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Pócsmegyeri Kisbíró

PROGRAM:

„Pócsmegyer egy típusos magyar falu (...),  
Duna hordta jó homokon, ezer év óta.”

 (Móricz Zsigmond: Farsang Pócsmegyeren 
Pesti Napló, 1936. február 23. 9. p.)

Pócsmegyer Község 
Önkormányzata

tisztelettel meghívja

MÓRICZ ZSIGMOND
halálának 70. évfordulója 

alkalmából
2012. szeptember 8-án, 

szombaton 
tartandó ünnepi 

megemlékezésre!

14.00  Koszorúzás a pócsmegyeri 
református temetőben Pallagi 
Erzsébet sírjánál. 

 Szolgál: Orbán Sándor csetfalvi 
lelkipásztor.

15.00  Ünnepi istentisztelet a református 
templomban.

 Igét hirdet:
 Dr. Szabó István, a Dunamelléki 

Református Egyházkerület 
püspöke.

 Közreműködik a Sziget hangja 
Kórus.

Ünnepi megemlékezés:
 Móricz Zsigmond és a kálvinizmus
 Előadó: Dr. Baranyai Norbert, a 

Debreceni Egyetem adjunktusa.
  Móricz Emlékek Pócsmegyeren.
  A posztumusz díszpolgári címet át-

adja Németh Miklós polgármester.
 Felszólalás a család részéről.
17.00  Móricz Zsigmond Pócsmegyeren
  Az emlékkiállítást megnyitja 
 Dr. Szacsvay Éva néprajzkutató és 
 Kovácsné Pázmándi Ágnes, a 

Ráday Gyűjtemény könyvtárosa.
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Kedves Ünneplő Közönség, Pócsme-
gyer-Surány Polgárai, Hölgyeim és 
Uraim! 
E mai szép napon hazánk legnagyobb 
nemzeti ünnepén szeretettel és tiszte-
lettel köszöntöm Önöket Pócsmegyer 
önkormányzatának Képviselő testülete 
nevében. 

Ünnepi megemlékezésünk mint 
minden évben államalapító Szent István 
királyunk nagyszerű művének a függet-
len, keresztény és szakrális alapokon 
álló Magyarország megalapításának ál-
lít emléket. 

Engedjék meg, hogy idézzek egy 13. 
századi himnuszból: Himnusz Szent 
István királyról 

Gaude Mater Hungaria: 
„Örvendj magyar hon jó anya 

Fiad dícséretét dalold
Zengjen dicséneked szava

Ahhoz ki mindig pártfogolt

Ő néked igaz fényt hozott
Hit fényét adta át neked
hozzá törvényt is alkotott 
üdvösség útján vezetett”

Ez az ünnep talán a leg ember kö-
zelibb és a legkedvesebb minden állami 
ünnepünk közül mivel egyszerre hiva-
talos és emelkedett ugyanakkor az év 
talán legszebb évszakára esve, hangula-
tában kifejezi a dolgos ember ezen idő-
szakra eső teendőit a  mezőgazdaság a 
földművelés kötelező feladatait. Bátran 
vállalhatjuk az ünnep évszázadokon át 
formálódó metamorfózisait az új ke-
nyérrel és az államszervezéssel kapcso-
latos gondolatokat, hiszen valamennyi 
visszavezet minket az alapokhoz - Szent 
Királyunk korszakos művéhez.

Napjaink zaklatott és nehéz idősza-
kában kevés olyan ünnep van, amelyet 
ilyen jó szívvel és egységesen ülhet meg 
a magyarság - megítélése egységes és 
vitathatatlan.

Nekünk itt Pócsmegyeren szép ha-
gyományaink vannak az ünnep megtar-
tását illetően. 

A Surány-Pócsmegyer futóverseny, 
a tűzijáték a családi és közösségi prog-
ramok évről évre folytatódó hagyo-
mánnyá értek, amelyeket a jövőben is 
folytatni kívánunk. 

Településünk, amely szerencsére 
egyre növekvő lakosságszámmal bír 
különös tekintettel a gyermekek lét-
számára fontos és megkerülhetetlen 
feladatokkal néz szembe. 

A csatornázás, az infrastruktúra 
egyéb vetületei, a közlekedés proble-
matikája az oktatási intézmények fej-
lesztése mind olyan feladat. amelyet 
meg kell oldanunk. 

Az ünnep segít bennünket a jövő-
beni feladatok megvalósításához mivel 
településünk lakóit ugyanazon célok 
érdekében egyesíti kellemes hangulat-
ban, közös élmények hatása alatt. 

Tisztelt Ünneplő Közönség!
A Pócsmegyeri Önkormányzat kép-

viseletében minden jelen lévő és otthon 
ünneplő pócsmegyeri polgárnak és 
vendégnek  kívánok kellemes időtöltést 
ezen a szép napon a hátralévő időben. 
Kérem, vegyenek részt minél többen 
a templom előtt megtartásra kerülő 
hangversenyen.

Jelenlétük megtisztelő, köszönöm, 
hogy meghallgattak.

Dr. Csémy István képviselõ ünnepi beszéde Szent István ünnepén

2012. augusztus 20-án 9 óra 30 perckor 
rajtolt tizedik alkalommal az immár ha-
gyományos futóverseny, nagyszámú, 
63 fős résztvevő versenyzővel.
A 0-6 éves korosztályban 
1. helyezést ért el  Sidó Zalán
2. helyezést ért el  Székely Áron
3. helyezést ért el  Görgy Porst Zente
A 6-8 éves korosztályban 
1. helyezést ért el  Székely Sámuel
2. helyezést ért el  Dani Máté
3. helyezést ért el  Faluba Pál
A 8-14 éves korosztályban fiúk között  
1. helyezést ért el  Abdul Kevin Kristóf 
2. helyezést ért el  Merényi Botond
3. helyezést ért el  Gáspár Levente

A 8- 14 éves korosztályban lányok között 
1. helyezést ért el  Merényi Panna
2. helyezést ért el  Ley Fanni
3. helyezést ért el  Búti Boglárka
Női versenyzők között 
1. helyezést ért el  Szalai Anita
2. helyezést ért el  Zarnóczay Klára
3. helyezést ért el  Balázs Zsuzsanna
Férfi versenyzők között 
1. helyezést ért el  Hargitai Gábor
2. helyezést ért el  Kubatovics Ferenc
3. helyezést ért el  Gyöngyösi Gergő

Gratulálunk a futóverseny győzte-
seinek és minden résztvevőnek, akik 
érmet, vagy kupát ugyan nem, de em-
léklapot kaptak.

Szent István napi futóverseny

Emléklapot minden résztvevő kapott

Győzteseink Értékes díjak                                         (Fotók: Gyimesi János)
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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

Bár már véndiáknak számítok a szi-
getmonostori általános iskolában, tö-
kéletesen figyelem a tényeket. Mikor 
meghallottam, hogy igazgatónőnket, 
Szente Sándornét le akarják váltani, 
felháborodtam. Tökéletesen tudom, 
hogy őt minden diák szereti. Nem hi-
ába jártak be hozzá volt iskolatársaim 
a szünetekben. Tudom, hogy szereti 
diákjait, ezt volt időm kitapasztalni ez 
elmúlt nyolc évemben. Első időkben az 
igazgatóhelyettesi emelvényen állt, ott 
is jó helye volt. De épp negyedikben, 
mikor a Református Gimnáziumba fel-
vételiztem, ő örült a legjobban, hogy 
nem vettek fel. Mikor meghallotta az 
örömhírt, azonnal átölelt, hogy egy jó 
diákjuktól nem kell elválniuk. És én is 
örültem, hiszen csodás programokat 
éltem át az iskolában. Voltak rendőrna-
pok, hajókirándulások, és felejthetetlen 
farsangok. Meg az ez évtől kezdődően 
hagyományteremtő Zöldfülűek napja, 
melyen környezetvédelmi feladatokkal 
találkozhattunk. A mi osztályunk még 
tökéletesen tudja, hogy min mennek át 
a többiek. A mi időnkben ment nyugdíj-
ba Karcsi bácsi, kit szintúgy szerettünk. 
De Julika néni más volt. Monostortalál-
kozók, iskolatakarítás, na és persze az 
új iskola. Az új iskola, mely az ő jóvol-
tából valósult meg. Régen, hol össze 
voltunk nyomorgatva a kis otthonos 
iskolánkban, s ma, hol normálisan elfé-
rünk, szintúgy otthonos iskolánkban. 
De ez megváltozik, ha ő nem lesz töb-
bé ott. Mert mi tudjuk milyen. És én is 
tudom, hogy senki se szeretne új igaz-
gatót. Se az alsósok, se a felsősök, se a 
véndiákok. Mivel mi még sűrűn láto-
gatjuk volt iskolánkat, úgy szeretnénk 
látni, ahogy elhagytuk. Julika nénit az 
összes hirdetésen, mikor örvendezve 
tartotta kezében az Almacsutka díjat, 
Zsóka nénit, ki általában minket fegyel-
mezett rossz magaviseletünkért, és még 
Ági nénit, aki általában csak mondta a 
magáét. De e kis történet Julika néniért 
beszéli el mindezt. Miatta zöld az isko-
lánk. Ő volt az, aki néha elhalasztotta 
az óráinkat, csakhogy kimenjünk, és 
ültessünk növényeket, fákat, bokrokat, 

és kisebb virágokat. A komposztálók 
hátul, melybe valahogy mindig sikerült 
beledobni a kosárlabdát. A tanárok, kik 
mindig ránk figyeltek, főleg kint szü-
netben. Akkoriban volt minden. Hó-
csata, foci, kosár, na és persze volt egy-
két vita és verekedés is. Mikor már egy 
tanárunk is beszállt a hócsatába, vagy 
egy-egy tanárunk hátrament focizni, 

kosarazni. Szép éveink voltak, és a töb-
bieknek szép éveik lesznek, de igazga-
tónőnk csak egy van, és az Julika néni.

