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DSIDA JEN : 
HÁLAADÁS

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg  véd engem, nem ér semmi bánat.

Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.

Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm Istenem az édesanyámat!

Köszönöm a lelkét, melyb l reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.

Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban 
itt e földön senki sem szerethet jobban! � 
Köszönöm a szemét, melyb l jóság árad,

Istenem köszönöm az édesanyámat!
Te tudod, Istenem � milyen sok az árva,

Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,

Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg ket áldó kegyelmeddel,

Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,

Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,

Áldd meg két kezeddel az édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:

Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!

Ismerkedés a háziállatokkal

A Barangoló óvoda �Süni� csoportja ismét ellátogatott Edit nénihez, hogy 
megnézzük a kis malacokat és a baromfiudvar lakóit. A házigazdának m -
sorral kedveskedtünk, majd átadtuk a gyermekek által morzsolt kukoricát 
a kismalacok részére.

Minden óvodás kíváncsian figyelte az állatok viselkedését, hiszen sok 
kisgyermek ilyen alkalmakkor találkozik életben el ször �a könyvekb l 
már jól ismert- háziállatokkal.  

Köszönjük Edit néninek az eddigi és a mostani lehet séget
  a �Süni� csoport nevében

                         Bocs Ágnes óvón

Csatorna hírek
Tisztelt Lakosság!

A surányi csatornázás kapcsán, új térkép (2012. március 1-i állapot) ke-
rült fel a www.pocsmegyer.hu/aktualis/csatornasurany/terkep weblapra.
A térkép tartalmazza a tervezett csatornahálózatot, valamint a projekt-

ben érintett ingatlanokat.
Amennyiben bárkinek kérdése, problémája merül fel a térképpel kap-

csolatban, azt szíveskedjék jelezni a Társulat felé. 

Lakossági ügyintézés:
Név: Dunakanyari Csatornam  Vízgazdálkodási Társulat

Cím: 2015 Szigetmonostor, Nagydunasétány (Alsógödi Révház)
Ügyintéz : Rózsa Ferencné 06-20/ 549-5966

Ügyfélfogadás: Szerda: 14-18 óráig
E-mail: sztarsulat@gmail.com
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A március 29-re összehívott rendes 
képvisel -testületi ülésre szép szám-
mal látogattak el településünk lakosai, 
többségükben gazdálkodók.

Németh Miklós polgármester, mi-
után köszöntötte a képvisel ket és a 
megjelent vendégeket, ismertette az 
ülés napirendjét

�  El terjesztés a települési szilárd 
hulladék kérdésér l

�  El terjesztés ingyenes használat-
ba adásról szóló Együttm ködési 
Megállapodás megkötésér l a Surá-
nyi Fürd  Egyesülettel

�  El terjesztés vízm  1%-os koncep-
ció módosításáról

�  Lakossági beadvány a Sziget út biz-
tonságosabbá tételér l

�  Révüzemeltetési pályázat kiírása
�  Aktuális témák

A napirendi pontok elfogadása el tt 
Hagymási János képvisel  tájékoztatta 
képvisel társait, hogy a testületi ülé-
sen jelenlév  lakosok többsége a KÖ-
VIZIG eljárása miatt jelent meg, ezért 
javasolta, hogy els  napirendi pontként 
tárgyalják meg a lakosok által felvetett 
problémát. A Testület egyhangú, 6 igen 
szavazattal elfogadta a jelenlév k KÖ-
VIZIG-gel kapcsolatos panaszának na-
pirendre vételét, melyet a polgármester 
lejárt határidej  határozatokról tartott 
beszámolóját követ en meg is tárgyal-
tak.

A megjelent gazdálkodók az ellen 
tiltakoznak, hogy a gáton és a gát mel-
lett, annak védelmében közmunkások 
dolgoznak, cölöpökkel elkerítették a 
területüket, ezzel megakadályozzák a 
gazdákat abban, hogy a földjeiket elér-
jék. Ugyanakkor közlekedésbiztonsá-
gi kérdést is felvet a kialakult helyzet, 
ugyanis a vontatmányokkal a Pánczél 
kanyar felé vannak kényszerítve, és ez 
balesetveszélyes. Miel bb meg kell ta-
lálni a kompromisszumos megoldást a 
KÖVIZIG-gel.

Molnár Gyöngyi jegyz asszony 
elmondása szerint a KÖVIZIG nem 
kereste meg és nem értesítette az Ön-
kormányzatot, hogy milyen akciót ter-
vez és nem kapott értesítést az általuk 
indított közmunkaprogramról sem.

Fazekas János képvisel  a tisztánlá-
tás kedvéért hozzátette, hogy az el írt 
és valamikor meglév  12 méter széles 
útból sokat beszántottak a gazdák. A 
Huber-tanya felé kiszélesítésre került 
az út, de maximum 3 méter széles a kö-
zépd l  a beszántás miatt.

Németh Miklós polgármester el-
mondta, hogy sok jogszabály válto-
zott. A KÖVIZIG ennek alapján hozta 
meg ezeket az intézkedéseket. Az ön-
kormányzat is megkezdte a megfelel  
válaszlépéseket. Meg kell várni a már-
cius 12-én küldött levélre a KÖVIZIG 
válaszát. Azt kell elérni, hogy a földek 
legalább a falu fel l megközelíthet k 
legyenek. A legjobb megoldás sorom-
pó elhelyezése lenne, melyhez a gazdák 
kulcsot kapnának.

A Képvisel -testület végül olyan 
döntést hozott, hogy a polgármester 
kérjen be árajánlatot a pócsmegyeri 
északi és déli középd l  kit zésére, va-
lamint az út javítására.

A következ kben már a tervezett 
napirend szerint haladt a testületi ülés 
menete.

Fazekas János képvisel  tájékoztat-
ta a Testületet, hogy a KVG Zrt. levo-
nul a Dunakanyarból április 15-i határ-
id vel szeretne szerz dést bontani, és 
alvállalkozót bevonni a feladat ellátásá-
ra. A KVG-nél el kell érni, hogy az év 
végéig, de legalább 6 hónapig kitartson 
az eredetileg 10 évre kötött szerz dés-
ben vállalt kötelezettség teljesítésében. 
A szerz dés felmondása a részér l nem 
teljesen megalapozatlan a szolgáltatási 
áremelési tilalom miatt.

Németh Miklós polgármester is 
azon a véleményen volt, hogy nem fo-
gadja be az önkormányzat a felmondást. 
A KVG Zrt. a kötelezett továbbra is. A 
6 hónap felmondási id t ki kell tölte-
nie. Azt kell szem el tt tartani, hogy a 
szemét elszállításra kerüljön.

2. napirendi pont megállapodás 
megkötése a Surányi Fürd  Egyesü-
lettel, az Akácos út 17. sz. alatti épület 
ingyenes használatba adásáról.

A kérdésben a Képvisel -testület, 
Csóka Edina elnök véleményének meg-
hallgatását követ en a következ kép-
pen foglalt állást.

Pócsmegyer Község Önkormányzat 
Képvisel -testülete az Önkormányzat 
tulajdonát képez  Pócsmegyer-Surány, 
belterület 1082 helyrajzi szám alatt fel-
vett, természetben Pócsmegyer-Surány 
Akácos u. 17. szám alatt található 68,40 
m² alapterület  �hétvégi ház� meg-
nevezés  ingatlana galéria részében a 
Surányi Fürd  Egyesület helytörténeti 
értékkel rendelkez  archívuma számá-
ra helyet biztosít. Az önkormányzat 
a m ködtetést továbbra is megbízási 
jogviszony keretében Bartháné Varga 
Mária (2017 Pócsmegyer Akácos u 34.) 
által látja el. A Képvisel -testület felké-
ri a Polgármestert, hogy a soron követ-
kez  képvisel -testületi ülésre készítse 
el  az épület szolgáltatási díjaira vonat-
kozó javaslatot.

A továbbiakban Németh Miklós pol-
gármester örömmel tájékoztatta a kép-
visel ket, hogy a vízm  által  visszatérí-
tett összeg köbméterenként 1 forintról 
1%-ra változik. Keszler vezérigazga-
tóval megkötötték a megállapodást, 
melynek módosítására lehet ség van. A 
visszatérített összeg felhasználásának 
százalékos átdolgozása megtörtént. Az 
összeget az önkormányzat 40 %-ban a 
csatornahálózat kiépítésére, 43 %-ban  
szabad vízfelület  belterület (Pázsit tó) 
100%-os önkormányzati tulajdonba 
vételére, 17%-ban pedig katasztrófavé-
delmi központ építésére használja fel.

Németh Miklós polgármester a Szi-
get út biztonságosabbá tételér l szóló 
lakossági beadványt ismertette. Szá-
mos aláírással ellátott kérelem érkezett 
a Testülethez a Sziget út forgalmának 
lassítása, járda kialakítása ügyében.

Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy 
több levelet írtak a Közútkezel nek ez 
ügyben, azzal az indokkal, hogy az út 
egyik oldalán végig lakóházak állnak, 
iskolába men  gyerekek kelnek át a 
Sziget úton, ahol nagy sebességgel köz-
lekednek az autók.

