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Pócsmegyeri Kisbíró

Mindenekelőtt Egészségben Gazdag és 
Boldog Új Esztendőt kívánok kollégá-
im, Pócsmegyer község Képviselő-tes-
tülete, és a magam nevében.

Rövid tájékoztatást szeretnék adni 
Önöknek a közelmúlt történéseiről, a 
jelenről, és arról, hogy mit hoz, hozhat 
településünknek a 2013-as év.

A hírekből hallhattak, olvashattak 
a járási rendszerek újraindításáról. Je-
lenlegi helyzetben azt javaslom, hogy 
ügyeik intézésének megkezdése előtt 
tájékozódjanak arról, hogy azokat hol, 
és a legfontosabb, hogy mikortól lehet 
intézni. Az országos közmédiák tájé-
koztatásával ellentétben, még vannak 
fehér foltok a rendszerben.

Talán sokan nem tudják, hogy a 
2010-es lakossági statisztikai adatok 
alapján maradhattak önállók, vagy ke-
rültek összevonásra a hivatalok. (Pócs-
megyer lakosságának létszáma 2010 dec. 
31.-én 1966 fő volt)

Pócsmegyer Önkormányzata si-
keres diplomáciával meg tudta tartani 
önkormányzati önállóságát, mivel a 
lakosság létszámnövekedésének mér-
téke, valamint az éves szinten iktatott 
ügyek száma oly mértékű, mely meg-
felelő nyomatékot adott érveinknek a 
kormányhivatalban a törvényt hozók, 
és a közigazgatási döntést hozók előtt.

A közeljövőben Pócsmegyer Ön-
kormányzat hivatalának feladatai és 
személyi állománya is átszervezésre ke-
rül, az új önkormányzati feladatoknak 
és kihívásoknak megfelelően.

Sikeresen részt vettünk a kormány 
által meghirdetett hitel konszolidáció-
ban, így 101.843.602 Ft kamat és tőke-
tartozástól mentesültünk. Az említett 
összeg az alábbi fejlesztések finanszí-
rozásából épült: orvosi rendelő, óvoda, 
hivatal, Arany János, Móricz Zsigmond 
és Táncsics utca. Megjegyezni kívánom, 
hogy Önkormányzatunk a tartozásait 

az MFB és a CIB Bank felé, 2006. év 
óta pontosan, a költségvetésében meg-
tervezett módon törlesztette. 2013. év-
től az önkormányzatok fejlesztési hitel 
felvétele a belügyminisztérium enge-
délyével történhet, a mindenkori saját 
bevételek ötven százalékáig.

Sajnos, a 2013.évi költségvetésünk 
egyelőre, mint minden önkormány-
zatnak, csak szöveges módon, számok 
nélkül létezik. A helyben maradó adók, 
normatívák, egyéb bevételeink felől 
még nem rendelkezünk teljes körű és 
biztos információkkal. Látjuk, hogy 
magas önerőt kívánó fejlesztéseket nem 
tudunk majd a közeljövőben a várható 
bevételekből elindítani.

A Szigetmonostorral közös fenntar-
tású Zöldsziget Általános Iskola január 
elsejétől állami fenntartásúvá vált.  

Jelenleg két nagy projekten dolgo-
zunk. Az egyik, Surány területén zajló 
csatornázás, ahol a közbeszerzések ki-
írásánál tartunk (mérnök, kivitelező, 
projektmenedzsment). Az ezzel kap-
csolatban készült közbeszerzési doku-
mentumoknak többlépcsős minősítési 
rendszeren kell átmenniük megjelené-
sük előtt. Eredményként említeném, 
hogy a felelős műszaki ellenőr kivá-
lasztása január végére megtörténik. A 
projektmenedzsmenti és a kivitelezői 
dokumentáció elkészült, a közbeszer-
zések kiírása várhatóan február hónap. 
Szerződéskötés (jogorvoslati eljárás 
nélkül) májusra várható. A kiviteli 
tervek elkészítése, és a vízjogi engedé-
lyeztetések után, az építési munkálatok 
szeptember közepén kezdődhetnek.

Külön örömhír, hogy lehetőség nyílik 
önerőt csökkentő pályázat benyújtására, 
mely esélyt ad a jelenlegi 85%-os támo-
gatási intenzitás 95%-ra való növelésére. 
A Dunakanyari Csatornázási Társulás 
Tanácsa úgy döntött, hogy a pályázaton 
elindul, az ehhez szükséges dokumentá-

ciók előkészítése folyamatban van. A pá-
lyázat benyújtásának feltétele, a kiválasz-
tott kivitelezővel megkötött szerződés.

A másik nagy projekt, az állami 
beruházásból megvalósuló surányi (te-
niszpályától délre) gátszakasz magas-
ság és szelvényszélesítő munkája. 

Mindkét beruházás nem kis felfor-
dulást fog okozni a településünkön. Ha-
sonló lesz a helyzet a szomszéd települé-
seken is. (Tahitótfalu, Szigetmonostor). 

Mi okozhatja a gondot az amúgy 
külterületi részeken található beruhá-
zásban? A közel 86.000m³ gátépítő-
anyag ideszállítása, valamint elszállítá-
sa. A belterületi részek közelsége miatt, 
a belterületi utak használata elkerülhe-
tetlen lesz. A másik veszélyforrás az 
esetleges árvízi állapot kezelése a mun-
kálatok alatt.

Természetesen ezekre a helyzetek-
re a kivitelezőnek organizációs tervvel 
kell rendelkeznie, melyet az érintett 
településekkel véleményeztetni kell. 
A munkálatok a vízállás és az időjárás 
függvényében 2013 tavaszán indulnak.

Bírálati szakaszban van három EU-
s pályázatunk.   Az egyik egy munka-
helyteremtő, a másik vállalkozásokat és 
felnőtt oktatási képzést segítő inkubá-
torház (határon átnyúló szlovák, olasz 
partnerséget kíván). Közös pályázatot 
nyújtottunk be Szigetmonostorral, mely 
rehabilitációt és megújítást támogat. En-
nek keretében, a Pázsit tó kotrását, parti 
rekultivációját kívánjuk végrehajtani.

Mindhárom pályázat minimum 
95%-os támogatási intenzitású, tehát 
csekély önrészt igényel településünk 
költségvetéséből.

A kompközlekedés sok ponton vál-
toztatást igényel, melyről a szolgáltató-
val, a hatóságokkal tárgyalások folynak.  
A bérlet és jegybevétel a kimutatások 
alapján, havi kb. 800 ezer Ft.

Folytatás a 2. oldalon!

Németh Miklós polgármester beszámolója a mögöttünk 
lévő 2012-es év történéseiről és tájékoztatója 

az új esztendőben várható fontosabb eseményekről



2. www.pocsmegyer-surany.hu

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ 2013. JANUÁR 20. 

Folytatás a címoldalról!
 A 85/2007 (IV.25). kormányrende-

let értelmében a szolgáltatónak bizto-
sítani kell a rendeletben felsorolt sze-
mélyek  ingyen utaztatását. Az ebből 
adódó bevételkiesés (havi 1000 utas, 65 
év felettiek, 90%- os utazási kedvez-
ményt igénybevevők) kb. havi 200 ezer 
Ft, melyből az állam kb. 40.000.-Ft-ot té-
rít meg. Önkormányzatunk pályázott és 
nyert 2,5millió Ft üzemeltetési és 1,4mil-
lió Ft fejlesztési támogatást, melyet a 
szolgáltató rendelkezésére bocsátott.

Ez sajnos jóval kevesebb, mint amire 
pályáztunk, és ami az átkelés zökkenő-
mentes üzemeltetéséhez szükséges len-
ne. A hajó műszaki állapota sajnos nem 
túl jó, így a támogatás jókor jött.  Az 
elnyert összeg azonban kevés a teljes 
körű műszaki rekonstrukcióhoz. Sok 
észrevétel, panasz, hiányosság van, amit 
kezelni kell. Ezek sok esetben többol-
dalú problémahalmazt vetnek fel. 

Gondja van az utazónak, a vállalko-
zónak, az önkormányzatnak, a ható-
ságnak és ez igen sok egyeztetést jelent. 
A kompok települések közötti működ-
tetése, az állam ellátási kötelezettsége, 

mely abban a pár millió forint pályázati 
pénzben nyilvánul meg. Ez az összeg 
kevés az átkelés fenntarthatóságához.

A minisztérium a további támogatá-
sok helyett a járatok ritkításában, és az 
üzemidő csökkentésében látja a megol-
dást.  Álláspontom szerint, mindenki 
részéről toleranciára, kompromisszum-
ra van szükség, hiszen közös érdekünk, 
hogy a rév továbbra is közlekedjen. Az 
üzemeltetés csekély bevétellel jár a szol-
gáltató számára, így nem tartozik a ked-
velt vállalkozások közé. Amennyiben a 
jelenlegi szolgáltató levonul, nem biztos, 
hogy sikerül másik szolgáltatót találni, 
és akkor sajnos marad a volánbusz köz-
lekedés, mely járatszámban jóval alatta 
maradna a révátkelések számának. 

Szemétszállítás és ártalmatlanítás
2012. április hónapban a KVG Zrt. 
jelezte, hogy csődállapot lépett fel a 
cégnél, ezért a 10 évre kötött szerző-
dését felmondja, és év végével levonul a 
szolgáltatási területről. Önkormányza-
tunk 2006-tól tagja Zöld Híd Környe-
zetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Társulásnak, mely 2013. január 01-től 
szolgáltatja a hulladék-szállítást, lom-

talanítást. A Zöld Híd szolgáltatásairól, 
díjairól hamarosan részletes tájékozta-
tást adunk. 