Varga Henrietta Izabella
frissen ballagott tanuló – ez egy ki-

sebb irományom, mellyel azt mutatom 
be, hogy igenis Julika nénit szeretnék 
az iskola diákjai igazgatónak.

Mért akarják leváltani az igazgatónőnket?

Igazgatói pályázat
Szigetmonostor Önkormányzata pályázatot írt ki a Zöldsziget Általános Isko-
la igazgatói státuszának betöltésére, tekintettel arra, hogy a jelenlegi igazgató, 
Szente Sándorné 5 évre szóló megbízatása 2012. év júniusában lejárt. A kiírásra 
három pályázó, köztük Szente Sándorné is beadta pályázatát.

A beadott pályázatokat véleményezték az alkalmazottak, az Iskolaszék és a 
Szülői Munkaközösség, a nevelőtestület, valamint két oktatási szakértő. Minden 
fórum az eddigi igazgató pályázatát támogatta, Szigetmonostor Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete azonban egy másik pályázatot talált megfelelőbbnek.

Az iskola Pócsmegyer Község Önkormányzatával közös fenntartásban mű-
ködik A Képviselő-testületnek egyetértési joga van az iskolával kapcsolatos kér-
désekben, így az igazgatói pályázat elbírálásában is. Képviselő-testületünk az is-
kolaigazgató pályázattal kapcsolatban az alábbi határozatot hozta:

72/2012. (VI. 28.) Ök. sz. h a t á r o z a t:
Pócsmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szigetmonostor Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének 111/2012. (06. 06.) KT határozatával 
nem ért egyet, a két Önkormányzat közötti Társulási Megállapodásban rögzített 
egyetértését Tóth Zsuzsanna igazgatói kinevezéséhez nem adja meg. A Képvise-
lő-testület úgy dönt, hogy a pályázati eljárás során a véleményező szervek és a 
szakértői vélemények alapján Szente Sándorné igazgatói kinevezését támogatja.

Pócsmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Németh Mik-
lós polgármestert, hogy Szigetmonostor Község Önkormányzat Képviselő-testü-
letével kezdeményezzen egyeztető tárgyalást az igazgatói kinevezés tárgyában. 

• • •
Az igazgatói státusz betöltésére új pályázat kerül kiírásra. 

NŐGYÓGYÁSZATI RÁKSZŰRÉS
2012.09.13-án 8-12 óráig ultrahanggal egybekötött komplex 
rákszűrést végez Dr. Kovács Iván a Szentendrei Szakrendelő 

rendkívül nagy tudású főorvosa. 
Helyszín: Pócsmegyer Ady E. út 12. (tanácsadó)

A vizsgálatra időpontot kell kérni 
Gyöngyösiné Baranyi Mária védőnőtől. 

Személyesen 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 számon egész nap.



PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ 2012. AUGUSZTUS 20. 

4. www.pocsmegyer-surany.hu

Az elmúlt hónap során is igen sok esemény 
történt kicsiny csapatunkkal.

Duna ünnep – Kisoroszi
Az együttműködés, mint mindenhol, a mi 
munkánk során is fontos. Erre volt a leg-
jobb példa, hogy a Kisorosziban megtartott 
Duna Ünnep során együtt biztosítottuk a 
rendezvényt két napon át a Kisoroszi pol-
gárőrökkel. Sok monostorinak volt furcsa, 
hogy ezen az eseményen is láttak bennün-
ket. Pedig, ha minden jól sikerül, ez a jö-
vőben is így fog működni, hiszen így jóval 
hatékonyabban és sokkal több emberrel 
tudjuk ellátni feladatainkat.

ILLEGÁLIS SZEMÉTLERAKÁS
Sokan úgy gondolják, hogy az erdőbe min-
den gond nélkül kivihetik az otthon levá-
gott füvet, ágakat, gallyakat. Sokan mindezt 
még a műanyag zsákokkal is tetézik. Hiszen 
nemcsak hogy nem borítják ki, de az ottho-
ni kommunális szemét és sitt is mellé kerül.

Környezetünk védelme mindannyiunk 
feladata. Nem hiszem, hogy boldog lenne a 
zsák tulajdonosa, ha az ő kertjében landolna az 
összes, nem az ő tulajdonát képező szemét.

Jó hír viszont, hogy el kezdtünk figyelni 
egymásra és erre a tevékenységre. Jönnek a 
bejelentések és a hatóság így meg tudja ta-
lálni a lerakót.

TE SZEDD akció
Szigetmonostor kiemelt helyet kapott az 
idei Te Szedd akcióban, hiszen a MTVA 
egyik élőben közvetített helyszíne voltunk.

Azt gondolom jó reklám a falunak, hogy 
olyan emberek élnek itt, akik tenni szeret-
nek környezetükért. Bővebben: http://vi-
deotar.mtv.hu/Videok/2012/06/02/16/Te-
Szedd__Vedd_fel_ujra_a_kesztyut_.aspx

TÖLGYFA
Mindannyiunk, főleg óvodásaink és a hoz-
zánk hívott vendégek egyik kedvenc helye 
az erdőben lévő óriás tölgy. Minden évben 
gondot fordítunk arra, hogy ez a hely legyen 
az, ahol szívesen leheveredünk egy plédre és 
nézzük a kék eget. Július 14-én csapatunk 
rendbe rakta a tölgy környékét.

Kérünk mindenkit, hogy a polgaror-
seg@szigetmonostor.hu e-mail címre küld-
jön tölggyel kapcsolatos prózai műveket. 
Szeretnénk egy olyan helyet itt létrehozni, 
ahol nem csak pihengetni, hanem a bekül-
dött művekben is el lehet gyönyörködni.

II. világháborús lövedék
Az erdőben sétálva lakossági bejelentésre 
egy AM-57-es tank aknát találtunk. Nem 
sokkal később, szintén lakossági bejelentés-
re egy lövedék került elő Surányban.

Ezek nem veszélytelen darabok. Az 
egyik esetnél döbbentünk rá, hogy vannak, 
akik dédelgetik ezeket a darabokat, mintegy 
kedvencként.

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy, 
míg az akna esetében ugyan gyakorló da-
rabról volt szó, a lövedék esetében azonban 
már nem. Hatásuk igen nagy területre tud 
kiterjedni, nem játékszer. 

ÁLLATVÉDŐRSÉG
Bródi Gábor polgárőrünk személyében 
lett a Budapesti és Agglomerációs Polgárőr 
Szervezetek Szövetsége megbízottja, az Ál-
latvédőrség összekötője.

A hivatalos együttműködés aláírására itt 
Szigetmonostoron, a Rosinante Étteremben 
került sor, akik a segítségünket egy finom 
ebéddel köszönték meg.

Az együttműködést Kardos Pál  és  Joó 
István elnökök írták alá.

Többet: www.orszagosallatvedorseg.hu
Aki úgy érzi, hogy az állatkínzás ellen 

fel szeretne lépni, keressen meg minket és 
csatlakozzon hozzánk!

KIS POLGÁRŐR TÁBOR
Először próbáltunk ilyet, de úgy gondolom 
a résztvevők számára eseményben dús volt.

Rögtön az első napon a Magyar Honvéd-
ség Tűzszerészei látogattak meg minket.

Második nap Szirony György, a polgár-
őrség elnöke és egyben a Madárbarát park 
egyik leglelkesebb gondozója ismertette 
meg a gyerekeket a községünkben és erde-
inkben élő madarakkal.

Az állatvédőrség helyi szekciója kutyás 
bemutatót is tartott.

Csütörtökön a Szentendrei Rendőrka-
pitányság vendégei voltak a gyerekek. Ujj-
lenyomatot vettek tőlük, rendőrmotoron 
ültek, versenyt futottak a trafipax-szal.

Péteken pedig a SZÖTE ajándékozta 
meg őket néhány tűzoltós 

Nem maradt ki a mindennapos lovaglás, 
„járőrözés”, éjszakai túra sem. A BPSZ el-
nöke Kardos Pál is meglátogatta a tábort.

A végén mindenki, aki sikeres vizsgát 
tett kis polgárőrré lett fogadva.

KÖSZÖNJÜK mindenki támogatását 
és segítségét

ÁRVÍZVÉDELMI GYAKORLAT
Minden évben megrendezésre kerül a Víz-

ügy és az önkormányzatok jóvoltából az 
árvízvédelmi oktatás. 

Vannak, akik számára ez kötelező mun-
kaprogram, van, akiknek nem.

Minden évben kapunk gyakorlati és el-
méleti képzést. Van, aki már nem egyszer 
hallotta, viszont hiszem, hogy a sokszor 
elmondott és látott dolgok válnak egy eset-
leges éles helyzetben előnyünkre.