A Közútkezel  szerint ez a szakasz 
külterületnek számít, nincs lehet ség a 
sebesség lakott területi mértékre korlá-
tozására. Az intézkedéssel a rend rség 
is foglalkozott.

A képvisel k arra az elhatározásra 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ 2012. ÁPRILIS 20. 
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A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

A MEGNÖVEKEDETT ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS HATÓSÁGI FELADATOK ELLÁTÁSA ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK TISZTELT ÜGYFELEINKET, LAKÓTÁRSAKAT ÉS 

NYARALÓTULAJDONOSOKAT, HOGY A HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJÉT SZÍVESKEDJENEK SZIGORÚAN BETARTANI AZ ALÁBBIAK SZERINT:

HÉTFÕ: 13 ÓRÁTÓL 16 ÓRA 30-IG � SZERDA: 8 ÓRÁTÓL 16 ÓRA 30-IG � PÉNTEK: 8 ÓRÁTÓL 12 ÓRÁIG

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

KÉPVISELÕ-TESTÜLET

Új támogatás a földieper- 
és málnatermel  gazdáknak

Évi 391 ezer eurót, mintegy százmillió forint bogyós gyümölcs támogatáshoz jutnak 
2012-t l az egységes területalapú támogatásra (SAPS) jogosult magyar földieper- és 
málnatermel k.

Az eddig hatályos európai bogyós gyümölcs támogatási rendszerben az Európai 
Unió csak feldolgozott gyümölcsre adott támogatást. Magyarországon a bogyós gyü-
mölcs feldolgozása nem jelent s, a korábban rendelkezésre álló forrásból így csak cse-
kély mértékben részesülhettek a magyar termel k.

Az új uniós szabályozással, 2012-t l a termel k juthatnak a közösségi keret-
hez. A támogatás el segíti a vidéki munkahelyek létrejöttét, és kiszámítható jöve-
delmet ad a málna- és földieper termeszt knek.

A gazdák a bogyós gyümölcs elkülönített támogatást a már jól m köd  egysé-
ges kérelemmel igényelhetik, amelyhez a 2008-ban jóváhagyott � SAPS rendszer 
szerinti � term területeket veszik alapul.

A mintegy 900 hektáron gazdálkodó 6-800 kistermel  május 15-ig nyújthatja 
be egységes kérelmét területalapú és bogyós gyümölcs támogatásra is. Fontos, 
hogy 2012-ben a bogyós gyümölcs támogatási kérelem egyben a támogatási jogo-
sultság megállapításának kérelme is egyben.

 A rendelet április 3-tól hatályos.

MILLENIUMI KOPJAFA KÖRNYÉKE

Egyesületünk már évek óta végzi a kopjafa környékének rendezését, virágosítá-
sát. Idén virágpalánták ültetése helyett más díszítési megoldással próbálkozunk. 
Antal Judit szakmai útmutatásával szereztük be a növényeket. A most elültetett 
cserjék bírják a t z  napot és reménységünk szerint virágozni fognak májustól 
szeptemberig.
Az egyesület tagjai felásták a kopjafa környékét és jól megtrágyáztuk a földet, 
így a most elültetett cserjék kedvez  körülmények között indulhatnak fejl -
désnek. Jó lenne, ha megmaradnának és mindig szép rendezett lenne ez a hely, 
hiszen minden révvel ide érkez  ezt látja meg el ször és alkot magának képet a 
faluról.

Zöldszigeti Kör Polgári Kulturális Egyesület

jutottak, hogy a régi vágóhídi utat a 
földeken át járhatóvá kell tenni. 

Az utat végig kell kotorni. Nem 
igényel olyan nagy befektetést.

Szabó Erika, aki a lakosok képvi-
seletében volt jelen az után érdekl -
dött, hogy mik a kilátások a bicikli 
úttal? Németh Miklós polgármester 
arról tájékoztatta, hogy a kormányzat 
2014-ig meg akarja oldani a kiépítését. 
Amennyiben lesz rá lehet ség, Pócs-
megyer vállalkozik a megvalósításra.

A polgármester rátért a követke-
z kben, hogy milyen problémát jelent 
Simaiék felmondása, akik a Pócsme-
gyer-Leányfalu kishajót üzemeltetik. 
Megkeresésére három vállalkozó mon-
dott nemet. A pályáztatás nem el írás. 
A Surány-Fels göd kishajójárat üze-
meltetésére vállalkozó Peiker és Társa 
hajlandó átvenni ezt a járatot is. 

A képvisel k úgy határoztak, hogy 
a Leányfalu-Pócsmegyer révátkel hely 
üzemeltetését meg kell hirdetni azzal a 
kitétellel, hogy szakmailag megalapo-
zott pályázatot vár a leend  üzemel-
tet t l a Testület és természetesen az 
önkormányzat is.

Szente Sándorné képvisel , a Zöld-
sziget Általános Iskola igazgatója az 
iskolás gyermekek biztonságos közle-
kedésével kapcsolatban kérdezte, hogy 
megáll-e Surány IV-nél az autóbusz?

Németh Miklós polgármester, aki 
az elmúlt napokban tárgyalt a Volán 
illetékesével, közölte, hogy a Volán 
feltételekhez köti a megállást. Megállót 
kell építeni. Erre azonban jelenleg nincs 
pénzügyi lehet ség. Nagyon költséges 
a kivitelezése.

Azzal utasították el, mondta a pol-
gármester, hogy a menetrend szerinti 
iskolajárat csak kiépített megállóban 
áll meg.

Csémy Istvánné
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Hasznos 
tudnivalók

Az emberi szervezet 60-70 százaléka 
víz, amely mennyiség nélkülözhetet-
len az egészséges életfunkciók fenn-
tartásához. A test víztartalmának 1 
százalékos csökkenése 24 órán belül 
kompenzálható, azonban folyadék-
pótlás hiányában vagy további víz-
vesztés esetén fejfájás, koncentrációs 
probléma, memóriazavar, és b rszá-
razság léphet fel, valamint jelent sen 
romolhat a fizikai teljesít képesség, a 
szervezet h szabályozása és a vérke-
ringés. A sötétsárga vizelet ugyancsak 
vízhiányos állapotra utal.

A szervezet 10 százalékot elér  
vagy meghaladó vízvesztesége halál-
hoz vezethet. A kiszáradás veszélye 
leginkább a gyermekeknél és id seknél 
áll fenn, ezért náluk különösen ügyelni 
kell a megfelel  folyadékbevitelre.

A vízszükséglet meghatározásá-
nál figyelembe kell venni az életkort, 
a fizikai aktivitást és a küls  h mér-
sékletet. Az ajánlott napi vízbevitel 
1-6 hónapos korig 100-190 ml/test-
tömegkg; 6-12 hónapos korig 0,8-1 l; 
1-2 éves korig 1,1-1,2 l; 2-3 éves korig 
1,3 l; 4-8 éves korig 1,6 l; 9-13 éves 
korú fiúknál 2,1 l; 9-13 éves lányok-
nál 1,9 l; 14 év felett 2-2,5 l.

A napi vízbevitelbe nem csak a 
folyadékok, hanem a lédús zöldsé-
gek, gyümölcsök és az ételek (pl. le-
ves, f zelék) víztartalmát is bele kell 
számítani. Optimális esetben a víz-
fogyasztás 70-80%-a folyadékokból 
(els sorban vízb l), 20-30 százaléka 
élelmiszerekb l, ételekb l származik.

Folyadékpótlásra és a szomjúság-
érzet csillapítására a legalkalmasabb 
a víz. A koffeintartalmú italok fo-
gyasztását korlátozni kell, mert nagy 
mennyiségben fokozzák a vizeletürí-
tést. Az alkoholtartalmú italok vizet 
vonnak el a szervezet sejtjeib l, ezért 
nem alkalmazhatók a folyadékszük-
séglet fedezésére. A cukrozott üdí-
t italok fogyasztása ugyancsak kerü-
lend , mert magas energiatartalmuk 
miatt növelik az elhízás kialakulásának 
kockázatát. A cukrozott üdít k, gyü-
mölcslevek, tejes italok vízzel való he-
lyettesítése esetén 10-13 százalékkal 
csökkenthet  a napi energia bevitel.

(WEBBeteg - Fazekas Erzsébet; 
Országos Élelmezés- és Táplálkozástu-

dományi Intézet

LOMTALANÍTÁS
Tájékoztatjuk kedves lakosainkat és üdül tulajdonosainkat, hogy a tavaszi meg-
szokott lomtalanításra április végén kerül sor.

Kérjük, feleslegessé vált tárgyaikat (veszélyes anyagok, autógumi, elektro-
mos berendezések kivételével) legkés bb április 29-ig /vasárnap/ helyezzék el 
ingatlanuk el tt. A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. alkalmazottai április 30-án 
összegy jtik és elszállítják a lomokat.

Veszélyes hulladék elszállítása
A veszélyes hulladékot (festékek, permetszerek, motor, hajtóm olajok, lejárt 
szavatosságú gyógyszerek, akkumulátorok, elemek, elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékai) június 5-én szombaton 8-tól 12-ig a kijelölt helyen le-
het átadni a gépkocsivezet nek szóródásmentesen, illetve a folyadékokat zárható 
edényben.

