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„Én vagyok ama fényes hajnalcsillag”
JELENÉSEK KÖNYVE 22,16
Hol van már a betlehemi csillag fénye? Nem ragyog, kialudt réges-régen. Elvesztettük tájékozódási pontjainkat.
Nincsen, ami Megváltójához vezérelné a világot… - Ilyen,
és ehhez hasonló gondolatokra adott Jézus világos választ
utolsó „Én vagyok” mondásában. A hajnalcsillagra utal, mely
utoljára világol az égen, és jelzi a világosodást, az új nap érkezését! Így van Ő is jelen dicsőségesen ebben a világban, mint
az Istentől készített újnak kezdete. A feltámadott Úr első
zsengéje Isten új teremtésének. Rátekinteni, ragyogásában
megfürödni maga a reménység a világ számára! Ha Krisztus
jelen van az életemben, ez az új bennem is elkezdődik. Az
ünnep múló, de ha Ő fényleni kezd bennem, magam válhatok a hajnal hírnökévé...
A Pócsmegyer-Leányfalui Reformárus Társegyházközség Istentől gazdagon megáldott karácsonyt, és boldog, reménységgel teljes újesztendőt kíván a Kisbíró minden Olvasójának! Szeretettel várjuk ünnepi alkalmainkra!

DECEMBER 16. ADVENT 3. VASÁRNAPJA
10.30-kor kezdődő istentiszteletünkön
a Kerek együttes ad ízelítőt
adventi és karácsonyi énekkincsünkből.
•
DECEMBER 23. ADVENT 4. VASÁRNAPJA
10.30-kor gyermekek karácsonyi istentisztelete,
hittanosaink szolgálatával.
16.00 órakor kezdődik
a pomázi Pslamus kórus hangversenye
a Mindenki Karácsonyán…
DECEMBER 24. SZENTESTE
18.00 órakor ünnepi istentisztelet.
•
DECEMBER 25. KARÁCSONY 1. NAPJA
10.30-kor ünnepi úrvacsorás istentisztelet.
•
DECEMBER 26. KARÁCSONY 2. NAPJA
10.30-kor ünnepi úrvacsorás istentisztelet.
Az alkalmakon
Harangozó Dóra legátus
szolgál igehirdetéssel.
•
DECEMBER 30. VASÁRNAP
10.30-kor Máthé Zoltán gyöngyösi lelkipásztor
szolgál az istentiszteleten.
A gyülekezet ifjúsága előadja
Lázár Ervin Dömdödöm című meséjét.
A nap hátralévő részében rendezzük meg
hagyományos ifjúsági elő-szilveszterünket.
A programról karácsonyra készül el
a részletes tájékoztató!
•
DECEMBER 31. SZILVESZTER NAPJA
Kirándulás hagyományaink szerint
a Vörös-kőre.
Gyülekező délelőtt 9.40-ig a révnél
vagy 10.00 óráig
leányfalui református templom előtt.
Pócsmegyeren
18.00 órakor óévbúcsúztató istentisztelet.
•
JANUÁR 1. ÚJÉV 1. NAPJA
10.30-kor ünnepi istentisztelet.
Áldás, békesség!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A 2012-es év 17. testületi ülése rendhagyó módon, este fél
nyolckor kezdődött november 22-én, miután a Pénzügyi-Településfejlesztési Bizottság délután négy órára meghirdetett ülése
napirendi pontjainak megvitatása sok időt vett igénybe.
A Bizottságnak igen fontos szerepe van a testület munkájának megkönnyítésére és hatékonyságának növelésében,
tekintettel a három képviselő tagra, három fő külsős tagra (műegyetemi tanár, építészmérnök és vállalkozó), akik előzetesen
részletekbe menően megtárgyalják a hatáskörükbe tartozó
napirendi pontokat és elfogadásra, vagy elutasításra javasolják a
képviselő-testületnek.
Németh Miklós polgármester is a fontos gazdasági témák
megtárgyalásával magyarázta a bizottsági ülés elhúzódását.
Tekintettel arra, hogy a Testületi ülések nyilvánosak, néhány
érdeklődő lakosunk a korábbiakban megszokott 18 órai időponttól várakozott, hogy az ülésen hallgatóként részt vegyen, vagy
esetleg kérdését feltehesse. A testületi ülésen jelen volt Körmendi Judit települési főépítész, Labundi Katalin az SFE képviseletében, Bartha Dénes, Bartháné Varga Mária, az önkormányzat által
megbízott gondnok helyett, valamint Bécsy Lászlóné.
A testületi ülés megnyitása, a megjelentek köszöntése után
Németh Miklós polgármester ismertette az ülés napirendjét:
1. A Surányi Fürdő Egyesület székhely bejegyzési kérelme
2. Pócsmegyer településrendezési eszközeinek módosítási tervezete
3. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása
4. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója és tájékoztató a 2012. I-III. negyedéves gazdálkodásról.
5. Előterjesztés a Müll-Transport Kft.-vel kötendő közszolgáltatási szerződésről.
6. A Települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása.
7. Előterjesztés a 2013. január 1-től történő hulladékszállításról
(Zöld Híd Zrt.)
8. Tájékoztató a Dunakanyari Többcélú Önkormányzati Társulás székhelyének módosításáról.
9. Előterjesztés települési önkormányzati főépítész közös foglalkoztatásáról
10. Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi
Társulásának megszüntetésével kapcsolatos feladatok.
11. Előterjesztés folyószámla hitelről
12. Az önkormányzat 2013. évi ellenőrzési terve
13. Előterjesztés a Zöldsziget Körzeti Általános Iskola megbízott igazgatói megbízásáról
14. Előterjesztés belterületbe csatolási kérelmekről
15. A ravatalozó felújítási munkálatai, valamint a Galamb utcaMély út-Rózsa utcai szikkasztó árkok kialakítása
17. Aktuális témák:
a. közmeghallgatás időpontjának kitűzése
b. étkeztetésre beérkezett ajánlat ismertetése
A napirendi pontok ismertetése után a szokásos menetrendnek megfelelően a polgármester úr beszámolt a Testületnek a
lejárt határozatok végrehajtásáról, a megtett intézkedésekről,
majd az 1. napirendi pontnak megfelelően rátértek a Surányi
Fürdő Egyesület székhely bejegyzési kérelmének tárgyalására.
A bejegyzési kérelmet a megyei törvényszékhez kell benyújtani.
Az együttműködési megállapodás aláírása az SFE elnökségében
történt változás miatt szenved késedelmet.
Labundi Katalin, aki az SFE képviseletében jelent meg,
elmondta, hogy egyelőre nem hivatalos részéről az egyesület
vezetése, közgyűlés dönt majd erről. Azt kérte az Önkormányzattól, hogy 1 év türelmi időt kaphasson a közösségi ház gazdaságos működtetésének beindítására. Labundi Katalin elmondta,
hogy az Egyesületnek nincs pénze. Feladat: tagság toborzása
és a megfogalmazott feladatok teljesítése. Mozgalmas közösségi életet szeretnének beindítani a házban, kulturális rendezvé-
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nyek, gyermekoktatás szervezésével. Ezt követően felsorolta,
mit várna el az önkormányzattól. Az anyagi ráfordításon túl a
rendezvények koordinálását és a programok ütemezését.
Németh Miklós polgármester válaszában elmondta, hogy a
2013. évi költségvetés ismeretében a rezsiköltségek lényeges növelésére nincs lehetőség. A rendezvények koordinálása is a civil
szervezetekre vár.
Az önkormányzat a közmű számlák fizetését tudja átvállalni. Az Önkormányzat felhatalmazást ad a Fürdő Egyesületnek a
rendezvények koordinálására.
A pergola ponyvaborításáról is szó esett. Németh Miklós
polgármester pályázat beadására buzdította az Egyesület képviselőit, az önrész biztosítására lehetőséget keres.
A következőkben Körmendi Judit települési főépítész adott
tájékoztatást a rendezési tervről, ugyanis 2013. január 1.-től új
jogszabály lép életbe. Az ennek megfelelő rendezési terv áprilisban jóváhagyható lesz.
A terv módosítása a csatornázás miatt is elkerülhetetlenné
vált.
A következő napirendi pont a 2012. évi I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásról szóló tájékoztató, valamint a 2013. évi
koncepció került ismertetésre.
E napirendi pontot előzetesen megtárgyalta a PénzügyiTelepülésfejlesztési Bizottság. Fazekas János a Bizottság elnöke
tájékoztatása szerint látszik, hogy a gazdálkodás kézben tartott,
a pénzügyi helyzet stabil.
A 2013. évi koncepció magában foglalja a jövő évi elképzeléseket, a kisebb beruházások a pályázati lehetőségek és a
csatornaberuházás függvénye. A lehetőségeket a hitelkiváltások
is befolyásolhatják.
A következőkben Fazekas János képviselő tájékoztatta a Testületet, hogy a hátralevő negyedik negyedévben a Müll-Transport
Kft. látja el a szemétszállítást. Szerződéstervezetüket a Testület
jóváhagyta.
Január 1-jétől a Zöld Híd Régió veszi át a települési hulladék
szállítását, kezelését és megsemmisítését, illetve újrahasznosítását. Müll-Transport Kft. alvállalkozóként szeretne továbbfoglalkoztatást elérni. 2013-tól ez a közszolgáltatás nonprofit vállalkozásként, vagy önkormányzati tulajdonként működhet. Ha nem
felel meg egy cég ezen feltételeknek, le kell vonulnia. A jövő évtől
díjemelkedéssel kell számolni.
Az ülés napirendjén szerepelt még a települési önkormányzati főépítész közös foglalkoztatása a szigeti négy településen.
Testületünk jóváhagyta, a költségek megoszlanak a települések
között.
A járások létrejöttével december végén megszűnik a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása.
Az általuk ellátott feladatok megosztásáról, illetve átadásáról határozati javaslatokat fogadott el a Testület.
A következő napirendi pontban Testületünk élve ezzel a jogával, egyetértett a szigetmonostori Képviselő-testület határozatával, melyben Szente Sándorné igazgató megbízatását 2013.
június 30-ig meghosszabbította.
Megszületett a szerződés a vállalkozóval a Mély utca-Galamb
utca-Rózsa utca mentén kialakítandó szikkasztóárok elkészítésére még ebben az évben.
Támogatást szavazott meg a Testület a Danubia TV-nek,
mely minden pócsmegyeri-surányi rendezvényről felvételt készít.
Szó esett néhány botrányosan viselkedő, kárt okozó személy
tevékenységének, kerékpárok eltűnésének megakadályozásáról.
Ezzel kapcsolatban a Testület úgy határozott, hogy a frekventált helyekre kamerát szereltet, mely a rendőrségre továbbítja a
felvételeket.
Összeállította:
Csémy Istvánné
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Morgolódások nyelvünk védelmében
Jó ideje nem ragadtam tollat, illetve nem ültem ezzel a célzattal a billentyűzet elé, bár korábban már bevallottam újságunk hasábjain nyilvánosan, hogy szenvedélyes, elkötelezett
híve és védelmezője vagyok a magyarság egyik fő összetartó erejének, a magyar nyelvnek. Pedig sajnos naponta hallok pongyola fogalmazást, bár az még megbocsátható, vagy
bántó nyelvtani, nyelvhelyességi hibákat, melyeket viszont
gyökerestül kellene kiirtani hétköznapjainkból, a beszélt
nyelvből is.
A nagyobbik baj az, hogy a lakosság legáltalánosabb, széleskörű tájékoztatását szolgáló, vizuális média, a televízió az
egyik forrása nyelvünk hibás használatának.
Természetesen nem a riportalanyoknak rója fel az ember,
az esetleges helytelen szóhasználatot, vagy megfogalmazást,
de azoktól, akik hivatásszerűen művelik a tömegtájékoztatást úgy vélem, joggal elvárható az anyanyelv ismerete és
korrekt alkalmazása.
Belátom, igen régen volt, amikor engem kiváló
tanítónénijeim arra oktattak, hogy a mássalhangzóval kezdődő szavak előtt az „e” és „a” névelőket kell használni pl.:
e mellett, a mellett. Ezzel szemben szinte általánossá vált az
ez mellett, az miatt.
Ennél sokkal jobban bántja a fülemet az egy birtokosegy birtok, több birtokos-több birtok alkalmazása.

