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ANYÁK NAPJA

Május els vasárnapja, az anyákról való megemlékezés hagyományos alkalma. Köszöntsük együtt az
Édesanyákat, Nagymamákat, Dédmamákat!

Köszönöm
Édesanyám, ki karodba zársz,
Ölelésed biztonságot ád.
Kinyílnak a virágok, ha nevetésed látom
Szebb lesz ez a nap, ha tekinteted látom.
Édesanyát köszönteni hogy is lehet?
Hisz nincs olyan köszönet, mivel viszonozni lehet.
Mindent megtesz, hogy neveljen minket,
Ezért az év minden napján, köszönetet mondok neked.
Tudom, nem sok egy köszönöm, mit most adhatok,
De ennél többet nem mondhatok,
Nincsen rá szó, mit érzek.
De tekintetem elárulja,
Mit is érzek irántad, hogy az édesanyám vagy.
Hamza Anikó Julianna

Élet az óvodában

Már hagyománnyá vált óvodánkban a
Húsvéti pötymögölés. Ebben az évben is a gyerekek, szüleikkel együtt egy
húsvét el tti délutánon Kántor Judit
óvónéni vezetésével ötletes dolgokat
készítettek, hogy szebbé varázsolják tavaszi ünnepünket. Természetesen a tojásfestés és díszítés sem maradhatott el.
JK

Készülnek a tojások

Születnek a bárányok

Vidám énekszótól volt hangos március
8-án délután a Barangoló Óvoda. Barta
Judit óvón böjti játékok felidézésére
hívta az érdekl d szül ket gyermekeikkel. Mindhárom csoportból érkeztek
játszani vágyók. A lelkes csapat 23 f re
gyarapodott.

Felidéztük a régi játékszokásokat, ahogyan eleink játszottak- f leg
a katolikus falvakban- a nagyböjt és
tánctilalom idején. A játék falumér futással, falukerüléssel kezd dött.
A különböz dalokkal befutottuk
Pócsmegyer utcáit. A futások között,
tapsos mondóka segítette a pihenést.
Ezután következtek a dalos játékok: a
kapuzós, a cickomozás, a csiga forma, a
párválasztó körjátékok, a farkas-bárány
játék, és az id járás varázslás. A tartalmas, vidám hangulatú játékban kicsi és
nagy egyaránt jól érezte magát. Mikor
játszunk legközelebb?  kérdéssel búcsúztak a szül k.
BÁ-JK
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A Képvisel -testület 2013. évi munkaterve értelmében Németh Miklós polgármester március 26.-ra hívta össze a
Testület soron következ rendes ülését.
A Képvisel Testület az ülés napirendjét egyhangú szavazással elfogadta.
El terjesztés a településrendezési
eszközök módosításáról
32/2013. (III. 26.)
Ök. sz. h a t á r o z a t:

Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. számú mellékletében
meghatározott államigazgatási
szervek, valamint a partnerségi
egyeztetésr l szóló 28/2013. (II.
14.) Ök. számú határozat szerinti partnerek részére készített az
el zetes tájékoztatási dokumentációt megfelel nek tartja. Felkéri a Polgármestert az egyeztetés lefolytatására.
El terjesztés a háziorvosi szerz dés
felülvizsgálatáról és a fogorvosi szerz dés megkötésér l
34/2013. (III. 26.)
Ök. sz. h a t á r o z a t:
1. Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képvisel -testülete jóváhagyja
a határozat 1. mellékletében található
(jelenleg is hatályban lév ) Egészségügyi vállalkozói szerz dés háziorvosi
feladatok ellátására módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt szerz dés
tervezetét.
2. Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képvisel -testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.
pontban jóváhagyott egységes szerkezetbe foglalt Egészségügyi vállalkozói
szerz dés háziorvosi feladatok ellátására szerz dést kösse meg a GYURIDOKTOR Egészségügyi Szolgáltató
Betéti Társasággal.
3. Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képvisel -testülete felkéri Németh Miklós polgármestert, hogy
a megkötött szerz dést küldje meg az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Pest Megyei Területi Hivatala felé.
35/2013. (III. 26.)
Ök. sz. h a t á r o z a t:
1.Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képvisel -testülete 2013. május 1-jei hatálybalépéssel jóváhagyja
2.

a határozat 1. mellékletében található
Szerz dés fogorvosi praxis átadásáról,
fogorvosi praxis folytatásáról szerz dés tervezetét.
2. Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képvisel -testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.
pontban jóváhagyott Szerz dés fogorvosi praxis átadásáról, fogorvosi praxis
folytatásáról szerz dést kösse meg a
Dr. Kolcsár Attila fogszakorvossal.
3. Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képvisel -testülete felkéri Németh Miklós polgármestert, hogy
a megkötött szerz dést küldje meg az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Pest Megyei Területi Hivatala felé.
El terjesztés Pócsmegyer Község
Önkormányzata Képvisel -testületének a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról és a közterületek
tisztántartásáról szóló 10/2004. (XI.
10.) rendelete felülvizsgálatáról, új
rendelet megalkotásáról, valamint a
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerz dés megkötésér l
36/2013. (III. 26.)
Ök. sz. h a t á r o z a t:
Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a határozat
1. mellékleteként elfogadja a Pócsmegyer Község Önkormányzata, valamint
az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási
és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás és a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Kft. között kötend Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerz dést,
mely 2013. január 1-t l 5 év határozott
id tartamra jön létre.
Pócsmegyer Község Önkormányzata
Képvisel -testületének 4/2013. (III.
28.) önkormányzati rendelete Pócsmegyer község települési hulladékgazdálkodásáról
El terjesztés a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetend térítési díjakról szóló 5/2007.
(IV. 26.) rendelet módosításáról
Pócsmegyer Község Önkormányzata
Képvisel -testületének 5/2013. (III.
28.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátá-

sokról, valamint a fizetend térítési
díjakról szóló 5/2007. (IV. 26.) rendelet módosításáról
El terjesztés a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióról
37/2013. (III. 26.)
Ök. sz. h a t á r o z a t:
Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a határozat
melléklete szerint Pócsmegyer Község
Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját elfogadja.
El terjesztés a 2013. évi összesített
közbeszerzési terv elfogadásáról
38/2013. (III. 26.)
Ök. sz. h a t á r o z a t:
Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képvisel -testülete Pócsmegyer Község Önkormányzatának 2013.
évi közbeszerzési tervét a határozat 1.
számú melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.
A Képvisel -testület felkéri a polgármestert, hogy öt napon belül gondoskodjon az elfogadott közbeszerzési tervnek a község honlapján történ
megjelentetésér l.
El terjesztés az óvodai felvételi
körzet, illetve az óvoda heti nyitva
tartási idejének meghatározásáról
39/2013. (III. 26.) Ök. sz. h a t á r
o z a t:
Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a 2013/2014.
nevelési évre a Barangoló Óvoda felvételi körzetét Pócsmegyer teljes közigazgatási területében határozza meg.
Pócsmegyer Község Önkormányzat Képvisel -testülete a fenntartásában m köd Barangoló Óvodában a
nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi
CXC. tv. 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján: a heti nyitvatartási id t a
2013/2014. nevelési évben hétf t l
péntekig 7.00 órától 17.00 óráig határozza meg.
El terjesztés a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadásáról
40/2013. (III. 26.)
Ök. sz. h a t á r o z a t:
Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képvisel -testülete
1. elfogadja a Családsegít és Gyerwww.pocsmegyer-surany.hu
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mekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását a jelen határozathoz
mellékelt egységes szerkezetbe foglalt
társulási megállapodásban foglaltaknak
megfelel en;
2. felhatalmazza a polgármestert az
1. pontban meghatározott dokumentum aláírására.
El terjesztés a Dunakanyari Önkormányzati Társulás (Székhely: 2021
Tahitótfalu, Kossuth L. u. 4.), beruházásaként megvalósítandó t zoltórs és ment állomás el készítésének
többletköltségér l
41/2013. (III. 26.)
Ök. sz. h a t á r o z a t:
Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a Dunakanyar
Önkormányzati Társulás (DÖT) beruházásaként megvalósítandó t zoltó rs
és ment állomás projekt el készítési
szakaszához kapcsolódó 837.556 Ft
többletköltséget figyelembe véve, az
azonos arányban történ felosztás mértékéb l adódó, 120.000 Ft, azaz egyszázhúszezer forint befizetéssel hozzájárul. Az önkormányzat, az összeget a
testületi jóváhagyás után, a DÖT számlájára, 8 napon belül átutalja.
A Képvisel -testület felhatalmazza a
polgármestert, a határozat végrehajtására.

Kéményseprés
Értesítjük a lakosságot, hogy
a 63/2012. (XII)
BM
rendelet
és a 347/2012
(XII.11)
Kormányrendelet értelmében
el írt kötelez kéménysepr -ipari közszolgáltatás körébe tartozó
feladatokat a Magyar Kémény Kft.
alkalmazottjai látják el. A társaság
alkalmazásában álló dolgozók névre
szóló megbízólevéllel rendelkeznek,
amellyel 2013. május 1. és június 30.
között keresik fel Önöket!