100 ezer Ft feletti összeggel tartozó adó-
zók listája

Név              adótartozás összege

ÉPÍTMÉNYADÓ
Hlatky-Schlichter Hubert 431.750.- Ft
Karádi György  242.500.- Ft
Kelemen György          428.400.- Ft
Novák Mihályné            248.400.- Ft

TELEKADÓ
E ry Botond Istvánné         377.017.- Ft
Horváth Ferenc                            311.125.- Ft
Hudák Zsófia                                                 138.900.- Ft
Ivanics György                                               189.420.- Ft
Kovács Zoltánné                                            120.520.- Ft
Kovácsné Benedek Katalin                            138.125.- Ft
Környei Zsolt János                                       125.000.- Ft
Kuti László                                                     570.690.- Ft
Lator Péter                                                     125.000.- Ft
Ifj. Losonczi Zoltán                                         100.000.- Ft
Nagyné Dauner Mária                                 169.383.- Ft
Rigóné Kovács Mónika                          141.270.- Ft
Szabó Gábor /Franciaország               1.034.088.- Ft
Szabó István                                              119.160.- Ft
Szabó Zoltán                                                 545.480.- Ft
Tamás Zoltán                                                 118.313.- Ft

Hírek a kisdunai rév átkelésr l
Polgármesterünk, Németh Miklós eredményes tárgyalást folytatott Simai Gyu-
lával, a Pócsmegyer-Leányfalu kishajóátkel  üzemeltet jével, melynek eredmé-
nyeként az átkelés üzemel mindaddig, amíg megfelel  vállalkozó jelentkezik az 
átkel  m ködtetésére. 
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Megrendülve olvastuk, hallottuk a szo-
morú hírt: 2012. április 4-én váratlanul 
elhunyt Dr. Kopp Mária.

Mi, az itt él k különösen megren-
dülünk a hír hallatán, hiszen sokáig itt 
élt köztünk és sokan még jól emléke-
zünk arra, hogy a Kopp lányok hóban, 
fagyban, zuhogó es ben, vagy t z  na-
pon jöttek gyalog Surányból keresztül 
az erd n, temet n hogy eljussanak az 
iskolába: eleinte Pócsmegyerre, majd 
Leányfalura.  Mindig mosolyogtak, 
soha nem panaszkodtak, pedig sokat 
kellett nélkülözniük.

Édesapját, aki megtagadta az iskolák 
államosításáról szóló felhívás aláírását, 
elbocsátották állásából. A család 1951-
ben a kitelepítés elkerülés érdekében a 
Megyeri fasor és az Akácos út sarkán ta-
lálható kicsiny nyaralóba költözött ki. 

Mária 1942-ben született. Korán 
kit nt szorgalmával, tehetségével. Az 
általános iskolát 1956-ban fejezte be 
és a Knézich utcai Patrona Hungariae 
Római Katolikus Leánygimnázium di-
ákjaként folytatta tanulmányait.

Máriát, maximális pontszámai elle-
nére csak két év után vették fel a Buda-
pesti Orvostudományi Egyetemre. Már 
az egyetemi évek alatt els sorban az 
érdekelte, hogy a lelki hatások milyen 
mechanizmus révén vezethetnek a testi 
tünetekhez. Férjével, Dr. Skrabski Ár-
páddal korán elhatározták, hogy együtt 

szeretnének dolgozni
Tudományos kutatói tevékenysé-

gének f  területe a magyar nép lelki és 
testi egészségének összefüggései.  A 
magyar nép lelki egészségének kutató-
jaként ismertté vált kutatási módszerei, 
eredményei nagy nemzetközi elisme-
rést váltottak ki. Ma szakterületének 
legtöbbet idézett szerz je. A magyar 
lelki állapot kutatásával úttör  munkát 
végzett. Kutatási eredményei, értéke-
lései híján sokkal kevesebbet tudnánk 
magunkról, népünk lelki állapotáról. A 
férjével közösen végzett tudományos 
kutatói tevékenység óriási szervezési 
munkát igényelt mivel az országos rep-
rezentatív adatfelvételekhez a kérdezet-
tek száma nem egyszer a húszezret is 
meghaladta. A kutatási munkához pe-
dig a szervezési munka mellett a megis-
métl d  vizsgálatokhoz fáradhatatlanul 
gy jtötte a szükséges er forrást.

 A tudományos kutatói tevékenység 
mellett megalapította a Semmelweis 
Orvostudományi Egyetem Magatartás-
tudományi Intézetét. Az intézet els  
igazgatójaként  vezette be a magyar 
orvosi etikai, orvosi pszichológiai kép-
zést.

A nemzeti, történelmi hagyomá-
nyok és a keresztyén értékeknek követ-
kezetes képvisel jeként. férjével közö-
sen kezdeményezték a Pázmány Péter 
Tudományegyetem alapítását.

Magas színvonalú tudományos 
munkájáért 2004-ben megkapta a 
Szent-Györgyi Albert díjat. 

Kopp Mária, mint a Professzorok 
Batthyányi Körének tagja írta a nem-
zet felemelkedésével foglalkozó Szent 
István � terv több fejezetét. Ezek kö-
zül idézem néhány gondolatát, melyet, 
most elvesztésekor fontos felidéz-
nünk: 

.� A társadalmi t kén a társadalmat 
alkotó közösségek tagjainak az egymás 
iránti bizalmát, egymást segít  kapcso-
latait értjük. A társadalmi t ke legfon-
tosabb összetev i:

- a társadalmi gondoskodás, össze-
tartozás-tudat,

- polgári részvétel a közügyekben, 
polgári szervezetek, 

- helyi közösségi azonosságtudat,
- kölcsönös bizalom és támogatás.�
Március 15-én vette át a Magyar Ér-

demrend középkeresztjét a csillaggal. 
Mi pócsmegyeriek a gyász perceiben 

fejet hajtunk Kopp Mária professzor-
asszony, a kiváló tudós, és a magyar 
nemzetért tanúsított felel sségteljes 
emberi példamutatás el tt és fájó szív-
vel búcsúzunk a község díszpolgárától. 
Igyekezzünk méltóak lenni emlékéhez 
és törekedjünk er síteni az összetarto-
zást és helyi közösségi tudatot, akkor 
nem volt hiába való a munkája.

Borzsák Enik

EMLÉKEZZÜNK KOPP MÁRIÁRA

SZIGETMONOSTORI POLGÁR RSÉG
B nmegel zési és Önvédelmi Egyesület
2015 Szigetmonostor, F  u. 26.
Tel.: 06-30-621-2960     
polgarorseg@szigetmonostor.hu

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képvisel  Testület!

2012. februárjában Pócsmegyer-Surány településen 17 al-
kalommal teljesítettek szolgálatot jár reink. Forgalomba 
helyeztük új szolgálati kocsinkat.
Február hónapban egy 800 és egy 400 f s rendezvényt is 
biztosítottunk, melyek lebonyolítására dícsér  szavakat is 
kaptunk. Jelent s mértékben megnövekedett a lakossági 
bejelentések száma, egyre jobban tapasztalják, hogy meg-
keresésükre a lehet  legrövidebb id  alatt megjelenünk.
Surányban egy illegális favágáshoz riasztottak az ügyeleti 
telefonszámon. Kollegák 10 perc alatt a helyszínen voltak, 
ahol a telek tulajdonosának engedélyével vágták a fát, de ez 
csak hosszabb id  után derült ki.
Tagságunk 2 f vel b vült és 2 f re ígéretünk van.

Koncsik Attila alelnök

FELHÍVÁS
Kedves Surányi lakosok!  A Surányi Közösségi Ház fej-
lesztésére a következ  felhívást szeretném közzé tenni. 
Sajnos a lopások már odáig terjednek, hogy lelopták a 
Közösségi Ház gázóráját. Az Önkormányzat gyors in-
tézkedése hatására már felszerelték az új órát. Az épü-
let sajnos nincs az utca front fel l bekerítve, ezért arra 
szeretnék kérni mindenkit, hogy akinek építkezésb l 
megmaradt felesleges vasoszlop, kerítésdrót, kapu van a 
birtokában, vagy esetleg adomány formájában tudna a 
kerítésépítéshez szükséges anyagokkal segíteni, nagyon 
örülnénk. A jó id  beálltával a gyerekeket sem tudjuk 
addig a házból kiengedni játszani, amíg nincs kerítés, 
mely a jogtalan behatolókat is távol tarthatja bizonyos 
mértékig. Lassan közeledik a jó id  és az óvodaszünet 
ezért minél el bb szeretnénk hozzálátni a munkához. 
El re is köszönünk minden anyagot és felajánlást. Eb-
ben az ügyben kereshetik az Önkormányzatot vagy en-
gem (tel: 06-30-250 9980)

Köszönettel 
Bartáné Varga Mária gondnok
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Ugye tudja, mir l van szó? � amin sze-
retek lovagolni. Kedvenc témáim, amire 
vissza-vissza térek, néha már kockáz-
tatva, hogy ismer sök, rokonok, jóba-
rátok legyintenek lemondóan, - na, ez a 
jómadár már megint ezen rágódik.

Pártfogó jóváhagyást kérek Önt l 
és ennek birtokában mostmár bártan 
elmesélek egyet a sok közül.