Annak idején például szegény kolontári honfitársaink
tragédiájával kapcsolatban hallhattuk napjában többször is,
hogy az ott élők nem tudnak visszaköltözni „házaikba”, nem
tudják elhelyezni „családjaikat”.
Ezt a nyelvtani szerkezetet azóta is előszeretettel használják a televíziócsatornák bemondói, hírolvasói, pontosabban a hírek összeállítói.
Pedig a károsultak boldogok lettek volna, ha beköltözhetnek abba az egy szem házba, ami volt nekik, egy szem családjukkal együtt. Szerintem úgy hangzik helyesen „az ott élők
nem tudnak visszaköltözni családjukkal otthonukba, házukba.
Belátom a következő téma szőrszálhasogatásnak tűnik,
de megemlítem: ez az „egészségügyi” állapota valamely honpolgárunknak, merthogy újabban az van neki, egészségi állapot helyett. Egészségügye szerintem egy államnak van. És
ha figyelünk arra, hogy helyesen használjuk nyelvünket, ez
is nyom a latban.
Nem tudom, a televíziócsatornák alkalmaznak-e lektort,
vagy olvasószerkesztőt, ha nem, nem ártana. Legutóbb az
egyik közkedvelt kereskedelmi csatorna kacagtatott meg a
következő felirattal a választási törvény változásával kapcsolatban: nem lesz kopoktató cédula. Bár lehet, hogy kínomban kacaktam rajta.
Csémy Istvánné

A nemzeti park igazgatóságok feladatellátásnak
és vagyonkezelésének ellenőrzése

Az Állami Számvevőszék közzétette a nemzeti park igazgatóságok feladatellátásának és vagyonkezelésének ellenőrzéséről készült jelentését. A jelentés a harmadik Nemzeti
Környezetvédelmi Program végrehajtása szempontjából
tesz megállapításokat, emellett kitér a nemzeti parkok 2011.
évi költségvetési beszámolóinak megbízhatóságára is. E tekintetben az ellenőrzött négy nemzeti park igazgatóság
beszámolója megbízható és valós képet mutatott a gazdálkodásról, lényeges szabályszerűségi hiba nem merült fel. A
számvevők ugyanakkor nem tartották elegendőnek a védett
természeti területek használatba adása során a meghirdetés
módját a kellő nyilvánosság biztosítása szempontjából. Emiatt javaslatot fogalmaztak meg a nemzeti parkok igazgatóinak a haszonbérbe adásra meghirdetett területek pályázatainak közzétételére vonatkozóan. Javasolták, hogy ezentúl
az igazgatóságok szélesebb körben tegyék közzé a pályázatokat.
A természetvédelmi kezelési tevékenységet alapvetően a
Nemzeti Környezetvédelmi Program céljaival összhangban
levőnek és eredményesnek találta az ellenőrzés. A megállapítások szerint sikeres volt a fajmegőrzési és élőhely-védelmi tervek végrehajtása, eredményesek voltak a madárvédelmi tevékenység során hozott intézkedések, a vadállomány
4.
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szabályozása összhangban volt a természetvédelmi célokkal.
Nőtt a folyamatos erdőborítással fedett területek aránya.
A nemzeti parkok által kezelt állami vagyon egyaránt
kiterjed a védelemben részesülő természeti értékekre és
emlékekre, valamint az azokhoz kapcsolódó egyéb ingó- és
ingatlanvagyonra. Az ennek hasznosításából származó saját
bevételek (haszonbérleti díjak) is növekedtek az ellenőrzött
2007 és 2011 közötti időszakban, amit a jelentés eredményesnek minősített. A számvevők ugyanakkor hiányolták a
nemzeti park igazgatóságok által alkalmazott szabályok közül azokat a sajátos és részletes előírásokat, amelyek alapján
a bérbe adott területekre meghatározható a bérleti díjnak a
piaci értéktől való eltérítése. Ezért erre vonatkozóan is javaslatot fogalmaztak meg az igazgatóknak. A vidékfejlesztési
miniszternek az ÁSZ javaslatot tett arra is, hogy a Nemzeti
Környezetvédelmi Program céljainak teljesítése érdekében
határozza meg az igazgatóságok konkrét feladatait, amelyet
az éves költségvetési keretszámok kialakításánál vegyen figyelembe.
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságnál végzett
helyszíni ellenőrzés megállapította, hogy annak fajmegőrzési tevékenységében hangsúlyos volt a madárvédelmi (kék
vércse, kerecsen), a hüllővédelmi (rákosi vipera), valamint
a növényvédelmi (hagymaburok, tartós szegfű) munka. A
hosszú távú vagyonkezelési programjában megjelölt irány
szerint növelte a saját használatában álló területek arányát.
A haszonbérleti szerződéseiben az előírtak felett is kikötött
garanciális elemeket. Az igazgatóság az elnyert pályázati támogatásokból a meglévő bemutatóhelyei fejlesztését végezte el.
Az elkészített jelentés az interneten,
a www.asz.hu címen olvasható.
www.pocsmegyer-surany.hu
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PÓCSMEGYER-LEÁNYFALU 2013. JANUÁR 1-TŐL
RÉVÁTKELŐ MENETREND
MUNKANAPOKON

HÉTVÉGE ÉS ÜNNEPNAP

VITELDIJAK 2012.10.01
Felnőtt jegy: 300.Diák és Nyugdíjas: 200.(csak érvényes igazolvány felmutatásával)
Kerékpár: 150.Kisérő nélküli csomag szállítás: 200.-

Pócsmegyer

Leányfalu

Pócsmegyer

Leányfalu

05:00**

05:05**

05:00**

05:05**

05:20**

05:25**

05:50**

05:55**

05:50 **

05:55**

06:15**

06:35**

BÉRLETEK 2012.10.01

06:10**

06:35**

06:40**

06:45**

Havi dolgozó: 5 900.Diák / Nyugdijas: 3 000.-

06:40**

06:45**

07:30

08:00

ÜNNEPI MENETREND

07:00*

07:05*

08:40

09:00

2012 december 22.-től - 2013 január 3.-ig

07:30

07:35

09:40

10:00

07:40

08:00

10:40

11:00

December 22 hétvégi menetrend szerint
(szombat)

08:40

09:00

11:40

12:00

09:40

10:00

12:40

13:00

10:40

11:00

13:40

14:00

11:40

12:00

14:40

15:00

12:40

13:00

15:40

16:00

13:40

14:00

16:40

17:00

14:10*

14:30*

17:40

18:00

14:40

15:00

18:30

18:35

15:10*

15:30*

19:10 **

19:30**

15:40

16:00

20:10**

20:30**

16:10*

16:30*

21:10**

21:35**

16:40

17:00

22:20**

22:30**

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 járatok csak
tanítási napokon közlekednek.

