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Dunakanyari Csatornázási Társulás
Tisztelt Lakosság!
A Dunakanyari Csatornázási Társulás
(5 települést érintő csatornázási projekt) életében, az elmúlt időszakban az
alábbi események történtek. A lakossági önerő befizetések 2012. január hónapban elkezdődtek. A Társulat elmúlt
évi kimutatása még nem áll rendelkezésünkre. Tájékoztatásuk szerint, a fizetési morál kb. 75-80%-os. A beruházás
lebonyolításához szükséges közbeszerzések (projektmenedzsment, mérnök,
kivitelező, nyilvánosság biztosítása)
folyamatban vannak.
A mérnöki eljárás a célegyenes felé
közeleg. 2013. február első hetében
várható a Nemzeti Fejlesztési Ügynök-

ség jóváhagyása mely alapján a győztes
pályázó kihirdethető, a szerződés megköthető. A nyertes tevékenyen részt
vesz a kivitelező kiválasztásában, a kiviteli tervek elkészítésében, és a projekt
teljes lebonyolításában.
Nyilvánosság és kommunikáció
(PR) kiválasztása céljából készült ajánlati felhívás, az ajánlattevők felé megküldésre került. Az ajánlatok bontása,
értékelése február hónapban várható.
A projektmenedzsment eljárás kiírása a közbeszerzési értesítőben megjelent, ajánlatok bontása előreláthatólag
március közepe.
A kivitelező kiválasztására készült
közbeszerzési dokumentumokat a Bí-

ráló Bizottság és a Társulási Tanács elfogadta, melyek a napokban az irányító
hatóság felé megküldésre kerülnek, jóváhagyás céljából. Az eljárás végeredménye május-június hónapra várható.
Szerződéskötés után kezdődhet a
kiviteli tervek elkészítése, engedélyeztetése. A munkálatok megkezdésének
várható időpontja, ez év december-jövő
év január hónap.
A projektzárás időpontja az aláírt
Támogatási Szerződés szerint 2014. július 7, mely előre láthatólag kb. ¾ évet
csúszik. A kivitelezői szerződés aláírása
után lesz pontosan kiszámítható a beruházás végső dátuma.
Klibán Zita (Forrás: DCsT)

Februárban már igényelhető a kedvezményes
Agrár Forgóeszköz Hitelprogram
Még kedvezőbb feltételekkel igényelhetik a gazdálkodók 2013 februárjától
az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogramot, mondta Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár pénteken Pécsett a Mecsek Takarék Szövetkezet ügyféltalálkozójával egybekötött
szakmai rendezvényen.
Az államtitkár hangsúlyozta: az agrárgazdaság kedvezményes forgóeszköz finanszírozását célzó program módosításai várhatóan 2013 februárjától
lépnek életbe. A jövőben a baromfi és
a sertés mellett a nyúl és a szarvasmarha ágazatban termeltető tevékenységet
végző vállalkozások is igényelhetnek
forgóeszköz, illetve tenyészállat-vásárlási célú hitelt.
Változik a program maximális futamideje 3-ról 6 évre, illetve a tőketörlesztés maximális türelmi ideje 1-ről 3
évre. A termeltetők által maximálisan
igényelhető hitelösszeg 250 millió fo-

rintról 500 millió forintra emelkedik.
Újdonság még, hogy a hitel a jövőben
felhasználható lesz meglévő hitel kiváltására is. Jelentős segítség a gazdálkodóknak, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium a programban felvett hitelek
kamatfizetéshez 50%-os, maximum évi
4 százalékpont kamattámogatást biztosít, így a termelőknek mintegy 3,6%/év
kamatot kell fizetniük.
Czerván György kiemelte: jól halad
az Agrár Széchenyi Kártya és a hozzá
kapcsolódó Agrár Széchenyi Kártya
Folyószámla Hitel forgalmazása.
A 2011 szeptembere óta elérhető
folyószámlahitel a kis- és közepes méretű vállalkozási (KKV) kritériumoknak megfelelő mezőgazdasági termeléssel, halgazdálkodással, mezőgazdasági feldolgozással és forgalmazással,
erdőgazdálkodással, vadgazdálkodással
foglalkozó vállalkozások és természetes személyek (többek között a családi

gazdálkodók, őstermelők, kistermelők)
kedvezményes finanszírozását szolgálja, kamattámogatott, szabad felhasználású hitellel.
A felvehető hitel ősszege maximum
25 millió forint, futamideje legfeljebb 3
év, kamata jelenleg 9,75%/év, amelyhez
a VM évi 2 százalékpont kamattámogatást nyújt, továbbá átvállalja az AgrárVállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
által nyújtott kezesség díjának 50%-át
is. A mezőgazdasági vállalkozás a hiteligénylést a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara, valamint a VOSZ területileg illetékes szervezeti egységeinél
(Regisztrációs Irodák) folyamatosan
nyújthatja be. Jelenleg 88 regisztrációs
irodában igényelhető az Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel-tette hozzá az államtitkár.
Vidékfejlesztési Minisztérium
Sajtóirodája
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A 2013-as év első rendes, nyilvános testületi ülésére január 31-én került sor.
A képviselők teljes létszámmal jelen
voltak. Németh Miklós polgármester
miután köszöntötte a megjelenteket ismertette a tervezett napirendet:
Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
1. Előterjesztés a fogorvosi alapellátás
ügyében
2. Előterjesztés a Szigeti Önkormányzati Társulás alapításáról
3. Előterjesztés az alpolgármester illetményének megállapításáról
4. Előterjesztés belterületbe csatolási
kérelemről
5. Aktuális témák:
- Peiker és Társai Kft. kérelme
- önkormányzati terület bérlési kérelem
6. Előterjesztés a Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésével kapcsolatos ügyekben
Németh Miklós polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy dr. Fülöp
Judit egészségi problémákra hivatkozva nem tudja tovább folytatni praxisát.
A vele kötött szerződés értelmében
további 6 hónapig biztosítania kell az
ellátást. Ajánlást tett az új fogorvos, dr.
Kolcsár Attila személyére, aki egyéni
vállalkozóként végezné tevékenységét.
Az önkormányzat feladatellátási szerződést köt vele.
A 2. napirendi pont, előterjesztés
Szigeti Önkormányzati Társulás alapításáról. Németh Miklós polgármester
elmondta, hogy 200 Ft/fő éves díj terhelné Pócsmegyer települést.
Fazekas János képviselő szerint
konkrét funkció nem látszik a létrejött
megállapodás mögött.
Válaszul Németh Miklós polgármester elmondta a képviselő úrnak, hogy
a következő Uniós ciklusban a sziget

kiemelt szerepet kap. (Kerékpárút, lovas turizmus, kultúra stb.) Különböző
helyekről kapott a település megkeresést a sziget fejlesztése kapcsán. Mindenképp előny, ha a szigeti települések
egységet képeznek. Az együttműködés
első lépése volt a főépítész közös foglalkoztatása.
A 3. Napirendi pont előterjesztés
belterületbe csatolási kérelemről.
A napirendi pontot Takács József
műszaki előadó terjesztette elő, azzal a
megjegyzéssel, hogy a kérdéses ingatlan
Surány IV.-ben, a Gyümölcsös utcában lévő terület. A földhivatal minden
egyes telek bevonásánál egyedi döntést
kér. A Képviselő-testület támogatta a
településszerkezeti tervben kertvárosias lakóövezetként szereplő, a szabályozási tervben Lke-4 övezeti besorolású
zártkerti telek területének belterületbe
vonását.
A 4. napirendi pontban az alpolgármester úr illetményének megállapítására került sor.
Molnár Gyöngyi jegyző tájékoztatta a Testületet, hogy a vonatkozó
törvény szerint jelen esetben 173.925
Ft-tól 251.225.-Ft-ig terjedhet a tiszteletdíj összege, mely saját kérésre lehet
alacsonyabb.
Gombás Jenő alpolgármester kérése
2013. évre bruttó havi 100.000.-Ft volt,
melyet a Testület jóváhagyott.
5. napirendi pont alatt az aktuális
témákat tárgyalja a Testület, elsőként
Peiker és Társai Kft. kérelmét.
Németh Miklós polgármester emlékeztette a képviselőket, hogy a 2012. év
decemberi ülésen elhalasztotta a testület a szolgáltató által benyújtott kérelem elbírálását.
Sajnos több lakossági panasz érkezett a vállalkozóra. Mind a lakosságtól,
mind a szolgáltatótól toleranciát kért