Itt van például a Bergengóc királyfi 
esete. Nem éppen ma történt a dolog, 
de ha eszembe jut, ma is végigrágom az 
eseményt, s t eseményeket és újra és 
újra megállapítom, hogy a királyfi kis-
sé szerencsétlen, de alapjában véve egy 
rendes fickó.

Mert mi is történt valójában. A ko-
ronás királyn  hívatta a fiát, a királyfit 
és imígyen szólt hozzája. Fiam, király-
fi, eljött az ideje, hogy n t végy ma-
gadhoz, mert ha az Úr engem magához 
szólít, népünket te fogod kormányoz-
ni, - valamint utódaid.

Igen, valahogy így történhetett, és 
nem úgy, ahogy a magunkfajta plebejus 
népség intézné, mondván: n sülj�má 
meg édes fiam, me� lassan megvénülsz 
és a kutya sem megy hozzád, pláne nem 
fog unokákat szülni.

De térjünk csak vissza a királyi sarj-
hoz, aki így válaszolt édesanyja unszolá-
sára: Drága királyi anyám, óhajod parancs, 
- /itt cs döt mond tehetségem, mely az 
emelkedett stílust diktálta és folytatom 
saját nyelvünkön/ Szóval, aszongya a ki-
rályfi: Anyukám, ne izélgessél már ezzel 
a dologgal, hiszen tudod, hogy Imolába 
vagyok szerelmes, t viszont nem vehe-

tem el, mert férjnél van. De az anya nem 
tágít. Ne fecsegjél szerelemr l édes 
fiam, nem arról van itten szó, hanem 
arról, hogy  keresni kell egy gyönyör  
szép arisztokrata ifjú hölgyet, utódokat 
nemzeni és punktum. Attól te még sze-
retheted Imolát és kezelgetheted, mint 
annak el tte.

És úgy l n. Meglelték a megfelel  
hölgyeményt, megvolt a világraszóló 
lagzi� Igenám, de nem volt egyetlen 
karakán ember a birodalomban, aki 
odaállt volna a gyönyör , de naiv as-
szonyka elé és megmondta volna neki a 
következ ket: Kiskegyedet azért hoz-
ták ide a palotába, hogy életet adjon a 
jöv beli királyi sarjaknak, makulátlan 
példamutató életvitelével élenjárjon, 
a nép önt rjöngve szeresse, mint egy 
földreszállt angyalt.

Bizony, err l senki nem szólt.
Így aztán lassan-lassan magához tér-

ve a kábulatból, amit a nagy megtisztel-
tetés okozott, észrevette, hogy férjuram 
más malomban is röl. Ahelyett, hogy 
igazi n ként és bölcs asszonyként, s t 
immáron anyaként is felülemelkedve a 
méltatlan helyzeten tiszta mártírként 
tisztelve élt volna, úgy vélte neki is sza-
bad félre lépkedni.

Tudhatta volna pedig, hogy ezen a 
fronton a férfiembernek mindent meg-
bocsájt a közvélemény, kövessen el bár-
milyen aljasságot, de egy n nek legkisebb 
hibáját is felnagyítva szemére hánynak.

Szabadjon itt János bácsinak a nép 
egyszer  gyermekének szavait idéz-
nem, akit megkérdeztek miért óbéga-

tott, mikor rájött, hogy a felesége félre-
lép, - hiszen  maga is azt teszi.

Erre gazduram azt válaszolta: nem 
mindegy az kérem, hogy tehén sz.-ba 
lép az ember, vagy bele sz.-ik a tehén 
a csizmába.

De térjünk még kicsit vissza Bergen-
góciába. A királyi háznál régebben nem 
teketóriáztak a h tlen asszonyokkal, egy-
kett re lefejezték, /még h tlenkedni sem 
kellett, elég volt, ha ráuntak/ - a mesebeli 
ország történelme b velkedik ilyen esemé-
nyekben. Manapság nem illik ilyet tenni.

Válás ágytól, asztaltól � nagyságát 
kiakolbólították a palotából. 

Még mindig lehet sége volt a meg-
dics ülésre, a mártíromságra. Jól állt 
volna neki az elbocsájtott, megcsalt 
szép, szomorú sz ziesen tiszta n  és 
anya szerep.

Ezt is elrontotta. Rosszhír  play 
boy barátjával balesetben halt meg. Már 
csak emlékét tisztelik, akik hisznek 
benne. A pletyka szerint a Bergengóc 
titkosszolgálat keze van a dologban.

Hogy kerül ide a titkosszolgálat? 
� kérdezheti valaki.

Hát csak úgy, hogy a piszkosmun-
kát is el kell valakinek végezni. Mert 
hogy nézne az ki, hogy a majdani Ber-
gengóc királynak féltestvérei vannak 
mindenféle bizonytalan származású 
apáktól, és a királyi anyuka bulvárhí-
rekben f szerepl .

De azt hiszem, jobb lesz ha most-
már befogom a cs röm. Ne szólj szám, 
nem fáj fejem.

Asztalos Lajos

Vessz paripáim

Nyugdíjas Klub hírei
Elkezd dött a 2012-es év. Hírül adjuk, hogy klubunk továbbra is m ködik. Bár létszámunk csökkent, azért köszönjük, jól 
vagyunk. Tesszük a dolgunkat, ahogy az élet megkívánja, mint nyugdíjasok, serényen, és szerényen, ahogy t lünk telik. 
Megünnepeltük a farsangot, a n napot. A fiúk jó kívánságaikkal és virággal kedveskedtek nekünk, mi pedig megvendé-
geltük ket. Csirkepörköltet f ztünk nokedlival, savanyúsággal és természetesen desszert is volt, ami egy nagyon szép és 
finom torta volt. Ezzel a finomsággal Sági Lajos lepte meg a hölgyeket, na és n nap lévén virággal is köszöntött bennünket. 
Figyelmességét ezúton is köszönjük.

A téli hónapokban minden hétf  délután egy-egy társunknál sütöttünk-f ztünk. Sütöttünk pogácsát, farsangi fánkot, 
cs rögét, és f ztünk szilvásgombócot, és puliszkát is, amit természetesen jó étvággyal el is fogyasztottunk.

Közben nagyokat beszélgettünk a múltról, a jelenr l, gondolva a jöv re is. Nagyon jól teltek ezek a délutánok.
Most, hogy megjött a tavasz, és vele a sok tennivaló, ezek a délutánok elmaradnak, de a klub összejöveteleink továbbra 

is csütörtökön hat órakor kezd dnek a M vel dési házban. Szeretettel várjuk új tagok jelentkezését, mert higgyék el, hogy 
jók ezek az összejövetelek, jó tudni, hogy tartozunk valahová. Mi, a nyugdíjas klub tagjai nem példát akarunk mutatni, 
csupán hírül adjuk, hogy minden kornak meg van a maga szépsége. Minden ember annyit ér, amennyit tesz a környezeté-
ért, embertársaiért, önmagáért. Az általunk megért korban is mindenkire szükség van. Mindenki nagyon fontos láncszeme 
életünknek. Szeressük embertársainkat. Vagy azért mert jó, vagy azért, hogy jó legyen.

Nyugdíjasként is lelkemben meger södve vallom, hogy érdemes még holnap is a felkel  napot várni.
Mert nem csak a húszéveseké a világ.

Popovics Erzsébet a nyugdíjas klub tagja



Nagyon jól sikerült, nagyszer  össz-
munkával el készített programról sze-
retnénk hírt adni a település lakóinak.

Márciusi, Vata Köri megbeszélésün-
kön S. Ákos által felvetett ötletet elfo-
gadva, április 15-ére hirdettük meg ezt 
a vásárt.  

Miért is volt rá szükségünk?
Az el z  évben a M vel dési Ház 

udvarán elkezdett munkát szeretnénk 
befejezni. Err l a Kisbíró el z  számá-
ban hírt adtunk. 

Mivel sem az Önkormányzat, 
sem a település lakói nincsenek olyan 
helyzetben, hogy pénzadományokkal 
támogassák  a további munkát, ezért 
a tengerentúlon és Nyugat- Európá-

ban megszokott és jól bevált bolhapi-
ac megrendezésével szerettünk volna 
némi pénzalapot teremteni a szükséges 
alapanyagok megvételéhez.

Mindemellett még mindig szívesen 
várjuk a felajánlásokat zöld fémfestékre, 
faanyagra, stb.

Nagyon szépen összegy lt a plaká-
ton írt, számunkra  kin tt, megunt és 
feleslegessé vált dolgokból az a vásári 
portéka mennyiség, amire szükségünk 
volt mindehhez. Köszönet illeti min-
den tagunkat, az óvodában és a Közös-
ségi Házban Surányban összegy jtött 
vásári portékát küld ket, mert általuk 
nagyon széles skálán tudtunk kínálatot 
nyújtani az érdekl d knek.

Izgalmas volt vasárnap reggel kira-
kodni, Borszéki Ági néninek segíteni 
a konyhán a sütésben, hiszen nemcsak 
tárgyak, könyvek, konyhai eszközök, 
ruhák, bizsuk, baba holmik, játékok, 
stb. voltak eladók, hanem az általa ké-
szített finomságok is. 

