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Pócsmegyer község anyakönyvi eseményei 2011. évben
„Ó mily édes, mily tündér e gyermek,
tudom, hisz „mondják” idegen szemek,
ha ébredezik, nem sír, vidáman nevet,
gőgicsélve emel ajkamhoz pöttömnyi kezet.”

„Ha hiszel bennem, én is hinni fogok,
Ha bízol bennem, én is bízni fogok,
Ha útnak indulsz, én is veled megyek,
Ha szeretni fogsz, én is boldog leszek!”

Születtek:
Kató Szabolcs
2011.01.07.
Holler Zengő Milla
2011.01.22.
Király Katalin Erzsébet 2011.02.10.
Kovács Botond
2011.02.17.
Horváth Hanna Sára 2011.02.20.
Szemmelveisz
Vince Máté
2011.02.28.
7. Agárdi Flóra
2011.03.06.
8. Székely Mihály
2011.04.29.
9. Zsolt Anna
2011.04.29.
10. Chinci
Alexandra Mercédesz 2011.04.30.
11. Miklós Anna
2011.05.16.
12. Sebő Márton Ágoston 2011.06.02.
13. Gönczi Benett Simon 2011.06.16.
14. Baranyi Hanna
2011.06.30.
15. Szoldán Lara
2011.07.13.
16. Faarkas Bernát
2011.07.16.
17. Sándor Zoé
2011.07.30.
18. Soos Abigél
2011.08.26.
19. László Tibor
2011.08.29.
20. Bagdi Lívia
2011.09.16.
21. Csereklye Emma
2011.09.19.
22. Kovách Zsigmond
2011.09.24.
23. Bodor Boglárka
2011.09.28.
24. Bodor Liliána
2011.09.28.
25. Dobos Erik
2011.10.03.
26. Szolnoki Lóránd
2011.10.13.
27. Farkas Lőrinc Benedek 2011.10.18.
28. Balla Bálint
2011.11.15.
29. Gödörházi
Bendegúz Lajos
2011.11.17.
30. Németh Róbert
2011.12.15.

Házasságot kötöttek:
Wershweffani Nagmi Mohamed Farkas Marianna
2011.03.04.
Lingauer Miklós Ferenc Szabó Judit Veronika
2011.03.19.
Krautheim Viktor Balázs Vécsei Mónika
2011.04.09.
Szalai László Ferenc Körmöczy Ágnes Judit
2011.05.13.
Király Péter Kalocsa Annamária
2011.05.21.
Farag Al Denini T. Mohamed Jankovics Anikó
2011.06.14.
Vitályos László Imre Dinnyés Zsuzsanna Ilona 2011.06.17.
Takács Attila Zsolt Prohászka Nikoletta
2011.07.01.
László Tibor Tichy Karolina
2011.07.02.
Herdlicska Péter Lajos Lovácsi Gabriella
2011.08.06.
Bodor Róbert Ficsor Adrienn
2011.08.27.
Suszt Ákos Zoltán Pecsenye Márta
2011.12.29.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2011. évben jubiláló Házaspárok:
Szabó János és Molnár Erzsébet 2011.
november 17-én ünnepelték 60. , Deák
Ernő és Zsigmond Erzsébet 2011. március 18-án ünnepelték 50., Végmann
János és Pintyidán Rozália 2011. augusztus 26-án ünnepelték 50. házassági
évfordulójukat.

„Mécseseknek forró lángja,
lobog tán örökké,
Ez jelzi, hogy nem feledünk
sohasem el többé.
Mindig velünk voltatok,
vagytok és lesztek,
Hiszen a mi emlékünkben
Ti mindig is éltek.”

Elhunytak:
Oláh János Attila
Zsigmond Dániel
Kocsis Sándorné
/Miskei Julianna/
Karácsony István
Bán Margit
Brechli Mihály
Brechl János
Morvai József
Szarka Béláné
/Angyal Margit/
Brenner József
Dr. Bodocsi Gábor András
Tóth Péter Ferenc
Vitálos Jánosné
/Hagymási Zsuzsanna/
Kökény István
Kőszegi József

44 év
77 év
72 év
86 év
84 év
58 év
55 év
76 év
86 év
72 év
73 év
62 év
82 év
52 év
79 év

Kajos Lászlóné
anyakönyvvezető
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A 2012. február 9-én tartott Képviselőtestületi ülés megtárgyalásra váró napirendi pontjai:
1./ Előterjesztés az Önkormányzati
2012. évi költségvetéséről
2./ Előterjesztés Pócsmegyer Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének az épített és természeti
környezet helyi védelméről szóló
…/2012. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról
3./ Előterjesztés Pócsmegyer Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi
ellátásokról szóló 4/2007. (IV. 26.)
rendeletének módosításáról szóló
…/2012. (…) önkormányzati rendelet megalkotásáról
4./ Előterjesztés Pócsmegyer Község
Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatalában
dolgozó köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok meghatározásáról
5./ Előterjesztés az óvoda felvételi időpontjáról
6./ Tájékoztató a bizottságok 2012. évi
munkatervéről
7./ Aktuális témák
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tartott polgármesteri beszámoló elfogadása után Németh Miklós
polgármester Fazekas János képviselőnek, a Pénzügyi-Ellenőrzési Bizottság
elnökének adta meg a szót, a Testületi
ülés igen fontos 1. napirendi pontjának,
az önkormányzat 212. évi költségvetésének ismertetése céljából. Fazekas
János képviselő magasnak tartja a 2012.
évi költségvetésben mutatkozó hiányt,
különösen amiatt, hogy a hitelfelvétel
bizonytalan. Szükségesnek tartaná egy
gazdálkodási terv elkészítését, mely
tartalmazza a kifizetendő számlák kiegyenlítésének sorrendjét. A fejlesztési
tervek ismeretében elsődleges feladat a
forráshiány megszüntetése.
Az ünnepségeket, rendezvényeket
le kell csökkenteni, össze kell vonni a
képviselő úr véleménye szerint
Az adománykérőket egységesen el
kell hárítani.
Az első félévben a kiadásokat a minimumra kell szorítani.
Dr. Csémy István képviselő véleménye szerint a rendezvények összevonása helyett inkább a költségeket kell
csökkenteni.
2.

Németh Miklós polgármester hozzátette, hogy a költségvetés összeállításánál figyelembe vették, hogy azt
március hónapban újra kell gondolni az
új szabályozások miatt. A hivatalban is
visszafogták a költségeket. Végrehajtásokat indítottak el, gépkocsikat vontak
ki a forgalomból, melyek után hosszabb
ideje nem fizették be a súlyadót
Fazekas János képviselő szerint egy
új rendelet lehetővé teszi hogy az önkormányzatoknál is a rossz fizetők névsorát 10 nap után ki lehet függeszteni.
Dr. Csémy István képviselő felvette, hogy minden testületi ülésre készüljön egy aktuális likviditási mutató, mely
tükrözi a pénzügyi egyensúlyt.
Fazekas János képviselő közölte a
képviselőkkel, hogy a testületi ülést megelőzően a Pénzügyi-Településfejlesztési
Bizottság a költségvetést megtárgyalta, a
rendeletet elfogadásra javasolja.
Testület: egyhangú, 6 igen szavazattal, 256 113 ezer forint kiadási, 221 543
ezer forint bevételi főösszeggel, 34 570
ezer forint forráshiánnyal a 2012.évi
költségvetési rendelet tervezetét elfogadta és megalkotta
Pócsmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2012. (II. .......) önkormányzati rendeleté-t az önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről
Az ülés napirendjének 2. napirendi
pontja az értékvédelmi rendelet megalkotása
Molnár Gyöngyi jegyző javaslata,
hogy a már többször egyeztetett rendelet 2012. március hónaptól legyen
hatályos.
Fazekas János képviselő Surány területéről egyetlen épület sem szerepel
benne. Mi ennek az oka?
Németh Miklós polgármester első
körben csak a falura terjedt ki a védendő épületek, természeti tárgyak felmérése, majd később kiegészül Suránnyal.
A most elkészült anyag egy alap, mely
folyamatosan tud bővülni.
A Testület egyhangú, 6 igen szavazattal, az értékvédelmi rendeletet elfogadta és megalkotta
Pócsmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2012. (II. ....) önkormányzati rendeleté-t az épített és természeti környezet helyi védelméről
Az ülés 3. napirendi pontja a pénzbeli és természetbeni szociális és gyer-