** A két csillaggal jelölt csak előre egyeztetés alapján közlekedik. Egyeztetni
telefonon az az adott nap 17:00 óráig
lehet.
Peiker és Társai Kft.
Információ:
06 70 577 7753
06 30 599 87 05

December 23 hétvégi menetrend szerint
(vasárnap)
December 24 első járat
Pócsmegyerről 5:00
Leányfaluról 16:00
Közötte hétvégi ünnepi menetrend szerint
December 25, 26 (kedd, szerda) első járat
Pócsmegyerről 5:50
Leányfaluról 20:30
Közötte hétvégi ünnepi menetrend szerint
December 27, 28 (csütörtök, péntek)
Tanítás nélküli munkanapi menetrend
December 29, 30 (szombat,vasárnap)
hétvégi menetrend szerint
December 31 (hétfő)
első járat Pócsmegyerről 5:00
utolsó járat Leányfaluról 20:30
Január 1.
első járat Pócsmegyerről 6:15
utolsó járat Leányfaluról 20:30
Január 2.
Tanítás nélküli menetrend szerint
Január 3.
Első tanítási nap,munkanap szerint
•••
Minden kedves utasunknak
Áldott békés Karácsonyi ünnepeket
és minden jóban bővelkedő
Boldog új évet kívánunk.

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
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Elismerés a legjobbaknak

A Megyenap és a Sportkarácsony alkalmából köszöntötte a közgyűlés
Pest megye kiválóságait.
Pest-Pilis-Solt vármegye 353 évvel ezelőtt, 1659. december 4-én jött létre.
Pest Megye Közgyűlése 1999-ben ezt
az évfordulót Megyenappá nyilvánította, mely alkalomból évente ünnepi közgyűlés tart, amikor átadásra kerülnek a

a kemény és következetes munkát, az
elhivatott, és kitartó erőfeszítéseket.”
Majd a 2012-es év díszpolgárát, Csoóri
Sándort idézte: „Régen leginkább abban hitt az ember, ami láthatatlan volt
a számára. Mára viszont a civilizációs

megyei kitüntető díjak, elismerve a közművelődés, a tudomány és a kultúra, a
közoktatás és az építészet, az egészségügy és a környezetvédelem, valamint a
közbiztonság és a társadalmi összetartozás érdekében tett erőfeszítéseket.
A Megyenap Pest megye egyik
legfontosabb eseménye – a közösség
ünnepe, amikor az ország legnépesebb
megyéjéből, a 187 városból és településről százak érkeznek a Megyeházára.
Ezen a napon köszönti a közgyűlés
mindazokat, akik a hivatásukban, vagy
a mindennapokban képesek voltak a
példamutató tettekre, az átlagon felüli
teljesítményekre. Az idei év különleges, mert idén az ünnepség része volt
a Pest megyei Sportkarácsony is, a megyek amatőr és professzionális sportolóinak találkozója.
dr. Szűcs Lajos, Pest megye elnöke
az ünnepi beszédében úgy fogalmazott,
hogy „akik ma itt vannak, velünk, azok
mind tudják, hogy mit jelent cselekedni akkor, amikor még nincs garancia a
sikerre. Hogy mit jelent minden egyes
nap, reggel és este felkelni azzal az elhatározással, hogy a bizonytalan eredmény reményében is érdemes még többet vállalni, és még jobban elvégezni a
feladatot, hogy igenis érdemes vállalni

eszközök jóvoltából tömérdek dolog
vált előtte láthatóvá, pazar tálalásban,
minden percben. Az emberiség zöme
roppant hálás ezért az ajándékért. Közben eszébe se jut, hogy épp a rengeteg

szerző Pest megyei sportolókat is köszöntötte a közgyűlés.
„Önök nagykövetei annak a magyar
sportnak, amely játékos formában olyan
képességekre tanít, amelyekre egy sikeres nemzet jövőjét építhetjük. Az idei
sportsikerek láttán egy nemzet emelhette fel fejét, s térhetett vissza a hite."
- mondta az eseményen dr. Simicskó
István, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) sportért felelős államtitkára a sportolók köszöntésekor.
A megye amatőr és professzionális
sportolóinak Balogh Gábor sportügyekért felelős miniszterelnöki tanácsadó,
a Magyar Diáksport Szövetség elnöke
adta át a díjakat.
Az olimpikonok és paralimpikonok
elismerését követően kiosztották az
Év Sportolója Díjakat, az Év Legjobb
Csapata díjakat, az Év Edzője Díjakat,
az Év Szabadidő és Sport Szervezetei
Díjakat, és az Év Legeredményesebb
Iskoláinak és az Év Legeredményesebb
Testnevelőinek Díjait is.
A rendezvényen átadták a Pest Megye Díszpolgára címet, a Pest Megyéért
Emlékérmet, a Kulturált Települési Környezet Díjat, az Építészeti Nívódíjakat,
a Tudományos Díjat, a Nemzetiségekért
Díjat, a Pest Megye Környezetvédelméért Díjat, a Pest Megye Közbiztonságáért
Díjat, a Pest Megye Katasztrófavédel-

látvány takarja még inkább azt, amit
érdemes volna látni.”
Az ünnepségen a londoni olimpián
és paralimpián érmes, valamint pont-

méért Díjat, a Fekete Dió Díjat, a Pest
Megye Népművészetéért Díjat, valamint
a Pest Megyei Médiadíjat.
www.pestmegye.hu
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Decembertől több nappali járatra is
csak az első ajtónál lehet majd felszállni
2012. decemberétől több lépcsőben bővül a nappali buszjáratokon az első ajtós felszállási rend. Az utazásra jogosító jegy, bérlet vagy egyéb igazolvány érvényességét a járművezetők ellenőrzik, az utasok
igény esetén náluk vásárolhatnak helyszínen váltott vonaljegyet.
2012. december 1-jén, szombaton üzemkezdettől a 93-as, a 181-es, a 225-ös és a 281-es,
december 15-én, szombaton üzemkezdettől
pedig a 183-as, a 185-ös, a 217-es és a 217E
jelzésű buszjáratokon vezetjük be az elsőajtós
felszállási rendet.
2013. január 5-én, szombaton üzemkezdettől a 15-ös, az 53-as, az 58-as, a 115-ös és a
133-as buszjáratokon, január 19-én, szombaton üzemkezdettől pedig a 149-es, a 153-as,
a 162-es, a 162A és a 262-es buszjáratokon
vezetjük be az elsőajtós felszállási rendet.

Az elsőajtós felszállás ellenőrzési rendszere megteremti a lehetőséget arra, hogy
még a felszállás előtt kiszűrjük a bliccelő utasokat. Elsődleges célunk ugyanis nem a pótdíjazás, hanem a jogosulatlanul, azaz érvényes jegy vagy bérlet nélkül felszálló, ezáltal
hosszú távon mind a Budapesti Közlekedési
Központnak, mind pedig – közvetve – a többi utasnak kárt okozó bliccelők számának
csökkentése.
Kérjük utasainkat, támogassák a járművezetők munkáját azzal, hogy jegyüket,

