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Február 28-ára rendkívüli testületi ülést 
hívott össze Németh Miklós polgár-
mester. A rendkívüli ülés napirendjén 
az alábbi pontok szerepeltek

1./ Előterjesztés Pócsmegyer Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 
az önkormányzat vagyonáról szóló ön-
kormányzati rendelet megalkotásáról

2./ Előterjesztés Pócsmegyer 
Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a talajterhelési díjról szóló  
önkormányzati rendelet megalkotásá-
ról

3./ Előterjesztés Pócsmegyer Község 
Önkormányzata Képviselő-testüle-
tének az önkormányzati tulajdonú 
víziközműből szolgáltatott ivóvíz, va-
lamint az Önkormányzati tulajdonú 
víziközmű által biztosított szennyvíz-
elvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés 
legmagasabb hatósági díjának – Pócs-
megyer közigazgatási területén – törté-
nő megállapításáról, továbbá a díjalkal-
mazás feltételeiről szóló 10/2001. (XII. 
12.) számú rendelete hatályon kívül 
helyezéséről

4./ Aktuális témák
Molnár Gyöngyi jegyző tájékoztat-

ta a képviselőket, hogy a rendkívüli ülés 
összehívását az indokolta, hogy módo-
sultak a helyi önkormányzatok vagyo-
nára vonatkozó törvényi előírások. 

Az önkormányzati vagyon két ka-
tegóriába sorolható: törzsvagyon, és 
üzleti vagyon (forgalomképes vagyon). 
A törzsvagyon új neve nemzetgazda-
sági szempontból kiemelt jelentőségű 
vagyon, mely tartalmazza a forgalom-
képtelen és korlátozottan forgalomké-
pes vagyont. Korlátozottan forgalom-
képesek az alapfeladat ellátását szolgáló 
ingatlanok.  Forgalomképtelen vagyon 
a törvény szempontjából a mezőgazda-
sági szempontból kiemelt jelentőségű 
vagyon, az közutak, terek, parkok.

A vagyonrendelet hatálybalépésé-
nek határideje 2012. március 1.-je.

A rendelet jelenleg a régi értékeket 
tartalmazza. Jegyzői hatáskörbe került, 
hogy a 10 évnél régebbi vagyonelemeket 
újra kell értékeltetni. Amint az önkor-
mányzat pénzügyi helyzete megengedi, 
úgy ez meg fog történni. A közép és 
hosszútávú vagyongazdálkodási tervet 
2012. szeptember 30-ig kell elfogadnia 
a Képviselő-testületnek. Ezt a kötele-
zettséget határozatban is megerősítet-

ték a képviselők. A vagyonrendeletet 
egyhangúlag fogadták el.
Pócsmegyer Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 5/2012. (... ...) 
önkormányzati rendelete az önkor-

mányzat vagyonáról
A rendelet tanulmányozható a 

www.pocsmegyer.hu honlapon, vagy 
ügyfélfogadási időben a Hivatal hirde-
tőtábláján.

A 2. napirendi pont tárgyalása során 
a talajterhelési díjról szóló rendelet ter-
vezet elfogadására került sor. 

Az Országgyűlés a környezetter-
helési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 
törvényben a díj mértékét módosította 
2012.02.01-től. Pócsmegyer a fokozot-
tan érzékeny besorolású területekhez 
tartozik, és emiatt 3-as szorzóval kell 
számolni. Egy köbméter elfogyasztott 
ivóvíz után 3600 forint/m3 talajterhe-
lési díjat kell fizetnie annak, aki nem 
kötött rá a szennyvízcsatorna-hálózat-
ra. A szociálisan rászorulók elbírálása a 
nyugdíjminimumhoz kötött.

Molnár Gyöngyi jegyző arról tá-
jékoztatta a képviselőket, hogy 2012. 
február 1-től kell a 3.600.-Ft/m3-es 
díjjal számolni, azonban majd csak a 
2013. évi bevallást követően utólag kell 
fizetni. Az önkormányzatnak fel kell 
mérnie a csatornával nem rendelkezők 
számát. A felmérés elvégzésének határ-
idejére javaslata 2012. május 31.

A Képviselő-testület megalkotta

Pócsmegyer Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének 6/2012. (...... 
….) önkormányzati rendeletét a ta-

lajterhelési díjról
Az aktuális témák tárgyalása során 

Németh Miklós polgármester tájékoz-
tatta a képviselőket, hogy kiírásra ke-
rült egy Testvérvárosi Európa Uniós 
pályázat, mely 100%-os támogatásban 
részesül. A Testület felhatalmazta a 
polgármestert kapcsolatos tárgyalások 
folytatására.

Ugyancsak testületi felhatalmazást 
kapott a polgármester a Széchenyi terv 
keretében nyílt hitellehetőséget ki-
használva, hogy a pénzpiacon pénzügyi 
közvetítőkkel tárgyalásokat folytasson 
a tervezett beruházások anyagi hátteré-
nek megteremtése érdekében. 

A továbbiakban az Oktatási- Kultu-
rális és Sport Bizottság elnöke, Szente 
Sándorné képviselő javasolta, a Testület 
pedig határozatba foglalta, hogy a pol-
gármester úr a 2012. évi Surányi Feszti-
vál előkészítésére hozzon létre szervező-
bizottságot a tavalyi évhez hasonlóan.

A későbbiekben szó esett még a 
Vízművek által fizetendő 1%-os támo-
gatásról, mely ügyben Szigetmonostor 
polgármestere folytat tárgyalásokat 
az illetékesekkel, valamint arról, hogy 
Pintér Sándor belügyminiszter úr tá-
mogató nyilatkozata megérkezett a 
tűzoltóállomással kapcsolatban.

Összefoglalta: Csémy Istvánné

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ 2012. MÁRCIUS 20. 

TŰZGYÚJÁSI TILALOM
Általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el a vidékfejlesztési miniszter, a vasárnap 

életbe lépett intézkedés átmeneti időre szól. Magyarország erdeiben a csapa-

dékmentes és szeles időjárás miatt fokozott tűzveszély alakult ki, ezért az er-

dőkben, valamint az erdőterületek határától számított kétszáz méteren belül 

tilos tüzet gyújtani. A tilalom kiterjed a felsorolt területeken kijelölt tűzrakó 

helyekre, a közút és vasút menti fásításokra, valamint a kerti parlag- és gazége-

tésre is.

A miniszteri rendelkezés felhívja a közúton és vasúton utazók, az erdőben 

kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók figyelmét, hogy égő ciga-

rettát ne dobjanak el. Kiszáradt árokparton, a vasúti töltések mellett keletkező 

tüzek sok esetben közvetlenül erdő- és mezőgazdasági területeket is veszélyez-

tetnek - olvasható a közleményben.

Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, erdővédelmi bírsággal sújtha-

tó. Az elrendelt tűzgyújtási tilalom visszavonásig érvényes.
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2007. június 27. napján Községünk 
Önkormányzata képviseletében pol-
gármesterünk, Németh Miklós kötött 
üzemeltetési szerződést a Dunakomp 
Kft.-vel a Pócsmegyer-Leányfalu kö-
zött közlekedő kishajójárat üzemelte-
tésére, hogy az addigi vállalkozó levo-
nulása után biztosítsa a község közvet-
len kapcsolatát a Leányfalun elérhető 
rendszeres közúti autóbuszközlekedés-
sel a munkába, iskolába, a szentendrei 
egészségházba naponta igyekvő lakosa-
ink, vagy a turisztikai célból, pihenési 
szándékkal érkező nyaralók számára.

Az üzemeltetési költség fedezetének 
zömét a napi jegyekből, és a havi bérle-
tekből származó bevétel, kisebb részét 
az évi egyszeri „Révek, kompok pályá-
zaton” karbantartásra, kisebb beruházá-
sokra elnyerhető összeg jelentette.

Az eltelt 5 év alatt azonban kialakult 
egy rendkívül szerencsétlen és eléggé el 
nem ítélhető gyakorlat, mely csődbe 
juttatta Simai Gyuláék Pócsmegyer-
Leányfalu kishajóátkelési vállalkozását, 

mégpedig a zsebre dolgozás, melyben 
első sorban az átkelést igénybe vevő 
utasok jártak élen, oly módon, hogy 
nem kérték el az utazásra jogosító je-
gyet, bár ennek negatív következmé-
nyeire számtalanszor felhívtuk figyel-
müket,- ezáltal az ú.n. bevétel nem a 
Dunakomp Kft-nél, hanem privát zse-
bekben landolt.

S hogy mekkora volt ez a károko-
zás, mutatja, hogy az utóbbi időben a 
tulajdonos több alkalommal ellenőriz-
te az átkeléseket. Ezeknek során a nap 
végén a megszokotthoz képest a plusz 
bevétel 20-30 ezer forint volt.