Volt olyan pillanat, amikor hárman 
szorgoskodtunk a konyhán, s negye-
dikként Hagymási Janit kellett eliga-
zítania, a kemence felf tését illet en. 

Neki nagyon fárasztó lehetett  ez a nap, 
hiszen mákos és diós kalács/bejgli, po-
gácsa és kenyér is el készítésre és sü-
tésre került. A kukták viszont mindig 
újabb ötletekkel, az  tapasztalataival, 
egy jóíz  közös munka élményével 
lesznek gazdagabbak. Hálás köszönet 
érte. Óriási adomány ez.

A vásári m sor szervezésében Kar-
sai Gábor  és Szabó Erika volt segítsé-
günkre, így lehetett jelen és okozott sok 
szép és hangulatos percet, órát a Kerek 

zenekar és a Fantáziamalom páros, a ki-
csiknek szánt Erny mesék m sorral.

A f re terített polifomokon, vagy 
az el z  évben elkészített padokon 
ülve lehetett nézni a forgatagot, mert 
az volt! A csúcsid ben voltunk 40-50-
en.F leg fiatalok gyerekekkel, de voltak 
id sebbek is fiatal feln tt gyerekekkel, 
vagy szólóban. Szólt a zene, folyt a já-
ték a gyerekekkel, közben a feln ttek 
nézel dtek, jóíz en keresgéltek valami 
igazán nekik tetsz  vásárfiát. 

Marcsi, Anita, Csöpi állt az asztalok 
mögött és fogadta az ajánlott pénzeket, 
kínálta a portékákat. Gy ltek a dobo-
zok, tele izgalmas holmival, folyt a tré-
cselés, beszélgetés, s közben megsült a 
sok finomság.

 A kemencében való sütést sokan 
figyelemmel kísérték, nagyon szép az 
ég , lángoló fa, a vörösl  parázs, és a  
finom meleg barátságos légkört teremt. 
Még az id járás is kegyes volt hozzánk, 
mert nemhogy nem esett az es , de na-
gyon szépen sütött néha a Nap, így za-
vartalan volt a jó hangulat.

G.Anita és S.Ákos  készített pala-
csintákat, amik hasonlóan a teázó, ká-
vézó sarokban készült italokkal -  b -
ven fogytak. Esztike bizony serényen 
vágta a bejgli darabokat, szórta fahéjjal 
és kakaóval a palacsintákat, mert déltáj-
ban megéhezett � f leg -  az apró nép.

Nagyon kedves színfoltja lett az ud-
varnak a Seres -Kovács család által ado-

mányozott kerti garnitúra. Itt alakult 
ki a presszó sarok, ami egyben termé-
szeténél fogva kellemes beszélgetések 
színhelye is lett.

Talán az id pont kijelölése, tartama 
is megfelel  volt, mert a kit zött 13 órai 
befejezés az ebédid  eljöttével, a lassú 
hazafelé készül déssel esett egybe.

Reméljük, hogy aki ott volt jól érez-
te magát � ezt sokan ki is fejezték, amit 
köszönünk �, jó és megismétlésre alkal-
mas ötletnek tartotta.

Megjegyzem, hogy ha ez a forma, a 
jóléti nyugat-európai országokban bevált 
gyakorlat, akkor ezt az értékment  tevé-
kenységet nálunk is gyakorolni kell. Ne 
vesszen kárba semmi, ami még használ-
ható lehet mások számára!

A surányi Közösségi Házban foly-
tatódik a bolhapiac április 29-én, hiszen 
b ven maradt összegy jtött portéka, és 
b ven van feladat is/ náluk egy kerítés 
minél gyorsabb kivitelezése/, amit így 
közös, önkéntes munkával meg lehet ol-
dani, értéket lehet vele teremteni. Kérjük 
a település lakóinak további segítségét�

Bécsy Lászlóné
Vata Kör

Jótékonysági 
bolhapiac
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A Kerek zenekar Melyiket válasszam? 

Komoly vev ...



A Zöldsziget Kör Polgári Kulturális 
Egyesület szervezésében Dr. Sz rös 
Mátyás a rendszerváltás id szakában 
ideiglenes köztársasági elnöki pozíciót 
betölt  politikus el adását hallhattuk a 
pócsmegyeri M vel dési Házban. 

Dr. Sz rös Mátyás politikus, dip-
lomata, 1989. márciusától volt az Or-
szággy lés elnöke és a harmadik Ma-

gyar Köztársaság kikiáltója 1989. októ-
berében. 

Magyarország volt ideiglenes köz-
társasági elnöke adott történeti átte-
kintést az elmúlt pár évtized politikai 
történéseir l. El adásában megemlítet-
te, hogy országunk eddig bármely, már 
nem létez  szervezetnek vagy nemzet-
közi szerz désnek volt a tagja, annak 
megsz nését, felbomlását a Magyar 
Állam túlélte és túl fogja élni vélemé-
nye szerint a jöv t érint en is. A Ma-
gyar Nemzet több alkalommal képvisel 
eredeti nézeteket, amit a külpolitikában 
sokszor azonosítanak a renitens, láza-
dó magatartásformával. A nemzetközi 
politikai élet nem fogadja el az eltér  
viselkedést. Keleti újító népként Euró-
pa különcei vagyunk. Mindig példával 
jártunk élen a közép-kelet európai or-
szágok között. 

A politikus véleménye szerint 
diszkrimináció volt is és van a nemzet-
közi kapcsolatokban. Az ész, er , pénz 
és hatalom érvényesül a külpolitiká-
ban. Franciaország és Németország az 
Unión belül Európa irányítását végzi. 
Az Európai Unióban, csak a két nagy-
hatalom m ködik megfelel en, akik a 
régi történelmi háborús id szakok után 
együttm ködést kötöttek. Továbbá, ha 

a világpolitikai er viszonyokat tekint-
jük, az USA a Szovjetunió felbomlása 
után kontroll nélkül maradt és rossz 
irányt vett politikai útján. 

Sz rös Mátyás szerint a válságot 
kizárólag összefogással és egyetér-
téssel lehet túlélni. A nemzet legna-
gyobb tragédiái mindig a széthúzás 
id szakában keletkeztek. Nyílt, sok-
szor alaptalan vádak kelnek szárnyra, 
amelyek fékezik a fejl dést. Véget kell 
vetni a torz internacionalizmus építé-
sének és a stabilitásra kell helyezni a 
hangsúlyt, ami az els  lépés a fejl dés 
útján. S bár az országot több ízben vá-
dolták és vádolják nacionalizmussal, 
a sajtó félrevezeti a népet. A jelenlegi 
politikai szférában dolgozókból a több 
esetben hiányzik a m veltség, a törté-
nelem ismerete, a magyar szív és lélek, 
a hazafiság érzése. Tilos lenne nemzet-
ellenes politikát folytatni. 

Ezek tükrében vajon az utóbbi évek, 
évtizedek politikusai közül milyen sor-
rendet tudnánk felállítani, ha a magyar-
ság iránti elkötelezettség szempontjá-
ból értékelnénk ket vagy vizsgálnánk 
munkájukat?

Gaál Nóra
HCJD
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�A magyar államiság 
több mint ezer éves�

1. A Vata Kör tagjai köszönik dr. Ékes 
Tamásné, surányi lakosnak azt, hogy 
a Kisbíróban megjelent felhívásunkra  
a szolgálati lakásba szofát, székeket, a 
bolhapiacra tárgyakat, könyveket, az 
összejövetelekhez saját készítés  lek-
várokat ajándékozott. A surányi Kö-
zösségi Ház általa lett gazdagabb egy 
újabb m anyag kerti asztallal és négy 
székkel. Nagyon köszönjük odafi-
gyelését, adakozó kedvét, igyekszünk 
mindezt viszonozni.

2. Hasonló módon köszönjük /Vata 
Kör/ a surányi Seres -Kovács  családnak 
a M vel dési Ház udvarára felajánlott 
kerti garnitúrát.

Egyben köszönjük odafigyelésüket 
településünk közlekedésének jobbá 
tételéhez azzal, hogy cselekv  részesei 
voltak az ezzel kapcsolatos beadvány-
nak. Valóban megoldatlan a település 
két része közötti biztonságos gyalogos 

és kerékpáros közlekedés, mind  a fel-
n ttek, mind a fiatalok, mind az ovis 
szül k és kisiskolás gyerekek közleke-
dése esetében.

3. A Vata Kör tagjai és önkéntesei a 
meghirdetett április 30-i lomtalanítási 
nap el tt � április 28 án - megtisztítják 
a falu beköt útjával szemben, a refor-
mátus temet  bejárata el tt , Surány-
ból lefelé jöv  utat. Ez a lejárat egyike 
azon utaknak, ahol az óvodába, a faluba 
igyekv k gyakran közlekednek Surány-
ból. 

Ugyanakkor összeszedik a szér -
ben, az utakra zsákokban kirakott lo-
mot, szelektív anyagokat /kivéve mér-
gez  anyagok!/ Részletesebb infor-
mációkat szóró lapon juttatunk el az 
érdekeltekhez.

