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Községünk 2004-ban csatlakozott a több, mint 100 Pest 
megyei önkormányzathoz hasonlóan a többszáz milliárd 
forintnyi EU-s pályázati pénzből megvalósítandó hulla-
dékkezelő-, lerakó, tároló-,  feldolgozó-, megsemmisítő, 
rendszert létrehozó Észak-Kelet Pest és Nógrád megyei 
Regionális Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás-
hoz. A XXI. századi elvárásoknak megfelelő komplex 
szolgáltató rendszer átadására 2010-ben került sor. A 
Társulás, - rövid nevén Zöld Híd Régió -, az elmúlt évek-
ben még nem volt képes teljeskörűen ellátni a csatlako-
zott településeket, ezért a váci székhelyű OTTO Kft-vel 
kötött szerződésünk lejártával 2007. december hónapban 
Önkormányzatunk is csatlakozott a dunakanyari telepü-
lésekhez, hogy a kommunális hulladék begyűjtésére és ke-
zelésére meghirdetett közbeszerzési pályázaton szolgál-
tató kiválasztására legyen lehetősége.  A pályázaton ösz-
szesen hat, hulladékkezelésre szakosodott cég vett részt. 
Pályázatok elbírálása során nemcsak az árak összevetése 
történt meg, de gépparkjuk, sőt a cégek mérlegadatai, va-
lamint engedélyes lerakóhelyük megléte is feltétel volt. 
Ennek alapján az érintett önkormányzatok összevont 
ülés keretében választották ki a minden tekintetben meg-
felelőnek ítélt vállalkozót, mely az elkövetkező években 
a településeken ellátta a szemétszállítási közszolgáltatás 
feladatát. A pályázat nyertese a Kaposvári Városgazdál-
kodási Zrt. volt.

A településünkön a kezdeti nehézségek után, de fő-
leg azt követően, hogy helybeli munkavállalókat foglal-
koztattak a gépkocsikon, akik ismerték a 103 (!) surányi 
utcát, kisebb panaszoktól eltekintve rendben zajlott a sze-
metelés. 

2010. szeptember hónapban a fent említett modern 
hulladéklerakó és kezelő létesítmény beruházás elkészült, 
és az Ökörtelek-völgyi lerakóhely többek között fogadta 
a Pócsmegyer-Surányból szállított háztartási hulladékot, 
sőt az évben 3 további szelektív hulladékgyűjtő szige-
tet alakított ki a már meglévőkön túl, kettőt Surányban, 
egyet a faluban, és ettől kezdve átvette a szelektív hulla-
dék elszállítását is. Igen jók a kilátások arra nézve, hogy 
2013. január 1.-jétől a Zöld Híd Régió ellátja Pócsmegyer-
Surány kommunális, szelektív, és zöld hulladékának ke-
zelését.

A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. a 2012. évben 
észrevehetően anyagi és egyéb nehézségekkel küzdött, és 
április hónapban felmondta a környező önkormányzatok-
kal, köztük a Pócsmegyerrel kötött hosszútávú szerző-
dést. A 6 hónap felmondási idő október 5-én letelt.

Még a felmondás letelte előtt Németh Miklós pol-
gármester és Fazekas János képviselő tárgyalásokat kez-
deményezett a kaposvári cég alvállalkozójával a Müll-
Transport Kft-vel, hogy legalább 2012. december 31-ig 
lássa el a szemétszállítási feladatokat. A közszolgáltatási 
szerződés kidolgozás alatt van, a felek átmenetileg gentle-
man agreement-et kötöttek, -hisz a szemétszállítás nem 

szünetelhet- melynek feltételei Pócsmegyer Önkormány-
zata részéről:

• áremelésre nem kerülhet sor
• helybeli munkaerőket is foglalkoztatnak
• díjmentesen elvégzik az őszi zöld hulladék elszállí-

tást
• díjmentesen elviszik 2012.december 31.-ig, az üdü-

lőtulajdonosok által KVG részére kifizetett, de még 
fel nem használt zsákokban kihelyezett hulladékot

• közvetlenül számláznak a lakosság felé.
Müll-Transport Kft. vállalása szerint a IV. negyedéves dí-
jat havi bontásban számlázza az állandó lakosoknak

A szolgáltatás változatlan díjának feltétele Müll-
Transport Kft. kérése szerint a lerakási költségek bizo-
nyos mérséklése. elsősorban is a surányban vasárnapon-
ként begyűjtött szemét hétfő reggel történő lerakásával az 
Ökörtelek-völgyi lerakón.

2013. január 1-től újabb változással kell szembenéz-
nünk, részint az új Hulladéktörvény előírásai miatt, va-
lamint ez időponttól kezdve a Zöld Híd Régió teljeskörű 
szolgáltatást lát majd el településünkön, mely színvonalas 
volta mellett nagy valószínűséggel kisebb zökkenőkkel 
járhat.

A várható változásokról időben tájékoztatjuk kedves 
lakosainkat, ingatlantulajdonosainkat.

Csémy Istvánné

Egyre fontosabb téma a hulladék kezelése
PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ 2012. OKTÓBER 20. 

Önkormányzati 
közlemény

2012. október 14-től kezdődően 
a szemét elszállítását az alábbiak szerint végzi 

a Müll-Transport Kft.

Vasárnapi napokon 
Surányban a Nárcisz utcától Tahitótfalu 

felé lévő utcákból, 
valamint a Szigeti útról gyűjtik össze 

a szemetet. 
•

A kocsit hétfőn kora reggel ürítik le 
a lerakóhelyen. 

A szemét begyűjtését hétfő délelőtt fejezik be 
Surányban, majd kora délutánra 

fejezik be a faluban.

Kérjük kedves lakosainkat, 
szíveskedjenek a fentieket figyelembe venni!
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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

Pázsit tóPázsit tó

Tájékoztatjuk Önöket, 
hogy a felsorolt időpontokban 

A PÓCSMEGYERI 
POLGÁRMESTERI HIVATAL 

ügyfélfogadási ideje 
következőképp alakul:

2012. október 26-án 
(pénteken) 8-12-ig, 
és 13-16.00-ig tart

2012. október 27. napján 
(szombaton) pedig 

ZÁRVA lesz.

2012. november 9-én 
(pénteken) 8-12-ig, 
és 13-16.00-ig tart

2012.november 10. napján 
(szombaton) pedig 

ZÁRVA lesz.

2012. november 30-án 
(pénteken) 8-12-ig, 
és 13-16.00-ig tart

2012.december 1. napján 
(szombaton) pedig 

ZÁRVA lesz.

2012. december 14-én 
(pénteken) 8-12-ig, 
és 13-16.00-ig tart

2012.december 15. napján 
(szombaton) pedig 

ZÁRVA lesz.

Megértésüket köszönjük!

Molnár Gyöngyi
jegyző

2011. augusztusában a Megyer-Surány 
Invest Kft. jelezte, hogy a Pázsit-Tó étte-
rem üzemeltetését szeretné megszüntetni 
és ezzel egyidejűleg értékesíteni kívánja az 
általa felépített ingatlanokat és a berende-
zési tárgyakat.

Élve a 2003-ban kötött szerződésben 
rögzített, Pócsmegyer község Önkor-
mányzata részére biztosított lehetőség-
gel, az Önkormányzat Németh Miklós 
polgármester vezetésével több fordulós 
tárgyalást indított elővásárlási jogának ér-
vényesítése céljából. Az ártárgyalás alapját 
egy, az Önkormányzat által felkért igaz-
ságügyi értékbecslő által elkészített ingó 
és ingatlan értékbecslés képezte.

A tárgyalássorozat 2011 szeptem-
bertől 2012. júniusáig tartott. A júniusi 
megegyezés után egy ideiglenes szerződés 
adott lehetőséget arra, hogy a tó a nyári 
kánikulában használható legyen a stran-
dolók számára.

A végleges szerződés 2012 szept-
ember 15-én került aláírásra az Önkor-
mányzat és a Megyer-Surány Invest Kft. 
között. Az ügyvédi ellenjegyzés mellett a 
földhivatali átvezetési kérelem is benyúj-
tásra került.

Az épületek, valamint az étteremhez 
tartozó teljes felszerelés ára 4 év alatt 4 
egyenlő kamatmentes részletben kerül 
kifizetésre. Az első esedékes részlet át-

utalása a szerződés aláírásakor megtör-
tént. 

Pócsmegyer község Önkormányzat 
Képviselő- testülete a PÁZSIT TÓ Kft-t. 
bízta meg a tó, valamint a rajta található 
épületek teljes körű üzemeltetésével, a 
Kft. visel minden rezsi költséget, havi bér-
leti díjat fizet és gondoskodik az létesít-
mény állagmegóvásáról.

A képviselőtestület úgy döntött, hogy 
a Tó hosszú távú hasznosítására egy teljes 
körű pályázatot kell a jövőben meghirdet-
ni, amely tartalmazza az Önkormányzat 
elvárásait az üzemeltetéssel kapcsolatban, 
valamint kiterjed a létesítmény teljes a te-
rületének innovációjára is. 
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Almanap-egészségnap az óvodábanAlmanap-egészségnap az óvodában

(A Peiker és Társai Kft., mely június 
1.-től vette át a Dunakomp Kft-től a 
Pócsmegyer-Leányfalu kishajóátkelés 
üze meltetését, mely alig egy héttel ké-
sőbb máris rendőrségi feljelentésre kény-
szerült, ugyanis június 8-án valaki, vagy 
valakik megkísérelték eloldani a kikö-
tött hajót. Hogy mi volt a céljuk ezzel, 
éjszakai hajókázás, vagy a víz sodrásá-
ra bízták volna a hajót, egyelőre nem 
lehet tudni. De remélhetőleg hamarosan 
a rendőrség látó- és hatáskörébe kerül-
nek az elkövetők, ahol erről bizony val-
lomást kell tenni. A tréfáskedvű, vagy 
elvetemült tetteseket nem zavarta, hogy 
másnap reggel hány ember vár majd 
hiába az átkelésre.