Közterületi rend
Az ingatlanok előtti közterületi részek, 
ápolása, tisztántartása, karbantartása az 
ingatlan tulajdonosok feladata. Ez azon-
ban nem ad jogosultságot arra, hogy az 
adott területen egyéni műtárgyakkal 
foglalják, esetleg határolják el a terü-
letet. A zöldfelület védelme mellett, az 
út, útpadka (közterület) szélességéből 
vesznek el a tulajdonosok. A kihelye-
zett karók, kövek, virágos ládák,…stb. 
sajnos okoztak már káreseményt, bos-
szúságot, nehézséget a közlekedőknek.  
Nagy havazáskor ez fokozódott, mivel 
az elhelyezett tárgyakat nem lehet ész-
revenni. Szerencsére személyi sérülést 
ezidáig nem okoztak, de az egyéb kár-
események, panaszok kapcsán Pócsme-
gyer Község Önkormányzata felhívja 
az ingatlan tulajdonosok figyelmét, 
hogy ezen tárgyak engedély nélküli el-
helyezése tilos. Az ilyen tárgyak okozta 
káresemények anyagi és jogi következ-
ményeit az önkormányzat a tulajdo-
nosra terheli.

Németh Miklós polgármester beszámolója a mögöttünk 
lévő 2012-es év történéseiről és tájékoztatója 

az új esztendőben várható fontosabb eseményekről

Változás a szemétszállításban

2013. január 7-én gördült végig a település utcáin a Zöld 
Híd Régió „kukás” autója. Újságunkban korábban már 
jeleztük ezt a várható változást, igaz, a kezdés időpontjá-
ról késedelmesen adtunk tájékoztatást plakátokon, illetve 
telefonon. Mentségünkül szolgáljon, hogy a Hulladéktör-
vény késői elfogadása miatt az önkormányzatok is csak 
késve tudtak intézkedni.

Mint ahogy polgármesterünk beszámolójában is olvas-
hatják, a 2013. évre fizetendő díjakról és a Zöld Híd Régió 
által biztosítandó szolgáltatásokról a későbbiekben adunk 
részletes tájékoztatást.

Tisztelt Ügyfeleink!
2012. X. XI. és XII. hónapban cégünk, a Müll-Transport 
Kft. végezte az Önök településén a szemét elszállítását.

Erre az időszakra, tehát 2012. IV. negyedévre a sze-
métszállítási díj cégünket illeti, melynek kiegyenlítését 
készpénzfizetési számla ellenében tehetik majd meg.

Minden kedves állandó lakos Ügyfelünknek névre 
szóló értesítést küldünk, hogy mely napokon tart ügye-
letet munkatársunk a pócsmegyeri Polgármesteri Hiva-
talban. Kérjük ezen napok valamelyikén szíveskedjenek 
befáradni, és a 2012-es évre megállapított egynegyedéves 
díjat számla ellenében készpénzben kifizetni.

A fent említett értesítést rövidesen kézbesítjük. 
Müll-Transport Kft.

KÖZLEMÉNY – Segítség bajba jutott hiteleseknek és eladósodott családoknak
Ha belekerült az adósságcsapdába,  ha nem tudja fizetni hiteleit,  ha közüzemi tartozásai miatt már végrehajtási el-
járás indult Ön ellen, ha otthonának elvesztése reális veszélyt jelent, ha vitás ügyei vannak bankkal, végrehajtóval, 
ha jogi képviseletre van szüksége: Vegye igénybe ingyenes tanácsadásunkat az új kormányzati intézkedésekről, az 
Eszközkezelőről és az adósság mérséklési lehetőségekről.

Banki elszámolások szakirányú ellenőrzése – Pertársaság  „a tiszta lappal történő kezdés”  érdekében – 
Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi Egyesület 

Információk +36 70 253 2910 • valsagkezeles2008@gmail.com • www.bankikarosultak.hu 



Szeretettel köszöntök mindenkit, aki 
eljött, hogy együtt ünnepeljünk. 

Hagy köszöntsem az egybegyűlte-
ket néhány jól ismert, régi mondattal, 
amelyek sok évvel ezelőtt csendültek 
fel az angyalok szájából, és amelyet a 
Bibliából valószínűleg mindannyian 
ismerünk. : „Dicsőség a magasságban 
Istennek, és a földön békesség, és az 
emberekhez jóakarat.” 

 Nem tudom, ki 
hogy van vele, én na-
gyon szeretem a ka-
rácsonyt. Szerencsés 
vagyok, mert a mun-
kám révén gyerekek 
közt élhetem meg a 
mindennapjaim, és 
ilyenkor, karácsony 
tájékán jó látni, ahogy 
napról-napra egyre iz-
gatottabbak lesznek az 
ünnep közeledtével. 

Ahogyan lelkesen 
nyugtázzák, az ünnepi 
díszítés gyarapodását, 
izgatottan próbálnak 
apró meglepetést ké-
szíteni szüleiknek, sorolják, mit szeret-
nének kérni a Jézuskától, és latolgatják, 
hogy vajon elég jók voltak-e ahhoz, 
hogy meg is kaphassák.

Szeretek sétálni esténként, és figyel-
ni a karácsonyi fényeket. Tervezni az 
ünnepi menüt, várni, hogy karácsony 
este vajon mikor csendül fel barátaink 
éneke az ablakunk alatt.

Szerintem ez az év egyik legszebb, 
legmeghittebb szakasza.

De tudom, hogy sokan nem így 
éreznek ennek az ünnepnek a kapcsán. 

Bizonyára mindannyian hallottunk 
már statisztikákat arról, hogy soha 
annyi öngyilkosság, alkoholmérgezés, 
nem történik, az év folyamán, mint 
ezekben a napokban, minden évben. 
Válóperes ügyvédek statisztikái szerint, 
a legtöbb válópert az ünnepek után ad-
ják be. 

 Sokat gondolkodom rajta: miért 
kell ennek így lennie?

Az elmúlt napokban sokan várták a 
világ végét, egy új világ kezdetét. Csak-
úgy, mint kétezer évvel ezelőtt, Izráel-
ben. Akkor úgy gondolták, jönnie kell 
egy erős embernek, egy hadvezérnek, 
aki majd elkergeti a megszálló rómaia-
kat, és jólétet, szabadságot hoz nekik. 

  Kész forgató könyvük volt rá, hogy 
hogyan kell feltűnnie.

 A megígért Megváltó meg is ér-
kezett, de nem mint fényes hadvezér, 
hanem mint egy egyszerű kisgyermek, 
akit, mivel sehol máshol nem volt szá-
mára hely, jászolba fektettek, Bár an-
gyalok énekeltek születésekor, nem 
tolongott a tömeg az istállóban, ahol 
bepólyálták,  csak néhány pásztor jött 
el, hogy hódoljon előtte, pedig általa, 
maga Isten jött el az emberek közé, ki-
fejezve jóakaratát irántunk. 

Eljött azért, hogy békességet hoz-
zon a számunkra.

  Olyan világban élünk, amikor nagy 
a kelete a kész ételeknek, kedveljük a 
kész megoldásokat a problémákra, és 
gyakran ünnepelni is ilyen előre gyár-
tott klisékkel szeretünk. 

Loholva érkezünk az ünnephez, 
nincs időnk lélekben igazán rákészülni, 
csak magunkra húzzuk az előre gyár-
tott ünnepi kliséket, ahelyett, hogy 
megállnánk, elcsendesednénk, időt ad-

nánk magunknak a felkészülésre, em-
beri kapcsolataink rendezésére.

 A karácsonyt gyakran nevezik a 
szeretet ünnepének.

 Ilyenkor igyekszünk ajándékot 
adni, kedvesek lenni azokhoz, akik 
fontosak számunkra.  Ne feledkezzünk 
meg azonban arról sem ünneplésünk 

során, aki a legelső 
karácsonyon a legelső 
ajándékot adta, fogad-
juk el az ajándékokat, 
amelyeket adni akar a 
számunkra. A jelen-
létét az életünkben, 
a békességet, amely 
tovább tart, mint ez a 
néhány nap.

Ne feledkezzünk 
meg az angyalok éne-
kéről:

„Dicsőség a magas-
ságban Istennek, és a 
földön békesség, és az 
emberekhez jóakarat.” 

Beszédem hadd zárjam Ady Endre 
egyik versének részletével:
Harang csendül, ének zendül
messze zsong a hála ének.
Az én kedves kis falumban
karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember szeretettel
borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban 
a Messiás boldogságot szokott hozni.
A templomba
hosszú sorba’
indulnak el ifjak vének,
Az én kedves kis falumban
hálát adnak a magasság Istenének.
Mintha itt lenn a nagy Isten,
szent kegyelme súgna, szállna
Az én kedves kis falumban
minden szívben 
csak szeretet lakik máma. 
Áldott karácsonyt kívánok mindenki-
nek!
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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

Nagy Kornélia ünnepi beszéde a Mindenki Karácsonyán
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Intézményünk az idei évet is már a 
hagyományokhoz híven a gondozott 
családok részére rendezett karácsonyi 

ünnepséggel zárta. A kistérségi feladat 
ellátásunkat figyelembe véve idén a 
leányfalui Művelődési Házban került 
megrendezésre a családok megvendé-
gelése és megajándékozása.

A rendezvényt hosszas előkészüle-
tek előzték meg, a családgondozók az 
ajándék kiválasztásakor külön figyel-
met szenteltek, hogy mindenkinek 
személyre szóló, és szükségleteiknek 
megfelelő apróságokkal tudjanak örö-
met szerezni, és azok vehessenek részt 
az ünnepségen, akik máshonnan nem 
számíthatnak meglepetésekre.

A megérkezést követően a piciknek, 
és nagyoknak egyaránt lehetőségük volt 

kézműves foglalkozás keretén belül sa-
ját kezűleg angyalkát készíteni.

Természetesen a legizgalmasabb 

pillanat a karácsonyfa alatti ajándékok 
kibontása volt, melyre az ünnepi ebéd 
után került sor karácsonyi énekek kí-
séretében, melyet  az intézmény zené-
ben járatos munkatársai mutattak be. A 
szépen, és gondosan elkészített csoma-

gokat leglelkesebben a gyermekek bon-
tották ki. A fiúknak az újdonsült autók, 
a lányoknak a csinos ruhát viselő babák 

adták a karácsony fénypontját, de ezt a 
szavak helyett a képek tudják a legjob-
ban tükrözni. A kollégák elégedetten 
nyugtázták, hogy a nehéz, gondterhelt 
hétköznapok után a családok derűsen, 
jókedvűen és elégedetten tértek haza.