El terjesztés a Szigeti Többcélú Feladatok Ellátására Létrejött Önkormányzati Társulás (SZÖT) Társulási Megállapodás-ának aláírásáról
42/2013. (III. 26.)
Ök. sz. h a t á r o z a t:
Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a 13/2013. (I.
31.) Ök. számú határozatában felhatalmazta a Polgármestert a Szigeti Többcélú Feladatok Ellátására Létrejött Önkormányzati Társulás (SZÖT) Társulási Megállapodás-ának aláírására.
El terjesztés a Figyelj Rám!
Közhasznú Egyesület 2012. évben
végzett munkájáról
43/2013. (III. 26.)
Ök. sz. h a t á r o z a t:
Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a Figyelj
Rám! Közhasznú Egyesület Kistérségi
Támogató Szolgálat 2012. évben végzett munkájáról szóló beszámolót, valamint az Egyesület által a 2013. április
1-t l hatályos intézményi térítési díjról
és személyi térítési díjról készített tájékoztatót elfogadja.
Aktuális témák
Németh Miklós polgármester tájékoztatta a Testületet, hogy a csatorna
projekt jelenleg a közbeszerzési eljá-

Munkaügyi Központ
ügyfélfogadási rend
változása
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
PMKH Szentendrei Járási Hivatal
Járási Munkaügyi Kirendeltsége ügyfélfogadási ideje, 2013. április 15.
napjától az alábbiak szerint változik.
Ügyfélfogadási id :
HÉTF :
08.00-16.00
KEDD:
08.00-15.00
SZERDA:
08.00-16.00
CSÜTÖRTÖK: elektronikus
ügyintézés (személyes megjelenés
nem lehetséges)
PÉNTEK:
08.00-12.00

rások szakaszában tart. 2013. március
19-én aláírásra került az UTIBER-EUROUT-KÖMI Konzorciummal a mérnöki szerz dés. A Projektmanagement,
kivitelez , PR eljárások folyamatban
vannak. Szerz déskötés várhatóan tavasz végén lesz.
Elkészült a Református temet ben
a ravatalozó felújítása, a M vel dési
ház bejáratának burkolata, továbbá az
Arany János utcai telek bekerítése is
megtörtént.
A Pázsit tó állapotjavítására árajánlatát kértünk a KSZI Kft-t l. Egyenl re várjuk ennek kapcsán a F városi
Vízm vek Zrt. segítségét.
A másik árajánlat a Polgármesteri
Hivatal, a M vel dési ház, az Óvoda
és a Véd n i Szolgálat informatikai
rendszerének m ködtetésére érkezett
a Háttér-Infoterv Kft-t l.
46/2013. (III. 26.)
Ök. sz. h a t á r o z a t:
Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képvisel -testülete elfogadja a
Háttér-Infoterv Kft. által a Polgármesteri Hivatal, a Barangoló Óvoda, a M vel dési Ház és a Véd n i Szolgálat
rendszeres informatikai feladatainak
átalánydíjas szerz dés keretében történ ellátására tett árajánlatát.

Csak természetesen!

Fotópályázat a Szentendrei-sziget
természeti értékeir l
Csak természetesen! címmel a Szigetmonostori Kertbarát Kör és Szigetmonostor Faluház fotópályázatot
hirdet 2013. április 6. és november 6.
közötti beküldési id vel. Téma:
1. A Szentendrei-sziget természeti
értékei
2. Növényportrék a Szentendreiszigetr l
3. Szép kertek, kertészetek a Szentendrei-szigeten
Díjmentes részvétel, értékes díjak.
Részletek: http://www.szigetmonostor.hu/index.php/aktualis/programok/183-fotopalyazat2013

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

www.pocsmegyer-surany.hu
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Pünkösd tegnap és ma
A húsvét utáni ötvenedik napon, így
ebben az évben május 19-én, vasárnap
ünnepli a keresztény világ a Szentlélek
eljövetelét és egyben az egyház megalapítását, azaz pünkösd napját. A pünkösd elnevezés a görög pentekosztész,
azaz ötvenedik szóból származik, és
minden évben május 10-e és június 13-a
közé esik. Pünkösdöt a keresztény egyház születésnapjának is tartják.
Áldott szép Pünkösdnek gyönyör
ideje
Piros Pünkösd napját ezer éve virággal
köszöntik Európa sok országában. Magyarországon is újra piros bet s nap a
Pünkösdhétf . De mi is ez az ünnep? A
hozzá f z d népszokásokat réges-rég
elfelejtettük. Vagy mégsem? Pünkösd
napjára minden felébred. Abbahagyja a lusta nyújtózást a világ, ember és
állat párt keres. Nedvekt l duzzadnak
a levelek, zsong és zsibong az élet.
Jól tudták a régiek, ilyenkor meg kell
állni egy pillanatra. A nagy nyári munkák el tt ünnepelni kell. Köszönteni
az új életet, imádkozni a b termésért,
gyermekáldásért. Erre szolgált a pünkösd, a húsvét utáni ötvenedik nap. A
templomokban évr l évre megemlékeztek err l a napról, a lángnyelveket
a pünkösdi rózsa szirmaival helyettesítették, a Szentlélek jelképeként
fehér galambot repítettek szabadon.

A lányok és asszonyok bíborvörös
ruhába öltöztek, befont copfjukat a
hagyomány szerint a bal vállukra kanyarítva, a férfiak felöltötték ünnepl jüket es kezd dhetett a mulatság.
Néhány faluban még ma is élnek a pünkösdi hagyományok, játékok, az Alföldön a Pünkösdölés, a Dunántúlon a
Pünkösdi királynéjárás. A pünkösdi királyválasztás sajnos teljesen elt nt, pedig a mai napig él a szólás: Rövid, mint
a pünkösdi királyság. Kezdetben vitézi
szokás volt, a katonák maguk közül
választottak egy évre királyt. Ezt idézi
Balassi Bálint verse:
Áldott szép Pünkösdnek gyönyör ideje
Mindent egészséggel látogató ege,
Hosszú úton járókat könnyebbít szele
A Pünkösdi királynéjárás
A legszebb kislányt választották meg
kiskirálynénak, ami nagy tisztesség volt.
Mise után házról házra jártak jókívánságokkal, versekkel, énekekkel köszöntve
a háziakat, virággal szórták be a szobát.
A játék végén a háziak megkérdezték a
lányokat: Hadd látom a királynétokat
édes-e vagy savanyú? Fellebentve a díszes kend t megcsiklandozzák a kislány
állát. Ha a királyné mosolyog, de a fogát
a világért sem villanthatja ki, megnyugszanak a háziak, mert jó lesz a termés.
Ekkor a háziak almát, tojást, kolbászt,
pénzt ajándékoztak a jókívánóknak.

A törökbasázás
Egy 10-12 éves gyermeket beöltöztetnek selyembugyogóba, turbánt kötnek
a fejére. Égetnivaló kölyköt választanak
erre a szerepre, aki amúgy is rászolgált
a verésre. Persze kitömik a ruháját szalmával, hogy ne fájjanak az ütések. Aztán
összeláncolt kézzel vezetik végig a falun.
Énekelnek, a basa ugrándozik, a fiúk
meg zöld gallyakkal csépelik boldogan.
Pünkösdi es
Májusi es aranyat ér, de a pünkösdi
es ritkán hoz jót - tartja a hiedelem.
Pünkösdi királyválasztás
Amolyan legényvirtus volt, lovas versennyel, t zugrással, tekézéssel. Aki a legderekabbnak bizonyult, egy évig ingyen
ihatott a falu kontójára és minden mulatságra hivatalos volt. A pünkösd az udvarlás, párválasztás ideje. Ilyenkor enyhültek
a szigorú szabályok, a leányok bátran mutatkozhattak választottjukkal. A szokások
ma már kihalóban vannak, de az ember
érzi, ünnepre, pillanatnyi csöndre, játékra,
társaságra szükség van most is. Üzenetet
hordoznak ezek az ünnepek, az ember
és a természet szeretetét hirdetik, csupa
olyat, amiben megkapaszkodhatunk és
amik által továbbléphetünk. Most, majd
Pünkösdvasárnap és hétf után, a keddek
és szerdák hétköznapjaiban.
Forrás: http://parameter.elosoft.
com/punkosd.html

Népf iskolai hét volt Pócsmegyeren
2013. március 11-14. között került
megrendezésre a nagy hagyománnyal
bíró pócsmegyeri népf iskolai hét a
református templomban. Öröm volt
számba venni, hogy ilyen sok látogatója még egyik évben sem volt a népiskolai alkalmaknak!
Kiss Réka történész volt els esti
vendégünk. Tavaly Leányfalun Ravasz
László püspöki szolgálatáról tartott
el adása sokáig emlékezetes marad.
Pócsmegyeren hitvalló lelkipásztorok,
tisztségvisel k, egyszer egyháztagok
sorsával, h séges szolgálatával szemléltette, milyen keveset tudunk még a
kommunista egyházüldözés áldozatairól. A közelmúlt feltárásával adósok
vagyunk, e nélkül nem érthetjük meg
jelenünket. Miklya Luzsányi Mónika
írón az egyik legismertebb magyar
misszionáriusról tartott vetített képes
el adát. A két világháború között Pá4.

pua Új-Guinea szigetvilágában szolgáló Molnár Mária nevét a világnak azon

Molnár Mária református diakonissza,
misszionárius (1886-1943).

