár egyedül, akár 
szeretteik körében töltik a karácsonyt 
– segítse Önöket, a testi, szellemi és lel-

ki megújuláshoz, feltöltődéshez, hogy a 
következő esztendőt új szívvel és újult 
erővel kezdhessük.

Engedjék meg, hogy Pócsmegyer 
község Önkormányzata és Polgármes-
teri Hivatala nevében kívánjak békés, 
szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog, sikerekben gazdag Újeszten-
dőt. 

Ady Endre Karácsony című verséből 
szeretnék idézni és köszönteni Önö-
ket: 

KARÁCSONY
Harang csendül, 

Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,

Az én kedves kis falumban
Karácsonykor

Magába száll minden lélek.
Minden ember

szeretettel
borul földre imádkozni,
az én kedves kis falumba

a Messiás
boldogságot szokott hozni.

A templomba 
Hosszú sorba

Indulnak el ifjak, vének,
az én kedves kis falumban

hálát adnak
a magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten

szent kegyelme súgna, szállna,
az én kedves, kis falumban

minden szívben 
szeretet lakik máma.

Kajos Lászlóné beszéde 
a Mindenki Karácsonyán

A Tabulatúra Együttes 
mûsora a templomban

Jólesik a forró tea és a friss pogi!

(Fotók: Gyimesi János)
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JANUÁR 19.

• Jelentés a lejárt határidejű önkor-
mányzati határozatok végrehajtásáról
• Előterjesztés a Pro Pócsmegyer Te-
lepülésfejlesztési Kft. 2012. évi üzleti 
tervének elfogadásáról.
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítésében közre-
működik: Ügyvezető
Véleményezi: Pénzügyi-Településfej-
lesztési Bizottság
• Tájékoztató az aktuális pályázatok-
ról, pályázati lehetőségekről 
Előadó: Polgármester
• Tájékoztató a nagyberuházások elő-
készítéséről, illetve helyzetéről 
Előadó: Polgármester
• Tájékoztató a folyamatban lévő jogi 
ügyek helyzetéről
Előadó: Polgármester

FEBRUÁR 14.

• Jelentés a lejárt határidejű önkor-
mányzati határozatok végrehajtásáról
• Előterjesztés az Önkormányzat 2012. 
évi költségvetéséről
Előadó: Polgármester
Előterjesztés elkészítésében közremű-
ködik: Pénzügy
Véleményezi: Pénzügyi-Településfej-
lesztési Bizottság
• Előterjesztés az Önkormányzat 2012. 
évi fejlesztési preferenciáinak felállítá-
sáról
Előadó: Polgármester
Előterjesztés elkészítésében közremű-
ködik: Pénzügy
Véleményezi: Pénzügyi-Településfej-
lesztési Bizottság
• Előterjesztés Pócsmegyer község Ön-
kormányzat Képviselő-testületének Pol-
gármesteri Hivatalában dolgozó köztiszt-
viselők teljesítménykövetelményeinek 
alapját képező célok meghatározásáról
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítésében közre-
működik: jegyző 
• Előterjesztés az óvoda felvételi idő-
pontjáról, az óvodai jelentkezés módjá-
ról, egyéb a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény 102.§ (2) bekezdés 
c./ pontjában foglalt kérdésről
Előadó: Polgármester és Óvodavezető
Véleményezi: Oktatási-Kulturális és 
Sportbizottság 

• Tájékoztató a bizottságok 2012. évi 
munkatervéről
Előadó: Bizottságok elnökei
Az előterjesztés elkészítésében közre-
működik: Jegyző
Véleményezi: valamennyi Bizottság
• Tájékoztató az aktuális pályázatok-
ról, pályázati lehetőségekről 
Előadó: Polgármester
• Tájékoztató a nagyberuházások elő-
készítéséről, illetve helyzetéről 
Előadó: Polgármester
• Tájékoztató a folyamatban lévő jogi 
ügyek helyzetéről
Előadó: Polgármester

MÁRCIUS 8.

• Jelentés a lejárt határidejű önkor-
mányzati határozatok végrehajtásáról
• Előterjesztés Szociális Szolgáltatás 
Tervezési Koncepcióról
Előadó: Polgármester
Előterjesztés elkészítésében közremű-
ködik: Jegyző
Véleményezi: Népjóléti Bizottság
• Előterjesztés a 2012. éves összesített 
Közbeszerzési Terv elfogadásáról 
Előadó: Polgármester
Előterjesztés elkészítésében közremű-
ködik: Pénzügy
Véleményezi: Pénzügyi-Településfej-
lesztési Bizottság
• Tájékoztatás az Önkormányzat mű-
ködését érintő törvényi változásokról
Előadó: Jegyző
Véleményezi: Pénzügyi-Településfej-
lesztési Bizottság
• Tájékoztató az aktuális pályázatok-
ról, pályázati lehetőségekről 
Előadó: Polgármester
• Tájékoztató a nagyberuházások elő-
készítéséről, illetve helyzetéről 
Előadó: Polgármester
• Tájékoztató a folyamatban lévő ön-
kormányzati perek és pályázatok hely-
zetéről
Előadó: Polgármester

ÁPRILIS 12.

• Jelentés a lejárt határidejű önkor-
mányzati határozatok végrehajtásáról
• Előterjesztés az önkormányzat 2011. 
évi gazdálkodásának zárásáról (zár-
számadás) és a pénzmaradvány elfoga-
dásáról

Előadó: Polgármester
Előterjesztés elkészítésében közremű-
ködik: Pénzügy
Véleményezi: Pénzügyi-Településfej-
lesztési Bizottság
• Előterjesztés az Önkormányzat 2011. 
évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 
11.) önkormányzati rendeletének mó-
dosításáról
Előadó: Polgármester
Előterjesztés elkészítésében közremű-
ködik: Pénzügy
Véleményezi: Pénzügyi-Településfej-
lesztési Bizottság
• Beszámoló a belső ellenőrzés 2011. 
évi tapasztalatairól.
Előadó: Polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-Településfej-
lesztési Bizottság
• Tájékoztató az aktuális pályázatok-
ról, pályázati lehetőségekről 
Előadó: Polgármester
• Tájékoztató a nagyberuházások elő-
készítéséről, illetve helyzetéről 
Előadó: Polgármester
• Tájékoztató a folyamatban lévő jogi 
ügyek helyzetéről
Előadó: Polgármester

MÁJUS 10.

• Jelentés a lejárt határidejű önkor-
mányzati határozatok végrehajtásá-
ról
• Beszámoló Pócsmegyer Község Ön-
kormányzatának gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatainak ellátásáról, a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 
96. § (6) bekezdése alapján
Előadó: Polgármester
Előterjesztés elkészítésében közremű-
ködik: Jegyző
• Előterjesztés a Pro Pócsmegyer Te-
lepülésfejlesztési Kft. 2011. évi mérleg-
beszámolójának elfogadásáról
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítésében közre-
működik: Ügyvezető
Véleményezi: Pénzügyi-Településfej-
lesztési Bizottság
• Tájékoztató az aktuális pályázatok-
ról, pályázati lehetőségekről 
Előadó: Polgármester
• Tájékoztató a nagyberuházások elő-
készítéséről, illetve helyzetéről 
Előadó: Polgármester

Pócsmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi Munkaterve

A testületi ülések ideje és napirendje

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ 2012. JANUÁR 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

• Tájékoztató a folyamatban lévő jogi 
ügyek helyzetéről
Előadó: Polgármester

JÚNIUS 14.

• Jelentés a lejárt határidejű önkor-
mányzati határozatok végrehajtásáról
• Előterjesztés Pócsmegyer Község 
Díszpolgára Cím adományozásáról
Előadó: Polgármester
Véleményezi: Oktatási-Kulturális és 
Sportbizottság
• Tájékoztató a mezőgazdasági terme-
lők helyzetéről támogatásáról
Előadó: Gazdajegyző
Meghívottak: helybéli mezőgazdasági 
vállalkozók, őstermelők
• Előterjesztés a Pest Megye Díszpol-
gára Cím, Pest Megyéért Emlékérem, 
az Év Családja Pest Megyében és egyéb 
Pest Megyei díjak adományozásának ja-
vaslattételéről
Előadó: Polgármester
Véleményezi: Oktatási-Kulturális és 
Sportbizottság
• Tájékoztató az aktuális pályázatokról, 
pályázati lehetőségekről 
Előadó: Polgármester
• Tájékoztató a nagyberuházások elő-
készítéséről, illetve helyzetéről 
Előadó: Polgármester
• Tájékoztató a folyamatban lévő jogi 
ügyek helyzetéről
Előadó: Polgármester

SZEPTEMBER 13.

• Jelentés a lejárt határidejű önkor-
mányzati határozatok végrehajtásáról
• Előterjesztés az önkormányzat 2012. 
évi költségvetésének I. félévi teljesítésé-
ről
Előadó: Polgármester
Előterjesztés elkészítésében közremű-
ködik: Pénzügy
Véleményezi: Pénzügyi-Településfej-
lesztési Bizottság
• Előterjesztés Pócsmegyer Község 
Díszpolgára Cím adományozásáról
Előadó: Polgármester
Véleményezi: Oktatási-Kulturális és 
Sportbizottság

• Tájékoztató az aktuális pályázatokról, 
pályázati lehetőségekről 
Előadó: Polgármester
• Tájékoztató a nagyberuházások elő-
készítéséről, illetve helyzetéről 
Előadó: Polgármester
• Tájékoztató a folyamatban lévő jogi 
ügyek helyzetéről
Előadó: Polgármester

OKTÓBER 18.