A színvonalas műsor és ünnepség 
nem jöhetett volna létre nagylelkű tá-
mogatóink nélkül, akiknek ezúton is 
szeretnénk külön köszönetet mondani: 
CBA Dobozi, Móricz COOP ABC, 
Pikszis kreatív hobby, Szilágyi pékség, 
La Fiesta party service, Lakatos Elena 
és a Templomdombi Általános Iskola 
diákjai, Horváth Cukrászda Leányfalu, 
Leányfalu Művelődési Ház, Euronics.

Pillanatképek a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
karácsonyi ünnepségéről

Mit kíván tőlünk az Isten? Mikeás 6,6-8
Szeretettel hívunk mindenkit a 2013. évi
EGYETEMES IMAHÉT pócsmegyeri 

alkalmaira, január 21. és 27. között!
Baptista Imaház:
Hétfő 18.00 HORVÁTH-HEGYI OLIVÉR 
  evangélikus lelkipásztor, Szentendre.
Kedd 18.00 KOVÁCH TAMÁS református lelkipásztor, Pócsmegyer.

Református Templom:
Szerda 18.00 RISKÓNÉ FAZEKAS MÁRTA református lelkipásztor, 
  a Magyarországi Lepramisszió igazgatója. 
  Vetített képek Indiából.
Csütörtök 18.00 KOVÁCS BÁLINT baptista gyülekezet vezető, Pócsmegyer. 
  A Baptista Romamisszió vezetője. 
  Vetített képek a misszió munkájáról.
Péntek 18.00 VÉNUSZ GELLÉRT római katolikus lelkipásztor, Tahitótfalu.
Vasárnap 10.30 HAMAR ISTVÁN ny. református lelkipásztor, Budapest.                            
  A Sziget hangja kórus szolgálatával.

Dicsértessék Jézus Krisztus! Áldás, békesség!
Erős vár a mi Istenünk! Az Úr áldja meg!

Felkészülés a 
jég-, és 

síszezonra
Gyere 

GÖRKORIZNI!
(egyensúlyérzék, 

koncentráció és népszerű 
családi szabadidősport)

Hétfő 17 órától a 
tornateremben

28-37 méretben 
kori biztosított!

20-3595343 
Sidó Szabolcs
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Az ország nyolc nagy városába-Gö-
döllőre, Mosonmagyaróvárra, Pécs-
re, Keszthelyre, Debrecenbe, Egerbe, 
Kecskemétre és Szarvasra szervezett  a 
Vidékfejlesztési Minisztérium GMO 
Roadshow-t 2012 novemberében és 
decemberében. A rendezvényeken a 
tudomány, a civil szféra és a hatóság 
képviselői tartottak előadásokat, ami 
több száz érdeklődőt, köztük számos 
gazdálkodót vonzott.

A GMO Road Show lehetőséget 
biztosított arra, hogy a Vidékfejlesztési 
Minisztérium megismerje az  érdeklő-
dők GMO-kkal kapcsolatos álláspont-
ját, esetleges problémáit, felmerülő kér-
déseit, valamint hogy ezekre  megfelelő 
megoldások és válaszok szülessenek.   

A konstruktív szakmai, tudományos 
viták mellett a gazdálkodók, diákok, egye-
temi oktatók és a hatóság is új élményekkel 
gazdagodott, valamint új tapasztalatokat 
szerzett. Több alkalommal előremutató 
eszmecsere alakult ki a GMO-k társadal-

mi, gazdasági, környezeti és mezőgaz-
dasági vonatkozásairól, a hagyományos 
és GM növények együtt termesztésével 
kapcsolatos elvi és gyakorlati kérdésekről, 
valamint a GM növények jövőjéről.

A géntechnológia a mai napig heves 
viták középpontjában áll. Sokak szerint 
kulcsszerepe lehet az emberiség XXI. 
századi gazdasági fejlődésében. Vívmá-
nyai felhasználhatók akár a növényter-
mesztésben, akár az állattenyésztésben, 
az orvoslásban, a környezetvédelemben. 
Ugyanakkor nem hagyható figyelmen 
kívül az a tény, hogy az élő szerveze-
tek genetikai módosítása visszafordít-
hatatlan, az újonnan létrehozott GMO 
számos veszélyt hordozhat magában. A 
GMO-k komoly egészségügyi kockáza-
tot jelenthetnek, a környezetbe kibocsá-
tott genetikailag módosított szervezetek 
veszélyeztethetik a biológiai sokfélesé-
get, megbonthatják az ökológiai egyen-
súlyt, veszélyeztethetik élővizeink, a 
levegő és az élelem tisztaságát. Másrészt 

maga a technológia is számos gazdasági, 
társadalmi problémát vet fel, valamint a 
géntechnológia olyan kockázatokat is 
rejthet magában, amelyeket jelenlegi tu-
dásunkkal felbecsülni sem tudunk.

A felsorolt lehetséges veszélyeket fi-
gyelembe véve az emberek és a háziálla-
tok egészsége, védelme, a környezet és 
az egész élővilág megőrzése érdekében 
maximálisan törekedni kell az elővigyá-
zatosság elvének alkalmazására, a folya-
matok nyomon követésére, és a várható 
hatások, kockázatok pontos felmérésé-
re, becslésre. Azaz továbbra is fenn kell 
tartani hazánk GMO-mentes mező-
gazdaságát, amelyet a új Alaptörvény 
is egyértelműen megfogalmaz, gondol-
va nem csak a jövő nemzedékekre, az 
egészség és a környezet biztonságára, 
hanem a GM-mentes státuszunkból 
fakadó és fokozatosan növekvő piaci 
versenyelőnyünkre is, s ebből fakadó 
gazdasági érdekeinkre.

Vidékfejlesztési Minisztériu)

Több százan vettek részt az Együtt a 
GMO-mentes mezőgazdaságért! című rendezvénysorozaton

A földhasználati nyilvántartási eljá-
rásra vonatkozó szabályok 2013. janu-
ár 1-jével megváltoztak, illetve 2013. 
február 1-jével változni fognak. 

A termőföldről szóló törvény 2013. 
február 1-jével kötelező adatszolgálta-
tást ír elő a földhasználati nyilvántartás-
ba már bejegyzett földhasználók számá-
ra. A magánszemély földhasználónak a 
személyi azonosítóját (személyi szám) 
és az állampolgárságát, gazdálkodó szer-
vezet földhasználónak pedig a statiszti-
kai azonosítóját (törzsszám) kell beje-
lentenie az ingatlanügyi hatóság felé. 

Ezen rendelkezés a 2012. december 
31-ig földhasználati nyilvántartásba be-
jegyzett földhasználókra vonatkozik. 
Adatszolgáltatási kötelezettségüknek 
2013. március 30. napjáig azonosító 
adatközlési adatlapon tehetnek eleget, 
melyet a használt földterület fekvése 
szerint illetékes járási földhivatalhoz 
kell benyújtani. Ez a kötelezően hasz-
nálandó adatlap a földhivatalok hivata-
los honlapjáról (www.foldhivatal.hu) a 
„nyomtatványok” menüpontból letölt-
hető. Az adatközlési bejelentéssel indult 
eljárás díjmentes akkor, ha azzal együtt 
változás bejelentésére nem kerül sor. 

Ha a földhasználó több járási föld-
hivatal illetékességi területéhez tartozó 
termőföldet használ, úgy a bejelentését 

kizárólag egy földhivatal felé kell meg-
tennie azzal, hogy az adatlapon fel kell 
tüntetnie azoknak a településeknek a 
nevét, amelyeken a nyilvántartásba vett 
földhasználatával érintett földrészletek 
vannak. A földhivatal földhasználati bír-
sággal sújthatja azt a bejegyzett földhasz-
nálót, aki adatszolgáltatási kötelezettsé-
gének határidőn belül nem tesz eleget. 

2013. január 1-jével a földhasználók-
nak területi mértéktől függetlenül min-
den termőföld, valamint mező-, és er-
dőgazdasági belterületi föld – kivéve az 
erdőművelési ágú területek – használatát 
be kell jelenteniük a földhivatal felé. 

A használat, a használatban bekö-
vetkezett változás, valamint a használat 
megszűnése bejelentésekor a magánsze-
mély földhasználók kötelesek megadni 
– az eddigi adatokon túl – a személyi 
azonosítójukat és az állampolgárságukat, 
a gazdálkodó szervezet földhasználók 
pedig a statisztikai azonosítójukat, illetve 
cégek esetében a cégjegyzékszámukat.  

Kötelező a formanyomtatvány 
használata a földhasználatban bekövet-
kezett változásoknak, illetve a haszná-
lat megszűnésének bejelentésekor is. 

Az új formanyomtatványok szintén 
az 1. pontban megjelölt honlapról tölt-
hetők le, és ezeket 2013. január 1-jével 
kell használni, de kötelező használni 

azon folyamatban lévő eljárásokban, 
ahol a bejelentés már megtörtént a föld-
hivatal felé, de a használat bejegyzésére, a 
változás átvezetésére vagy a használat tör-
lésére nem került sor 2012. december 31-
ig, valamint a megismételt eljárásokban.  

2013. február 1-jét követően a cégek 
esetében a cégkivonat benyújtása nem 
kötelező; az aláírási címpéldányt, illet-
ve az aláírás-mintát pedig csak akkor 
kötelező benyújtani a földhivatalhoz, 
ha azt a cégjegyzék nem tartalmazza. 

Az azonosító adatok kötelező be-
jelentése a földhasználati nyilvántartás 
országos személyi adatbázisa létre-
hozásának, illetve a 2013. július 1-jét 
követően új adatszolgáltatási forma, a 
földhasználati összesítő szolgáltatásá-
nak lehetőségét készíti elő. Az össze-
sítő a földhasználó által az ország egész 
területén használt egyes földterületek 
területét és aranykorona értékét tartal-
mazza majd jogcímenkénti bontásban, 
illetve országosan összesítve, megje-
lölve a használt földterületek fekvése 
szerint illetékes földhivatalokat is. A 
földhasználati összesítő igénylésére a 
földhasználó is jogosult lesz, annak ér-
dekében, hogy mint hatósági bizonyít-
ványt becsatolhassa, azt felhasználhassa 
az őt érintő eljárásokban. 