Elfogadta az Országgyűlés
a hulladékról szóló törvényt
288 igen, 55 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett
A hulladékgazdálkodás átfogó átalakítása szükségessé vált, hogy Magyarország
teljesítse az Európai Unió begyűjtésre és
hasznosításra vonatkozó előírásait. Az új
törvény központi hatósági árszabályozást
vezet be 2014. január 1-jével, így a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást csak
nonprofit tevékenységként lehet majd
végezni.
A tervek szerint tehát 2014-től egységesen állapítják meg a szemétszállítási díjakat. A fizetendő díjakat a Magyar
Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével kell meghatározni, az energiahivatalnak minden év szeptember 30-ig kell
megküldenie a díjmegállapítással és -változással kapcsolatos javaslatát.
A törvény 2013-tól hulladéklerakási
járulékot is bevezet, ezt a lerakók üzemeltetőinek az elhelyezett hulladék mennyisége és fajtája alapján kell megfizetniük. A
járulék mértéke 2013-tól évente növekszik
majd 2016-ig. A befolyt összeget a Vidékfejlesztési Minisztérium a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokra fordítja.
Ezt a gazdaságszabályozó eszközt számos
környező ország már alkalmazza, és évek
óta sikeresen működik például a szomszédos Csehország, Szlovákia vagy Lengyelország gyakorlatában. A járulékkal a cégeket a hulladék szétválogatására ösztönzi a
kormány. A cél az, hogy a közszolgáltató
cégeknek a szemét lerakása helyett az legyen az érdekük, hogy a lakosság szelektíven gyűjtse a hulladékot.
A háztartási hulladék elkülönített
gyűjtéséről szóló rendelkezések 2015-ben
lépnek életbe. A törvény elsődleges célja
a hulladékképződés megelőzése, ha pedig
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ez nem valósítható meg, minél több hulladék esetében lehetővé kell tenni az újbóli
használatot, illetve az újrafeldolgozást
annak érdekében, hogy a lerakókba minél
kevesebb szemét kerüljön. A szabályozás
szerint Magyarország területére ártalmatlanításra szánt veszélyes hulladékot, valamint ártalmatlanításra szánt háztartási
hulladékot és annak égetéséből származó
maradékanyagot tilos behozni.
Az új törvény célja, hogy a hulladékból hasznos termékeket állítsunk elő,
ezzel segítve a gazdaságot és kímélve a
környezetet. Ami a hasznosítási arányokat illeti, a háztartási és az ahhoz hasonló
hulladékból származó üveg-, fém-, műanyag- és papírhulladék újrahasználatra
történő előkészítésének és újrafeldolgozásának mértékét 50%-ra, a nem veszélyes
építési-bontási hulladék újrahasználatra
történő előkészítését, újrafeldolgozását
és egyéb, anyagában hasznosítását pedig
70%-ra kell növelni 2020-ig az Európai
Unió irányelve alapján. Ennek feltételeit
teremtette meg az új törvény.
A hulladékról szóló jogszabály az
első olyan törvény, amely a hozzá tartozó
végrehajtási rendeletekkel együtt lép hatályba, 2013. január 1-jén. Az új szabályozással létrejön az a jogi bázis, ami hosszú
távra megalapozza a hulladékgazdálkodás
helyzetét Magyarországon. Ez azért is
nagy eredmény, mert a hulladékgazdálkodást eddig szabályozó törvényhez korábban 8 év alatt készültek el a végrehajtási
rendeletek, ami az elmúlt évtizedben nagy
bizonytalanságot okozott az ágazat jogi
szabályozásában.
(forrás: MTI)

bérletüket, vagy a vonaljegy megvásárlásához szükséges összeget előkészítik, segítve
ezáltal az autóbuszok menetrend szerinti
közlekedését.
Budapest, 2012. november 28.
BKK
Budapesti Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1052 Budapest, Városház utca 9-11.
cégjegyzékszám: 01-10-046840

Tisztelt
Lakosság!
A csatornázási projektben érintett lakosságot tájékoztatjuk, hogy a felelős műszaki ellenőri feladatokra kiírt közbeszerzés
folyamatban van. A beérkezett pályázatok
elbírálása, valamint a nyertes ajánlattevővel való szerződéskötés várható időpontja
2013. január hó. A kivitelező kiválasztása
tavasszal várható. A mérnök és a kivitelező együttes feladata lesz a kiviteli tervek
elkészítése, engedélyeztetése. A munkálatok megkezdése előre láthatólag jövő év
szeptember-október hónap.
A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat ¾ éves kimutatásai
alapján, a lakosság fizetési morálja 60%
körüli. Sajnos ez nem túl jó arány, így
ismételten kérnénk minden érintettet,
hogy lehetőségeihez mérten, szíveskedjen
eleget tenni kötelezettségének. A projekt
nagysága miatt a lakossági önrész megfizetése (533 millió Ft) elengedhetetlen, az
elmaradás nagymértékben befolyásolja a
projekt sikerét.
Amennyiben bárkinek kérdése merül fel befizetett / elmaradt hozzájárulása kapcsán, úgy kérem, szíveskedjenek a
Társulatot keresni az alábbi elérhetőségek
egyikén:
Név:
Dunakanyari Csatornamű
Vízgazdálkodási Társulat
Cím:
2015 Szigetmonostor, Nagydunasétány
(Alsógödi Révház)
Ügyintéző: Rózsa Ferencné
06-20/ 549-5966
Ügyfélfogadás:
Szerda: 14-18 óráig
Email: sztarsulat@gmail.com
Klibán Zita
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Utazás a tengeren túlra
Nehéz elhatározás után Vitálos Istvánné
Eszti néni 87 éves pócsmegyeri lakos ez
évben rászánta magát egy igen hosszú utazásra. Életében nem ült repülőgépen, nem
látott tengert.
A „kirándulás” célpontja az Amerikai Egyesült Államok fővárosa, Washington. A
kinntartózkodás 2012. augusztus 1-től 12ig tartott, az utazás idejét nem számítva.

Eszti mama és Kinga, háttérben a Fehér Ház

Ez az utazás Washingtonban élő unokájának és családjának éveken át megismételt
meghívására valósult meg.
Az én anyukám unokájának, Kingának
négytagú családja kíséretével a következő
helyeken járt:
Első útjuk az Atlanti Óceán partjára vezetett, Washingtontól 370 km-re lévő Virginia Beach-re, ahol óceáni hajókázás, delfinnézés volt. Itt, Williamsburg városban,
ahol a XVIII. században az első letelepedők
éltek, három napot töltöttek el.
Washingtonba visszatérve megnézték
a Fehér Házat a Capitoliumot, Múzeumokat, a nevezetes FBI épületet. A Fehér Ház
kertjében látták Obama asszony zöldséges
parcelláját. Szépen rendben volt tartva. A
Gerorge Washington Parkból rálátás nyílt a
Potomac folyóra és a városra.
A következő helyszín New York (Washingtontól 400 km autópályán). Itt két napot töltöttek el, megszállva, nem akárhol, a Hilton szálloda 19. emeletén, szép kilátással a városra. Program: séta a Broadway-n,
hatalmas felhőkarcolók a sugárutakon, Vasaló épület a Szabadság szobor árnyékában,
a lerombolt és helyébe épülő World Trade
Center, Manhattan üzleti negyed, harci repülőket szállító hatalmas hadihajó megtekintése.

Hajózás, ahol beszálláskor anyukám és
Kinga (az unoka) magyarul beszélgettek,
amikor mögöttük megszólalt egy hölgy –

Eszti mama az óceán partján. Háttérben a Szabadság szoborr

Magdaléna: ti is magyarok vagytok? 93 éves
volt, 1947-ben hagyta el Magyarországot, és
bulizni ment a Staten szigetre.
A látogatás végén hazainduláskor a család megköszönte anyukámnak, hogy megtisztelte őket otthonukban. Az élmény,
amit kapott, pedig felejthetetlen.
Anyukám félt a hosszú repülőúttól –
egyszeri átszállás Amszterdamban, - de kellemes utazása volt.
Varga Józsefné

„Gyuri bácsi üzenete”
– Aranyvesszőfű (Slolidago gigantea)
Augusztusban virágzik az aranyvesszőfű,
népies nevén aranyos ruta vagy ispánfű.
Ilyenkor érdemes szedni, a virágzás félidejében, mert a friss növény hatásosabb. Erdők szélén gyakori, sokfelé, nagy tömegben
termő növény.
Az egyik legfontosabb méregtelenítő
teánk. Kiváló tisztító hatása van. Májat,
epét, vesét, hólyagot tisztít, vérnyomást
csökkent. Az epe elégtelen működésére javasolt egy 3 hetes kúra: az első héten minden nap, a második héten minden másnap, a
harmadik héten minden harmadik nap kell
egy csésze aranyvesszőfű teát inni reggel,
éhgyomorra. A kúra után heti egy csésze
tea korlátlan ideig ajánlott.
A máj működésének elősegítésére szintén a fenti kúrát kell alkalmazni.
Akinek homok, vagy esetleg már apró kő
van az epehólyagjában vagy az epevezetékében, azt aranyvesszőfű teával el lehet hajtani. Ekkor ebből napi két litert kell meginni,
délelőtt egy és délután egy litert. Az egy liter
teához egy púpozott evőkanál füvet számolunk. Ezt a mennyiséget rövid idő alatt – kb.
két óra – kell meginni. Akinek alacsony a
vérnyomása, óvatosan használja az aranyveszszőfüvet, mert enyhén ugyan, de csökkenti a
vérnyomást. Ez esetben először csak egy liter
tea fogyasztása ajánlott délelőtti órákban.
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Az aranyvesszőfű teája a vese és a hólyag működését is segíti. Erre a célra csak
addig kell inni a teát, amíg a vese és a hólyag
nem működik rendesen. Ez általában kéthárom hetet jelent, addig viszont minden

nap kell inni belőle egy csészével reggel,
akár étkezés után is. Utána emlékeztetőül
és az elért eredmény megtartására időnként,
de legalább havonta két alkalommal, egyegy csészével igyanak meg belőle.