• Jelentés a lejárt határidejű önkor-
mányzati határozatok végrehajtásáról
• Előterjesztés a köztisztasággal kap-
csolatos közszolgáltatási szerződés mó-
dosításáról
Előadó: Polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-Településfej-
lesztési Bizottság
• Tájékoztató az aktuális pályázatokról, 
pályázati lehetőségekről 
Előadó: Polgármester
• Tájékoztató a nagyberuházások elő-
készítéséről, illetve helyzetéről 
Előadó: Polgármester
• Tájékoztató a folyamatban lévő jogi 
ügyek helyzetéről
Előadó: Polgármester

NOVEMBER 15.

• Jelentés a lejárt határidejű önkor-
mányzati határozatok végrehajtásáról
• Előterjesztés Pócsmegyer Község 
Önkormányzat 2013. évi költségvetési 
koncepciójáról és tájékoztató a 2012. I-
IX. havi költségvetési gazdálkodásról
Előadó: Polgármester
Előterjesztés elkészítésében közremű-
ködik: Pénzügy
Véleményezi: Pénzügyi-Településfej-
lesztési Bizottság
• Tájékoztató az aktuális pályázatokról, 
pályázati lehetőségekről 
Előadó: Polgármester
• Tájékoztató a nagyberuházások elő-
készítéséről, illetve helyzetéről 
Előadó: Polgármester
• Tájékoztató a folyamatban lévő jogi 
ügyek helyzetéről
Előadó: Polgármester

DECEMBER 13.

• Jelentés a lejárt határidejű önkor-
mányzati határozatok végrehajtásáról
• Előterjesztés a Képviselő-testület 
2013. évi munkatervének meghatározá-
sáról
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítésében közre-
működik: valamennyi bizottság
• A Képviselő-testület mellett működő 
bizottságok beszámolója a 2012. évben 
végzett munkájukról
Előadó: A bizottságok elnökei
• Tájékoztató az aktuális pályázatokról, 
pályázati lehetőségekről 
Előadó: Polgármester
• Tájékoztató a nagyberuházások elő-
készítéséről, illetve helyzetéről 
Előadó: Polgármester
• Tájékoztató a folyamatban lévő jogi 
ügyek helyzetéről
Előadó: Polgármester

• • •

A helyi önkormányzatokról szóló 
1990. LXV. törvény 13. §-a szerint: „A 
Képviselő-testület évente legalább egy-
szer, előre meghirdetett közmeghall-
gatást tart, melyen az állampolgárok 
és szervezetek képviselői közérdekű 
kérdéseket és javaslatokat tehetnek.”

SZMSZ 28. §: „A képviselő-testület 
évente legalább kétszer, előre meghir-
detett közmeghallgatást tart, amelyen 
a választópolgárok és a helyben érde-
kelt szervezetek képviselői közérde-
kű kérdést és javaslatot tehetnek. A 
képviselő-testület a polgármester által 
meghatározott időpontban minden év 
I. felében (üdülési szezonban) Surány 
településrészen, valamint minden év 
II. felében az „ősfaluban” előre meg-
hirdetett közmeghallgatást tart.”

Pócsmegyer, 2011. december 8

 
Németh Miklós

polgármester
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A Szolgálat a szociálisan rászoru-
lók számára egy olyan jogintézmény, 
amelynek keretében a hátrányos hely-
zetű állampolgárok, szakszerű jogi se-
gítséget kaphatnak jogaik érvényesíté-
se, jogvitáik megoldása során a minden-
napi megélhetést érintő kérdésekben 
(lakhatási, nyugdíj, munka- és foglal-
koztatási, hatósági, közüzemi tartozás, 
birtokháborítás, végrehajtási ügyek 
stb.) Kivéve: adás-vételi szerződés elké-
szítése, állampolgári ügyek, vámügyek, 
elítélteknek a büntetésükkel kapcsolatos 
ügyek nagy része 

A Hivatal munkatársai csak egy-
szerűbb megítélésű jogvitákban nyújt-
hatnak általános szóbeli tájékoztatást, 
egyébként ügyvédek adnak jogi segít-
séget.

A 2012. január 1. óta az alábbiak 
szerint emelkedtek a rászorultságot 
meghatározó jövedelemhatárok:

A támogatás rászorultsági kategó-
riákhoz igazodik. A kialakított támo-
gatási rendszerben az állam viseli a 
jogi szolgáltatás díját:

• a felek azon csoportjának esetében, 
akiknek egy főre eső havi nettó jövedelme 
nem haladja meg a munkaviszony alapján 
megállapított öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegét (azaz 2011. janu-
ár. 1.-től 28.500 Ft-ot). Új szabály lépett 
életbe az egyedülállók esetében, misze-
rint az állam viseli a jogi segítői díjat, ha 
az egyedülálló jövedelme a nyugdíjmi-
nimum 150 %-át (2008-tól 42.750 Ft-
ot) nem haladja meg.

• a jogi szolgáltatás megfizetésének 
a díját az állam legfeljebb 1 éves időtar-
tamra megelőlegezi azoknak a rászo-
rulóknak az esetében, akiknek a havi 
nettó jövedelme nem haladja meg a 
87.118 forintot (ez az összeg a 2010. 
évi nemzetgazdasági bruttó havi átlag-
kereset 43 %-a). A jogi segítő óradíja 
– a piaci viszonyokhoz képest kedvez-
ményes – 3000.- Ft óránként, amelyhez 
még 450.-Ft költségátalány járul, mely-
nek összege 27%-kal emelkedik, ha a 
jogi segítő ÁFA fizetésére köteles 

• akiről külön eljárásban megállapí-
tották, hogy bűncselekmény áldozata, 
esetében a jogi szolgáltatás díját a fél 
helyett az állam viseli, ha jövedelme 

nem haladja meg a 174.236 forintot (ez 
az összeg a 2010. évi nemzetgazdasági 
bruttó havi átlagkereset 86 %-a)

Jövedelmi és vagyoni viszonyaira 
tekintet nélkül rászorultnak tekinten-
dő az a fél - és esetében a jogi szolgálta-
tás díját ugyancsak az állam viseli -, aki

- rendszeres szociális segélyben,
- 2009. október 01. óta az a sze-

mély is, aki az aktív korúak ellátására 
jogosult, ill. ezen ellátásra  jogosult 
közeli hozzátartozójával él közös ház-
tartásban

- közgyógyellátásban részesül,
- átmeneti szállást igénybe vevő 

hajléktalan,
- menekült, vagy menekültügyi 

eljárásban vesz részt,
- vízumkiadás, tartózkodási vagy 

letelepedési engedély megszerzésével, 
honosítással kapcsolatban kér segítsé-
get, és valamelyik felmenője magyar 
állampolgár volt,

- családjában olyan gyermeket 
gondoz, aki rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményben részesül.

A jogi szolgáltatást (tanácsadás, 
iratszerkesztés) – határozatunk alapján 
- közvetlenül a névjegyzékben szerep-
lő jogi segítők (ügyvédek, közjegyzők, 
jogi segítői szerve zetek) nyújtják.

Az Európai Unióhoz való csatlako-
zás óta a határon átnyúló jogvitákban 
is támogatást nyújtunk

• az uniós polgároknak rászorultság 
alapján a jogérvényesítéshez, illetve

• a magyar állampolgároknak ah-
hoz, hogy más uniós államok bíróságai 
előtti eljárásokban kérhessenek jogi se-
gítséget, költségmentességet, pártfogó 
ügyvédet.

Hivatalunk munkatársai az alap-
feladatukon túlmenően (támogatás 
engedélyezése), ügyfélszolgálati te-
vékenység keretében az egyszerűbb 
megítélésű ügyekben – a jövedelmi és 
vagyoni helyzet vizsgálata nélkül, díj-
mentesen – jogi tanácsot, illetve ha-
tásköri, illetékességi útmutatást adnak 
bárki számára.

Ügyfélfogadás helye: 1082 Buda-
pest, Kisfaludy u. 9.

Ideje: hétfő: 9-13, szerda: 13-18, 
csütörtök: 9-12 óráig

Telefonszám: 06/1/7000-952

Az  Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium ingyenesen hívható 
zöld száma: 06-80-244-4444

Ügyfeleinknek, kérelemre 2008-
tól, a folyamatban lévő peres ügyek-
ben is Szolgálatunk biztosítja a jogi 
képviseletet.(büntetőeljárásban csak a 
sértettnek), kivéve a rendkívüli jogor-
voslatot.

Nyomozati szakban egyik félnek 
sem tudunk segítséget nyújtani.

A peres ügyeknél fontos, hogy az 
Ügyfél rendelkezzen egy perszámmal 
ellátott hivatalos bírósági irattal, és 
–amennyiben kapott költségmentessé-
get a bíróságtól, azt is igazolni szíves-
kedjék. Ha nincs bírósági költségmen-
tességről igazolás, a közös háztartásban 
élőknél az 1 főre jutó nettó jövedelmet 
kell alapul vennünk.

A jövedelembe beleszámít a bármi-
lyen formában kapott segély, a családi 
pótlék , ill. munkanélküliek esetén, ha 
valaki belejentkezett a Munkaügyi köz-
pontba, pl. az álláskeresési támogatás is.