mekvédelmi ellátásokról szóló rendelet
módosítása volt.
Molnár Gyöngyi jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy egyetlen módosítás történt a rendeletben, kikerült belőle a helyi lakásfenntartási támogatás.
A Testület egyhangú, 6 igen szavazattal, a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról
szóló rendelet módosítását elfogadta és
megalkotta
Pócsmegyer Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2012. (II. …) önkormányzati rendeleté-t a pénzbeli és természetbeni
szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 4/2007. (IV. 26.) rendelet módosításáról
A napirend 4. pontja a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők
teljesítménykövetelményeinek alapját
képező célok meghatározása
A teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok
I. Átfogó, valamennyi köztisztviselőt érintő teljesítmény-követelmények
alapját képező kiemelt célok
II. Hatósági feladatokhoz tartozó
kiemelt célok (szociális ügyek, műszaki ügyek, gyámügyek, szabálysértési
ügyek)
III. Az adóügyekhez és a gazdálkodással kapcsolatos feladatokhoz tartozó kiemelt célok
IV. Szervezési és munkaügyi feladatokhoz tartozó kiemelt célok
Határidő: egyéni teljesítménykövetelmények értékelésére: 2012. december 31.
Az ülés 5. napirendi pontja, előterjesztés az óvoda felvételi időpontjáról
10/2012. (II. 09.) Ök. sz.
h a t á r o z a t:
Pócsmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású Barangoló Óvoda felvételi szabályait a következők szerint
határozza meg.
Pócsmegyer területén a Barangoló Óvoda az egész község területéről
fogadja a gyermekeket, és a felvételnél
tekintettel van az esélyegyenlőségi előírásokra. Az intézménybe elsődlegesen
a pócsmegyeri polgárok gyermekeit veszik fel, és csak a helyi igények maradéktalan teljesülése után vehet fel nem
helyi lakost az óvodavezető, az esetet
pedig jeleznie kell a fenntartó felé.
www.pocsmegyer-surany.hu
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Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
102. § (2) bekezdésének a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a Barangoló Óvoda intézményben a 2012/2013as nevelési évre az óvodai beíratás
időpontját 2012. április 10. 11.12.13.
napjára tűzi ki. Az óvodai jelentkezés
helye: Barangoló Óvoda Pócsmegyer,
Táncsics u. 26.
A felvételi jelentkezéshez szükséges iratok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek egészségügyi kiskönyve,
- a gyermek lakcímkártyája,
- az egyik szülő személyi igazolványa
vagy lakcímkártyája.
A Képviselő-testület a Barangoló
Óvoda nyári zárva tartásának idejét
2012. július 16-tól 2012. augusztus 17ig határozza meg.
Határidő: 2012. március 09. a beíratás kihirdetésére
Felelős: Óvodavezető
Az ülés 7. napirendi pontjaként
szereplő aktuális témák tárgyalását
követően az ülés 19 óra 30 perckor ért
véget.
Csémy Istvánné

Németh Miklós
polgármester
ügyfélfogadási ideje
megváltozik:
2012. március hónaptól
a polgármester úr minden hónap utolsó keddjén 13 és 15 óra
között várja a kedves
ügyfeleket előzetes
telefoni bejelentés
alapján.
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A Dunai Vízirendészeti
Rendőrkapitányság felhívása
Megjött a tél, a Vízirendészeti szolgálat szeretné, ha ebben az évben csökkennének a
balesetek, ezért indokoltnak tartja, kellő időben felhívni a lakosság figyelmét a jégen
való tartózkodás és közlekedés legalapvetőbb rendelkezéseire. A 46/2001. (XII.27.)
BM. számú rendelet ide vonatkozó rendelkezései sajnos kevés ember előtt ismertek.
A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú,
nem olvad, illetve nem mozog. A gyakorlati tapasztalatok alapján az állóvizek
jege akkor tekinthető kellő szilárdságúnak, ha vastagsága eléri vagy meghaladja
a 10 cm-t.
TILOS a szabad vizek jegén tartózkodni:
¾ éjszaka és korlátozott látási viszonyok között,
¾ járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével,
¾ kikötők és veszteglőhelyek területén,
¾ folyóvizeken.
Teherbírást csökkentő tényezők:
¾ fenékről előtörő kisebb, nagyobb források
¾ csatorna bekötések
¾ áradás, apadás által kialakított jégmozgás
¾ felmelegedés a jégréteget elvékonyítja, ami a jégen tartózkodók számára veszélyes lehet.
Folyóvizeken jellemző a befagyás folyamatában, hogy a már beállt jégmezőre
újabb táblák torlódnak, rakódnak, ezek nem biztonságosak, a rajtuk való közlekedés
életveszélyes és tilos! A folyóvizek vízszintváltozásai jégmozgást idéznek elő, apadás
következtében a látszólag még szilárd jég állapota megváltozik, beroppanása várható.
Több napos melegebb idő hatására a jég vastagsága csökken, szilárdsága romlik,
ezért a rajta való közlekedés, sportolás, tartózkodás veszélyes. Különös veszélyeket
rejthet a friss havazás, mert a jég tényleges állapotát nem lehet időben felismerni
Ajánljuk még, hogy azokon az állóvizeken, ahol a lakosság tömeges megjelenése
várható, pl.: szabadstrandok jegén, átkelési helyeknél, a jégből való mentéshez felúszó,
nagyfelületű tárgyakat, pl.: falétrát, pallót és megfelelő erősségű és karbantartott kötélzetet tartsanak készenlétben.
Akik valamely vízterület tulajdonosai, kezelői, és a jégen léket vágnak, jégkitermelést folytatnak, kötelesek a jégmentessé vált területet távolról felismerhető módon, egy
méter magasságban elhelyezett, legalább 10-10 cm széles piros-fehér csíkozású korláttal megjelölni, körülhatárolni! Jégkitermelés, vagy más – jégen történő - munkavégzés
esetén a munkáltató köteles figyelőszolgálatot szervezni, és mentőeszközt biztosítani.
Fontos tanács, hogy a jeges vízből, a jégből mentett embert azonnal ne vigyük túlfűtött meleg helyre, dörzsöléssel próbáljuk a vérkeringését beindítani, előzőleg a jeges
ruházatától meg kell szabadítani. Az ilyen személyt minden esetben orvosi elsősegélyben, orvosi ellátásban kell részesíteni.
A Belügyminiszter 46/2001. (XII.27.)BM rendelete alapján a jégen tartózkodás
szabályait, a jégbeszakadások miatt bekövetkezett balesetek megelőzése érdekében a
vízirendészet fokozottan ellenőrizni fogja!
Felhívásunk betartása, az állampolgárok törvénytisztelete megelőzheti a tragikus
balesetek bekövetkezését.
Tisztelettel:
A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
A MEGNÖVEKEDETT ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS HATÓSÁGI FELADATOK ELLÁTÁSA ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK TISZTELT ÜGYFELEINKET, LAKÓTÁRSAKAT ÉS
NYARALÓTULAJDONOSOKAT, HOGY A HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJÉT SZÍVESKEDJENEK SZIGORÚAN BETARTANI AZ ALÁBBIAK SZERINT:
HÉTFÕ: 13 ÓRÁTÓL 16 ÓRA 30-IG • SZERDA: 8 ÓRÁTÓL 16 ÓRA 30-IG • PÉNTEK: 8 ÓRÁTÓL 12 ÓRÁIG
AZ ÜGYFÉLFOGADÁSI IDÕN KÍVÜL A HIVATAL BEJÁRATÁT ZÁRVA TARTJUK, MELYNEK SZÍVES TUDOMÁSULVÉTELÉT ÉS MEGÉRTÉSÉT KÉRJÜK.
KÉPVISELÕ-TESTÜLET