A szér sgazdákat arra kérjük, ha 
még felismerhet , kiegészíthet , ja-
vítható vagy ép , a szér ben régebben 

használt eszközöket találnak a lomta-
lanításra készülvén, amire már nincs 
szükségük, kérjük jelezzék. A települé-
sen  tervbe van véve egy néprajzi gy j-
temény összeállítása, elhelyezése , ami-
hez minden régi fellelhet , a település 
életére jellemz  tárgyra szükség lehet. 
Próbáljunk meg minél szélesebb kör-
ben ehhez hozzájárulni.

Az alábbi telefonon kérem jelezzék, 
ha ezzel kapcsolatos közlésük van:

Dr. Borzsák Enik :06-26-395 532, 
Bécsy Lászlóné: 06-26-395 413

4. Ne feledjék! Április 29-én JÓTÉ-
KONYSÁGI BOLHAPIAC lesz a 
surányi Közösségi Házban. Az Akácos 
út elején, az autóbusz járta betonúthoz  
közel.

Mindenkit szeretettel várnak a szer-
vez k, portékával, m sorral, jókedvvel.

Bartháné Balogh Marcsi

CIVIL HÍREK
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Anyák napja

�Már megjöttünk ez helyre, 
Anyánk köszöntésére.

Anyám, légy reménységben,
Köszöntlek egészségben!

Amennyi a zöld f szál,
Égen ahány csillag jár,
Májusban a szép virág: 

Annyi áldás szálljon rád!�

(Népköltés)

Kedves Háziasszony!
Két hét múlva Anyák napja, a szívünk 
tele várakozással, hogy gyerekeink 
szájból hallhassuk a régi szép verseket, 
énekeket, köszöntésüket. Azonban mi 
Édesanyák se feledkezzünk meg, hogy 
finom ételeket készítsünk szeretteink 
részére. Ezért egy kicsit most b nöz-
ni fogunk, mert olyan finom sütemé-
nyeket szeretnék közreadni, aminek a 
férfiak és gyerekek is egyaránt fognak 
örülni.

A receptek a Pócsmegyeri Konyhák 
II. kötetéb l el zetes ismertetésként 
jelennek meg.

Hideg túrós
Hozzávalók és elkészítés: 4 tojássárgáját 
25 dkg porcukorral kikevertek, majd 
egy deci olajat, egy dl tejben elkevert 
szalalkálit, 25 dkg réteslisztet adtak 
hozzá, végül pedig a 4 tojás keményre 
vert habját. Kizsírozott, lisztezett kö-
zepes méret  tepsibe öntötték és el -
melegített süt ben, de közepes fokon 
megsütötték. A kih lt, kettévágott sü-
temény közé túrókrémet tettek. A te-
tejére pedig csokoládémáz került.

Túrókrém: 25 dkg margarint 25 dkg 
porcukorral, 1 vaníliás cukorral simára 
kevertek, majd két tojássárgáját, 2 tojás 
felvert kemény habját és fél kg össze-
tört túrót adtak hozzá, amit krémmé 
dolgoztak.

Máz: G zön felf ztek 10 deka tor-
tabevonót 5 dkg vajjal és langyosan a 
sütemény tetején elkenték. Máz helyett 
el fordult, hogy tortadarát tettek a sü-
temény tetejére.

Káposztás pogácsa
Hozzávalók és elkészítés: 1 kg fejes ká-
poszta, 4 ev kanál olaj, 2 csapott ev -
kanál kristálycukor, 1 vöröshagyma, 1 

csapott kis kanál fehér bors, kb.l csa-
pott teáskanál só. 

A káposztát el készítés után apró-
ra lereszelték. Egy lábasban az olajon 
a cukrot világosbarnára karamellizál-
ták, és rátéve az apróra vágott vörös-
hagymát megpuhították. Hozzáadták 
a lereszelt káposztát, a borsot és a sót. 
Állandóan kevergetve kb. 20 perc alatt 
megpirították, és kih tötték.

A tésztához valók és elkészítés: 1 kg 
rétesliszt (a fele lehet Graham-liszt is), 
10 dkg zsír vagy margarin, 1 csapott 
ev kanál só, 2 tojás, 5 dkg éleszt , csi-
petnyi cukor, kb. fél liter tej.  A tészta 
megkenéséhez 1 tojás, a tetejére 25 dkg 
reszelt sajt.

Az éleszt t a cukorral ízesített lan-
gyos tejben megfuttatták. A lisztet a 
sóval, a zsírral vagy margarinnal elmor-
zsolták. Hozzáadták a tojásokat, és a 
langyos tejjel meg az éleszt vel össze-
gyúrták. Végül közepes keménység re 
dagasztották. Meleg helyen, letakarva 
kb. egy órán át kelesztették.

Ezután a meglisztezett gyúródesz-
kán 0,5 centi vastagságúra, téglalap ala-
kúra nyújtották. Rászórták a pirított 
káposzta felét, és hajtogatták a követ-
kez képpen.

Fentr l magunk felé behajtjuk a 
tészta közepéig, ugyanígy lentr l fel-
felé, balról a tészta alá, jobbról pedig 
fölé és letakarták 20 percre. Megint 
kinyújtották, megszórták a káposz-
tával és megismételték a hajtogatást. 
20 perc pihentetés után kinyújtották, 
megrácsozták, felvert tojással megken-
ték, reszelt sajttal meghintették, és egy 
nagyobb pogácsaszaggatóval kiszúrták. 
Zsírral kikent tepsibe helyezték. El -
melegített süt ben, közepes lánggal kb. 
25 perc alatt elkészült. A régi öregjeink 

ezt a süteményt kemencében sütötték, 
és nagyon kedvelték. 

Hosszú id  elkészíteni így. Én meg-
osztottam a munkát és segíteni szeretnék 
a kezd knek, hogyan. El z  este meg-
dinszteltem a káposztát, ami reggelig ki-
h lt.

Bedagasztottam a tésztát és kigöm-
bölyítés után egy tálba a h t szekrénybe 
helyeztem reggelig. Nem kell megijedni, 
meg fog kelni, csak nehezebb kinyújtani. 
Reggeli készítés el tt kinyújtottam egy-
szer és rákentem a káposzta felét, majd 
hajtogattam. Reggelizés után újból meg-
ismételtem és az utolsó 20 perc után már 
kiszúrtam a pogácsákat. Igy sokkal kön-
nyebb, de nagyon megéri.

Április 15-én már kemencében sü-
töttük, mint az el deink. Pillanat alatt 
elfogyott.

Tepert s pogácsa
Hozzávalók és elkészítés: 35 dkg rétes-
lisztet 5 dkg zsírral és 20 dkg darált 
tepert vel gyúrótáblán jól összemor-
zsoltak. Megsózták és 2 kanál langyos 
tejben feloldott 2 dkg éleszt vel, mely-
hez egy mokkáskanálnyi porcukrot is 
tettek, 1 tojás sárgájával és néhány ka-
nál tejföllel nem kemény tésztává gyúr-
ták. Jól kidolgozták és h vös helyen 
egy órán át pihentették. Hüvelykujjnyi 
vastagságúra nyújtották, tetejét késsel 
bekockázták és közepes pogácsaszag-
gatóval kiszúrták. Kezükkel gömbö-
ly re igazították, kizsírozott tepsibe 
helyezték. A pogácsák tetejét tojással 
megkenték és forró süt ben szép vilá-
gos barnára sütötték.

Jó étvágyat kívánok!
     

BORSZÉKINÉ RÉTHÁTI ÁGNES

TÁPLÁLKOZZUNK EGÉSZSÉGESEN

Kérjük személyi jövedelemadójának 1%-át ajánlja fel 

egyesületünknek. Segítségükkel a község érdekében 

több éve folytatott tevékenységünket � el adóestek, 

el adások, értékmeg rzés - továbbra is végezni tudjuk, 

s t b víthetjük.

Adószámunk: 18717983�1-13
KÖSZÖNETTEL:

a Zöldszigeti Kör Polgári Kulturális Egyesület
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Ajánlja fel személyi 
jövedelemadója 1%-át

Pócsmegyer és Surány Közm vel désért Közalapítvány � 
Adószáma: 18690558-1-13

Surányi Fürd  Egyesület � Adószáma: 19178745-1-13

Zöldsziget Általános Iskoláért és Zeneiskoláért Alapítvány � 
Adószáma: 18686414-1-13

Zöldszigeti Kör Polgári Kulturális Egyesület �
Adószám: 18717983-1-13

Magyarországi Református Egyház � 
Technikai száma: 0066

Magyarországi Baptista Egyház � 
Technikai száma: 0286

Katolikus Egyház � 
Technikai száma: 0011

Rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthet , ha 
a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a bo-
rítékon pedig az Ön nevét, lakcímét és az azonosító 

jelét pontosan tünteti fel.

Id sek napja
Kedves 70 év feletti 

lakosaink!

Az Önkormányzat nem feledkezett 

meg az Önök köszöntésér l és ven-

dégül látásáról. Jelenleg azonban nincs 

alkalmas helyiség, ahol az örömünkre 

nagyszámú vendégsereget le tudnánk 

ültetni. Szíves türelmüket kérjük! A 

meghívást, mint a korábbi években, 

házhoz postázzuk.