Csak ezen igazolások birtokában 
tudjuk biztosítani az Ügyfél által tör-
ténő pártfogó ügyvéd-választásának 
lehetőségét.

Az ügyvédválasztáshoz minden 
esetben egy kérelemnyomtatványt 
kell kitölteni, peren kívüli és folya-
matban lévő peres ügyek esetén is.

Lényeges megjegyezni, hogy az 
ügyvédi segítségnyújtás nem jelenti 
egyben azt is, hogy minden ügyet meg-
nyernek, miután vannak olyan perek 
is, amelyeknél a nyerés esélye csekély. 

Ügyfélfogadás helye: 1082 Buda-
pest, Kisfaludy u. 9.

Ideje: hétfő: 9-13, szerda: 13-18, 
csütörtök: 9-12 óráig

Telefonszám: 06/1/7000-952
Az  Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium ingyenesen hívható 
zöld száma: 06-80-244-4444

A Pest Megyei Szolgálat kihelye-
zett ügyfélfogadásokat is tart:

Vácon: minden hónap 2. keddjén a 
Családsegítő Szolgálatban 10-13 óráig ( 
Deákvári fasor 2.) Kosdi útról közelít-
hető meg.

Szentendrén: minden hónap 2.csü-
törtökén a helyi Polgármesteri Hivatal-
ban 10-13 óráig

2012. ÉVI TÁJÉKOZTATÓ

a Pest Megyei Kormányhivatal Igazságügyi  Szolgálata 
által nyújtott peren kívüli és peres jogi támogatásokról
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Az elmúlt évben hagyományteremtő szándékkal rendezett ka-
rácsonyi vásárt a Zöldszigeti Kör Polgári Kulturális Egyesület. 
Bár 2010-ben a tél leghidegebb napján tartottuk a vásárt, még-
is úgy tapasztaltuk, hogy a karácsonyi énekek, a forró tea és 
bor jó hangulatú együttlétté varázsolta a dermesztő hideget. 

Az egyesület tagjai 2011-ben bővítették a kínálatot mind 
a mézesek, mind az egyéb, kézzel készített vásárfiák tekin-
tetében, így újdonságot is vásárolhattak az érdeklődők. Ez 
alkalommal is jöttek Szigetmonostorról kedves ismerősök és 
zömmel saját készítésű portékát kínáltak, csokoládét, kará-
csonyi ajándékot. 

Úgy gondoljuk érdemes ilyen kellemes karácsonyi han-
gulatot teremteni, hiszen minden olyan alkalom, ahol együtt 
lehetünk, beszélgetünk egymással, gazdagítja az itt élők éle-
tét, hangulatát. 

Bízunk benne, hogy majd idén karácsonykor újból ren-
dezhetünk vásárt és reméljük mindig lesznek , akik érdek-
lődnek a kiállított termékek iránt. 

Néhány képpel idézzük fel a vásár hangulatát. 

Borzsák Enikő

KARÁCSONYI VÁSÁR
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Mostanában nem írtam bakancskoptató 
útjainkról, de most megosztandó élmé-
nyünk van egy novemberi sétával kapcso-
latosan. Mivel a decemberi Kisbíró leadási 
határidejét lekéstem, így most bocsátom 
útnak ezt a kis írást.

Nagyon vágytunk már a sok szürke 
nap után ígért napsütéses hétvégén, hogy 
egy kicsit mozogjunk, madarásszunk, 
körülnézzünk a Duna-parton. A váci 
kompnál lévő Paradicsom (Révész) - és 
Torda- szigetet választottuk úti célnak és 
nagyon kíváncsiak voltunk, hogy milyen 
a helyzet ott ennél az alacsony vízállásnál. 
Sajnos a beígért napsütés elmaradt, de a 
mozgás igénye maradt.

Kiszállva az autóból a kompnál lévő 
parkolóban, rögvest a megépült Bodor- 
hajóhídat néztük meg. Teljes szerkezete, 
magassága száraz lábakkal imponálóan 
nézett ki a száraz mederszélen.

Ezután csodálkozva néztük, hogy 
milyen közel van a két part most egy-
máshoz. Alig lódult el a komp, már ki is 

kötött Vácott! Van olyan elkészült ké-
pünk is, amin úgy tűnik a helyzet, mintha 
száraz lábbal lehetne közlekedni Tótfalu 
és Vác között!

Bizony nem volt szokványos az idei 
időjárás. Augusztusban a hőségnapoktól 
szenvedtünk, szeptemberben szinte nyár 
volt. A minimumhőmérsékletek zöm-
mel 20 °C felett voltak, szegény diákok 
bosszúságára, és a magyar meteorológia 
történetében először a napfénytartam 
szeptemberben 300 óra fölé emelkedett. 
(300-358,9 óra közötti értékeket mértek 
az országban. Az éves átlag 2000 óra).

Október elsejére a csapadékhiányt az-
zal tudnám a legjobban szemléltetni, hogy 
az Alföldön és térségünkben is a talajban 
1 m mélyen már nem volt talajnedvesség.  
A hasznos vízkészlet 24-28%-a volt csak 
a talajban, ami a növények számára már 
nem hozzáférhető mennyiség. S bár hő-
mérsékletileg a nyárnak október 7-én, 
egy jelentős lehűlést okozó hideg-front-
tal vége lett, de a szárazságnak nem!

Száztízéves szárazsági rekord szüle-
tett novemberben. Átlagban 0,2mm csa-
padék esett! Az 1971-2000 közötti évek 
átlagának -19,7 mm - a 0,4%a.

110 éve van folyamatos csapadék ki-
mutatás/mérés a meteorológai gyakorlat-
ban. Eszerint az elmúlt 110 évben az idei 
adaton kívül egyszer volt 5 mm alatti adat, 
de az is több ennél, és csak egyszer volt 10 
mm alatti adat. Tehát abszolút rekord az 
idei november az elmúlt 110 év során.

Ebben az időszakban a legszárazabb 
terület az Északi-középhegység nyuga-
ti része és a Duna-kanyar vidéke volt!!! 

Sajnos ennek minden problémáját a helyi 
gazdálkodók szenvedik meg leginkább.

A múlt század eleje óta megfigyelt 
tény, hogy a csapadékérték  csökken az 
őszi hónapokban, jelenleg a múlt század 
elejihez képest 20%-al kevesebb az átla-
gos évek őszi csapadéka.

Az idei őszön (szeptember-október-
novemberben) a sokévi átlaghoz -139,4 
mm-  képest annak mindössze 35%-a 
esett, 49,4 mm.

Így sokat hallhattunk a víz alól kibújt, a 
Gellért-hegy előtti Duna-mederben lévő In-
ség- szikláról, a paksi atomerőműben elren-
delt intézkedésekről. A hajózás problémái és 
annak korlátozása is hallható volt, s termé-
szetesen mi is tapasztalhattuk kishajónk for-
galmában a mind alacsonyabb vízállás miatti 
kikötési változásokat, gondokat.

Budapesten a legalacsonyabb vízállás 
56 cm volt, a Sziget körül 70 cm körüli 
értékeket mértek.

Éppen ezért a Fővárosi Vízművek 
kútjainál is megtörténtek vezérigazgatói 
intézkedésre a kisvizi intézkedések (per-
sze vannak magas vízálláskor is ilyenek). 
Ilyenkor fokozottan figyelni kell a víz-
állás és a kutak aknájában lévő vízszint 
közötti különbséget, a depressziót. Ha a 
kutak szivattyúkosár feletti vízmagassága 
1 m-nél kisebb, automatikusan leáll a kút 
rendszere. Különösen figyelni kell a part-
tól távolabb eső, kisebb vízadó kutakat, a 
víz minőségét/zavarosságát.

Ilyen időszakban leginkább a me-
derközeli, jó vízadó kutak működnek 
biztonságosan. Az őszi időszakban ál-

talában a hűvösebb időben egyébként is 
kisebb a vízfogyasztás (a magas vízdíjak 
miatt a fogyasztók is takarékosan gazdál-
kodnak), így nem jelentett gondot ez az 
időszak és egyes kutak leállása az ivóvíz-
szolgáltatásban.

Hogy saját élményeinket folytassam, 
gyönyörű, hatalmas- 30- m feletti fekete-
nyárak vannak a szigeteken, csodálatra 
méltó korúak, réti-sasnak valók mondta 
csodálkozását nyomatékosítva madarász 
férjem. Természetesen fiatal és öreg, vén 
megviselt fűzek is sorjáznak, hiszen ártéri 
erdőben jártunk. 

Megfigyeltünk pár  fiatal szerecsen-
dió-, hivatalosan fekete dió fát is. Ezek a 
szép díszfák eredeti, az Egyesült Államok 

Gondolatok az időjárásról egy kiruccanás kapcsán
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középső és keleti vidékein lévő termőhe-
lyükön 50 méter magasra is megnőnek. A 
látottak fiatal koruk ellenére nagyon sudár, 
magas fák itt is. Európában  parkokban, 
nagyobb kastélykertekben, erdőgazdasá-
gokban telepítik nagyon szép , impozáns 
koronája miatt. Illetve értékes fája miatt is, 
amit többnyire furnérozásra használnak. 
Ide valószínűleg a víz hozta termését.