Vidékfejlesztési Minisztérium 

A földhasználati nyilvántartás fontosabb változásairól
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1.
2012-ben ERBERLIN MIKLÓS fiatal 
kertészmérnök segítségével,- aki ön-
kéntes felajánlást tett az utolsó, Surány 
III.-ban lévő autóbuszmegálló festé-
sére – befejeztük az autóbuszmegál-
lók rendbetételét. Nagyon köszönjük 
munkáját, örülünk, hogy megismertük. 
A jövőben keresni fogjuk szakmai gon-
dolatokkal is.

Az Önkormányzat dolgozói VITÁ-
LOS TAMÁSTÓL kapott faanyag se-
gítségével megoldották a hirdető felület 
elhelyezésének kulturált módját. Nem 
kell már ragasztani, tűzőgéppel járni, s 
bárhol, ahol érjük a buszmegálló felüle-
tét elhelyezni „üzeneteinket”. Két szo-
lid léc és rajzszeg megteszi, hogy min-
denki lássa a fontosabb információkat.

Arra kérjük a kedves lakótársakat, 
hogy csak az illető hirdetés elévülése 
után, de utána igen, vegyék le a régi 
papírokat, / tegyék a kihelyezett sze-
metesbe/ és csak utána tegyék ki a sa-
játjukat. Talán így elkerüljük az egymás 
hegyén- hátán való „papírosozást” is.

2. GAZDATALÁLKOZÓ 
Szeretnénk jelezni, hogy a későbbiek-
ben leírt motiváló tényezők  miatt kis 
közösségünk úgy döntött, hogy meg-
próbálunk elbeszélgetni a településen 
élő és dolgozó gazdákkal, akik főleg 
zöldség, - gyümölcs/eper termeléssel 
és állattartással, tejtermeléssel foglal-
koznak.

Első beszélgetésünk 2013. január 8-
án megtörtént, és közös elhatározással 
két hét múlva folytatódik.

Mi is volt az, ami arra indított 
minket, hogy a település mezőgazda-
ságával kezdjünk foglalkozni?

- a nagyszerű helyi adottságok (jó 
talaj, víz és szakértelem) ellenére csök-
ken a gazdálkodással foglalkozók szá-
ma, főleg az elöregedésnek és más tár-

sadalmi hatásoknak is köszönhetően.
- kevés fiatal és középkorú gazdál-

kodó van, s alig néhány család, a jó le-
hetőségek ellenére, akik teljes megélhe-
tését a saját földjeik adják.

- a gazdák egy része, akik a földek  
2/3-át, esetleg ¾-ét  /saját és bérelt föl-
deket/  is talán művelik, áttértek gabo-
na- és kukoricatermelésre. 

- Hallhatjuk azokat a híreket a vi-
lágban, amelyek élelmiszerhiányról, 
jövőbeni magas élelmiszerárakról, 
vízhiányról, rossz minőségű, agyon-
permetezett zöldségekről, tápos csir-
kenevelésről, az állattartás egyéb 
problémáiról,  „E” jelű vegyszerekkel, 
tartósítószerekkel teli élelmiszerekről 
szólnak………

- Előbbi miatt előtérbe került a 
biotermesztés fontossága, a helyi ter-
mék fogyasztás igénye, aminek itt 
a szigeten is vannak már úttörői, és 

megvalósult programjai mind Tahi-
tótfaluban, mind Szigetmonostoron. 

- Az időjárás, hol az elmúlt évhez 
hasonló drasztikus szárazság, vagy ép-
pen a tavaszi fagyok próbára teszik a ter-
melőket, s hasonlóan szélsőséges időjá-
rással, felmelegedéssel kell számolnia a 
Földön élőknek, mivel az üvegházhatás 
növekedését globális szinten nem sike-
rül megfékezni. (Érdemes ugyanakkor 
a hazai próbálkozásokat, a jövő mező-
gazdasági termelésének átalakítási terveit 
figyelni, amit a Tudományos Akadémia 
megfelelő szakbizottságai már az or-
szág elé tártak.)

TELEPÜLÉSÜNKÖN is elhang-
zott a Képviselőtestület részéről egy 
gondolat 2011 végén a falugyűlésen, 
miszerint megkérdeznék a gazdák 
gondjait, felmerülő igényeit, hogy en-
nek megfelelően tudjanak segíteni bol-
dogulásukban.

Körülbelül ezzel egy időben elindult 
a surányi helyi piac újraszervezése alul-
ról jövő igények és önkéntes, minőségi 
terméket hozó termelők, vásározók se-
gítségével.

Az elmúlt évben fiatal, városi értel-
miségiek kezdtek el keresni a Szigeten 
és településünkön is földeket műve-
lés, biogazdálkodás céljára. Részben a 
gazdálkodás elsajátítása, saját felhasz-
nálásra szánt egészséges zöldségfélék, 
gyümölcsök termelése az elsődleges 
céljuk, majd olyan gazdálkodó kiskö-
zösségek kialakítása, akik már saját ma-
gukon kívül  akár 40-50 család ellátására 
is képesek. Ehhez természetesen helyi 
munkaerőt és szakértelmet is igénybe 
vesznek. Itt hadd említsem meg Cser-
kúthy Balázs nevét, aki végül is Monos-
toron kapott földet, az elmúlt évben 
már elkezdte a gazdálkodást, mezőgaz-
dasági technikusi képesítést szerzett és 
még mindig érdeklődik településünkön 
földterület iránt. Szívesen segítené itt is 
a fiatalok ilyen irányú gondolkodását, 
segítene szervezésben, gazdakör kiala-
kításában, közös célok megvalósításá-
ban.

Szaller Ferenc pedig, aki a helyi ét-
kezési igényeket szolgálja ki, már talált 
társat helyi, garantáltan jó minőségű 
alapanyag biztosításában, de még szí-
vesen fogadna több segítséget, mind 
helyi zöldség, mind húsfélék vonatko-
zásában.

CIVIL HÍREK – VATA KÖR
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MEGHÍVÓ LEMEZBEMUTATÓ 
KONCERTRE

A Vox Insulae - Sziget Hangja Kórus 2013. február 9-én este 18 órai kezdettel 
Zákányi Bálint: Ballagó folyó című lemezének lemezbemutató koncertjére hívja-
várja Önöket a tahitótfalui református templomba, a zeneszerző halálának első 
évfordulója alkalmából.

  Elhunyt karvezetőnk, Zákányi Bálint, gazdag szellemi hagyatékot hagyott 
hátra. Ebből tavaly nyáron a kórus Rostetter Szilveszter karnagy úr irányításával 
lemezre énekelte az szerző által egyszerűen „gitáros darabok”-ként emlegetett 
zenei örökség egy töredékét, a lemez címadó dalával együtt. 

  Az ezekből a darabokból válogatott CD-lemez bemutatására invitálunk 
mindenkit szeretettel:Vox Insulae Sziget Hangja Közhasznú Egyesület

A koncert ingyenes, de szívesen elfogadunk adományt is, melynek célja a 
tahitótfalui református gyülekezeti ház felújítása. A felajánlásokat köszönettel 
fogadjuk a következő számlaszámon is: 64700021-10011049

A Vata Kör szintén tett 2011-ben 
kísérletet arra, hogy a nyár folyamán 
a lakosság tudja, a faluban kinél, mi-
lyen zöldség, gyümölcs, tej, tojás, túró,  
baromfi, sertésárú vásárolható. Azaz, 
szerettük volna főleg a fiatal betelepü-
lőket segíteni abban, hogy helyi termé-
ket kapjanak, a termelők és a fogyasz-
tók egymásra találjanak. 2013-ban is 
újra elgondolkodunk ezen, ha a gazdák 
véleményével ez a törekvésünk újra ta-
lálkozik.

Igény jelentkezik fiatal családok ré-
széről hobby/közösségi kertek kialakí-
tására, parcellázására, amiben részben 
megtanulnák a gazdálkodás módját, 
részbeni ellátásuk is biztosítva lenne és 
a későbbiekben akár tovább is léphet-
nének a mezőgazdálkodásban. /Csak 
föld, szakértelem és víz kéne hozzá!?/

A fent említett találkozás alkal-
mával 6 gazdálkodóval sikerült egy is-
merkedő és a gondolataikat, terveiket 
megismerő beszélgetést folytatni na-
gyon kellemes, évkezdő hangulatban. 
Bár többen ígérték jöttüket, de munka, 
betegség sajnos mindig van, és bizony  
nem teszi lehetővé a találkozást.

Mire is jutottunk?
Beszéltünk az öntözés megoldási le-

hetőségeiről, távlatokban zöldség, gyü-
mölcsfeldolgozás kialakításáról, új nö-
vényfajtákkal/ főleg a mai piaci igények 
és a változó időjárás miatt/ való próbál-
kozásról, a csősz/ mezőőr hiányáról. 
Egyes földterületek hasznosításáról kö-
zösségi célokra /pl. szociális földműve-
lés, közösségi keretek / és arról, hogy ha 
a telekadó csökkentésére sor kerülhetne, 
akkor kicsit több pénz maradna a gaz-
dálkodó családoknál a fejlesztésre.

Amiket leírtam, azok csak egy kez-
dődő együttgondolkodás csírái, téma-
területei. 

Következő találkozásunkra várjuk 
az érdeklődő gazdákat az eddiginél 
nagyobb számban és reméljük, hogy az 
Önkormányzat felé eljuttatott meghí-
vásunk is segít abban, hogy a település  
vezetői közül is néhányan jelen lesznek 
ezen az alkalmon. 

Várunk tehát mindenkit  január 
22-én fél 6 kor /17.30/ a Művelődési 
Házban. Kérjük tiszteljék meg igyeke-
zetünket, újabb összejövetelünket és 
most már kibővített körben alakítsuk 
tovább a lehetséges egyéni/ és közös 
terveket.

Szabó Erika képei

Sérelmek a pszichiátrián
Ha Önnel vagy ismerősével, hozzátartozójával pszichiátriai kezelése során 
visszaélést követtek el, illetve ha tudomása van ilyen esetről (jogtalan beszál-
lítás, szexuális zaklatás, bántalmazás, gyógyszer túladagolás stb.), írja meg pa-
naszát a következő címre, vagy hívja az alábbi telefonszámot: 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384

E-mail: info@cchr.hu Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Felhívás! 
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?

Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” mi-
att pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit 
sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság 
az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiad-
vány is kérhető a hiperaktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!”