Menstruációs görcsöket is kiválóan lehet oldani ezzel a teával. Ilyenkor a ciklus
kezdete előtt 2-3 nappal kell egy-egy csészényit elfogyasztani, illetve a ciklus alatt is
a nap bármely szakaszában, ha erre szükség
van.
Reumás és ízületi fájdalmakra is jó, továbbá izzasztóként és vizelethajtóként is
hasznos. Ezekben az esetekben napi egy
csésze teát igyanak meg délelőtt vagy reggel. Ezekre a bajokra csak kismértékben
használ és nem közvetlenül, hanem más
szerveken keresztül.
Vértisztító, ezért sebek borogatására,
száj és garattisztításra is lehet használni.
Szív- és veseelégtelenségből adódó ödémáknál tilos a használata.
Akinek nincs semmi baja, annak is tudom javasolni, hogy ha ritkán is, 30 éves kor
után igyon meg egy-egy csészényi teát az
aranyvesszőfűből. Éppen azért igya, hogy
ne is legyen semmi baja. Az aranyvesszőfű
enyhe gyulladást kelt a szervezetünkben,
aminek semmi káros hatása nincs, de beindítja annak védekezőképességét. Már csak
ezért is érdemes inni belőle időnként egyegy csészével.
Közreadta: Borszékiné Rétháti Ágnes
a Bükki Füvészmester
és Népgyógyász Egyesület lapjából

www.pocsmegyer-surany.hu

2012.12.12. 20:36:44

2012. DECEMBER 20.

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ

TÁPLÁLKOZZUNK EGÉSZSÉGESEN
„Kis karácsony, nagy karácsony,
Kisült-e már a kalácsom?
Ha kisült már, ide véle,
Hadd egyem meg melegébe.”
Kedves Háziasszony!
A fent említett dalt soha nem lehet megunni, velem már több mint 70 éve tanították. Azóta sok idő telt el, és eleinte örültünk, ha karácsonyra csak kalács jutott,
később a magunk által készített szaloncukor. Ajándékra soha nem jutott.
Volt olyan idő, amikor karácsonyfára sem telt, de összeszedett gallyakból
nagyon szép csokrot tudtunk készíteni.
De nagyon boldogok voltunk. Nem az
ajándék a lényeg, hanem az, hogy együtt
legyen a család, együtt díszítsék a karácsonyfát, együtt énekeljenek szebbnél szebb karácsonyi dalokat. Legyenek
okos, hasznos kis ötletek, amit a családtagok saját maguk készítenek egymásnak.
Olcsó egyszerű süteményt is tudnak közösen készíteni a gyerekek már 10 éves
kortól a süteményes könyvemből, mint
pl. a Hókifli, Papucs, Kókuszgolyó stb.
GYÖMBÉRES SÜTŐTÖK KRÉMLEVES
60 deka sütőtököt meghámozok, magját kikaparom, és a húsát kis kockákra
vágom. 1 közepes szál sárgarépát meg 1
fej vöröshagymát megtisztítok, és szintén felaprítom. A sütőtök egyharmadát a
tálaláshoz félreteszem, a többit a répával
és a hagymával 3 evőkanál olajon megfuttatom. 5 deci vizet ráöntök, 1 evőkanál
házi készítésű ételízesítőt meg 1 kiskanál
barnacukrot belekeverek, és fölforralom.
Lefödve, kis lángon 25 percig főzöm.
Kissé hűlni hagyom, majd turmixolom,
és újra a tűzre teszem. A félretett tököt
hozzáadom, egy kevés vízzel krémleves
sűrűségűre hígítom, és kb. 8 percig főzöm. 1 mokkáskanál őrölt gyömbérrel
meg csipetnyi fehér borssal fűszerezem,
és 2 evőkanál citromlével ízesítem. A
tűzről lehúzva 1 deci tejszínt beleöntök.
Közben a tökmagot sütőben megpirítom,
meghámozom, és a leves tetejére szórva
apróra vágott kaporral tálalom. (Ha nincs
időm a tökmagot megtisztítani, mindig
van otthon héj nélküli tökmag, ilyenkor
ez kerül a tetejére. Ha van maradék kenyerünk, vagy zsemlénk, apró kockára
vágjuk és serpenyőben egy kicsi olajon
megpirítjuk, majd a leves tetejére hintve
tálaljuk.)
Elkészítési idő: 40 perc
www.pocsmegyer-surany.hu
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PONTY VAGY PULYKA
SÖRTÉSZTÁBAN SÜTVE

A 80 dkg pontyfilét lebőrözöm, majd
kissé lapjában 14 féltenyérnyi szeletekre
vágom. A pulykamellet a rostjaira merőlegesen 14 féltenyérnyi szeletre vágom,
és kiklopfolom. Bármelyiket is készítem
elő, 1 kiskanál sóval meghintem.
25 dkg lisztet 4 dl világos sörrel, 4
tojás sárgájával, 4 evőkanál olajjal, meg 2
mokkáskanál sóval habverővel simára keverek, a kemény habbá vert tojásfehérjét
beleforgatom.
A hal- vagy pulykaszeleteket a keverékbe mártom és bő közepesen forró
olajban 4-5 perc alatt kisütöm. Közben
húsvillával alányúlva megfordítom, nehogy megégjen. Akár pulyka, akár ponty,
párolt rizs-, bulgur-, árpagyöngy- és tartármártás illik hozzá.
Elkészítési idő: 40 perc
PÁROLT CÉKLA
50 dkg céklát alaposan megmosok, meghámozom, majd káposztareszelőn lereszelem (vagy felszeletelem). 1 nagy fej
megtisztított vöröshagymát apróra vágok, és egy lábasban 1 deci vízben puhára
párolom. Utána hozzáadok 2 evőkanál
olajat, ezzel elkeverem, és beleforgatom a
reszelt céklát is. 1 deci vízbe késhegynyi
sót, egy kevés almaecetet, 1 evőkanál mézet, csipetnyi köménymagot vagy 1 evőkanál reszelt tormát keverek, és a céklára
öntöm. Végül fedő alatt puhára párolom.
Vetekszik a párolt káposztával. Sült csirke mellé tálalom, de nagyon finom olajban sült burgonyával is.
Elkészítési idő: 30 perc
VIZES PISKÓTA
Hozzávalók és elkészítés:
30 dkg kristálycukrot felforralunk 6 evőkanál vízzel szirupnak. 6 tojás fehérjét
kemény habbá verünk, és állandó keverés
mellett lassan belecsorgatjuk a forró cukorszirupot. Tovább kevergetve belepotyogtatjuk a tojások sárgáját és a 24 deka
sütőporral elkevert finomlisztet is.
Papírral kibélelt gáz tepsibe öntjük,
és előmelegített sütőben, közepes lángon
megsütjük. Ez a sütemény az alapja a hidegtúrós, ribizlis, gyümölcstortáknak is.
EDITKE GYÜMÖLCSTORTÁJA.
Vizes piskótát készítünk és félretesszük.
Ezután 3 csomag zselatint belefőzünk
7 és fél deci befőttlébe, amit forralásig
kell főzni.

Ráöntjük a tepsibe simán belerakott,
apróra összevágott gyümölcsre, majd
megfagyasztjuk. Amíg hűl, és kocsonyás
lesz ráhelyezzük a megsült piskóta alját.
Az egészet tepsistől hűtőbe helyezzük, és
ott hagyjuk megkocsonyásodni.
Ezután kivesszük, és tepsistől egy kicsit a gáz fölé emeljük mozgatva, egyenletesen meglangyosítjuk az alját, körbe vágjuk, majd egy lapos tálcára borítjuk. Egy
kis időre visszatesszük a hűtőbe, hogy a
teteje megdermedjen. Fagyasztott gyümölccsel készítve gyorsabb a szilárdulás.
ALMÁS MUFFIN
Hozzávalók: 5 dl liszt, 2,5 dl tej, 13 dkg
margarin, 1,5 dl porcukor, 2 tojás, 3 alma,
1 mokkáskanál sütőpor, csipet só, 1 citrom leve, őrölt fahéj.
Elkészítés: A lisztet alaposan összevegyítjük egy csipet sóval és sütőporral.
Az almákat meghámozzuk, kimagozzuk
és lereszeljük. A reszelt almához frissen
kifacsart citromlevet adunk, és 1 kiskanál
őrölt fahéjjal összedolgozzuk. A nyers
tojásokat egy tálba ütjük, és szobahőmérsékletű tejjel simára keverjük, majd
belecsurgatunk 10 dkg megolvasztott, de
nem forró margarint. Beleszórjuk a porcukrot és teljes oldódásig keverjük. Beleforgatjuk a reszelt almát, majd apránként
belekeverjük a sütőporos lisztet. A margarinnal kikent muffin formákat háromnegyedig megtöltjük az almás tésztával,
és előmelegített sütőben körülbelül 25
percig sütjük.
Jó tanács: A formákat sütés előtt ne
töltsük tele masszával, mert a forró sütőben tovább növekszik a tészta térfogata,
és „kifut”.
Ezek a receptek a
Pócsmegyeri Konyhák II.
süteményes könyvében
találhatók.
Ha szeretne finom,
kipróbált házi süteményeket készíteni
a könyv továbbra is
AKCIÓS áron kapható
Érdeklődni lehet a 06/30/426-2319
telefonszámon.
Jó étvágyat, és minden kedves Olvasónak áldott karácsonyi ünnepeket és
békés, boldogabb, egészségben gazdag Új
Esztendőt kívánok!
Borszékiné Rétháti Ágnes
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FELHÍVÁS

ELMŰ HÁLÓZATI KFT.
(1132. Budapest, Váci út 72-74. )

felkéri

az ellátási területén lévő ingatlanok tulajdonosait,
kezelőit a településeken a szabadvezeték- hálózatok
biztonsági övezetét sértő fák, bokrok, magasabb növényzet eltávolítására, gallyazásának elvégzésére.
Jelen felhívást a villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXX. törvény, valamint a 122/2004.(X.15.) GKM
számú rendelet alapján tesszük közzé.
A biztonsági övezetben lévő fák, bokrok ágait az
ingatlan tulajdonosa (kezelője) köteles rendszeresen
eltávolítani, ha azok a szabad vezeték biztonsági övezet határait elérik.”
Amennyiben a vezetékek biztonsági övezetében
az ingatlantulajdonosok eleget kívánnak tenni felkérésünknek, és a gallyazást, fa, növényeltávolítást saját
maguk elvégzik, kérjük, hogy a munka megkezdése
előtt feszültségmentesítés céljából szíveskedjenek értesíteni az ELMŰ Hálózati Kft.-t.