Láttunk, a szárazság ellenére az öreg, 
esetleg  elhalt fűzfákon gyakori, ún. sár-
ga gévagombát virulni.  Ez a gombaféle 
rendkívül jóízű, különleges állagú. Ehető 
értékes gombafaj, ami más lombos fákon, 
és  még a fenyőkön is megél. Sokan talán 
taplógombának néznék. 

Ehető, de idősödve erősödik kissé sa-
vanykás íze. Mivel állaga rostosabb, ezért 
több főzést is igényel. Egyes erdőjárók 
erre a gombára azt mondják, hogy ez az 
a gomba, amit még a barátainknak sem 
adunk, ha találunk. Nagyon kellemes ízű, 
kiadós gombaféle.

Mi először a Nagy-Duna menti ho-
mokos, surányi strandon találtunk egy 
fűzfán. 

Miután elértük az első sziget végét, 
fantasztikus volt beleállni a két sziget kö-
zötti mederbe! Magas víznél a fejem búb-
jáig ér a víz (a fényképen látható vagyok), 
míg normál vízkor derék-vállmagasság 
közötti, kajakokkal jól hajózható víz van 
benne.  A gyönyörű fűzfa gyökérrend-
szere, szinte biológia oktatásra készen 
állt! Még mindig áll, oly sok vihar, árvíz, 
víznyomás ellenére, szinte kipreparálva a 
félsziget végén. Remélem, hogy a követ-
kező normál vízjárás segít majd  jobban 
stabilizálni törzsét, koronáját, életét.

 A Paradicsom-sziget végénél lévő 
kőgát teljes magasságában szárazon állt 
a rajta fennakadt fákkal az oldalában, te-
tején pedig a vízsodrástól elnyomva, Dél 
felé hajolva  fűzbokrok sora emelte ég-
nek lombtalan üstökét.  A kőgát végétől, a mederben sétálva szinte karnyújtásra 

éreztem a váci házakat.
Szomorú és különleges látványt nyúj-

tottak a partra sodort, sok sávban elhe-
lyezkedő élettelen kagyló és csigatöme-
gek. Így tudjuk talán igazán elképzelni, 
mennyi mészvázas puhatestű is él a vize-
inkben, számunkra szinte észrevétlenül. 
(Kivéve, ha  nyáron sikerül kagylóba lépni 
az iszapos parton, vagy megfigyelni kü-
lönleges mozgásukat a sekély víz alatt.)

Két évvel ezelőtti árvízkor, húsvét tá-
ján jártunk erre. Gyönyörű volt a  tavaszi 
álomzöldben, friss rügyezéskor, derékig 
vízben álló, egyébként a meder partján 
álló fűz- és nyárfák sokasága. Kajakosok 
szántották vizet.  Akkor ragyogott a Nap, 
köszöntve a tavaszt, most bús, szürke fel-
hők siratták a vizet, a természetet. Óriási 
élmény mindkettő.

Na és a madarak? Csak macskabaglyot 
váró odúkat, néhány cinegét  és magasban 
felettünk krokkogó hollókat figyeltünk 
meg. De bevallom őszintén, hogy nem is 
annyira rájuk figyeltünk ebben a pár órá-
ban. Ez a különlegessé vált világ kötötte 
le a figyelmünket.

Volt olyan pillanat, amikor a Sziget-
közben történt Duna-elterelésre és kö-
vetkezményeire gondoltam. Milyen ször-
nyű lehetett és milyen lehet most az élet 
ott?

Szerencsére azóta már  a vízszint 
emelkedett a Duna vízgyűjtőjén lehullott 
csapadék hatására, de a tény-tény marad, 
hogy az elmúlt évben 400 mm alatt ma-
radt az országos csapadékátlag. 

Nálunk itt Pócsmegyeren a Pázsit tó 
vízszintje is jó fokmérője a csapadék-  ill. 
a  talajvíz hiánynak. Érdemes időnkén 
közlekedésünk közben rápillantani. 

(Adataimat a www.met.hu szereztem)
Bécsy Lászlóné

Bécsy László képei
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Újabb cikksorozatomban, egy főzőfazék 
után, amelyet novemberben írtam le a 
Kisbíróban, ismét egy külsején mázatlan 
cseréptárgyat mutatok be, ezúttal egy vi-
zeskorsót.

Formai jellemzői alapján bizonyos, 
hogy Tatán készült ez a 32 cm magas pél-
dány. A tatai fazekasok eljártak árusítani 
Pócsmegyerhez közeli vásárhelyekre is, így 
Szentendrére, ahol 1890–1900 körül vették 
meg Barsi Etel (1885–1977) szülei. Előbb 
Etel apja használta. Etel 1908-ban férjhez 
ment Borda Mihályhoz (1883–1965), az-
tán már férje használta. Később lányuk, 
Borda Julianna (1910–1990) férjhez ment 
Bándi Lajoshoz (1908–1981), utána már ő, 
Etel veje járt a korsóval a mezőre.

Ennek az ivóvizes korsónak a szűrővel 
(„rostéj”) ellátott kerek szája („az a cse-
kély része”) és a fülén elhelyezett ivónyí-
lás: a csücse (más helyi nevén „ivótőcsér, 
ivórész”, fazekas nyelven, „csecs, csöcs”) 
zöld ólommázzal bevont. A máz alapja fe-
hér földfesték, vagy régiesebb szakkifeje-
zéssel agyagmáz, szakipari francia szóval 
„engobe” (ejtsd: angób). Szája alatt van a 
nyaka. Alatta a kigömbölyödő hasa, leg-
alul a feneke. – A hasa fölső felén díszítet-
ték: vörösesbarna földfestékkel, ecsettel 
festettek rá széles vonalakból kiképzett 
mintázatot, körülfutó négy mezőben. A 
képen középen látható ágas motívumot a 
tatai fazekasok „rozmaring”-nak nevez-
ték, a két oldalsó hálózatos háromszöget 
pedig „gunyhó”-nak (kunyhó). Felül egy 
vízszintes csík, alul egy egyenes vízszintes- 
és egy hullámvonalú vízszintes csík zárja a 
díszítményt. Nevezték „csörgős korsó”-
nak is, mert csörgő van benne, „sajátmagá-
bú gojó”, azaz cserépdarabka. „Amelikbe 
az nincs, olat nem is vettek meg a régiek, 
abban nem marad a víz ollan hidegen.” 
Ugyanis nyári melegben a „határba”, me-
zei munkához vitték benne az ivóvizet a 
férfiak. Adatgyűjtésem idején, 1960 táján 
még általánosan használtak ilyent Pócs-
megyeren, jelen időben beszéltek róla. Azt 
tartották, hogy az ilyen cserépkorsóban 
nem melegszik meg a víz és jóízű. 

Reggel otthon töltötték meg vízzel a 
korsót. „Mikor tőcsük, az ivórészt figyej-
jük. Amikor ott kezd menni a víz, tovább 
nem lehet tőteni.” Csak egy, megtöltött 
korsót szoktak magukkal vinni az embe-
rek. Ha nagyon meleg volt és nap közben 
kifogyott a víz, akkor egy határbeli kútnál 
újratöltötték. Bándiéknak négy vizeskor-
sója volt. Ha „kétfele ment aratni” Borda 
Mihály és Bándi Lajos, akkor mindkettő 
vitt egyet. Ha gyalog mentek, akkor a 
Szentendrei szigeten és környékén jelleg-
zetes, vesszőből font hátikosárban, „há-

tyi”-ba rakták. Ha kocsival mentek, akkor 
– azon ülve – ölbe fogták, kézzel tartot-
ták, hogy a zötyögés közben el ne dőljön. 
Esetleg a kocsi aljában szállították, de 
akkor kerek kosárba tették, „ruhával” kö-
rülrakva. Kinn a határban egy darab tiszta 
rongyot tettek a korsó szájára, hogy légy, 
pók vagy por ne menjen bele. A rongyot 
a nyakára kötötték, hogy esetleg a szél le 
ne fújja. Ha gyalogosan voltak, letették 
a földre „a hátyi mellé, hívesebb felire”, 
azaz az árnyas oldalára, „és letakartuk a 
ruhánkkal.” Hogy a „művelt fődön” el ne 
dőljön, hiszen kicsi a feneke, beleállítot-
ták „egy kapavágás gödribe,” vagy „ha van 
nagyobb kukoricabokor vagy babbokor, 
abba vágunk neki helyet”, akkor árnyé-
kot is kap. Ha olyan nagy a bokor, „csak 
odaszoríjjuk, megtartja magát” a korsó, 
nem dől el. – Meg kell jegyezni, hogy a 
XX. század első felében a „szárazbab” hü-
velyeket „kinn a földön”, azaz a termő-
helyen szedegették le a bokráról, ahhoz 

a munkához is vittek ivóvizet. 1960 táján 
már kiszedték a babot tövestől és úgy vit-
ték haza feldolgozni. – Ha szőlőben dol-
goznak, akkor a korsót „tőkéhez tesszük, 
megtarcsa a karó.” A cséplés is olyan 
munka, amihez visznek ivóvizet. Ha ko-
csival mentek dolgozni, akkor a mezőn a 
korsót letették a kocsi alá, hogy árnyékot 
vessen rá, „a nap ne süsse”.

Tisztítani nemigen kellett a cserép-
korsót. „Ha nem vót meleg, egész nap a 
hátyiba vót a korsó, vagy aratáskor a cso-
mó (kereszt) mellé tettük, akkor tiszta 
maradt.” „Ha por lett rajta, csak letörölték 
ronggyal.” De a nyári esőtől néha „nyakig 
sáros” lett, akkor „lavorban vagy a Dunán” 
lemosták, hiszen Bordáék-Bándiék a víz-
parton, a Borbála sétány 1.-ben laktak. 