az önkormányzat, mivel a révközlekedés szükséges mindenki számára.
Takács József műszaki előadó terjesztett elő egy kérelmet, melynek
benyújtója trafikot szeretne nyitni a
Pázsit-tóval szemben lévő területen. A
kérelmet a Testület nem hagyta jóvá.
6./ Előterjesztés a Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésével kapcsolatos ügyekben.
A napirendi ponthoz Molnár Gyöngyi jegyző hozzáfűzte, a kiküldött
szervezeti ábra tükrözi az átszervezési
elképzelést. Főbb területek a pénzügy,
gazdálkodás, adó, igazgatás, műszak,
titkárság, fizikai állomány.
Fazekas János képviselő megjegyezte, hogy a járási és állami hivatalok létrejötte azt feltételezi, hogy nem növekszik a létszám. Ehhez Pócsmegyer Önkormányzatának is tartania kell magát.
A közalkalmazotti létszámra normatíva
van megadva.
Molnár Gyöngyi jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy a polgármesteri
hivatal létszáma 8 fő, a községgazdálkodás 2 fő. A törvény a település lélekszáma alapján maximum 8 fő közalkalmazottat enged.
Németh Miklós polgármester közölte, hogy a szervezetábra jelenleg
tájékoztató jellegű, a pénzügyi háttér
még nincs kidolgozva. A költségvetés
elfogadásáig elhalasztható a döntés.
Végezetül Hagymási János képviselő a gazdák kérését tolmácsolta. Olyan
pályázatot kellene keresni, mely támogatná egy öntözőrendszer megépítését,
amely a Pázsit-tóról lehetővé tenné a
földek öntözését.
A Testületi ülést 20óra 05 perckor
zárta be Németh Miklós polgármester.
Az összefoglalás Klibán Zita
jegyzőkönyve alapján készült

A szemétszállításról
Ígéretünk ellenére februári számunkban sem adhatunk végleges tájékoztatást a 2013. évre érvényes szemétszállítási feltételekről, miután Gyenes Szilárddal a Zöld Híd Régió ügyvezető igazgatójával január 11-én folytatott tárgyaláson elhangzott pócsmegyeri javaslatokra, a február 13-án internetes üzenetben érkezett szerződéstervezet ad részben választ. A
szerződéstervezetre a Zöld Híd Régió február 22.-ig várja az arra illetékesek válaszát, esetleg kérdéseiket.
Amíg a szerződést a Képviselő-testület meghatalmazásával Németh Miklós polgármester úr alá nem írja, nem minősül
érvényesnek.
Kérjük további szíves türelmüket.
2.
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Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
2012. évi tevékenysége számokban
Sajtóreggeli keretein belül összegezte
az elmúlt évben végrehajtott feladatokat Juhász Attila tű. alezredes, a Pest
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója.
Mielőtt megkezdődött volna a 2012es év értékelése, Juhász Attila tű. alezredes és a Pilis Mentőcsoport vezetői
közvetlenül a sajtómegbeszélés előtt
írták alá az önkéntes mentő szervezetek
támogatásáról szóló szerződést. A BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ugyanis 2012-ben pályázatot írt ki
az önkéntes mentőszervezetek feladataihoz kapcsolódó technikai- gépjármű- és
védőeszköz ellátás támogatására, aminek a Pest megyei Pilis Mentőcsoport
tagszervezeti kiválóan megfeleltek.
A kötetlen sajtóbeszélgetésen Juhász
Attila tű. alezredes kiemelte, hogy az átszervezések legfőbb célja az volt, hogy
egy hatékonyabban működő, egységes
rendszert hozzunk létre és magas színvonalon biztosítsuk a lakosság védelmét.
Röviden ismertette az igazgatóság
és az irányítása alá tartozó kirendeltségek struktúráját.
Az elmúlt évben nagyobb figyelmet kapott a veszélyes üzemek és veszélyes anyag szállításának ellenőrzése.
A katasztrófavédelmi osztály keretein
belül integrálták a tűzvédelmi, polgári
védelmi és iparbiztonsági szakterületek
hatósági feladatait, aminek eredményeként helyi szinten a kirendeltségek is
nagyobb figyelmet fordítanak veszélyes
anyagokkal foglalkozó üzemek, cégek
ellenőrzésére.
Juhász Péter tű. alezredes megyei
tűzoltósági főfelügyelő, Pásztor József
tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő, és Palotai István tű. százados főügyeleti osztályvezető is beszámolt a szakterületüket érintő eseményekről, változásokról, így a média megjelent képviselői
betekintést nyerhettek a polgári védelem, a tűzvédelem és az iparbiztonsági
szakterületek legfontosabb elemeibe.
Az elmúlt évben több mint 7500

alkalommal vonultak a megyei katasztrófavédelem egységei káreseményhez.
A 2011. évi statisztikai adatokhoz viszonyítva elmondható, hogy Pest megyében növekedett a beavatkozások
száma 2012-ben. Tűzoltóinknak összesen 7536 esetben kellett káresethez
vonulniuk, aminek több mint a felét
tűzesetek tették ki. A műszaki mentésekkel kapcsolatos beavatkozások
száma jelentősen csökkent, a tűzesetek
száma viszont megnőtt.
Kiugróan magas volt márciusi hónapban a vegetációs és avar tüzek száma, ezzel arányosan a beavatkozások
költségei is jelentősen megnőttek. A
355 sérült közül 80 fő tűzesetben szenvedett balesetet. Igaz a sérültek száma
csökkent, az 59 haláleset még mindig
jelentősen magasnak mondható.
A polgári védelmi szakterület alapvetően preventív munkát hajt végre és legfőbb feladatai közé tartozik a társszervekkel való folyamatos kapcsolattartás,
amely hatékony munkát eredményez.
A rendkívüli téli időjárás okozta

balesetek és problémák elkerülése érdekében már a tavaszi időszakban megkezdték a befogadó- és melegedőhelyek számának, azok ellátottságának, és
befogadóképességének felmérését.
A polgári védelem szakemberei
241 helyen vettek részt az ár-és belvízi
rendszerek feltérképezésében.
A 3x3-as akcióterv keretében kiemelt figyelmet fordítottunk a tanuló
ifjúság tűzvédelmi és katasztrófavédelmi felkészítésére is. Számtalan programot és előadást tartottak szakembereink óvodákban, általános-és középiskolákban, ami nagy sikert aratott mind a
diákok, mind a pedagógusok körében.
Palotai István tű. százados a megyei
műveletirányítási központ felépítéséről, szerkezetéről, a PAJZS informatikai rendszerről adott tájékoztatást. A
tűzoltósági főfelügyelő által már említett több ezer káresemény művelet
irányítását a megye főügyelete szolgálatonként négy emberrel teljesíti.
Pest Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Dr. Varga László járási hivatalvezető
Dr. Dietz Ferenc polgármester úrhoz
írott levelében foglalt tájékoztató
Tisztelt Polgármester úr!
Tájékoztatom Önt, hogy a Jó Állam megvalósítása érdekében tett újabb lépésként Pest megyében a járási székhelyen működő okmányiroda ügyfélfogadási
rendje megváltozott.
Ennek keretében 2013. február 1-jétől Szentendrén minden hétköznap reggel 8 és este 8 óra között változatlan helyen nyílik lehetőség ügyintézésre az
állampolgárok számára..
Fontosabb telefonszámaink: titkárság: 06-26-501-900
Szociális ügyek: 06-26-501-923, 501-924, 501-904
Építésfelügyelet: 06-26-501-916, 501-920
Működés-ellátás: 06-26-501-926
A fenti tájékoztatót Dr. Dietz Ferenc polgármester úr internetes üzenetben
tudatta Németh Miklós polgármester úrral.