A vezetékek biztonsági övezetének terjedelme:
Kisfeszültségű (0,4 kV-os) csupasz hálózat esetén:
a vezetéktől mért 1 méteres távolság.
Középfeszültségű (1-35 kV-os) hálózat esetén: a
szélső vezetőtől oldalirányban mért 5-5 méter, illetőleg 2,5- 2,5 méter a vezeték azon szakaszán, amely a
szabvány belterületre vonatkozó előírásainak megtartásával létesült.

Nagyfeszültségű (120 kV-os) hálózat esetén a nyugalomban lévő szélső fázisvezetők függőleges vetületétől számított 13 – 13 m –es távolság.
A biztonsági övezetben csak olyan gyümölcs- vagy
egyéb fa telepíthető, illetve akkor hagyható meg, ha
véglegesen kifejlett állapotában fa vagy növényzet esetében kisfeszültségnél 1,25 m-nél, 1 -35 kV névleges
feszültség között 2 méternél, 120 kV-on 4 m-nél jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti
meg az áramvezetőt.
Felhívjuk a tulajdonosok figyelmét, hogy a feszültségmentesítés elmaradása miatt bekövetkezett balesetekért, károkért felelősséget nem vállalunk.
Amennyiben az ingatlan tulajdonosa a felhívás
megjelenésétől számított 3 munkanapon belül nem jelenti be, hogy a gallyazást elvégzi, a 4. munkanaptól az
ELMŰ Hálózati Kft.-vel szerződéses jogviszonyban
álló szakvállalkozók (Szakvállakozói kapcsolattartó:
Szücs Gábor +36-309-578-380) kezdik meg a növényzet eltávolítását és gallyazást annak érdekében, hogy a
biztonsági övezetbe benyúló növények ne veszélyeztessék a folyamatos villamos energiaszolgáltatást, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot.
A fenti jogszabályok biztosítják azt a jogot az
ELMŰ Hálózati Kft. részére hogy a gallyazási munkálatokat elvégezze, elvégeztesse, és amely munkálatok
elvégzését az ingatlan tulajdonosa (kezelője) tűrni köteles.
ELMŰ HÁLÓZATI KFT
(1132. Budapest, Váci út 72-74.)

Jobbulást kívánunk!

CHIP BEÜLTETÉSI AKCIÓ!

TELE CENTRUM (HELYI TARIFÁVAL HÍVHATÓ TELEFONSZÁM): 06-40-38-38-38 (1/5 MENÜPONT)

Október hónapban rossz hír érkezett. Komoly betegség
támadta meg Deák Pétert, újságunk elkötelezett, kiváló
szerkesztőjét, akinek elsősorban a lap szép külleme, valamint a web oldalon színes kivitelben történő megjelenése
köszönhető.
Kérésemre Deák Péter barátai siettek segítségünkre,
tördelőszerkesztő és nyomdász, így nekik köszönhetően a Kisbíró minden hónapban elkészül. Köszönet érte!
Ugyanakkor teljes szívvel kívánjuk Deák Péternek,
Pócsmegyer szülöttének, a szerkesztőtársnak, aki a
legelső számoktól részt vállalt az újság összeállításában, — hogy mielőbb győzze le a támadót, és vegye
újra pártfogásába az átmenetileg elárvult Pócsmegyeri
Kisbírót!
Jobbulást, gyors gyógyulást kívánunk kedves Péter!
10.
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Január hónapban 3500 Ft!
Állatorvosi rendelő,
Tahitótfalu:
Telefon: 26/385-152,
Szentendre:
Telefon: 26/317-532, 30/9370-863.
Dr.Szolnoki János
www.pocsmegyer-surany.hu
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RENDŐRSÉGI HÍREK
Engedjék meg, hogy ezúton tájékoztassam Önöket a településünket érintő rendőrségi hírekkel kapcsolatosan. Gondolom,
mindenkit örömmel töltene el, ha így, az ünnepek közeledtével
kizárólag arról írhatnék, hogy községünk a legutóbbi tájékoztatásom óta a „béke szigetévé” vált, a bűnöző elemek immár
végleg elkerülnek minket, és közbiztonsági szempontból minden rendben ment az elmúlt hetekben. Nos, a fenti – némileg utópisztikusnak tűnő – sorok helyett jöjjön inkább a valós
helyzet, amely véleményem szerint azért némiképp árnyalja a
képet…
Területünkön november hónapban két esetben történt
vagyon elleni bűncselekmény, mindkét alkalommal hétvégi házas ingatlant szemeltek ki az elkövetők. Az egyik esetben szerencsére „csak” rongáltak, a másik esetben viszont az
adott ingatlanba bejutva onnan különböző műszaki cikkeket
tulajdonítottak el, cselekményükkel mintegy félmillió forintos lopási kárt okozva. Ami viszont rendőrségi szempontból
kedvező hír, hogy a tettesek mindkét esetben hagytak maguk után olyan nyomokat, amelyek alapján – a Szentendrei
Rendőrkapitányságról kiérkező bűnügyi szemlebizottság alapos és minden apró részletre kiterjedő helyszíni szemléjének
köszönhetően – komoly esély kínálkozik az elkövetők kézre
kerítésére. Az előbbi esetben lopás kísérlete, míg az utóbbi
esetben lopás bűntette miatt folytat nyomozást a Szentendrei Rendőrkapitányság az – egyelőre – ismeretlen tettesekkel
szemben.
Talán sokaknak van róla tudomása, hogy van egy másik, a
településünk életére komolyabban kiható bűncselekmény-sorozat, amelynek sértettje a Peiker és Társai Kft., de nyugodtan
kijelenthetem, hogy a Pócsmegyer-Leányfalu, illetve (tavasztól őszig) a Surány-Göd között üzemelő kishajó közlekedéssel kapcsolatos lopások és rongálások sorozata támadás a
teljes lakossággal szemben, hiszen közvetve vagy közvetlenül,
de ezek a cselekmények kihatnak településünk minden lakójára. Nehéz szavakba öntenem azt, amit ezekkel a primitív,
gyáva elemekkel szemben érzek így ismeretlenül is, akiknek
nincs egyéb célja, mint hogy kárt okozzanak, majd az éj leple
alatt hazalopakodjanak, és várják ostoba és kártékony cselekményeik kétes hozadékát. Mert az csak az érem egyik oldala,
hogy a vállalkozónak anyagi kárt okoznak, de azon túl ott van
a helyi utazóközönség jogos bosszankodása, amikor is a tet-

tesek „művének” eredményeképpen gyakran órákig szünetel
a helyi kishajó közlekedés. Nos, mind a vállalkozó, mind az
önkormányzat, mind pedig a rendőrség részéről egyértelmű
a cél: minden eszközzel elejét kell venni a további károkozásoknak, és ennek érdekében – információim szerint – kézzel
fogható közelségbe került a már régóta szorgalmazott helyi
kamera-figyelő rendszer telepítése, ezen felül pedig a rendőrség járőrtevékenységgel, figyelőszolgálatokkal, továbbá egyéb
operatív eszközökkel is eleget fog tenni ennek a feladatnak.
Fentieken túlmenően érintenem kell – így karácsony
közeledtével - a településünkön is évről-évre ebben az időszakban igen gyakran előforduló bűncselekmény-kategóriát,
amely ellen leginkább a megelőzés jelenthet megoldást. Természetes velejárója az ünnepeknek, hogy összegyűlik a család,
és ilyenkor egy-egy estére, vagy akár egész napokra is elmegyünk otthonunkból, és őrizetlenül hagyjuk ingatlanainkat.
Egyes bűnözői körök kizárólag erre az alkalomra várnak, és
a kínálkozó lehetőséget kihasználva betörnek házainkba. Ezúton is arra kérek mindenkit, hogy legyünk elővigyázatosak,
ne könnyítsük meg a bűnelkövetők dolgát! Természetesen az
egyik legbiztosabb megoldás az, ha a megfelelő mechanikai
védelem (zárak, rácsok) mellett elektronikus védelemmel (riasztórendszer) védekezünk, főleg, ha távfelügyelet és őrzi az
adott ingatlant, de sokszor akár megelőzhetjük a bűncselekményt egy felkapcsolva „felejtett” lámpával is. Persze, amenynyiben van rá pénzünk, lehetőségünk, szereltessünk fel időzített kapcsolót, ami az előre beprogramozott időpontokban
felkapcsolja a villanyt, bekapcsolja a televíziót, rádiót. Ha eltávozunk otthonról rokonainkhoz, hagy higgyék csak a bűnözők akkor is azt, hogy tartózkodik otthon valaki! Sokat segíthet még a megelőzésben a kommunikáció a szomszédokkal!
Beszéljünk velük, egyeztessünk, hogy melyikünk, mikor nem
fog otthon tartózkodni, és a veszélyeztetett időszakokban figyeljünk fokozottan egymás értékeire! Ez a fajta kommunikáció és egymásra való odafigyelés mindenki számára kizárólag
csak előnyökkel járhat!
A fenti tanácsokkal – megköszönve szíves figyelmüket
– kívánok minden kedves olvasónak békés, biztonságban
eltöltött ünnepet önmagam és kollégáim nevében!
Bodor Róbert rendőr tzls.,
körzeti megbízott