Ha télen az erdőbe fát vágni mennek, 
elég egy félliteres vagy literes üvegben 
vinni vizet. Olyankor a nagy „csörgős-
korsók” a padláson vannak, ládában, „föl-
borítva” fenékkel felfelé, hogy a por ne 
szálljon bele. Amikor tavasszal lehozzák, 
először „kiforrázzák, kirázzák, az a csör-
gő sajátmaga is kipucolja”. Őszig aztán a 
kamrában tartották a korsót, „hogy kéznél 
legyen”. De olyan helyen, ahol nem törhe-
tett el: vagy a „pócon”, vagy ha a földön, 
akkor „félreeső helyen, ahol nem minden-
kor kotorászkodtunk, járkáltunk.”

Amikor 1961-ben megvettem ezt a 
tárgyat a Néprajzi Múzeum számára, ak-
kor már csak félre volt téve. A Múzeum-
ban a 61.119.5 leltári számot kapta.

Hasonló korsót visz a kezében egy 
kislány Canzi Ágost Elek Szüret Tahi-
ban című, 1859-ben készült, a Magyar 
Nemzeti Galériában őrzött, sokat idézett 
olajfestményén, melynek gyakoribb elne-
vezése Szüret Vác környékén.

Balogh Jánosné Horváth Terézia

Régi pócsmegyeri cserépedények 2. – Tatai vizeskorsó
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Szilveszteri kirándulás a Vöröskõre

SZÁRAZ 
TŰZIFA ELADÓ

Tölgy kugli 2050 Ft
Akác kugli 2350 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

A kilátónál

Panoráma a kilátótól Pihenõ
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A következő napon Ungvárra érkez-
tünk. Kárpátalja közigazgatási köz-
pontjába. A kb. 120.000 lakos 10%-a 
orosz, 7%-a magyar. (a 20. század ele-
jén még 80% magyar volt). A főtéren 

lévő városházát a két világháború kö-
zötti csehszlovák időben építették, azt 
mondják, hogy azóta minden belső sze-
relés hibátlanul működik. Ettől kicsit 
oldalt magasodik Tarasz Sevcsenkónak, 
a nagy ukrán írónak hatalmas szobra.

Innen az Ung folyó mentén igye-
keztünk a várhoz, amelyet a vidék föl-
desurai a Drogethek kezdtek építeni a 

14. század elején. A 16. században rene-
szánsz stílusban építették át és jelentős 
volt a híres kuruc vezér, Bercsényi Mik-
lós által végeztetett fényűző átépítés. A 
külső várfalon levő bejáratot mutatja az 

1. kép. A belső udvaron a hatalmas turul 
szobor egyik szárnya alatt éppen idegen-
vezetőnkkel beszélget egyik útitársunk 
(2. kép). A belső épületben érdekes 
kiállítások sorakoznak: gyönyörű régi 
bútorok, színes népviseletek, népi hang-
szerek, káprázatos hímes tojások és egy 
csodaszép kápolna (3.kép). A legbelső 
várudvaron a város elöljárói gyülekeztek 

és egy szimfonikus zenekar kíséretével 
készültek megnyitni a népünnepélyt, lé-
vén a város valamilyen jeles napja. 

A várból a közeli skanzenbe men-
tünk át. A rövid úton már az ukrán 

népviseletbe öltözött szereplők inte-
gettek felénk (4.kép).

A skanzenben Kárpátalja népeinek 
házai sorakoznak példás rendben és 
nagyon érdekesen. Itt csak a szélestói 
ruszin fatemplomot mutatom (5.kép), 
de van például egy jómódú magyar gaz-
da háza is teljesen berendezve, Viskről, 
a múzeumban. Itt néhányan érdekesen 

Dr. Kiss András sorozata: Dr. Kiss András sorozata: 
Utunk Kárpátalján (4. rész)

1.

2.

4.

5.

3.
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font kosarat vásároltunk. A skanzenből 
jövet kereszteztük az ünnepi felvonuló 
sokaság útvonalát, melyet egy lovagló 
hölgy és egy hintó vezetett, mögötte 
népi zenekar és a rengeteg nép, gyere-
kek, egyetemisták, stb.

A görög katolikus püspöki székes-
egyházban egyik esküvő követte a má-
sikat, így lépten-nyomon még a skan-
zenben is menyasszonyokkal, vőlegé-
nyekkel találkoztunk.

Másnap, vasárnap az egész csoport 
részt vett Benén, a református isten-
tiszteleten, ahol ez alkalommal fáradha-
tatlan lelkészünk Kovách Tamás prédi-
kált. Ő, a helybeli pappal tovább ment 
még két templomhoz, amelyek szintén 
a benei egyházközséghez tartoztak. 
Nekünk, a tiszteletes asszony megmu-
tatta a templom egyházi kegytárgyait, 
két gyönyörű úrvacsora kelyhet és a 
keresztelő kancsót. Az egyik kehely a 
6. kép. Talán látható, hogy milyen cso-
dálatos ötvösmunka.

Innen aztán már elindultunk Tisza-
újlakra, hogy lássuk és tisztelegjünk a 
Rákóczi szabadságharc első győztes 
csatája emlékére emelt Turul emlékmű-
nél (7.kép).

Végül a határhoz közeli Csetfalva 
református templománál találkoztunk, 
itteni szolgálata után Kovách Tamás-
sal. Ez a megindítóan szép református 
templom a 15. században épült, bejára-
táshoz négy fiatornyos harangláb alatt 
vezet az út (8.kép). Népi reneszánsz 
növényi mintákkal díszített kazettás 
famennyezete egyedülálló.

A benei templomban elhangzott 
nagy hatású prédikáció főbb gondolatait 
kértem Kovách Tamástól, hogy azzal fe-
jezzem be kárpátaljai úti beszámolómat.

János evangéliuma 15. része alapján 
az igazi szőlőtő példázatának három fő 
gondolatát osztotta meg velünk.

1. Megmaradás. Hogyan marad-
hatunk meg? A kárpátaljai magyarság 
sorsával ismerkedve, újra és újra ez a 

kérdés merült fel bennünk. Jézus vá-
lasza egyszerű:  mint a szőlővesszők a 
tőkébe oltva.

2. Formáltatás. Engedjük, hogy a 
szőlősgazda elvégezze a maga munkáját 
az életünkben. A metszés néha fájdal-
mas, de szükséges művelet. Megújulás, 
új kezdet, gyümölcs, Isten cselekvő be-
avatkozása révén jöhet létre.

3. Összetartozás. A szőlővesszők 
azáltal, hogy ugyanazon tőkébe ol-
tatnak, egymással is összetartoznak. 
Krisztusba oltásunk teremti meg össze-
tartozásunkat. Olyan köteléket, ame-
lyet nem lehet többé széjjel szaggatni. 
Isteni erők tartanak minket össze.

Hozzá teszem, hogy sohase feled-
kezzünk meg arról, hogy a mi történel-
mi, szellemi hazánk a Kárpát-medence, 
szétdarabolt részeivel együtt. Benne 
lévő, minden általunk teremtett anyagi 
és szellemi értéket őrizzünk és gyarapí-
tani igyekezzünk.

A szerző képeivel.

6.

A 2011-es év nehéz év volt az egész vilá-
gon. Természeti katasztrófák, háborúk 
és mészárlások, gazdasági nehézségek, 
éhínség, áradás és szárazság sújtottak 
bennünket. Csak úgy, mint már sok-
szor az emberiség történelmében.

Mi lehet a felelősségünk a világ sor-
sának alakításában? Hiszem, hogy van. 
Ahogy egy csepp víz is elég, hogy ki-
csorduljon a pohár, egy-egy csepp kell, 
hogy sziklát kivájja, egy ember is fon-
tos dolgokat tehet szűkre szabott földi 
létében.

Befolyásolhat másokat. Felderíthe-
ti környezetét, meleg szeretetet adhat 
családjának, barátainak. Vidámabbá 

teheti kollegáit. Udvarias lehet a bol-
tokban, az utcán. Rámosolyoghat egy 
kisgyerekre. Megoszthatja ebédjét a 
barátjával. Kölcsönadhatja kedvenc 
könyvét.

És vigyázhat környezetére. Megta-
nulhatja, hogy kell természetbarát mó-
don élni: kevés energiát használni, szét-
válogatni a szemetet, nem pazarolni 
az élelmiszert. Környezetbarát módon 
tisztálkodni, takarítani. Okosan kihasz-
nálni a természet kincseit. Megbecsülni 
a termőföld ajándékait, megőrizni az 
erdők, mezők tisztaságát. Vigyázni 
állatra-növényre egyaránt. Tisztelni a 
mindenható természetet, melynek mi 

is gyermekei vagyunk.
Arany János egyszerű, szívhez szó-

ló soraival kívánok Önöknek egy bol-
dog, szép jövőt, egészséget, vidámságot 
a 2012-es esztendőre:

„Kívül, belül maradjon
Békében az ország,
A vásárra menőket
Sehol ki ne fosszák.

Béke legyen a háznál
És a szívredőben.

Adjon Isten, ami nincs,
Ez új esztendőben.”

Közreadta: Borszékiné Rétháti 
Ágnes a Bükki Füvészmester és 

Népgyógyász Egyesület lapjából.