KÖZPONTI AKCIÓ
A BPSZ szervezésében biztosítási akcióban 
vettünk részt a XIII. kerületben tartott ke-
rékpáros verseny során.
KATASZTRÓFÁLIS VASÁRNAP ÉJJEL
Most vasárnap este sem az unalomé volt a 
főszerep. Otthon ülve felüdüléssel vártam a 
szelet. Majd 10 perc múlva már jött is egy 
hívás: a Hársfa utcában kidőlt egy fenyőfa, 
ami ráesett a villanyvezetékre, és az utcában 
lévő összes oszlopot kidöntötte a helyéről. 
Ez nem egyedi eset volt, hiszen több helyen 
az utakon, kerítéseken kidőlt fákat, lesza-
kadt ágakat lehetett találni.

A SZÖTÉvel összefogva jártuk az utakat. 
Utakat zártunk, hogy az állampolgároknak 
ne jusson eszébe kocsival áthajtani a lesza-
kadt vezetékek között. A kidőlt fákat vágtuk, 
raktuk arrébb, gyűjtöttük a káreseményekről 
az információkat. Ez a munka az éjszakába 
nyúlt, majd másnap reggel folytattuk.

Volt, aki szabadságot vett ki, mert tud-
ta, feladata van.

KÖSZÖNJÜK minden ember segítsé-
gét, aki nem otthon ülve várt a csodára.

IGEN, és mindeközben járőrözünk ☺
Dobos Ágnes

Szigetmonostori Polgárőrség

A polgárőrség hírei

YES COMMENT-1 – Képzelt levél
Tisztelet  Knorr, Tisztelet Marketing  osztály,
Kiss Dezső, kisnyugdíjas vagyok, aki ahol tud,  ott segít!

Nagyon szeretem a készítményeiket, főleg a leveseiket, és a szószaikat, melyekhez nem 
kell sok minden, csak egy két- alapanyag. Ezen felbuzdulva kérem fontolják meg kö-
vetkező ajánlatomat,  amely a magyaros ételek, és ezen belül a levesek hagyományos izeit 
hivatott visszaidézni, úgymint tárkonyos krumplileves kolbászkarikákkal, libafertája leves 
csipetkével, nadálytövises ízesítésű gombakrém leves, stb. Mivel a gazdasági helyzetünk ott 
tart ahol, az emberek spórolásra vannak kényszerítve, a következő  találmány alapja, egy 
magyar népmese: Mese a kőlevesről. A zacskó elején pld. A tárkonyos krumplilevesről egy 
szép fotó, hátulján az elkészítés módja, a zacskóban egy tisztára mosott kődarab.

 A követ beletesszük a lábos aljába, és a 30 dkg krumpli karikát rátesszük forrni, ká-
véskanál sóval, egy babérlevéllel, és egy szár tárkonnyal, kis fej hagymával, tíz deka füstölt 
kolbásszal. Miután a krumplik megfőttek berántjuk paprikás-lisztes rántással,megszórjuk 
petrezselyemmel, ízlés szerint egy csepp ecettel, és tálaljuk. A lábas alján maradt követ 
megmossuk, és a zacskóba visszatesszük a következő főzésig. Továbbfejlesztési lehető-
ség: kavicsfőzelékek, flasztersültek, kefnibecsináltak 10-20személyre.

Reklámszlogenek, versikék: 
– Ej, mi a kő tyúkleves…
– Kőne, mi??!
– Páros ujjú volt az én anyám,
   A zserbója, mint a kődarab. /Ez nem rimel, de benne van a kő!/.
 Mivel a lejárati idő helyét nyugodtan ki lehet hagyni, ennek nyomdai költségét kér-

ném csupán tiszteletdijként, és ha ajánlatom megnyeri a tetszésüket, kérem értesítsenek, 
mert rengeteg ötletem van! 

Addig is maradok tisztelettel                       
Lehr Ferenc  kisnyugdíjas



Kötelező lesz ellenőriztetni a 
gázkészülékeket és a vezetékeket

A meglévő gázkészülékeket 
és csatlakozó vezetékeket fo-
kozatosan, de legkésőbb 2016 
végéig műszaki-biztonsági 
szempontból felül kell vizs-
gálni, és azt követően a ké-
szülékeknél ötévente, a csatla-
kozó vezetékeknél pedig tízé-
vente kell a felülvizsgálatot 
megismételni – az ezt előíró 
nemzetgazdasági miniszteri 
rendelet a legutóbbi Magyar Közlönyben jelent meg.

Az öt-, illetve tízéves határidő az üzembe helyezéstől 
indul, de a rendelet hatálybalépése – szeptember 1. – előtt 
felszerelt készülékeket és vezetékeket is felül kell vizsgál-
tatni. Ezekre lépcsőzetes határidőt állapít meg a rendelet.

Az 1981 előtt üzembe helyezetteknél a felülvizsgálatot 
a jövő év végéig kell elvégeztetni. Az 1981 és 1993 között 
üzembe helyezetteknél 2014. december 31., az 1994 és 2003 
közöttieknél pedig 2015. december 31. a felülvizsgálati ha-
táridő. A 2004 és 2012. augusztus 1. között üzembe helye-
zett készülékeknél és csatlakozó vezetékeknél 2016 utolsó 
napja a kötelező felülvizsgálat határideje.

A rendelet melléklete közli azt, hogy ki jogosult a fe-
lülvizsgálat elvégzésére. Ehhez legalább gázvezeték- és ké-
szülékszerelő mestervizsga, és gázipari műszaki biztonsági 
felülvizsgáló szakképesítés szükséges.

Forrás: MTI 
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DMRV – Felhasználói Tájékoztató!

Értesítjük a Tisztelt Felhasználóinkat, hogy 2012. augusz-
tus 01-e után a DMRV Zrt. (VÍZMŰ) Call- Center telefo-
nos ügyfélszolgálatának munkarendje megváltozik.

Telefonos ügyfélszolgálat (Call -Cen-
ter) elérhetősége:  06-27-511-511, 
06-40-88-11-88

Szolgáltatásunkkal (számlázással) kapcsolatos ügyin-
tézés:     

Hétfő:                        8.00 - 20.00-ig
Kedd - Csütörtök:     8.30 - 15.00-ig
Péntek:                      8.30 - 13.30-ig
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Fogyasztóvédelemről 

szóló 1997. évi törvény módosításának megfelelően az 
ügyfélszolgálathoz beérkező valamennyi telefonon tett 
szóbeli panaszt, valamint az ügyfélszolgálat és a felhaszná-
ló közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzít-
jük. A hangfelvételt egyedi azonosítóval látjuk el, öt évig 
megőrizzük, és a felhasználó részére, kérésére díjmentesen 
rendelkezésre kell bocsátani. Az egyedi azonosítószámról a 
felhasználót az ügyintézés kezdetekor tájékoztatjuk.

Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy az eddig megszokott 
telefonszámokon érdemi ügyintézésre munkatársainknak 
nincs lehetősége.

 Törvényi kötelezettségeinknek eleget téve ügyinté-
zéssel kapcsolatosan kérjük, hívja a 27/ 511-511-es vagy a 
06/40- 88- 11- 88-as telefonszámot.

 Megértésüket és együttműködésüket köszönjük. 
DMRV Zrt.

OLIMPIA!
A jobb sorsra érdemes Görögország hagyta ránk örökül 
e csodálatos, négyévente megismétlődő világrendezvényt, 
sok egyéb értékes öröksége mellett. Gondoljunk csak le-
bilincselő mondavilágukra, csodálatos építő és szobrász-
művészetükre, a klasszikus korban olajozottan működő 
periklészi demokráciára. Vélhetőleg egykori versenyzőket 
ábrázol a „Lándzsavivő”, vagy a „Diszkoszvető” szobra, 
hogy a marathoni futás legendáját ne is említsük.

Az igazsághoz azonban hozzá tartozik, hogy az olimpi-
ai játékok intézményét mintegy másfélezer év szünet után 
Pierre de Coubertin keltette ismét életre. 1896-ban, a játé-
kok őshazájában, Görögországban került sor az első újko-
ri olimpiai versenyekre. Az első újkori olimpián a magyar 
Hajós Alfréd, - aki történetesen a surányi utcahálózatot 
tervezte az 1930-as években, Surányi Miklós földbirtokos 
megrendelésére,- úszásban aranyérmet nyert.

A most lezajlott olimpiai játékok csodálatára több időt 
volt módom szánni, mint korábbi alkalmakkor és úgy érez-
tem ez a rendezvény most gyógyír a világ lelkének, a kissé 
eltorzult értékítéleteknek, mi is az igazi teljesítmény, a ki-
tartás, mit jelent a győzelem a versenytársak és saját ma-
gunk felett és mit jelent a hazánkat szolgálni elért eredmé-
nyeinkkel, az akár férfiarcokon is legördülő könnyek láttán 
a nemzeti himnuszok hallatán.

Tudósítás lagziból
Sajnos nem én voltam a vőlegény, sőt még örömapa sem, 
egyik vagy másik oldalról, csak egyszerűen és voltam az 
egyik KEDVES VENDÉG.

Kedves vendégnek éreztem magam, mert a vőlegény 
(Attila) mosolyogva megölelt a bejáratnál, később a gyö-
nyörű menyasszonytól (Hugi) is kaptam egy puszit, - sőt 
örömapák, örömanyák is szeretettel üdvözöltek.

Folyt a sör-bor-pálinka, - és a jeges viski! – amit annyira 
szeretek. Kaja – pia rogyásig – sose halunk meg dínom dá-
nom! – mi baja lehet az embernek?