www.pocsmegyer-surany.hu

3.

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ

Csatorna hírek
A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 2011. december
hónapban tértivevényesen megküldte
a fizetés megkezdéséről szóló értesítőt a csatornázásban érintett lakosoknak.
Sajnos, nagyon sok levél érkezett
vissza a postától. Ennek egyik oka a
cím elégtelensége, másik oka, hogy a
postaládába bedobott tértivevényes
értesítők ellenére, a lakosok nagy része nem kereste a postán levelét.
Szeretnénk kérni azokat, akik a
mai napig nem kapták meg a fent említett értesítőt, szíveskedjenek a Társulatnak jelezni.
Azon tulajdonosoknak, akik a
Lakás-előtakarékosságot választották, az OTP Bank 2011. november
hónapban megküldte a befizetéshez
szükséges csekkeket. A levélben a
csekkeken kívül nem volt információ,
így sokan eldobták azokat. Ebben az
esetben is kérnénk jelzésüket a Társulat felé, akik a bank felé leadják
csekkrendelési igényüket. Addig is a
január – február hónapot szíveskedjenek átutalni, vagy bármelyik OTP
Bankban befizetni, az LTP szerződés
(zöld színű) jobb felsô sarkában található egyéni számlaszámukra.
A projekt jelenleg a közbeszerzési
eljárások kiírásánál tart. Március hónapban a projektmenedzsment, a műszaki ellenőr és a PR (nyilvánosság
biztosítása) kerül kiírásra.
A kivitelező kiválasztása nyár végére várható.
Mindezek után kezdődhet meg a
kiviteli tervek elkészítése és engedélyeztetése. A tényleges munkálatok
megkezdésének várható időpontja
2013. tavasz-nyár.
Név:
Dunakanyari Csatornamű
Vízgazdálkodási Társulat
Cím: 2015 Szigetmonostor,
Nagydunasétány (Alsógödi Révház)
Ügyintéző:
Rózsa Ferencné 06-20/ 549-5966
Ügyfélfogadás: Szerda: 14-18 óráig
Email: sztarsulat@gmail.com
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DUNAKANYAR
KULTURÁLIS SEREGSZEMLE
2012
Örömmel értesítünk MINDENKIT,
hogy 2012-ben, immár hagyományosan újból megrendezzük.
Szeretnénk lehetőséget adni óvodástól az iskolás fiatalokon és dolgozókon át a nyugdíjasokig, - csak amatőröknek és alapfokú „A” művészeti
oktatásban résztvevőknek -, hogy az
előadói művészetekben megmutassák
tehetségüket, tudásukat.
Így: versmondás, prózamondás,
(minőség alapján lehet egy kategória
is) ének- csoportos, szóló,(minőség
alapján együtt is lehet) szóló zene,
csoportos zene, színjátszás, tánc, néptánc, vagy egyéb kategóriákban.
Résztvevő települések: Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pócsmegyer, Tahitótfalu, Szigetmonostor, Visegrád

Jelentkezés: (minden településen
a válogató napjáig) (az iskolákban, a
művelődési házakban, önkormányzatoknál.)
I. forduló: települések rendezvényei,
zsűri válogatja a továbbjutókat.
Időpontja: 2012. márciustól - május elejéig
II. forduló: GÁLAMŰSOR - Tahitótfaluban
Időpont: 2012. május 19. szombat
Kísérő programok: játszóházak,
táncház, stb.
Meghívottak: a szervező települések lakosai
Egyéni előadások legfeljebb 2-5
percesek, a csoportosok 4-12 percesek
lehetnek.
Sikeres felkészülést és jó munkát kívánunk!

Nem maradtak
egyedül

Minden érdeklődőt hívunk és várunk

A Belügyminisztérium rendelkezése
tette lehetővé, hogy átmeneti időre,
1-2 hónapra foglalkoztasson az önkormányzat egy-egy személyt, akinek az idei tél szörnyű hideg napjaiban az volt a feladata, hogy végigjárja a település idős, beteg egyedülálló
lakót, nem fenyegeti-e őket a kihűlés, az elhagyottság veszélye.
Erre a foglalkoztatásra Pócsmegyeren is lehetőség nyílt. A feladatra
Nagy Mónikával kötött szerződést
az önkormányzat jegyzője, Molnár
Gyöngyi.
A látogatásra szoruló lakosok elérhetőségét ki más? Kajos Lászlóné
mutatta meg az ifjú munkatársnak,
aki végig látogatta vele a Surányban
szétszórtan élő rászorultakat.
Ezt követően Mónika a leghidegebb napokon kerékpárral járta
be, akiket meg kellett látogatnia.
Barátságos, mosolygós egyéniségét
örömmel fogadták mindenhol.
Településünkön azonban senkit
nem fenyegetett a kihűlés, a magárahagyatottság veszélye, mert túl a
kormányzati-önkormányzati gondoskodáson, a környező lakosok
is odafigyelnek azokra, akik veszélyeztettek lehetnek.

MEGHÍVÓ

CSÁSZÁR
ANGÉLA
Jászai Mari díjas, Érdemes művész

Vígaszversek a magyar irodalom
gyöngyszemeiből című előadóestjére
2012. február 26-án vasárnap
délután 4 órakor
a Pócsmegyeri református
templomban
a szervező Zöldszigeti Kör Polgári
Kulturális Egyesület
Megjelent nyugalmazott háziorvosunk,

Dr. Kiss András:
Egy váradi orvos
visszaemlékezései
c. könyvének I. kötete.
Dr. Kiss András 2012. március 2-án
délután 5 órakor tart könyvbemutatót a Művelődési házban, melyre
szeretettel várja az érdeklődőket.
www.pocsmegyer-surany.hu
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Zajlik az élet az Akácos úti épületben

Bartháné Varga Mária, az önkormányzat által megbízott
gondnok rendszeres beszámolója szerint vidám élet folyik
a civilek házában az Akácos út 17 szám alatti szép új épületben:
Közhírré tétetik, hogy megnyílt a Surányiak és a Pócsmegyeriek örömére és tartalmas szórakozására a Surány Háza!
Nagyon sok szeretettel ajánlom minden kedves érdeklődő
figyelmébe az alábbi programokat. Hétfőn, szerdán és pénteken délelőtt és este is vidám, zenés torna várja a mozogni

Tegyünk együtt
Surányért!