Németh Miklós polgármester is felvet-
te a kapcsolatot a körzeti megbízottunk-
kal, hogy a hasonló cselekményeknek a 
jövőben elejét vegyék.

Reméljük, a hivatalos eljárás mielőbb 
eredményes lesz és egyszer s mindenkor-
ra elveszi a kedvét annak, aki ilyesmire 
vetemedik.)

• • •

Ez az írásunk a 2012. júniusi számban 
jelent meg és a benne foglalt remény-
kedésünk a tettesek elriasztását illetően 
sajnos nem vált be.

A szeptemberi számunk önkor-
mányzati híreiben megemlítettük, 
hogy Peiker Zsolt vállalkozó, a 13-án 
tartott testületi ülésen ecsetelte a kép-
viselőknek vállalkozása nehéz hely-
zetét, tekintettel arra, hogy egyelőre 
nem részesül állami támogatásban a 
kedvezményes jegyek után, s ez egyér-
telműen veszteséget jelent vállalkozása 
számára.

S mi történik ezután? Szinte alig szá-
radt meg a nyomdafesték a szeptemberi 
szám hivatkozott írásán, amikor októ-
ber 1-jére virradó hétfő reggelre 70 liter 
üzemanyagot szívott le az elvetemült 
tolvaj a kikötött kishajó üzemanyag tar-
tályából. Az anyagi veszteség mintegy 
30 ezer forint, de mi történhetett volna a 
reggel munkába menőkkel, ha a vállalko-
zó nem veszi észre az üres tankot? Hol 
fogták volna ki a sodródó hajót?

Kinek jó ez? Mi történik azokkal, 
akik munkahelyük, iskolájuk, egyéb el-
kötelezettségük révén nem tudják nél-
külözni a megbízható dunai átkelést, ha 
a vállalkozó nem győzve a veszteségek 
pótlását, bedobja a törölközőt? A rossz 
vicc, a bosszúállás, az anyagi haszonszer-
zés, bármi is a mozgatórugó, végsősoron 
a lakosságon csattan az ostor!

Csémy Istvánné

Az egész hét az egészséges életmódról 
szólt óvodánk mindhárom csoportjá-
ban-gyermeknyelven.

Mit együnk és igyunk és mit ne, so-
kat mozogjunk a friss levegőn,beszéljük 
le anyut és aput a cigarettáról stb…

Ezen előzmények után, szeptember 
21-én délután vidám gyereklárma verte 
fel a Barangoló óvoda udvarát. Ebben 
még semmi szokatlan nincs, de ezen a 
délután a gyerekek szüleikkel és sokan 
nagyszüleikkel együtt jöttek el , hogy 
az Almanap-egészségnap nevezetű csa-
ládi programunkon részt vegyenek.

A bejáratnál Juszti néni (Varjúné 
Horváth Jusztina) fogadott mindenkit 
és megajándékozott minden családot egy 
nyakba akasztható papír almával. Erre 
mindenki ráírta a nevét, így az új szülők 
is meg tudták szólítani azokat, akiket ed-
dig csak látásból ismertek. A felnőttek 
egészségtesztet, a gyermekek a témához 
kapcsolódó feladatlapot tölthettek ki. 

A kíváncsi és merész vállalkozók a 
teaház natúr teáit kóstolgathatták és 
olvashatták el, mire is jó a diólevél tea 
vagy a mentatea stb…

Az óvoda öltözőjében gyermekrajz 
-kiállítás volt megtekinthető, az „aulá-
ban” pedig az édesanyák által közrea-

dott almás süti leírásokból nyílt recept-
börze. (fénymásolt formában, bárki 
haza is vihette a neki tetsző receptet.

„Egy kicsi mozgás mindenkinek 
kell” –csendült fel az ismerős dallam, 
amely az ovi-tornára hívogatott min-
denkit. Fitzek Kati kicsiket és nagyokat 
egyaránt jól megtornáztatott.

Következett a zöld almások és a pi-
ros almások sorversenye, amely döntet-
lenre végződött, a jutalom pedig termé-
szetesen alma volt.

Kézműves foglalkozással folytató-
dott a délután a kicsiknek, a felnőttek-
nek pedig Marika védő néni mért vér-

nyomást, vércukorszintet vagy adott 
gyermekápolási tanácsot, valamint Do-
monkos Andrea adott diétás tanácsokat.

Az óvoda dolgozói és bátor „süni” 
csoportos anyukák vegyes karának elő-
adásában őszi népdalok csendültek fel. 
Az almás sütiversenyen  pedig minden 
induló nyert, hiszen szebbnél szebb 
és finomabbnál finomabb édességeket 
készítettek az édesanyák. A sok szend-
vics, sütemény, saláta, gyümölcs és 
ropogtatni való, amit a szülők hoztak, 
-köszönet érte- mind elfogyott.

Köszönet az óvoda dolgozóinak, 
a szülőknek, a segítő nagymamáknak 
és mindenkinek, aki részt vett és tett 
valamit ezért a délutánért. A szülők 
és gyermekek véleménye alapján, úgy 
döntöttünk, hogy jövőre is lesz „AL-
MANAP”.                                  

  Bocs Ágnes és 
Kissné Jacsó Katalin óvónők

R É V  G O N D O KR É V  G O N D O K
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Sportos gyermeknap az imaházban!Sportos gyermeknap az imaházban!
Szeptember 22-én egy vidám délutánra hívtuk a pócsmegyeri 
és surányi fiatalokat. A résztvevőknek lehetőségük volt be-
kukkantani a Csodapatikába, ahol mindenki személyre sza-
bott és ízletes orvosságot kapott!

A kicsiknek bábokon keresztül elevenedett meg Dániel 
szabadulása az éhes oroszlánok verméből. Hallottunk a sas 
lenyűgöző megújulásáról, készítettünk papír oroszlánt, be-
szélgettünk az igazi sikerről.

Teaházaztunk és az uzsonnát is elmajszoltuk. Nagyon 
sokat játszottunk, nevettünk és bíztattuk csapattársainkat 
a vetélkedők alatt. Mindenki kedvence lett az 1 PERC ÉS 
NYERSZ JÁTÉK, ami igencsak nehéz, koncentrációt és 
ügyességet igényel. Bátran elmondhatjuk, hogy ezen a szom-
baton mindenki nyertes volt, hiszen kaptunk kisebb jutalma-
kat, örömet, jókedvet, útravalót az Isten szeretetéből.

 Legközelebb is várjuk a játékos kedvű fiatalokat, hiszen 
egy perc és nyersz.

Következő alkalom: november 3. 14-17-ig
Zsolt Tamás

kép: Gyimesi János

Kedves Lakótársak!Kedves Lakótársak!
Három autóbuszmegálló festése, felújítása befejeződött. A 
bekötőútnál lévő megállóépület egyik alsó részét mementóul 
meghagytuk”eredeti” formájában. Mi, akik festettük- Varg-
háné Esztike és Bécsy Lászlóné - , úgy gondoljuk, hogy ezzel 
azt üzenjük: NE! SOHA NE TÉGY ILYET!

Még a Surány III-nál lévő ép autóbuszmegálló festése vár 
önkéntesekre. Részben az autóbusszal utazók közül, rész-
ben az itt lakók közül várjuk kis baráti csoport, vagy család 
jelentkezését. A festésen kívül kb. 5000 Ft adomány össze-
gyűjtése is feladat lenne, mivel 2 kg festék és egy üveg lakk-
benzin higító ára, ami ehhez kell, kb. ennyibe kerül. Ecsetek, 
kesztyűk, smirgli papír, festőing,…. az előző munkákból 
még használható állapotban maradt.

Jelentkezésüket a 06-20-206 6451-es telefonon várjuk.

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Országos Vérellátó Szolgálat részéről szeretnénk köszöne-
tünket kifejezni a 2012 augusztus 4.-én szervezett és rendezett 
kiszállásos véradó nappal kapcsolatban. Az Ön és Hivatalának 
közreműködése jelentősen hozzájárult a nyári időszak egyenletes 
vérellátásának biztosításához. A véradás eredménye több szem-
pontból is kiemelkedő számunkra. Az elmúlt években nem volt 
példa ilyen számú megjelenési arányra a település lakossági vér-
adásain, de még ennél is örömtelibb az a tény, hogy 25% volt azon 
véradók aránya, akik első alkalommal nyújtottak segítséget beteg 
embertársaik részére. Ez az arány jóval magasabb, mint jelenleg 
az országos átlag. A rendezvényről mind a véradók, mint pedig az 
Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt munka-
társai is egyöntetűen pozitívan nyilatkoztak.

Azt gondolom, sok ilyen, és ehhez hasonló kezdeményezésre len-
ne szükség a véradásszervezés területén, kiindulva az Önök pél-
dájából.

A jövőben, amennyiben hasonló rendezvényt szerveznek a helyi 
és a környékbeli közösségeknek, természetesen állunk rendelke-
zésükre.