Tisztelt Kutyatulajdonosok!

Veszettségoltási és mikrochip 
beültetési akció!

-Oltás 4.500 Ft, chip 3.500 Ft! 
-kiszállás 1500 Ft.

Állatorvosi rendelő, Tahitótfalu – 26-385-152
Szentendre – 26-317-532, 30-9370-863.

Dr. Szolnoki János
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A népi-kerámia-sorozatom utol-
só tagjaként ismét olyan cseréptárgyat 
mutatok be, amely nem kisipari, nem 
kézműves készítmény, hanem külföldi 
manufaktúra-termék. (A manufaktúra 
főként a kézműves technikán alapuló, 
üzemen belüli munkamegosztásra épü-
lő, tömegtermelő tőkés üzem, a gépi 
nagyipar, a gyár előzménye.) A paraszti 
háztartásokban a XIX. században már 
sok manufakturális agyagedényt hasz-
náltak. 

Ezt a tárgyat is Borda Mihályné 
(1887–1978) és lánya, Bándi Lajosné 
(1910–1990) közös háztartásában, a 
Borbála sétány 1. számú házban tanul-
mányozhattam fél évszázaddal ezelőtt. 
A konyhafalat díszítette. 

A helyi nevén „kőtányér” anyaga 
szürkésfehér (puha vagy meszes fajtá-
jú) keménycserép „kő”, ami a közönséges 
cserépnél és az átlátszatlan ónmázzal 
bevont fajansznál (majolikánál) is fino-
mabb, de a porcelánnál durvább. Felső 
átmérője 23 cm, ezt a méretszámot a fe-
nekébe is bemélyítették. Bemélyülő fe-
nekének átmérője 13 cm. Akasztólyuk-
kal ellátott, amelybe spárgafélét fűzve, 
falra akasztható. Teljes magassága 5 
cm. Mint a legtöbb tányér, vízszintes 
törésvonallal ellátott, azaz sinces for-
ma, külső peremmel és belső oldallal. A 
sinc középmagasságban osztja. Perem-
szélessége 3,5 cm. Teljes felülete fehér. 
Ráfestett díszítményeinek színe:

– peremén a hagyományos, gyakori 
motívumként ismert, zöldleveles ró-
zsa-tulipán párok rózsája mindhárom 
esetben rózsaszínű, a tulipánok pedig 
egyenként eltérők, kék, piros illetve 
bordó színt kaptak,

– a velük váltakozó, különleges, ki-
hívó hatású oválisok színe piros, kék 
illetve zöld, 

– a fenti elemeket összefogó, leveles 
szárat utánzó zegzugvonalak lilásbarnák

– a tányér fenekén a három zöldleve-
les tulipán színe rózsaszín, piros és kék.

Csupor István kerámiakutató 
meghatározása szerint olyan termék, 
amelyet Csehországban gyártottak a 
magyar piac számára. Az ilyen vörös-
rózsás tányérokat szívesen használták 

a paraszti háztartásokban, egyrészt 
azért, mert olcsók voltak és viszonylag 
jó minőségűek, másrészt azért, mert az 
asszonyok szerették a piros színt, amit 
a fazekasok nem tudtak előállítani. 

Különlegessége, hogy minden máso-
dik rózsa helyére egy oválist festettek, 
a virágokon és leveleken is alkalmazott 
három színárnyalat felhasználásával. 
Nemcsak pócsmegyeri viszonylatban 
rendkívüli jelenség tányérokon ez az 
ovális motívum, hanem a megkérdezett 
magyar és osztrák kutatók sem láttak 
ilyent, szerintük valami hiba palástolá-
sa lehetett. De meg kell jegyezni, hogy 
Bándiné konyhájában, a kemenceajtó 
fölött tizenegy darab ugyanilyen tányér 
díszítette a falat. A valamikori tizen-

kettediknek sorsáról nem tudunk. A 
falidísz-készletet egy hasonló, de csu-
pán virágdíszű, átlagos „kőtányér” egé-
szítette ki a dekorációban. Komplett 
tizenkét személyes tányérkészlet je-
lenléte egy falusi házban nem jellemző. 
Talán polgári családtól, éppen a készlet 
csonkulása után, feltételezhetően 1900 
táján került a (későbbi számozás sze-
rint) Borbála sétány 1. számú portára, 
Bordáné Barsi Etelka anyjához, Barsi 
Andrásné Sallai Máriához (kb. 1860–
1925), akárcsak a novemberi Kisbíró-
ban általam bemutatott keménycserép 
játékszer…

Bordáék-Bándiék 1963–1964 táján 
a Lenin utca 6.-ba költöztek. Az utca 

hagyományos és újra visszakapott neve 
Tabán, ez az úgynevezett „alsó uccák” 
közül a legészakibb, a Dunára merőle-
ges alvégi utca. Ottani portájukon még 
újra edényekkel díszítették a konyha-
falat, majd később elosztották, elado-
gatták régimódi tárgyaikat. Ez a tányér 
Pócsmegyeren maradt magántulajdon-
ban, Rédei Balázséknál, akik 2012-ben 
szíveskedtek közlés céljára rendelke-
zésre bocsátani. 

A fenti tárgyat ismertettem a Cse-
répedények Bándi Lajosné konyhájából 
c. írásomban is, a „Pócsmegyer kony-
hák II.” című, 2012-ben megjelent kö-
tetünkben, amelyet Borszékiné Rétháti 
Ágnessel adtunk ki. A hátlapra színes-
ben került a képe.

Balogh Jánosné Horváth Terézia

Régi pócsmegyeri cserépedények 8. – Tányér
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Az alábbiakban tájékoztatom Önöket a 
Szigetmonostori Polgárőrség 2012. évi 
tevékenységéről.

Tag állományunk:
Az egyesület teljes létszáma 33 fő, mely 
31 rendes, 2 tiszteletbeli tagból áll ösz-
sze. Létszámunk (15 fővel) szeptember 
hónapban növekedett jelentős mérték-
ben, hiszen ekkor egyesületünk össze-
olvadt a Szentendrei-szigeti Önkéntes 
Tűzoltó Egyesülettel, valamint ekkor 
alapítottuk meg Szentendrei tagoza-
tunkat. 

Iroda:
Az egyesület irodája az Árpád út 14. 
szám alatt található. Az iroda alkalmas 
eligazítások, kis létszámú értekezletek 
megtartására, valamint képes betölteni 
az irányítóközpont funkcióját is.  Ezt 
a funkciót kívánja erősíteni az önkor-
mányzat is azzal, hogy a körzeti meg-
bízotti iroda is itt került kialakításra. A 
tűzoltó szertár is itt található meg. 

Ruházat, felszerelés
A polgárőreink kizárólag az egyesület-
nél rendszeresített formaruhában lát-
nak el szolgálatot.  A formaruha: kék 
gyakorló nadrág, fehér piké pólóból 
elején polgárőrség felirattal, hátulján 
Szigetmonostor Polgárőrség felirattal, 
kék pulóverből, kék több funkciós ka-
bátból, taktikai övből, rajta rk tok és 
tartó, gázspray tartó, télen kötött sap-
kából áll. 

Rendszámfelismerő rendszert az 
idei évben üzemeltük be. Mind a szige-
ten, mind a központi akciók során so-
kat használjuk.

Képzés
Tagjaink 90%-ban levizsgáztak mind 
alapismereti, mind a polgárőrtörvény, 
mind gázspray ismeretekből. Havi gyű-
léseink alkalmával a helyi körzeti meg-
bízottal előre megbeszélt kérdéskört pl. 
intézkedéseknél elvárt  viselkedés stb. 
vesszük át elméleti és gyakorlati szin-
ten. Havonta 2 alkalommal önvédelmi 
képzésben is részünk van.

5 tagunk a 40 órás önkéntes tűzol-
tó tanfolyamot is elvégezte. 3 tagunk a 
polgári természetőr vizsgára készül.

Együttműködés
Polgármesteri Hivatala

Jelenleg mind a két hivatallal (Pócs-
megyer, Szigetmonostor) is napi szintű 
a kapcsolatban vagyunk. Segítségnyúj-
tásuk példaértékű, hiszen bármilyen 

információra, eszközre igényt tartunk, 
azt rendelkezésünkre bocsátják. A tele-
püléseken létrejövő és a mi munkánkat 
segítő rendeletekről naprakészen tájé-
koztatnak.

A hideg időjárásra tekintettel elké-
szítettük felkészülési tervünket, melyet 
az illetékeseknek továbbítottunk. 

Tahi Rendőrőrs
Az együttműködés a közös akciók, 

a járőrszolgálatok közös tervezése, a 
kölcsönös információ áramlásban je-
lentkezik a legjobban. 

Szentendrei Rendőrkapitányság
A közterületi járőrszolgálatok min-

den esetben bejelentésre kerülnek a 
Rendőrkapitányság ügyeletesének. Az 
együttműködés többnyire a gépjármű-
felderítő feladatokra és a fokozott el-
lenőrzésekben való részvételre terjed 
ki.

Duna-Ipoly Nemzeti Park
Természetőrünkkel kiemelkedően 

jó kapcsolatot alakítottunk ki, mely a 
területek rendszeres bejárásával, a hó-
virágok és homoki kikericsek felügye-
letével telt. Ő volt, aki az erdő égésekor 
saját szabadidejéből vigyázta azt. 

Szentendre-szigeti Vadásztársaság
Az idei évben a körzeti megbízott-

nak köszönhetően alakult ki jó kapcso-
lat a vadászok és a polgárőrség között. 
Bejelentéseinkre azonnal megjelennek. 
Az eltűnt személy keresésekor és az 
erdőtűznél is aktívan részt vállaltak a 
tevékenységben.

Budapesti és Agglomerációs Polgár-
őr Szervezetek Szövetsége

A szövetségi tagságból eredő elszá-
molási, beszámolási és jelentési kötele-
zettségeinknek maradéktalanul eleget 
teszünk, eseti jelleggel részt veszünk a 
központi akciókban, valamint minden 
esetben segítséget nyújtunk az azon-
nali intézkedést, beavatkozást igénylő 
események során.

Titkárunk a BPSZ alelnöke, így mun-
kájával is segíti a BPSZ működését.