„Gyuri bácsi üzenete” – Kedves Olvasó

7. 8.
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Képek a pócsmegyeri református egyházközség életéből

Hittanosaink karácsonyi szolgálata. A gyermekek karácsonyi istentiszteletén hatvanöt hittanos gyermeknek oszthattunk ajándékot.

A gyülekezet ifjúsága Jézus Hegyi Beszédét (Máté                  Az egyházközség presbitériuma a templom előtt. 
evangéliuma 5-7) adta elő a szentesti istentiszteleten.

A 2012. január 8-i istentiszteleten tették le esküjüket a hat éves időszakra megválasztott új presbitérium tagjai: Kajos László 
gondnok, Bagdi Szente Éva, Borda Sándor, Dr. Borzsák Enikő, Csengő Tschörner András, Csereklye Zoltán, Hagymási 
János, Szalai István Miklós, Szente István, Szente Olivér, Tóth Lajos, Vitálos József.
A PRESBITERI ESKÜTÉTEL SZÖVEGE: Én, ... esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, 
egy örök és igaz Isten, hogy presbiteri tisztemben híven és igazán eljárok. A gyülekezetben az igaz keresztyén hit és a tiszta 
erkölcs fenntartásán, a gyermekek református hitben való nevelésén, a szegények és elhagyottak gondozásán buzgón mun-
kálkodom. Az egyház javát a magam hasznának elébe helyezem. Minden igyekezetemmel azon leszek, hogy magamat egész 
életemmel Jézus Krisztus alázatos szolgájának, református keresztyén anyaszentegyházunk hű tagjának bizonyítsam. Isten 
engem úgy segéljen! Ámen.

I. rész
Megjelent a 176/2008. (VI. 30.) Korm. ren-
delet az épületek energetikai jellemzőinek 
tanúsításáról. A rendeletből kiemelhető:

1. § (1) E rendeletet a (3) bekezdésben 
meghatározott esetekben és a (2) bekezdés 
szerinti kivételekkel a jogszabályban vagy 
a technológiai utasításban előírt légállapot, 
illetve komfortállapot biztosítására energiát 
használó épület energetikai jellemzőinek ta-
núsítási eljárására kell alkalmazni.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya:
a) az 50 m2-nél kisebb hasznos alapte-

rületű épületre;
b) az évente 4 hónapnál rövidebb hasz-

nálatra szánt épületre;
c) a legfeljebb 2 évi használatra tervezett 

épületre;
d) a hitéleti rendeltetésű épületre;
e) a jogszabállyal védetté nyilvánított 

épületre, valamint a jogszabállyal védetté 

nyilvánított (műemlékileg védett, helyi épí-
tészeti értékvédelemben részesült) terüle-
ten lévő épületre;

f) a mezőgazdasági rendeltetésű épületre;
g) azokra az épületekre, amelyek 

esetében a technológiából származó belső 
hőnyereség a rendeltetésszerű használat 
időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, 
vagy a fűtési idényben több mint hússzoros 
légcsere szükséges, illetve alakul ki;

h) a műhely rendeltetésű épületre;
i) a levegővel felfújt, vagy feszített - hu-

zamos emberi tartózkodás célját szolgáló 
- sátorszerkezetekre.

(3) Az épület energetikai jellemzőit e ren-
delet előírásai szerint - amennyiben nem ren-
delkezik érvényes energetikai tanúsítvánnyal - 
tanúsítani kell a rendelet hatálya alá tartozó

a) új épület építése;
b) meglévő épület (önálló rendeltetési 

egység, lakás)

ba) ellenérték fejében történő tulajdon-
átruházása, vagy

bb) egy évet meghaladó bérbeadása;
c) 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapte-

rületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdo-
nú közhasználatú épület esetén.

3. § (1) Az 1. § (3) bekezdés a) pontja 
esetében az energetikai tanúsítványt (a to-
vábbiakban: tanúsítvány) az épületek ener-
getikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet (a továbbiak-
ban: Rend.) hatálybalépését követően indult 
eljárásban kiadott, jogerős és végrehajtható 
építésügyi hatósági engedéllyel megvalósuló 
új épület építésekor kell elkészíteni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott 
esetekben a tanúsítvány elkészíttetéséről az 
építtető gondoskodik legkésőbb a haszná-
latbavételi engedélyezésig (bejelentésig).

E szabály alól felmentés nem adható.

Az épületek hőtechnikai tanúsítása
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Tudom, hogy nem igazi régész, aki az emléke-
iből ássa elő a régi dolgokat, hiszen nincsenek 
itt gödrökben szöszmötölő tudósok – csak 
egy öregúr, aki régi-régi históriákat kotor elő 
az emlékezés pókhálós poros padlásáról.

1. sz. lelet
Az olajütő. Nem hinném. Hogy sokan tud-
nák miről is van szó. Az olajütő olyan szer-
kentyű, amivel a napraforgó növény érett 
magjából olajat lehet ütni, sajtolni. Hogy 
mire való a napraforgó olaj, arról ma már 
nem kell beszélni, de hatvanöt, - hetven éve 
még nem mindenki tudta. Háborús pótszer-
nek számított ez abban az időben. Valamire 
való háztartásban kizárólag a zsírosbödön 
volt az élelmezés központi tengelye. Ha a 
bödönben volt zsír, akkor volt nyugalom 
és boldogság, de ha nem… Van személyes 
emlékem az üres bödön okozta nyomott 
hangulatról, sőt nyugodtan mondhatom, ré-
mületről. Kis családomat mutatom be, hogy 
megértsék jobban a helyzetet. Más családok-
nál igencsak hasonló lehetett az állapot.

Szóval itt vagyunk hárman, anyai nagy-
anyám, édesanyám és jómagam. Két nősze-
mély, meg egy óvodáskorú kis mulya. Apám 
valahol a háborúban, a tábori lap szerint 
szovjet hadifogságban.

Mindenki kapálódzik, próbál életben 
maradni, néhány élelmes öreg gazda napra-
forgót termelt, és az utca végén valaki olaj-
ütő kisműhelyt nyitott.

Távoli tanyákról, a nagymagyar alföld 
eldugott zugaiból hoztak néhány zsák nap-
raforgómagot az ütőbe, – leginkább biva-
lyosszekéren.

2. sz. lelet
Bivalyosszekér. A lovat, ha volt, elrekvirálta 
a hazai hadsereg, ha mégis sikerült megmen-
teni, akkor elzabrálták a ruszkik. (Ruszkik 
szó magyarázata a 3. leletnél)

Álldogálnak a nyugodt csendes bivalyok 
a parasztszekér előtt lehorgasztott fővel, 
vagy leheveredve járommal a nyakukban ké-
rődznek a latyakos sáros kövezetlen falusi 
utcán, a gazda még bent figyeli-várja csurog 
e már a sűrű sárga nedű a kannába.

Az ütős vámot szedett, amiből a környék-
beli asszonyok vásárolhattak – ha volt miből.

3. sz. lelet.
Ruszkik. Ha nem veszik rossznéven kissé 
hosszasabban elidőznék ezen emléklelet is-
mertetésénél, mert ez a legnagyobb hatást 
gyakorolta rám.

Nem tárgyak, hanem élő emberek nyü-
zsögnek elő a messzeségből.

Olvastam Márai Sándor, neves írónk, 
vagy Darvas Iván, feledhetetlen színészünk 
tollából a ruszki emlékeket, - de ezek felnőtt 
férfi észlelései,de mit láttam én, - aki ugyan 
két asszony forró, odaadó gondoskodásában 
éltem, ami így utólag nézve is gyönyörű volt 
és szívmelengető, - de a háborús zivatarban 
mégis csoda, hogy életben maradtam.

A ruszkik jövetelét először csak hallot-
tuk a közeli gazdátlanná vált ház pincéjében 

lapulva. A mi egyszerű parasztházikónk 
nem volt alápincézve, ígyhát az ostrom kö-
zeledtével a néptelenné vált ház pincéjébe 
mentünk néhány szomszédasszonnyal és 
kisgyerekkel az elsőháborút járt öregek ja-
vaslatára. Megúsztuk, - pedig az utcát, amit 
a háború előtt Mózes utcának „keresztel-
tek” (azért az idézőjel, mert ez bizony a 
kisújszállási zsidónegyed, ahol a keresztelés 
csak nálunk, gojoknál volt szokásban) szó-
val a mi kis utcánk a háború után az ostrom 
utca nevet kapta – teljesen jogosan. Kelet-
nyugati iránya miatt, itt zúdult végig a fel-
szabadítónak nevezett vörös hadsereg. De 
ekkor még nem láttam semmit. Amit hal-
lottam, azzal nem sokat törődtem.

Azután csend, a sarkon egy döglött ló he-
vert egy véres pokrócon. A pokrócot amit ma 
finom gyapjúplédnek neveznénk, anyám ki-
huzgálta a lótetem alól, otthon kimosta és ké-
sőbb kabátot szabott belőle. Ruszki katonát 
(a „felszabadító” Vörös Hadsereg Harcosa) 
meglepően furcsa körülmények közt pillan-
tottam meg – életemben először. A harcoló 
első hullám után megjelent a második és ki 
tudja hányadik hullám. A rozoga léckerítést 
semmibe véve teherautó hajtott az udvarunk-
ba, nem bíbelődtek a kocsibehajtó nagykapu 
kinyitásával. Én ezt nagyon muris szórakozta-
tó dolognak találtam, de nagyanyám, aki nor-
mális helyzetekben is igen cifra dolgokat tu-
dott mondani, most sem tett lakatot a szájára. 
A tovarisok leugráltak a kocsiról, kinevették 
nagyanyámat, aki hadonászva szidta az anyu-
kájukat (anyám rejtekhelyén lapított).