Havi szinten pontosan annyi, 
amennyit a Dunakomp Kft. támogatás-
ként kér önkormányzatunktól, a járat 
működtetésének fenntartásához: havi 
700 ezer forint!

A támogatás folyósítása teljességgel 
lehetetlen, így önkormányzatunk kényte-

len elfogadni a Dunakomp Kft. 90 napos 
felmondását, miután az évi közel 6 millió 
forintos veszteséget a továbbiakban más 
bevételeiből nem képes kompenzálni.

Az Önkormányzat pályázatot ír ki 
a Pócsmegyer-Leányfalu kishajóátkelés 
üzemeltetésére.

Hogy mely vállalkozó fogja a jövőben 
a lakosokat a két part között fuvarozni 
és mennyi pénzért, ma még nem tudjuk. 
Mindenesetre ismételten felhívjuk min-
den jövőbeni utas szíves figyelmét, hogy 
a megváltott jegyet birtokolva utazzon a 
kishajón, bárki üzemelteti is. 

Rév gondok

Csatorna hírek
Szeretnénk értesíteni Önöket, hogy a Dunakanyari Csatornázási Társulás (ön-
kormányzatok) valamint a Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat 
(érdekelt ingatlantulajdonosok szervezete) az OTP Bankkal az LTP (Lakás-elő-
takarékossági) szerződések kapcsán, tárgyalásokat folytat.

A felmerült problémák a következők:
• feltehetően téves, és tisztázásra váró felszólító levél érkezik a lakossághoz, 

hogy visszamenőleg kb. egy évre fizessék meg az elmaradt tartozásaikat.
• kiküldésre kerültek, kerülnek az egyenlegértesítők, melyből látszik, hogy az 

ügyfelek számláját megterhelték visszamenőleg 150,- Ft számlavezetési díjjal.
Nagyon fontos, így felhívnánk figyelmüket, hogy az OTP LTP szerződé-

seknél a havi 2.420.- Ft-os illetve 2.930.-Ft-os érdekeltségi hozzájárulások 2012. 
január hónaptól rendszeresen befizetésre kerüljenek, mivel az állami támogatás 
csak ebben az esetben jár a konstrukcióhoz.

Kérjük, szíves türelmüket és megértésüket a problémák tisztázásáig.
A projekttel kapcsolatban a közbeszerzési dokumentációk (Projektmenedzs-

ment, Műszaki ellenőr, PR) elkészültek, melyeket az érintett önkormányzatok ál-
tal delegált Közbeszerzési Bíráló Bizottság, valamint a Társulási Tanács elfogadott, 
majd minőség biztosításra megküldött a támogató szervezet felé. 

A közbeszerzési felhívások megjelenésének várható időpontja április – május 
hónap. 

Lakossági ügyintézés:
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

Ezúton értesítjük, hogy Pócsmegyer településen a kötelező 
kéményseprő-ipari közszolgáltatás idejét meghosszabbítjuk 

2012. 03. 03-2012. 04. 05-ig!
Kérjük szíves megértésüket és együttműködésüket!

Köszönettel, Magyar Kémény Kft.

2012 február 1-jétől 
ketyeg a tízszeres 
talajterhelési díj

A faluban számos plakát került elhelye-
zésre, figyelmeztetve, felszólítva azon 
lakosainkat, akik, - bár a lehetőség adott, 
a háztartásban termelődő szennyvizet 
nem a Pócsmegyert behálózó csatornába, 
hanem a háznál kialakított szennyvíztá-
rolóba vezetik – hogy sürgősen kössék 
rá szennyvíz elvezetésüket a csatornahá-
lózatra.

A 2011. évi CCI. sz. törvény 234.§-a 
értelmében ugyanis 2012. február 1-jétől 
tízszeres mértékűre emelkedik a talajter-
helési díj. 

A tízszeres, 1200 Ft/m3 talajterhelé-
si díjat, mely, miután Pócsmegyer foko-
zottan érzékeny besorolású területekhez 
tartozik, hármas szorzóval kell számolni, 
vagyis 1 köbméter elfogyasztott ivóvíz 
után 3600 Ft talajterhelési díjat fizet az, 
aki nem kötött rá a csatorna hálózatra.

Egy főre havonta átlagosan 3 köbmé-
ter vízfogyasztás jut. Ebből következik, 
hogy egy négytagú család havonta akár 
43.200 Ft. talajterhelési díjat is fizethet.. 
Ez az összeg csökkenthető a szennyvíz-
szippantás és ártalmatlanításról kiállított 
számla összegével.

A fogyasztók a magas díjfizetéssel 
első alkalommal 2013. március 31-én 
szembesülhetnek, amikor a 2012. február 
havi díjat kell leróniuk.

A csatornára történő rácsatlakozást 
meg kell terveztetni, majd előzetesen en-
gedélyeztetni kell a DMRV Zrt.-vel, (Duna 
Jobbparti Üzemigazgatóság Szentendre, 
Kalászi u 2), valamint az önkormányzat 
adóhatóságának is be kell jelenteni.

Az ily módon befizetett díjak a tele-
pülés környezetvédelmi alapjába kerülnek.

Az elkészített rendelet szabályozza, 
hogy nem terheli talajterhelési díj fizeté-
sének kötelezettsége azokat a családokat, 
ahol az egy főre jutó havi nettó jövedelem 
nem haladja meg a kérelem benyújtásakor 
érvényes öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 100%-át. Egyedül-
állónál, ha jövedelme nem haladja meg a 
kérelem benyújtásakor érvényes öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek 150%-át.
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Gondolatok egy újságcikk nyomán
A minap kezembe került a kecskeméti ki-
adású mezőgazdasági havilap, a MEZŐHÍR 
februári példánya.

Pólya Árpád tollából, aki a FAO (ENSZ 
Mezőgazdasági és Élelmezési Szervezete) és 
a WMO (Meteorológiai Világszervezet) ku-
tatásaiból és felméréseiből szerkesztett egy 
összegzést, amiben sok - számomra döbbe-
netes adat - jelent meg.

Szeretném Önökkel is megosztani ezeket 
az adatokat, mert ha bennünket közvetlenül 
nem is érint – legalábbis úgy gondoljuk –, 
mégis több, mint elgondolkodtató, amit most 
le fogok írni.

 A vizsgálatok alapja az a tény, hogy 
ma a világon 1 milliárd ember éhezik. A 
becslések szerint az évtized végére a Föld 
lakossága 10%-al, a mezőgazdasági szán-
tóterület viszont csak 1.5%-al növekszik. 
Hogyan tovább?- adódik a kérdés.

  A válaszadás alapjaként sok ismert 
tényt sorolt fel a cikk, ezek közül a me-
zőgazdaságot érintő adatokra szeretnék 
most kitérni.

A mezőgazdasági termőterületek 25%-a 
erősen leromlott, erodált és szennyezett.

2050-re egymilliárd tonnával több gabo-
nát és 200 millió tonnával több húst kellene 
előállítani romló talaj és vízminőség mel-
lett.

A világ országai nem képesek megállí-
tani a globális felmelegedést okozó gázok 
jelentős csökkentését.

Az erdőirtások üteme az elmúlt 6 évben 
jelentősen felgyorsult. Termőfölddé alakí-
tásuk égetéssel kezdődik, ami a felmelege-
dést okozó gázok növekedésének 15%-ért 
felelős.

A tengerek, óceánok termőképessége 
rendkívüli módon lecsökkent. Mindössze 
területük 4%-a termékeny, a többi a túlhalá-
szás miatt „elsivatagosodott”.

A jövőképet még sötétebbé teszi a fosszilis 
energiahordozók készleteinek várható kime-
rüléséből adódó globális energiaéhség.

Vajon mi lehet a megoldás?
1. Lehetőségként kínálkozik a takarékos-
ság növelése. A fogyasztási szokások ezen 
irányban történő megváltoztatása. A keve-
sebb, de rendszeres és minőségét tekintve 
is átgondolt étkezés csökkenti az elhízást, 
a betegségek kockázatát, a gyógyszerfo-
gyasztási többletkiadást, stb.

2. „Az alapvető élelmiszerek fogyasz-
tási helyen történő megtermelése révén pl. 
csökkenthető a szállítási távolság, ami nem-
csak a szállítási költségek és a káros anyag 
kibocsátás /kipufogó gázok/ csökkenését 
eredményezi, hanem a szállítás során meg-
sérülő, megromló áru selejthányadát is. Ez a 
hányad pedig nem kicsi.”

Nagyon fontos a fogyasztó számára a 
megbízhatóság, a friss, jó minőségű, egész-

séges áru, ami ebben az esetben elérhető 
cél.

Több települést, köztük Rozsályt  az el-
múlt évben többször említették példaként más 
települések számára is: a helyben történő ter-
melésre, önellátásra és regionális piaci együtt-
működésre 3-4 szomszédos településsel.