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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Pócsmegyer Község Önkormányzat Kép
A testületi ülések
JANUÁR 17.
Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés a Pro Pócsmegyer Településfejlesztési Kft. 2012. évi üzleti tervének módosításáról
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Ügyvezető
Véleményezi: Pénzügyi-Településfejlesztési Bizottság
Tájékoztató az aktuális pályázatokról,
pályázati lehetőségekről
Előadó: Polgármester
Tájékoztató a nagyberuházások előkészítéséről, illetve helyzetéről
Előadó: Polgármester
Tájékoztató a folyamatban lévő önkormányzati perek és pályázatok helyzetéről
Előadó: Polgármester
FEBRUÁR 14.
Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés az Önkormányzat 2013.
évi költségvetéséről
Előadó: Polgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Pénzügy
Véleményezi: Pénzügyi-Településfejlesztési Bizottság
Előterjesztés Pócsmegyer község Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők teljesítménykövetelményeinek
alapját képező célok meghatározásáról
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: jegyző
Előterjesztés az óvoda felvételi időpontjáról, az óvodai jelentkezés módjáról, egyéb a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 102.§ (2) bekezdés
c./ pontjában foglalt kérdésről
Előadó: Polgármester és Óvodavezető
Véleményezi: Oktatási-Kulturális és
Sportbizottság
Tájékoztató a bizottságok 2013. évi
munkatervéről
Előadó: Bizottságok elnökei
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Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Jegyző
Véleményezi: valamennyi Bizottság
Előterjesztés a Pro Pócsmegyer Településfejlesztési Kft. 2013. évi üzleti tervéről
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Ügyvezető
Véleményezi: Pénzügyi-Településfejlesztési Bizottság
Tájékoztató az aktuális pályázatokról,
pályázati lehetőségekről
Előadó: Polgármester
Tájékoztató a nagyberuházások előkészítéséről, illetve helyzetéről
Előadó: Polgármester
Tájékoztató a folyamatban lévő önkormányzati perek és pályázatok helyzetéről
Előadó: Polgármester
MÁRCIUS 7.
Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés Szociális Szolgáltatás Tervezési Koncepcióról
Előadó: Polgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Jegyző
Véleményezi: Népjóléti Bizottság
Előterjesztés a 2013. éves összesített
Közbeszerzési Terv elfogadásáról
Előadó: Polgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Pénzügy
Véleményezi: Pénzügyi-Településfejlesztési Bizottság
Tájékoztató az aktuális pályázatokról,
pályázati lehetőségekről
Előadó: Polgármester
Tájékoztató a nagyberuházások előkészítéséről, illetve helyzetéről
Előadó: Polgármester
Tájékoztató a folyamatban lévő önkormányzati perek és pályázatok helyzetéről
Előadó: Polgármester
ÁPRILIS 11.
Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Előterjesztés az önkormányzat 2012.
évi gazdálkodásának zárásáról (zárszámadás) és a pénzmaradvány elfogadásáról
Előadó: Polgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Pénzügy
Véleményezi: Pénzügyi-Településfejlesztési Bizottság
Előterjesztés az Önkormányzat 2012.
évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II.
13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Polgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Pénzügy
Véleményezi: Pénzügyi-Településfejlesztési Bizottság
Beszámoló a belső ellenőrzés 2012. évi
tapasztalatairól.
Előadó: Polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-Településfejlesztési Bizottság
Tájékoztató az aktuális pályázatokról,
pályázati lehetőségekről
Előadó: Polgármester
Tájékoztató a nagyberuházások előkészítéséről, illetve helyzetéről
Előadó: Polgármester
Tájékoztató a folyamatban lévő önkormányzati perek és pályázatok helyzetéről
Előadó: Polgármester
MÁJUS 9.
Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Beszámoló Pócsmegyer Község Önkormányzatának gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a
gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.
96. § (6) bekezdése alapján
Előadó: Polgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Jegyző
Előterjesztés a Pro Pócsmegyer Településfejlesztési Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Ügyvezető
Véleményezi: Pénzügyi-Településfejlesztési Bizottság
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viselő-testületének 2013. évi munkaterve
ideje és napirendje:
Tájékoztató az aktuális pályázatokról,
pályázati lehetőségekről
Előadó: Polgármester

Előadó: Polgármester
Véleményezi: Oktatási-Kulturális és
Sportbizottság

Tájékoztató a nagyberuházások előkészítéséről, illetve helyzetéről
Előadó: Polgármester

Tájékoztató a nagyberuházások előkészítéséről, illetve helyzetéről
Előadó: Polgármester

Tájékoztató az aktuális pályázatokról,
pályázati lehetőségekről
Előadó: Polgármester

Tájékoztató a folyamatban lévő önkormányzati perek és pályázatok helyzetéről
Előadó: Polgármester

Tájékoztató a folyamatban lévő önkormányzati perek és pályázatok helyzetéről
Előadó: Polgármester

Tájékoztató a nagyberuházások előkészítéséről, illetve helyzetéről
Előadó: Polgármester

DECEMBER 12.

JÚNIUS 13.

Tájékoztató a folyamatban lévő önkormányzati perek és pályázatok helyzetéről
Előadó: Polgármester

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés Pócsmegyer Község Díszpolgára Cím adományozásáról
Előadó: Polgármester
Véleményezi: Oktatási-Kulturális és
Sportbizottság
Előterjesztés a Pest Megye Díszpolgára
Cím, Pest Megyéért Emlékérem, az Év
Családja Pest Megyében és egyéb Pest
Megyei díjak adományozásának javaslattételéről
Előadó: Polgármester
Véleményezi: Oktatási-Kulturális és
Sportbizottság

OKTÓBER 17.
Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Helyi adó rendelet felülvizsgálata
Előadó: Polgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Adóügy
Véleményezi: Pénzügyi-Településfejlesztési Bizottság
Tájékoztató az aktuális pályázatokról,
pályázati lehetőségekről
Előadó: Polgármester

Tájékoztató az aktuális pályázatokról,
pályázati lehetőségekről
Előadó: Polgármester

Tájékoztató a nagyberuházások előkészítéséről, illetve helyzetéről
Előadó: Polgármester

Tájékoztató a nagyberuházások előkészítéséről, illetve helyzetéről
Előadó: Polgármester

Tájékoztató a folyamatban lévő önkormányzati perek és pályázatok helyzetéről
Előadó: Polgármester

Tájékoztató a folyamatban lévő önkormányzati perek és pályázatok helyzetéről
Előadó: Polgármester
SZEPTEMBER 12.
Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi
költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előadó: Polgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Pénzügy
Véleményezi: Pénzügyi-Településfejlesztési Bizottság
Előterjesztés Pócsmegyer Község Díszpolgára Cím adományozásáról
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NOVEMBER 14.
Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés Pócsmegyer Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról és tájékoztató a 2013. I-IX.
havi költségvetési gazdálkodásról
Előadó: Polgármester
Előterjesztés elkészítésében közreműködik: Pénzügy
Véleményezi: Pénzügyi-Településfejlesztési Bizottság
Tájékoztató az aktuális pályázatokról,
pályázati lehetőségekről
Előadó: Polgármester