A további együttműködés reményében,

Üdvözlettel:
Mikó Roland

országos véradásszervező koordinátor

Az augusztusi „Irány Surány” rendezvényen igen nagy érdeklődéssel övezett véradást is megszervezett Önkormányzatunk. Mint augusz-
tusi számunkban már tájékoztattunk róla, 71 véradó jelentkezett a Napsugár-téri mozgó véradó állomáson. Az akcióval kapcsolatban az 
alábbi köszönő levelet kapta polgármesterünk.

TAVASSZAL TOVÁBB FOLYTATJUK 
A MŰVELŐDÉSI HÁZ UDVARÁN ELKEZDETT 

ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGET.

A garázs helyén szeretnénk egy új faépítményt létesíteni, 
ami tárolásra, eső esetén kézműves programok 

lebonyolítására is használható lesz.

A pénz összegyűjtése érdekében 
bolhapiacot rendezünk, ami 
november 10-én 10-13-óráig 

várja az érdeklődő és segíteni akaró lakosokat. 
Pénzadományokat is szívesen fogadunk.

 Ahogy eddig is, kicsi program színesíti majd 
a vásár hangulatát.

C I V I L  H Í R E KC I V I L  H Í R E K
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2012 májusában a Kossuth Lajos utcában 
összefutottam ifj. Borda Józseffel, aki meg-
hívott a földjükön zajló iskolai programra. 
Ők éppen pakoltak, vitték ki a finomságok 
alapanyagait a földjük szélén, a gátoldalban 
dolgozó, tevékenykedő gyerekeknek, én 
pedig rohantam a fényképezőgépemért, s 
örülök, hogy ezt tettem.

Mibe is csöppentem?

Negyedikes gyerekhad, tanító nénikkel, 
fényképező tanár bácsikkal  nyüzsgött a 
gátoldalban. A gát melletti úton egy  lovas 
kocsi (ló nélkül) platója büféasztal szerűen 
meg volt terítve, rajta mindenféle tízórai/
ebéd finomságok, saját készítésű többféle 
kőrözött házi túróból, méz,  saját termelésű 
friss zöldségek, szeletelt kenyér, poharak, 
körülöttük serénykedő gyerekek és Józsi 
felesége, Edit , valamint Márta néni figyelt 
minderre. A gátoldalban elhelyezett főzőal-
kalmatosságban éppen kakukkfű tea készült 
a helyszínen gyűjtött növényből, egy kisebb 
lánycsapat zöldséget –hagymát, burgonyát 
tisztított. Itt a tanító nénik voltak  az  felü-
gyelők, irányítók.. 

Józsi kisfia a bakon ült jó néhány kisfiú-
val együtt és élvezték a helyzetet.

Lehetett is!
Mi is történt tulajdonképpen? 
A Borda család részt vállalt egy 2011-

ben megálmodott-kidolgozott, francia pél-
dára épülő magyar tanyaprogram kísérleti 
fázisában.

A programot több civil szervezet és a  
mikóházai Polyán Egyesület tervezte több 
francia tanulmányút után. Nagyon jól tud-
tak támaszkodni az E-misszó Természet- és 

Környezetvédelmi Egyesület gyakorlatára, 
tapasztalataira. Ők sok éve már rendszere-
sen táboroztatnak kisdiákokat, erdei isko-
lákat szerveznek, iskolai szünetekben  saját 
tanyájukon gyakorlati foglalkozásokat tar-
tanak, kertművelést oktatnak.

A program létrehozói  szeretnék elér-
ni, hogy „Magyarországon minden gyerek 
ismerje  meg a hagyományos,  falvainkban 
még fellelhető gazdálkodási módokat. Sze-
retnék a gyerekek számára átélhetővé tenni 
a gazdálkodást, növénytermesztést, termény-
feldolgozást. Tapasztalják meg, hogy hogyan 
lesz a vetőmagból élelmiszer. Legyen szá-
mukra becsülete a földnek, a vidéki ember-
nek és a kétkezi munkának. Tanulják meg, 
hogy hogyan kell fogni a szerszámot, hogyan 
kell bánni az állatokkal és a földdel. Lás-
sák, hogy a kezük munkája nyomán termés 
születik, hogy évszakról évszakra, évről évre 
hogyan változik a talaj, a növény, az állat. 
Legyenek gazdái annak a darab földnek és 
élővilágának, amit a gazda/nevelő rájuk 
bíz….ismerjék meg a természetes adottsá-
gokhoz igazodó gazdálkodás és tájhasználat 
jelentőségét”

A program során a következő dolgokat 
tekintik értéknek:
• a természetközeli gazdálkodást, mely-

ben az ember megőrzi, sőt gazdagítja a 
biológiai- és élőhelyi sokféleséget,

• a megélhetést lehetővé tevő, a termé-
szet ismeretén alapuló tudást, ami egy-
ben szellemi-kulturális örökségünk 
része,

• a vidéki munkát, a falu becsületét, je-
lentőségét a társadalomban,

• a tisztességes vidéki megélhetést,
• az egészséges élelmiszereket, helyi ter-

mékeket,
• a jó paraszti észt,
• a nemzedékek és társadalmi csoportok 

közötti kölcsönös megértést, kommu-
nikációt, közösségépítést.

Hosszú távú céljuk, hogy  a mostani gye-
rekek felnőtt korban nyitottabbak legye-
nek a gazdálkodásra, valamint tudatos 
fogyasztókká váljanak az élelmiszerek és a 
táplálkozás tekintetében.

Ugyanakkor szeretnének munkakap-
csolatot teremteni több ágazat, pedagógu-
sok, mezőgazdasági vállalkozók, gazdák, 
valamint környezeti neveléssel és szemlélet-
formálással foglalkozó szervezetek között.

Jól látják, hogy az iskolai gyakorlati 
oktatásnak jelentős része lehet az itt zajló 
tevékenység.  A környezet- és természetis-
meret, a biológia, a földrajz, a testnevelés, 

a technológiai ismeretek /technika /tantár-
gyak  elméleti tartalma itt válhat  élvezhe-
tővé, valódi  tudássá. Az élet egy nagyon 
fontos részét teszi megélhetővé és megért-
hetővé, azaz honnan /hogyan kerül az asz-
talunkra az élelmiszer!

A Borda család a Kontyfa utcai, lakóte-
lepi iskola  4. osztályos diákjait fogadta eb-
ben a kísérleti programrészben. Alkalman-
ként  20 kisdiákot.

Az első alkalommal a vetés körüli isme-
reteket szerezték meg. szerszámismeret, 
talajelőkészítés, vetés, vízhordás, locso-
lás,… Ekkor volt a tehénistálló látogatás, 
lovaskocsizás, és  túróssütemény evés a 
kedves gazdaasszonytól.

A második alkalommal természetesen a 
már elvetett növényeket gyomlálták, öntöz-
ték, palántát ültettek, csalamádét vetettek, 
tyúkudvart látogattak és újra volt csokis-tú-
rós meglepi sütemény.

Harmadik napon gyomláltak, paradi-
csomot karóztak, krumplibogarat szedtek, 
betakarították a borsót, retket, hagymát. 
Krumplit csíráztak és gyógynövényteát 
főztek, aztán  a lovas kocsin tálalták az ebé-
det. Ezen az alkalmon vehettem részt, ek-
kor kaptam a meghívást, hogy vendégként 
megnézzem őket..

Az utolsó alkalom a lovas tanya meg-
látogatásával kezdődött/lovak, juhok, 
kecskék, mangalica/, aztán a betakarí-

Tanyaprogram-kísérlet a Borda család Tanyaprogram-kísérlet a Borda család 
részvételével — közreműködésével.részvételével — közreműködésével.
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tás második fázisa következett/ karalábé, 
borsó,sárgarépa,petrezselyem/, ebből lett 
aztán a kertészleves! A levesfőzés előkészí-
tése is a gyerekek munkája volt.

E szép napok tanulságait összegezve a 
pedagógusok és gyerekek írásai alapján  azt 
írták a szervezők, hogy:

-  mindenki nagyon élvezte ezt a prog-
ramot,-mind a kisdiákok, mind a pedagó-
gusok nagyon sokat tanultak az itt töltött 
négyszer egy  napon,

-  úgy ítélték meg, hogy az őket fogadó 
család nagyon felkészült, gyermekszerető 
és türelmes volt velük szemben,

-  a gyerekek nyelvén tudtak tanítani, 
határozottan irányították a munkálatokat,

-  külön kiemelték a legkedvesebb te-
vékenységeket: tehénfejés, sajtkészítés, to-

jásgyűjtés , Borda Józsi bácsi meséi a régi 
paraszti életről és a nagy búcsú, a kertész-
leves -főzés, sajtgrillezés a Művelődési Ház 
udvarán.

• • •

Mi csak örülhetünk, hogy a családon keresz-
tül így mutatkozhatott be a falu, a Sziget, an-
nak mezőgazdasági hagyománya egy- a ter-
vek szerint – országos gazdahálózatot mű-
ködtető tanyaprogram előkészítésében. A 
nálunk szerzett jó tapasztalatok, egy jó kez-
deményezés továbblendítői lehetnek. Ennek 
a szép és nagyon fontos elképzelésnek.

 Szívből gratulálok mindannyiunk nevé-
ben a családnak, büszkék vagyunk rájuk.