Tisztelt Lakosaink!
Kérjük mindazon kedves lakosunkat,
aki a közelmúltban állandó lakcímre bejelentkezett
a településre, és még nem vette át lakcímkártyáját,
ügyfélfogadási időben
szíveskedjék érte jönni a hivatalba.
www.pocsmegyer-surany.hu
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Hasznos tanácsok a télen közlekedőknek
• Tájékozódjon az útviszonyokról (rádió, TV és internet)!
• Csak a téli közlekedésre felkészített, jó műszaki állapotú
járművel induljon el, különös tekintettel a gumik állapotára!
• Havas időszakban a gépkocsiban legyen hólapát, fonókötél, alkalmanként kis mennyiségű érdesítő anyag.
• Óvatosan válassza meg a sebességet, ügyeljen arra, hogy a
gépkocsiból nem mindig észlelhetők a lokálisan lefagyott
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 követő
járművet is!
• Lemaradva kövesse a munkagépet és ne próbálkozzon az
előzéssel, nem tudhatja milyen az út állapota a munkagép
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 méretén
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 eltakarítását 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!

Várom a csodát
De jó is lenne, ha történnének manapság is csodák! Olyan
csodát szeretnék, ahol én vagyok a főszereplő.
Mesés szép csoda lenne, ha az Úr maga mellé rendelne és
nyájasan így szólna hozzám: Naédes fiam Lala (Édesanyám
is így szólított mindig) - szeretnéd-e mégegyszer végigélni
az életed?
Természetesen agy válaszolnék: Igen Uram, örömmel
kezdeném az egészet elölről, - hiszen olyan gyönyörű volt.
Átéltem pedig egy világháborút, egy forradalmat, betegségeket, nyomort, - de hála néked Uram, volt öröm, gyermeki gondtalanság, szerelmek. Csodálatos szeretetreméltó
lányok, asszonyok kitüntettek figyelmükkel, - láthattam a
világ nagy részét, - fiaim születtek és unokáim, - és itt egyszerre elcsuklik a hangom…
Bajok vannak Jóuram!
- Mi baj van gyermekem – így az Úr – mondjad mi aggaszt!
Nem aggódás ez Atyám, hanem fájdalmas rádöbbenés: megvénültem és annyit már megtanultam, hogy csodák nincsenek /nyilván álmodom/ - Vannak persze csodák Uram, ha
Te is akarod, de ilyen jelentéktelen, szürke kis muki mint én,
nem reménykedhet ekkora csodában. Persze-persze, feltámadunk, ez van kiírva a temető kapura, -de én nem hiszem,
hogy ezt Te mondtad volna az embernek. Nem-nem! Kitaláltuk magunknak, a Szent Bibliába beleszőttük, sokan elhiszik készpénznek veszik.
Feltámadunk? –igen feltámadunk, de nem úgy, ahogy
szeretnénk, ahogy álmodjuk. Elporladt testünk része lesz a
frissen zöldellő fűnek, a csipogó kiscsibének, a szálló pornak, ami belepi a homokozóban játszó kisgyerkőcök haját.
És mégis várom a csodát!
Várom bizony!
Decemberben születtem, akárcsak a Kisjézus. Angyalkák
hangját vélem hallani decemberi hajnalon a surányi kápolna
12.
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előtt állva, összekulcsolt kézzel, és édesanyám szelíd hangja
is felrémlik: légy jó kisfiam, hiszen téged a Jézuska hozott.
Hatvan, vagy talán hetven éve hangzott el az intelem, - de
még itt cseng a fülemben.
Annyira igyekeztem, - de nem mindig sikerült. Gyakran
voltam komisz, engedetlen, - hűtlen és közömbös, - hazudtam szerelmet és játszottam ezt-azt, mindig amit „kellett”.
De minek is sorolom? – hiszen Te Atyám mindezt jól
tudod, - érzem, már rég megbocsájtottál.
Várom hát a csodát, - persze szerényebbet, mint szeretném, de mégis csoda lesz az.
Csoda, ha színes lámpák gyúlnak kis fenyőfámon a ház
előtt. Ropog a hó a talpam alatt, - hajó dohog a ködös Dunán, magasban vidáman károgó varjúcsapat kavarog.
Felkapaszkodom a magas gátra, átnézek a Dunán a túloldalra, - ott is látszanak a Karácsony fényei.
A szobámban tűz lobog a kandallóban és az ünnepi asztalon illatos kalács.
Nem vagyok egyedül. Sokan hiányoznak már, de emlékeimben itt vannak.
Igen Uram csodát kérek, - nem könnyebbet, egyszerűbbet, mint az előbbi, sőt nehezebbet! Jusson mindenkinek
hely valahol egy ünnepi asztalnál.
Itt be is fejezhetném elmélkedésemet a csodákról és az
ünnepi hangulatról, de akik ismernek, tudják, meghatottságomat kissé röstellem és valami könnyed sziporkával, vagy
humoros öngúnnyal próbálok lazítani.
Világvégét jósolnak a Maja /vagy talán Azték?/ naptárak,
- képzeljék el, pont a hetvenharmadik szülinapomra.
Ezek a fránya indiánok lehet a kisujjukból szopták az
egészet, az emberre meg ráhozzák a frászt.
Ilyen csodából nem kérek!
Biztos, ami biztos, - ki tudja, nem lesz-e igazuk; a karácsonyfát nem veszem meg december huszonharmadika
előtt, és akkor már nyugodtan világgá kiálthatom: KELLEMES KARÁCSONYT és BOLDOG ÚJÉVET.
Asztalos Lajos
www.pocsmegyer-surany.hu
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Kedves Nagytiszteletű
Lelkész Úr!

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ

Népzene és táncház

Színvonalas műsort adott november 24-én Zimber
Ferenc népzenész, cimbalmos és a Kerek Zenekar
Muszáj volt "tollat ragadnom". Nagyon köszönjük Önnek Csoóri Sándor vezetésével a Művelődési Házban.
a tegnap esti Istentiszteletet és az azt követő Mikulás váró
összejövetelt. Köszönjük azoknak is, akik segítettek Önnek
ebben. Boldogság volt látni azt a sok csillogó szemű gyermeket, akiknek örömet szerzett. Remélem az én kisfiam is egy
másokra érzékeny, segítőkész felnőtt lesz.
Tisztelettel és köszönettel Baráth Attila és édesanyja.

A program célja az volt, hogy a népzene nyelvén
mutassuk be az őszi és téli ünnepeinket „Márton
naptól adventig”. A közel három órás hangulatos
zenés est táncházzal és közös énekléssel zárult.
(KG)

Autószervíz

Wagner Service Kft.
2017 Pócsmegyer-Surány II
Mély út - Sziget út sarok
•
•
•
•
Nemcsak a gyermekeknek nagy öröm és gyönyörűség évről
évre a Mikulás ünnepség, hanem mindazoké is, akik szívvellélekkel részt vesznek előkészítésében, kezdve a több, mint
300 csomag anyagi fedezetének biztosításától, a zacskókba való fínomságok beszerzésén át a csinos csomagocskák
összeállításáig, melynek színtere a polgármester úr irodája,
mint a legtágasabb helyiség, ahol az ajándékcsomagok a nagy
napig rejtve maradhatnak.
És köszönet és hála illeti az idén debütáló Mikulás bácsit,
Kertész Zoltánt is, aki örömmel és önként ajánlkozva öltötte
magára a kedves jelmezt.
Örömmel láttuk az idén is a csinos krampuszhölgyeket,
Ibolyát és Lillát!
És mit sem érne ez a kedves ünnep a kecses fehér Lacipaci, valamint nyalka hajtója, Pánczél Janika nélkül!
www.pocsmegyer-surany.hu
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•
•
•
•

Autójavítás
A javítás idejére csereautó
Alkatrész értékesítés
Karambolos autók szakszerű javítása
biztosítói ügyintézéssel
Gumiszerelés + centírozás
Gumiabroncs értékesítés
Diagnosztikai bemérés
Autó műszaki vizsga
+ állapotfelmérés
Nyitva tartás:
Hétfő - Péntek: 800-1700
Telefon: +36 26 395-016

Bak Tibor
autószerelő mester
Telefon: +36 20 916 5125
13.
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Melyik kórházhoz tartozunk? – Pócsmegyer
Szakma

Alapszintű ellátást nyújtó kórház
(az adott szakmában létező
legalacsonyabb progresszivitási szintet
ellátó intézmény)
Nyírő Gyula Kórház (Budapest)