A lejárt, megromlott árukról sok féle 
információnk van.  Tudjuk, hogy  megjelen-
nek az áruházak polcain, s ha nem vesszük 
észre, úgy járunk, mint én az elmúlt héten. 
Penészes gyümölcsjoghurtot bontottam fel 
otthon, amit egy szigeti élelmiszerboltban 
vásároltam aznap. Természetesen magamat 
hibáztattam, hogy nem voltam elég körül-
tekintő, de ugye hibáztathattam volna az 
üzlet dolgozóit, vezetőjét, stb? 

3. A cikkben a pazarlásról is szó esik, 
aminek megszüntetését  a megoldások har-
madik lehetséges alternatívájának tekint-
hetjük.

 -Németországban évente csaknem 20 
millió tonna ennivaló kerül a szemétbe. A 
német vásárló válogatós, írja a cikkíró. Te-
heti, mert a fizetésének csak 15%-át költi 
élelmiszerre.

- Egy osztrák felmérés szerint Bécsben 
annyi péksüteményt dobnak a szemétbe, 
ami elegendő lenne egy negyedmilliós város 
ellátásához.

- A FAO jelentése szerint a világon em-
beri fogyasztásra előállított élelmiszerek 
egyharmada a kukába kerül.

Érdekes, hogy a fejlett és fejlődő orszá-
gok között mennyiségben szinte alig van 
különbség. A kidobott élelmiszer a fejlett 
országokban 670 millió tonna, a fejlődő 
államokban 630 millió tonna/év. Elgondol-
kodtató különbség viszont: a gazdagabb 
országokban a fogyasztók szintjén, a sze-
gényebb országokban pedig a betakarítás és 
tárolás területén jelentkezik a pazarlás.

„Ha a megtermelt és el nem fogyasz-
tott 1,3 milliárd tonna élelmiszernek csak 
a felét sikerülne megmenteni, abból a világ 
egymilliárdra becsült éhezőinek évente 650 
kilogramm élelem, azaz közel napi 1,8 kg 
táplálék jutna fejenként.”

Továbbá a termőföld, az öntözővíz, az 
élőmunka, az energia és a tőke felesleges 
igénybevételét is csökkentené.

Eszembe jut aktív pedagógus korom osz-
tályfőnöki problémája. A lelkiismeretes szü-
lők által készített és tízóraira hozott, vagy az 
iskolában uzsonnára kapott szendvicseknek, 
süteményeknek a sorsáról beszélek. Előbbiek 
helyett a büfében vásárolt édességek és édes 
italok voltak a nyerők, az utóbbiakat pedig 
egy „nem szeretem, nem kérem” után örültem, 
ha a tálcán hagyták és nem a szemetes kosár-
ban találtam meg.

Egy idő után megbeszéltük ezt a gondot 
és összegyűjtöttük minden nap az el nem fo-
gyasztott ennivalót. Hazafelé menet pedig én 

minden ismerős hajléktalannak tudtam adni 
nem akármilyen uzsonnát, vacsorát. A Keleti 
pályaudvarról metróval közlekedtem hazafe-
lé, ezen a vonalon pedig akkor még rengeteg 
hajléktalan húzódott meg, különösen a téli 
időszakban.

Mi következik a fentiekből?
A növekvő népesség élelmiszer igényeinek 
kielégítése a jelenlegi erőforrásokkal, mód-
szerekkel nem tartható fenn, ezért a hely-
ben megtermelt élelem ésszerű felhasználá-
sa lehet az egyik legjelentősebb megoldás.

„Csak óvatosan jegyezzük meg –írta a 
szerző -, hogy a fogyasztási szokások megvál-
tozása nélkül valószínűleg mindezek a leírt 
megoldások is kevésnek bizonyulnak majd.”

Mi újság a Szigeten és településünkön?
Az elmúlt héten jártam a szigetmonostori 
Kistermelők Klubjában, ahol hallottam, 
hogy részt vesznek az iskolai és óvodai ét-
keztetés alapanyagainak biztosításában. Szá-
mít munkájukra a polgármester. 

Egy négy gyermekes anyuka pl. Buda-
pestről kiköltözve földet bérelt. Célja a család 
ellátása. Állatokat tart, zöldséges kertet mű-
vel, takarmányt termel férjével.

A tagok helyi vásárokat rendeznek helyi 
termékekből. 

Biogazdájuk 60 családot tud ellátni szezo-
nális zöldségekkel és hidegen sajtolt olajjal.

Távlatokban ökológiai gazdálkodással, 
önellátással, felesleg helyi piacra vitelében 
gondolkodó fiatalok/30-asok/ érdeklődtek a 
klub tagjaitól eladó, bérelhető föld, bérelhe-
tő gazdasági udvar után. Szakmai segítséget 
kértek és kaptak baromfitartás ügyben, amit 
már egy éve folytatnak Surányban.

Vásároltam a Sziget Kincsei vasárnapi 
vásáron Surányban a Közösségi Házban, 
amit egy  fiatal hölgy, Bartha Kulcsár Imo-
la szervez lelkesen. Hirdetése megjelent a 
februári Kisbíróban, s ennek megfelelően 
elég sokan voltunk ott érdeklődők, vásárlók 
még délidőben is. Eközben nagyon jót be-
szélgettünk is egymással helyi dolgainkról.

Ismerjük Tahitótfalu vásárait. A télen 
már Monostorral együtt is szerveztek vá-
sárt. Biogazdaságuk és boltja nem ismeretlen 
az érdeklődők előtt. Már a Magyar Nemzet-
ben és a Nők Lapjában is cikk jelent meg 
példaértékű tevékenységükről.

Amit megtapasztaltam, az azt a reményt 
táplálja bennem, hogy ez a sziget, ez a kincs, 
a jó vizével és termőföldjeivel, az új megol-
dásokra nyitott, a jövőt nagyon is érzékelő 
lakosaival lassan jó felé halad. 

Most nagyon nagy szükség lenne az 
alulról jövő kezdeményezéseket segíteni 
és valóban elgondolkozni egy újfajta szige-
ti, vagy csak saját települési mezőgazdaság, 
helyi termelés, helyi piacok megoldásán.

Bécsy Lászlóné
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1.
Felvetődött családunkban az az ötlet, 
hogy sokféle apró feladatot, vállalást el 
tudnának végezni településünkön bará-
ti társaságok, családok, egy utca béliek.

Ennek oka az, hogy szerény gazda-
sági helyzetben lévő településünket az 
Önkéntesség Évét helyileg meghos-
szabbítva így tudjuk szépíteni, rende-
zettebbé tenni saját munkával is.

Ahogy a terek, utcák, porták és a 
kertek az elmúlt évek felhívásai folytán 
egyre virágosabbak és szebbek, úgy az 
utcabútorok, településrészek is egyre 
szebbé, rendezettebbé válhatnának vál-
lalásaink nyomán. Nincs mezőőr, nincs 
településőr, legyünk mi valamennyien 
azok, őrizzük a rendet, szüntessük meg 
az igénytelenséget, hiszen ahogy igé-
nyesek vagyunk a saját a portánkra, úgy 
lehetünk a saját utcánkra, utcasarkunk-
ra, buszmegállónkra, stb.

A helyi rendelet szerint egyébként 
is az úttest közepéig rendben kell tar-
tani minden háztulajdonosnak az utcai 
ráeső részt.

Mire, mikre gondoltunk? 
A településen szükség lenne ízléses és 
rendben tartott hirdető felületekre, 
hirdető táblákra, először főleg a már 
meglévők rendbetételére. 

Pl. a Révnél lévő rendbehozatalára 
–csiszolás, festés, kapcsok kiszedése a 
falécekből, azok festése -, valamint ké-
sőbbi állandó felügyeletére.

Ugyanígy a Surány II. bejáratnál, a 
buszmegállónál is jó lenne egy nagyobb 
és jól elhelyezett hirdető tábla.

A Révhez hasonló „renoválást” igé-
nyelne a Mély úttal szemben elhelye-
zett hirdető tábla is. 

Közelben lakók, vagy a gyakran hir-
detők lehetnének a legideálisabb vállal-
kozók erre a feladatra. Nevüket szintén 
feltüntethetik egy megfelelő helyen.” 
XY család , társaság felügyelete alatt áll, 
gondozza, stb.”

 Komoly munkát vállalnának ezzel a 
közösségért.

Az autóbuszmegállók esőházai  
hasonló gondozást  és odafigyelést 
igényelnének. Környezetük, a rajtuk 
elhelyezett hirdetések, falfirkák, a téli 
sár, mind rontja a közérzetünket. Az 
üvegfelületek sérülése pedig kifejezet-
ten veszélyes. 

Surányban a Glóbusznál lévő ját-
szótéren és előtte egy kis virágosítás 
szintén feldobná a játszótér és a tér 
hangulatát. Ez a tér, ami egyébként egy 
forgalmas és központi helye a település 
ezen részének, nagyon sivár. 