a tájékán nagy tisztelet övezi. Munkájának hihetetlen gyümölcsei vannak.
Arrafelé ma is pontosan tudják, merre
kell a térképen Budapestet keresni.
P. Tóth Béla szentendrei református lelkipásztor a megtérésr l,
mint a személyiségben végbemen
teljes fordulatról tartott el adást.
Meggy z érvelést hallottunk arról, hogy a megtérés folyamata a
pszichológia számára is leírható,
definiálható esemény. Bodoky Tamás geofizikus A föld kora címmel
tartott el adást bolygónk keletkezésér l, arculatának alakulásáról, az
élet megjelenésér l. A természettudomány és a keresztyén hit kapcsolatáról kifejtett gondolatok mélyen megérintették a hallgatóságot!
Örömmel köszöntöttük idén is el adóink között a leányfalui református gyülekezet gondnokát.
www.pocsmegyer-surany.hu
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2012-es beszámoló gyermek és családi sportprogramokról
Már több éve, hogy falvaink gyerekeit
igyekszünk a sportos életmódra nevelni,
a labdarúgáson és a különböz mozgásformákon keresztül. Az akkori lelkes
kisfiúkból néhányan már magabiztos
fels tagozatos öreg diákok lettek. A
csapatszellem, a rengeteg sikerélmény
segíti a közösség épülését, valamint az
egyéni személyiségfejl désére is jótékony hatással van. Igyekszünk a mozgás által kínált eszköztárból, minél szélesebb perspektívát bemutatni, és ezek
segítségével értékeket közvetíteni az
érdekl d knek.
2012-es programok és idei ajánlatok:
- U-11, U-9es és U-7es korcsoportos hétvégi tornákon vettünk részt
Sz dligeten, Gödön és Leányfalun.
Ezen kívül a Bozsik-program szervezésében, már mindhárom korosztályban, igazolt gyerekfocistákkal képviseltetjük magunkat a bajnokságban, az
idei évben is.
2012-ben kiemelked teljesítményt

www.pocsmegyer-surany.hu

nyújtottak: Bonifert Máté, Barcsa Máté,
Böröcz Tamás, Mocskonyi Dömötör,
Bozóki Barnabás ( ket a régió válogatottjába is delegáltuk 2002-es korosztályban), Dobos Botond, Révész Kevin, Pinke Benedek, Sidó Zalán.
- Molnár Miklós segítségével, 6
pócsmegyeri 14 és 20 év közötti fiút,
szerveztünk be igazolt labdarugók körébe, a Leányfalui SE keretein belül!
(Várják a további labdarúgás iránt érdekl d t!)
- 12 gyerekkel szurkoltunk a Magyarország-Izrael válogatott labdarúgó
mérk zésen, a Puskás Ferenc stadionban (nyáron néhány fiúnak lehet sége
volt találkozni Bogdán Ádámmal a magyar válogatott kapusával, s t még 11est is l hettek neki)
- BECSAL családi foci elnevezés
gödi eseményen, több család apái és fiai
sportoltak egy csapatban
- családi programok: közös edzések,
sportolás a gyerekekkel (focizás, jég- és
görkorcsolyázás, szezonzárók, Mikulás-várás)

- idén NYÁRON is lesz NAPKÖZIS SPORTTÁBOR (jul.15-19)
A tavalyi táborban a gyerekekkel
kerékpárral közlekedtünk a Szigeten és
Surány, Göd, Dunakeszi, Horány- túrát is letekertünk. Lovaglás, visegrádi
bobozás és túrázás, falmászás, tenisz,
ílyászkodás, strandolás és görkorizás
tarkította a programot a focizás mellett.
- a GÖRKORCSOLYÁZÁST,
mint közös családi sportlehet séget,
idén is folytatjuk a monostori iskola
tornatermében  Hétf nként 17 órától! Igény szerint, korcsolyát is tudunk
biztosítani!
- heti 2 alkalommal edzések a focipályán hétköznap délutánonként
- szeretnénk az evezés örömeit is
megmutatni a gyerekeknek és ehhez
keresünk partnereket!
Érd.: 20-3595343, 20-4435007
Becker Barbara, Klement József,
Sidó Szabolcs
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El zzük meg az erd tüzet!
A tavasz az erd tüzek szempontjából
a legveszélyeztetettebb évszakunk.
Magyarországon évente több ezer helyen keletkezik erd - és vegetációt z.
2012-ben a lángok közel 22.000 esetben
csaptak fel, ebb l 60.00 hektáron 3.500
esetben erd t és fásítást ért a kár. Bár
a tüzek keletkezése több tényez t l is
függ, mégis, azok 99 százalékát mi, emberek, túlnyomórészt gondatlanságból
okozzuk.
Hazánkban két kiemelt erd t zveszélyes id szak van: a tavasz és a nyár.
A tavaszi közvetlenül a hóolvadás után
kezd dik és lombfakadásig, a növényzet kizöldüléséig tart. A tavaszi erd tüzek gyakorisága meghaladja a nyári
tüzekét. A nyári erd t zveszélyes id szak júliustól-augusztus végéig tart. E
két kiemelten t zveszélyes id szakban
keletkezik az erd - és vegetációtüzek
70-75 százaléka.
Milyen tényez k állnak a tavaszi t zesetek mögött? A mez gazdálkodásnak
még több helyütt része a kora tavaszi
rét- és tarlóégetés. A gondatlanul meggyújtott és nem kell en felügyelt t z
azonban könnyen átterjedhet a környez erd kre is. A tovaterjedést segítik az
el z évben felhalmozódott elhalt növényi részek (f , kóró, gallyak), melyek
akár hideg, csapadékmentes id ben is
pár nap alatt kiszáradnak, és nagyon
könnyen lángra lobbannak. A lángokat
pedig már egy közepes er sség szél is
továbbviheti a szomszédos gyep- és erd területekre.
A hazai erd kben az úgynevezett
felszíni tüzek a jellemz ek, melyek az
erd talajszintjén, illetve annak közelében lev szerves anyagot érintik. Ezek
nagy intenzitású égés esetén  különösen az alföldi feny erd kben  koronat zzé is fejl dhetnek.
Az erd t z kockázata jelent sen
függ az id járási viszonyoktól. Erd t zveszélyes id szakban a vidékfejlesztési miniszter, vagy az erdészeti
hatóság t zgyújtási, illetve látogatási
tilalmat rendelhet el egyes erd kben
vagy akár az ország összes erdejében.
T zgyújtási tilalom esetén az erd kben
 beleértve a kijelölt t zrakó helyeket
is , valamint az erd területek határától
számított kétszáz méteren belül sem
szabad tüzet rakni!
Az aktuális erd t zveszélyr l,
az elrendelt t zgyújtási tilalmakról a
6.

www.erdotuz.hu, illetve az onnan elérhet weboldalakon naprakész információ található.
Erdeink és természeti értékeink védelme mindannyiunk kötelessége!
A t zgyújtás szabályai erd területen
Az erd gazdálkodók a parkerd k területén turisztikai célból t zvédelmi
szempontból állandó és biztonságos
t zrakó helyet kötelesek kialakítani.
A kijelölt t zrakó helyet az erd gazdálkodó kötelessége karbantartani, illetve
az erd t z elleni védelmével kapcsolatos feltételek megteremtésér l gondoskodni. A kialakított t zrakó helyen a
t zvédelmi rendelkezések betartásával
bárki jogosult tüzet rakni.

homok, lapát),
- a tüzelés befejezését követ en a
tüzet gondosan el kell oltani, meg kell
gy z dni arról, hogy elaludt, távozás
el tt lehet leg földet kell szórni a hamura.
Az erd gazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetésre csak az erd gazdálkodó  annak hiányában az erd
tulajdonosa  írásbeli engedélye birtokában lév személy jogosult.
Felhívjuk az erd gazdálkodók figyelmét, hogy az erd gazdálkodási
tevékenység keretében végzett égetés
alkalomszer t zveszélyes tevékenységnek min sül, melyet el zetesen az
illetékes t zoltósághoz be kell jelenteni.
Az erd területen végzett égetés

T zgyújtás kijelölt t zrakóhelyen
Az erd ben kiránduló személyek
csak a kijelölt t zrakó helyeken gyújthatnak tüzet az alábbi szabályok betartása mellett.
- a t z meggyújtása el tt a t zrakó
hely környékét meg kell tisztítani a levelekt l, faágaktól azért, hogy a t z ne
terjedhessen át az erd re;
- nem szabad felügyelet nélkül
hagyni az ég tüzet, a még ki nem h lt
parazsat, hamut;
- fel kell készülni a t z eloltására,
ha feltámadna a szél, gondoskodni kell
arról, hogy készenlétben legyen a t z
oltására alkalmas anyag, eszköz (pl. víz,

részletes szabályait a 4/2008 (VIII. 1.)
ÖM rendelet 9. § tartalmazza. Védett
természeti területen lév erd ben - a
kijelölt és a kiépített t zrakó hely kivételével - t z gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges.
Fokozott t zveszély esetén az erdészeti hatóság és/vagy az erd gazdálkodásért felel s miniszter T ZGYÚJTÁSI TILALMAT rendelhet el.
T zgyújtási tilalom idején TILOS
TÜZET GYÚJTANI az erd területeken, valamint a fásításokban és az
ezekt l mért 200 méteres körzetében
lév külterületi ingatlanokon. Ide
www.pocsmegyer-surany.hu
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kell érteni a felsorolt területeken található t zrakó helyeket, a vasút és közút
menti fásításokat, valamint a parlag és
gazégetést is. A jogi szabályozás és az
ehhez kapcsolódó t zgyújtási tilalom az
erd k és fásítások környezetére terjed
ki, de a t z keletkezésének és terjedésének fokozott veszélye miatt ebben az
id szakban sehol nem javasolt az égetés, t zgyújtás.
A t zgyújtási tilalom elrendelése és
annak visszavonása a meteorológiai körülményekt l, az erd ben található él
és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától függ.
A t zgyújtási tilalomról tájékoztatást ad az országos közszolgálati média,
valamint az érintett hatóságok a hivatalos honlapjukon közzéteszik a t zgyújtási tilalomról szóló határozatot és
térképet.