Önkormányzat
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151 ezer f vel n tt Pest megye lakossága

A tavalyi népszámlálás el zetes adatai 
szerint tavaly októberben 2,1 százalék-
kal kevesebben éltek Magyarországon, 
mint az azt megel z , 2001. február 1-
jei összeírás idején - közölte a Közpon-
ti Statisztikai Hivatal (KSH) népszám-
lálásért felel s elnökhelyettese kedden 
sajtótájékoztatón, Budapesten.

Németh Zsolt elmondta: az el -
zetes adatok szerint Magyarországon 
9.981.865-en éltek.

Kitért arra, hogy a természetes fo-
gyás (a születések és a halálozások kü-
lönbözete) mértéke növekv : az 1990-
es évtizedben évente átlagosan 33 ezer, 
2000 után pedig 35 ezer volt. Az EU-
tagállamok közül Magyarországon tart 
a legrégebb óta, 1981-t l a monoton 
népességcsökkenés - tette hozzá.

A KSH népszámlálásért felel s el-
nökhelyettese szólt arról, hogy Magyar-
országon folytatódott a népességkon-
centráció, a f városból és Pest megyé-
b l álló közép-magyarországi régióban 
a népesség �figyelemre méltó módon 
emelkedett�, ezen kívül kizárólag Gy r-
Moson-Sopron megyében n tt a lakos-
ság száma, míg a csökkenés Békés me-
gyében a legnagyobb, 9 százalékos.      

A 2001. évi népszámlálás óta eltelt 
id szakban az ország csaknem vala-
mennyi megyéjében csökkent a lakó-
népesség. Kivételt képez Pest megye, 
ahol a lakosság nagymértékben, közel 
13 százalékkal n tt.

Pest megyében 1 223 000 ember él, 

151 ezer f vel több, mint 10 évvel ez-
el tt. Ebb l 801 ezren élnek városokban, 
422 ezren községekben. Az adatok azt 
mutatják, hogy az ország lakosságának 
12,3 százaléka a 
megyénkben él.

Az elmúlt 
tíz évben to-
vább er södött 
az a folyamat, 
hogy az ország 
lakónépessége 
Közép-Magyar-
országra kon-
centrálódik: míg 
2001-ben 28,1, 
addig 2011-ben 
a lakosság 29,6 
százaléka élt Bu-
dapesten és Pest 
megyében.

A növeke-
désben Pest me-
gye gyarapodása 
játszott dönt  
szerepet, a f vá-
ros lakónépessé-
ge � bár csekély 
mértékben � to-
vább csökkent. 
A többi régió és 
megye lakossá-
gának országon 
belüli aránya 
nem, vagy alig 
változott.

A vándorlási 
folyamatok leg-

nagyobb nyertese az elmúlt évtizedben 
Pest megye volt, ahol a bevándorlási 
többlet eredményeként mintegy 150 
ezer f vel gyarapodott a népesség.

Pest megyében jelent s mértékben, 
84 f vel nagyobb a néps r ség az or-
szágos átlagnál.

A lakásállomány Közép-Magyaror-
szágon és a Nyugat-Dunántúl régióban 
gyarapodott a legnagyobb mértékben 
az elmúlt évtizedben. Pest megyében 
közel 20 százalékos volt a növekedés.

A lakásállomány területi megosz-
lása nem változott jelent sen, egye-
dül Pest megye részaránya növekedett 
1 százalékot meghaladó mértékben. A 
lakásállomány egyharmada Közép-Ma-
gyarországon található, minden ötödik 
lakás Budapesten, és minden tízedik 
Pest megyében van.

Forrás: MTI, KSH, 
www.pestmegye.hu
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Szentendre, 2012. április 12. � A Szen-
tendrei Kistérségben él  fiataloknak, 
pedagógusoknak, illetve családokkal 
foglalkozó szociális szakembereknek 
szervezett a Kistérségi Iroda Életre-
való programsorozata keretében a 
fiatalok pénzügyi � gazdasági ismere-
teinek b vítését célzó képzést a Csa-
ládi Kasszasikerek Programmal part-
nerségben. A Program 2008 óta közel 
30 000 magyar háztartás gazdasági 
öngondoskodó képességét fejlesztette 
a Provident Pénzügyi Zrt. támogatá-
sával, társadalmi szerepl k összefogá-
sára építve.

A közel 50 szakmai szervezet 
együttm ködéséb l született pénzügyi 
továbbképz  tanfolyam célja, hogy 
módszerekkel, eszközökkel és helyes 
szemlélet átadásával segítse a résztvev  
szociális szakembereket. Az ott szer-
zett ismeretek rajtuk keresztül jutnak el 
a jelenleg még öngondoskodásra képte-
len gyermekekhez, akik így megtanul-
hatnak felel sen bánni a pénzükkel.  

A képzés során elsajátítható isme-
retanyag gerincét a Családi Kasszasike-
rek Program (www.csaladikassza.hu) 
több intézménnyel közösen fejlesztette 
ki, többek között a Budapesti Corvinus 
Egyetem, a Provident Pénzügyi Zrt., 
valamint családsegít  szolgálatok és 

gyermekintézmény hálózatok is részt 
vettek az együttm ködésben. A Prog-
ram sikerét és szakmai elismertségét 
mutatja, hogy eddig több mint negyven 
tréningnapot vezényeltek le sikeresen. 

Hajna Csongor, a Családi Kassza-
siker Program vezet je elmondta: �A 
képzésben részt vev  szakemberek 
olyan gazdasági és pénzügyi ismere-
tekkel gazdagodhattak, amelyeket a 
gyakorlatban is kiválóan tudnak hasz-
nosítani saját környezetükben, például 
a jelenleg még öngondoskodásra kép-
telen gyermekek pénzügyi nevelése 
során. A tananyag f bb témakörei közé 
tartoznak például az öngondoskodás 
alappillérei (pl. társadalom- és egész-
ségbiztosítás rendszere, nyugdíj célú 
megtakarítások jellemz i.), a háztartás 
havi költségvetésének elkészítése, az 
ésszer  vásárlás, a felel s hitelfelvétel, 
a megtakarítások és befektetési lehet -
ségek témaköre, illetve szó esik a  gyer-
mekek pénzügyi nevelésér l is. 

A fiataloknak azért kell segít  kezet 
nyújtani a pénzügyi kultúra elsajátításá-
ban, mert hamarosan a saját jöv jükért, 
karrierjükért, családjuk létbiztonságá-
ért lesznek felel sek, s t, szavazóként 
az ország gazdaságpolitikájára is hatást 
gyakorolnak majd. A feln tt generáci-
ók esetében pedig arra érdemes felhív-

ni a figyelmet, hogy az állam nem tud 
mindent megoldani helyettünk: az ön-
gondoskodás mindannyiunk kötelessé-
ge� � f zte hozzá.

A Családi Kasszasikerek Program 
bemutatásán kívül el adást hallhattak 
a résztvev k a nem formális tanulá-
si módszerekr l Böröcz Líviától, az 
NCSSZI-Mobilitás koordinációs szak-
referensét l illetve Rózsás Ildikó a 
SZITI munkatársa a SZOCIO-POLY 
tréning programot mutatta be.

�Ahogy az ország minden területén, 
úgy Pest megyében is szép számmal 
vannak sajnos olyan hátrányos helyze-
t  családok, amelyek nehezen tudják 
egyensúlyban tartani az otthoni költ-
ségvetést. Régóta kerestünk egy olyan 
programot, amellyel az itt él  fiatalok 
pénzügyi ismereteinek b vítését segít-
hetjük el , hogy megkönnyítsük szá-
mukra az eligazodást a �feln tt világ-
ban�. A Családi Kasszasiker Program 
megismerése és alkalmazása a minden-
napi munkavégzés során is segíti majd 
kollégáinkat� � mondta el Kudett 
Magdolna, a Kistérségi Iroda oktatási 
és ifjúsági referense.

A képzés tananyagának jelent s ré-
sze minden érdekl d  számára ingye-
nesen elérhet  a www.csaladikassza.hu 
oldalon.

Pénzügyi képzéssel segítik 
a gyermekek jöv beni öngondoskodását

A Családi Kasszasikerek Program magyar 
családok, háztartások alapvet  pénzügyi is-
mereteit, öngondoskodó képességét b víti. 
E cél érdekében ingyenes oktatási anyago-
kat fejlesztünk, melyeket a témakörrel fog-
lalkozó civil szervezetek, helyi közösségek, 
szakért k, illetve közvetlenül családok, ma-
gánszemélyek használnak fel oktatási, m -
vel dési céllal. A Program keretében nem 
csak tananyaggal, hanem bizonyos esetek-
ben eszközökkel is támogatunk helyi okta-
tási projekteket.

Miért fontos?
Az elmúlt évek különféle kutatási eredmé-
nyei kedvez tlen képet festenek a magya-
rok gazdasági öngondoskodó képessé-
gér l (Gfk 2007, Aviva 2009: a magyarok 
73% illetve 60%-a megtakarítás nélkül; Gfk 
2008: a lakosság 50%-a negatívan viszonyul 
a pénzügyi témákhoz).