Legyen Ön is a Surányi Fürdő Egyesület tagja! Tevékenységünkről részletesen olvashatott a Kisbíró korábbi számaiban. Várjuk rendezvényeinkre és közös, közösségépítő, településfejlesztő, -szépítő programjainkra!
Az érintetteket szintén szeretettel várjuk jelenlegi állandó programjainkra:
Baba-mama klub, szerdánként 11-13 óra között, Kölyök
klub 2-3 éveseknek csütörtökönként 10-12 óra között
Baba-mama börze minden hónap első szombatján, 10
órától: első alkalom 2012. március 3!
Helyszín: székházunk, Surány, Akácos u. 17.
cse@freemail.hu címen további információkat kérhet.
Kérjük támogassa az idén is a Surányi Fürdő Egyesületet adója 1%-ával! Adószámunk: 19178745-1-13
AXA banknál vezetett számlánkra is szívesen fogadunk
támogatást, melyet székházunk kertjére, kerítésére, fedett
teraszára illetve berendezésére fordítanánk: 1700001911661331
www.pocsmegyer-surany.hu

vágyókat Ficzek Kati vezényletével. A keddi nap 9-órától
jóga órát tart Bori Anita. Kedd délután a felnőtteknek Bartha Kulcsár Imola és kedves férje társasjátékra invitál. Szerdán
és csütörtökön Csóka Edina szervezésében Baba Mama klub
működik a kis babák és édesanyák legnagyobb örömére. Vasárnap Vásárnap, jöjjön el és vásároljon finomságokat, a Sziget Kincseiből. Reméljük felkeltettük szíves érdeklődésüket
ezekre a remek programokra. Várunk Mindenkit szeretettel:
Bartháné Varga Mária a Ház gondnoka

Felhívás
együttműködésre
A Surányi Fürdő Egyesület segítséget vár programjai szervezése,
bővítése terén is. Ha lenne Önök
között erre vállalkozó kedvű, szívesen indítanánk sakk-klubbot, csillagászati szakkört, képzőművészeti
vagy sportszakkört. Megvalósítható
ötleteiket szívesen fogadjuk.
5.
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Ha Te meg nem tartasz Uram Isten, hiába vigyáznak a mi szemeink…
Végy körül engem c. kórusművének kezdő sorai.)

Zákányi Bálint lelkész, zeneszerző-KÖLTŐ,
karvezető, gitártanár emlékére
Szívünket elönti a szomorúság, mert
eltávozott a mi pót apánk, testvérünk, akivel 11 évet töltöttünk együtt
és számtalan szép dallamot, harmóniát
és diszharmóniát tanultunk meg általa.
A kezdeti sima többszólamú harsogó
énekléstől elvezetett minket a szívhez,
lélekhez szóló, a szöveg értelmét láttató, sokszínű dinamikát alkalmazó
előadásokhoz. A betanulás idején történelmi és vallástörténeti magyarázatokkal értette meg velünk a komolyabb
darabok mondani valóját. A többhetes
munka után, ha az előadásra került sor,
mi is sokszor borzongtunk és borzongattuk meg a hallgatókat is.
Legjobban saját kórusműveinek

feldolgozását tudtuk átélni, mert személyes érzéseit is átadta a betanítás
közben. Nagyon fájt, és fáj, hogy kórusműveinek nyári CD felvétele után
nem volt módunk záróhangversenyt
adni, amikor még velünk volt Bálint és
együtt volt a sok kiváló vendég hangjával kiegészült kórus. A zárónapon
kiderült, hogy lelkileg ez már sok lett
volna neki, mert a kórushét előtt két
héttel felmondták zenetanári állását, s
kilátása sincs a közelben elhelyezkednie. Tizenegynéhány éve ifjú kori kötődései miatt vett a környéken házat,
mert Tahitótfaluban töltötte segédlelkészi éveit, első szolgálati helye pedig
Szigetmonostoron volt.

Megemlékezés
Zákányi Bálint
református lelkipásztorról
Született 1953. december 5-én, a Somogy megyei Homokszentgyörgyön, több
generációs lelkészcsaládban harmadik gyermekként. Édesapja Zákányi József
néhai homokszentgyörgyi, hencsei, hedrehelyi és kadarkúti lelkipásztor, édesanyja néhai Gere Eszter Jolán.
Lelkészi tanulmányait 1971-ben kezdte a Budapesti Református Teológiai
Akadémián. 1977-ben szentelték lelkésszé. Exmisszusként az Újpest-Újvárosi
Egyházközségben, segédlelkészként Tahitótfaluban szolgált.
Megválasztott lelkipásztorként először Szigetmonostoron, majd Szeremlén
végzett lelkészi szolgálatot. Kisegítő beosztott lelkészként a Rákospalota-Újvárosi Egyházközségben, és a Pócsmegyer-Leányfalui Társegyházközségben szolgált. Utolsó szolgálati helye a Botykapeterdi Társegyházközség volt.
Egyházzenei tevékenységét Dr. Csomasz-Tóth Kálmán teológiai professzor
szellemi irányításával kezdte. Első kórusműveit az általa alapított Vox Kamarakórus adta elő. Lelkipásztori szolgálatban nagy hangsúlyt fektetett a gyülekezeti
éneklésre. Szolgálati helyein gyülekezeti kórusokat alapított: Szeremlén, Rákospalotán, és a Szentendrei-szigeten. Kórusainak tíz kórusművet komponált. Tíz
Kórusmű címmel a Sziget-Hangja kórus 2011 nyarán CD felvételt készített.
1982-től harminc éven át szervezett Egyházzenei Gitártanfolyamot, melynek
célja a hangszeres képzés mellett a minőségi ifjúsági éneklés terjesztése volt. A
tanfolyam használatára írta meg az Egyházzenei Gitáriskolát.
A református zsoltáréneklő versenyek állandó zsűritagja volt. Feladatának
érezte az egyházi zeneanyanyelvi nevelést. Ezzel a szándékkal írták meg Gattyán
Ilonával és Dr. Kálmán Lajossal a Minden forrásaim Tebenned vannak című tankönyvet. Hangzóanyagként ehhez kapcsolódik a Megemlítém hegedűmet című
CD.
Zákányi Bálint egyházzenei munkásságáról barátai, zenésztársai, volt kórusainak tagjai emlékkoncerten kívánnak megemlékezni.
6.