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Előterjesztés a Képviselő-testület 2014.
évi munkatervének meghatározásáról
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: valamennyi bizottság
A Képviselő-testület mellett működő
bizottságok beszámolója a 2013. évben
végzett munkájukról
Előadó: A bizottságok elnökei
Tájékoztató az aktuális pályázatokról,
pályázati lehetőségekről
Előadó: Polgármester
Tájékoztató a nagyberuházások előkészítéséről, illetve helyzetéről
Előadó: Polgármester
Tájékoztató a folyamatban lévő önkormányzati perek és pályázatok helyzetéről
Előadó: Polgármester
A helyi önkormányzatokról szóló 1990.
LXV. törvény 13. §-a szerint: „A Képviselő-testület évente legalább egyszer,
előre meghirdetett közmeghallgatást
tart, melyen az állampolgárok és szervezetek képviselői közérdekű kérdéseket
és javaslatokat tehetnek.”
SZMSZ 28. §: „A képviselő-testület
évente legalább kétszer, előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a
választópolgárok és a helyben érdekelt
szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek. A képviselő-testület a polgármester által meghatározott időpontban minden év I. felében
(üdülési szezonban) Surány településrészen, valamint minden év II. felében az
„ősfaluban” előre meghirdetett közmeghallgatást tart.”
Németh Miklós
polgármester
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Tájékoztató
A Szentendrei Járási
Hivatal hatáskörébe
tartozó egyes szociális
ellátásokkal kapcsolatos
ügyintézésről
Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013.
január 01.-től az alább felsorolt szociális igazgatási feladatokat a Szentendrei Járási Hivatal látja el:
• időskorúak járadéka
• alanyi ápolási díj megállapítása
(méltányosságból megállapított ápolási díjjal kapcsolatos ügyintézés továbbra is a helyi önkormányzatoknál
történik)
• alanyi és normatív alapon járó közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása
• egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása
Szentendrei Járási Hivatalhoz
tartozó települések:
•
Budakalász
•
Csobánka
•
Dunabogdány
•
Kisoroszi
•
Leányfalu
•
Pilisszentkereszt
•
Pilisszentlászló
•
Pomáz
•
Pócsmegyer
•
Szentendre
•
Szigetmonostor
•
Tahitótfalu
•
Visegrád
Ügyintézés Helye:
Szentendrei Járási Hivatal címe,
elérhetősége:
Járási Törzshivatal
2000 Szentendre, Dózsa Gy. utca 8.
06/20-290-8463
Tahitótfalui Kirendeltség
2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.
06/26-387-123 / 124 mellék
Ügyfélfogadás rendje:
• Hétfő: 13 – 16 óráig,
• Szerda: 8 – 12 és 13 – 16 óráig és
• Péntek: 8 – 12 óráig
6.
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Ide veled erőspaprika!
Az erőspaprika égeti zsírt, csökkenti a fájdalmat, gátolja a fertőzést, sőt a rákos
sejtek elpusztításában is segítséget nyújthat.
A paprika Szent-Györgyi Albert munkássága révén tett szert világhírnévre, a
C-vitamin tartalmának felfedezése Nobel-díjat jelentett a magyar kutató számára. A paprika termesztése azonban több ezer éves hagyományokra nyúlik vissza.
Őshazája Mexikó, de számos nép konyájában és gyógyszertárában is megtalálható
évszázadok óta.
A fogyókúrázók körében nagy népszerűségnek örvend az erőspaprika, mivel
növeli a testünk hőmérsékletét, serkenti az anyagcserénket, ezáltal a zsír energiává
történő átalakításában hatékony segítséget nyújt.
Az erőspaprika hatóanyaga a kapszaicin, mely a bőrön és a nyelven igen erős,
égető érzést vált ki. Veszélyes és fájdalmas lehet a szembe, az orrba, a szájba vagy
a torokba kerülve. A kapszaicint tartalmazó paprikakivonat egyik fő alkotóeleme
a könnygáznak valamint az önvédelmi sprayknek is. A kapszaicin nem oldódik
vízben, csak zsírban és alkoholban, ezért nem lehet vízivással enyhíteni az égető
tüneteket.
Egyes kutatások szerint a kapszaicinnak megelőző és preventív szerepe lehet
a szív- és érrendszeri megbetegedéseknek. A gyógyászatban évszázadok óta fájdalomcsillapítóként és immunerősítőként is alkalmazzák a kapszaicint, alkalmas
a meghűlés tüneteinek enyhítésére. Fertőzésgátló, látást élesítő, vérzést csillapító
és cukorbetegséget gyógyító hatása is ismert, előbbi miatt a malária és a kolera
gyógyszereként is számon tartják. Amerikában a hascsikarás ellenszereként használják a paprikapálinkát
Az egyik legújabb fejfájás-csillapító orrspray hatóanyaga is a kapszaicin, mely
először égő hatást vált ki, majd az orr nyálkahártyáinak idegvégződéseit érzéketlenné teszi, és ellazítja az ereket és az arcizmokat.
És ez még nem minden! A Biochemical and Biophysical Research Communication című szaklap arról számolt be, hogy a nottinghami egyetem kutatói arra
az eredményre jutottak, hogy a kapszaicin képes elpusztítani a rákos sejtekben az
energia termeléséért felelős mitochondriumokat, és ezzel a beteg sejt pusztulását
okozza. A kapszaicin rákmegelőző hatását magyar tudósok kutatásai is megerősítik. A kapszaicin ráadásul itt is szelektíven hat, ugyanis az egészséges sejteket
nem támadja meg. A kapszaicin sikeresen alkalmazható a rákellenes kemoterápia
során, hiszen a kezelésnek gyakori mellékhatása a szájnyálkahártya gyulladás. Ez
kapszaicin tartalmú bonbonok szopogatásával orvosolható.
Forrás: hazhozpatika.hu
Dr. Tihanyi István • Fotó: sxc.h

Kutyaoltás, kutyák chippel
történő kötelező ellátása
Értesítem a Tisztelt ebtulajdonosokat,hogy a Magyar Állatorvosi Kamara Elnökségének határozata alapján a kedvtelésből tartott állatok részére szervezett
összevezetéssel történő-tömeges mikrochip-behelyezés tilos. /147/2004(X.1)
FVM rendelet 5.§ (3) bekezdése szerint/. Továbbá a 164/2008 (XII.20.) FVM
rendelet 4.§ (7) bekezdése alapján, veszettség ellen, csak elektronikus transzponderrel (beültetett chippel) megjelölt eb oltható.
Ezért kérem a Tisztelt ebtulajdonosokat, hogy ezen műveletek elvégzése
előtt hívjon az alábbi telefonszámokon: 06-30-9-742-548, 06-30-867-0716
2013.évi összevezetéses eboltás Pócsmegyer-Surány:
2013.03.01 10.00.-12.00. KÖZSÉGHÁZA
Pótoltás: 2013.03.14. 15.00.-16.00. KÖZSÉGHÁZA
2013.03.01.12.30.-14.00. SURÁNY NAPSUGÁR TÉR
Dr. Bándli József állatorvos
www.pocsmegyer-surany.hu
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Tisztelt Címzett! Kedves Rendezvény Látogató! Kedves Alkotó!

Meghívó – III. Dunakanyar Kézműves Kiállítás és Vásár
Immáron harmadik alkalommal kerül
megrendezésre a Dunakanyar Kézműves Kiállítás és Vásár elnevezésű térségi rendezvény. A hagyományteremtő
szándékkal életre hívott, évente megrendezésre kerülő esemény célja, hogy
a Dunakanyar sokszínű, magas színvonalú kézműves értékeit, portékáit évről
évre bemutassuk a régióban élők és látogatók számára, ugyanakkor lehetőséget teremtsünk a különféle kézműves
műhelyek, alkotók közötti szervezett
kommunikáció kialakítására, az alkotó egyének, művészek összefogására,
tevékenységüket elősegítő tapasztalatcserére.
Az esemény elnevezése:
III. Dunakanyar Kézműves Kiállítás
és Vásár

A rendezvény helyszíne:
Szigetmonostor Faluház
(Árpád u. 15.)
Időpont: 2013. március 2. szombat
9.00-19.00 óra
A rendezvény fővédnökei:
Molnár Zsolt,
Szigetmonostor polgármestere
Dr. Sajtos Sándor Imre,
Tahitótfalu polgármestere
Ezúton várjuk a Dunakanyarban élő
és alkotó kézművesek jelentkezését a
kiállításra és vásárra. Idén első alkalommal gasztronómiai sátor is lesz, amely
a térség kézműves ételeit készítők számára biztosít megjelenést. Várjuk az ő
jelentkezésüket is!
Jelentkezési határidő: 2013. február
26. kedd

A kézműves kiállításon és vásáron
megjelenő kézművesek számára a jelentkezés az alábbiakban található email címen keresztül történik, a név,
településnév, kézműves termék jellegének megadásával történik. A részvétel mindenki számára díjtalan!
Az eseménnyel kapcsolatos további információ, részletes program,
itt ismerhető meg: http://www.szigetmonostor.hu/index.php/aktualis/
programok/145-dunakanyar-kezmuves-vasar-2013
Szeretettel várjuk Önt és Kedves
Családját is a rendezvényre!
Üdvözlettel:
Kovács Attila Szigetmonostor Faluház
Tel.: +36 70 374-0541
e-mail: faluhaz@szigetmonostor.hu

A földhasználati
regisztrációról

Hétvége a zene
jegyében

A Vidékfejlesztési Minisztérium törvénymódosítást nyújt
be annak érdekében, hogy a mezőgazdasági területek használatának bejelentése illeték- és díjmentes legyen. A belterületi fekvésű 1 hektár alatti területekre – amit sokan tévesen „kiskerteknek” neveznek - ez a jogszabály eddig sem
vonatkozott, s ezután sem fog, tehát nem kell utánuk 6000
forintos regisztrációs díjat fizetni.
Az erdő művelési ágú területek kivételével minden földterület használatát be kell jelenteni, ha a földterület az ingatlannyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő
(gyep), nádas, fásított terület művelési ágban vagy halastóként
van nyilvántartva. A bejelentési kötelezettség kiterjesztésének célja, hogy a földhasználati viszonyok átláthatóak
legyenek.
Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája

A népszerű és gyönyörű nyári zenés estek utolsó hangjai is
elhaltak, csak a tudat maradt meg bennünk, hogy 2013-ban
is felcsendülnek újra a templomban, a kápolna kertjében és
nem utolsó sorban a szép Akácos utcai közösségi házban.
Még szerencse, hogy ezzel a halasztott programmal nem
mindenki érte be, és január 3. hetének végén kivételes zenei
élményben lehetett része a zenekedvelőknek.
A hétvége kiemelkedő eseménye volt Pitti Katalin operaénekes művésznő vasárnapi előadóestje, melyre a Művelődési ház zsúfolásig megtelt helyiségében került sor.
A művésznő nem először volt vendégünk, hallgatóságát
lebilincselte énekszámokkal, prózával, verssel fűszerezett
előadása.
Pitti Katalin művésznő fellépését megelőzte egy péntek
esti hangverseny, igaz, hogy csak felvételről láttuk-hallottuk, nélkülözve a művész személyes jelenlétének varázsát,
de hát ez nem is volt csoda, hisz az estet Vivaldi zenéje töltötte be, és aki a gyönyörű áriákat énekelte felvételről, Cecilia Bartoli, világhírű olasz mezzoszoprán énekesnő.
Mindössze néhányan ültünk elbűvölve a Vivaldi dallamoktól és a szépséges, olasz temperamentumú énekesnő
hihetetlen virtuozitásától, a Művelődési ház vetítéshez besötétített termében.
Pitti Katalin meghívását Dr. Kiss Andrásnak, a Viva Vivaldi estet Karsai Gábornak köszönhetjük.