Egyéb
Szeptember hónaptól heti rendszeres-
séggel jelzőőri feladatokat láttunk el a 
Zöldsziget Általános Iskola közvetlen 
környezetében, valamint az iskolabu-
szon is ellátunk figyelőszolgálatot.

Orke: ellopott kerékpár nyilvántartó 
rendszerbe regisztráltunk, ahol mind a 
nyilvántartást, mind a nálunk eltűnt és be-
jelentett biciklik a rendszerbe kerülnek.

TAGOZATAINK
Pócsmegyer-Surány

Vezetője Gaál Péter. Péterék igen 

sok (814) munkaórát töltenek kint jár-
őrszolgálat keretében. 

Környezetvédelmi
A tagozat az OPSZ környezetvédel-
mi tagozatának pályázatán indult és 
150.000  Ft értékű eszközzel gazdagí-
totta Monostor Madárbarát parkját.

A tölgyfát is sajátunknak érezzük, 
mivel mind munkaórában, mind esz-
közben igyekszünk egy kellemes ki-
kapcsolódási helyet biztosítani az ide 
látogatóknak. 40 db odu folyamatos 
karbantartása is feladataink közé tar-
tozik. 3 madáretetőt a téli időszakban 
napi szinten látunk el élelemmel, 3 ita-
tót egész évben üzemeltetünk.

A lovasjárőrözés is heti 2 alkalom-
mal biztosított.

Állatvédőrség
Abban a szerencsés helyzetben va-
gyunk, hogy az állatvédőrség több tag-
ja is kicsiny településünkön él, ezért is 
természetesnek vettük, hogy a OPSZ-
BPSZ állatvédőr összekötője Bródi Gá-
bor tagtársunk lett. Folyamatban van 
egy olyan megállapodás az önkormány-
zattal, hogy helyi szinten oldjuk meg a 
kóbor kutyák kérdését is. Ebben is nagy 
szerepet játszik az állatvédőrség.

Szolgálatellátással kapcsolatos ki-
mutatások

A tavalyi 2198 órához képest az idei 
év 12 hónapjában 3332 óra szolgálatot 
láttunk el. Ez a szám kis méretünkhöz 
képest szépnek mondható.

EGYÉB
Sajátos kapcsolatunk van a történelmi 
egyházakkal, így nem megszokott, de 
számunkra természetes, hogy az éven-
te megrendezésre kerülő Budai Egy-
házközségek Farsangi bálján (600 fős 
rendezvény)segítsük, mind a parkolást, 
mind az esemény zavartalan lebonyolí-
tását. Valamint idén felkérést kaptunk 
a Mindszenty-zarándoklat (5000 fő) 
kísérésére, amit a BPSz-szel közösen 
oldottunk meg.

2012-ben kis polgárőr tábort szer-
veztünk, ahol minden nap külön esemé-
nyekkel ismerkedtek meg a gyerekek, 
így tűzszerészekkel, a BPSZ elnökével 
is találkoztak.

A viharkárkor éjjel az utakat takarí-
tottuk, és az önkéntes tűzoltók munká-
ját segítettük, másnap vizet osztottunk a 
káresemény lakosainak.

  Sajnos volt szerencsénk eltűnt sze-
mélyt is keresni. Az összefogás a szer-
vezetek között igen példamutató volt.

Szirony György elnök

SZIGETMONOSTORI POLGÁRŐRSÉG
Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület

2015 Szigetmonostor, Fő u. 26.        Tel.szám:06-30-621-2960        polgarorseg@szigetmonostor.hu
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Ne haragudjanak Kedveseim, hogy 
néha-néha (szinte mindig) saját búmat-
bánatomat sorolom, de ezek a sirámok 
nem csak az enyémek. Mindannyiunké, 
csak talán nekem van időm, kedvem és 
bátorságom papírra vetni, róni.

Kezdem hát megentelen - ezt a meg-
entelen kifejezést rég elhalt barátomtól 
hallottam, aki Ung, vagy Bereg megyé-
ből vitte magával Amerikába és ott nem 
egyszer „előadta” ; megint, ismét, újból 
jelentést hámoztam ki belőle.

1.sz. forgács

Szóban szégyellném elmondani, de a 
papír mindent kibír. („nem mondha-
tom el senkinek, elmondom hát min-
denkinek”) Húsz éve elhagytam Pestet, 
de bezzeg Ő nem hagyott el engem!

Egyszercsak hirtelen rámjön, hogy 
látni akarom Őt. Csak vasárnap kora 
hajnal jöhet számításba, amikor még 
szendereg, - no nem a város, mert az 
nem alszik soha, hanem a sok autó, a 
sok tolakodó, erőszakos gyüttment, aki 
benépesíti manapság ezt a megszentelt, 
megszégyenített, megerőszakolt – és 
mégis méltóságteljes várost; - aki nem 
szülővárosom, de mégis legkedvesebb 
nekem, - aki nélkül alig-alig tudok élni.

Autóba pattanok /jó lesz mászva is/ 
- és itt megköszönöm az Úrnak, hogy 
ezt megtehetem. Lóháton mennék, ha 
tudnék, de kerüljük a feltűnést – nem 
bújhatunk ki a bőrünkből. Tegnap ló, 
ma már csak autó.

Jó félóra és már ott vagyok. Diadal-
mas érzéssel átgurulok Budáról Pestre 
a Lánchídon. Ez a HÍD a pestbudai 
KOH-I-NOOR, a hidak gyémántja. 
Csak lassan csendben. Istenem kik jár-
tak a hídon előttem! – és most én is itt 
vagyok, - átmehetek a másik oldalra.

Buda az ünnep, a különleges csoda, 
a ritka kitüntetés, hogy ott lehetek, - és 
Pest a hétköznap, a munka, a lefekvés 
és felkelés, a szerelmek és kiábrándulá-
sok, a humor, küzdelem, a józanság és 
mámor, --- szóval az egész élet ami ott 
eltelt ötven – hatvan éven át – amit úgy 
szeretnék elölről kezdeni, - de fájdalom 
ez lehetetlen.

Már a Bajcsyn haladok csendesen, a 
Bazilika a hátát mutatja, de nagyot kon-
dul a hatalmas harang – és úgy érzem, 
engem köszönt, hű fiát a városnak, aki 
hazatért rövid időre.

De tovább, tovább, nekem most 
nem itt van dolgom, a terézvárosi pá-
pista templomban van randevúm.

Minden úgy van, ahogy hagytam 
ötven éve. Félhomály, tömjénillat, áhí-
tatos csendes emberek lehajtott fejjel 
imádkoznak, --- és az oldalhajóban 
végre, --- igen, itt vannak, akik hívtak. 
Szellemalakok.

Akit elhagytam és aki elhagyott 
és aki nélkül élni csak egy fél élet,igaz 
barátok, rokonok, testvér, szülők és 
nagyszülők.

Mit tehetek? – elő a nagykockás 
zsebkendőt, jól kibőgöm magam, és 
örülök, hogy senki nem lát.

2. sz. forgács

Ember küzdj és… Aranyos, szegény 
naiv Madách. Azt hiszed lelkem, hogy 
manapság is így megy? Fenéket! Örülj 
Urambátyám, hogy akkor élhettél.

Küzdöttem és egész életemben, 
- /igaz csak félgőzzel/ - ma már örü-
lök hogy így tettem. Nemesebb lett az 
emberiség az elmúlt pár évszázadban? 
– vagy akár évezredben? – dehogy lett 
– sőt!

Persze-persze az ember megtanult 
repülni, felszállt a holdra, de jobb nem 
lett.

Meglepetésemre egy neves jogász, 
sztárügyvéd, öregúr, aki a hamut is ma-
munak mondja, a napokban kijelentette 
ország-világ előtt, hogy vissza kellene 
állítani a halálbüntetést. PÜFF NEKI! 
– hát így állunk? Kétezertizenkét évvel 
Krisztus után.

Akkor meg hová ez a nagy igyeke-
zet?

Az ember – a gondolkodó majom 
– már így is túl sokat tud, túl magas-
ra mászott a többi élőlényhez képest, 
tudását pusztító dolgokra használja. 
Húzzuk be a féket emberek!

3. sz. forgács

Gyakran félek mostanában. Régebben 
nem féltem és az ördögtől sem – és 
mostanság azon kapom magam, hogy 
félek.

Persze szégyellem kissé és a csalá-
domat sem riogatom ezzel. Segít, ha 
lehajtok egy-két kupica konyakot. Kis-
mértékben gyógyszer…

Hogy mitől is félek? – mitől fél egy 
ilyen vén muki? Ezt röstelkedve el-
mondhatnám, de nálam sokkal szebben 
elmondja Illyés Gyula Kháron ladikján 
c. könyvében.

De ne! Barátom inkább ne olvasd el! 
A végén még Te is félni kezdesz.

4. sz. forgács

Vigyázat politizálok! Igaz csak annyit 
értek hozzá, mint tyúk az abc-hez, 
mindig is óvakodtam attól, hogy be-
leártsam magam ebbe a szemétségbe, 
- de most kimondom ami a bögyömet 
nyomja:

AKKOR NEM TETSZETT AZ  /a 
cucilizmusra gondolok/

MOST NEM TETSZIK EZ  /hogy 
mi az az EZ, azt már mindenki tudja/

Részletezném: Szívrepesve vártuk a 
KAPITALIZMUST, a piacgazdaságot, 
ahol úgy reméltük, kolbászból lesz a 
kerítés. Jelenleg se kolbász, se kerítés.

5. sz. forgács

Mekkora öröm lenne, ha dicsekedni 
tudnék magas műveltséggel, vagy tű-
zön-vízen át elért életkarrierrel.

Kinek lenne ez öröm? Talán szüle-
imnek lett volna, - szegénykéim ebben 
nem részesülhettek.

Nem vágytam senki és semmi lenni, 
barátaim szerint ez tökéletesen sikerült 
is nekem.

Megmagyaráznám, hogyan is ál-
lok; Kultúra: osztályzatom jóindulattal 
elégséges.

- És részletezve:
Nem tudtam azonosulni a „világot 

jelentő deszkán” ágálókkal, így aztán egy 
idő után felhagytam a kísérletezéssel.