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ
Az ilyen - nyílt lángú - berendezéA t zgyújtási tilalom a közzétételt l
sek, eszközök használata, t z gyújtása
a visszavonásig él!
az ingatlanon belül az általános égetési
Avar és kerti hulladék égetése
szabályok betartását követeli meg. Ezek
A kerti hulladék égetése a hatályos jogi röviden a következ k:
szabályozás alapján tiltott. A tiltás alól
- nem szabad felügyelet nélkül
az önkormányzat helyi rendeletben fel- hagyni az ég tüzet, még ki nem h lt
mentést adhat, ebben szabályozza az parazsat, hamut;
égetés feltételeit, körülményeit. A helyi
- gondoskodni kell a megfelel ,
önkormányzatnál kell érdekl dni, hogy t z oltására alkalmas anyag, eszköz kémikor lehet a kertben égetni. Amen- szenlétben tartására, pl. víz, homok;
- a tevékenység befejezését kövenyiben nincs ilyen rendelete az önkormányzatnak, abban az esetben nem sza- t en a tüzet gondosan el kell oltani, meg
kell gy z dni arról, hogy elaludt;
bad avart és kerti hulladékot égetni.
A tüzek 99 százalékát mi emberek
okozzuk, ezért az erd t z és vegetációKerti grillsüt használata,
szalonnasütés, bográcsozás
t z elleni legjobb védekezés az odafiA saját tulajdonú, belterületi ingatlanon gyelés.
található t zhely, vagy grillsüt haszeldobni  1 másodperc
nálata nem tiltott a t zgyújtási tilalom
eloltani  100 óra
idején sem.
helyreállítani  100 év
Segítsd az erdészek és a t zoltók
munkáját és figyelj az alábbiakra:
 Soha ne dobj el ég cigarettacsikket!
 Erd ben csak a kijelölt helyen gyújts
tüzet!
 Gondosan oltsd el a tüzet, használj
hozzá vizet, vagy legalább 5 centiméter földet, máskülönben a szél
visszagyújtja!
 Igyekezz a kertedben is csak akkora
tüzet rakni, amib l a szél nem tud
elvinni izzó zsarátnokokat!
 Tartsd be a t zgyújtási tilalom szabályait!
 Soha ne hagyd a szabadtéri tüzet rizetlenül!
Vidékfejlesztési Minisztérium
Sajtóiroda Sajtóközleménye

Tisztelt
Kisbíró Olvasó!
A szerkeszt ség várja azokat a cikkeket, írásokat, gondolatokat, javaslatokat, amelyek publikálása nagy
érdekl désre tarthat számot a Kisbíró c. újságunk olvasói körében!
Az elkészült anyagokat a tamasi.
anita@pocsmegyer.hu e-mail címre
várjuk minden hónap 15.-ig! Köszönjük az együttm ködést!
Dudásné Tamási Anita
A Kisbíró szerkeszt je
www.pocsmegyer-surany.hu
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Balogh Jánosné Horváth Terézia

Emlék Puszta Sándortól
Édesapám, Horváth Endre hagyatékából nemrég kezembe akadt egy borítékkal együtt meg rzött levél 1944-b l.
Küld je Pócsmegyer-Leányfalu-Surány
egyik jeles személyisége, ezért érdemes
bemutatnom ezt az ereklyét a Kisbíró
olvasóinak.
A feladó neve és címe a kor szabályainak megfelel en a boríték hátoldalának fels részére került:
f: Puszta Sándor
Leányfalu
Kisebb helységekben akkoriban elegend volt a település nevét föltüntetni címként, f leg akkor, ha a feladót a
címzett úgyis ismerte.

A levél írója Katona Sándor néven 1911. október 28-án született egy
dél-somogyi községben, Görgetegen.
Kés bb vette föl a költ ibb hangzású
Puszta nevet. Verseit 1932-t l folyóiratokban publikálták. Élete során 14
önálló verskötete jelent meg. A budapesti egyetemen bölcsészdoktori
oklevelet szerzett. 1934. március 4-én
Pilisvörösvárt római katolikus pappá
szentelték, ott kezdte hivatásának gyakorlását. 1935-ben Ráckeve káplánja
lett. 1936-ban tanulmányúton volt Rómában. 1937-ben Ercsiben káplánkodott, majd miután 1937. július 1-jét l
önálló helyi lelkészségi rangot kapott
Leányfalu, az év szeptember 1-jét l itt
szolgált a Szent Anna templomban dr.
Katona Puszta Sándor. Miután 1945ben bebörtönözték, és onnan a leányfalui és pócsmegyeri polgárok bátor segítségével kiszabadult, 1946. július 21én Leányfalu plébánosként m ködött
haláláig, 1983. március 5.-ig. 1963-ban
címzetes kanonoki rangot kapott.  A
bemutatott levél írásakor 32 éves múlt.
A boríték elüls oldalán a címzés
így hangzik:
8.

Ngs. [nagyságos]
Dr. Horváth Endre
urnak
Surányi-telep
Pócsmegyer.
A címzett esetében is elég volt a településrész megadása. A kevés surányi
nyaralót mind ismerte a postás. Akkor
még Leányfalu is Pócsmegyerhez tartozott, nem volt külön postahivatala. Ezt
mutatja a postabélyegz .

Aki a levelet kapta, Horváth Endre (anyakönyvileg András) a Csongrád
megyei Mindszenten született 1891. november 23-án. A budapesti egyetemen
bölcsészdoktori oklevelet szerzett 1913ban. A latin és a francia mellett els sorban az újgörög nyelvet tanította. 1914ben tanulmányútra ment Görögországba,
ahonnan az I. világháború kitörése miatt
csak 1921-ben tért haza. 1922-t l Budapesten gimnáziumban tanárkodott, 1923tól az egyetemen az újgörög nyelv lektoraként tevékenykedett, majd 1937-t l az
újgörög filológia magántanára (docense),
1940-t l leánygimnáziumi igazgató lett.
Tudományos kutatási témája a XVIII.
századi görög-magyar kapcsolatok és az
újgörög szépirodalom volt. 1945. február 15-én halt meg.  Puszta Sándornál 20
évvel volt id sebb. Amikor ezt a levelet
kapta t le, 52 éves múlt.
Puszta Sándor kézírásának képe
tükrözi a m vészember hullámzó kedélyét, személye szertelenségét. Levele
tartalmát bet híven adom vissza:
Lfalu, [Leányfalu] 1944. VIII. 17.
Kedves Barátom!
három igen értékes munkád megküldését hálásan köszönöm. Még nem volt
idöm elolvasni, csak beleforgattam: igen
ízes csemegének ígérkezik.
Vasárnap találkozunk!
szívb l köszönt
Puszta Sándor

A sorokból kiviláglik, hogy Horváth Endre nem sokkal korábban postán
küldött Puszta Sándornak a tudományos publikációiból, bizonyára folyóiratcikkeib l különnyomatokat. Leányfalu káplánja csütörtöki napon írta
köszön sorait a pesti egyetemi magántanárnak. Talán aznap meg is kapta a levelét Horváth Endre, amilyen gyorsan
járt akkoriban a posta, a naponként kétszeri kézbesítéssel.
Költ és tudós kölcsönösen tisztelték, becsülték egymást. Oly korban
éltek Magyarországon, amikor köröskörül dörögtek a fegyverek. Dúlt a II.
világháború. Ínséges id k jártak. Magyarország hónapok óta német megszállás alatt állt. A céges levélpapíron a
címeres embléma alatt német nyelv a
felirat:
Das Ungarische Rote Kreuz
den deutschen Waffenbrüdern.
Magyarra fordítva: A Magyar Vöröskereszt a német fegyvertársaknak.
Horváth Endre és családja katolikus
surányi nyaralók voltak. 1941 óta volt
már a telepen templom, amely mellett
a végleges harangláb épp 1944 nyarán épült föl téglából, az 1944. áprilisi
bombázást túlélt Liptay-Wagner család hálaadománya segítségével. Puszta
Sándor verse került az oldalára. Puszta
Sándor szokott Surányban is misézni.
A pócsmegyeri révt l lovaskocsi vittehozta. A levelében említett következ
vasárnapra esett épp augusztus 20-a. A
tehetséges szónok prédikációi közül
különösen kiemelked ek voltak a kápolna véd szentje, szent István király
ünnepén mondott beszédei.
Balogh Jánosné Horváth Terézia
www.pocsmegyer-surany.hu
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Szentendre Rend-trend-je
A következ kiadvánnyal a Szentedre Rend rkapitány munkatársai szeretnék tájékoztatni az érdekl d ket,
mivel foglalkoztunk Mi, az elmúlt
id szakban, a Dunakanyarban, Budakalásztól, Visegrádig.
Autósok, kerékpárosok figyelem!
Tavasszal egyre többen választják a kerékpárt közlekedési eszközként az autó
helyett. A gyermekek szabadidejükben
újra el veszik a beporosodott bringákat, így városunk útjain egyre több
kerékpáros jelenik meg. A biciklizéshez szükséges ruházat és a biztonsági

felszerelés kiválasztása nagy felkészültséget igényel részünkr l. A megfelel
biztonsági felszerelések, mint a térd-és
könyökvéd , valamint a sisak használata javasolt, mivel ezek használata életet
menthet. A kerékpárok téli, hosszú pihen je után ellen rzést és karbantartást
igényelnek, amit els használatba vétel
el tt érdemes elvégezni. Ellen rizni
kell a kormány, a fék, a gumiabroncs
és a világító berendezés m ködését.
Figyeljünk arra, hogy a kerékpárt sötétedés után ki kell világítani és vegyünk
fel fényvisszaver mellényt is, hogy az
autósok id ben észrevegyenek bennünket. Aki kisgyermekkel kerékpározik,
használjon gyerekülést, ügyeljen arra,
hogy azt mindig tökéletesen rögzítse
a kerékpárhoz, és a gyermek is viseljen
bukósisakot és biztonsági övet.
Kérjük az autós társadalmat, hogy
a kell körültekintéssel, a sebességhatárok és követési távolság betartásával
közlekedjenek, valamint a jó id beköszönte után fokozottabban figyeljenek
az utakon közleked kerékpárosokra!
Mindenkit haza várnak!
A besurranásos lopások kivédhet k
A besurranásokat gyakrabban követik
el a tavaszi, nyári id szakban, amikor a
jó id miatt az emberek napközben és
www.pocsmegyer-surany.hu

éjszára is nyitva hagyják az ablakokat,
a terasz ajtókat, vagy akár a bejárati ajtót.