Bécsy Lászlóné

HASZNOS  TANÁCSOK  A  TÉLEN  HASZNOS  TANÁCSOK  A  TÉLEN  
KÖZLEKEDŐKNEKKÖZLEKEDŐKNEK

• Tájékozódjon az útviszonyokról (rádió, TV és KHT ügyeletek)!
• Csak a téli közlekedésre felkészített, jó műszaki állapotú járművel induljon el, különös tekintettel a gumik 

állapotára! 
• Havas időszakban a gépkocsiban legyen hólapát, vonókötél, alkalmanként kis mennyiségű érdesítő anyag.
• Óvatosan válassza meg a sebességet, ügyeljen arra, hogy a gépkocsiból nem mindig észlelhetők a lokálisan lefa-

gyott területek.
• Tartson biztonságos követési távolságot, vegye figyelembe a megnövekedett fékutat!
• Ne kockáztasson az előzésnél!
• A munkagépek mögött síkos az útszakasz, mert a só olvasztó hatása nem azonnali, az ekék után pedig vékonyan 

tömör hó maradhat. Ezért a sárga villogóval felszerelt gépek megpillantásakor már fokozatosan vegye vissza a 
sebességet, nehogy rácsússzon a munkagépre és gyakori féklámpa villantásokkal figyelmeztesse arra az Önt kö-
vető járművet is!

• Lemaradva kövesse a munkagépet és ne próbálkozzon az előzéssel, nem tudhatja milyen az út állapota a munka-
gép előtt!

• Ha szembe találkozik munkagéppel, csökkentett sebességgel haladjon el mellette, így elkerülheti, hogy szórás 
esetén a nagyobb sószemek kárt okozzanak gépkocsijában és biztonsággal el tudja kerülni az ekéző jármű mére-
tén túlnyúló ekeszárnnyal való találkozást.

• Ha elakadás-veszélyes helyhez közelít, ne próbáljon meg azon áthaladni (esetleg fokozott sebességgel), mert a 
balesetveszély lényegesen megnő! Itt a fő szabály az, hogy a hóeltakarítást ne akadályozza a gépkocsi.

• Kerülje az elakadást! Kezdődő hófúvás, intenzív havazás esetén a legközelebbi lakott hely elérésekor helyezze 
biztonságba gépkocsiját, úgy várja be, míg az út ismét járható! Az elakadt járművek akadályozzák a hó eltakarí-
tását és a legnagyobb gondosság esetén is kárt okozhatnak benne a munkagépek vagy a ráekézett hó.

• Az elakadt gépkocsit lehetőleg ne hagyja az úton, vagy ha mégis, akkor értesítési helyet és módot jelöljön meg 
feltűnően látható helyen!

• Hosszabb utazásnál nem árt, ha takarót, tartalék ruhát és enni- innivalót is becsomagol. 
• Útközben időben gondoskodjon üzemanyagról, még rövid távolságra se induljon el kevés üzemanyaggal!    
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Intézményünk az idei nyáron is sok hasz-
nos lehetőséget kínált a vakáció hasznos és 
tartalmas eltöltésére az iskoláskorú fiatalja-
ink számára.

A nyár beköszöntét sokan a gyer-
meknappal hozzák összefüggésbe. En-
nek tiszteletére intézményünk hagyo-
mányaihoz hűen, idén is megrendezte 
a gondozott családjaink gyermekei 
számára gyermeknapi műsorunkat, me-
lyet a jó időnek köszönhetően részben, 
szolgálatunk kertjében tartottunk. A 
kollégák lelkes előkészítő munkái után a 
meghívott gyerekek, akik természetesen 
szüleik kíséretében érkeztek, csoportok-
ba szervezve, különféle játékos, ügyes-
ségi vetélkedőkön vehettek részt, töb-
bek között: labirintuson való áthaladás, 
horgászás medencéből, „lufifoci”, kínai 
hordár. A kisebbek szüleik segítségével 
vágtak neki a feladatoknak, a nagyobbak 
természetesen ezt a lehetőséget már nem 
választották, nekik elsődleges volt az 
itt-ott felbukkanó ismerős arcokkal egy 
csapatban való részvétel. A vetélkedőkön 
megtapasztalhatták a vidáman mosolygó 
ünnepelt gyerekek és a nekik szurko-
ló szülők a játék örömét és az együttes 
élmény fontosságát. Az ünnepség ered-
ményhirdetéssel valamint az elkészített 
szendvicsek és sütemények együttes el-
fogyasztásával zárult.

 Szigetmonostor, Pócsmegyer, vala-
mint Pilisszentlászló településeken meg-
rendezett gyermeknapi ünnepségeket 

intézményünk a mobil játszóház prog-
ramjával színesítette, ahol a gyermekek 
kedvükre játszhattak közkedvelt társasjá-
tékokkal, valamint szakavatott, ügyes ke-
zek segítségével a gyöngyfűzés fortélyait 
is elsajátíthatták.

Májusban egy visegrádi hotelben csa-
patépítő tréning keretén belül kerékpár 
összeszerelő foglalkozást tartott egy kft. 
A cégvezetők úgy gondolták az újonnan 
összeépített értékes bicikliket a térségben 
élő hátrányos helyzetű, kerékpárral nem 
rendelkező gyermekeknek kívánják ado-
mányozni. Ennek a megszervezéséhez 
kérték fel intézményünket. Így a gondozá-
sunkban álló családokból négy szerencsés, 
boldog gyermek kerékpárral térhetett haza.

Idén negyedik alkalommal került 
megrendezésre mondhatni a nyári prog-
ramsorozatunk egyik legjelentősebb ese-
ménye a balatoni egyhetes táboroztatás, 
melynek helyszíne a déli parton található 
Balatonszárszó volt.  A húsz felső tago-
zatos fiú és lány, természetesen fele fele 
arányban a gondozásunkba tartózó csa-
ládokból érkeztek. A táborozást alapos 
előkészületek előzték meg, mely során 
a célkitűzésünknek megfelelően olyan 
gyermekeket kerestünk, akik még nem 
látták a „magyar tengert” és szívesen töl-
tenének ott egy hetet. Az anyagi hozzá-
járulást nem igénylő hét napos tábor part 
közeli kőépületben történő elhelyezés 
mellett teljes ellátást tartalmazott. A jó 
hangulathoz, mély beszélgetések, sok 

nevetés, fagyizás és a balatoni strandolás-
hoz elengedhetetlen kánikulai idő páro-
sult. A gyermeknek a tábor során a kísérő 
munkatársak gondos felügyelete mellett 
lehetőségük nyílt fürdésre, focizásra, kö-
zösségi játékokra pl: darts, napozásra és 
nagy meglepetésre balatoni hajózásra.  

A hazaút során a gyermekektől foly-
ton azt a kérdést kaptuk, ugye jöhetünk 
jövőre is. A válaszban sajnos ki kellett 
ábrándítani őket, ez egy nagy lehetőség, 
mely csak egyszer jár, szívünk szerint 
minden évben visszahoznánk az össze-
szokott csapatokat, de sajnos nagyon sok 
olyan gyermek él a térségünkben aki még 
nem járt a Balatonnál.

Életkorúknak és érdeklődésüknek 
megfelelő társasjátékokból, melyeket 
testvérükkel, osztálytársukkal, barátjuk-
kal, vagy akár szüleikkel kis kipróbálhat-
ták. A gyermeki önfeledt játék, mintául 
is szolgál az otthoni társas játékozás ki-
alakításában. Az évről évre visszatérő 
családok közül, volt már aki örömmel 
mesélte, hogy a kedvenc társas az otthoni 
mindennapi élet részévé vált. A gyöngy-
fűzés a lányok kedvenc elfoglaltságának 
bizonyult. A szorgos, ügyes kezek élénk 
és pasztel színű gyöngyökből nyaklán-
cot, medált, karkötőt készítettek.

A délutáni búcsút és összerámolást 
bánatos gyermeki szemek kisérték, akik 
szívük szerint most is játszanának, de hát 
az élet folyamatosan változik, eljött az 
ősz és becsengettek.  

Élménybeszámoló a Családsegítő és Élménybeszámoló a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat nyári programjairól.Gyermekjóléti Szolgálat nyári programjairól.

Lakossági Tájékoztató

A Szentendrei Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai tájékoztatót tartanak 
a társadalom és egészségbiztosítási valamint a családtámogatási ellátásokról, 

a szociális támogatásokról 
a munkanélküliek ellátásairól és azok változásairól.

Várjuk azokat, akik szeretnének naprakész információt kapni az álláskeresők támogatási és ellátási lehetőségeiről, 
nyugdíjról-nyugdíjkorhatárról, egészségkárosodottakat érintő lehetőségekről, családi pótlék, tgyás, gyed, gyes, jogosultságról, 

az egészségügyi ellátással  kapcsolatos hasznos tudnivalókról a helyben elérhető szociális támogatásokról stb. 
A tájékoztató során egyéni kérdéseiket is igyekszünk megválaszolni.

Időpont: 2012.10.25.  15.30
Helyszín: Pócsmegyer Művelődési Ház és Könyvtár
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A könyvtárról
„Az ember a könyvtárban egy nagy tőke jelenlétében érzi magát, 

amely kiszámíthatatlan kamatokat osztogat nesztelenül.”
(Johann Wolfgang von Goethe)

Ebben az évben is csatlakozott a 
könyvtár az Országos Könyvtári Na-
pokhoz: október 7-én, a „Könyves 

vasárnapon” játékra hívtuk az érdek-
lődőket. A programot a Családsegítő 
és Gyermekvédelmi Szolgálat is tá-
mogatta a társasjátékaival. A rendez-
vénynek ugyan kevés látogatója volt, 
de igen jó hangulatban jót játszottak 
a résztvevők. A Kulturális Bizottság 
ülésén is beszámoltam a Könyves va-
sárnapról, ahol is megbíztak, írjak a 
könyvtárról, népszerűsítsem a helyi 
könyvtári szolgáltatást. Előrebocsá-
tom, hogy nem tudok elfogulatlanul 
beszélni a könyvtárról. „Maradi mó-
don” a mai korban is igen nagy jelen-
tőséget tulajdonítok a könyvnek, az 
írott, az olvasható gondolatnak. Sze-
retem az olvasókat, az óvodai könyv-
tári órákat a kisebb nagyobb rendez-
vényeket, a civil összefogásokat.