Forgácsok. Innen-onnan.
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Adóváltozások 2013.
Illetékek

Két kulcs marad öröklési és ajándékozási illeték esetén:

• Az eddigi többféle illetékmérték megszűnik, az általános illeték mér-
téke 18%, míg a lakásszerzéshez kapcsolódó illeték mértéke 9% lenne. 
Egyenes ági rokonok közötti vagyonszerzés illetéke a továbbiakban is 
0% lesz.

Az egyenes ági rokonok valamennyi vagyonszerzése mentesül az il-
leték alól:

• A javaslat szerint az egyenes ági rokonok valamennyi vagyonszer-
zése – annak (ingyenes, visszterhes) jellegétől és értékétől függetlenül 
– mentesülne a vagyonszerzési illetékek alól.

Házastársuk utáni öröklés esetén az özvegyek értékhatár nélküli il-
letékmentességet kapnak:

• Jelenleg az özvegy a megszerezett örökrész első 20 millió forintjá-
ig élvez csak illetékmentességet, a lakástulajdon, a haszonélvezet és a 
használati jog öröklése azonban illetékmentes. Az egyenes ági rokonok-
ra vonatkozó illetékmentességet tervezik az özvegyekre is kiterjeszteni.

Visszterhes vagyonszerzés illetéke:

• Az eddigi két kulcsot (4 millió forintig 2%, felette a 4 millió forin-
ton túli rész 4%-a) egységes, 4%-os kulcs váltja majd fel.

Negatív illetékalap után nem kell majd fizetni:

• Magánszemélyt jelenleg abban az esetben is terheli illetékfizetési kö-
telezettség, ha ingatlan csere esetén a cserét pótló vételnél az eladotthoz 
képest kisebb értékű ingatlant vásárol. Az új szabály szerint ez a kötele-
zettség megszűnik.

Csökken a fiatalok által fizetendő illeték mértéke:

• A 35 éves életkor alatt a jenleg 8 millió forintos, kedvezményt bizto-
sító értékhatár 15 millió forintra emelkedne. Így az első lakásszerzés 
után, amennyiben a megvásárolt ingatlan nem drágább 15 millió forint-
nál, a szokásos illetéknek csak a felét kellene megfizetni.

Szélesedne a termőföld vásárláshoz kapcsolódó illetékmentesség al-
anyi köre:

• A kedvező szabály ezután a családi gazdálkodókra is kiterjedne.

Zenei magasság ahová még emel-
kedni tudtam, maximum egy Cho-
pin etűd, de jobban érzem magam 
ott, ahol szólnak a rezek /talán azért 
mert süket vagyok mint az ágyú/

Nem másztam meg a Parnasz-
szust, /pedig a hegy nem is nagyon 
magas 2457 m/, viszont jól jövedel-
mező poétai állás vár az igyekvőre, 
ha tudja mikor miről kell dalolni.

Mi van még? – ja persze a szép-
irodalom. Erről annyit, hogy ha 
égne a ház, három könyvet kapnék a 
hónom alá; Mikszáth, Mark Twain, 
és Solohov.

Képzőművészetről egy szót 
sem! Itt lehettem volna VALAKI, 
ha a MÚZSA jobban igyekszik /ha 
már én nem igyekeztem/

6. sz. forgács

Vissza a földre ember! Káricálnak 
a tyukicák, éhesek.pi-pi-pi gyertek 
gyertek egyetek. Négy jércét kap-
tam a kis menyemtől ajándékba. 
Néha már tojnak is. Evett már Ön 
kedvesem olyan lágytojást reggelire, 
amit saját tyúkja tojt?  Nem akár-
milyen érzés! A BIO- k legbióbbja. 
Nem ketrecben ücsörög a pipi, ha-
nem a gyepet csipegeti, szétrugja a 
krizantém ágyást, olyan szemtelen, 
hogy szinte kiveszi a kutyám szá-
jából a falatot, - főtt krumplit eszik 
finom kukoricadarával.

Rousseau megmondta, vissza a 
természethez.

Elárulom, hogy Russzó úr – mert 
ő is így mondja a nevét, egy aranyos 
csóka és a természet nagy barátja 
(volt) – aki nem hiszi járjon utána.

A svájci-francia Rousseau- ról jut 
eszembe, - kedves ismerősöm köny-
vét olvasom és meglepetéssel kons-
tatálom azt az ájult elragadtatást 
amit átélt egy párizsi kiránduláson.

Bevallom Párizst soha nem lát-
tam, - akkor lássam, mikor a hátam 
közepét. Hogy miért? – ellenérzése-
imet most nem mesélem el.

Asztalos Lajos
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Az elmúlt nyáron Nagyváradról indul-
va eddigi szokásunktól eltérve, nem a 
4. utat követtük, hanem északabbra a 
Nyírség fele kanyarodtunk. Érmihály-
falvánál léptük át a határt és Nyíráb-

rányt elhagyva, Nyírbátorra igyekez-
tünk. Fényképen már láttuk a Báthori-
ak XV.századi templomát, de a szemtől 
szembeni találkozás lenyűgöző volt.

A Magyarországon fennmaradt 
egyik legremekebb, késő gótikus alko-
tás 1488-1511 között épült fel Báthori 
István erdélyi vajda megrendelésére, aki 
kegyúri és plébániatemplomnak szánta. 
A templom a XVI. század közepe óta 
a reformátusoké és a Báthoriak örök 

nyugovóhelyévé vált, itt temették el a 
család utolsó sarját Báthori Gábor er-
délyi fejedelmet is. (1.kép a templom 
az erdélyi stílusú haranglábbal. 2.kép a 
gótikus templom belső)

A Szent Ferenc, ill. minorita temp-
lom szintén kiemelkedő alkotása a 
hazai későgótikus építészetnek. Ez 
megmaradt katolikus templomnak, 
1717-25. között építette újjá a minorita 
tartományfőnök. Ekkor a templombel-
ső barokk jelleget nyert. Legfőbb érté-
kei a pompás, remekbe faragott barokk 
oltárok és a szószék. A Passió-oltár 
(amelyet készíttetőjéről Krucsay-oltár-
nak is neveznek) alkotója valószínűleg 

eperjesi mester volt. A passió jelenete-
inek elrendezése a középkori miszté-
riumjátékokat idézi- talán nem vélet-
lenül, hiszen Kelemen Didák, akinek 
tartományfőnöksége alatt készült el 

ez az oltár, székely volt és jól ismerte a 
csíksomlyói Passiódrámákat. (3.kép A 
minorita templom. 4. kép. A Krucsay 
oltár)

A Báthoriak várát a XV. század vé-
gén alakították át várkastéllyá. A XVIII. 
sz.-ban már meglehetősen romos volt. 
A legépebben maradt északi részt 1730 
táján alakították át gazdasági célokra: 
ez a ma is álló többemeletes gyönyörű 
magtárépület (5.kép) Ebben nemrég 

Dr. Kiss András sorozata

Hazai tájakon: A Nyírségben

1. 2.

3. 4. 5.
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történelmi panoptikumot rendeztek 
be korabeli alakokkal. (Fráter György, 
Habsburg Ferdinánd, Szapolyai János, 
stb.) Az itt bemutatott képen egy kora-
beli asztal étrendje látható. (6.kép)

Nyírbátorról Máriapócsra, a ne-
vezetes búcsújáróhelyre igyekeztünk. 
Görögkatolikus temploma barokk 
stílusban, 1731-1756 között épült 
(7.kép), ahelyett a fatemplom helyett, 
melyben 1696-ban könnyező Szűz Má-
ria kép állt. Ezt a képet I. Lipót császár 
Bécsbe vitette (a Szent István dómban 
látható). Pócs másolatot kapott he-
lyette (8.kép), amely 1715-ben szintén 
könnyezett. Az eredeti Bécsben többé 
sohasem könnyezett.

A festett, faragott, színpompás iko-
nosztáz a 19. század második feléből 
származik.(9.kép)

Úgy gondolom, ez az utunk is azt 
támasztja alá, hogy milyen kisebb-na-
gyobb csodákkal találkozhatunk, még 
ebben a megcsonkított országunkban 
is.

Becsüljük meg jobban, ami a mi-
énk.

2013. január 17. A Magyar Kultúra 
Napjához közeledve.

Dr. Kiss András
A szerző képeivel

7. 8.

9.

6.



PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ 2013. JANUÁR 20. 

14. www.pocsmegyer-surany.hu

TÁPLÁLKOZZUNK EGÉSZSÉGESEN
Ady Endre: Farsangi dal (részlet)
„Szép úri nép, ez itt egy más világ

Az időből kitépett ez az óra
Sírász e hely, hull reánk a virág

A múlt s  jövő jöttek találkozóra,
S nagy  Pán vigyáz e szép találkozóra”

Kedves Háziasszony!
A farsang vízkereszttől (jan. 06.) ham-
vazószerdáig terjed. Hagyományosan 
vidám lakomák, bálok jellemzik. Tart-
ják úgy is, hogy a tél búcsúztatója és 
a tavasz köszöntése. No, de a lényeg, 
hogy nincsen farsang „farsangi fánk” 
nélkül.

Köszöntsük mi is a farsangot egy 
pár süteménnyel.

Klári néni farsangi fánkja

Hozzávalók: 1 kg rétesliszt, 5 tojás sár-
gája, pici só, kb. 8 dl tej, 3-4 evőkanál 
cukor, 5 dkg olvasztott margarin, 5 dkg 
élesztő.

Elkészítés: A lisztet pici sóval elke-
verték és a közepébe mélyedést készí-
tettek, beleütötték az öt tojás sárgáját. 
Egy fél bögre tejben elolvasztották a 
cukrot és az élesztőt hozzáadva elke-
verték, megkelesztették. Ha megkelt, 
hozzáöntötték a többi tejet a liszthez és 
egészen lágy, nokedliszerű tésztát da-
gasztottak, de hozzáadták az olvasztott 
margarint is. Erőteljes dagasztás után a 
tészta alá, fölé, az edény oldalára lisztet 
hintettek és egy órán át kelni hagyták 
a tésztát, majd kettébe hajtották és 20 
percig állni hagyták. Egy ujjnyi vastagra 
kinyújtották és egy nagy peremű bögré-
vel kiszaggatták. Mielőtt a forró olajba 
helyezték a közepébe lyukat nyomtak 
az ujjukkal és lefelé fordítva fedő alatt 
sütötték, majd félidőben megfordítot-
ták és a sütést fedő nélkül folytatták. 
Szép, szalagos fánkot kaptak.