Semmi bajom, csak eszembe jutnak a régi – régi lagzik. 
Hogyan is volt?

Párba állt a násznép ilyenkor, jár a szeme a magányos 
„farkasnak”, keresi az ellenpólust, - és meg is találja. Segít 
a zene, tánc és a jó bor, - de hetvenről nyolcvan felé nézve 
már azt nézi az ember, hogyan kéne elslisszolni észrevétlen, 
senkit meg nem sértve.

Így tettem én is, de nélkülem is kivilágos kivirradtig 
„állt a bál”.

Jó mulatást kedves násznép! Sok boldogságot ifjú pár!

LALA
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Téli pihenõre vonult a 
surányi kishajó

Mint ahogy a túlpartra átkelni kívánó 
surányi lakótársaink és az üdülőtulaj-
donosok tapasztalhatták, sajnálatos 
műszaki okok miatt a szokásos szep-
temberi leállás előtt már augusztus 
22-vel befejezte az utasok szállítását 
a Surány-Felsőgöd relációban köz-
lekedő kishajó. Szíves megértésüket 
és 2013-ig szíves türelmüket kérjük a 
vállalkozó nevében is.
Egyben elnézésüket kérve, megkésve 
tájékoztatjuk a szezon alatt a surányi 
oldalon átkelő 65 év feletti utasokat 
arról, hogy a kedvezményes, vagy in-
gyenes átkelésről adott tájékoztatá-
sunk az időszakosan működő kishajó 
járatokon téves volt.

Nyár az óvodában
A két kedves kis gyermekrajzot Kissné Jacsó Katalin óvónő 
kérésére ismételtük meg, immár a kis művészpalánták nevének 
feltüntetésével.

Röplabdapálya
Mint ahogy azt már az előző Kisbírókban is olvashatták, tervben volt egy röplabdapálya készítés a fiatalok, vagyis a mi kez-
deményezésünkben, ami mára már el is készült. Szeretném leírni, hogy ki és miként vett részt a munkálatokban, kik voltak 
jelen a megnyitón illetve, hogy mit kell tudni a pálya használatáról.

 Kezdődött minden azzal, hogy tavaly nyáron páran összeültünk és kitaláltuk, hogy mit, mikor és hol szeretnénk csi-
nálni, meg is született a röplabdapálya ötlete. 2012 tavaszát tűztük ki célul. Felvettem a kapcsolatot a pócsmegyeri polgár-
mesteri hivatallal, hogy ők mit szólnak az ötlethez, mert azért mégsem lehet csak úgy minden kérdezés nélkül nekiesni a 
megvalósításnak. Jóváhagyták, tehát már csak rajtunk múlt a dolog. Idén tavasszal meg is kezdtük a munkálatokat. Először 
is Takács József segédkezett az oszlopok lebetonozásában és a felfüggesztések felhelyezésében. Ezt követte a pálya lemé-
rése és 10 cm-re felásása, amiben sok segítő részt vett: Molnár István, Kiss Márton Zoltán, Kovács Gábor, Vámos Csaba, 
Kockás Szabolcs, Bendzsi, Kiss Diána.

Hamar rá kellett jönnünk, hogy a kemény föld kifogott rajtunk, ezért gépi segítséget kértünk és kaptunk is. Kajos 
Lászlótól és Morvai Józseftől, aki egyébként a homokot is hozta, amit Kovács Zsigmond ajánlott fel. A homok tehát meg-
érkezett, mi meg az előbb is említett résztvevőkkel elegyengettük a kiásott részen. Végső simításként felkerült az általam 
vásárolt háló is. 

A pályaavató játékára 2012. 06. 16-án került sor, ami még így is csoda volt, hogy megtörtént, mert aznap szinte elvi-
selhetetlen meleg volt kora délután. Résztvevők: Molnár István, Kiss Márton Zoltán, Kovács Gábor, Bulik-Lalik Zsanett, 
Fazekas László, Klubuk Dávid, Vámos Csaba, Kiss Diána.

 Használat: A pályát mindenki használhatja, aki nem rongálja meg! A hálót és a labdát el lehet kérni a 2017. Pócsmegyer, 
Táncsics Mihály utca 20-ból, és oda is kell a játék végén visszavinni. 

 Végül ezúton szeretném megköszönni mindenkinek a segítséget, és azoknak is akik kételkedtek, mert ez ösztönzően 
hatott rám. Külön köszönet Bécsy Lászlóné (Csöpinek), aki mikor én Pesten voltan intézkedett helyettem, na meg arról 
nem is beszélve, hogy tőle kaptuk a kezdeti lendületet! Egy jó példa volt ez a pályakészítés arra, hogy összefogással a „sem-
miből” is meg lehet valósítani a kitűzött célt.                     Kiss Diána

Imre Szabó Panna  6 éves

Dobos Luca Jázmin  6 éves
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Az idei esztendő is lehetőséget adott a 
Surányi napok önkormányz ati szintű 
megrendezésére.

Dicséret a szervező rendező csapat-
nak: Szabó Gábor Gabi bácsi azonnal in-
tézkedő 71 éves gyorsreagálású rendező, 
aki ügyelte a tér tisztaságát az árusítók 
működését és beszerezte az  „Együnk 
Surányért” ebéd alapanyagait…, stb.

Pethő Zsolt a szervezési munka 
alapjait biztosította, a műsorszámok 
előadóival egyeztetett és a szükséges 
grafika valamint protokolláris munka-
fázisok dolgaiért felelt..., stb.

Torma László a tisztaság rend és 
ebédfelelős, és ami elakadt azt megtol-
ta, kibeszélte, rábeszélte…, stb.

Meg kell köszönni, hiszen egy jól 
szervezett, színvonalas 2 nappal ajándé-
kozták meg a Napsugár térre érkezőket.

Polgármesterként megemlítem azon 
túl, hogy a rendezvényt sokan látogat-
ták és jól érezték magukat az emberek, 
még fontosabbnak és kiemelendőnek 
tartom, hogy 71 véradó jelentkezett a  
téren megjelenő véradó busznál. Köszö-
nöm mindenkinek, aki adott és annak 
is, aki szeretett volna adni, de egészségi 
állapota vagy éppen a kora miatt uta-
sították el a vöröskereszt dolgozói. A 
öröm mellett hadd említsem meg hogy 

sajnos a 18-25 év közötti korosztály 
(tisztelet a kivételnek) valahogy még 
mindig nem érzi ennek a dolognak sú-
lyát emberi szükségességét.

Ez az augusztusi hétvége megmoz-
gatott kicsiket, nagyokat és adott min-
denkinek olyan élményeket melyeket 
sokáig lehet  a boltban, utcán, a pres-
szóban baráti társaságban beszélgetve 

feleleveníteni. Jó érzés, és mint rendezőt 
büszkeséggel tölt el hogy az itt szereplő 
minden egyes fellépő mellett a szigorú 
szakhatóságok is dicsérték a szervezést.

Külön köszönet a hivatali kolléga-
nőknek és a fizikai állomány csapatá-
nak. 

Németh Miklós a főszervező 
polgármester

Irány  Surány 2012.

Remek a hangulat! Irány Surány!

Hacki Tamás orvosprofesszor, profi 
füttyművész

Kész az ebéd!

A Szabó család Az est fénypontja a Takács Tamás Blues Band                      (Fotók: Gyimesi János)
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Kedves Háziasszony!
Július hónapban Önökkel megosztott 
örömem beteljesült. Megjelent a Pócs-
megyeri Konyhák II. kötete, melynek 
kóstolóval egybekötött bemutatására 
augusztus 19-én 16,00 órakor kerül sor a 
Művelődési Házban. Minden kedves ér-
deklődőt szerzőtársammal Balogh János-
né Horváth Teréziával együtt szeretettel 
várunk. Ebből az új könyvből adok most 
közre néhány ízelítőt.

Burgonyás lángos
Hozzávalók és elkészítés: Fél kiló főtt bur-
gonyát, sót, egy kiló lisztet összemorzsol-
tak, hozzáadtak 5 dkg élesztőből, lisztből 
kevés meleg vízben készült kovászt, nagy 
evőkanálnyi köménymagot. Kenyértész-
ta keménységűre dagasztották és lefödve, 
meleg helyen fél óráig kelni hagyták.

Ezt követően zsemlye nagyságú ci-
pócskákat szaggattak belőle. Fél óráig 
kelni hagyták a deszkán, utána ujjnyi 
vastagra kinyújtották, a kétágú villával 
jól összeszurkálták, és bő, forró zsírban 
mind a két oldalán pirosra sütötték. Ket-
tőt-hármat kisütöttek, és tálalták, a többit 
utána sütötték, mert csak egészen frissen 
jó. Forró zsírba elkevert tejfölt tálaltak 
mellé, esetleg töpörtyűvel vagy olyan pá-
rolt káposztával, amilyent a rétesekhez 
és tésztákhoz szoktak készíteni, majd a 
lángos tetejére szórták. De szokás volt 
fokhagymával is megkenni. 

Burgonyás palacsinta torta
Hozzávalók és elkészítés: Két tojássárgá-
jából cukorral palacsintatésztát kever-
tek, két középnagyságú főtt burgonyát 
meghámoztak, megreszeltek, és össze-
keverték a palacsintatésztával. A tojások 
kemény habját utoljára vegyítették hoz-
zá. Forró zsírban kisütötték úgy, mint a 
palacsintát, és tetszés szerinti töltelékkel 
megkenve egymásra rakták. Az asztalnál 
úgy vágták, mint a tortát. 