A könyvtárat és szolgáltatásait min-
denki egyforma joggal és eséllyel veheti 
igénybe (nyilvános könyvtár) és persze 
szabad a választás, mindenki maga dön-
ti el, jár e könyvtárba, vagy nem.

Az elmúlt években a Pest Me-
gyei Könyvtár szakmai segítsége és 

pénzügyi támogatása megváltozása 
révén a könyvtár állománya nagyot 
fejlődött. Miután 2008-tól a könyv-

tár finanszírozása a kistérségi moz-
gókönyvtári ellátás keretében a Pest 
Megyei Könyvtáron keresztül tör-
ténik, évről évre nagyságrendekkel 
több pénz jut állománygyarapításra, 
illetve fejlesztésre. Megújult a könyv-
állomány és rendelkezünk egy kisebb 
hangoskönyv, zenei CD és DVD film 
gyűjteménnyel is. 

Nyilván nem található meg itt hely-
ben minden, azonban szinte bármilyen 
Magyarországon megjelent könyvet 
kérésre meghozunk könyvtárközi köl-
csönzéssel. Ezt főleg a tanulmányokat 
folytatók veszik igénybe, de volt már 
olyan, hogy mesekönyvet kért valaki, 
amit Debrecenből kaptunk meg.  

Lakására viszi a könyvtáros a 
könyvet azoknak, akik mozgásukban 
korlátozottak. Ehhez csupán az kell, 
hogy telefonon vagy e-mailben kö-
zölje a kérését az illető.

Tehát mindenkit arra biztatok, 
hogy bátran vegye igénybe a könyv-
tárat, annak szolgáltatásait.

A könyvtár elérhető telefonon: 
30/ 694 3266, 

e-mailen: konyvtar@pocsmegyer.hu. 

"Óh, ne mondjátok, hogy a Könyv ma nem kell,
hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember;
mert a Könyv is Élet, és él, mint az ember –

így él: emberben könyv, s a Könyvben az Ember."
(Babits Mihály 

Ritmus a könyvről, részlet)

Karsai Gábor
képek: Gyimesi
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Ezen a nyáron úgy határoztunk, 
hogy szeretnénk jobban megismerni 
hazánkat. Eléggé rendszeres Nagy-
váradra és belső Erdélybe irányuló 
útjainkat az eddig szokásos M3-as és 
4-es út helyett jól kikanyarítottuk. 
De még ez előtt külön elmentünk 
megcsodálni a fóti római katolikus 
templomot (1. kép) Ez az egyik leg-
korábbi és legjelentősebb romantikus 
műemlékünk.

Dr. Kiss András sorozata: Dr. Kiss András sorozata: 
HAZAI TÁJAKON 1. rész

1 2

3 4
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A Károlyi család megbízásából 
1847-1855 között épült, egyik leg-
nagyobb építészünk Ybl Miklós ter-
vei alapján. Az alapvetően neoromán 
stílusú templom, gót, mór és bizánci 
részleteket is kapott. A gyönyörű fő-
hajót festett, aranyozott kazettás sík-
mennyezet fedi (2. kép)

Első hazafele kanyarodó utunkat 
Ócsa fele kanyarítottuk. A kb. 9000 
lakosú nagyközség református temp-
loma román kori építészetünk legje-
lentősebb emlékei közé tartozik. A 
két homlokzati tornyos, háromhajós, 
kereszthajóval gazdagított érett ro-
mán bazilika a 13. század első harma-
dában épült (3.kép)

Az 1996 májusában helyreálított 
templom Európa Díjat kapott. Egyik 
oldalhajójának tere érdekes, egyszer-

re van benne román stílű ív és több 
gótikus csúcsív (4. kép)

Következő „hírös” város, Kecs-
kemét. Természetesen nem jutott 
időnk részletesen megismerni kincse-
it. Egy mondatban csak annyit, hogy 
ez a 120000 lakosú város gyönyörű. 
Néhány lencsevégre kapott épület-
tel próbálom érzékeltetni ezt a kije-
lentést. A városháza Lechner Ödön 
és Pártos Gyula tervei szerint épült 
1893-95 között, magyaros szecesszi-
ós stílusban (5.kép) A Katona József 
Színház az egykori monarchiában 
sok színházat tervezett, neves bécsi 
építész páros Helmer és Fellner mun-
káját dicséri (6.kép) Ők tervezték pl. 
a pesti Vígszinházat is. Az egykori 
zsinagóga ma a Tudomány és Tech-
nika háza 1864-71 között épült mór-
romantikus stílusban (7.kép) A „Cif-
rapalota” 1902-ben Márkus Géza ter-
vei alapján kereskedelmi kaszinónak 
épült szecessziós stílusban. Homlok-
zatát gazdag, színes majolika és mo-
zaik-ornamentika díszíti. (8.kép)

Ma a Kecskeméti Képtárnak ad 
helyet, melynek alapját 1911-ben 
Nemes Marcell neves műgyűjtő ve-
tette meg. Nem állhatom meg, hogy 
néhányat legalább ne mutassak meg 
közülük: Perlrott Csaba: Kecskemét 
(9.kép); Egri József: Halászok (10.
kép); Fényes Adolf: Tálalás (11.kép)

(folytatás következik) 

Dr. Kiss András írása és képei

5

9

8

7

10

11
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A bűnesetek közül kezdem talán a legcse-
kélyebbnek tűnő – bár korántsem kevés va-
gyoni kárt okozó – rongálásos esettel, amely 
igencsak felháborítja községünk jóérzésű 
lakóinak lelkivilágát. Ezzel az esettel kap-
csolatosan nem lehet, de nem is szeretnék 
óvatosan vagy enyhébben fogalmazni, nem 
is érdemlik meg az elkövetők. Nyilvánvaló-
an gyáva, primitív, garázda elemek vonultak 
végig 2012.09.15.-én éjjel településünk ut-
cáin, hogy motiválatlan rongálásukkal meg-
próbáljanak nyomot hagyni maguk után. 
Nyilvánvalóan ennyire telik csak tőlük, de 
szánalmas küldetésüknek maradéktalanul 
eleget tettek, és tetteiket „siker” koronázta, 
az eredmény pedig felborogatott kukák, a 
sportpálya mellett lévő szétvert futball-öl-
töző, továbbá a bekötő-útnál elhelyezkedő, 
súlyosan megrongált buszmegálló képében 
tárult a szemünk elé másnap reggel. Termé-
szetesen – mivel nem egy metropoliszban 
élünk – az elkövetői kör máris a rendőrség 
látókörébe került, és ígérhetem, hogy min-
den lépés meg is fog történni annak érdeké-
ben, hogy az elkövető(k) felelősségre voná-
sa minél rövidebb időn belül megtörténjen. 
A legszomorúbb az a történetben, hogy a 
tettesek a hatóság rendelkezésére álló infor-
mációk alapján nem idegenek, hanem helyi 
lakosok. A Szentendrei Rendőrkapitányság 
az ügy jelen szakaszában szándékos rongá-
lás vétsége miatt folytat nyomozást isme-
retlen tettessel szemben.

Máskülönben ez az eset újfent felhívta 
a figyelmet arra, hogy elkerülhetetlennek 
tűnik a településen a kültéri kamerák elhe-
lyezése, mivel ez nagymértékben szoríthatja 
vissza a bűncselekmények számát. Ezen tö-
rekvéseket támogatja községünk vezetése is, 
ezért – amennyiben a kamerák elhelyezésé-
hez szükséges törvényi feltételek fennállnak 
– akkor az ötlet kivitelezésének nem lehet 
akadálya.

• • •

A másik eset 2012.09.22.-én Surányban 
történt. Az esti órákban két fiatal anyuka 
sétálgatott kisgyermekeivel a Duna-parton, 
amikor egy középkorú férfi jelent meg a 
környezetükben, követni kezdte őket, majd 
nemi szervét is elővette, mutogatta nekik. 
Ki tudja, meddig fajulhattak volna még a 
dolgok, de a sértettek lélekjelenlétüknek 
köszönhetően sikeresen elmenekültek a 
helyszínről. Az egyik anyuka mobiltelefo-
non azonnal jelezte részemre a történteket 
és természetesen azonnal az eset helyszíné-

re indultam. Szerencsére a bejelentő általi 
részletes és pontos személyleírásnak kö-
szönhetően a bűncselekmény helyszínétől 
nem messze az elkövetőt sikerült elfogni, és 
őt a Tahitótfalu Rendőrőrs kiérkező járőrei 
előállították a Szentendrei Rendőrkapitány-
ságra. P.Antal budapesti lakossal szemben 
a Szentendrei Rendőrkapitányság bűnügyi 
osztálya közszemérem megsértésének meg-
alapozott gyanúja miatt indított eljárást.