Talán a kisgyerekes családok a gye-
rekekkel együtt egy közös, délelőtti 
programban ezt meg is tudnák oldani. 
Ennek öntözése is megoldható, hiszen 
van víz a játszótéren. A gyerekek pedig 
különösen a nyári melegben, szívesen 
vállalnak ilyen vizes feladatot.

Palántát a szomszédoktól, a faluban 
lévőktől be lehet szerezni, érdeklődni 
kell. Ez kedves ismeretségeket is hoz-
hat a későbbiekben.

A téren lévő ház falának mesze-
lését, ízléses festését a fiatalokra bíz-
nánk.  Kérjük, jelentkezzenek és mond-
ják el terveiket.!

Nem árulunk azzal sem zsákba-
macskát, hogy mindezt önkéntesen, sa-
ját erőből, közös  aprópénzből, maradék 
festékből, faanyagokból, …  jókedvű 
együttlét keretén belüli tevékenységként 
gondoljuk.

Mindenre vonatkozik és kérjük, 
hogyha eldöntötték önkéntes felajánlá-
sukat, jelezzék a Polgármesteri Hiva-
talban és beszéljék meg a terveiket. A 
munka időpontját is jelezzék, ha lehet.

Sorolhatnánk tovább az ötleteket, 
de nem tesszük, mert mindenki látja,  
a település általa lakott részén való ap-
róbb, nagyobb tennivalókat, ami rende-
zettebbé, szebbé, otthonosabbá tehet-
né lakhelyünket.         

Imre Balázs és családja
•••

2.
A VATA KÖR elmúlt évi, tavaszi  ter-
vei között már szerepelt a Szérű lom-
talanítása.

Sajnos nem került rá sor, így ebben 
az esztendőben feltétlenül szeretnénk 
ezt megszervezni és lebonyolítani.  

Elképzelésünk szerint a szérűsker-
tekben a gazdák, tulajdonosok gondja 
lenne a felesleges lomok kihelyezése 
az előre megbeszélt területre – ezt az 
áprilisi Kisbíróban jelezzük -, míg az 
utakon önkéntesek gyűjtenék össze 
zsákokba a  szemetet. 

Mivel lesz májusban tavaszi lomta-
lanítás, ezért annak napját a Kisbíróból 
mindenki megtudhatja.  E nap előtti 
héten kellene az említett tavaszi nagy-
takarítást megejteni.

Tisztelettel kérjük a tulajdonosokat, 
hogy szíveskedjenek segíteni ebben a 
szépítő, rendcsináló szándékunkban. 

•••
3.

A VATA KÖR tagjai ebben az évben 
is folytatják a Művelődési Ház udvarán 
lévő munkálatokat.

Szeretnénk a két kapu festését, elő-

zőleg a kétszárnyú nagykapu lemezei-
nek javítását elvégezni. Természetesen 
az elültetett növényeket tovább gon-
dozzuk és friss virágokat is szeretnénk 
kiültetni. A füvesítést meg kell ismé-
telnünk. Szeretnénk a kemencére te-
tőt „húzni”. Jó lenne a szomszéd ház 
tűzfalát és csatornáját rendbe tenni. A 
szolgálati lakásban az első kis szobát 
szeretnénk berendezni.

Tavaly is kértünk és kaptunk a mun-
kánkhoz önkéntes segítséget, s idén is 
reméljük, hogy így folytathatjuk. 

Akik szeretnének segíteni, segít-
hetnek kétkezi önkéntes munkával, a 
munkákhoz szükséges anyagok bizto-
sításával és pénzadománnyal.

Szükségünk lenne:
- Sötétzöld színű festékre (fémfelü-

letre)-3-4 m2-re.
- Maradék fűmagra, árnyékos helyre!
- Árvácskára, s bármilyen virágpa-

lántára, ami évelő, amit ki tudunk ültet-
ni a virágvályúkba.

  Természetesen csak szigorúan azt, 
ami már felesleges.

- Vakoláshoz építkezésnél, felújítás-
nál megmaradt alapanyagokra: cement, 
mész, homok, ill. fizikai segítségre.

- A kemence tetőhöz 10x10-es stáfli 
kéne 10 db 2,5-3 méteres. Darabonként 
is szívesen   gyűjtjük a maradék és már 
nem szükséges faanyagot.

A szolgálati lakásba szívesen fo-
gadnánk:

-  Egy egyszerű, de nagyobb méretű 
íróasztalt, amin ketten, hárman lapto-
pokkal egymás mellett dolgozhatnának

- egy megunt, használt szofát, vagy 
bármilyen 2-3 személyes ülőalkalma-
tosságot.

- két-három széket
-  előszoba fogast

Felajánlásaikat, segítségüket előre 
köszönjük.

Telefon: 06-20-206 6451
•••

4.
A surányi Közösségi Ház programjai 
szépen gyarapodnak. A nyár folyamán 
szeretnénk komolyabb programokat 
bonyolítani benne. Sajnos még 10-15 
fős hallgatóságot sem tudunk leülteni, 
mert nincsen semmilyen berendezés 
a házban. Abban kérjük segítségüket, 
hogy keressenek olyan intézményeket, 
ahol bútorcsere, selejtezés történt, ami-
ből esetleg olcsón vagy ingyen lehet 10-
25 db széket szerezni.

Bartháné Vargha Mária 
gondnok

CIVIL FÓRUM
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Ha veszi a fáradságot a kedves olvasó 
és végigböngészi szerény dolgozato-
mat, akkor látni fogja, hogy ma néhány 
olyan aprósággal foglalkozom, ami na-
ponta elénk kerül, és mégsem tulajdo-
nítunk ezeknek nagyobb jelentőséget.

Itt van például az emberi kapcsola-
tok egyik naponta gyakorolt részlete a 
KÖSZÖNÉS.

Kinek köszönjünk, hogyan köszön-
jünk, - és egyáltalán szükség van-e erre 
a koronként változó szokásra.

Elég öreg vagyok ahhoz, hogy bő-
séges tapasztalatokra hivatkozzam és 
elmeséljek néhány változást, ami be-
következett életem folyamán. (Nem 
tartozik a tárgyhoz, ha elárulom, hogy 
még huszonhét évig kellene éljek, hogy 
száz  szál gyertya díszíthesse a szülina-
pi tortámat.)

Mikor kissrác voltam, hangos csó-
kolommal illett köszönteni minden fel-
nőttet, akivel találkoztunk, és valahon-
nan ismerős volt, - a jól nevelt buzgók 
kezétcsókolomot mondtak.

Fővárosivá válásom meglepetése volt 
a Szia köszönés, amit ma is használunk, 
de csak tegeződő ismerősi körben.

Manapság az Amerikától tanult Hel-
ló köszönést hallani úton útfélen – még 
búcsúzáskor is, pedig az amerikai csak a 
találkozás elején kiabálja ezt.

De nézzük csak, milyen viselkedést 
követel tőlünk a kötelezőnek felfogha-
tó illemszabály, amely minden korban 
érvényes:

Görög Ibolya, a nagy protokollmá-
gus könyvében megerősíti hitemet: kö-
szönni kell mindenkinek. (Jó-jó a pesti 
utcán persze nem!)

Az idősebbet, vagy pozícionáltab-
bat igyekezzünk megelőzni, ha „egyen-
rangúak” vagyunk, a fürgébb köszön 
előbb, ha nő és férfi találkozik, a férfi 
„emel kalapot” – szóval köszön előre, 
de főnök-asszonyomnak is köszönök 
előre, még akkor is, ha én vagyok az 
idősebb. Ja és ki ne felejtsem: bármi-
lyen kiváltságaim lehetnek, ha odame-
gyek valahova, ahol már emberek van-
nak, nekem, az érkezőnek kell elsőnek 
az ottlévőket üdvözölni.

A „köszönési fronton” tájékozat-
lanságot, zavart látok mostanában.

A fiatal felnőttek sem tudják, ho-
gyan is kellene viselkedni és mire ta-
nítsák gyermekeiket. Kisebb harag-
szomrád helyzet is adódhat ez okból. 
Elmesélek egyet. Régi ismerőssel, ked-
ves fiatal anyukával találkoztam a surá-
nyi közösségi házban. Elkövettem azt 
az óriási hibát, hogy panaszkodtam a 
gyermekeire. (Anyának a gyermekeiről 
csak szépeket szabad mondani.) Szóval 
panaszkodtam, hogy a két, egyébként 
aranyos, eleven jópofa lurkó nemcsak 
hogy nem köszön nekem, ha találko-
zunk, de nem is viszonozza az én kö-
szönésemet, csak néznek rám kissé 
csodálkozva, mint boci az újkapura.

Az anyuka elválásunk után elsírta 
más anyukáknak, hogy kioktattam őt. 

A „más anyukák” persze másnap vissza-
mondták nekem. (Nem is lennének igazi 
nők, ha nem ezt tennék.) (Ejnyebejnye 
kedves Lajos! Mindezt nőnapon?)