Addiktológia
Allergológia és klinikai
Honvédkórház (Budapest)
immunológia
Angiológia, phleboHonvédkórház (Budapest)
lógia, lymphológia,
Arc-, állcsont- szájseb. Honvédkórház (Budapest)
Szent János Kórház és É-budai E. K.
Belgyógyászat
Szent Margit (Budapest)
Bőr- és nemibeteg-ellátás Honvédkórház (Budapest)
Csecsemő és gyermek Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
fül-, orr-, gégegyógy. (Kistarcsa)
Csecsemő- és
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
gyermekgyógyászat
(Kistarcsa)
Csecsemő- és
gyermekgyógyászati
Bethesda Gyermekkórház (Budapest)
intenzív terápia
Csecsemő- és
Bethesda Gyermekkórház (Budapest)
gyermekkardiológia
Csecsemő- és
Gottsegen György Orsz.Kard.Int
gyermekszívsebészet (Budapest)
Égéssebészet
Honvédkórház (Budapest)
Endokrinológia, anyagUzsoki u. Kórház (Budapest)
csere és diabetológia
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
Érsebészet
(Kistarcsa)
Fül-orr-gégegyógy.
Budai Irgalmas Rend Kórház (Budapest)
Szent János Kórház és É-budai E. K.
Gasztroenterológia
Szent Margit (Budapest)
Geriátria
Szent Imre Kórház (Budapest)
Gyermek- és
Vadaskert Alapítvány (Budapest)
ifjúságpszichiátria
Gyermek plasztikaihelyreállító- és
Bethesda Gyermekkórház (Budapest)
égéssebészet

Gyermekgasztroenterológia
Gyermekneurológia
Gyermeksebészet
Gyermekszemészet
Gyermektüdőgyógyászat
Haematológia
Idegsebészet
Infektológia
Kardiológia
Klinikai onkológia
Nefrológia
Neurológia
Nőgyógyászat
Ortopédia
PIC
Plasztikai helyreállító
és esztétikai sebészet
Pszichiátria
Reumatológia
Sebészet
Stroke ellátás
Sugárterápia
Szemészet
Szívsebészet
Szülészet
Traumatológia
Tüdő- és
mellkassebészet
Tüdőgyógyászat
Urológia

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

HÁZIORVOSI RENDELÉSI IDŐ
Dr. Szabó György háziorvos rendelési ideje:
Hétfő:
14 - 19 óráig
Kedd:
8 - 12 óráig
Szerda:
13 - 17 óráig
Csütörtök:
8 - 12 óráig
Péntek:
8 - 12 óráig
Elérhetőség: 26-395123; mobilszám: 06-70-293-0050
14.
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Telefonszám
06-26-814-844
06-26-814-848
06-26-814-850
06-26-814-847
06-26-814-846
06-26-814-849
06-26-814-845
06-26-814-843
06-26-814-841

Semmelweis Egyetem (Budapest)
Bethesda Gyermekkórház (Budapest)
Szent János Kórház és É-budai E. K. (Bp.)
Semmelweis Egyetem (Budapest)
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
(Kistarcsa)
Semmelweis Egyetem Budai Telephelyek
Honvédkórház (Budapest)
Dr. Kenessey Városi K. (Balassagyarmat)
Szent János Kórház és É-budai E. K.
Szent Margit (Budapest)
Szent János Kórház és É-budai E. K.
Szent Margit (Budapest)
Szent János Kórház és É-budai E. K.
Szent Margit (Budapest)
Pest Megyei Flór F. Kórház (Kistarcsa)
Szent János Kórház és É-budai E. K.
Szent Margit (Budapest)
Budai Irgalmas Rend Kórház (Budapest)
Szent János Kórház és É-budai E. K. (Bp.)
Honvédkórház (Budapest)
Gálfi Béla Gyógy. Rehab. N. Kft. (Pomáz)
Budai Irgalmas Rend Kórház (Budapest)
Szent János Kórház és É-budai E. K.
Szent Margit (Budapest)
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház (Kistarcsa)
Uzsoki u. Kórház (Budapest)
Honvédkórház (Budapest)
Semmelweis Egyetem Budai Telephelyek
Szent János Kórház és É-budai E. K.
Szent Margit (Budapest)
Péterfy Sándor u. Kórház és Ri. Baleseti
Központ (Budapest)
OKTPI (Budapest)
OKTPI (Budapest)
Honvédkórház (Budapest)
Szent Klára Gyógyszertár
Fiókgyógyszertára

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

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

FOGÁSZAT

Dr. Fülöp Judit fogorvos rendelési ideje Pócsmegyeren:
FOGÁSZATI RENDELÉS
Hétfő:
13 – 20 óráig
Szerda:
9 – 13 óráig gyermekfogászat
13 – 17 óráig felnőtt rendelés
Dr. Fülöp Judit fogorvos
Telefon: 06-20-99 48 316
www.pocsmegyer-surany.hu
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Könyvbemutató

November 23-án ismét zsúfolásig megtelt Művelődési házban zajlott Dr. Kiss András „Egy váradi
orvos visszaemlékezései” c. könyve II. kötetének
ismertetése. Az orvosírót barátja, Dr. Szász István
Tas méltatta. A szerző rövid részletet is felolvasott
könyvéből.. Az eseményt megtisztelte jelenlétével
Németh Miklós polgármester, valamint Nyíri Csaba Leányfalu polgármestere is.

www.pocsmegyer-surany.hu
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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 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
16.
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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!

Dr. Szabó György háziorvos
rendelési ideje az ünnepek alatt.
Háziorvosunk, Dr. Szabó György
és asszisztense
Csefó Tiborné Erika december 19-től (szerda)
szabadságon lesz.
A karácsonyi ünnepek után december 27-én és 28-án
(csütörtök, péntek)
a szokásos rendelési időben fogadják a betegeket.

Az ebédet minden nap,

házhoz szállítjuk.
Étkezési utalványt elfogadunk.
Kérjen menülapot telefonon és válassza
ki az Önnek tetsző ételeket!
Az ünnepekre halászlé, töltött káposzta,
hidegtálak, házias sütemények
elkészítését vállaljuk.
Előrendelést felveszünk.

Telefonszám: 06-30 3283944

www.pocsmegyer-surany.hu
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A Szilveszteri hosszú hétvégét követően 2013. január 2-tól
a megszokott rendelési idő van érvényben.
Dr. Bazsa Márta szigetmonostori háziorvos december 22-től
(szombat) 2013. január 2-ig szünetelteti rendelését.
Természetesen ha bárkinek orvosi ellátásra lenne szüksége,
Tahiban az orvosi ügyeleten ellátják.
Az orvosi ügyelet telefonszáma 06-26-387-030.

A gyógyszertár a munkanapokon
a megszokott nyitvatartással áll a betegek rendelkezésére.
17.
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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.
bodorrobert@pest.police.hu • 06-20-489-6757
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: Marosi Gusztáv 06-26-311 320, 06-20-293-8506
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

Ügyfeleim részére eladó
házakat, telkeket keresek.
Tardi Tamás ingatlanközvetítõ

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
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Dr. Kiss András sorozata:
HAZAI TÁJAKON Baranyában. 2. rész
A kedves és kényelmes Forrás panzióban töltött éjszaka után vasárnapi istentiszteletre készülődtünk a harkányi
református templomban. (1.kép) Lelkipásztorunk, Kovách Tamás hirdette

nyék néhány szép református templomát kerestük fel. Elsőnek Kovácshidára (4.kép) látogattunk, melynek
4. kép: a kovácshidai templom belseje

temploma 1833-ban épült. Karzatának
mellvédjén hét festett, virágmintás tábla látható. A karzat alján lévő kazettákban az úrihímzést utánzó, szintén
virágmintás díszítés van.

mennyezetű és berendezésű templomok egyik nagyon értékes emléke.
Az összesen 120 darab fatáblából
72 még 1792-ben készült, a többi 1935-

6. kép: a kórosi templom fakazettás mennyezete

ben. A legtöbb kazettán virágminta,
vagy indás-leveles díszítés látható, csak
az egyiken van két madár.
Ezt a falut is főleg cigányok lakják.
Itt mondta el Bereczki Ildikó, hogy be
kell őket fogadnunk, ha meg akarjuk
tartani templomainkat. (8.kép)

1. kép: a harkányi református templom;

az Igét a zsúfolásig megtelt templomban. Az ezt követő szeretet vendégségen a helybeli gyülekezet nagyon kitett
magáért. A hatalmas üstben főtt sertés-

2. kép: Bereczki Ildikó harkányi lelkipásszttor

5. kép: az adorjási templom karzata

Adorjás temploma (5.kép) 1836ban épült. Az L alakú karzat mellvédjét
nyolc festett fatábla ékesíti. A karzat
alján lévő kazetták is díszes mintázatukkal tűnnek ki. A falut túlnyomórészt cigányok lakják, akik nagyon szépen gondozzák a templomot.
A közelben van Kórós kisközség
(6-7.kép) az 1793-ban épült templom
műemlék. Az ormánsági festett fa-

6. kép: a kórosi templom fakazettás karzata

8

pörkölt (3.kép) mellé helybéli borok
kerültek az asztalra, majd változatos
sütemények zárták a menüt. At étkeken kívül is igen szíves fogadtatásban
volt részünk.

3. kép: a szeretetvendégség szakácsai

Ebéd után Bereczki Ildikó (2.kép)
helybéli lelkipásztor vezetésével a körwww.pocsmegyer-surany.hu
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8. kép figyelmesen hallgatjuk Bereczki Ildikó
ót
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Mikulás ünnepség képei

hát megjött!

jövőre találkozunk

izgatott gyereksereg

20.
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Gyimesi János képei

a legszebb karácsonyfadísz

a fotóművész a krampuszhölgyekkel

Zákány babák
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