• • •

Egy további ügy, amit írásomban érinteni 
kívánok, a közbiztonság elleni bűncselek-
mények csoportjába tartozó olyan bűncse-
lekmény, amely nagymértékben gyakorol 
negatív hatást társadalmunkra, életünket 
közvetve vagy közvetlen módon befolyá-
solva. A kábítószerrel visszaélés és az ahhoz 
kapcsolódó bűncselekmények egyre na-
gyobb mértékben nyernek teret hazánkban, 
és ez alól községünk sem kivétel. Nem te-
hetjük meg tehát, hogy a homokba dugjuk 
a fejünket és ne vegyünk tudomást erről a 
jelenségről, mert már több eset is alátá-
masztja azt a tényt, hogy igenis jelen van 
közvetlen környezetünkben is ez a prob-
léma. 2012.09.23.-án kollégámmal, Szabó 
Sándor r. tőrm., Szigetmonostor község 
körzeti megbízottjával együtt foganatosí-
tottunk intézkedést Pócsmegyer belterü-
letén. A Szentendrei Rendőrkapitányság 
ügyeletére információ érkezett, miszerint 
községünk egyik családi házának tetőteré-
ben kábítószer-termesztés folyik. Amikor 
a helyszínre érkeztünk, az ingatlan lakója 
és annak hozzátartozója éppen a bűnjelek 
megsemmisítésén ügyködött. Az ügyről a 
nyomozás érdekeit szem előtt tartva továb-
bi információ nem közölhető, de a lényeg 
az, hogy a bejelentés valósnak bizonyult, és 
K.György, valamint K.Attila pócsmegyeri 
lakosokkal szemben a Szentendrei Rendőr-
kapitányság bűnügyi osztálya kábítószerrel 
visszaélés bűncselekménye miatt kezdemé-
nyezett eljárást.

• • •

Cikkem zárásaként pedig szerepeljen 
ugyanazt a témát felölelő, de mégis két 
olyan különböző időpontban előforduló 
eset, amikor községünk lakói nyújtottak 
nekem illetve a rendőrség részére infor-
mációt, segítséget. Sajnos korántsem elszi-
getelt jelenség az, hogy falunkban megje-
lennek különböző idegen – nem idevalósi 

– személyek, akik színesfém-gyűjtő tevé-
kenységet végezve köröznek fel- s alá terü-
letünkön. Sajnos a többszöri negatív tapasz-
talat alapján ki merem jelenteni, hogy ezek 
az emberek nem csak a becsületes megélhe-
téstől vezérelve jönnek ide közénk, hanem 
úgymond terepszemlét is tartanak telepü-
lésünkön, és a kínálkozó alkalmat azon-
nal kihasználva különböző vagyon elleni 
bűncselekményeket követnek el. Ezekkel a 
személyekkel szemben csak egyféleképpen 
védekezhetünk: nem kommunikálni velük, 
nem beengedni őket ingatlanunk területé-
re, otthonainkat, ingatlanaink kapuját zárva 
tartva még a lehetőségét sem megteremteni 
annak, hogy ezek a személyek területünkre 
lépve ellopják, elrabolják értékeinket. Nos, 
2012.10.02.-án is megjelentek települé-
sünkön a szokásos színesfém-gyűjtő tevé-
kenységüket végző személyek, akik lesve 
a kínálkozó alkalmat, illetve azt, hogy hol 
nem tartózkodnak otthon, több ingatlan 
területére is bementek, és az egyik esetben 
a ház bejárati ajtaját befeszítve az épületbe 
is behatoltak. Szerencsére az egyik falusi 
lakos látta a személyeket, illetve járművü-
ket is, és annak rendszámát fel is jegyezte. 
Miután telefonon felhívtak engem, a ren-
delkezésre álló információknak köszönhe-
tően a rendőrség gyorsan eljutott ahhoz a 
pomázi illetőségű személyhez, aki társaival 
elkövethette a bűncselekményt. Néhány 
nappal a fenti esetet követően újfent telefo-
non jelezték részemre egy másik színesfém-
gyűjtő társaság jelenlétét községünkben. 
A két esztergomi lakcímmel rendelkező 
férfit sikerült ellenőrzés alá vonnom, ők a 
rendőri intézkedést követően végül is úgy 
gondolták, hogy szerencsésebb számukra, 
ha inkább elhagyják a Szentendrei-sziget te-
rületét. Adataik feldolgozása során kiderült 
az is, hogy mindketten álltak már összeüt-
közésben a törvénnyel, ugyancsak vagyon 
elleni bűncselekmények miatt.

Összefoglalva tehát a leírtakat, kiemelt 
fontossággal bír értékeink fokozott védel-
me, illetve a kiemelt figyelem a községünk-
ben megjelenő idegen személyek, járművek 
tekintetében. Mindannyiunk közös, jól 
felfogott érdeke ugyanis, hogy biztonság-
ban érezhessük magunkat, ne engedjük be-
férkőzni, illetve kiszűrjük magunk közül a 
kártékony elemeket. Ezen célok elősegíté-
se érdekében várom az Önök segítségét is, 
forduljanak hozzám bizalommal!

Bodor Róbert rendőr tzls., 
Körzeti megbízott

Rendőrségi szempontból igencsak változatosan köszöntött be idén az ősz, és sajnos ennek a változatosságnak egyáltalán nincs 
okunk örülni, mivel több olyan jellegű bűncselekmény is történt településünkön, amelyek korábban nem voltak jellemzőek mi-
felénk, és a hasonló cselekmények visszaszorítása a jövőre nézve mindannyiunk közös érdeke.
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„Gyuri bácsi üzenete” – Ősz„Gyuri bácsi üzenete” – Ősz
Vége a nyárnak, nem lesz már az idén kánikula, bágyadtabb a 
napsugár, és eljön az ősz, a betakarítás ideje. Begyűjtöttük a 
következő évre szükséges teamennyiséget is gyógynövényekből.

Milyen gyógyteákat ihatunk ősszel?
Elsőként javaslom a szokásos őszi tisztítókúra növényeit, a csalánt 
és a diót. Visszatérő olvasóink már tudják, az újaknak mondom: 
ezeket felváltva kell 4-6 hétig inni, egyik nap az egyikből, másik nap 
a másikból készítve a szokásos módon egy-egy csésze teát. Legjobb 
a nap kezdetén fogyasztani éhgyomorra, vagy valamelyik étkezés 
előtt üres gyomorra. Melléjük javaslom az aranyvessző és a nyír-
falevél teáját délutánonként egy-egy csészével. Az előbbi a májat, 
emésztést, az utóbbi a húgyutakat tartja rendben. Gyuri bácsi Tisz-
tító teakeveréke több olyan növényt is tartalmaz, melyek segítenek 
a tél eleji méregtelenítésben. Ebből egy zacskónyit kell elfogyaszta-
ni, egy kúra alkalmával.
Ősszel kell felvértezni magunkat a téli megfázások ellen. Im-

munrendszerünk erősítésére ajánlok növényeket, melyeket a salak-
talanító kúra után kell elkezdeni fogyasztani. Először a kakukkfü-
vet, melyet fél adagban akár 6 éves kortól lehet fogyasztani napi egy 
csészével. Felnőttek is naponta igyák, természetesen egész adagban. 
A leghatásosabb immunerősítő az orbáncfű, melynek fogyasztá-
sával azonban vigyázni kell annak, aki vérhígítót, szívgyógyszert, 

fogamzásgátló tablettát vagy depresszió elleni gyógyszereket szed. 
Ilyen esetben mindenképp kérjék ki az orvos vagy a gyógyszerész 
véleményét.

A mentafélék (a borsos menta, a fodormenta, a vízi menta vagy 
a zöld menta, a fürtös menta) szintén jó náthát megelőző gyógy-
növények. A Bükk hegység jellegzetes mentáját megfelelő meny-
nyiségben sikerült az idén begyűjtenünk.  Naponta 1-3 csészével 
ihatnak belőle.

Immunerősítésre még ajánlom a csipkebogyó teáját is, mely 
magas C-vitamin tartalmánál fogva erősíti szervezetünket. Mivel 
a C-vitamin hő hatására el bomlik, ezt a teát hideg áztatással kell 
készíteni: 4-5 órára beáztatjuk a bogyókat, majd leszűrjük és meg-
isszuk. Korlátlan mennyiségben, korlátlan ideig iható.

A bodzavirág immunrendszert serkentő hatása miatt szintén 
javallott ebben az időszakban. Keverhetik a csipkével: pl. az elké-
szített, langyosra hűlt bodzateába áztatva a csipkebogyókat kiváló 
hatású és jóízű gyógyitalt kapnak.

A fagyöngy javítja az immunrendszer működését, alkalman-
ként (hetente 1-2-szer) ebből is ihatnak egy-egy csészével. Ezt is 
hideg áztatással (12 órán át mészmentes vízben) kell készíteni.

       
Közreadta: Borszékiné Rétháti Ágnes

a Büki Füvészmester és Népgyógyász Egyesület lapjából

JátszótérrőlJátszótérről
Október 13-án, az elő-
zetesen meghirdetettek 
szerint, ragyogó időben 
újra lettek festve a ját-
szótér játékai. A Surányi 
Fürdő Egyesület által 
meghirdetett munkára 
pont elegen jöttek el, és 
délutánra sikerült is befe-
jezni. Köszönet minden 
segítőnek és ezúton is 
köszönet Zákány Mik-
lósnak, aki a festéket 
adományozta.

(KG)

Pócsmegyer Község Önkormányzata 
szeretettel várja kedves idős lakosait. 