Fájó szívvel köszönt el a távoli
családnak tekintett Sziget Hangja kórustól, a békási Krottendorf Német
hagyományőrző énekkartól és gitáros
tanítványaitól.
Ősztől Szigetvár környéki 6 faluból
álló szórványgyülekezeteknél kezdte el
újra a lelkészi szolgálatot.
Mivel egyházi szempontból elváltként nem volt feddhetetlen, ezen a
környéken ritkán gyakorolhatta eredeti hivatását, de míg itt volt, a ritka
helyettesítések mellett a táboroztatási
alkalmakon reggel és este áhítatokat
tartott, távolabbi helyszínű szerepléseink helyszínén is élt a szolgálat lehetőségével.
Örült, hogy nagylányait felvették a
vágyott felsőfokú oktatási helyekre, és
hogy több anyagi segítséget tud majd
nyújtani gyermekeinek, köztük alig látott kisfiának is.
Telefonon keresztül többünkkel
rendszeresen tartotta a kapcsolatot,
örült a karácsonyi csomagoknak. Úgy
beszéltük meg, hogy amikor már langyosabbra fordul az idő, lemegyünk a
kórussal énekelni az egyik gyülekezetbe és talán beiktatás is lesz.
Január végén fejeződött be a CD
borítók nyomtatása, aminek nagyon
örült és rendelkezett, kinek küldjünk
még tiszteletpéldányokat. A január 30-i
kóruspróbán telefonon többünkkel beszélgetett.
Tervezgette, mely eddig nem ismert
gitáros darabjait küldi el előre a nyári
tábor előtt, hogy készülhessünk azok
hangfelvételére is. Most már csak emlékezni tudunk rá. Befejezetlen maradt
az életmű feldolgozása és az ő hangja,
orgánuma nélkül nem lehet ugyanaz az élmény. 2012.02.06-án, a Sziget
hangja kórussal töltött 10 év jubileumi koncertjének 1 éves évfordulóján
hunyt el.
Nem volt könnyű természetű ember, újabban kerülte a konfliktusokat,
és azokat, akikkel baja volt. Ha mi kihoztuk a sodrából, akkor is keményen
szórta az „áldást”, aztán elnézést kért:
„amit visszafojtok, az a szívemre megy
www.pocsmegyer-surany.hu
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és én minél tovább ott szeretnék lenni
a gyerekeim mellett” mondta.
A 90-es években volt már három
infarktusa, kórus darabjainak némelyike hordozza a komorságot, az elmúlást,
más részébe beépítette a megújuló szívdobbanást, az önmagával és külvilággal
kapcsolatos vívódásait, a számvetést,
megbékélést és Istenbe vetett hitét.
Megzenésítetlen verseiből tudomásom
szerint saját forrásból jelent meg kötete, de regényének megjelentetéséért
is küszködött. Az elismerés gyakran
hiányzott az életéből, de örült, hogy
legalább a szűk körű kevesekkel megoszthatja, ezért is törekedett arra, hogy
mesterének Csomasz Tóth Kálmánnak
is jobban megismertesse munkásságát.
Idézet részletek a „Végy körül engem” c. kórusművéből:
„Szegény fejem Uramhoz Óhajt,
töredelmes szívet néki hajt…”
„Bűneimtől Tőled megtisztíttassam, nagy irgalmaddal végy körül engem!
Mosogass jól meg fertelmességimből, amikkel fertéztettem éltemet…..”
„Ó én két szemeim, jaj az Úrra nézzetek, hogy kegyelmes, mindig higgyétek,
Nagy kegyelmét, nagy jó voltát
mindenkor hirdessétek!
Ó én szemeim nézzétek!”
Budainé Sipos Erzsébet
(Tahitótfalu központú Sziget
Hangja kórus tagja)

www.pocsmegyer-surany.hu

7.

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ

2012. FEBRUÁR 20.

A Sziget Éjféli Sportbajnokság
Egyesület a
Szentendrei-szigeten
A Szentendrei-szigeten és szűkebb
környékén tevékenykedő SZÉSE
Egyesület kezdetben sporttevékenysége épült, kiemelve a ping-pong versenyeket. Az elmúlt években azonban
a korábban fiatal tagok új életszakaszba léptek, családot alapítottak és
gyerekeket nevelnek, mindeközben
kibővült a tagság.
Az Egyesület korábbi tevékenységéhez hasonlóan kiemelten koncentrál
az ifjúságra, a tinédzser és fiatal felnőttkorban lévő korcsoportra, emellett
különös figyelmet fordít a családosokra és gyermekekre, és a generációk
közti kapcsolat erősítésére. 2011-től az
Egyesület hangsúlyt helyez a kulturális, hagyományápoló, továbbá családi
és idősügyi programokra.
Célunk, hogy egészen a kisgyermekektől kezdve a nagyszülőkig minden
korosztályt megérintsünk.

A szép hólepel ártalmai
A hideg időjárás, a havazás, a csúszós utak nemcsak az autótulajdonosoknak okoznak
fejfájást évről évre. A lehullott csapadék és röpködő mínuszok miatt gyakran életveszélyessé vált járdák a gyalogosokat is jókora kihívás elé állítja. A lakás-, és családi
ház tulajdonosoknak hazafelé tartva - egy-egy hó-, vagy jégfoltot kerülgetve - ugyanakkor nem szabad megfeledkezniük arról, hogy
saját portájuk előtt az ő
feladatuk a biztonságos
gyalogos forgalom biztosítása. A társasházak lakói
például egyetemleges felelősséggel tartoznak, s
tévhit az, hogy a közösképviselő viszi el a balhét,
ha egy járókelő a ház előtti járdán a nyakát szegi.
A hosszúra nyúlt ősz és a
tél eleji enyhe idő után egy
hete megérkezett hazánkba
is a szezonhoz illeszkedő
időjárás. Az elmúlt napokban szerte az országban fordult mínuszba a hőmérő higanyszála, s rengeteg helyen várta reggelente hótakaró a munkába igyekvőket. A téli táj szépsége
mellett ugyanakkor - a fagyos időjárás miatt - természetesen megnő a balesetek veszélye
is; legyen szó a kisebb autós koccanásoktól, a járdákon padlót fogott gyalogosokig. A
lakás-, és családi ház tulajdonosoknak ugyanakkor nem szabad megfeledkezniük arról,
hogy a havassá és jegessé vált járdák plusz kötelességet is jelentenek számukra. A hótakarításról, s a biztonságos gyalogos forgalom biztosításáról a legtöbb esetben nekik kell
gondoskodniuk.
Forrás: Pénzcentrum

Szeretnénk felhívni a figyelmet az
értékek tudatos átadására, az erkölcsös nevelésre, a következetes tanításra, az egészséges étkezésre és életmódra. Küldetésünknek érezzük elősegíteni,
hogy minden emberben megjelenjen a
másik iránti megértés és elfogadás korosztálytól függetlenül. Legyen a tisztelet egymás iránt olyan hétköznapi
dolog, mint a levegővétel.
gn
További információ:
http://www.wix.com/szigetese/jelkepes
Támogassa tevékenységünket adója
1%-ával!
Sziget Éjféli Sportbajnokság Egyesület
Adószám: 18699241-1-13
8.
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Zene – bona
Átrohant felettem az idő és egyszercsak észrevettem, hogy már nem nekem szól a nóta. Sőt! – nóta már nem
szól senkinek. Mostanában a RAP járja.
Idézek az idegen szavak szótárából: rap
– rappelés/ rep, repelés; angol kifejezés/ a hip hop zene egyik fő jellemzője,
rímes, ritmikus, lírai, gyakran agresszív
szöveg recitálása ritmikai elemekből
álló, gyakran diskjockey által készített
zenei háttér előtt. Idézet vége.
Hát kell ez nekem? Nem tudok mit
kezdeni vele. Persze lehet, hogy még
csúnyán le is maradtam és a rapnál is
van valami újabb őrültség, de ezt már
nyomozzák ki Önök – én feladom.
Most persze mondhatná valaki,
ne keseregj öreg, hiszen ha bekapcsolod a Bartók rádiót, szól a gyönyörű
klasszikus zene a nap minden órájában