Egyszerű orosz, vagy ukrán parasztle-
génykék voltak ők, akiket még nem rontott 
el a háború, rácsodálkoztak a külföldre, hi-
szen valószínűleg először láttak idegen vá-
rost, másféle házakat és szokásokat.

Sáros csizmával felmásztak a falusi budi 
tisztára sikált deszkájára, - nagyanyám sep-
rűvel fenyegette őket és bemutatót tartott 
hogyan kell az illemhelyet illően használ-
ni. A legények fetrengtek a röhögéstől, de 

a szokásukon változtatni nem akartak. A 
hátukon lógott a gitár, vagyis a dobtáras 
géppisztoly, ezt soha le nem tették, zsebük, 
kitömve lőszerrel, amivel célbadobáltak a 
szomszéd ház parányi hátsó ablakára. Alig 
vártam, hogy eltűnjenek és a szétdobált 
lőszert összeszedhessem. Minden gyerek 
– persze csak a fiúk – gyűjtögették a lőszert 
és más háborús dolgokat, ezzel játszadoz-
tunk. Néhányan túléltük, míg mások fel-
robbantak. Sokáig félve kerülgettem egy fát 
a kertek aljában ahol háborús tragédia tör-
tént. Egy rokonfiú halt meg. Aknavetőgrá-
nátot találtak, dróttal felkötötték a fa ágára 
és alatta jókora tüzet raktak. Meglapulva 
várták a durranást, de semmi nem történt, a 
tűz kezdett kihamvadni. A robbanás akkor 
történt, amint próbálta éleszteni a tüzet.

Ha még tart a türelmük, egy utolsó em-
lékleletet elővezetnék, kissé mélyebb réteg-
ből. Az amerikai repülők már Olaszország-
ban szállnak fel, a Nagy Magyar Alföld fölött 
átrepülve támadják az Ukrajnában hátráló 
német /és magyar csapatokat. Az útbaeső 
magyar városokat is megbombázták néha-
néha nehogy elfelejtsük, hogy háború van. 
Rádió szól valahol egy nyitott ablakban:

Légiveszély! – Légiveszély! Szabadka 
– Zombor – Újvidék. Még ott vannak, de 
egy repülőnek néhány perc és már itt zúg 
és dübörög a felhőnyi rémület a nagykun-
sági városka fölött. Megszólal a városháza 
tetején a sziréna, az emberek védett helyre 
próbálnak húzódni.

Aranka néni az óvónő kinyitja az óvo-
da kiskapuját. Futás haza gyerekek. Vijjog 
a sziréna, dübörög az ég és a rémült gye-
rekfalka rohan-rohan ki erre, ki arra, hogy 
minél hamarabb hazaérjen a mamához, ahol 
vélt biztonság és aggódó szeretet várja.

Az óvodának volt pincéje, - de ha oda 
mentünk volna óvónénivel és a dadussal, akkor 
most nem volna aki e sorokat írja Önöknek.

Az óvoda telitalálatot kapott, szerencsére 
már senki nem volt ott. A romokat a háború 
után eltakarították, csak két ismerős geszte-
nyefa jelölte a valamikori óvoda udvarát.

Asztalos Lajos

RÉGÉSZET
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Nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásá-
nak, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. 
törvény dohánytermék fogyasztására és az azzal kapcsolatos 
szankciók alkalmazására vonatkozó rendelkezései közérthetően 

Teljes dohányzási tilalom: 
1. közoktatási intézményben1(pl. óvoda, általános iskola és kö-

zépiskola), és a bejáratától számított 5 méteres távolságon belül, 
2. gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben (pl. bölcső-

de), és a bejáratától számított 5 méteres távolságon belül, 
3. egészségügyi szolgáltatónál (pl. kórház, rendelő) és ahol eü. 

szolgáltatást is nyújtanak függetlenül az intézmény rendeltetésé-
től, és a bejáratától számított 5 méteres távolságon belül, illetve a 
dohányzóhely az intézmény területén kívül úgy jelölhető ki, ha az 
egészségügyi szolgáltatást igénybevevők szokásos vagy szükség-
szerű útvonalától megfelelően elkülönül, 

4. helyi közforgalomban közlekedő közösségi közlekedési eszkö-
zön, helyiérdekű vasúton, menetrend alapján belföldi helyközi közfor-
galomban közlekedő autóbuszon, valamint menetrend szerint közleke-
dő személyszállító vonaton (pl. HÉV, BKV, Volán és MÁV járatok), 

5. munkahely zárt légterű helyiségeiben, 
6. közforgalmú intézmény2zárt légterű helyiségeiben (függet-

lenül attól, hogy a belépés esetleg feltételhez kötött, pl. zártkörű 
rendezvény) és a bejáratától számított 5 méteres távolságon belül. 

7. közterületi játszótereken, továbbá a játszóterek külső határ-
vonalától számított 5 méteres távolságon belül, 

8. a közforgalmú vasúti létesítmények és pálya tartozékainak 
személyforgalom számára megnyitott területein, megállóban, vá-
rakozóhelyen, illetőleg helyiségben, valamint nyílt légterű megálló, 
várakozóhely esetén annak külső határvonalától számított 5 méteres 
távolságon belül (ha a terület külső határvonala nem állapítható meg 
egyértelműen, akkor kijelölő táblától vagy más jelzéstől számított 5 
méteres sugarú körnek megfelelő körzetben tilos dohányozni). 

Csak kijelölt helyen megengedett a dohányzás: 
A) nyílt légtérben kijelölt dohányzóhelyen: 

1. közforgalmú intézmény területén (pl. udvar), 
2. munkahelyen (pl. udvar), 
B) zárt légtérben kijelölt dohányzóhelyen: 
1. büntetés-végrehajtási intézményekben a fogvatartottak - 

köztük a kóros elmeállapotúak számára, 
2. pszichiátriai intézetben a pszichiátriai betegek számára, 
3. a már működő szivarszobákban, 
4. zárttéri munkahelyen, ahol a munkahelyi klíma a külön jog-

szabályban meghatározott korrigált effektív hőmérséklet a 24°C-ot 
meghaladja. 

5. közterületnek minősülő, a gyalogosforgalom számára nyit-
va álló aluljárókban és egyéb, zárt légterű közforgalmú közlekedő 
összekötő terekben 

Egészségvédelmi bírság 
Egészségvédelmi bírság csak azon dohányzással összefüggő 

tilalmak, korlátozások megsértése esetén azon természetes sze-
méllyel szemben szabható ki, aki a cselekmény elkövetésekor 14. 
életévét betöltötte és saját jövedelemmel rendelkezik. 

A bírság mértéke: 
1. a természetes személlyel szemben, aki tiltott helyen dohány-

zik 20.000-50 000 Ft 
2. az Nvt. betartásáért felelőssel szemben 100.000-250.000 Ft 
3. az intézmény, szervezet, üzemeltető vagy gazdasági társaság 

esetében 1.000.000-2.500.000 Ft. 
Egészségvédelmi bírság megfizetésének egyik módja a helyszí-

nen megállapított és kiszabott egészségvédelmi bírság: max. 30.000 
forint, ha 30 napon belül befizetésre kerül, ellenkező esetben akár 
50.000.- Ft. is lehet.

BFKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

NEMDOHÁNYZÓK védelme

2012. 01. 01-én módosított 1998. évi XXVIII. Az állatok 
védelméről és kíméletéről szóló tv alapján 2012-től az 
önkormányzatok kivethetik az úgynevezett ebrendésze-
ti hozzájárulást (ebadót), melynek maximális összege évi 
6000 forint lehet.  Ez alól mentesülnek többek között, az 
ivartalanított kutyák. Az ivartalanítás tényét az ivartalaní-
tást végző állatorvosnak az oltási könyv megfelelő részében 
igazolnia kell. 

Ezen kívül a 41/2010 (II. 26.) Kormány rendelet értel-
mében a gazdát cserélő kutyákat, függetlenül az életkoruk-
tól, microchippel kell megjelölni. 

Az ivartalanítás és a microchipes megjelölés saját, illetve 
állatunk érdekét is szolgálja. Az ivartalanítással nemcsak a 
nem kívánt szaporulat, hanem több, ivarszervekkel össze-
függő betegség is megelőzhető. 

A microchip pedig az állat elkóborlása esetén (így szil-
veszter után ez a téma aktuálisabb) nyújt hatalmas segítsé-
get a mielőbbi hazatérésben. Ma már a legtöbb állatorvo-
si rendelő, állatmenhely, ebrendészeti telep rendelkezik a 
chip leolvasásához szükséges műszerrel, így ha az állat ren-
delkezik microchippel, ez pár másodperc alatt kiderül, és 
kedvencünk nagyon gyorsan hazakerülhet. Ellenben a chip 
nélküli kutyák tulajdonosai hosszú hetekig, hónapokig is 
kereshetik kedvencüket. 

Ezek figyelembe vételével kedvezményes egybekötött 
ivartalanítási és chipezési akciót hirdetünk, melynek rész-
leteiről érdeklődjön rendelőnkben.