A vendéglátást 
Németh Miklós 

polgármester 
köszöntője előzi meg, 

ezt követően kis óvodásaink műsora 
következik.

A további jó hangulatról a 
KEREK ZENEKAR 

gondoskodik
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Kedves Háziasszony!
A biopiacot járva megakadt a szemem a gyönyörű lombfe-
lületű brokkolin, ami a karfiol közeli rokona, de a rózsái 
lazábbak. Eszembe jutott, amikor még én is termesztettem, 
a szárvégén a tömött rózsa, amit levágtam. Ekkor azonban 
az oldalhajtásokon jelentek meg a kisebb rózsák, amit kirán-
tottam, vagy salátákat készítettem belőle. Amikor már nem 
hozott több termést, a földből kihúztam, a leveleit leszedtem 
és a káposztához hasonlóan készítettem el. A fölösleget mély-
hűtőbe tettem el. Leggyorsabban elkészíthető, mert a párolási 
ideje 5-8 perc. Könnyen emészthető, értékes zöldségféle. Sok 
karotint, B1-, B2- és C vitamint, valamint vasat tartalmaz. 

BROKKOLILEVES PÓRÉHAGYMÁVAL
Egy 60 dekás brokkolifejet a rózsákkal lefelé fordítva 20 
percre langyos vízbe állítok, hogy a megbúvó kis rovarok 
kibújjanak belőle. 1 fej megtisztított vöröshagymát apró-
ra vágok. 1 deci vízben megpuhítom, majd hozzáadok 2 
evőkanál olajat, 20 deka karikákra vágott póréhagymát és 
2 percig együtt párolom. Egy evőkanál teljeskiörlésű lisz-
tet egy kevés vízzel simára keverek, hozzáöntöm és fel-
engedem 1 liter vízzel. Házi készítésű ételízesítőt szórok 
bele, majd hozzáadom a brokkoli rózsákat, és 5-10 percig 
forralom. Végül fehérborssal meg őrölt szerecsendióval 
fűszerezem. 1 evőkanál margarinon 3 evőkanál hántolt 
napraforgómagot arany barnára pirítok, a levesbe szórom, 
és tálaláskor a tetejét zsázsával meghintem.

Elkészítési idő: 50 perc

PÁROLT BROKKOLI
60 dkg brokkolit rózsákra szedve jól megmosok, és 2 deci, 
házi készítésű ételízesítővel fűszerezett vízben 8 percig 
fedő alatt párolom. Ezután szűrőlapáttal óvatosan kisze-
dem, lecsöpögtetem, olvasztott vajon vagy margarinon 
megforgatom. Őrölt fehérborssal meghintem. Sült csirke 
vagy rántott gombafej mellé köretként tálalom. Ha 10 deka 
reszelt sajttal összekeverem és tejföllel meglocsolom vagy 
sajtmártással leöntöm, önálló ételként is megállja a helyét.

Elkészítési idő: 20 perc

BROKKOLIPÜRÉ
Brokkolit azonos mennyiségű megtisztított burgonyával, 
csipetnyi köménymaggal ízesített sós vízben megfőzök, 
majd leszűröm.(A leve bármely zöldségleveshez felhasz-
nálható.) Ezután a burgonyás brokkolit vajjal összetö-
röm, és annyi tejjel vagy tejföllel, amennyit felvesz, akár a 
krumplipürét, kikeverem. Rántott gombafejjel, tonhallal 
vagy tofuval és salátával tálalom.

Elkészítési idő: 30 perc

HÁZI KÉSZÍTÉSŰ ÉTELÍZESÍTŐ
(Ez a készítmény több receptnél is szerepel, a szójánál és 
a gabonáknál szinte elengedhetetlen. Sokak kérésére új-
ból közlöm az elkészítést. Egy 4 tagú családnál ajánlom 
kétszeres mennyiségben elkészíteni, mert most még elfo-
gadhatók az árak. Aki elkészíti, annak nincs szüksége té-
len semmiféle drága zöldségre, nem kell vásárolni, tárolni, 
tisztítani, csak elkészíteni, és használni.)

1-1 kiló sárgarépát, petrezselyemgyökeret és pap-
rikát, 40 deka zellergumót, 20-20 deka karalábét, vörös-
hagymát, paradicsomot meg karfiolt, 2 nagyobb fej fok-
hagymát megtisztítok, és 1-1 csokor zeller zölddel és pet-
rezselyemmel húsdarálón ledarálom. (Ha van robotgép, 
akkor a káposztareszelő részén szép hosszúkás zöldséget 
lehet reszelni.) 50 deka sóval összekeverem, és azonnal 
üvegekbe töltöm.  Celofánnal lekötöm, és a kamrába ra-
kom. A városi lakásokban tárolt ételízesítőnél a két ce-
lofán közé egy csipetnyi nátrium-benzoátot is ajánlatos 
szórni, így biztosan eláll.

Elkészítési idő:  2 óra

BROKKOLISALÁTÁK
Megpárolt és jól lecsöpögtetett brokkolit néhány kanál 
konzerv-csemegekukoricával tartármártásba keverek, 
majd fogyasztásig hűtőszekrényben állni hagyom. Rán-
tott sajthoz, bundás kenyérhez, rántott céklához, de sült 
pulykához, csirkéhez is tálalom.

Párolt brokkolit lecsöpögtetek, olajból, almaecetből 
és mézzel készült salátalevet öntök rá. Karikákra vágott 
lilahagymával összekeverem, esetleg kockára vágott főtt 
tojással gazdagítom. Hideg helyen kis ideig állni hagyom, 
de azonnal is fogyasztható.

SÁRIKA ALMÁS SÜTIJE
Hozzávalók: 60 dkg rétesliszt, 30 deka vaj vagy zsír, 2 to-
jás sárgája, 1 csomag sütőpor, 2 evőkanál porcukor, 2 dl 
tejföl, pici só.

Töltelék: 1 kg reszelt alma (vagy télire eltett 2 üveg 
reszelt alma), 10-15 dkg fahéjas porcukor.

Elkészítés: A réteslisztet a sütőporral, vajjal vagy a 
zsírral jól elmorzsolták, hozzáadták a porcukrot, a tojáso-
kat, a csipetnyi sót, a tejföllel közepes keménységű tésztát 
gyúrtak. Kisodorták, és kétfelé osztották. Az egyik felét 
kivajazott tepsibe helyezték, meghintették porcukorral 
kevert zsemlemorzsával.

A két üveg reszelt almát fahéjjal és a fele porcukorral 
összekeverték, majd ráhalmozták a zsemlemorzsára. Az 
alma tetejét szintén meghintették 2-3 evőkanál zsemle-
morzsával, és a tészta másik felét a töltelékre helyezték. 
Félórát pihentették a tepsiben, majd megkenték felvert 
tojással, villával itt-ott megszurkálták, és előmelegített 
sütőben közepes tűzön félóra alatt készre sütötték. Kihű-
lés után meghintették vaníliás cukorral, és négyszögekre 
vágva tálalták.

Ez a recept a Pócsmegyeri Konyhák II. süteményes 
könyvében található a 48. oldalon.

Ha szeretne finom kipróbált 
házi süteményeket készíteni 

a könyv továbbra is AKCIÓS áron kapható.  
Érdeklődni lehet a 06/30/426-2319 telefonszámon.

Jó étvágyat kívánok!
       

 Borszékiné Rétháti Ágnes

TÁPLÁLKOZZUNK EGÉSZSÉGESENTÁPLÁLKOZZUNK EGÉSZSÉGESEN
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„Hogyan őriztük meg” c. „Hogyan őriztük meg” c. 
pályázatpályázat

Az Emberi Erőforrás Minisztériuma Család- és Szoci-
álpolitikai Intézete „Hogyan őriztük meg…” címmel 
pályázatot hirdetett legalább 40 éve együtt élő házastár-
sak számára. A kb. 1000 beérkezett írásból 50 részesült 
díjazásban, közöttük útleírás-sorozatunk szerzője 
Dr. Kiss András, nyugalmazott háziorvosunk.

MEGHÍVÓMEGHÍVÓ

MINDENKIT SZERETETTELVÁRUNK

DR. BENCZE IZABELLA

AZ ELTŰNT NEMZETI 

VAGYON 

NYOMÁBAN 

CÍMŰ, 

BIZONYÁRA SOKAKAT ÉRDEKLŐ

ELŐADÁSÁRA

2012. NOVEMBER 9. ESTE 6 ÓRAKOR

•

HELYSZÍN: 

A PÓCSMEGYERI MŰVELŐDÉSI HÁZ

A SZERVEZŐ ZÖLDSZIGETI KÖR 

POLGÁRI KULTURÁLIS EGYESÜLET

SZÁRAZ TŰZIFA ELADÓSZÁRAZ 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.
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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

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 meg-

nevezésű, ingatlanát.
 Vételár: 6.500.000.-Ft

 Érdeklődni: 
Pócsmegyer Község Önkormányzata

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

e-mail: 
onkormanyzat@pocsmegyer.hu 



PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ2012. JANUÁR 20. 

www.pocsmegyer-surany.hu 17.

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.

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

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

A csillaggal jelölt járatok 
munkaszüneti napokon nem 

közlekednek!
A két csillaggal jelölt 

járat csak tanítási napokon 
közlekednek!

A három csillaggal jelölt 
járat csak előzetes kérésre 

közlekedik. 
Igénylés 21:30-ig!

•
VITELDIJAK: 

(szeptember 1-től)

Felnőtt jegy: 300.- Ft.