Pócsmegyer-Surány zártkerti külterületi utcái. Ezen
utcákban lévő ingatlanok érintettek a földhasználati regisztráció kötelezettséggel.
A Földhivatali regisztrációra meghatározott határidő:
2013. március 31.
Akácvirág u., Baba u., Csóka u., Dió u., Domboldal
u., Fácános u.(részben), Gerle u., Gólya u. , Gyümölcsös
u.(pócsmegyeri része), Gödszigeti tanyák, Halom u., Lapály u., Lejtős u. , Luca u., Labdarózsa u., Nyírfás u., Pintyőke
u., Róka u., Sas u., Seregély u., Sirály u., Veréb u.,
Sziget út Harkály és Gyümölcsös u. közötti része
(Surány IV.)
Szérűskertek és környezetük
Tanyák és lovardák.
www.pocsmegyer-surany.hu

Csémy Istvánné
7.
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H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43.

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
: 1903, Pf.:314 Tel: (36-1) 469-4105 Fax: (36-1) 469-4353 e-mail: pest.mki@katved.gov.hu

KÖZLEMÉNY
Szén-monoxid-mérgezés miatt összesen tíz embert kellett kórházba
szállítani a hétvégén Pest megyében.
Péntektől vasárnapig öt szén-monoxid-mérgezésgyanús esetet jelentettek a Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság műveletirányítási központjának.
Pénteken késő este Kistarcsán egy idős
házaspár lett rosszul otthonában, majd
később Sződön egy négytagú családon
mutatkoztak a szén-monoxid mérgezés-tünetei. A kistarcsai épületben cserépkályhát, míg a sződiben kombinált
gázcirkót használtak. A mentőszolgálat
a mérgezésben érintett embereket kór-

házba szállította megfigyelésre, tűzoltóink azonban sem Kistarcsán, sem pedig Sződön nem tudtak szén-monoxidkoncentrációt kimutatni, mivel a helyiségeket kiérkezésükig kiszellőztették a
további veszély elkerülése érdekében.
Szombat hajnal négy óra magasságában Gödön egy családi házban jelzett
be a szén-monoxidmérő-készülék. A
kiérkező váci tűzoltók egészségügyi értékhatár alatti gázkoncentrációt mutattak ki, de azért a lakókat – bár panaszmentesek voltak – a mentőszolgálat
megfigyelésre kórházba szállította.
Vasárnap reggel Pomázon lett rosszul két ember, kórházba szállították
őket. A pomázi tűzoltók és a Pest me-

gyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat méréseket végzett az épületben,
de a gáz veszélyes koncentrációját nem
tudták kimutatni. A mentőszolgálat és
a kórházi tájékoztatás szerint valamennyien különböző mértékű szén-monoxid-mérgezést szenvedtek.
A további mérgezések elkerülése érdekében javasoljuk a lakosságnak szén-monoxid-érzékelő készülék
használatát, ami hangosan jelzi, ha
megnövekszik a gázkoncentráció. Az
érzékelő használata akár életeket is
menthet.
Spitz Alexandra tű. zls. szóvivő
0620/268-7262

Pitti Katalin előadásáról
A Magyar Kultúra Napja alkalmából
a Zöldszigeti Polgári Kulturális Egyesület nevében meghívtam Pitti Katalin
Liszt-díjas érdemes művész operaénekest, Budapest díszpolgárát és Hegedűs
Valér zongoraművészt egy előadásra január 20-ra a Művelődési Házba.
A kiváló művésznő készségesen és
nagy szeretettel tett eleget a kérésemnek. Néhány éve a református templomban már volt alkalmunk örömmel
csodálni művészetét. Most, a családiasabb környezetben, ha lehet még nagyobb élmény volt látni és hallani ezt a
csodálatos művésznőt és társát.
A Művelődési Ház zsúfolásig megtelt termében Pitti Katalin olyan közvetlenséggel lépett színpadra, mintha
közülünk vált volna ki és olyan magával ragadóan énekelt , szavalt és beszélt
hozzánk, ami mindnyájunkat művészetének magaslatába emelt.
Műsorát a Magyarország az én hazám c. dallal kezdte és az Ómagyar Mária siralommal folytatta mély átéléssel.
Volt a műsorban Petőfi, Ady, Reményik Sándor vers, Hamvas Béla idézet és még mi minden. Magyar népdalok, pl. az Elindultam szép hazámból
kezdetű, Liszt Ferenc egyik gyönyörű
dala, Kodály Zoltán 15 éves korában
írt Ave Mariája. Beszélt anyanyelvünk
egyedülálló értékeiről. Ennek kapcsán
a világhírű Sorbonne egyetem kutatásáról, amely az alapszavak (etimon) arányát vizsgálta a különböző nyelvekben.
8.

A világnyelv angolban az alapszavak
aránya 4%, a latinban 5%, a szanszkritban 12%, a törökben kb. 18%, a magyarban 68%(!). Legyünk hát, merjünk
büszkék lenni legnagyobb kincsünkre,
anyanyelvünkre és vigyázzunk rá.
Beszélt a székelyek magyarságáról,
a magyar kultúráról. Kodályi idézte,
aki arra a kérdésre, ki a magyar? – azt
válaszolta, hogy az, aki a magyar kultúra része, tehát amennyit magáévá tett a
magyar kultúrából.
Kijelentette, hogy a színvonalas operett is a magyar kultúra része. Nagyszerűen illett a hangulatba néhány gyönyö-

rű operett ária, pl. a Marica grófnőből,
melyeket felszabadultan táncolva adott
elő a művésznő, a közönség lelkes tapsától kísérve.
A végén Halmos László Benedictus
(Áldás) c. művével a sorok közé lépett
és úgy énekelt külön-külön mindannyiunkhoz.
Zárásként a Himnusz közös éneklésére szólította fel a közönséget. Rég
nem hallottam úgy zengeni nemzeti
imánkat, mint azon az estén.
Egy felejthetetlen estének voltunk
részesei. Szívbeli köszönet érte.
Dr. Kiss András

TÉLI VÁSÁR

SZÁRAZ
TŰZIFA
ELADÓ!

20-30-40%-kal
olcsóbban
vásárolhat a
TOPÁN
CIPŐBOLTBAN
2013. február 12-től,
Tahitótfalu Hősök
tere.
Szolgáltatásunk
cipőjavítással
bővül.

Akác kugli
2.350,- Ft
Tölgy kugli
2050,- Ft.
FORESTER KFT.
Szabó Zoltán
06-20-9331-945 vagy
18-20 óráig a 385-549
telefonszámon.
www.pocsmegyer-surany.hu
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1848-49.
forradalom
és
szabadságharc
emlékezete –
meghívás az
ünnepségre
2013. március 15-én, pénteken 15 órakor a pócsmegyeri
Bocskai térre jöjjön el mindenki, aki részese szeretne lenni az 1848-as ifjakról, majd a magyar emberek zsarnokság
elleni szabadságharcáról való megemlékezésnek.
Az ünnepséget a Himnusz eléneklésével nyitjuk meg.
A Zöldsziget Általános Iskola diákjainak ünnepi műsorát
követően átsétálunk a katolikus temetőbe, ahol megkoszorúzzuk Axmann Vince, 1848-as honvéd alezredes sírját. Az ünnepséget mind a korábbi években is, a Szózat
eléneklésével zárjuk.
Községünk zászlódíszbe öltözve tiszteleg a nemzeti
ünnep előtt. Szeretettel várjuk Pócsmegyer-Surány apraját-nagyját nemzeti ünnepünkön!