Túrófánk 
Hozzávalók: 50 dkg rétesliszt, 50 dkg te-
héntúró, 3 egész tojás, 1 csomag vaníliás 
cukor, 10 dkg vaj, 1 pohár tejföl, csipet 
só, olaj a kisütéshez.

Elkészítés: A túrót burgonyanyomón 
áttörték, a tojássárgákkal, és a vajjal ha-
bosra keverték. Hozzáadták a vaníliás 
cukrot, a lisztet, és a tejfölt, végül pe-
dig a kemény habbá vert tojásfehérjét is 
hozzáöntötték. Az összekevert tésztát 
30 percig pihentették. Ezután egy cm 
vékonyra kinyújtották, nagy fánkszagga-
tóval kiszaggatták. Kb. 15 percig megint 
pihentették, és nem túl forró egy ujjnyi 
olajban mindkét oldalát kisütötték úgy, 
hogy a fánkok közepébe az ujjukkal egy 
lyukat nyomtak.

Lecsepegtetés után tálra szedték, és 
porcukorral meghintve tálalták. 

Kullogó lángos
Hozzávalók: 1 kg rétesliszt, 5 dkg élesz-
tő, 1 pohár tejföl, 3 kávéskanál só, 2 tojás 
sárgája, fél liter tej.

Elkészítés: A lisztből, élesztőből ko-
vászt felfuttatva, a hozzávalókkal együtt 
jól kidolgozott gyúrt tésztát készítettek. 
Egy óra hosszára lefedett edényben be-
tették a hűtőbe, vagy hideg helyre. Utána 
kis gombócokat formáltak, amit tányér 
nagyságúra húzgáltak, és forró zsírban, 
vagy olajban kisütöttek. Lekvárral, vagy 
fokhagymás tejföllel fogyasztották. 

Méteres kalács egyszerűbben
Hozzávalók: 2 csomag Albert-keksz, 1 
kanál kakaópor, 1 deciliter kávé, 2 cso-
mag pudingpor, fél liter tej, ízlés szerint 
cukor, 25 dkg margarin.

Elkészítés: A pudingport a megadott 
mennyiségű cukorral, a tejjel, a kakaópor-
ral, és a kávéval folytonos keverés mellett 
krémszerűvé felfőzték, és kihűtötték.

A margarint ízlés szerinti mennyisé-
gű cukorral habosra keverték, és össze-
dolgozták a kihűlt pudinggal. Ezek után 
kibontották a kekszet, kettőt-kettőt a 
krémmel összeragasztottak, és állítva he-
lyeztek egy őzgerinc formába. A tetejét is 
bevonták a maradék krémmel.

Egy éjszakára hűtőbe tették, másnap 
rézsútosan felszeletelték. 

Jó étvágyat kívánok!

BORSZÉKINÉ RÉTHÁTI ÁGNES

TÁPLÁLKOZZUNK EGÉSZSÉGESEN Változások az eb-
tartás előírásaiban

2012. augusztus 1-jén lép hatályba 
a kedvtelésből tartott állatok tar-
tásáról és forgalmazásáról szóló 
41/2010. (II. 16.) Kormányrendelet 
legújabb módosítása, mely változás 
leginkább az ebtartókat érinti.

2012. augusztus 1-jén lép hatályba 
a kedvtelésből tartott állatok tartásá-
ról és forgalmazásáról szóló 41/2010. 
(II. 16.) Kormányrendelet legújabb 
módosítása, mely változás leginkább 
az ebtartókat érinti.

Az új előírások értelmében kis-
testű ebeknek (20 kg-ig) legalább 10, 
közepes testűeknek (20-40kg) 15, 
nagytestűeknek 20 m2 területet kell 
biztosítani a jövőben. Változnak a ki-
kötve tartás szabályai is. Kistestű ebet 
legalább 4, közepes testűt 6, nagytes-
tűt 8 méteres eszközzel (lánc, kötél 
stb.) szabad csak megkötve tartani.

Fontos, hogy a kutyák küllemé-
nek megváltoztatása céljából fülcson-
kítás nem, csak farokkurtítás lesz vé-
gezhető, az is csak az állat hét napos 
koráig. Szintén újdonság, hogy az eb 
(valamint a macska és görény) köly-
köket nyolchetes korukig kötelező 
lesz anyjukkal tartani.

A jogszabályváltozás leglényege-
sebb pontja, hogy 2013. január else-
jétől a négy hónaposnál idősebb ebek 
már csak elektronikus transzponder-
rel (chippel) megjelölve tarthatók. 
Ennek értelmében a gazdáknak még 
öt hónap áll rendelkezésére, hogy el-
végeztessék a szükséges állatorvosi 
beavatkozást.

Fontos tudni, hogy az állatok vé-
delméről és kíméletéről szóló 1998. 
évi XXVIII. törvény kimondja, hogy 
az eb transzponderrel történő meg-
jelöléséért legfeljebb 3500 Ft összeg 
kérhető az állat tartójától, amely ma-
gában foglalja a transzponder árát, a 
beültetés díját és az országos eb-adat-
bázisba való regisztráció díját is - tá-
jékoztatta a ma.hu-t a Nemzeti Élel-
miszerlánc-biztonsági Hivatal.

(Forrás: 168 óra online)

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



PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ2012. AUGUSZTUS 20. 

www.pocsmegyer-surany.hu 9.

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 20:30
    21:10 21:35
    ***22:20 ***22:30

Az egy csillaggal jelölt jára-
tok hétvégén és ünnepna-
pokon nem közlekednek!

A két csillaggal jelölt 
járatok csak tanítási napo-

kon közlekednek! 
A három csillaggal jelölt 
járat csak előre egyeztetés 
alapján közlekedik. Egyez-

tetni telefonon az adott 
nap 17:00-ig lehet!

•
VITELDIJAK: 

Felnőtt jegy: 250 Ft
Diák és Nyugdíjas jegy: 180 
Ft (Csak érvényes igazol-

vány felmutatásával!)
Kerékpár: 150 Ft

40 alkalmas felnőtt bérlet:
4.200 Ft

40 alkalmas diák és nyugdí-
jas bérlet: 2.500 Ft

Peiker és Társai Kft.
Telefon: 

06 (70) 577-7753
06 (30) 599-8705

PÓCSMEGYER - LEÁNYFALU 
RÉVÁTKELŐ MENETREND 2012. JÚNIUS 1-TŐL

Augusztus 19-én, a Szent István Na-
pok programjai között jelentős szere-
pet kapott Borszéki Ági Pócsmegyeri 
Konyhák c. receptgyűjteménye má-
sodik kötetének bemutatója, melyre 
a Művelődési Házban került sor, igen 
nagy érdeklődés mellett. A sikeres 
könyv szerzőtársa Balogh Jánosné dr. 
Horváth Terézia, aki a pócsmegyeri 
asszonyok által használt cserépedénye-
ket, korsókat, kancsókat, míves tálakat 

és azok funkcióit mutatja be. A könyv 
számtalan, finomabbnál finomabb sü-
temény receptjét tartalmazza, melyből 
a bemutató befejezéseként remek kós-
toló várta a vendégeket.

A legtöbb receptet közlő gazdasszo-
nyok kedves ajándékban és a könyv 
tiszteletpéldányában részesültek. Hogy 
kik ők, meg kell vásárolni a remek re-
ceptkönyvet és a sütiken kívül velük is 
megismerkedhetnek az olvasók.

Könyvbemutató

Telt ház (Fotók: Gyimesi János)

Dedikálás

Könyvbemutató
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Neked mennyi a napi adagod?
Függőséget sokkal több tevékenység 
vagy élvezeti cikk okozhat, mint azt 
elsőre gondolnánk. Ilyenkor minden-
kinek a drogok, az alkohol, a szeren-
csejáték jut eszébe. Mindennapjaink-
ban azonban körülvesz bennünket egy 
olyan mágikus vonzás, mely szinte fel 
sem tűnik. Ez az ételek csábítása. Az 
étel önmagában arra hivatott, hogy az 
éhségérzetet csökkentse, biztosítsa 
szervezetünknek a szükséges tápanya-
gokat egészségünk megőrzéséhez. Ezt 
a szerepét azonban egyre inkább kez-
di háttérbe szorítani az elfogyasztott 
élelmiszer élvezeti értéke. Valljuk be, 
ettünk már pusztán azért, mert a sze-
münk kívánta, mert gusztusos volt a tá-
nyéron és nem volt szívünk otthagyni, 
vagy mert annyira csábítóan kínálták a 
reklámok. De tudjuk-e igazából, men-
nyit is kellene ahhoz ennünk, hogy a 
szervezetünk szükségleteit fedezzük és 
mi az a mennyiség, amit már csak lu-
xusként fogyasztunk el?

Míg pár évtizeddel korábban alapo-
san meg kellett dolgoznunk egy-egy 
ebéd, meleg vacsora elkészítésével, ad-
dig ma a legtöbb alapanyagot előkészít-
ve, félkészen vagy készen vesszük. Ke-
vesen állnak neki otthon tésztát gyúrni 
a vasárnapi húsleves cérnametéltjéhez, 
a sült krumplit is könnyebb fagyasztva, 
zacskóból elővenni. A legritkább eset-
ben főzünk pudingot hagyományos 
módon és a salátalevelek is megmos-
va, felaprítva, csomagolva ücsörögnek 
a boltok polcain. Egy szó, mint száz, 
sokkal könnyebben jutunk hozzá az 
élelmiszerekhez, így pedig többet is 
eszünk. Ez elhízáshoz, az elhízás pedig 
számos betegség kialakulásához vezet, 
mint pl. a cukorbetegség vagy a magas 
vérnyomás. Itt is igaz a régi mondás, 
miszerint könnyebb megelőzni a bajt, 
mint gyógyítani azt.