Diák és Nyugdíjas jegy: 
200.- Ft.

(csak érvényes igazolvánnyal)

Kerékpár: 200.- Ft.

Felnőtt bérlet:
5.900.- Ft.

Diák bérlet: 3.000.- Ft.

Különjárat: 1.700.- Ft.

DunaKomp Kft.
Telefon: 

06 (70) 296-5079

PÓCSMEGYER - LEÁNYFALU 
RÉVÁTKELŐ MENETREND



PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ 2012. JANUÁR 20. 

18. www.pocsmegyer-surany.hu

A Polgármesteri Hivatal közvetlen telefonszámai

Feladatkör Ügyintéző Telefonszám
Anyakönyvi ügyek, lakcímbejelentés Kajos Lászlóné 06-26-814-844
Adóügyek Kőbányai Jánosné 06-26-814-848
 Virágh Zita 06-26-814-850
Építési és műszaki ügyek Takács József 06-26-814-847
Pénzügy Simon Zsuzsa 06-26-814-846
Pénztár Debreczeni Beáta 06-26-814-849
Iktatás Somogyiné Alagyi Szilvia 06-26-814-845
Polgármester titkárság Klibán Zita 06-26-814-843
Jegyzõ titkárság, 
Kisbíró szerkesztősége Csémy Istvánné 06-26-814-841

Szent Klára Gyógyszertár
Fiókgyógyszertára

a pócsmegyeri 
GYÓGYSZERTÁR

nyitva tartása:
Hétfő: 14.00-19.00
Kedd: 8.00-13.00

Szerda: 13.00-18.00
Csütörtök: 8.00-13.00

Péntek: 8.00-13.00
Pócsmegyer, Ady E. u. 12.

Tel.: 26-395-277

HÁZIORVOSI RENDELÉSI IDŐ

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

Elérhetőség: 26-395123; mobilszám: 06-70-293-0050

FOGÁSZAT
Dr. Fülöp Judit fogorvos rendelési ideje Pócsmegyeren:

FOGÁSZATI RENDELÉS
Hétfő:   13 – 20 óráig
Szerda:       9 – 13 óráig gyermekfogászat
                 13 – 17 óráig felnőtt rendelés

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

Szakma

Alapszintű ellátást nyújtó kórház 
(az adott szakmában létező 

legalacsonyabb progresszivitási szintet 
ellátó intézmény)

Addiktológia Nyírő Gyula Kórház (Budapest)
Allergológia és klinikai 
immunológia Honvédkórház (Budapest)

Angiológia, phlebo-
lógia, lymphológia, Honvédkórház (Budapest)

Arc-, állcsont- szájseb. Honvédkórház (Budapest)

Belgyógyászat Szent János Kórház és É-budai E. K. 
Szent Margit (Budapest)

Bőr- és nemibeteg-ellátás Honvédkórház (Budapest)
Csecsemő és gyermek 
fül-, orr-, gégegyógy.

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 
(Kistarcsa)

Csecsemő- és 
gyermekgyógyászat

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 
(Kistarcsa)

Csecsemő- és 
gyermekgyógyászati 
intenzív terápia

Bethesda Gyermekkórház (Budapest)

Csecsemő- és 
gyermekkardiológia Bethesda Gyermekkórház (Budapest)

Csecsemő- és 
gyermekszívsebészet

Gottsegen György Orsz.Kard.Int 
(Budapest)

Égéssebészet Honvédkórház (Budapest)
Endokrinológia, anyag-
csere és diabetológia Uzsoki u. Kórház (Budapest)

Érsebészet Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 
(Kistarcsa)

Fül-orr-gégegyógy. Budai Irgalmas Rend Kórház (Budapest)

Gasztroenterológia Szent János Kórház és É-budai E. K. 
Szent Margit (Budapest)

Geriátria Szent Imre Kórház (Budapest)
Gyermek- és 
ifjúságpszichiátria Vadaskert Alapítvány (Budapest)

Gyermek plasztikai- 
helyreállító- és 
égéssebészet

Bethesda Gyermekkórház (Budapest)

Gyermek-
gasztroenterológia Semmelweis Egyetem (Budapest)

Gyermekneurológia Bethesda Gyermekkórház (Budapest)
Gyermeksebészet Szent János Kórház és É-budai E. K. (Bp.)
Gyermekszemészet Semmelweis Egyetem (Budapest)
Gyermek-
tüdőgyógyászat

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 
(Kistarcsa)

Haematológia Semmelweis Egyetem Budai Telephelyek
Idegsebészet Honvédkórház (Budapest)
Infektológia Dr. Kenessey Városi K. (Balassagyarmat)

Kardiológia Szent János Kórház és É-budai E. K. 
Szent Margit (Budapest)

Klinikai onkológia Szent János Kórház és É-budai E. K. 
Szent Margit (Budapest)

Nefrológia Szent János Kórház és É-budai E. K. 
Szent Margit (Budapest)

Neurológia Pest Megyei Flór F. Kórház (Kistarcsa)

Nőgyógyászat Szent János Kórház és É-budai E. K. 
Szent Margit (Budapest)

Ortopédia Budai Irgalmas Rend Kórház (Budapest)
PIC Szent János Kórház és É-budai E. K. (Bp.)
Plasztikai helyreállító 
és esztétikai sebészet Honvédkórház (Budapest)

Pszichiátria Gálfi Béla Gyógy. Rehab. N. Kft. (Pomáz)
Reumatológia Budai Irgalmas Rend Kórház (Budapest)

Sebészet Szent János Kórház és É-budai E. K. 
Szent Margit (Budapest)

Stroke ellátás Pest Megyei Flór Ferenc Kórház (Kistarcsa)
Sugárterápia Uzsoki u. Kórház (Budapest)
Szemészet Honvédkórház (Budapest)
Szívsebészet Semmelweis Egyetem Budai Telephelyek

Szülészet Szent János Kórház és É-budai E. K. 
Szent Margit (Budapest)

Traumatológia Péterfy Sándor u. Kórház és Ri. Baleseti 
Központ (Budapest)

Tüdő- és 
mellkassebészet OKTPI (Budapest)

Tüdőgyógyászat OKTPI (Budapest)
Urológia Honvédkórház (Budapest)

Melyik kórházhoz tartozunk? – Pócsmegyer
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2012. október 31-ig még megtekinthető 2012. október 31-ig még megtekinthető 
a Móricz Zsigmond emlékkiállítás.a Móricz Zsigmond emlékkiállítás.

Érdeklődni telefonon a Polgármesteri Hivatalban 06-26-395-006 számon.Érdeklődni telefonon a Polgármesteri Hivatalban 06-26-395-006 számon.
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FONTOS TELEFONSZÁMOK 
ÉS TUDNIVALÓK

NÉMETH MIKLÓS POLGÁRMESTER FOGADÓÓRÁJA ELÕZETES 
BEJELENTÉS ALAPJÁN  MINDEN HÓNAP UTOLSÓ

   HÉTFÕJÉN 13-15 ÓRÁIG

Mentõk   104
Tûzoltók 105
Rendõrség 107
Rendõrkapitányság Szentendre 310-233
Tahi Rendõrõrs 387-140
Körzeti megbízott Bodor Róbert r.tzls. 

 police.pocsmegyer@gmail.com • 06-70-518-2468
Polgármesteri Hivatal telefonszám 395-006
Fax szám 395-702
e-mail  onkormanyzat@pocsmegyer.hu
Orvosi rendelõ, fogorvos  Pócsmegyer, Ady E. u. 12. 
Dr. Fülöp Judit  06-26-395-123, 06-20-99 48 316
Dr. Szabó György háziorvos mobiltelefon  06-70 293-0050

Erika: 06-20 327-9560
Védõnõ: Gyöngyösiné Baranyi Mária    06-30-694-3265

kedden 8.30-9.30-ig, szerdán 8.30-12.30-ig
Orvosi Ügyelet Tahitótfalu  387-030

hétköznap 17 órától reggel 7-ig
hétvégén és ünnepnapokon egész nap

Dr. Bándli József állatorvos 06-30-974-2548
kedden és pénteken rendel a Polgármesteri Hivatalba 

történõ elõzetes bejelentés alapján
Agrártámogatások: Hansági Dénes         06-30-244-9546

(E-mail: hend@invitel.hu)
Mezõgazdász: Losonczi Zoltán  06-20-9843 918

minden hétfõn 8-9-ig
Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
Gáspár Tibor elnök 06-20-321-8895
Szentendrei Földhivatal  312-331
Közjegyzõ, Szentendre  311-581
Pócsmegyeri Iskola  395-133
Óvoda  396-078
Szigetmonostori Iskola  393-472
Gyógyszertár, Pócsmegyer 395-277
Mûvelõdési Ház, Könyvtár  395-419
Takarékszövetkezet  395-003
Posta  395-575
ELMŰ Ügyfélszolgálat 06-40-38-38-38
Református Lelkészi Hivatal  395-128
Római Katolikus Plébánia 385-807
Baptista Lelkészi Hivatal 385-078

Pócsmegyeri Kisbíró
Megjelenik havonta 1000 példányban. 

Kiadó: Polgármesteri Hivatal
2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.

Felelôs kiadó: Molnár Gyöngyi jegyzõ  
Szerkeszti: Csémy Istvánné 

Felelôs szerkesztô: Deák Péter 
Nyomás: D’Sign Kft. Szentendre

Ügyfeleim részére eladó 
házakat, telkeket keresek.

Tardi Tamás ingatlanközvetítõ