„Gyuri bácsi üzenete – Téli bosszúságok”

Hogyan kerülhetjük el a téli betegségeket? Néhány egyszerű tanács következik:
Levegő tisztítás
A munkahelyre vigyenek párologtatót,
melybe citrom, levendula vagy eukaliptusz illóolajat cseppentenek. Egy
alkalommal 15-20 cseppnél ne legyen
több, különben fejfájást okoznak. Ez
a mennyiség elegendő egy délelőttre.
Ezek az olajok megtisztítják a levegőt,
ártalmatlanná teszik a baktériumokat és
vírusokat, így nem terjed az influenza.
Eldugult orr
Segít rajta a diólevél teával való belső mosogatás, vagy az inhalálás: egy
edénybe öntsenek kamilla, kakukkfű,
bodza vagy borsmenta teát, hajoljanak
fölé és szippantsák be mélyen a gőzt.
Takarják be fejüket egy törölközővel,
hogy ne illanjon el a gyógyító forró
levegő. Fülgyulladás, torokgyulladás
esetén is hasonló módon járjanak el.
Kisgyerek is kezelhető ilyen módon, de
mellé felnőtt felügyelete kell, nehogy
leforrázza magát.
A fiziológiai sóoldat, mely patikákban
kapható, szintén nagyon hatásos. Otthon is készíthetnek ilyet egy liter forró
vízhez egy evőkanál nagy szemű tenwww.pocsmegyer-surany.hu

geri sót hozzáadva. Vigyázat, több só
irritálhatja a nyálkahártyát! Langyosra
hűtve mossák vele belülről az orrjáratokat.
Torokfájás
Gargarizáljanak naponta háromszor
zsályával, kamillával, borsmentával vagy
apróbojtorjánnal. Ezekből a gyógynövényekből teát is igyanak, keverhetik
őket egyenlő arányban. Naponta 2-3
csészét ajánlok.
Egy másik recept: egy fél citrom levét
egy fél pohár vízbe öntjük, hozzáadunk
egy kanál mézet, ezt kortyolgatjuk hidegen. Nyugtató és fájdalomcsillapító
hatása van.
Köhögés
Bodza, szurokfű, útifű a legjobb gyógynövények köhögésre. Útifűből sűrű
szirupot is készíthetnek, még találnak
friss növényt. Egy üveg aljára megmosott friss útifű leveleket teszünk, majd
ugyanolyan vastagságú réteg cukrot
adunk hozzá. Ismét útifű réteg következik, majd ismét cukor, míg az edény
meg nem telik. Két hétig szobahőmér-

sékleten lefedve állni hagyjuk, naponta
megforgatjuk. Ha kész, naponta 1-3
evőkanállal iszunk belőle magában vagy
hígítva. Gyerekek különösen szeretik.
Ha éjszaka nagyon köhögnek, lefekvés
előtt kapjanak be egy kanál olívaolajat.
Készítsenek mézet az éjjeliszekrényre,
jól csillapítja a makacs köhögést.
Nátha
Izzasztó hatású a bodza teája. Keverhetnek bele hársat, csalánt, borsmentát.
Minél forróbban tudják inni, annál jobb.
Lehetőleg már ágyban fekve igyák, akkor izzadnak tőle a legjobban. Rendkívül hatásos ilyenkor a forró lábfürdő is.
Ágyban fekve kell meginni a következő
italt is, mely izzasztó hatásával messze
űzi a bacilusokat: egy ágacska friss kakukkfű (száraz is megteszi), egy kanál
méz, két teáskanál citromlé, 2,5 dl forró víz.
Közreadta:
Borszékiné Rétháti Ágnes
a Bükki Füvészmester és Népgyógyász
Egyesület lapjából
9.
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Pócsmegyer község anyakönyvi eseményei 2012. évben

„Oly megnyugtató, hogy itt vagy velem,
hogy minden örömömben,
bajban fogod a kezem.
Hogy nem hagysz el soha,
hogy viszont szeretsz,
hogy velem együtt sírsz és nevetsz.”

„Az élet ajándéka egy gyermek,
ha ránézel, kigyúlnak a fények.
Ha kis karjával átölel,
többé egyedül nem leszel.
Mosolya kíséri életed,
s Te kézen fogva végig nézheted.
Vele sírsz, vele nevetsz,
Ő az, akit feltétel nélkül örökké
S Z E R E T S Z!"

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:

SZÜLETTEK:
1. Rák Zalán
02. 24.
2. Hajnal Anna
03. 01.
3. Sidó Zente Nimród
03. 21.
4. Lange Márk
04. 02.
5. Kéner Ábel
05. 04.
6. Kunert Léna
05. 26.
7. Dobos Balázs Kolos
06. 27.
8. Bakos Sára Borbála
07. 11.
9. Pántis Ferenc Csaba
07. 20.
10. Suszt Ádám
07. 23.
11. Gresó Alexandra Mercédesz 07. 28.
12. Lintaller Kira
07. 29.
13. Kántor Gergő Benjámin
08. 29.
14. Seres Alexander
09. 15.
15. Baranyi Boglárka
10. 13.
16. Bászler Viktória
10. 14.
17. Nagy Dalma Róza
11. 01.
18. Bajzát Vince
11. 12.

2012. évben településünkön
14-en tettek állampolgársági
esküt, ezzel megszerezve a
magyar állampolgárságot.

Mócsai Tamás Mihály Anita ....................2012. 02. 11.
Jónai Péter - Medgyesi Zsuzsanna
Tünde ................................2012. 03. 24.
Kunert Thorsten - Barta Orsolya
Julianna ..............................2012. 04. 14.
Dávid István - Hudák Zsófia
Julianna .............................. 2012. 05. 15.
Staszkiv Péter - Gyarmati
Katalin ............................. 2012. 05. 19.
Osváth Tamás László - Bujdosó
Orsolya Katalin .................2012. 05. 26.
Gálffy László - Szabó
Zsuzsanna ......................... 2012. 06. 19.
Kánai Barnabás - Cséki
Dóra .................................. 2012. 06. 23.
Fröhlich Attila - Zákány
Nikoletta ........................... 2012. 06. 30.
Kövesdi Tamás - Zákány
Szandra .............................. 2012. 07. 21.
Lukács Gábor - Varga
Viktória .............................2012. 08. 11.
Csoóri Sándor - Kálna
Natália .............................. 2012. 09. 01.
Németh László Zoltán Misáczy Erzsébet ..............2012. 10. 12.
Gresó Péter István - Fritz
Nikolett ............................ 2012. 11. 24.
Gyarmati Kálmán János - Pimvicska
Nikolett Anita ..................2012. 12. 12.

2011. ÉVBEN JUBILÁLÓ HÁZASPÁROK:
Borda Sándor és Szente Julianna 2012. február 9-én ünnepelték

60.,

Borda József és Lakatos Zsófia

50.,

2012. február 17-én ünnepelték

Bereczki Sándor és Ficsor Ildikó 2012. május 23-án ünnepelték

25.

éves házassági évfordulójukat.
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„Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, telhetnek évek,
szívből szeretünk,
s nem felejtünk TÉGED!”
ELHUNYTAK:
Nt. Zákányi Bálint
Nemes Dánielné
(Hagymási Julianna)
Szabó Sándor
Cser János
Jávorka József
Lóska Sándor
Szabó Jánosné
(Molnár Erzsébet)
Ágoston Zoltán
Giordán Antalné
(Kurucz Rozália)
Bodó Istvánné
(Körmendi Mária)
Dr. Halász Aurélné
(Gőgh Eleonóra)
Becsei Lajos
Szalma László
Mirk István
Seres Jaroszlav
Házlinger György
Varga József
Ágoston Mihályné
(Benyó Éva)
Borda Sándorné
(Szente Julianna)
Kristóf Andrásné
(Hegedűs Zsuzsanna)

58 év
90 év
72 év
71 év
66 év
77 év
81 év
70 év
89 év
73 év
87 év
80 év
77 év
45 év
54 év
68 év
64 év
75 év
80 év
93 év

Kajos Lászlóné
anyakönyvvezető
www.pocsmegyer-surany.hu
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A farsangi időszak utolsó hétvégéjén
elbúcsúztunk a téltől!
2010-ben kezdődött, tehát a negyedik surányi farsangot tartottuk meg február 9-én vidám hangulatban és hóesésben. A
forgatókönyv sem változott: találkozás a Napsugár téren, fel (le)vonulás a Dunához, a bábu elégetése, forralt bor, tea, fánk.
Ezt a hagyományosan civil összefogással megvalósuló rendezvényt a sok önkéntes segítő mellett anyagilag támogatták:
INTERMETÁL Recycling KFT. (Vincze Gábor), Napsugár presszó, Petrof György, TONCSI Konyhája (Merkl Antal),
Surányi Fürdő Egyesület.
Karsai Gábor

Úton a vesztőhelyre

Farsangi hangulatban
12.