A tanulságot levontam: ha nyitnék 
egy tánc és illemtan kurzust, ott jópén-
zért hirdetném a tananyagot, de hívat-
lan prókátor jobb, ha befogja a csőrét.

• 
Mivel SZILÁNKOK-at és nem egyet-

len szilánkot ígértem a címben, hadd 
mondjam el nagy-nagy panaszomat.

Tudom, hogy nem én vagyok a DEL-
PHOI jósda, és szeretném, ha jóslatom 
nem válna be, de attól félek, hogy az em-
beriség napjai meg vannak számlálva.

Miből gondolom? – abból, hogy az 
emberiség fejjel rohan a falnak. Fel sem 
tűnik az öngyilkosság egyik formája, az 
őrült európai kamionforgalom, csak ak-
kor vesszük észre, ha az időjárás miatt 
feltorlódnak a határon. Százával állnak a 
tehetetlen gépmonstrumok, és ilyenkor 
látszik a fenyegetés, mikor így együtt 
van a félelmetes tömeg. Ezek a gépek 
oxigént és folyékony szénhidrogént isz-
nak, a földet mérgező gázokat pöfögnek, 
és ezt mi emberek direkt csináljuk.

Ébredjünk emberek!  
Jóreggelt!
Ehhez mit lehet még hozzátenni? 

– vasúti és víziszállítás talán kevésbé 
szennyezné a földet.

•
Ha már a természetvédelemnél 

tartunk, elújságolom, hogy a surányi 
strandon a kies Duna partján megle-
pő leletre bukkantam. Egy jobbnapo-
kat látott autóakkumulátor árválkodik 
öreg fa tövében. Hát nem meghatóan 
aranyos? A nyájas surányi strandoló 
imigyen okoskodhatott:”ezt a hűséges 
aksit, aki évekig szolgálta az autómat és 
családomat, csak nem fogom visszaadni 
az iparnak, hogy beolvasszák! – nem, 
nem. Itthagylak drágám, élvezd az éle-
tet, megérdemelt nyugdíjas éveket itt a 
természet lágy ölén.

Igen emberek! – vannak még közöt-
tünk ilyen nemes lelkek. Ennél a vadba-
romnál még van különb is. Szögvasból 
hegesztett állványt cipelt ide valahon-
nan, és hanyag eleganciával behajította a 
gát alatti bokrokba. Feltételezem, hogy 
nem a Duna cipelte ide távoli vidékről, 
ilyesmit ugyanis ritkán cipel a hátán.

Mostmár valóban elköszönök:   Jó-
reggelt!

Asztalos Lajos

Szilánkok

SZÉSE Egyesület 
A SZÉSE Egyesület Alapszabályában 
a Közgyűlés határozata szerint, bíró-
sági végzés alapján változás állt be, 
amely kimondja, hogy a közhasznú 
szervezet jelenlegi elnöke Gaál Nóra, 
az Egyesület örökös Tiszteletbeli El-
nökének pozíciójára pedig Karsai 
Gábort választották.

Szeretnénk felhívni a figyelmet az 
értékek tudatos átadására, az erkölcsös 
nevelésre, a következetes tanításra. 
Szeretettel várjuk együttműködők je-
lentkezését! 

mediamag.naga@gmail.com

Támogassa tevékenységünket adója 1%-ával!
Sziget Éjféli Sportbajnokság Egyesület   

Adószám: 18699241-1-13
További információ: http://www.wix.com/szigetese/jelkepes
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Nagy érdeklődés övezte a február 25-én 
megrendezett, hagyományos, télbúcsúz-
tató ünnepséget Surányban. Az esemény 
100%-ban civil szerveződésben valósult 
meg, amiben a Surányi Fürdő Egyesület 

a Surányért Közhasznú Alapítvány, és 
mint civil támogató Petrof György lán-
gos és fánkkészítő mester, továbbá Zim-
ber Ferenc és családi zenekara műkö-
dött aktívan közre. 

Surány apraja-nagyja kísérte utol-

só útjára a telet szimbolizáló szalma-
bábút a Napsugár téren megrendezett 

Farsangi télbúcsúztató ünnepségen. A 
jó hangulatról népzenészek is gondos-
kodtak, szólt a hegedű, nagybőgő és 
cimbalomra is rophatták a részvevők. 
A farsangi hagyomány szerint többen 
jelmezt viseltek a hatásos télűzés ér-

dekében. A szervezők gondoskodtak a 
forró italokról, forralt borról, teáról és a 
szokás szerint elmaradhatatlan farsangi 
fánkból is fogyaszthattak a jelen lévők. 
A szalmabábút zenével, énekkel kísérték 

az ünneplők a Duna-partra, ahol a népi 
hagyomány szerint elégették és útjára 
indították a telet, ünnepelve és várva az 
érkező tavaszt.

Gál Nóra
Gyimesi János képei

Búcsú a téltől
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Császár Angéla kolozsvári születésű 
Jászai Mari díjas művésznő Vigasz-
versek című előadását láthatták a Zöld-
szigeti Kör Polgári Kulturális Egyesület 
szervezésében. A nagy érdeklődés övez-
te programot a pócsmegyeri Református 
templomban tartották február 26-án. 

Császár Angéla: „A számtalan 
film, tv-játék, zenés produkció és szó-

rakoztató film mellett rendszeresen rádiós- és szinkronszerepe-
ket is kapott. Művészi munkáját ezekben a műfajokban többször 
nívódíjjal ismerték el. Önálló estjeivel és más színházi produk-
ciókkal turnézott Skandináviában, Izraelben és Ausztráliában, 
játszott Torontóban, Chicagóban és St. Luis-ban.” Forrás: 
http://starity.hu/sztarok/csaszar-angela/#ixzz1nWSJ289N

Méltón viseli a Tavaszi üzenetek címet az alábbi cikk, hi-
szen bizton állíthatom, hogy Császár Angéla lenyűgöző elő-
adása nem csupán rám gyakorolt katartikus hatást. Üzenetek 
hangzottak el számunkra, olyan félreérthetetlen üzenetek, 
melyek alapját képezik életünknek, s amelyekkel már évti-
zedekkel ezelőtt tisztában voltak irodalmi alkotóink. Ezekre 
szükségünk van a megújuláshoz, továbbá táplálkozhatunk 
belőlük. A művésznő Vigaszversek című előadása egy cso-
dálatos ívű, tudatosan felépített gyönyörűen becsomagolt, 
majd szemünk előtt kibontott és feltárulkozó ajándék volt, 
ami lelkünknek – szellemünknek egyaránt csemege. A szép-
irodalom alkotásaival zökkentett ki hétköznapi gondola-
tainkból és gondjainkból, majd a szellem, a tudatosság, a 
lelkiség és hit útjára mutatott, annak húrjait pendítette szí-
vünkben. Az előadás méltó helye volt ily’ módon a templom, 
amiben olyan örök értékekre hívta fel a figyelmet irodalmi 
nagyjaink alkotásainak előadása által, mint a tisztelet a csa-

lád, az édesanyák és a nők iránt, a tudatosság, gyermeke-
ink védelme, hazánk szeretete, a hit és Isten jelenlétének 
nélkülözhetetlensége életünkben, az erkölcs égbekiáltó 
szükségessége. A előadást olyan bájjal, erővel és művészi 
szépséggel, finom természetességgel tárta szemünk elé, hogy 
kétségek nélkül állíthatom, az előadó művészet egyik szívből 
jövő remekével találkozhattunk. Azonban rendkívüli figyel-
met érdemel az a gondolat, hogy Mi igen is rendkívül sokat 
tehetünk életünk, környezetünk, közösségünk alakításáért, 
és felelősek is vagyunk érte. Felelősek vagyunk abban, hogy 
nem hallgathatunk, ha szívünk és eszünk szólalásra utasít. 
Köszönöm a szép és nemes gondolatokat, amit kaptam, én 
ennek jegyében kezdem a tavaszt.

Gaál Nóra

Tavaszi üzenetek
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A Kárpátaljáról írt beszámoló után foly-
tatom Nagyvárad történetét. A reformá-
ció idején a város protestánssá vált. Első 
lelkipásztora Czeglédi György volt. A 
protestáns egyeduralom mintegy száz 
évig (1660-ig) tartott. Itt nyomták ki 
Károli Gáspár bibliájának új kiadását, a 
Váradi bibliát. A Tordán tartott 1568 évi 
országgyűlés Európában először hozott 
olyan határozatot, amely a vallásszabad-
ságot foglalta magába.

1598 szeptemberében a jelentős 
stratégiai ponton lévő váradi vár ellen 
megindult a török. Egyik történetírója 

szerint: „Nagyon virágzó és művelt vá-
ros ez. Köröskörül szőlők és kertek ve-
szik körül … A külvárosnak tökéletes 
palotái, téglaépületű boltozatai, díszes 
házai voltak”.