A lakóházakban nyitva hagyott nyílás zárók megkönnyítik az elkövet k
dolgát. Az alacsonyan elhelyezked ,
földszinti lakásban lakók figyeljenek
arra, hogy ne hagyják nyitva az erkélyajtót, ha nem tartózkodnak a lakásban.
Mindenkit kérünk arra, hogy gondosan
zárják be a házak bejárati ajtaját, mert
az illetéktelen látogatók minden akadály nélkül bejuthatnak a lakásba.
Fontos, hogy a kulcsokat soha ne
akasszuk a bejárati ajtó közelébe, mivel
- f képpen a régebbi ajtókon lév kis
ablakokon, vagy a levélbedobó nyíláson benyúlva, elérhetik a zárban lév ,
vagy a közelben lév kulcsokat, így már
könnyen ki tudják nyitni az ajtókat. A
zárban semmiképpen ne hagyják benne belülr l a kulcsot, mert a kulcs egy
speciális eszközzel kívülr l is elforgatható.
Az enyhébb id beköszöntével, a
kiskertekben szorgoskodók gyakran
besurranók áldozatává válnak. Figyeljünk arra, miközben a kertben tartózkodunk, a kerti kiskaput és a ház bejárati ajtaját is tartsuk zárva, az ablakokat semmiképpen ne hagyjuk nyitva.
Ügyeljenek arra, hogy a teraszon ne
hagyjanak értéktárgyat rizetlenül.
Rajtunk is múlik! Ne váljunk b ncselekmény áldozatává!

Az iskolák és óvodák környékére szakosodnak az elkövet k, kihasználva
azt, hogy a rohanó szül csak pár percre megy be gyermekért az intézménybe, gondolva, hogy addig nem cipel
magával semmit.
Kérjük a lakosságot, hogy semmilyen értéket ne hagyjanak az autóban
jól látható helyen. Az sem megoldás, ha
a táskákat egy kabáttal, vagy takaróval
fedik be, inkább tegyék azokat a csomagtartóba, de a legjobb megoldás, ha
magukkal viszik.
Az utastérben ne hagyjanak táskát,
csomagot, GPS-t, mobiltelefont, még
egy üres szatyrot sem, mivel az elkövet bízik abban, hogy valamilyen értéktárgyat rejt. Ne hagyják a keszty tartóban a gépkocsi papírjait, bankkártyájukat, pénztárcájukat. Még üres táskát,
ruhanem t se hagyjanak gépjárm ben,
hiszen az elkövet kre jellemz , hogy a
legkisebb értékek miatt is képesek betörni az ablakot vagy feltörni a zárat!
Kiszállás után, mindig ellen rizzék,
hogy bezárták-e az ajtókat, és a riasztót
bekapcsolták-e. Ha van rá lehet ség, világítás alatt, bejáratához közel, forgalmas helyen parkoljanak.
Es csatorna lopás elkövet i kerültek
Rend rkézre
Nagyobb számban jelentkeztek területünkön es csatorna lopások az elmúlt hónapokban. Az elkövet k gyors
pénzhez jutási lehet séget látnak abban, hogy az ellopott vörösréz es csatorna eladásából pénzt szerezzenek. A
tapasztalat az, hogy az elkövet k fém
átvev telephelyeken eladják az eltulajdonított es csatornát. Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben nagyobb
szállítmányt látnak, esetleg gyanús személyeket észlelnek környezetükben,
akik hasonló b ncselekmények elkövetésével kapcsolatba hozhatók, értesítsék a Szentendrei Rend rkapitányság
Ügyeletét.

PEST MEGYEI REND RF KAPITÁNYSÁG
SZENTENDREI
REND RKAPITÁNYSÁG
2000 SZENTENDRE,
DÓZSA GYÖRGY ÚT 6/A.
szentendrerk@pest.police.hu
TEL.: 06-26/ 310-233
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Meghódítottuk Pestet
Nézzük csak! – hogyan is kezdődött?
Édes szüleim két kofferral és hároméves öcsémmel felültek a budapesti gyorsra, - irány Pest, szerencsét
próbálni. Engem itt hagytak az alföldi
kisvárosban a nagymamával, ha vége a
tanévnek megyek utánuk.
Az életrevaló, találékony, szorgalmas szüleim egy-kettőre megkapaszkodtak – édesanyám a Vígszínház mögötti MŰVÉSZ étteremben futott be
karriert, - takarítónőből fehérköpenyes
presszós „kisasszonnyá” avanzsált rövidesen, édesapa pedig kőműves-műköves mester lévén egy MÁV hídépítő
cégnél kapott állást.
Na jó! – de mi legyen a kis pöttöm
Dezsőkével öcsémmel? Ha hiszik, ha
nem, napjait ő az utcán töltötte. Haverkodott a színházi díszletmunkásokkal és a vendéglőbe mindensűrűn
betérő művészekkel. Nagy haverja volt
Görbe János neves színművész. János
bácsi igazi bohém, ragyogó jókedvében
szavalt a vendéglői asztal tetején állva,
- és még más dolgokat is művelt ott a
magasban – a jó ízlés tiltja, hogy részletezzem mi mindent.
Ezekről a dolgokról anyukám leveleiből értesültünk, amit nagymamának
írogatott, néha vidám, máskor baljós
leveleket kaptunk.
Az öcsémet mindenki etette-itatta.
Hol valamelyik pincér nyomott kezébe
egy csirkecombot az étterem raktárában, máskor művésznőcskék kuncogták csokitól maszatos képén, ha jóllakatták csokis sütikkel, - de cimborái
voltak buszsofőrök és kalauzok, mert a
margitszigeti buszjáratnak végállomása
volt a színház mögötti utca.
Nagyanyám felháborodva harsogta
egyik napon a legújabb hírt: öcsédet
egy busz alól húzták ki a héten.
Honnan a hír nagyanyó? – kérdezem.
Onnan, hogy a piacon hallottam.
Micsoda? – hiszen Pest ide százötven kilométer; hogy jut a hír a vidéki
piacra?
Könnyen, - bizony nagyon könnyen. Sokan dolgoztak Pesten, a
gyorsvonaton két óra utazás és máris
találkoznak az ismerősök.
Nem baleset volt, csak öcskösöm
szerelőt játszott az álldogáló busz alatt.
És hol laktak – és később hol laktunk? Ó – hiszen ez is egy regény. De
várjunk csak kicsit! – az álláskereséssel
indul be minden. Mert nem úgy van ám
az, hogy beállít az ügyefogyott vidéki
10.

a munkaközvetítőbe: dolgozni szeretnék itt pesten. /pár napig ellakik a pesti
rokonnál, később munkásszálláson/
Igen? – aztán mihez ért maga galambocskám?
Mihez ért a vidéki háziasszony?
– mindenhez és semmihez. Főz, mos,
takarít; - no, akkor elmehet a hajógyárba takarítónőnek és harminc év múlva
nyugdíjba.
Az én szüleim kapcsolatokat kerestek. Még apám is, pedig, pedig ő
komoly iparosember, - hát még az én
talpraesett anyukám. Pesti barátnője
Juci így szólt hozzá: bemész Erzsikém
a tizenharmadik kerületi Vendéglátó
/hosszúnevű cég, hosszúnevű utca/ megkeresed XY – né asszonyságot azzal, hogy takarítónő szeretnél lenni. A
többit menet közben elintézzük.
Ajándékok az asszonyságnak – beiskolázás tanfolyamokra, fehérkötény,
borravalós állás – és újabb ajándékok
XY- nénak, hogy az állás biztosan
„megálljon”. Juci a pozsonyi úti Szamovár presszóban pincér, édesanyám
később ugyanott kávéfőző. / észen
kellett ám lenni nagyon, mert protekció híján kirakhatták volna egy váci úti
csehóba csaposlánynak./
Így ment ez a cucilizmusban, - és
így megy ez manapság is, - csak még
kicsit keményebben.
Nos, hát a lakásszerzés nem volt
ilyen „egyszerű”.
Az ujlipótvárosi ügyvéd, csendes
szivarozgató barátságos öregúr, megbízható albérlőt keresett, négyszobás
lakásába, nehogy a komcsik odazsuppoljanak egy ötgyerekes prolicsaládot,
akiktől soha megszabadulni nem tud.
Mi voltunk a megbízható albérlők.
Pár hónapig lakhatunk – addig apám
másik lakást keres, - Dr. Vikár meg
teledudálja a várost: ő elsőként a demokráciában munkáscsaládot fogadott
be. Később kutya sem kapargatja hová
lettek a befogadott prolik.
Az új lakásszerzésnél is anyám remekelt. Nem fontosak a részletek, de a
„nyócker”-ben szoba-konyhás lakásba
jutottunk. Időnk nagy részét a poloskák irtására fordítottuk. DDT rovarirtó portól bűzlöttünk mindnyájan,
de végre PESTI lakosok lettünk, saját
tanácsi lakásban.
Ez volt a trambulin, innen könnyű volt elrugaszkodni. A szülők ezen
„dolgoztak”. El innen minél hamarább
– a Conti utca, / ma Tolnai Lajos u. / a
valamikori bordélynegyed, nem éppen