Finom a farsangi fánk
www.pocsmegyer-surany.hu
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lom

Farsangi sokada

Hagyományos surányi téltemetés
www.pocsmegyer-surany.hu

Jókedvű
készülődés
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NEVEK ÉS TÖRTÉNETEK
Szülővároskámban tisztességben
megőszült, nagybajszú gazdaembereket szólítottunk Albert bácsinak,
egy másikat Bálint bátyónak, - volt
sok Kálmán és Lajos, Pista, Jancsi, ja és ki ne hagyjam, Ignác - /engem
többet nem látsz – tenné hozzá a kis
tréfás rigmust nagyanyám/ - de nem
volt Jakab, Gerzson, Fülöp, mint
ahogy az sváb vidékeken gyakori.
De maradok most az Albertnél.
Első gyermekünket vártuk ezerkilencszáz --- no szóval akkor – és
próbálgattuk, melyik név is volna
alkalmas elsőszülött magzatunknak.
Feleségem – akkor még a magyar
nyelvet messziről csodálta – lengyel
neveket ajánlgatott, fiút, lányt vegyesen. Nem volt még ultrahangos
vizsgálat, így aztán én is mondtam a
neveket: Albert, Tamás, Helga.
Albert édesapám keresztapja, én is keresztapának hívtam, - róla
még később mesélek.
Tamás kedvenc olvasmányom
főhőse, akivel erős lelki rokonságot
ápoltam /Mark Twain: Tom Sawyer
kalandjai/ és végül
Helga aki korábbi szerelmem
volt. Olyan mély érzelmi nyomokat
hagyott bennem, hogy ily módon
akartam emléket állítani.
Életem párja kompromisszumot
ajánlott: elfogadom a Tamást, ha fiú
lesz, te fogadd el a Monikát, ha leányzót szülnék.
Indokolás következett: Albert
nem jó, mert a lengyelországi arisztokrata viccekben a félhülye gróf
Albert névre hallgat /lásd itt: Tasziló/
Helgával az a bibi, hogy germán,
sőt német név – márpedig egy igaz
lengyel hazafi nem adhat német nevet a gyermekének (akkor még nagy
volt a „haragszom rád”)!
Gyanítom, hogy a legendásan
jól működő ösztön megsúgta neki,
a Helgával ezen kívül is lehet „valami”. Ezt már azért is bizton állíthatom, mert egy pesti áruházban, - na
hadd állítsak emléket az ÚTTÖRŐ
14.

ÁRUHÁZNAK - ! szóval ott történt, hogy összefutott a két páros.
Feleségem és jómagam - Helga és
férje. Kissé „megcsapott a mennykő” – földbe gyökerezett a lábam,
- talán elsápadtam, de biztos, hogy
azután elvörösödtem és nagynehezen kinyögtem szia – szervusztok
– és lassan továbbsétáltunk. Néhány perc után a párom elém állt,
szemembe nézett és így szólt: biztos vagyok benne, hogy ezt a nőt
úgy hívják Helga.
Nem tiltakoztam.
Első fiacskám így lett Tamás. Lajos, vagyis az én nevem szóba sem
került a LUDWIKU DO RONDLA! – tréfás-gunyoros lengyelországi mondóka miatt /Lajcsika a
fazékhoz!/ aholis Lajoska anyámasszonykatonája, főzőcskéző balfácán.
Második gyermekünknek már
udvariasságból én választottam jó
kis lengyel nevet, - amivel mai napig
mindenki elégedett. /Bogdan – Isten adta/
De vissza Albert bácsihoz – keresztapámhoz. A magas szikár fehérbajszú öregúr közel a kilencvenhez még bringával járt a mezőre,
földjét művelni. A vázra madzaggal
felkötve a kapa vagy a szétszedett
kasza.

A csendes szófukar rokon csak
akkor lendült mesélőbe, ha fiatalságáról, a várostól távoli tanyán töltött évekről szólhatott.
Kiültem a herefőd sarkára
– kezdte a mesélést – felhúztam a
puskakakasát /elképzeltem micsoda
öreg mordály lehetett/ -és vártam
a nyulat. Telihold világított – annyi volt akkor még a vadnyúl, mint
csillag az égen – aztán durr! – már
bukfencezett is a tapsifüles. Keresztanyád viselős volt, nyúlpaprikást
óhajtott, ilyenkor nincs mese, mozdulni kell a férfiembernek.
A bikával hogy volt keresztapó?
– azt mesélje el – kérleltem.
A bika, hm, - na az akkora volt
majdmintegy cséplőgép, de megvénült és a fiatal bika kimarta a gulyából. Az ilyen kivert bika egyedül
jár-kél a határban, amíg be nem fogják, vagy úgy nem jár, mint ez ni,
amékrül szólok. Kemény tél jött,
nagy havak, a bika ide húzódott a
tanya mellé, a szalmakazal tövébe
vackolódott. Igenám, de Szerbia felől megjöttek az éhes farkasok. Hallom ám éccaka tutulnak a férgek, hej
mondok – nem szeretnék az öreg
bika helyébe lenni. Egyszer-egyszer eldurrantottam az öreg puskát
a nyitott ablakból, - keresztanyád is
félt – de spórolni kellett a munició-

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
www.pocsmegyer-surany.hu

2013. FEBRUÁR 20.

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ

val. El is csendesedtek, de kisvártatva újra kezdték. Süt a hold, - világít
a hó, az ablakon lesek kifelé. A bika
háttal a kazalnak már félig befészkelődött, feje leszegve, a szarva hegye
mint a dárda, nem boldogultak vele
jó darabig. De az éhes farkas találékony. Hátulról kikezdték a kazlat és
úgy fértek a bikához. Bizony legyűrték.
Ünnepnap volt, ha megjelent
középső fiuk Imre. A Horthy- testőrségben szolgált. Innen a nagykunságból válogatták a szálas, jóképű
bajszos legénységet.
Keresztanyám áhítattal emlegette a nagyméltóságú Horthynét, akit
szent asszonynak tartott.
Imre bácsi is megérte a száz évet,
mint Albert keresztapó. A „demokráciában” kőművesnek tanult. Évek
óta tervezem, hogy elmegyek egy
szál virággal Budafokra a sírjához, de ebből már semmi sem lesz.

Ha van még kis türelmük, elmondanék még három jó nevet.
Gőz Ignác. Módos gazda, udvarán és az istállóban ökrök, bivalyok.
Szemben srégvizavi a házuk, - sokszor kaptam ott egy csupor meleg
bivalytejet. Nem tudom hogyan
csinálta, de nem került kuláklistára.
Sőt! Ő lett a TSz agronómus. Kétkerekű, egylovas bricskával járt ki a
földekre.
Simsi Gedeon rádióműszerész,
olvasom a főutcán a táblát.
Nagymama – fordulok nagyanyámhoz akivel kézenfogva haladunk – mi az igazi neve ennek a
Simsinek?
Hát úgy híjják te pupák. Miért
kéne neki ennél igazibb? Apja Simsi
vót, ő is Simsi.
És végül Mici Flóris. Jólöltözött,
nyakigláb, vékonybajszú cigányember. Felesége alacsony gömbölyded,

PÓCSMEGYER - LEÁNYFALU
RÉVÁTKELŐ MENETREND 2012. JÚNIUS 1-TŐL
MUNKANAPOKON
Pócsmegyerről Leányfaluról
**5:00
**5:05
**5:20
**5:25
**5:50
**5:55
**6:10
**6:35
**6:40
**6:45
*7:00
*7:05
7:30
7:35
7:40
8:00
8:40
9:00
9:40
10:00
10:40
11:00
11:40
12:00
12:40
13:00
13:40
14:00
*14:10
*14:30
14:40
15:00
*15:10
*15:30
15:40
16:00
*16:10
*16:30
16:40
17:00
*17:10
*17:30
17:40
18:00
18:30
18:35
**19:10
**19:30
**20:10
**20:30
**21:10
**21:35
**22:20
**22:30

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

feltűnően vörösre festett hajjal. Egyszem fiacskájuk mindig jólfésült,
tiszta, - kis pubi.
A szülők a városka használtruha
kereskedői.
A kis pubi valahol a felhőkben
lakott, nem állt le velünk játszani
soha, talán félt, hogy összeborzoljuk a frizuráját.
Ne várják tőlem kedveseim, hogy
most végezetül elkezdjem cikizni
a legújabb divatot. Eszem ágában
sincs kicsúfolni a Rómeókat és Vivieneket, a Petrákat és Rodrigókat.
Nem-nem! Esetleg magamra
haragítanám a két aranyos-drága
menyemet, akiknek ezen témában
ugyancsak meglódult a fantáziájuk.
Hogy mennyire? - azt most itt
nem árulom el. Egyszer ha találkozunk megsugom.
Asztalos Lajos