Ajánlja fel személyi
jövedelemadója 1%-át
Pócsmegyer és Surány
Közművelődésért
Közalapítvány –
Adószáma: 18690558-1-13
Surányi Fürdő Egyesület –
Adószáma: 19178745-1-13
Zöldsziget Általános Iskoláért
és Zeneiskoláért Alapítvány –
Adószáma: 18686414-1-13
Zöldszigeti Kör Polgári
Kulturális Egyesület –
Adószám: 18717983-1-1-13
Magyarországi Református
Egyház –
Technikai száma: 0066
Magyarországi Baptista
Egyház –
Technikai száma: 0286
Katolikus Egyház –
Technikai száma: 0011
Rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon pedig az Ön
nevét, lakcímét és az azonosító
jelét pontosan tünteti fel.
www.pocsmegyer-surany.hu

hallgathatsz Bartókot, Lisztet vagy
Beethovent. Igen-igen, de fájdalom az
én zenei műveltségem jócskán hiányos,
úgyis mondhatnám nem kergettek a
zongora körül ifjú koromban, ha nem
az említett klasszikusok valamelyikét
hallgattam.
Szüleim magyar nótát, népdalokat
és az éppen divatos slágereket dúdolták, fütyörészték, - a rádióból cigányzene szólt, jó ebédhez szólt a nóta; így
aztán ezen a zenei talajon cseperedtem
fel. Valahonnan hozzászerettem még a
fúvószenekarok által játszott polkákat,
indulókat. Lassan-lassan befogadtam
Kovács Katit, Koncz Zsuzsát, a BONI
– m – et és az Apostolt, - és hip-hop
egyszer eltűnt minden a süllyesztőben,
és én itt állok zene nélkül.
A Kossuth rádió zenét egyáltalán

nem játszik, - a Petőfi zenél, de milyen
zenét? – olyan félét, amitől rosszul leszek, és ezt játsszák a kereskedelmi rádiók mind-mind.
Hogy vegyek CD-ket retro zenével
és hallgassam azt? Nem-nem! Ez olyan
volna, mintha konzerveket kéne falatozzak nap mint nap.
Hol marad a spontaneitás? – reggel
az ágyban bekapcsolom a kisrádiót és
az ABBA nyomja a mani – manit.
Igen, ez volt régen.
Nálam is öregebb barátomnak elpanaszoltam a bánatomat, - széttárta a
karját és így vígasztalt: „úgyis nagyothallassz – süket vagy. Nyugodjál bele,
hogy most a jól hallóknak szól a zene.”
Igaz, jól van, jól, - nade ilyen zene?
Asztalos Lajos

Borzi életet ment
A történet valamikor az 1980-as évek első felében játszódott, karácsony és újév
között, havas, valamikor átlagosnak számítható -5, -6 fokos téli időjárás volt.
Akkor standbeli komondor kutyánk, a történet főszereplője, örök álmát alussza
kertünkben.
Nos, aznap este szokásos esti sétát tettünk a kutyussal. Ha jól emlékszem
az akkori megszokott útvonalra, a következő volt: Rózsa utca, Tulipán utca,
Napsugár-tér, Duna sétány (szerintem akkor még nem ez volt a neve, szóval a
gát mente) aztán haza a Hóvirág utcán.
Akkoriban meglehetősen gyér volt a surányi lakosság száma és még azon
kevesek is családi körbe vonultak az ünnepekre, akik egyébként vállalták az akkoriban még kissé nomád körülményeket.
Tekintve az elhagyatott utcákat, nyugodt lelkiismerettel engedtük Borzit póráz nélkül bóklászni a sétaút mentén. Talán ez is szerencse volt, mert így kerülhetett a kutya valamelyik kis sötét utca eldugott, csupasz bokor alatti részéhez,
ahol izgatott farkcsóválás mellett még izgatottabb szimatolásba kezdett.
Erre, és a bokor alatt szinte eltűnt sötétszínű kupacra felfigyelve, Borzi izgalmának okát keresve, egy magatehetetlen emberi testet fedeztünk fel az egyébként sötét zugban, a hóban fekve, kerékpárja mellett. Mit tegyünk? Sürgős segítség kell a vaksötét kihalt Surányban. Telefon? Akkoriban? Mobil? Azt se tudtuk
létezik ilyesmi. Szerencsénkre sikerült leállítanunk egy vízműves, vagy iparőrök
által vezetett Zsukot, melyre az eszméletlen embert feltuszkoltuk.
Annyit sikerült megállapítanunk, hogy a helybéli atyafi, - mi is ismertük -,
életét kockáztatva rendesen felöntött a garatra, s ott, ahol kutyánk megtalálta,
egyszerűen eldőlt a hóba.
Biztos vagyok abban, hogy ott fagyott volna meg Borzi kutyánk nélkül, így
azonban, - bár ma már ő sincs az élők sorában, - még legalább 10-15 év haladékot
kapott.
a régi emléket felidézte:
Csémy Istvánné
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TÁPLÁLKOZZUNK EGÉSZSÉGESEN
Kedves Háziasszony!
Nagyon szép hideg telünk van. Februárban olyan ételeket fogyasszunk,
amelyek melegítik a szervezetünket.
Még kapható a piacokon kelbimbó,
más néven bimbóskel, éppen akkor kerül az asztalra, amikor a friss zöldféle
viszonylag kevés és drága. Sok karotint, vitamint, valamint vasat tartalmaz.
Fagyasztva egész évben megtaláljuk a
mélyhűtő pultokban
Ezenkívül az egynyári pillangós virágú
növények csoportjába tartozó bab-,
lencse és borsófélék magvai jelentős
mennyiségű fehérjét, szénhidrátot, rostot, vitamint ásványi anyagot is tartalmaznak. Ha rendszeresen szerepelnek
étrendünkben, kedvezően befolyásolják a koleszterin- és a vércukorszintünket. Egyébként a szárazhüvelyesek
hosszú előkészítést, áztatást, főzést
igényelnek. Jómagam egynapi áztatás
után még három-négy napig csíráztatom is a magokat, mert így hamarabb
megfőnek, s az étel sokkal táplálóbb
lesz. Amikor valamilyen szárazfőzelék
kerül az asztalra, előtte leves helyett
mindig egy adag kefires gyümölcssalátát szoktam kínálni, mert ez megkönnyíti az emésztést.
Magyaros kelbimbóleves
40 dekányi kelbimbót megtisztítok,
megmosom, félbevágom és sós, köménymagos vízben megfőzöm. 2 kanál
olajat 2 evőkanál durumliszttel, 1 kiskanál pirospaprikával 1 deci főzővízben
simára keverek. Hozzáöntöm a kelbimbóhoz, amit 1,2 liternyire még vízzel
fölengedek és felforralom. Csipetkét
szaggatok bele. Ha a csipetke feljön
a leves tetejére, apróra vágott metélőhagymával és zsázsával bőven meghintem.
Elkészítési idő: 30 perc
Rakott kelbimbó
40 dkg csavart tésztát és 60 dkg kelbimbót külön-külön enyhén sózott,
forrásban lévő vízben megfőzöm, majd
mindkettőt leszűröm.
Egy közepes nagyságú tűzálló tálat, vagy tepsit kikenek vajjal, l evőkanál zsemlemorzsával behintem, és a
fele tésztát egyenletesen beleterítem.
A puha kelbimbót rászórom, egy fél
kiskanál őrölt köménymaggal meghintem, és beterítem még maradék apróra
10.