Nincs könnyű dolga a ma emberé-
nek, amikor önuralomra kívánja sar-
kallni éhesnek vélt gyomrát és itt a 
hangsúly a vélt éhségen, nem pedig a 
valóban üres gyomron van, de mint az 
élet oly sok területén, a mértékletesség 
a táplálkozásban is meghozza gyümöl-
csét. A reklámoknak nehéz ellenállni, 
olyankor is evésre késztetik a nézőt, 
mikor annak szervezete már nem éhes. 
Bíráljuk felül saját magunkat, evés előtt 
tegyük fel a kérdést: valóban éhes va-
gyok? Megéri engedni a csábításnak újra 
és újra, majd egyre közelebb kerülni az 

elhízott, a cukorbeteg, a magas vérnyo-
mású állapotokhoz? Mutassuk meg, ki 
az erősebb! Jó eszköze ennek a keve-
sebb tévé, a több mozgás, a sok zöldség 
és gyümölcs, teljes kiőrlésű termékek 
fogyasztása, melyek rosttartalmuk ré-
vén segítik a teltség érzet fenntartását. 
Nem szabad megfeledkezni a megfele-
lő mennyiségű folyadék fogyasztásról 
(napi 2,5 l) sem, mely leginkább víz 
legyen, ugyanis sokan hajlamosak azért 
enni, mert valójában szomjasak. Belefe-
ledkeznek a számítógép előtti játékba, 
olvasásba vagy munkába, és eközben 
rágcsálnak. Nem veszik észre, hogy tu-
lajdonképpen szomjasak inkább, mint-
sem éhesek lennének. A számítógép 
előtti evés egyébként is nagy veszélye-

ket rejt, ilyenkor annyira belemerülünk 
az olvasott, látott információkba, hogy 
észre sem vesszük, mennyit ettünk, 
miközben a szervezetnek nincs meg az 
a benyomása, hogy már túl is van egy 
komplett étkezésen. Figyeljünk az ét-
kezésre, teremtsük meg az ehhez illő 
környezetet és közben ne foglalkoz-
zunk mással! Így agyunkkal is tudato-
síthatjuk: már megebédeltünk, tehát 
jóllakottak vagyunk.

Különösen nagy felelősségük van a 
szülőknek gyermekeik helyes szokása-
inak kialakításában. Járjunk elöl jó pél-
dával, a példamutatás a legjobb iskola. 
Hiába mondja a szülő a csemetéjének, 
hogy ne nézzen sok filmet, ne igyon 
sok cukros üdítőt, ha ő maga ezt teszi, 
érthetően minden törekvése kudarcba 
fullad majd. Ez természetesen nem je-
lent spártai szigort, hetente 1-2  alka-
lommal, ebéd után pl. lehet csokit enni, 
de ne váljon napi rutinná. Minden ká-
ros szokásnak ez az alapja, ne engedjük 
szokássá formálódni az életünkben.

Sokan időhiányra hivatkozva óriási 

bevásárlásokat eszközölnek annak re-
ményében, hogy így kevesebb alkalom-
mal kell majd boltba menniük. Hatal-
mas pakkokkal megrakodva térnek haza 
azzal a szándékkal, hogy elraktározzák 
a zsákmányt. Ez igaz is lehet egy mosó-
por, fogkrém, sampon estében. A gya-
korlat azonban sajnos a legtöbb háztar-
tásban azt mutatja, hogy a kiadósabb 
mennyiségű élelmiszer időarányosan 
nézve hamarabb is fogy el. A bajt tetézi, 
amikor a nagy bevásárlások alkalmával 
megvesszük a csupa XXL méretű mega-
csomagolásban kínált üdítőt, chipset, 
csokit, virslit, a kilós darabokban kínált 
sajtot, a hatalmas poharakba kimért 
tejfölt, gyümölcsjoghurtot, mondván, 
mennyit spórolunk ezzel a technikával. 
Ez egységárra számítva igaz is, de ha 
egyszer hazavitte valaki ezt a rengeteg 
ételt, akkor azt meg is eszi, mégpedig 
sokkal rövidebb idő alatt, mint ahogy 
azt eredetileg tervezte. Ismerős ez a 
láncreakció? Tisztelet a kivételnek, de 
a legtöbb családban a több étel egyenlő 
a több evéssel. Ezzel több energiához 
jut a szervezet, ami karöltve a kevesebb 
mozgással túltáplálkozáshoz, végered-
ményképp pedig elhízáshoz vezet. Saj-
nos az elhízásra a legtöbben még úgy 
tekintenek, mit csupán a külalak, esz-
tétikum megváltozására és nem, mint 
betegségre. Pedig nagyon is betegség, 
melynek szövődményei megrövidíthe-
tik a várható élettartamot. Hogyan áll-
hatunk ellen nagyobb sikerrel a szebb-
nél szebb finomságok csábításainak? Jó 
módszer, ha sohasem megyünk éhes 
gyomorral vásárolni.

A nők szerepe kulcsfontosságú egy 
család táplálkozásában. A legtöbb ház-
tartásban ők vásárolják be az élelmisze-
reket és ők is készítik el, ezért átgon-
doltan összeállított bevásárlólistával és 
helyesen megválasztott ételkészítési 
technológiával hegyeket mozgathatnak 
meg a kedves nagymamák, feleségek, 
barátnők, lányok. Ameddig egy gyors-
éttermi ebéddel akár az egész napi ka-
lóriabevitelt el lehet fogyasztani, addig 
nagyon nehéz szemléletesen bemutatni, 
mennyi is lenne egy felnőtt ember ideá-
lis adagja az egyes ételféleségekből. Bi-
zonyára sokan méltatlankodtak a fenti 
sorok olvasása közben és állapították 
meg magukban: „ez bizony rám nem 
igaz, én normális mennyiséget eszem”. 
Nos, eljött az igazság pillanata. Ameri-
kai táplálkozási szakértők kitaláltak egy 



PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ2012. AUGUSZTUS 20. 

www.pocsmegyer-surany.hu 11.

egyszerű módszert, mellyel egy-egy 
adag élelmiszer javasolt mennyiségét 
szemléltetik. Ennek alapján:
•  egy adag sajt = egy nagyobb domi-

nó
•  egy darab gyümölcs = egy tenisz-

labda 
•  egy darab zsömle = egy szappan 
•  egy adag vaj vagy margarin = egy 

dobókocka 
•  egy szelet hús = egy kártyalap 
•  egy adag tészta -= egy számítógép 

egér 
A túltáplálkozással összefüggő be-

tegségek megelőzésében kulcsfontos-
ságú tehát a mértékletesség, melyet 
nem büntetésnek vagy megvonásnak 
kell felfogni, hanem fokozatosan be-
építve a mindennapokba életformává, 
saját érdekünkben történő változássá 
célszerű érlelni magunkban. Ahogy 
Müller Péter is írja:

„Az első krémestől még senki sem 
lett kövér, és tíz-húsz elszívott cigarettá-
tól sem dohányos. A rászokás folyamata 
döntő. S ahogy a rosszra, a jóra is rá kell 
szokni. Vérré, reflexé, ösztönné, jellemmé 
és végső soron sorssá csak az lesz, amit 
sokszor ismételünk. Ha valamiben nincs 
hosszú időn át tartó munka: sohasem lesz 
a miénk.”

Garancsi Nóra

(Köszönjük a fenti cikkben foglalt, 
megfogadásra igencsak méltó figyelmezte-
tést étkezési fegyelmezetlenségeink miatt.

Az amerikai „táplálkozási szakértők” 
javasolt adagméretein azonban csak mo-
solyognunk lehet, ismeretében a tisztelet-
reméltó ottani honpolgárokra jellemző 
súlyfeleslegnek.)

A fenti bizonyítványt, 

illetve a 15. oldalon 

található 

Pesti Napló 

1936. február 23-i 

számának 9. oldalát 

Csengő-Tschörner 

András bocsátotta 

rendelkezésünkre! 

Köszönjük szépen!
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Örömmel tapasztaltuk, hogy az elmúlt 
évben hagyományteremtő céllal kezde-
ményezett szép kertek gondozott kör-
nyezet versenyfelhívásra idén is voltak 
jelentkezők. 

A jelentkezők kertjeit idén is zsűri 
bírálta, az alábbi szempontok figyelem-
be vételével. 

Bírálati szempontok
1. A kert milyen funkciókkal rendel-

kezik az adott rendeletetés betöltésére, 
milyen a használati értéke, mennyire felel 
meg a használati igényeknek, mennyire 
élhető, ill. élvezhető

2. A különböző használatra feltárt 
részek hogyan képeznek funkcionális 
és térbeli egységet (mennyire esztéti-
kus ezek kiállítása)

3. A kert kapcsolta a környezettel, 
az épített és tervezett elemekkel, köz-
területtel való kapcsolódás a telepített 
környezet viszonya a közös, ill. a kert 
környezetében lévő fajokhoz.