* 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

www.pocsmegyer-surany.hu
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TÁPLÁLKOZZUNK EGÉSZSÉGESEN
Kedves Háziasszony!
A cékla ősét, a vörösrépát már i.e. 2500
évvel ezelőtt is gyógynövényként ismerték a Földközi-tenger vidékén.
Megvastagodott vörös gumóját nálunk főzve, salátának használják, noha
számtalan más módon is elkészíthető.
A nyers céklalé biológiailag igen értékes, mert sok magnéziumot, szilíciumot és cinket tartalmaz. Emellett
a természetgyógyászok szerint rák
elleni aktív hatóanyagokat is tartalmaz, ezért a megelőzés érdekében
azt javasolják, hogy nyersen kipréselt
leve vagy reszelt húsa minél gyakrabban kerüljön az asztalunkra. A cékla
a kora nyári hónapokat kivéve, szinte egész évben rendelkezésünkre áll,
mert télen pincében, homokban is jól
tárolható.
Céklalé
20 deka meghámozott, megreszelt
céklát, 2 evőkanál mézet, 8 deci
vizet 2 kiskanál citromlével turmixolok. Átszűröm és a szűrőben felfogott sűrűjét reszelt almával vagy
túróval összekeverve fogyasztjuk
el. A levet lezárt üvegben, hűtőben
tárolom.
Elkészítési idő: 25 perc
Céklaleves
Elsőként 40 deka céklát megmosok,
megtisztítom, és apró kockákra
vágom. Fél citrom levét rácsavarom, és meghintem 1 evőkanál házi
készítésű ételízesítővel, csipetnyi
köménymaggal, majd annyi vizet
öntök rá, amennyi ellepi. 10 percig
kis lángon lefödve párolom és hűlni
hagyom. Végül 1 evőkanál olajjal, 2
deci kefirrel meg 1-2 tojássárgájával
turmixolom. Forralt vízzel krémleves sűrűségűre hígítom. A tányérokba mért levesbe puffasztott rizst
vagy pirított zsemlekockát szórok,
és apróra vágott zsázsával vagy metélőhagymával meghintem.
Elkészítési idő 35 perc
Cékla sörtésztában
40 deka zsenge, apró céklát meg16.

hámozok, megmosom és fél centi
vastag karikákra vágom. Őrölt köménnyel összekevert sóval fűszerezem, 10 percig pihentetem, majd
a nedvességet leitatom róla. 2 tojásfehérjét kemény habbá verek, és
összekeverem a sárgájával. Megsózom, hozzáadok 3 dekányi lisztet,
0,5 deci olajat, és végül 0,5 deci
sört. A céklakarikákat először lisztbe, majd ebbe a könnyű masszába
forgatom, és egyenként, közepesen
forró bő olajban aranyságára sütöm.
Jó lecsöpögtetve, csalamádéval és
burgonyapürével tálalom.
Elkészítési idő: 40 perc
Tormakrémes-túrós cékla
20 deka tormát meghámozok, majd
lereszelem. 2-2 evőkanál almaecetes
vízzel, 1 kiskanál mézzel, csipetnyi
sóval összekeverem. Ezzel a krémmel többféle salátát is ízesítek. Például: 25 dkg túrót megsózok, és fél
deci tejföllel, 1 evőkanál tormakrémmel, fél citrom levével, 1 kiskanál mézzel meg 3-4 púpozott evőkanál reszelt céklával krémszerűvé
keverem. Pirítós kenyérre kenve
gyógyteával tálalom, de sült burgonyával is kitűnő.
Vitaminsaláta
A 20 dkg céklát, 10 dkg sárgarépát
megtisztítom, megmosom, és lereszelem. Elkeverem 1 dl kefirrel, 1
kiskanál olíva olajjal, pár csepp citromlével és 2 dkg reszelt tormával.
Ízesítem egy mokkáskanál sóval és
kiskanál köménymaggal. Letakarva
egy óra hosszáig hűtőben érlelem.
Tálaláskor a tetejét megszórom
apróra vágott metélőhagymával és
petrezselyemzölddel.
Élesztős hájas kifli
Hozzávalók: 75 dkg háj, 45 dkg rétesliszt, 5 dkg élesztő, 5 dkg cukor,
5 tojás sárgája, 3 dl tej.
Elkészítés: 20 dkg lisztet a hájjal összedolgoztak, félretették. A maradék liszthez hozzáadták a tojás sárgákat, a cukros tejben felfuttatott
élesztőt, és rétestészta keménysé-

gűre kidolgozták. Az így elkészített
tésztát kinyújtották, és rákenték az
egész hájat. Utána felsodorták, kinyújtották, és negyedóránként hajtogatták. Fél cm vastagságúra nyújtották, és 8 cm-es kockákat vágtak
belőle. (Könnyebben volt vágható
a tészta, ha a kést előtte megforrósították.) Lekvárral vagy dióval
töltötték, felsodorták, és kifli formákat készítettek belőle. Forró sütőben megsütötték.
Hájas pogácsa II.
Hozzávalók és elkészítés: 1 kg réteslisztet fél kg darált hájjal összemorzsoltak. Hozzáadtak 2-3 tojás
sárgáját, 3 dkg élesztőt tejben megkelesztve, és egy evőkanál sóval összegyúrták. Egy éjszakára hűtőbe
tették. Másnap háromszor hajtogatták. Kinyújtották, pogácsákat szurkáltak és formáltak belőle, majd kizsírozott tepsibe rakták. Tetejét egy
egész felvert tojással megkenték és
forró sütőben megsütötték.
Sonkás kifli
Hozzávalók és elkészítés: 21 dkg
réteslisztből 14 dkg vajjal, 1 egész
tojással és 2 kiskanál tejföllel, fél
csomag sütőporral, pici sóval tésztát
gyúrtak. Úgy, mint a vajas tésztát,
kétszer kinyújtották, és összehajtogatták, közben mindig félórát pihentették. Késfok vékonyságúra kinyújtották, fánkszaggatóval kiszúrták,
majd tejföllel elkevert 30 dkg darált
sonkával megtöltötték. Kis kifliket
sodortak belőle, majd tepsibe téve
tejfölös tojássárgájával megkenték és
előmelegített forró sütőben megsütötték. Melegen tea mellé tálalták.
Ezek a receptek a Pócsmegyeri
Konyhák II. süteményes könyvének 13-14, és 34. oldalán találhatók.
Ha szeretne finom, kipróbált házi
süteményeket készíteni a könyv
még továbbra is AKCIÓS áron kapható. Érdeklődni lehet a 06/30/4262319 telefonszámon.
Jó étvágyat kívánok!
Borszékiné Rétháti Ágnes
www.pocsmegyer-surany.hu
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A Polgármesteri Hivatal közvetlen telefonszámai

Szent Klára Gyógyszertár
Fiókgyógyszertára

Telefonszám

a pócsmegyeri

Anyakönyvi ügyek, lakcímbejelentés Kajos Lászlóné

06-26-814-844

Adóügyek

Kőbányai Jánosné

06-26-814-848

GYÓGYSZERTÁR

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

Csémy Istvánné

06-26-814-841

Feladatkör

Ügyintéző

Jegyzõ titkárság,
Kisbíró szerkesztősége

HÁZIORVOSI RENDELÉSI IDŐ
Dr. Szabó György háziorvos rendelési ideje:
Kedd:

8 - 12 óráig

Hétfő:

Szerda:

13 - 17 óráig

Szerda:

Péntek:

8 - 12 óráig

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

www.pocsmegyer-surany.hu

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

14 - 19 óráig

8 - 12 óráig

Hétfő: 14.00-19.00

Dr. Fülöp Judit fogorvos rendelési ideje Pócsmegyeren:

Hétfő:

Csütörtök:

nyitva tartása:

FOGÁSZATI RENDELÉS
13 – 20 óráig
9 – 13 óráig gyermekfogászat
13 – 17 óráig felnőtt rendelés
Dr. Fülöp Judit fogorvos
Telefon: 06-20-99 48 316
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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
18.
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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 borítékon pedig az Ön nevét, lakcímét és az azonosító
jelét pontosan tünteti fel.

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ

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!

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
www.pocsmegyer-surany.hu

19.

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ

2013. FEBRUÁR 20.

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
393-100
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
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Tardi Tamás ingatlanközvetítõ

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
20.
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