Lidi néni csörgő fánkja

„Baba látogatóba is vitték, farsangi mu-
latságba, vagy bableves mellé készítet-
ték.”

Hozzávaló és elkészítés: 6 tojás 
sárgája, 1 egész tojás, 2 kanál cukor, 
pici só, ½ dl rum, és amennyi lisztet 

felvesz. Az egészet jól kidolgozták, és 
egy kicsit pihentették, majd késhát vas-
tagságúra nyújtották. Cifra metélővel 
(derelyevágó) 10-15 cm-es ferde négy-
zetekre darabolták. A négyzet közepét 
is bevágták és a nyíláson az egyik sarkát 
átfordították, majd úgy tették a forró 
zsírba. Egyszerre csak annyit tettek a 
zsírba, amennyi könnyen elfért benne. 
Nagyon gyorsan sült, ezért gyorsan is 
kellett fordítani, szűrő kanállal szedték 
ki. Vaníliás porcukorral hintették meg.

Ági néni krumplibabája

1 kg krumplit megpucoltak, megmos-
tak és nyersen lereszeltek. Hozzáadtak 
2-3 evőkanál lisztet, csipetnyi sót, pici 
borsot, 2-3 gerezd apróra vágott fok-
hagymát és jól összekeverték. A pala-
csintasütőben zsíron úgy sütötték meg, 
mint a palacsintát, csak egy kicsit vas-
tagabbra. Üresen, lekvárral megkenve 
is fogyasztották. Volt olyan hely, ahol 
apróra felcsipkedték és sült káposztával 
összekeverve vagy házi készítésű sava-
nyúsággal fogyasztották.

Tepsiben is öntötték úgy, hogy 
tepertőaljával kikenték a tepsit és az 
egészet belehelyezték, tetejére tejfelt 
tettek. Pirosra sütötték és kis négyzet 
alakú formákra vágták.

Ezt a receptet országosan „lapcsán-
ka” néven ismerik, amelynek itt Pócs-
megyeren cukros változatát is készítet-
ték.

Túrófánk

Hozzávalók: 50 dkg rétesliszt, 50 dkg 
tehéntúró, 3 egész tojás, 1 csomag va-
níliás cukor, 10 dkg vaj, 1 pohár tejföl, 
csipet só, olaj a kisütéshez.

Elkészítés: A túrót burgonyanyo-
món áttörték, a tojás sárgákkal, és a vaj-
jal habosra keverték. Hozzáadták a va-
níliás cukrot, a lisztet, és a tejfölt, végül 
pedig a kemény habbá vert tojásfehérjét 
is hozzáöntötték. Az összekevert tész-
tát 30 percig pihentették. Ezután egy 
cm vékonyra kinyújtották, nagy fánk-
szaggatóval kiszaggatták. Kb. 15 percig 
megint pihentették, és nem túl forró 
egy ujjnyi olajban mindkét oldalát ki-
sütötték úgy, hogy a fánkok közepébe 
az ujjukkal egy lyukat nyomtak.

Lecsepegtetés után tálra szedték, és 
porcukorral meghintve tálalták.

Ezek a receptek a Pócsmegyeri 
Konyhák I-II. süteményes könyvében 
találhatók.

Ha szeretne finom, kipróbált házi 
süteményeket készíteni a könyv to-
vábbra is AKCIÓS áron kapható. Ér-
deklődni lehet a 6/30/426-2319 tele-
fonszámon.

Mindenkinek szép farsangot, finom 
ételekkel és süteményekkel kívánok!

Borszékiné Rétháti Ágnes
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„Gyuri bácsi üzenete” – Étrend kiegészítők
Jelenleg Magyarországon kb. 10000 étrend kiegészítő van forgalomban kapszula, tabletta vagy por formában.

Sokszor válogatás és gondolkodás nélkül kapjuk be ezeket a készítményeket azzal a meggyőződéssel, hogy jót tesznek 
nekünk. Néhány helyes és kevésbé helyes tényre hívnám fel figyelmüket ezzel kapcsolatban. 

Való igaz, hogy a helytelen táplálkozási szokásainkból adódó aránytalanságokat egyensúlyba hozhatjuk az étrend kiegé-
szítőkkel. A túl sok cukor, só, állati zsiradék fogyasztása miatt hiányt szenvedünk bizonyos vitaminokból, ásványi sókból-
például a 25-34 éves nők kétharmada vashiányos.  Ezeket könnyen pótolhatjuk egy-egy tablettával, de még jobb, ha több 
zöldséget, gyümölcsöt, zsíros húsok helyett halat fogyasztunk.

Életünk egy-egy szakaszában valóban nélkülözhetetlenek az étrend kiegészítők. Gyermekek fogainak védelmében ad-
hatunk fluort. A várandósság kezdetén a kismamának szüksége lehet B9 vitaminra, ami megakadályozza, hogy a magzat 
gerincfejlődési rendellenességekkel szülessen. A csontritkulás megelőzésére az idősebb szervezet nagyobb mennyiségben 
igényli a D vitamint.

Nem igaz, hogy az étrend kiegészítők ugyanolyan hatásosak, mint az élelmiszerek. A szintetikus molekulák sohasem 
tudják ugyanazt adni a szervezetnek, mint a természetesek. Pl. a növényi olajokban 8 fajta E vitamin található, a mestersé-
gesen előállított pirulában csak egyféle. Másik példa: a likopin, amely egy erős antioxidáns és képes a szabadgyököket sem-
legesíteni, így védi a szervezetet a rák kialakulásától, önmagában nem szívódik fel a bélben, de ha természetes formájában 
fogyasztjuk (pl. paradicsomot eszünk) könnyen asszimilálódik. Tablettaként nem.

Nem igaz továbbá, hogy ha nem is használnak az étrend kiegészítők, de ártani nem ártanak. A túlzott fogyasztásukkal 
igencsak kell vigyázni. Pl. a túl sok D vitamin vesekárosodást okozhat és megterheli a szívet, a túl sok vas káros a májra, a 
mértéktelen béta-karotin fogyasztás pedig megnöveli a dohányosoknál a tüdőrák kockázatát.  A túladagolt C-vitamin pro-
oxidánssá válik a szervezetben, mely elősegíti a szabadgyökök képződését.

Az viszont igaz, hogy a patikában korrekt és megbízható információval szolgálhatnak a gyógyszerészek. Már amennyi-
ben ismerik az adott terméket. Mert saját elmondásuk szerint nem győznek lépést tartani a tucatjával megjelenő csodasze-
rekkel, amelyekről nem kapnak megfelelő tájékoztatást.

Legjobb tehát, ha módjával fogyasztjuk ezeket a készítményeket, és mielőtt megvesszük őket, elgondolkodunk azon, 
valóban van-e rájuk szükségünk.

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

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

* Az egy csillaggal jelölt járatok 

csak tanítási napokon közlekednek. 

** A két csillaggal jelölt 

csak előre egyeztetés alapján közlekedik. 

Egyeztetni telefonon az az adott nap 17:00 óráig lehet. 

VITELDÍJAK 2012. 10. 01.

Felnőtt jegy:  300,-

Diák és nyugdíjas: 200,-

(csak érvényes igazolvány felmutatásával)

Kerékpár: 150,-

Kísérő nélküli csomag szállítás: 200,-

Bérletek 2012. 10. 01.

Havi dolgozó: 5 900,-

Diák / nyugdíjas: 3 000,-

Peiker és Társai Kft.

Telefon: 

06 (70) 577-7753

06 (30) 599-8705

PÓCSMEGYER - LEÁNYFALU 
RÉVÁTKELŐ MENETREND 2012. JÚNIUS 1-TŐL
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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

A Polgármesteri Hivatal közvetlen telefonszámai

Feladatkör Ügyintéző Telefonszám
Anyakönyvi ügyek, lakcímbejelentés Kajos Lászlóné 06-26-814-844
Adóügyek Kőbányai Jánosné 06-26-814-848
 Dudásné Tamási Anita 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

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

Ök. sz. határozatával 
értékesíteni kívánja 

Pócsmegyer Község Önkormányzatának 
tulajdonában lévő,

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

belterületi, 832 m2 alapterületű, 
kivett beépítetlen terület 

megnevezésű, ingatlanát.
 Vételár: 6.500.000.-Ft

 Érdeklődni: 
Pócsmegyer Község Önkormányzata

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

e-mail: 
onkormanyzat@pocsmegyer.hu 
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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
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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

Ajánlja fel személyi 
jövedelemadója 1%-át

Pócsmegyer és Surány Közművelődésért Közalapítvány – 
Adószáma: 18690558-1-13

Surányi Fürdő Egyesület – Adószáma: 19178745-1-13

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

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

Magyarországi Református Egyház – 
Technikai száma: 0066

Magyarországi Baptista Egyház – 
Technikai száma: 0286

Katolikus Egyház – 
Technikai száma: 0011

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

jelét pontosan tünteti fel.
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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:  06-26-311-320, 06-20-293-8506
Marosi Gusztáv Szentendre, Dunakorzó u. 18.             

                    hétfõn és szerdán 9-12-ig és 13-15-ig
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Gáspár Tibor elnök 06-20-321-8895
Szentendrei Földhivatal  312-331
Közjegyzõ, Szentendre  311-581
Pócsmegyeri Iskola  395-133
Óvoda  396-078
Szigetmonostori Iskola  393-472
Gyógyszertár, Pócsmegyer 395-277
Mûvelõdési Ház, Könyvtár  395-419
Takarékszövetkezet  395-003
Posta  395-575
ELMŰ Ügyfélszolgálat 06-40-38-38-38
Református Lelkészi Hivatal  395-128
Római Katolikus Plébánia 385-807
Baptista Lelkészi Hivatal 385-078

Pócsmegyeri Kisbíró
Megjelenik havonta 1200 példányban. 

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

Felelôs kiadó: Molnár Gyöngyi jegyzõ  
Szerkeszti: Csémy Istvánné 

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

Ügyfeleim részére eladó 
házakat, telkeket keresek.

Tardi Tamás ingatlanközvetítõ
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