a széplelkek tanyája. A környék azóta sem sokat változott. Rendszeresen
szerepel a bűnügyi híradásokban.
Itt lettem pesti iskolás /brr – szörnyű
volt!/ és Dezső öcsém ovis. Az iskolát
egyszer meglátogatta Puskás és Kocsis
a két sztárfocista – ez a nagy focigyőzelmek éve volt. A gyerekek üvöltöttek,
a sztárok integettek, és kb. három perc
múlva eltűntek a nagy fekete autóval.
A Bezerédj utca és Köztársaság tér
sarkán az óvoda. Délután elbocsájtották az öcskösömet, kezében szendviccsel.
Vajas kenyér rajta szelet ömlesztett
sajt. Én vártam a kapuban. A sajtot
Dezső papírsajtnak nevezte. Valóban,
- olyan vékonyra szeletelték, hogy nagyobb huzat lesodorta a kenyérről.
Gyerünk a térre kicsit játszani! Itt
bizony gyakran kaptunk kiadós veréseket. A környékbeli csibészek aprajanagyja a téren nyüzsgött. Öcsém nem
respektálta ezt a nemes „kasztot”, - ha
védelmére keltem, engem is megruháztak. Könyörögtem pedig: Dezsőke
ne kezdjél ki ezekkel a rohadt csibészekkel – falrahányt borsó. Igazát nem
hagyta, csúfolódást nem tűrt, lekezelést
visszautasította, - ha valaki fölényeskedett, rögtön a képébe mászott. Ha
megtépett bennünket a túlerő, kereste
a revans lehetőségét. Felnőttként sem
változott, ilyen maradt élete végéig.
De befejezem, gombóc van a torkomban…
Vándor – ha elsétálsz sírja előtt itt
a surányi temetőben, olvasd el az írást:
Dr. Asztalos Dezső, - és dobj egy szál
virágot a sírra.
Nem hagyhattuk el a kőről a doktori sarzsit, még ha dicsekvésnek is tűnik,
- olyan büszke volt rá, gépészmérnökként szerzett egyetemi címzést, rákerült hát a sírkövére is.
Alul a kövön egy Apollinaire versrészlet a hangáról. Miért a hanga? – ez
nem igazi magyar virág. Íróasztalfiókjában őrizgette, ki tudja miért – átlátszó,
zizegő, sárgult papírlapon ezt a bánatos
kis verset, így került rá ez is a kőre.
Ne legyen szomorú a „hódítás”
vége! Drága szüleim éltek az emberi
kor végső határáig és a jól végzett munka örömével hunyták le szemüket.
Öcsémnek csak ötvenhárom évet
adott az Úr, - sok tanulás és munka,
de boldog házasélet, két aranyos-szép
leányzó gyermek – egyszóval rövid, de
boldog élet jutott neki.
Asztalos Lajos
www.pocsmegyer-surany.hu

2013. ÁPRILIS 20.

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ

MENZA MINTA=MINTAMENZA

KÖZÖS EGYÜTTM KÖDÉS A KÖZÉTKEZTETÉS MEGÚJÍTÁSA CÉLJÁBÓL
Menzaprogramot indított az ÁNTSZ
Dél-alföldi Regionális Intézete és a
Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség. Az egész országból várják azon
konyhák, önkormányzatok jelentkezését, amelyek elkötelezettek az egészséges táplálkozás és a közétkeztetés
megújítása iránt, valamint aktívan részt
kívánnak venni egy korszer gyermekétkeztetés kialakításában.
A program célja az is, hogy felmérésre kerüljön, hogy a jelenlegi közétkeztetésre fordított normatív támogatás mennyiben elégséges egy egészséges
étrend kialakítására, és ennek tükrében,
ha szükséges, változtatásokat javasoljon a döntéshozóknak.
2009-ben az OÉTI és az ÁNTSZ
együttm ködve országosan felmérte az
óvodai közétkeztetés helyzetét. A helyi
adatok értékelése után a Dél-alföldi Régióban a kedvez tlen eredmények alap-

ján a közétkeztetés min ségi javításáért
m köd képes és hatékony stratégia
kidolgozása történt meg. Az ÁNTSZ
Dél-alföldi Regionális Intézete és a
Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség egyedülálló partnerkapcsolatot
alakított ki. Az együttm ködés lehe-

t séget ad a közétkeztetés területén az
egészségügyi szükségletek teljesítésének és a magas színvonalú szakmai hát-

tér megteremtésének kialakítására.
Cél: az egészségesebb, korszer
táplálkozás kialakítása, a közétkeztetés megújítása, melynek egyértelm
nyertese egy egészségesen táplálkozó,
étkezési kultúrával rendelkez felnöv generáció.
Ennek érdekében el kell érni az eddig nem megfelel gyakorisággal használt nyersanyagok, pl. hal, gyümölcs,
min ségi tejtermékek, teljes ki rlés
pékáruk szélesebb kör alkalmazását,
az étlapok megújítását. A közétkeztetésbe a helyi szállítók, helyi stermel k
termékeit, valamint a bio élelmiszereket szélesebb körben be kell vonni.
Örömmel számolunk be róla, hogy a
Szaller Ferenc által üzemeltetett Zovika Kft.
is csatlakozott a programhoz azzal a szándékkal, hogy minél egészségesebb étrendet
állíthasson össze az óvodások számára!
Forrás: www.mngsz.com

Új, hosszabb, folyamatos kiszolgálás a BKK jegy- és bérletpénztáraiban áprilistól
A tervezhet bb, jobb kiszolgálás érdekében az egyes területek utazási, valamint jegy- és bérletvásárlási szokásaihoz igazítjuk a Budapesti
Közlekedési Központ jegypénztárainak nyitvatartási idejét 2013. április 1-t l, hétf t l. Számos pénztár nyitva tartási ideje jelent sen
b vül, emellett minden f városi pénztárban folyamatos kiszolgálást nyújtunk, megsz nnek a korábbi, utasaink számára kellemetlen átmeneti szünetek, melyek korábban a pénztárosok pihen ideje idején a pénztárak átmeneti, 20-30 perces zárva tartását okozták napközben.
2013. áprilisától jelent sen megváltozik a Budapesti Közlekedési Központ jegy- és bérletpénztárainak nyitvatartási rendje. Április 1-t l,
hétf t l vezetjük be az utazási, jegy- és bérletvásárlási szokásokhoz igazított új nyitvatartási rendet, amelyet a www.bkk.hu oldalon
tudnak megtekinteni.
Budapesti Közlekedési Központ
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Digitális átállás
Még az idén, két lépcs ben átáll az ország a digitális tévézésre. Aki ma hagyományos tet - vagy szobaantennával
nézi az ingyenes televízióadásokat (M1,
RTL Klub, TV2), annak mindenképpen
a zsebébe kell majd nyúlnia.
Ahhoz, hogy k az átállás után is
havidíj nélkül tudjanak tévézni, vagy
vev készüléket (úgynevezett set-top
boxot) kell vásárolniuk (ennek segítségével a hagyományos tévékészülékekkel is fogható a digitális adás), vagy egy
olyan új tévét, amely a jelátalakítót már
beépítve tartalmazza.
Ehhez a rászorulók kaphatnak csak
segítséget. Támogatásra az a magánszemély jogosult, aki az adott háztartásban
állandó lakóhellyel rendelkezik, amely
háztartásban kizárólag analóg földfelszíni m sorszórási vétellel televízióznak és a jogszabályok alapján a személy
rászorultnak min sül.
A jogszabályok alapján rászorultnak
az min sül, aki a MÁK-tól, az ONYFt l vagy a települési önkormányzattól,
vagy a f városi és megyei kormányhivatal járási (f városi kerületi) hivatalától szociális ellátásban (a rendszeres
szociális segélyben, lakásfenntartási

támogatásban, ápolási díjban, id skorúak járadékában, saját jogon nevelési
ellátásban, fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, saját
jogon hadigondozott pénzellátásban,
foglalkoztatást helyettesít támogatásban) részesül, valamint mindazon,
a Digitális Átállás regionális id pontja
évében legalább a 70. életévét betöltött
vagy betölt személy, aki számára az
ONYF által folyósított nyugellátás,
nyugdíjszer szociális ellátás, egészségbiztosítási ellátás együttes összege nem
haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét (57.000 Ft).
Állami támogatás háztartásonként
egy rászorult számára adható.
A rászorultak a felmérés megkezdése el tt levélben tájékoztatást kapnak a
felkeresésr l. A rászorultak személyes
megkeresését és tájékoztatását, illetve
a támogatási igényre vonatkozó felmérést 2013. március 11. és június 30.
között a Központi Statisztikai Hivatal
felmér i végzik. A felmér k sorszámozott fényképes igazolvánnyal rendelkeznek.
További információ:
www.digitalisatallas.hu

Helyreigazítás
A Kisbíró 2013. márciusi számában
néhány sorban arról tájékoztattam
az újság olvasóit, hogy az újságot a
továbbiakban nem szerkesztem.
E közlés alkalmából kétségtelenül kissé elsietve mondtam köszönetet, azoknak, akik írásaikkal
színesítették a Kisbírót. E felsorolásból bizonyára sokan kimaradtak,
akikt l szíves elnézést kérek, közöttük Cseng Tschörner András
úrtól, aki a korábbi években számos
történelmi hátter írást tett közzé
egyedülálló képeslap gy jteményének darabjaival illusztrálva, illet leg
Kovách Tamás lelkész úr szervezte
kirándulásokról számolt be fényképfelvételeivel szemléltetve azokat.
Márciusi soraimat egyébként a
távozásomról szóló bejelentésnek
szántam.
Csémy Istvánné

SZÁRAZ TŰZIFA ELADÓ!
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.
12.
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Elmaradt Ünnep a hóesésben
Ahogy az ország többi településén, úgy
községünkben is átalakították az égiek a március 15.-ére tervezett ünnepi
programot.
Lapunk úgy emlékezik meg a forradalomról, hogy közöljük Németh Miklós polgármester ünnepi beszédét, amit
az ünnepségen mondott volna el.
Dörmögj testvér egy sor Pet fit,
köréd varázskör teremt dik. Kell a változás, mert a tél újra és újra támad - az
Országot nyomorgató árnyék világ,
mely pénzérmék sokaságával vértezi fel
magát, mert a férfias bátorság hiányába
a kard az ágyú zaja helyett most a pénz
csörgetésével akarja megfélemlíteni a
magyar népet. Manipulatív, örvényl m ködésük berántja a jóra, sikerre,
biztonságra vágyakozó óvatlan emberek tíz - százezreit.
Nem nyugodhatunk bele, ha azt
látjuk, hogy új tatárhad, új kufárhad
özönli el a tiszta tájat.
Nem maradhatunk tétlenek, vállalni
kell a változást.
Ez a forradalom felel ssége: választani a tétlenség és a változás között.
Ez pedig annyit jelent: legy rni a félelmet, vállalni a változás súlyos terhét,
felel sségét, vállalni a harcot, vállalni a
szabadságot.
Miért ünnepeljük Március 15-ét?
Mert a forradalmárok megfogalmazták az osztrák birodalmi hegemóniával
szemben a maguk és a Kárpát-medencei
magyarok és nem magyarok programját.
Ma is azt kell tennünk, mint akkor
tette Pet fi, Vasvári, Kossuth, Nyáry,
Rottenbiller, és sok névtelen forradalmár.
Vállalni értékeinket, hibáinkat, kiállni, a magyarság minden szintjén
védeni az országot, nemzetet a pénz
mögé rejt zköd ellenséggel szemben. Fiatal demokráciánk hiszékenyen
örömmel fogadta a nagyt kések pénzzel felfegyverzett új honfoglalóit, gazdaságunk megment it és most kezdjük
észrevenni, hogy a pénz csörgése, ropogása, harci zaja egyfajta harctéri sokként megbénította a politikai vezet k
és emberek realitását . Talán még nem
kés ! Nekünk, követve az sök cselekedeteit, újra márciusi ifjak vére kell,
hogy zubogjon ereinkben. A 12 pont
pedig jelentse mindig és mindenkor a
folyamatos célt, melyet a magyar nemzet kíván elérni forradalmával.
www.pocsmegyer-surany.hu