4. Az ingatlan zöldterületének jelen-
léte, gondozottsága: elő és utca kertek, 
épülethomlokzatok viszonyítása

5. A kiültetett növények esztétikai 
értéke, szín és formagazdagsága, har-
monikus növénytársítás.

6. A lakóingatlan területén és vele 
határos, közterületen lévő fák, örök-
zöldek, cserjék állapota, ápoltsága.

7. Az ingatlan kertjének és környe-
zetének tisztasága, gyomirtás.

8. Az ismételten pályázók esetében 
a kertjükben történt újítások, változá-
sok figyelembe vételével.

9. Újonnan pályázóknál célunk mi-
nél több kerttulajdonos példamutató 
munkájának elismerés és közkinccsé 
tétele

A zsűri tagjai idén sem voltak könnyű 
helyzetben, hiszen ahány kert annyifé-
le megoldás, annyiféle szép növény és 
virág.

A kertet a tulajdonosa saját egyéni-
sége, elképzelése szerint alakítja, hiszen 
ő él benne, vele, olyanná szeretné alakí-
tani fáradságos munkával, hogy mindig 
jól érezze benne magát az egész család, 
megtalálja mindenki a kedvére való he-
lyet, ahol szívesen tölt el több időt.

A versenyre benevezett kertek 
mindegyike teljesen más szempont 
és ízlés szerint kialakított környezet, 
igen nehéz azt mondani, hogy ez vagy 
a másik a szebb. Nem is lehet, hiszen 

minden kertben látható az elképzelés, 
az odafigyelés és eltérő a kertek funkci-
ója is, hiszen az ott élők életvitele hatá-
rozza meg, milyen funkcióra szeretnék 
használni.

A zsűri ezért hosszas töprengés 
után úgy döntött, hogy valamennyi je-
lentkezőt jutalomban részesíti, anélkül, 
hogy rangsort akarnának felállítani.

A kert tulajdonosai elismerésül a 
Pócsmegyeri Önkormányzattól Ok-
levelet és vásárlási utalványt, valamint 
a Zöldszigeti Kör Polgári Kulturális 
Egyesületnek köszönhetően Vertel 
Andrea keramikus alkotását kapják.

Bándi Jánosné Ibolyka néni kertje 
azért tetszik és szép, mert gyönyörű fa-
lusi kert, sok ápolt virággal, és mindig 
rendezett, mindig virágzik, azaz a ha-
gyományos  falusi környezethez való 
illeszkedés kitűnő példája: a kert ilyen 
volt harminc évvel ezelőtt és két éve is 
és mindig öröm ránézni. 

Szabó Erika kertje azért csodála-
tos, mert úgy alakítja, hogy az minden 
részletében természetes, így teljesen 
beilleszkedik a falus környezetbe. Az ő 
kertje nem  hagyományos, hiszen  a mai 
életvitelhez és a kisgyerekekhez igazí-
totta és alakította. Ez a kert az ezerarcú 
természet közel hozása, különböző rej-
tekhelyek és eltérő funkciójú zugok ki-
alakítása, ahol a nap bármely szakában 
jól érzi magát a felnőtt,  a kisgyermek is 
együtt nő fel a természettel, megisme-
ri a növényeket, figyelheti a madarakat 
és a felnőttek is jól érzik magukat. Di-

cséretes a nagy kert ilyen szemléletű és 
szépségű kialakítása.

Nagyné Fodor Irén kertje gyönyö-
rű és teljesen más jellegű, mint az előbb 
említett kertek. Lenyűgöző a virágok 
sokasága és mennyisége, az előző év-
hez történt változások az új ötletek és 
megoldások és a rengeteg fáradtságos 
munka eredménye. Öröm ilyen kör-
nyezetben élni, ide hazatérni a munká-
ból és azon fáradozni, hogy még ennél 
is szebb legyen.

Nagy Gyuláék kertje ismét egy 
teljesen más tipusú kert, bármelyik év-
szakban arra jár ez ember ápolt, szépen 
kialakított, mindig rendezett. A kertbe 
telepített fajták jól illeszkednek egy-
máshoz. Ebben a kertben is visszhang-
zik az itt élők személyisége, igényei: a 
kert egy szép keret az ott élők számá-
ra és harmóniát sugároz. A tulajdonos 
megfogalmazása szerint az a fontos, 
hogy a kert és gazdái, az ott élők har-
móniában éljenek egymással, hiszen 
ez a harmónia szépíti az életet. 

Balkay László kertje egy új, az ed-
digiektől teljesen eltérő hangulatba 

SZÉP KERT, GONDOZOTT KÖRNYEZET 2012
Eredményhirdetés
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viszi az oda látogatót. Ez a kert azért 
szép, mert teljesen természetes, hiszen 
a kert gazdái csak annyira nyúltak bele 
a növények, cserjék életébe, hogy az jár-
ható és használható legyen elmélyedés-
re, pihenésre. Mindezért az itt élő fák,  
bokrok hálásak és cserébe természetes 
varázslatot biztosítanak az itt élőknek, 
és azt mutatják, hogy a természet en-
nyire szép, ennyire változatos és ilyen 
pihentető: a természet felülírhatatlan. 

Lám ilyen sokféle lehet az a kör-
nyezet, amiben, amivel együtt élünk, 
mindegyik más, és mindegyik rabul 
ejt, gyönyörködtet és buzdít: mind-
nyájan alakítsuk, szépítsük a magunk 
környezetét széppé,  kedvünkre való-
vá ! a növények mind meghálálják a 
velük való törődést és szépítik az éle-
tünket. 

Legyen az eredményhirdetés jó al-
kalom arra, hogy mindenkit buzdít-

sunk: alakítsa, formálja környezetét a 
kertben és a kerten kívül is, első sorban 
a maga, de egyben mindnyájunk örö-
mére, épülésére. 

Ezúton is köszönjük a zsűri tagjai-
nak a vállalt és elvégzett munkáját. 

A zsűri tagjai: Borda Sándorné 
Edina, Antal Judit, Gombás Jenőné 
Andi

Borzsák Enikõ
(Fotók: Gyimesi János)

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

ASZTALOS
ÉPÜLET ÉS BÚTORASZTALOS MUNKÁT 

VÁLLALOK.
KÜLSŐ ÉS BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓK

EGYEDI BÚTOROK 
GYÁRTÁSA BEÉPÍTÉSE

GÁL FERENC 
06-30 241 0592

„Gyuri bácsi üzenete” – Világbetegségek ellen gyógynövényekkel
Szabó Gyuri bácsit a természetgyógyászat területén kifejtett, egy életen át tartó kimagasló gyógyító tevékenysége elismeréseként a Ter-
mészetgyógyászatért díjjal tüntette ki a Magyar Természetgyógyászok szövetsége.

Gyuri bácsinak a XIX. Természetgyógyász Konferencián a fenti címmel tartott előadásából Tóth Andrea kivonatot közölt, amit 
szeretnék közreadni.

„Szabó György, a híres bükki füves ember családja történetének bemutatásával kezdte előadását. Nagy tisztelettel és szeretettel 
mesélt sajókazinci Bori nagymamájáról, akitől megtanulta a füvek tudományát. Családjában generációról generációra száll az a gyógynö-
vényekről való tudás, melyet manapság egyre több ember szeretne megismerni. Szabó György, vagy ahogy sokan ismerik, Gyuri bácsi 
méltatta a magyar füves-javas hagyományt: a honfoglalás korából, középkori füves emberek történeteiből idézett példákat. Elmondta, 
hogy szívügye a népgyógyászati tudás megőrzése. Ezzel a céllal alapította meg 2005-ben a Bükki Füvészmester és Népgyógyászati Egye-
sületet, melynek feladata az ismeretterjesztés, a hagyomány átadása.

Beszélt a cukorbetegségről, melyről már az ókorból is származnak leírások, tehát nem új keletű betegségről van szó. Elmondta, hogy 
a népgyógyászat számos, évezredek óta bevált növénnyel segít ezen a bajon. Például a csicsókával, mely inulin tartalmánál fogva lassítja a 
szénhidrátok felszívódását. Kiváló gyógynövény erre a betegségre a kukoricabajusz, a babhéj, a feketeáfonya levél, megelőzésre az erdei 
szeder és az erdei málnalevele. Beszélt a cukorbetegségre való híres teakeverékéről, a Diabess-Györgyteáról, mely magyar és nemzetkö-
zi szabadalmat élvez. 2006-ban az Országos Gyógyszerészeti Intézet gyógyhatású növényi készítményként törzskönyvezte a teát Dia-
bess-Györgytea néven. Gyuri bácsi elmondta: a tea annyira bevált, hogy több kórház érdeklődik iránta és már fogyasztják külföldön is.

A daganatos betegségek megelőzésében és gyógyításában ismert és kevésbé ismert gyógynövényekről beszélt. A közönséges galajt 
említette először, melynek teája is és frissen préselt leve is nagyon jót tesz a daganatos szervezetnek. Ezt sajnos kevés helyen gyűjtik, 
pedig kiválóan tisztítja a mirigyrendszert és a rák megelőzésében is komoly szerepe van. Elmesélte, hogy a fehér fagyöngyöt Németor-
szágban és Svájcban is használják a mellrák gyógyítására, illetve a rák megelőzésére. Dicsérte a somlekvárt, mely leukémiás szervezetre 
nagyon jó hatással van, csökkenti a fehérvérsejtek számát. Gyuri bácsi beszélt a Pécsi Orvostudományi Egyetem kutatásáról, mely azt 
vizsgálta, hogy a csángók és s székelyek mit használnak a rák ellen. És talán mindannyiunk meglepetésére a szilvalekvárt, természetesen 
cukor nélkül. Orvosilag is visszaigazolták, hogy ez jól működik. A hatás a szilvában található nagy mennyiségű antioxidánsnak köszön-
hető, mely lekvár és aszalt gyümölcs formájában is megtalálható benne.