Hegyvidéki Kisállatklinika Állatkórháza
Szentendre, Római sánc u. • 2/b 26/317-532, 30/937-0163

Tahitótfalu, Szentendrei út 6. • 26/385-152
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A Polgármesteri Hivatal közvetlen telefonszámai

Feladatkör Ügyintéző Telefonszám
Anyakönyvi ügyek, lakcímbejelentés Kajos Lászlóné 06-26-814-844
Adóügyek Kőbányai Jánosné 06-26-814-848
 Virágh Zita 06-26-814-850
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

Kedves Háziasszony!
Először is szeretnék egészségben, békes-
ségben, sikerekben gazdag új Esztendőt 
kívánni. Az év végi nehezebb ételek után 
próbáljunk meg visszatérni az egészsé-
gesebb táplálkozáshoz, így nem leszünk 
fáradtak, nem fog fájni a fejünk, a gyom-
runk. Ha hétköznap nem érünk rá főzni, 
ne akarjunk hétvégéken kislakodalmat csi-
nálni családunknak.  Jegyezzük meg, hogy 
a gyomrunk térfogata a hétvégeken is csak 
akkora, mint a hétköznapokon. Csak egy-
szerű ételeket készítsünk és egy-két almával 
menjünk szabad levegőre nagyokat sétálni, 
kerékpározni, kirándulni.

Gulyásleves zöldbabbal
10 dkg szójakockát kb. 2 óra hosszat házi 
készítésű ételízesítős vízben áztatok. Ez-
után 1 fej vöröshagymát megtisztítok, apró 
kockákra vágom, és 1 deci vízben puhára 
párolom. 2 evőkanál olajat, 1 mokkáskanál 
pirospaprikát adok hozzá, és beleforgatom 
a megáztatott szójakockát. Néhány percig 
együtt pirítom, majd annyi vizet öntök rá, 
hogy ellepje. Borsika fűvel, őrölt babérral 
fűszerezem, és fedő alatt pár percig páro-
lom. Ekkor 30 deka kockákra vágott bur-
gonyát és zöldbabot szórok bele, és annyi 
vízzel engedem fel, hogy gulyásleves sűrű-
ségű legyen. Puhára főzöm és kapros tejföl-
lel tálalom.
Elkészítési idő: 35 perc + áztatás

Gombás túrófánk
50 deka tehéntúrót áttörök, majd 3 tojás 
sárgájával, 5 deka liszttel, 5 deka zsemle-
morzsával, csipetnyi sóval és borsikafűvel 
összegyúrom. 1 órát állni hagyom, majd ke-
mény habbá vert tojásfehérjét is beleforga-
tok. Vizes kézzel ujjnyi hosszúkás rudacs-
kákat formálok belőle, bő olajban kisütöm. 

Gombamártással meglocsolva, a tetejét zsá-
zsával vagy petrezselyemzölddel meghintve 
tálalom.
Elkészítési idő: 35 perc + állásidő,

Céklaleves
40 deka céklát megmosok, megtisztítom, 
és apró kockákra vágom. Fél citrom levét 
rácsavarom, és meghintem 1 evőkanál házi 
készítésű ételízesítővel, csipetnyi kömény-
maggal, majd annyi vizet öntök rá, amennyi 
ellepi. 10 percig kis lángon lefödve párolom 
és hűlni hagyom. Végül 1 evőkanál olajjal, 
2 deci kefirrel meg 1-2 tojássárgájával tur-
mixolom. Forralt vízzel krémleves sűrűsé-
gűre hígítom. A tányérokba mért levesbe 
puffasztott rizst vagy pirított zsemlekockát 
szórok, és apróra vágott zsázsával vagy me-
télőhagymával meghintem.
Elkészítési idő: 35 perc.

Kakukkfüves sültburgonya
Egy kg meghámozott burgonyát karikára 
vágok, és kivajazott tűzálló tálba egy sort 
lerakok. Erre karikára vágott vöröshagymát 
hintek, amit megszórok fehérborssal, csi-
petnyi sóval, finomra vágott kakukkfűvel és 
petrezselyemzölddel. Kevés vajjal is meglo-
csolom. Erre ismét burgonyát, fűszereket 
és vajat rétegzek. A tetejét vékony füstölt 
szalonnával díszítem, majd fóliával lefedve, 
lassú tűzön puhára sütöm. Fél óra múlva a 
fóliát leveszem és pirosra megpirítom. Sava-
nyúsággal tálalom.
Elkészítési idő: kb. 1 óra.

Párolt karfiol tojással
1 közepes fej hagymát megtisztítok, apró 
kockákra vágom, és 1 evőkanál margarinon 
megfuttatom. 60 deka karfiolt előkészítés 
után rózsáira szedek, a húsos szárát apró ka-
rikákra vágom, és a rózsákkal együtt a hagy-
mához adom, majd puhára párolom. Ügye-

lek rá, hogy lé csak alig-alig legyen alatta. 
4 tojást csipetnyi sóval simára keverek, és a 
párolt zöldségre öntve addig sütöm, amíg 
megkocsonyásodik. A tetejét reszelt sajttal 
megszórom. Céklasalátát tálalok hozzá.
Elkészítési idő: 25 perc

Céklasaláta
60 deka közepes nagyságú céklát megmo-
sok, majd meghámozom, legyalulom és 
salátástálba halmozom. 2 nagy kicsumázott 
almát vékonyra szeletelek, 1 fej megtisztí-
tott vöröshagymát apróra vágok, és a cék-
lához adom. 1-2 citrom levéből 1 pohár víz-
zel, 1 evőkanál mézzel, leheletnyi sóval, kö-
ménymaggal, borsikafűvel meg 1 evőkanál 
olívaolajjal salátaecetet készítek. A céklára 
öntöm és a tetejét zsázsával meghintem. 
Még finomabb, ha 1 fej meghámozott nyers 
zellergumót is belereszelek. Legalább egy 
órát hagyjuk állni, hogy jól összeérjen.
Elkészítési idő: 25 perc

Lidinéni csörgő fánkja
„Baba látogatóba vitték, farsangi mulatság-
ba, vagy bableves mellé készítették.”
Hozzávalók és elkészítés: 6 tojás sárgája, 
1 egész tojás, 2 kanál cukor, pici só, ½ dl 
rum, és amennyi lisztet felvesz. Az egészet 
jól kidolgozták, és egy kicsit pihentették, 
majd késhát vastagságúra nyújtották. Cifra 
metélővel (derelyevágó) 10-15 cm-es ferde 
négyzetekre darabolták. A négyzet közepét 
is bevágták és a nyíláson az egyik sarkát át-
fordították, majd úgy tették a forró zsírba, 
(mostanában olajat használnak) amennyi 
könnyen elfért benne. Nagyon gyorsan 
sült, ezért gyorsan is kellett fordítani, szű-
rő kanállal szedték ki. Vaníliás porcukorral 
hintették meg.
Jó étvágyat kívánok!

BORSZÉKINÉ RÉTHÁTI ÁGNES

TÁPLÁLKOZZUNK EGÉSZSÉGESENTÁPLÁLKOZZUNK EGÉSZSÉGESEN
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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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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

Pócsmegyer Község Képviselő 
Testülete 90/2011. (X.13.) 

Ök. sz. határozatával 
értékesíteni kívánja 

Pócsmegyer Község Önkormányzatának 
tulajdonában lévő,

314 hrsz-ú, természetben 
Arany János u 10. sz. alatti, 

belterületi, 832 m2 alapterületű, 
kivett beépítetlen terület 

megnevezésű, ingatlanát.
 Vételár: 6.500.000.-Ft

 Érdeklődni: 
Pócsmegyer Község Önkormányzata

2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.
Tel.: 26 / 395-006

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

A csillaggal jelölt járatok 
munkaszüneti napokon 

nem közlekednek!
A két csillaggal jelölt 

járat csak tanítási napo-
kon közlekednek!

A három csillaggal jelölt 
járat csak előzetes kérés-
re közlekedik. Igénylés 

21:30-ig!
•

VITELDIJAK: 
(szeptember 1-től)

Felnőtt jegy: 220.- Ft.

Diák és Nyugdíjas jegy: 
150.- Ft.

Kerékpár: 200.- Ft.

Felnőtt bérlet:
4.600.- Ft.

Diák bérlet: 2.000.- Ft.

Különjárat: 1.700.- Ft.

DunaKomp Kft.
Telefon: 

06 (70) 296-5079

PÓCSMEGYER - LEÁNYFALU 
RÉVÁTKELŐ MENETREND

www.pocsmegyer-surany.hu 19.

Ezúton értesítünk minden kedves 
érdeklõdõt, hogy 

HADHÁZY SÁNDOR, a Pest 
megyei 11. számú választókerület 
országgyûlési képviselõje minden 
hónap elsõ szerdáján, 18 órától 20 

óráig fogadóórát tart a
Szentendrei Irodájában.

Az iroda címe: Dunakanyar körút 14., 
illetve Árpád utca 6. (átjáróudvar)

Téli nyitva tartás: 15 órától 19 óráig
Telefon: 26/300-652

Villámposta-cím: 
pest11fidesz@axelero.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

Eladók valódi bôr nôi 
és férfi (béleletlen, 

selyembélelt, 
báránybélelt) kesztyűk, 

több méretben.
Magyar gyártmány!

Surány IV. Apai János
Tel.: 06-70 866-45-86
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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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