vágott sült hússal (lehet csirke, pulyka,
szójapörkölt stb.)
Két tojást egy nagy pohár tejföllel
kikeverek, hozzáadva 15 dkg reszelt
füstölt sajtot. Felét egyenletesen a kelbimbóra locsolom. A maradék tésztát
elrendezem rajta, a sajtos tejföl másik
felét egyenletesen rákenem Előmelegített sütőben, jó közepes lángon kb. 25
percig sütöm.
Sárgaborsófőzelék
50 deka sárgaborsót előző este megtisztítok, és vízbe áztatom. Másnap annyi sós meleg vízben, amennyi jól ellepi, megfőzöm. 2 evőkanál durumlisztet
meg 2 evőkanál búzakorpát egy kicsit
megpirítok. 2 evőkanál olajat ráöntök,
majd pirospaprikával meghintem, és
vízzel felengedve a sárgaborsót ezzel
berántom. 5 gerezd megtisztított, apróra vágott fokhagymát hozzákeverek,
és összeforralom. Tojáspörkölttel vagy
forró olajban pirosra sütött hagymakarikákkal tálalom. Barna kenyeret kínálok hozzá, mert a sárgaborsóban és a
kenyérben található fehérje jól kiegészítik egymást.
Elkészítési idő: 30 perc + áztatás
Babpörkölt
40 dkg bármilyen szárazbabot este kétszeres mennyiségű vízbe áztatok. Másnap leszűröm és kiterítem egy műanyag
tálcára, ahol 3-4 nap alatt kicsírázik. A
teendő csak annyi, hogy reggel és este
tésztaszűrőben átmosom és kiterítem.
A csírahajtás kb. fél cm. Nem kell le-

szedni, levagdalni, hanem úgy csírástól
kell elkészíteni.
Egy szép fej megtisztított vöröshagymát apróra vágok, és 1 deci vízben
megpárolom. Hozzáadok 2 evőkanál
olajat, 1 kiskanál pirospaprikát, 1-1
karikára vágott zöldpaprikát és paradicsomot (lehet télen lecsó is), valamint
a kicsíráztatott babot. Elkeverem és 2
dl vizet ráöntve puhára párolom. Ha
szükséges a vizet mindig kis adagokban pótolom. A végén 5 gerezd apróra
vágott fokhagymát 1 pohár zsírszegény tejfölbe keverek, és 1 evőkanál
durumlisztet adok hozzá. A pörköltet
ezzel behabarom, és még egyszer felforralom. Fűszerezem fehérborssal és
majorannával. Durumlisztből készült
galuskával tálalom.
Lencsesaláta
25 dkg lencsét áztatás (vagy csíráztatás) után sóval, őrölt babérlevéllel ízesített vízben 10 percig főzök. Ha kihűlt,
leszűröm és jól lecsöpögtetem. 1 pohár
kefirt sóval, 1 evőkanál mustárral, fél
citrom levével, 1 kiskanál mézzel, apróra
vágott fokhagymával ízesítve a lencsére
öntök, és jól összekeverem. A tetejét
csíráztatott mustármaggal meg zsázsával meghintem, és csicsókalepény mellé tálalom. Amíg a lepényt elkészítem,
addig a salátát hűtőbe teszem, hogy az
ízek jól összeérjenek.
Elkészítési idő: 50 perc + áztatás
Jó étvágyat kívánok!
BORSZÉKINÉ RÉTHÁTI ÁGNES

Szolgáltatók jelentkezését várjuk,
Pócsmegyer területén nyíló
szolgáltatóházba.
Elképzeléseink között szerepel
hentesbolt, pékség, fodrászat, zöldséges,
bio piac stb…
A kiadandó üzlethelyiségek különálló
vízzel, villannyal rendelkeznek.
Alapterületük 40-50 m2.
Érdeklődni: SIMAI-1 Kft.
06-70/ 363-8656
www.pocsmegyer-surany.hu
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„GYURIBÁCSI ÜZENETE – Téli bosszúságok”

Hogyan kerülhetjük el a téli betegségeket? Néhány egyszerű tanács következik:
Levegő tisztítás
A munkahelyre vigyenek párologtatót,
melybe citrom, levendula vagy eukaliptusz
illóolajat cseppentenek. Egy alkalommal 1520 cseppnél ne legyen több, különben fejfájást okoznak. Ez a mennyiség elegendő egy
délelőttre. Ezek az olajok megtisztítják a levegőt, ártalmatlanná teszik a baktériumokat
és vírusokat, így nem terjed az influenza.
Eldugult orr
Segít rajta a diólevél teával való belső mosogatás, vagy az inhalálás: egy edénybe öntsenek kamilla, kakukkfű, bodza vagy borsmenta teát, hajoljanak fölé és szippantsák
be mélyen a gőzt. Takarják be fejüket egy
törölközővel, hogy ne illanjon el a gyógyító
forró levegő. Fülgyulladás, torokgyulladás
esetén is hasonló módon járjanak el. Kisgyerek is kezelhető ily módon, de mellé felnőtt
felügyelete kell, nehogy leforrázza magát.
A fiziológiai sóoldat, mely patikában
kapható, szintén nagyon hatásos. Otthon is
készíthetnek ilyet egy liter forró vízhez egy
evőkanál nagy szemű tengeri sót hozzáadva.
Vigyázat, több só irritálhatja a nyálkahártyát! Langyosra hűtve mossák vele belülről
az orrjáratokat.
Torokfájás
Gargarizáljanak naponta háromszor zsályával,
kamillával, borsmentával vagy apróbojtorjánnal. Ezekből a gyógynövényekből teát is
igyanak, keverhetik őket egyenlő arányban.
Naponta 2-3 csészét ajánlok. Egy másik recept: egy fél citrom levét egy fél pohár víz-

be öntjük, hozzáadunk egy kanál mézet, ezt
kortyolgatjuk hidegen. Nyugtató és fájdalomcsillapító hatása van.
Köhögés
Bodza, szurokfű, útifű a legjobb gyógynövények köhögésre. Útifűből sűrű szirupot
is készíthetnek, még találnak friss növényt.
Egy üveg aljára megmosott friss útifű leveleket teszünk, majd ugyanolyan vastagságú
réteg cukrot adunk hozzá. Ismét útifű réteg
következik, majd ismét cukor, míg az edény
meg nem telik. Két hétig szobahőmérsékleten lefedve állni hagyjuk, naponta megforgatjuk. Ha kész, naponta 1-3 evőkanállal
iszunk belőle magában vagy hígítva. Gyerekek különösen szeretik.
Ha éjszaka nagyon köhögnek, lefekvés