A 12 pont így kezd dik
Mit kíván a magyar nemzet.
Legyen Béke, Szabadság és egyetértés. (Már ez magába foglal mindent)
Legyen béke : Ez a két szó az egyik
legfontosabb kell, hogy legyen az emberek számára és ez magában foglalja
azt is, hogy mindenkinek, országon
belül és kívül, az Únióban, a tengeren
túlon, el kell fogadni mindenkinek azt,
hogy meg kell békülni. Meg kell a gondolattal békülni, hogy Magyarország
önállóan, de partneri módon akar és tud
létezni Európában és a világban.
Szabadság: Szabadságunk nem lehet virtuális, mint a pénzvilág, nem lehet elképzelt sci fi módjára megfilmesített jöv kép, ennek ténylegesen jelen
idej nek kell lennie. Szabad magyar
gondolatok, szabad magyar cselekedet,
szabad magyar nemzet és ország. Tehát
SZABADSÁG!
Egyetértés: A magyar nemzet egyetért az európaisággal, annak gondolkodásával, értékeivel, és ha ez megvan,
akkor az uniónak, mi több a világnak is
egyet kell, hogy értsen Magyarország
törekvéseivel, céljaival, gondolataival,
mert ez így európai. Merni kell vállalni
ezeket a gondolatokat, meg kell nyilvánulni, mert 1848 harcosai, gondolkodói mertek gondolkodni HAZÁBAN,
NEMZETBEN. Forradalmárainkat és
szabadságharcosainkat ezért is ünnepeljük ezen a napon, mert merték vállalni
sorsunkat, ki merték mondani azt, amit
ki kellett mondani. És a nép megértette szavuk. Akkor ez volt a világ rendje.
Ma sincs ez másként. Tegyük azt, ami
kötelességünk, de akarjunk már végre
igaz rendet, igazi, idegen kez ség mentes ország irányítást.
Mi magyarként akarunk itt élni, és
magyarként akarunk itt dolgozni, amint
azt tettük századokon át. Ami látszik,
ami maradandó, a mi kezünk nyomát
viseli. Mi tudtunk és tudunk dolgozni.
Dolgoztunk eddig, és dolgozni akarunk
ezután is, de nem hiába. Gyermekeink
és unokáink számára egy jobb jöv t
akarunk. Európának látnia kell céljainkat és megérteni . Megértenie, hisz a
magyar gondolkodás és a magyar anyanyelv végtelen b sége megzavarja, mi
több, gátolja a megértésünket, hiszen
minden szónak száz alakja és jelentése
van és mi bárhogy írjuk, de ugyanúgy
gondoljuk Meg kell értetnünk magunkat! Ez a mi közös célunk magyar

polgártársaink, ez a közös és vállalható
közös nevez . Mi nemcsak ünnepelni
akarunk, hanem élni jogainkkal, tényleges egyenl ségben Únión belüli és
kívüli polgártársainkkal.
Kedves Pócsmegyeriek, Surányiak, Szentendrei szigeten él k! 2013.
március 15.-én és ebben a válságos gazdasági id szakban nemcsak emlékezni
kell, hanem cselekedni is.
Remélni egy jobb jöv eljöttét,
mint tapasztaljuk, ma már nem elég.
A várakozásból, reménykedésb l nem
élünk meg, tettekre, szívós munkára
van szükség, elkötelezett, céltudatos
munkára: jogainkért, népünkért. Itt
most építeni, er síteni kell a nemzetet.
Lélekben, a közös egymásért gondolkozásban kell egyek legyünk. Dolgozzon mindenki jobban, mint tegnap, tegye azt, ami tudása szerint a legjobb és
a leghasznosabb. És ki-ki ne csak saját
magára gondoljon, hanem a közre is, a
szomszédjára is. Álljunk meg egy szóra,
beszéljünk egymással, segítsünk egymáson, ha kell. Nézzünk újra egymás
szemébe, értsünk szót, fogjuk meg egymás kezét, segítsünk egymáson. Akarjunk végre, közös magyar jöv t építeni!
Ha ezt együtt AKARJUK, akkor
van jöv nk, s akkor:
A magyar név megint szép lesz...
Adja Isten, hogy így legyen!
Családi konfliktusokkal küzdenek?
Csalódás, féltékenység keseríti a
mindennapjaikat?
Aggódnak azért, hogy a gyermekek
hogyan vészelik át a feszült id szakokat?
Munkahely elvesztése miatt a családtagok viselkedése megváltozott?
Kih lt a családi t zhely?
Szeretné megérteni, mi történik
Önökkel?
Keressünk együtt megoldást.
Várjuk Önöket!
Dunakanyari Családsegít
és Gyermekjóléti Szolgálat
Személyes jelentkezés:
2000 Szentendre Szentlászlói út 89.
Telefonon:
26/400-172 vagy 20/278-3734
13.
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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
14.

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
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

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

GYÓGYSZERTÁR

Adóügyek

Kőbányai Jánosné

06-26-814-848

nyitva tartása:

Dudásné Tamási Anita

06-26-814-850

Hétfő: 14.00-19.00

Építési és műszaki ügyek

Takács József

06-26-814-847

Kedd: 8.00-13.00

Pénzügy

Simon Zsuzsa

06-26-814-846

Szerda: 13.00-18.00

Pénztár

Debreczeni Beáta

06-26-814-849

Csütörtök: 8.00-13.00

Iktatás

Somogyiné Alagyi Szilvia 06-26-814-845

Polgármester titkárság

Klibán Zita

06-26-814-843

Pócsmegyer, Ady E. u. 12.

Kisbíró szerkesztősége

Dudásné Tamási Anita

06-26-814-841

Tel.: 26-395-277

Feladatkör

Ügyintéző

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

www.pocsmegyer-surany.hu

Péntek: 8.00-13.00

FOGÁSZAT

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2013. május 1.-től
dr. Kolcsár Attila veszi át a fogászati praxist Pócsmegyeren.
Rendelés időpontjai:
Hétfő: 13 - 19 óráig
Szerda: 8 - 14 óráig
Csütörtök: 13 - 18 óráig
Iskolafogászat: Szerda: 8 - 11 óráig
Teljes körű fogászati ellátást és szükség esetén homeopátiás
kezelést biztosít a betegek számára!
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SZÁMÍTÓGÉPJAVÍTÁS, KARBANTARTÁS
HARDVER – SZOFTVER –
KELLÉKANYAG SZÁLLÍTÁS,
ÜTEMELTETÉS
INTERNET BEÁLLÍTÁS
HÁLÓZAT KIÉPÍTÉS
ADATMENTÉS, ARCHIVÁLÁS
VÍRUSIRTÁS
KÁRTÉKONY PROGRAMOK
FELKUTATÁSA

HÁTTÉR
SZÁMÍTÓGÉPSZERVÍZ
2015 SZIGETMONOSTOR, KLAPKA utca 1.
hatter@axelero.hu
web.axelero.hu/hatter94

Pócsmegyer Község Képviselő
Testülete 90/2011. (X.13.)
Ök. sz. határozatával
értékesíteni kívánja
Pócsmegyer Község Önkormányzatának
tulajdonában lévő,

314 hrsz-ú, természetben
Arany János u 10. sz. alatti,
belterületi, 832 m2 alapterületű,
kivett beépítetlen terület
megnevezésű, ingatlanát.
Vételár: 6.500.000.-Ft
Érdeklődni:
Pócsmegyer Község Önkormányzata
2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.
Tel.: 26 / 395-006
e-mail:
onkormanyzat@pocsmegyer.hu
16.
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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!

Rendezvényekre, családi
összejövetelekre házi készítésű
sütemények elkészítését és
házhozszállítását vállaljuk!