A kb. 48.000 török túlerővel szem-
ben mintegy 2000 katona dicsőségesen 
kiállta az öt hétig tartó ostromot, de 
hatalmas veszteségek árán.

A nagy erdélyi fejedelmek, így Beth-
len Gábor, I. Rákóczi György, valamint 
felesége Lorántffy Zsuzsanna idején a 
város ismét virágzásnak indult. 1657-
ben kezdődött el Köleséri Sámuel szel-

lemi irányításával a Biblia nyomtatása, 
de ezt az 1660-as török ostrom miatt 
nem tudták befejezni, de a nyomdát és 
a Biblia kinyomtatott íveit sikerült a 
városból Debrecenbe, majd onnan Ko-
lozsvárra szállítani, s ott 1661-ben be-
fejezni a munkát. Ugyanakkor a messze 
földön hírneves református kollégium 
Debrecenbe költözött, ekkor indult 
a később nagy jelentőségre szert tett 
debreceni kollégium felvirágzása.

A törökök 1660. július 13-án foglal-
ták el a várost, majd ostromolták a vá-
rat, amelynek mindössze 850 katonája 
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Városomról, Nagyváradról (3. rész)
Dr. Kiss András sorozata

A Rimanóczy fürdő részlete A később Párizsba világhírre szert tett 
Vágó fívérek által tervezett epület

A görögkatolikus püspökség épülete 
(magyar építész munkája)

Előtérben a Pojnár-, háttérben másik 
szecessziós épület

Kicsit kopott, de gyönyörű szecessziós 
palota a Fő utcán

Az egészségügyi szakközépiskola épülete
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volt a 60.000-es török sereggel szem-
ben. A várőrség vitézül tartotta magát 
negyvennégy napig, majd a 300 megma-
radt, többnyire sebesült védő megadta 
magát. Ali basa a feltételeket elfogadta, 
így az őrség fegyveresen vonulhatott el, 
a polgárok a városban maradhattak. El-
pusztultak viszont a csodálatos király-
szobrok, anyagukból ágyút öntöttek. 

A szultánnak a győzelemről küldött 
verses felirat szövege szerint: „elfoglal-
tatott Várad, szív nélkül maradt Erdély”

Itt a történeti áttekintést félbesza-
kítom, és némi vigaszul tudatom, hogy 
pár hete Nagyváradot felvették a leg-
szebb szecessziós jellegű városok nem-
zetközi sorába.

Várad ilyen jellegű épületeinek ké-
peivel nyújtok némi ízelítőt a mai vá-
rosképről.

A szerző képeivel.

Lakóház az egyik sarkon

Itt lakott Ady Endre (de nem elől, 
hanem hátul az udvarban)

Az iskolába készülő nagycsoportos óvodások a katolikus temetőben felkeresték, 
Axmann Vince honvéd alezredes sírját. Kis gereblyéikkel kitisztították a sírt zász-
lókat tűztek rá, majd a szabadságharc és forradalom dalait és verseit elevenítették 
fel, Barta Judit és Bocs Ágnes óvónők vezetésével.

Március 2-án nagy érdeklődés és telt ház mellett, tartotta meg Dr. Kiss And-
rás nyugalmazott háziorvosunk a Nagyváradon kiadott könyvének bemuta-
tását a Művelődési házban. A mellékelt írás szintén Váradon jelent meg, itt 
a könyvbemutató során a jelenlévők kérésére olvasta fel Sipos Erzsébet, aki 

nagy segítségére van Kiss doktornak a kézirat nyomdára való előkészítésében.
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A sorozatomban januárban bemutatott 
tatai készítésű vizeskorsó után egy gá-
csi készítményűt írok le. Ez is mázat-
lan kerámia. A kettő közötti különbség 
elsősorban a szájuk alakjában jelentke-
zik. Természetesen más formai jegyeik 
is eltérők, s éppen azok alapján lehet 
meghatározni, hogy melyik fazekas-
központban készültek. 

Kresz Mária kerámiakutató szerint 
a most leírt tárgy készítőhelye Gács, 
egykori Nógrád megyei, 1900 táján fe-
lerészben szlovák, felerészben magyar 
lakosságú mezőváros, amely ma Szlo-
vákiához tartozik, Halič néven. A gácsi 
cserépedény-készítő kisiparosok jelleg-
zetes, népszerű terméke volt az ilyen 
vizeskorsó. Míg a tataiak, fazekas-nyel-
ven szólva, kerek szájú korsót szok-
tak készíteni, az itteniek úgynevezett 
korsószájút csináltak, vagyis közepén 
összenyomott, azáltal megkettőzött 
kiöntőjűt. Míg a tatai formát „egyszá-
júnak” titulálták, a gácsi vizeskorsónak 
Pócsmegyeren „duplaszájú korsó” volt 
a megkülönböztető jelzős neve. 

A tataihoz hasonlóan ennek is a szá-
ja-nyaka, és a füléről már letört „ivója”, 
azaz „csecse” zöld ólommázzal leön-
tött. A szája kissé hátrahajló, és szűrő, 
„rostéj” van benne. Ennek a korsónak 
az alapszíne vöröses. A lapos füle felső 
részére sűrű beszurkálásokat tett, aljára 
vörösbarna földfestéket vitt föl a készí-
tő. 

Akárcsak a tatai korsót, a hasa fel-
ső részén, és a nyaka alatt, a vállán dí-
szítették vörösbarna földfestékkel. Itt 
azonban három vízszintes sávba ren-
dezték a mintázást. A fölső sáv rácso-
zott mintájú. Alatta világosabb csíko-
kat kapartak ki. A középső sávban nagy 

pöttyök sorakoznak, vékony hullámin-
dával összefogva. A legalsó sávban sű-
rűn csíkozták.

Belsejében agyaggolyók csörögnek, 
és mozgatáskor tisztítják a falát. Ezért 
„csörgős korsó”-nak is hívták, akárcsak 
a tatai vizeskorsót.

Barsi Etel (1885–1977) emlékezete 
szerint a XIX. század végén, a tatai kor-

sójuknál később vásárolták szülei ezt a 
gácsi korsót az erre járó házaló szlová-
koktól, „tótoktól,” akik járták a falva-
kat szekérrel és úgy árusítottak, és akik 
edényeik űrtartalmát „verdong”-ban 
adták meg, ami negyed liternek felel 
meg. A német Vierding szó hazai nép-
nyelvi változatai voltak még: verdung, 
ferdunk.

A pócsmegyeri ivóvizes cserép-
korsó-használatot januári cikkemben 
részletesen leírtam. Ezt a korsót előbb 
Etel apja használta mezei munkán. Ha 

többen mentek „az urasághoz” dolgoz-
ni, „ha nagy volt a banda”, akkor a négy 
korsójuk közül ezt a legnagyobbat vit-
ték. Míg a tatai korsójuk 32 cm magas 
volt, ez 36,5 cm, és egészben öblösebb. 
Úgy mondták a használók, hogy ez a 
fajta vizeskorsó nagyobb, mint az „egy-
szájú”, éppen azért „duplaszájú”, mert 
több hely kell a víz beöntéséhez. Noha 
letört az ivókája a füléről, még ott is 
lehet inni belőle, de „a férfiak a felső 
részén (száján) isznak.” Etel 1908-ban 
férjhez ment Borda Mihályhoz (1883–
1965), aztán már férjével használták 
fiatal korukban, úgy 1915-ig. Később, 
úgymond, „nagyollottuk, nehéz volt”. 
Gyűjtésem idején, 1960 táján, amikor 
tatai korsót még használtak, az ilyen 
fajta korsóra azt mondták: „ma ritka-
ság”. Amikor 1961-ben megvettem ezt 
a tárgyat a Néprajzi Múzeum számára, 
akkor már csak félre volt téve. A Múze-
umban a 61.119.6 leltári számot kapta.

Balogh Jánosné Horváth Terézia

Régi pócsmegyeri cserépedények 3. – Gácsi vizeskorsó

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 érvé-
nyes és teljesíthető, ha a nyilat-

kozaton a kedvezményezett adó-
számát, a borítékon pedig az Ön 
nevét, lakcímét és az azonosító 

jelét pontosan tünteti fel.
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A pócsmegyeri református templom-
ban idén tizenharmadik alkalommal 
rendeztük meg népfőiskolai hetünket. 
Jól eső érzéssel gondolunk arra, hogy 
a pócsmegyeriek mellett estéről estére 
számos látogatót üdvözölhettünk Le-
ányfaluról, és a többi környező telepü-
lésről! Minden évben a klasszikus nép-
főiskolai hagyományokhoz igyekezünk 
igazodni. A témák az élet különböző 
területeiről, többféle tudományágat 
magukba foglalva fogalmazódnak meg. 
Az előadók értékrendjükkel, felké-
szültségükkel nagymértékben hozzá-
járulnak egy modern, az életet igazán 
érteni kívánó szemléletformáláshoz.   