Gyuri bácsi harmadik témája a termékenység volt. A népgyógyászat azt vallja, hogy a gyermekvállalás előtt először ki kell tisztítani a 
szervezetet. A füvesember által kidolgozott babaváró program egy csalánnal és dióval végzett tisztítással kezdődik. Ezt követik a termé-
kenységet növelő lépések. Gyuri bácsi előadásának végén hálás szülők felvételeit mutatta meg gyermekeikről, akik a babaváró program 
segítségével fogantak meg. Végezetül pedig egy fiatal édesapa köszönő leveléből olvasott fel.”

      Közreadta: Borszékiné Rétháti Ágnes  
                                                    A Bükki Füvészmester és Népgyógyász Egyesület lapjából
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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

Nagymama kenyeret süt
Az én drága nagymamám talán az égi 
dagasztóteknő fölé hajolva nézeget le a 
földre, mosolyogva csóválja a fejét: ej-
nye-ejnye kisunokám, hát hiába figyel-
ted tízszer-százszor-ezerszer hogyan 
kell kenyeret sütni, szitálni a lisztet, 
kovászt készíteni, hajnalban birkózni 
a jókora kemény tésztával, gyúrni, dö-
möckölni, dagasztani, - most mégis gö-
rög kenyeret készítettem, olivaolajjal és 
fokhagymával!?

Igen, kenyeret sütök, figyelem az 
órát, még tíz perc és kész a kenyér.

Elárulom, hogy a TV-ben láttam 
egy angol péket, aki a hagyományo-
san készült, kovászolt, kevés reszelt 
krumplit is tartalmazó megkelt tésztát 
egy olivaolajjal megkent tepsiben el-
terítette-igazította, - majd megszórta 
apróra vagdalt fokhagymával, meglo-
csolta gyöngéden kevés olajjal, ujjaival 
megbökdöste, hogy kissé magába fo-
gadja a tészta a tetejére rakott dolgokat 
és zsupsz, be a forró sütőbe. Hetven 
perc és megsült a görög kenyér. Hogy 
mitől görög? - attól, hogy annak nevez-
te az angol? Lehet, egy görög igencsak 
meglepődne ilyen kenyeret látva, de mi 
kóstoljuk bátran, mert ez a fokhagymás 
lepény nagyon finom.

Komoly kenyérsütő szakembernek 
ismert surányi barátom, Matt Peti is ki-
próbálta és kijelentette: nágyon jó.

Aki ismeri Pétert, az tudja, hogy 
nyugdíjas professzor létére nagyszerű 
pék is – ráadásul igazi, született német. 
Én persze nem csodálkozom ezen, hiszen 
szülővároskámban /az alföldi szép nagy 
rónaságon/ Kirschmajer pék sütötte a leg-
finomabb kenyeret, - ő is német volt.

Fel kellett ám ott kötni rendesen a 
„fehér alsót” mert nagy volt a konkur-
rencia. A tizenháromezres városban hat 
pékség működött.

De nézzük csak, mit művelt nagy-
anyám hajnalban.

Az óriási dagasztóteknőben a meg-
kelt tészta megemelte a fehér takarót. 
Három szakajtó kosárba kell majd el-
osztani. Olyan kellékek-szerszámok 
vannak itt, amit azóta sem láttam. A 
földön áll a teknőtartó bak, amit úgy 
készített el az asztalos. Hogy a teknő 
hengeres alja szépen felfeküdjön; a há-
ziasszonykának se gebeszkedni, se mé-
lyet hajolni ne kelljen.

A teknőt nyárfatörzsből készítették 
komoly szakemberek, a teknővájó cigá-
nyok. A szakajtó kosarat gyékényből 
fonták a cigányasszonyok, akik emel-
lett meszelőt készítettek tippanfűből. /
tavasszal minden házat fehérre meszel-
tek kívül-belül az asszonyok/

Jól van, na! – mindjárt visszatérek a 
kenyérsütő nagyihoz, - de nem bírom 
ki, el ne meséljem, a kisújszállási cigá-
nyok nem segélyekért kuncsorogtak a 
városházán, hanem komoly és megbe-
csült ipart űztek. A városszéli vályog-
vető gödrökből épült fel a város házai-
nak nagy része, - a házakat kívül-belül 
tapasztócigányok – most úgy monda-
nánk – vakolták sárral.

De vissza nagymamámhoz! –fehér 
kendőt tesz a kosarakba, kevés liszttel 
meghinti és bele a tésztabatyut, a kendő 
sarkait visszaterelgeti a tésztára, félre-
teszi, hadd keljen még kicsit.

Közben átkozódik: - szidja a ke-
menceépítő szakembert, aki a kemen-
cénket építette. Szegény Kis Pista, vagy 
Nagy Jóska  /a nevet rég elfelejtettem/ 
meghalt már, de nagymama monológja-
iban jelen van.

A szobát jól befűti a búboskemen-
ce, de a kenyér nem sül meg benne, a 
közeli pékhez kell vinni.

Reggeli után letépett újságszél-

re tintaceruzával felírja nagyi nevét, a 
tésztákra rak egy-egy cédulát és ezután 
talicskával toljuk a kenyérnekvalót a 
pékhez.

Olyan EMELETES fél méter magas 
buzakenyereket, mint ami ott a péknél 
látható volt, olyan kenyereknek manap-
ság csodájára járnánk. /a kevéshozamú 
acélos buzát, amiből a helyi malmok a 
lisztet őrölték, ma már nem termelik/

A többkilós hófehér kenyér meg-
szegése férfimunka volt. Nagyapám 
kétaraszos késsel keresztet karcolt, és 
átszellemült ábrázattal jókora darabot 
vágott le a még langyos ropogós ke-
nyérből. Kenyérsütő napokon egysze-
rű volt az ebéd – és mindig ugyanaz: la-
posborsó, hagymászsírral megöntözve.

Szereztem vetőmagot, de a lapos-
borsó csak a nagykunsági szikes fekete 
földön érzi jól magát, megmutatni te-
hát nem tudnám miféle, - de íze borsó, 
színe mattfehér, - sósvízben megfőzve, 
összetörve, könnyen berántva hagy-
mászsírral megöntözve felséges eledel, 
- friss meleg házikenyeret harapva hoz-
zá.

De furcsa kelekótya szerzet is az 
ember! Mi gyerekek a jó házikenyér 
mellett a pékkenyérre áhítoztunk, meg 
az illatos zsömlére. Nagy kitüntetés és 
jutalom volt, ha a sarki péktől zsemlét 
vehettünk. Tejeskávé vajaszsömlével 
– no ilyet reggelizik a király is – gon-
dolhattuk.

Ha jósorsom idegen országokba ve-
zetett, a kenyérre mindig odafigyeltem. 
Sok jó mellett mégis az istambuli apró, 
hófehér ropogós kenyér ízlett a legke-
vésbé… Na ezt nem árulom el. Járkál-
janak Önök is erre-arra és ízlelgessék a 
kenyeret.

Jó étvágyat!
Asztalos Lajos
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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
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Vihar ?! ....  Betörés ?! ....
Hogy segíthessünk,

kössön biztosítást házára, 
nyaralójára!

EXTRA KEDVEZMÉNYEK!
IDŐJÁRÁSBIZTOSÍTÁS

Hívjon bizalommal: Widder Éva
tanácsadó, üzletkötő

Generali-Providencia Biztosító

Telefon: 06-20-661-4475
Minden egyéb biztosítással is állok rendelkezésére: vállal-

kozás-, felelősség-,  jogvédelem-, autó-, 
baleset-egészség-, élet- és nyugdíjbiztosítás, megtakarítás
ÚJ: ELLÁTÁST NYÚJTÓ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS

(cég részére adómentes, költség)

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

www.perihelion.hu 
Mindig napközelben 
 
 

Napelemes villamosenergia termelő rendszerek tervezése és 
kivitelezése nyaralókra, családi házakra, ipari és mezőgazdasági 
létesítményekre. 
 
Cégünk a megújuló energiaforrások hasznosításában segíti Önt, a 
tanácsadástól a teljes körű kivitelezésig. 
 
A villamosenergia termelő napelemes rendszerek az ELMŰ hálózatát 
használják az energia tárolására. Így érhető el, hogy éves szinten a 
villamosenergia számla nulla. 
 

 
 

 
Kérjen ingyenes felmérést! 

Ferengi Bt. 
2017, Pócsmegyer-Surány Jegenye utca 6. 

www.perihelion.hu 
somogyi.jozsef@perihelion.hu 

jozsef.somogyi@gmail.com 
Tel.: +36-30-638-68-08 
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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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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 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 

BODY BUILDING 

és AEROBIC 

jellegű edzésekhez 
személyi edzősködést, 
valamint táplálkozási 

és életviteli tanácsadást 
vállalok.

FICZEK KATALIN 
06 70 574-0632
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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 Szentendre, Dunakorzó u. 18.             

                    hétfõn és szerdán 9-12-ig és 13-15-ig
Roma Nemzetiségi 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 1200 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