A Polgármesteri Hivatal közvetlen telefonszámai
Feladatkör
Ügyintéző
Anyakönyvi ügyek, lakcímbejelentés Kajos Lászlóné
Adóügyek
Kőbányai Jánosné
Virágh Zita
Építési és műszaki ügyek
Takács József
Pénzügy
Simon Zsuzsa
Pénztár
Debreczeni Beáta
Iktatás
Somogyiné Alagyi Szilvia
Polgármester titkárság
Klibán Zita
Jegyzõ titkárság,
Kisbíró szerkesztősége
Csémy Istvánné

HÁZIORVOSI RENDELÉSI IDŐ
Dr. Szabó György háziorvos rendelési ideje:
Hétfő:
14 - 19 óráig
Kedd:
8 - 12 óráig
Szerda:
13 - 17 óráig
Csütörtök:
8 - 12 óráig
Péntek:
8 - 12 óráig
Elérhetőség: 26-395123; mobilszám: 06-70-293-0050
www.pocsmegyer-surany.hu

Telefonszám
06-26-814-844
06-26-814-848
06-26-814-850
06-26-814-847
06-26-814-846
06-26-814-849
06-26-814-845
06-26-814-843
06-26-814-841

előtt kapjanak be egy kanál olívaolajat. Készítsenek mézet az éjjeliszekrényre, jó csillapítja a makacs köhögést.
Nátha
Izzasztó hatású a bodza teája. Keverhetnek
bele hársat, csalánt, borsmentát. Minél forróbban tudják inni, annál jobb. Lehetőleg
már ágyban fekve igyák, akkor izzadnak tőle
a legjobban. Rendkívül hatásos ilyenkor a
forró lábfürdő is. Ágyban fekve kell meginni
a következő italt is, mely izzasztó hatásával
messze űzi a bacilusokat: egy ágacska friss
kakukkfű (száraz is megteszi), egy kanál
méz, két teáskanál citromlé, 2,5 dl forró víz.
Közreadta: Borszékiné Rétháti Ágnes
A Bükki Füvészmester és Népgyógyász Egyesület lapjából.

Szent Klára Gyógyszertár
Fiókgyógyszertára

a pócsmegyeri
GYÓGYSZERTÁR
nyitva tartása:
Hétfő: 14.00-19.00
Kedd: 8.00-13.00
Szerda: 13.00-18.00
Csütörtök: 8.00-13.00
Péntek: 8.00-13.00

Pócsmegyer, Ady E. u. 12.
Tel.: 26-395-277

FOGÁSZAT

Dr. Fülöp Judit fogorvos rendelési ideje Pócsmegyeren:
FOGÁSZATI RENDELÉS
Hétfő:
13 – 20 óráig
Szerda:
9 – 13 óráig gyermekfogászat
13 – 17 óráig felnőtt rendelés
Dr. Fülöp Judit fogorvos
Telefon: 06-20-99 48 316
11.
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SZÁRAZ
TŰZIFA ELADÓ

HA ELKÓBOROLT

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 ÚJ KUTYÁT

A KUTYÁJA,

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

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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Pócsmegyer Község Képviselő
Testülete 90/2011. (X.13.)
Ök. sz. határozatával
értékesíteni kívánja
Pócsmegyer Község Önkormányzatának
tulajdonában lévő,

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ

Müzli kutyus
gazdát keres

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

7 hónapos közepes-kis
termetű lány keverék
kutyusnak keresek
szerető gazdit.

Tel.: 06-70-267-4690
SZIVÁRVÁNY A&M KFT.
PÓCSMEGYER – SURÁNY III.
MUSKOTÁLY U. 3.
KÖNYVELÉS – ADÓBEVALLÁS –
EGYÉB SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS
A könyvelés és pénzügy területén szerzett
40 éves tapasztalattal vállalom
– CÉGEK (KFT.-k, BT.-k, EGYÉNI CÉGEK);
– EGYÉNI VÁLLALKOZÓK;
– MAGÁNSZEMÉLYEK;
naprakész könyvelését, mérlegek,
adóbevallások
elkészítését, változások bejelentését
(NAV, TB.) és
egyéb számviteli szolgálatatásokat,
ügyintézéseket.
Elérhetôség:
telefonon: 06 20 / 962 - 9334
e-mailben: szivárvány.am.kft @gmail.com
Kiss Antalné ügyvezetô
mérlegképes könyvelô

www.pocsmegyer-surany.hu
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AUTÓSZERVIZ
MEGNYÍLT

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

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

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

Párkánszky autószerviz
06-30-335-9552

14.
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PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ

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.

Eladók valódi bôr nôi
és férfi (béleletlen,
selyembélelt,
báránybélelt) kesztyűk,
több méretben.
Magyar gyártmány!
Surány IV. Apai János
Tel.: 06-70 866-45-86

www.pocsmegyer-surany.hu

ÉPÜLETEK
VILLANYSZERELÉSE, JAVÍTÁSOK,
BŐVÍTÉSEK, HIBAELHÁRÍTÁS,
ÚJ SZERELÉS

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

Megnyílt a MÉH telep
Tahitótfalun a TSZ területén!

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

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

VILLANYSZERELÉS

A csillaggal jelölt járatok
munkaszüneti napokon
nem közlekednek!
A két csillaggal jelölt
járat csak tanítási napokon közlekednek!
A három csillaggal jelölt
járat csak előzetes kérésre közlekedik. Igénylés
21:30-ig!
•
VITELDIJAK:
(szeptember 1-től)

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.

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

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
15.

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ

2012. FEBRUÁR 20.

FONTOS TELEFONSZÁMOK
ÉS TUDNIVALÓK
NÉMETH MIKLÓS

POLGÁRMESTER FOGADÓÓRÁJA ELÕZETES

BEJELENTÉS ALAPJÁN

MINDEN HÓNAP UTOLSÓ
KEDDJÉN

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)
Gazdajegyzõ:
06-26-311-320, 06-30-203-1550
Szentendree., Dunakorzó u. 18.
hétfõn és szerdán 9-12-ig és 13-15-ig
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Gáspár Tibor elnök
06-20-321-8895
Szentendrei Földhivatal
312-331
Közjegyzõ, Szentendre
311-581
Pócsmegyeri Iskola
395-133
Óvoda
396-078
Szigetmonostori Iskola
393-472
Gyógyszertár, Pócsmegyer
395-277
Mûvelõdési Ház, Könyvtár
395-419
Takarékszövetkezet
395-003
Posta
395-575
ELMŰ Ügyfélszolgálat
06-40-38-38-38
Református Lelkészi Hivatal
395-128
Római Katolikus Plébánia
385-807
Baptista Lelkészi Hivatal
385-078

Pócsmegyeri Kisbíró
Megjelenik havonta 1000 példányban.
Kiadó: Polgármesteri Hivatal
2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.
Felelôs kiadó: Molnár Gyöngyi jegyzõ
Szerkeszti: Csémy Istvánné
Felelôs szerkesztô: Deák Péter
Nyomás: D’Sign Kft. Szentendre
16.

Ügyfeleim részére eladó
házakat, telkeket keresek.
Tardi Tamás ingatlanközvetítõ

TONCSI KONYHÁJA

ebéd menüre
megrendelőket vár szeretettel!

Az ebédet minden nap,

házhoz szállítjuk.
Étkezési utalványt elfogadunk.
Kérjen menülapot telefonon és válassza
ki az Önnek tetsző ételeket!

Házi készítésű pizza
házhoz szállítását is vállaljuk!

Telefonszám: 06-30 3283944
www.pocsmegyer-surany.hu