Az első este, március 9-én Millisits 
Máté művészettörténész volt a vendé-
günk. A több évre tervezett előadásso-
rozat harmadik alkalmán a református 
templomépítészet két világháború közé 
eső korszakát mutatta be. Ismét meg-
győződhettünk arról, hogy a templom-
építészeti hagyományokban mily nagy-
mértékben tükröződik vissza a világ, 
amelyben élünk. 

Március 10-én a Romano Glaszo 
együttes volt a vendégünk. Fergete-
ges hangulatú koncerten kaphattunk 
ízelítőt a cigány népi kultúrából. Az 
együttes nagy erénye, hogy rendkívül 
tehetséges roma és magyar gyermeke-
ket együtt szólaltat meg. Az érzékelhe-
tő véleménykülönbségek ellenére sok 
tanulsággal szolgált a koncertet követő 
beszélgetés. 

Március 12-én Répás Zsuzsanna 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár 
volt a vendégünk. A közelmúlt törté-
nelmi változásait felrajzolva, lenyűgöző 
felkészültséggel beszélt a határon túli 
magyarság sorsáról, a politika lehető-
ségeiről. A hallgatóságot mélyen meg-
hatotta az előadó elhivatottsága, ügy-
szeretete. Isten gazdag áldását kértük 
sokrétű, felelősségteljes munkájára.   

Március 13-án Dr. Bodoky Tamás 
geofizikus, egyetemi magántanár tartott 
vetített képes előadást Eötvös Loránd 
élete és munkássága címmel. Előadónk 
a leányfalui közélet meghatározó alakja, 

a nagyközség díszpolgára, a református 
gyülekezet 23 éve hivatalban lévő gond-
noka. Saját tudományában tudomásunk 
szerint környékünkön eddig még senki 
nem kérte fel előadásra. Felejthetetlen 
élmény volt! Mindenkinek csak ajánla-
ni tudjuk meghívását.

Kovách Tamás református lelkész

REFORMÁTUS NÉPFŐISKOLAI HÉT PÓCSMEGYEREN

Eötvös Loránd (1848-1919) 
„A klasszikus fizika egyik fejedelme” 
(Albert Einstein)

A híres balatoni inga

Már több mint három éve, hogy falvaink 
gyerekeit igyekszünk a sportos életmód-
ra nevelni, a labdarúgáson és a különböző 
mozgásformákon keresztül. A csapat-
szellem, rengeteg sikerélmény, segíti a 
közösség épülését, valamint az egyén sze-
mélyiségfejlődésére is jótékony hatással 
van. 

2011-es PROGRAMJAINK:

- U-9es és U-7es korcsoportos hétvé-
gi tornákon vettünk részt Budapesten és 
a kistérségben

- júniusban a II. Szigeti labdarúgó 
torna rendezése (Leányfalu, Göd részvé-
telével) 

U-7es korosztályban III. helyezés 
(Szőnyi Miksa, Pohorelli Marci, Fejes 
Milán, Dobos Botond, Mocskonyi Ágos-
ton, Czobor Richárd)

 U-9es korosztályban I. helyezés (Bo-
zóki Barna, Böröcz Tomi, Barcsa Máté, 
Bonifert Máté, Fazekas Donát, Varga Oli-

vér, Kulcsár Konsztantin, Szabó Patrik, 
Mocskonyi Dömötör-torna legjobbja)

- nyáron napközis sporttáborban ta-
lálkoztunk, a tavalyihoz képest, dupla 
létszámmal, 25 falusi gyerekkel- lányok-
kal is (a focizás mellett kerékpárral köz-
lekedtünk egész héten; motorcsónakázás, 
lovaglás, visegrádi bobozás és túrázás, 
íjászkodás, strandolás, falmászás és sok 
tábori játék volt a program)

- I. apa-fia eseményünkön is többen él-
vezhettük a Magyar labdarúgó válogatott 
játékát Izland ellen a Puskás stadionban – 
szeretnénk ezt rendszeresíteni, hogy a mai 
rohanó világunkban több időt szakítsunk 
fiainkkal való közös élményekre

- beindult a GÖRKORCSOLYÁ-
ZÁS Pócsmegyeren 16:30-kor a Mű-
velődési házban, Szigetmonostoron 
18:00-kor a tornateremben. Mindenkit 
várunk szeretettel, kezdőtől-haladóig, 
20 db állítható korival (28-37ig)

- családi programok: közös edzések, 
sportolás a gyerekekkel 

TERVEINK 2012-re:

- a régiek bővítése és fejlesztése mel-
lett, új sportolási és szórakozási lehetősé-
gek teremtése családok számára, akár heti 
rendszerességgel (kerékpározás, evezés 
– kenuflotta javítása!-, foglalkozások lá-
nyoknak, gyereksport események, kirán-
dulások szülőkkel együtt)

- programjaink kiterjesztése lányok és 
több korosztály számára, falvaink közös-
ségének építése valamint a Sziget meg-
szerettetése és megóvására való nevelése 
céljából

- gördülő-nap (görkorik, rollerek, ke-
rékpárok… felvonulása a faluban)

Sidó Szabolcs 
20-3595343

A cikkhez küldött képeket 
helyhiány miatt most nem tudjuk 

leközölni, de következő számunkban 
pótoljuk!

2011-es GYEREK és CSALÁDI sportos programok & Terveink 2012_ben
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Visszaemlékezések képekben I.

A Szentendrei sziget települései, kiállítás régi képeslapokon 2001. augusztus 20-án a Művelődési házban.

A 2006-os tűzzománc kiállítás a Művelődési házban.

Vertel Andrea keramikusművész szobrai

Igyekeztem egy kis áttekintést adni az elmúlt 10 év kiállításaiból a teljesség igénye nélkül a rendelkezésemre 
álló archívum képeiből. Az áttekintés következõ számunkban folytatódik!                                      v. Csengő-Tschörner András
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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

Ebben az évben már negyedszer ke-
rül megrendezésre a hagyományosnak 
nevezhető Surány rali autós ügyességi 
verseny.

A korábbi évek hagyományaitól elté-
rően nem ősszel, hanem már áprilisban.

Április 20.-án pénteken este 19 óra-
kor a Napsugár téri presszóban kerül 
sor a rajtszámok megszerzéséért a ne-
mes vetélkedésre.

21.-én reggel indul az igazi verseny 
a vándorkupáért.

Este eredményhirdetés.

 Híradás és képek: Gyimesi János

Surány rali 2012.

BODY BUILDING 
és AEROBIC jellegű 
edzésekhez személyi 

edzősködést, valamint 
táplálkozási és 

életviteli tanácsadást 
vállalok.

FICZEK KATALIN 
06 70 574-0632

Kisbiro_2012_marcius.indd   13 3/18/2012   2:16:08 PM



PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ 2012. MÁRCIUS 20. 

14. www.pocsmegyer-surany.hu

„Feltűnt mára szép nap ragyogó fényével,
Beállott a tavasz áldott érzésével.
Újít a természet minden növényeket,
Gerjeszti mibennünk a szép reményeket:
Kellemes Húsvéti Ünnepeket”                      (Népi köszöntő)

Kedves Háziasszony!
Most örültünk a Karácsonynak és két hét múlva már itt van a 
Húsvét, mely szerte a világon a kereszténység nagy ünnepe. 
Nagy örömmel várjuk és van időnk felkészülni az ünnepek-
re.  A tojás, amely mindenütt a Földön az élet, az újjászületés 
szimbóluma, az étkezésben, az ajándékozásban és az ünnepi 
díszítésben egyaránt főszerepet kap ilyenkor. A hagyomá-
nyos húsvéti sütemények, a bejgli és a pillekönnyű fonott 
kalács, amelyet sok helyütt a főtt sonka vagy a báránypecse-
nye mellé falatoznak. Húsvéthétfő pedig természetesen a lo-
csolkodásé, falun és városon, az elmaradhatatlan pirostojás-
ajándékozással.

Birkapörkölt                  
1 kg birkahúst jól megmostak ecetes vízben és 2x2 cm-es da-
rabokra vágták. Egy lábasban 2-3 evőkanál zsíron 2 fej apróra 
vágott vöröshagymát aranysárgára megdinszteltek. Nyáron 
tettek hozzá 1-1 paradicsomot és paprikát. Meghintették két 
kávéskanál pirospaprikával, elkeverték, és kevés vízzel felen-
gedték, majd rárakták a húst. Annyi vizet engedtek még hoz-
zá, amennyi ellepi. Izesítették sóval, borssal és megfőzték. 
Hosszúkásra vágott, sós vízben főtt krumplival tálalták, de 
az is előfordult, hogy a pörkölt levét bővebbre hagyták és 
egyenesen belefőzték a krumplit. 