Telefonszám: 06-30 3283944
www.pocsmegyer-surany.hu
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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
Magyar Kémény Kft. Ügyfélszolgálat
06-40-918-025
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
házakat, telkeket keresek.
Tardi Tamás ingatlanközvetítõ

Pócsmegyeri Kisbíró
Megjelenik havonta 1200 példányban.
Kiadó: Polgármesteri Hivatal
2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.
Felelôs kiadó: Molnár Gyöngyi jegyzõ
Szerkeszti: Dudásné Tamási Anita
Felelôs szerkesztô: Deák Péter
Nyomás: D’Sign Kft. Szentendre
18.
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Dr. Kiss András verses délutánja a Költészet Napja tiszteletére
Április 7-én, vasárnap délután 4 órára ismét megtelt a M vel dési Ház. Vajon dr.
Kiss András nyugalmazott belgyógyász
kardiológus, volt háziorvosunk irodalmári mivolta vagy a m soron szerepl
Pet fi versek csábítottak ennyi érdekl d t a helyszínre?! Ha magamba nézek,
legalábbis engem mindkett . A verses
délutánra sajnos kissé elkésve érkeztünk,

Két évvel ezel tt már próbálkoztunk a
faluban él termel k, gazdák által felajánlott vásárlási lehet ségeket hírül
adni a település lakóinak.
Meg kell valljuk, hogy nem nagy
sikerrel zárult az az év a gazdák számára. Már meglév vásárlóikon kívül csak
egy-egy elvétve akadt vásárlás gazdagította ismeretségi körüket.
Mi, 20-25-30 éve surányi nyaralók,
esetleg kés bb állandó lakosok / a mi történetünk sorrendje ez/ természetesnek
vettük, hogy felkutassuk, kinél, mit vásárolhatunk a faluban, így a napi zöldség,
hús és tej-tojás is kés bb kedves ismer sökké váló falubeliekt l származott.
Kés bb már gyerekeink is és rokonaink is innen származó eperb l f zött
dzsemeket kaptak, az itteni disznóölésekb l származó helyi árut süthettek,
de a faluból kaptak húsvéti él nyuszit
az unokák is, stb.
Ezt a kapcsolatrendszert  a helyi
termék fogyasztását - bárkinek jó szívvel ajánlom, hiszen már a faluba budapesti iskolások is érkeznek megismerni
a tej-túró, a zöldségleves, finomf zelék alapanyagainak eredetét, itt ismerik meg, hogyan kell összegy jteni a
friss tyúktojást, milyen helyi növények
alkalmasak begy jtésre a téli id szakban szükséges teák f zésére / kislevel
hárs, kakukkf , orbáncf , aranyvessz www.pocsmegyer-surany.hu

a bevezet szavakat nem hallottam. De
hiszen erre nem is volt szükség, mihelyst
a költ sorai felhangzottak.
Az elkövetkez közel másfél órában áhítatos csendben hallgattuk Kiss
doktor el adásában a legszebb szerelmes és forradalmi hangvétel verseit a
legmagyarabb költ nek.
Így mondom, a doktor úr el adásában, hiszen a verseket mély átéléssel
adta át nekünk.
Szinte vele voltunk a tomboló Tisza

partján, hallottuk a kurjongató legényeket a kurta kocsmából, megértettük
ismételten a farkasok dalát, hallottuk a
kivívott diadalra száguldó paripák dobogását.
Felemel este volt, gyönyörködtünk szépséges magyar nyelvünkben,
a csodálatos szépség költeményekben
és Dr. Kiss András elhivatott tolmácsolásában.
Csémy Istvánné
Gyimesi János képei

Gazda-hírek

Nemes István és menye, Zsuzsi
Kossuth utca 19.
395-771
Savanyú káposzta, burgonya, sárgarépa, gyökérzöldség, fejes saláta
Palánta: paradicsom, paprika
Náluk a kapun mindig ki van írva, jelenleg mi kapható
Vitálos József, Pet fi út 3.
Spenót, majd
palánta: paradicsom, paprika
Szente Jánosné Lidi néni, 395-120
Sárgarépa, gyökérzöldség, zeller, burgonya
Katona László, Arany János utca 10.
395-563
Eper

f , stb/. Err l már hírt adtam az elmúlt
nyár végén a Kisbíróban .
Igyekeznünk kell ennek a vásárlásnak
az ízét, kedvességét megismerni, mert
már kevés gazdálkodó van a faluban.
Viszont van pár család, ahol a fiatalok
is részben vagy egészben ebb l élnek és
az unoka nemzedék is érdekl dik a föld
iránt. Az idei, gazdákkal történt beszélgetések során az az érzésem alakult ki,
hogy ha érdekl désünkkel, vásárlókedvünkkel er síteni tudnánk az fennmaradásukat, hitüket ebben a nehéz munkában, akkor lenne remény arra, hogy még
sokáig fennmaradjon ez a lehet ség, s talán meger södhetne a surányi vasárnapi
vásár stermel inek létszáma is.
Ebben az évben mind a Kisbíróban,
mind az Önkormányzat honlapján lehet majd értesülni arról, hogy kinél,
mi vásárolható. Jelenleg a télálló termékekr l adom közre a lehet ségeket,
de már jelentkezik epertermel is, aki
szívesen fogadná a helyieket.
Vásárlási lehet ségek:
Ágoston Zsoltné Kati
Táncsics utca 17. 06-20-410 1654
Kefír, joghurt, tej, sajt, marhatrágya
folyamatosan

A telefonon való egyeztetés lehet ségén túl a pénteki napon délután 1719 óra között a piacoló gazdák többségénél a régi szokás szerint bejelentés
nélkül is lehet ség van a már összekészített termékekb l vásárolni.
Mindenkinek szép tavaszi id t, kellemes kertészkedést, a gazdáknak sikeres, jó évet kívánunk a Vata Körösök
nevében!
Vargháné Esztike, aki a gazdák
híreit összegy jtötte és
Bécsy Lászlóné, aki közre adta
19.
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INFORMÁCIÓK A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL
2013. év januárjától új közszolgáltató, a
Zöld Híd Régió Kft. látja el településünkön a lakossági kommunális hulladék
kezelését, begyűjtését és elszállítását.
Az alábbiakban összefoglaljuk a
szemétszállítással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat:
A szemét elszállítása hétfőn történik
(ünnepnapokon is).
Zöldhulladék (bio) elszállítása
Szállítás: minden hónap utolsó hétfőjén áprilistól novemberig
A zsák ára: 50,80 Ft/db
A zsákok beszerezhetőek:
– Surányi-Rév élelmiszer bolt –
Pócsmegyer-Surány, Dunasétány 7/B
– Maribel Kft. (Élelmiszer Bolt) Pócsmegyer-Surány, Sziget út
– Vegyesiparcikk bolt – Pócsmegyer, Kossuth Lajos u. 21.
– Polgármesteri Hivatal – Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.
Egy szállítási alkalommal max.10
zsák helyezhető ki ingatlanonként.
Szelektív hulladék elszállítása
(az üveg kivételével)
Szállítás: minden hónap első hétfőjén a
házaktól
A zsák ára: díjmentes
A gyűjtőjárművek személyzete juttatja
el a lakosokhoz.
Igény szerint a többlet zsák beszerezhető:
– Surányi-Rév élelmiszer bolt –
Pócsmegyer-Surány, Dunasétány 7/B
– Maribel Kft. (Élelmiszer Bolt) Pócsmegyer-Surány, Sziget út
– Vegyesiparcikk bolt – Pócsmegyer, Kossuth Lajos u. 21.
Polgármesteri Hivatal – Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.
Egy szállítási alkalommal max. 10
zsák helyezhető ki ingatlanonként.
Többlethulladék (nyaralós és állandó
lakosoknak egyaránt) elszállítása
Szállítás: minden hétfőn
A zsák ára: 317Ft/db
Igény szerint a többlet zsák beszerezhető:
– Surányi-Rév élelmiszer bolt –
Pócsmegyer-Surány, Dunasétány 7/B
– Maribel Kft. (Élelmiszer Bolt) Pócsmegyer-Surány, Sziget út
– Vegyesiparcikk bolt – Pócsmegyer, Kossuth Lajos u. 21.
– Polgármesteri Hivatal – Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.
20.

Lomtalanítás:
Várhatóan május vége-június eleje! A
lomtalanítás pontos időpontjáról a hirdetőtáblákon, honlapunkon és a Kisbíróban elhelyezett értesítésben nyújtunk tájékoztatást!
Közszolgáltatási és tárolóedény
bérleti díjak 2013. január 1-től
Egységnyi díjtételek
(nettó Ft/ürítés/db)
80 literes szabványos tároló
278
120 literes szabványos tároló
417
240 literes szabványos tároló
835
1100 literes szabványos tároló
3825
80 literes zsák többlet hulladék
gyűjtésére
250
110 literes biozsák zöldhulladék
gyűjtésére
40
110 literes zsák szelektív
gyűjtésére
díjmentes

Bérelhető hulladéktároló
edények bérleti díjai
Gyűjtőedény méret
Havi bérleti
díj nettó Ft/db
80 literes szabványos tároló
110
120 literes szabványos tároló
110
240 literes szabványos tároló
165
1100 literes szabványos tároló
1780

A korábbi évekhez
képest újdonság, hogy a
szemétszállítással kapcsolatos
ügye-bajos dolgok kezeléséhez
a Zöld Híd Régió Kft.
ügyfélszolgálatot tart fenn.
Az ügyfélszolgálatot ellátó
munkatárs neve:
Geréné Unterwéger Erzsébet,
elérhetősége: 35/501-400 vagy
ugyfelszolgalat@zoldhid.hu

Játékdélután a M vel dési Házban
A Surányi Fürd Egyesület március 28-án, a tavaszi szünet els napján tartotta meg a
Pócsmegyeri M vel dési Házban Egy pörg s nap cím programját, melynek ötletgazdái helyi iskolás gyerekek voltak.
A délután els felében csapatos, majd tizenegy indulóval egyéni Beyblade bajnokságot rendeztünk, három arénában csatáztak a pörgetty k két órán át. Az
indulókon kívül szurkolók is érkeztek. A hangulat fergeteges volt, a nagy izgalom
mellett mindenki mindenkinek szurkolt. A nyertesek mellett minden játékos is
apró ajándékokat kapott.
Ezt követ en a mexikói eredet Peonzákkal versengett kilenc induló.
Minden fordulóban három, maguk által kiválasztott trükköt mutattak be, és
ha ebb l legalább kett sikerült, indulhattak a következ fordulóban, ahol szintén három, ebb l mindig legalább két új trükkel vetélkedtek. Id mér játék zárta
a pörg s napot. Itt sem maradtak el az apró ajándékok.
Aki ott volt, várja a folytatást!
(Cs. E.)

www.pocsmegyer-surany.hu