Az egyének esetleges megalapozatlan 
gazdasági döntései nem csak saját magukra 
vagy családjukra jelenthetnek kockázatot, 
de nehéz helyzetbe hozhatják a nekik szol-
gáltató piaci szerepl ket (pl.: vissza nem 
fizetett hitelek) vagy az államháztartást 
(túlterhelt szociális háló).

Mit közvetít a program?
� szemléletet � �tervezz el re�, �számold 
ki�, �tájékozódj�, �takarékoskodj�, �
� módszereket � hogyan tervezz el re, ho-
gyan számold ki, hogyan vásárolj okosan, �
� eszközöket � családi kalkulátor szoftver, 
családi költségvetési napló nyomtatvány, 
stb.
� tapasztalatot � a résztvev k nem csak az 
oktatóktól, de egymástól is tanulnak

Mi történik a Program keretében?
A különféle célcsoportokra szabott �tan-
anyagot� helyi civil szervezetek, családse-
gít  központok, szakmai hálózatok juttat-
ják el a családokhoz, magánszemélyekhez. 
Ez a jelenleg futó vagy már befejezett 27 
projekt esetében rendszeres (2-4 hetente 
történ ) klubfoglalkozások keretében tör-
ténik. A tananyag f bb témakörei többek 
között az öngondoskodás alappillérei (pl. 
társadalom- és egészségbiztosítás, nyugdíj, 
stb.), a háztartás bevételforrásai, kiadásai és 
költségvetési egyensúlya, ésszer  vásárlás, 
felel s hitelfelvétel, megtakarítások és be-
fektetések, információbiztonság, gyerme-
keink pénzügyi nevelése.

A program olyan új, speciálisan a ma-

gyar társadalmi feltételekhez fejlesztett 
oktatási eszközrendszert (tehát nem csak 
tananyagot, de kapcsolati hálót, m helye-
ket, kutatásokat, stb.) hozott létre, amelyek 
� els  sorban iskolarendszeren kívül, de nem 
kizárva az elkészült anyagok iskolai felhasz-
nálását � széles társadalmi rétegek számára 
elérhet vé teszik az alapvet  gazdasági is-
mereteket, viszonylag függetlenül az egyén 
szociológiai jellemz it l (kor, gazdasági és 
kulturális háttér, stb.).

Résztvev k
A Program társadalmi szerepl k összefo-
gására épül, több szakmai szervezet együtt-
m ködéséb l született. Tagjai többek 
között a Budapesti Corvinus Egyetem, a 
Lakásotthonok Országos Szakmai Egye-
sülete, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Közép-Magyarországi Régiója, a Provident 
Pénzügyi Zrt., az SOS Gyermekfalu, a 
United Way Magyarország és számos csa-
ládsegít  szolgálat. A Családi Kasszasike-
rek Programot a Provident Pénzügyi Zrt. 
kezdeményezte és finanszírozza.

B vebb információ:
www.csaladikassza.hu

HÁTTÉR � A Családi Kasszasikerek Program
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A Polgármesteri Hivatal közvetlen telefonszámai

Feladatkör Ügyintéz  Telefonszám
Anyakönyvi ügyek, lakcímbejelentés Kajos Lászlóné 06-26-814-844
Adóügyek K bányai Jánosné 06-26-814-848
 Virágh Zita 06-26-814-850
Építési és m szaki 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 szerkeszt sége Csémy Istvánné 06-26-814-841

Szent Klára Gyógyszertár
Fiókgyógyszertára

a pócsmegyeri 
GYÓGYSZERTÁR

nyitva tartása:
Hétf : 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 ID

Dr. Szabó György  háziorvos rendelési ideje: 
Hétf :       14 - 19 óráig 
Kedd: 8 - 12 óráig
Szerda: 13 - 17 óráig
Csütörtök: 8 - 12 óráig
Péntek: 8 - 12 óráig

Elérhet ség: 26-395123; mobilszám: 06-70-293-0050

FOGÁSZAT
Dr. Fülöp Judit fogorvos rendelési ideje Pócsmegyeren:

FOGÁSZATI RENDELÉS
Hétf :   13 � 20 óráig
Szerda:       9 � 13 óráig gyermekfogászat
                 13 � 17 óráig feln tt rendelés

Dr. Fülöp Judit fogorvos
Telefon: 06-20-99 48 316

Sidó Szabolcs 
a márciusi számban 
megjelent 
�2011-es gyerek 
és családi
sport programok és 
terveink 2012-ben� 
c. írásának 
helyhiány miatt 
lemaradt
képmelléklete.

Dr. Fülöp Judit 
fogorvos április hó 
16-tól május 11-ig 
szabadságon lesz. 

Helyettesítés: hétf  délutánon-
ként 15 és 18 óra között Dr. Fülöp 
Valéria fogszakorvos helyettesíti 
a pócsmegyeri rendel ben. Sürg s 
esetben Dr. Nyári Éva saját rendelési 
idejében (hétf ,szerda 13.30-tól 19 h-
ig; péntek 7-12-ig. Tel: 26-394-064) a 
szigetmonostori rendel ben látja el a 
betegeket.



Berényiné Kátay Ildikó t zzománcai a M vel dési házban 2007-ben.

2008-ban Biblia kiállítás a református templomban.

Dr. Kiss András fényképkiállítása a M vel dési házban 2008-ban és 2009-ben.
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Visszaemlékezések képekben II.



Falterít  kiállítás 2009-ben a M vel dési házban 

500 éve született Kálvin János emlékkiállítás a M vel dési házban 2009-ben.

�Emlékezzünk a Trianoni békekötésre�
kiállítás a református templomban 2010-ben.
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Igyekeztem egy kis áttekintést adni az elmúlt 10 év kiállítása-
iból a teljesség igénye nélkül a rendelkezésemre álló archívum 
képeib l. Az áttekintés következõ számunkban folytatódik!                                      

Cseng -Tschörner András
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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 
T ZIFA ELADÓ

Tölgy kugli 2050 Ft
Akác kugli 2350 Ft

Akácoszlop
Érdekl dni: 

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

385-549-es telefonon 
lehet.

HA ELKÓBOROLT

 A KUTYÁJA, 

HA ÚJ KUTYÁT 

SZERETNE: 

HÍVJA A 

SZENTENDREI 

GYEPMESTERI 

TELEPET: 

06 20  93-16-948
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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

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

Ök. sz. határozatával
értékesíteni kívánja 

Pócsmegyer Község Önkormányzatának 
tulajdonában lév ,

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

belterületi, 832 m2 alapterület ,
kivett beépítetlen terület 

megnevezés , ingatlanát.
 Vételár: 6.500.000.-Ft

 Érdekl dni:
Pócsmegyer Község Önkormányzata

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

e-mail:
onkormanyzat@pocsmegyer.hu 

BODY BUILDING 

és AEROBIC 

jelleg  edzésekhez 
személyi edz sködést, 
valamint táplálkozási 

és életviteli tanácsadást 
vállalok.

FICZEK KATALIN 
06 70 574-0632
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AUTÓSZERVIZ
MEGNYÍLT

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

� Autó m szaki vizsgáztatás HELYBEN

� Autójavítás    � Gumijavítás 
� Autóvillamosság � Gumiszerelés
� Karosszérialakatos � Gumiabroncs értékesítés
� Autófényezés  (személy, teher és mez -
� Alvázvédelem gazdasági gépjárm vekre)

� Autódiagnosztika
Nyitvatartás:

Hétf  � péntek: 8:00 - 17:00
Szombat: 8:00 - 13:00

Párkánszky autószerviz
06-30-335-9552
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Pócsmegyerr l 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 20:30
    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!

�
VITELDIJAK: 
(február 1-t l)

Feln tt jegy: 300 Ft
Diák és Nyugdíjas jegy: 

200 Ft
Kerékpár: 250 Ft

Kerékpár + nyugdíjas: 
450 Ft

Kerékpár + személy: 
550 Ft

Feln tt bérlet:
5.500 Ft

Diák bérlet: 3.000 Ft
Különjárat: 3.000 Ft

DunaKomp Kft.

Telefon: 
06 (70) 296-5079

PÓCSMEGYER - LEÁNYFALU 
RÉVÁTKEL  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 eseményeir l 
készült sok színes 
fotóval, letölthet  
nyomtatványokkal 
áll az érdekl d k 

rendelkezésére. Az 
oldalon a Kisbíró számai 

is megtalálhatók több 
évre visszamen leg 

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.

M hely, raktár bérbeadó.
Tel.: 06-20-449-9447 

VILLANYSZERELÉS
ÉPÜLETEK VILLANYSZERELÉSE, JAVÍTÁSOK,
B VÍTÉSEK, HIBAELHÁRÍTÁS, ÚJ SZERELÉS

Mobil: 06-70-281-5569
Tel./Fax: 26-395-219

e-mail: rolitex94@gmail.com
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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)
Falugazdász:  06-26-311-320, 06-20-293-8506
Marosi Gusztáv 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
ELM  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

megrendel ket vár szeretettel!

Az ebédet minden nap, 

házhoz szállítjuk. 
Étkezési utalványt elfogadunk.

Kérjen menülapot telefonon és válassza 
ki az Önnek tetsz  ételeket!

Házi készítés  pizza 
házhoz szállítását is vállaljuk!

Telefonszám: 06-30 3283944