Bárány egytál
50 dkg birka- vagy sertéshúst megmostak és kis kockákra 
vágták. Három evőkanál zsíron (vagy olajon) 2 fej apróra 
vágott vöröshagymát megdinszteltek, majd hozzáadtak 1 
szál reszelt sárgarépát, a kockára vágott húst és egy kis ideig 
együtt pirították. Felöntötték annyi vízzel, hogy az ételt el-

lepje, majd beletették a fűszereket, babérlevél, csombor, ka-
kukkfű, őrölt bors, 1 dl fehér bor, só és tovább párolták. Ha a 
hús megpuhult, egy evőkanál liszttel meghintették, még egy 
kis vizet öntöttek hozzá és még egy kicsit összeforralták.

Sonkasaláta főtt tojással
Egy nagydoboz joghurtot kikevertek egy csipet sóval és őrölt fe-
hérborssal. Finomra vágott kaprot adtak hozzá, és belekevertek 
apróra vágott főtt sonkacsíkokat, snidling vagy póréhagymát, va-
lamint 4 evőkanál főtt kukoricát, és a négybe vágott főtt tojáso-
kat. Salátaleveleken tálalták.

Tejfölös tormamártás
5 dkg margarinból és 3 evőkanál durumlisztből egészen vi-
lágos rántást készítettek, melyet kb. 1,5 bögre hideg tejjel 
feleresztettek. Kevergetve 1 kiskanál barna cukorral meg csi-
petnyi sóval ízesítették, és 4 evőkanál finomra reszelt tormát 
adtak hozzá. 1 tojás sárgáját 1 kanál tejföllel kikevertek, és 
óvatosan a mártásba öntötték, majd kis lángon még egy ki-
csit forralták. Egy kevés citromlével pikánsra ízesítették és 
meleg főtt sonkához tálalták. Jómagam párolt csirkéhez vagy 
sült halhoz szoktam tálalni.

Töltött tojás, francia salátával
Négy darab főtt tojást hosszában félbevágtak, sárgájukat ki-
szedték, a fehérjét félretették. 40 dkg juhtúrót 10 dkg vajjal 
és a tojások sárgájával tálban habosra kevertek. Izesítették 
sóval, őrölt fehérborssal, 2 kiskanál porcukorral és tetszés 
szerint mustárral. Jó simára keverték, és nyomózsákba tet-
ték. (Egy nylon zacskónak a sarkát ferdén levágták és így 
tudták kinyomni a tölteléket). Egy tálba franciasalátát ké-
szítettek, amit szépen simán elterítettek, erre ráültették a 
tojások fehérjét lyukas felükkel felfelé úgy, hogy masszívan 
álljanak. A juhtúrós krémet szép magasan a fehérjék üregébe 
nyomták. A tetejüket egy-egy cikk paradicsommal, kaporle-
véllel, kígyóuborka szeletekkel díszítették és salátalevelekre 
téve tálalták.

Sárika sajtos pogácsája
Hozzávalók: 50 dkg rétesliszt, 25 dkg Ráma-margarin, 25 
dkg reszelt trapista sajt, 2 dkg élesztő, 1 dl cukros tejben 
megfuttatva, 1 tojás, 1 teáskanál só,

Elkészítés: A lisztet a belehintett sóval és margarinnal 
elmorzsolták, a reszelt sajtból egy keveset félretettek a po-
gácsák tetejére, a többit hozzáadták a megkelt élesztővel és 
tojással együtt a liszthez. Jól összegyúrták, egy kicsit pihen-
tették, majd kinyújtották ujjnyi vastagra, megrácsozták a te-
tejét, felvert tojással megkenték és rászórták a reszelt sajtot. 
Kiszaggatták és margarinnal kikent tepsibe tették. Előmele-
gített sütőben, de végig erős lángon megsütötték.

Kanonok lepény
Hozzávalók: 50 dkg rétesliszt, 1 sütőpor, 15 dkg zsír (je-

lenleg 25 dkg Ráma-margarin), 15 dkg cukor, pici só, 1 tojás, 
1 tojás sárgája és kb. 3 dl tejfel. Egy 7 dl-es üveg szilvalekvár 
kell a süteményhez.

Elkészítés: A szilvalekvár kivételével az összes hozzávalót 
jól összegyúrták és három lapot készítettek belőle. Kizsí-
rozott vagy vajazott és lisztezett tepsibe beletették az első 
lapot és megkenték szilvalekvárral, majd folytatták a többi 
lappal. Az utolsó lapot felvert tojással megkenték, a tetejét 
villával megszurkálták és előmelegített sütőben közepes lán-
gon megsütötték. Hasonlít a zserbó süteményhez és nagyon 
finom.

Jó étvágyat és kellemes húsvéti ünnepeket kívánok a ked-
ves olvasóknak!                  

BORSZÉKINÉ RÉTHÁTI ÁGNES

TÁPLÁLKOZZUNK EGÉSZSÉGESENTÁPLÁLKOZZUNK EGÉSZSÉGESEN
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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

Roma 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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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

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

„Engedjétek hozzám jönni a 

gyermekeket…!” 

Máté ev. 19,14

BABA-MAMA KÖR
a Pócsmegyeri Református Egyházközségben.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk első 

alkalmunkra, 

2012. március 23-án, pénteken 10 órára!

Vendégünk:

DARITSNÉ RAJZÓ ÉVA,
a pomázi FELZÁRKÓZUNK Korai Fejlesztő 

Központ területileg illetékes képviselője.

Helyszín: Gyülekezeti Ház 

(Bocskai tér 1.)
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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

Nőgyógyászati rákszűrés
2012. 04. 13-án 8-12 óráig ultrahanggal 
egybekötött komplex rákszűrést végez 
Dr. Kovács Iván a Szentendrei Szakren-
delő rendkívül nagy tudású főorvosa. 
Helyszín: Pócsmegyer Ady E. út  12. (ta-
nácsadó)
A vizsgálatra időpontot kell kérni Gyön-
gyösiné Baranyi Mária védőnőtől. Szemé-
lyesen és vezetékes telefonon /06 26-395-
123/ kedden 8:30-10-ig, szerdán:8:30-
12:30-ig, illetve a 06-30-694-32-65 szá-
mon egész nap.
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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

Verőfényes napsütés kellemes és bé-
kés hangulat fogadta az ünneplőket 
az 1848-49 évi Forradalom és Szabad-
ságharc 164. évfordulóján az Önkor-
mányzat által megtartatott hivatalos 

pócsmegyeri ünnepi megemlékezésen. 
Az ünnepi beszédet Németh Miklós 
polgármester mondta el. Beszédében 
visszaemlékezett a gyermekkori, a fiatal 
felnőttkori és a mai felnőtt nemzedék 
élményeire az ünneppel kapcsolato-
san. A megközelítés jól jelezte az örök 
március 15.-ék alaphangulatát a tavasz, 
a fiatalság és a nemzet örök szabadság-
vágya közötti összefüggést. A beszéd 
utalt a mai aktualitásokra is, azonban 
igazi mondanivalója az 1848-49 évek 
korszakos jelentőségű generációjának 
és tetteinek méltatását szolgálta. 

Az ünnepség fénypontja a Zöldszi-
geti Általános Iskola diákjainak évek 
óta megszokott színvonalas, kedves és 
nagy átéléssel előadott, zenével kísért 

műsora volt. Az ünnepség első szaka-
sza a Himnusz eléneklésével kezdődött 
és a Szózattal zárult. 

A megemlékezés a pócsmegyeri 
katolikus temetőben, Axmann Vince 
1848-as honvéd alezredes sírjánál foly-
tatódott. A sírhelyet és a környékét, a 
hozzávezető utat az óvodások felnőtt 
segítséggel és nagy lelkesedéssel szépen 
megtisztították a lassan hagyománnyá 
érő koszorúzás méltó megtartása ér-
dekében. A megemlékezés koszorúit az 
Önkormányzat nevében Fazekas János 
és Gombás Jenő képviselők, a Roma 
Önkormányzat nevében Gáspár Tibor 
elnök, a Zöldsziget Kör Polgári Kul-
turális Egyesület képviseletében Dr. 
Csémy István helyezte el. A Zöldszi-
get Általános Iskola koszorúját diákjai 
helyezték el. Az ünnepi megemlékezés 
a résztvevőkben minden külsőségével 

együtt emelkedett, derűs hangulatot 
eredményezett.

Gyimesi János képei

Március 15- e Pócsmegyeren

A Zöldsziget Kör Polgári Kulturális Egyesület 
meghívására Pócsmegyerre látogat 

Szűrös Mátyás
az 1989-es rendszerváltás ideiglenes köztársasági 

elnöke, akinek nevéhez fűződik a köztársaság 
kikiáltása 1989. október 23-án.

Szűrös Mátyással 2012. április 13-án, 
pénteken délután 18 órakor találkozhatunk a 

Művelődési házban.
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