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Pócsmegyeri

Kisbiro
Farkas Arnold Levente ünnepi beszéde a Mindenki Karácsonyán

Önzőnek lenni
Karácsonykor Jézus Krisztus születé-
sét ünnepeljük. De ez vajon mit je-
lent?

Évekkel ezelőtt az egyik prédi-
kációban az igehirdető lelkipásztor 
valamelyik egyházatya gondolatait 
idézte. Nézzék el nekem, de az egy-
házatya nevére nem emlékszem, az 
idézet viszont így szól: „karácsony-
kor isten emberré lett, hogy az em-
ber istenné legyen”. Első hallásra ta-
lán eretnek gondolatnak tűnik, de ha közelebbről megvizsgáljuk, látni fog-

juk, mennyire szépen megvilágítja 
karácsony lényegét.

Isten emberré lett. Jézus „az is-
tennel való egyenlőséget nem tartot-
ta olyan dolognak, amihez feltétlenül 
ragaszkodnia kellene”. Irántunk való 
szeretetből, irántunk való alázatból 
emberré lett. Jézus születése azt jelen-
ti, hogy a mi istenünk alázatos isten.

Alázatosnak lenni mit jelent? A 

szó jelentése hovatovább ismeretlen, 
a jelenség divatjamúlt.

Thomas Hobbes angol filozófus 
szerint mindnyájan önzők vagyunk. 
Önzőnek lenni mit jelent? Nem kell 
magyarázni, mindnyájunk bűne ez.

Szemére vetette valaki ennek az 
angol filozófusnak, hogy látta őt, 
amint egy templom előtt pénzt adott 
egy koldusnak. Hogyan lehetséges 
ez? Miért segített egy rászorulónak, 
miközben azt hirdeti, hogy minden 
ember önző, hiszen pénzt adni egy 
szegénynek nyilvánvaló önzetlenség, 
kérdezte az illető.

Valóban, mindnyájan önzők va-
gyunk, felelte a filozófus, mindnyá-
jan saját örömünket hajszoljuk szün-
telen, ez alól én sem vagyok kivétel.

„Örömöm telt abban, hogy annak 
az embernek örömet okoztam.”

Mi tehát az alázat? Önzés.
Miközben saját örömünket haj-

szoljuk szüntelen, megtapasztaljuk, 
hogy a legnagyobb öröm mások örö-
mében osztozni, a legnagyobb öröm 
másoknak örömet szerezni.

Örömötökben szeretnénk köz-
reműködni, írja Pál apostol a 
korintusiaknak. Örömötökben sze-

retnék közreműködni, ez a karácso-
nyi kisded üzenete.

Nincs tehát más dolgunk, mint 
utánozni Jézust, hogy önzésünk alá-
zat legyen. Ha pedig így teszünk, na-
gyon nagy baj nem lehet.

■ Farkas Arnold Levente  
Gyimesi János fotói
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A testületi ülések ideje és napirendje:

Január 30.
Tisztségviselői beszámoló
Jegyzői tájékoztató (Jelentés a lejárt 
határidejű önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról)

•
Étkeztetés nyersanyagköltségeinek és 
térítési díjának, valamint a bérleti dí-
jak felülvizsgálata
Előadó: Polgármester

•
Előterjesztés a Fővárosi Vízművek 
norvég alaphoz benyújtandó pályáza-
ta kapcsán az Önkormányzata partner-
ként történő csatlakozásáról
Előadó: Polgármester

•
Előterjesztés a díszpolgári cím alapí-
tásáról és adományozásának rendjé-
ről szóló 5/1999. (IX. 7.) rendelet fe-
lülvizsgálatáról
Előadó: Polgármester

Aktuális témák
Nagyberuházások helyzetéről tájékoz-
tató

Február 13.
Tisztségviselői beszámoló
Jegyzői tájékoztató (Jelentés a lejárt 
határidejű önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról)

•
Előterjesztés az Önkormányzat 2014. 
évi költségvetéséről (február 15-ig)
Előadó: Polgármester
Előterjesztés elkészítésében közre-
működik: Pénzügy
Véleményezi: Pénzügyi-Település-
fejlesztési Bizottság

•
Előterjesztés a 2013/2014-es nevelési 
évben indítandó óvodai csoportok szá-
máról, az intézményben a beiratkozás 
időpontjának meghatározásáról, vala-
mint az óvodai felvételi körzet, illet-
ve az óvoda heti nyitva tartási idejének 
meghatározásáról
Előadó: Polgármester és Óvodavezető
Véleményezi: Oktatási-Kulturális és 
Sportbizottság 

•
Tájékoztató a bizottságok 2014. évi 
munkatervéről
Előadó: Bizottságok elnökei
Az előterjesztés elkészítésében köz-
reműködik: Jegyző

Véleményezi: valamennyi Bizottság
•

Előterjesztés a Pro Pócsmegyer Tele-
pülésfejlesztési Kft. 2014. évi üzleti 
tervéről
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítésében köz-
reműködik: Ügyvezető
Véleményezi: Pénzügyi-
Településfejlesztési Bizottság

•
Előterjesztés a Pázsit tó hosszú távú 
hasznosításának előkészítéséről
Előadó: Polgármester

•
Aktuális témák

Nagyberuházások helyzetéről tájékoz-
tató

Március 27.
Tisztségviselői beszámoló
Jegyzői tájékoztató (Jelentés a lejárt 
határidejű önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról)

•
Előterjesztés a rév- és kompközleke-
dés hosszú távú koncepciójáról
Előadó: Polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-
Településfejlesztési Bizottság

•
Előterjesztés az Önkormányzat fejlesz-
téseit előkészítő, azokat megalapozó 
tervekről, pályázati koncepciókról, a 
következő EU fejlesztési ciklus idejére
Előadó: Polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-
Településfejlesztési Bizottság

•
Előterjesztés a 2014. éves összesített 
Közbeszerzési Terv elfogadásáról 
Előadó: Polgármester
Előterjesztés elkészítésében közre-
működik: Pénzügy
Véleményezi: Pénzügyi-Település-
fejlesztési Bizottság

•
Aktuális témák

Nagyberuházások helyzetéről tájékoz-
tató
Hosszú távú szerződésekről (viziköz-
művek), adóbevételekről tájékoztató

Április 24.
Tisztségviselői beszámoló
Jegyzői tájékoztató (Jelentés a lejárt 
határidejű önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról)

•

Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 20.) ön-
kormányzati rendeletének módosításáról
Előadó: Polgármester
Előterjesztés elkészítésében közre-
működik: Pénzügy
Véleményezi: Pénzügyi-Település-
fejlesztési Bizottság

•
Előterjesztés az önkormányzat 2013. 
évi gazdálkodásának zárásáról (zár-
számadás) és a pénzmaradvány elfoga-
dásáról
Előadó: Polgármester
Előterjesztés elkészítésében közre-
működik: Pénzügy
Véleményezi: Pénzügyi-Település-
fejlesztési Bizottság

•
Beszámoló a belső ellenőrzés 2013. évi 
tapasztalatairól.
Előadó: Polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-Település-
fejlesztési Bizottság

•
Aktuális témák

Nagyberuházások helyzetéről tájékoztató

Május 22.
Tisztségviselői beszámoló
Jegyzői tájékoztató (Jelentés a lejárt 
határidejű önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról)

•
Rendőrségi beszámoló a Szentendrei 
Rendőrkapitányság 2013. évben vég-
zett rendőri tevékenységéről és a köz-
ség közbiztonsági helyzetéről
Meghívott: Rendőrkapitány, Körzeti 
megbízott

•
Beszámoló a Szigetmonostori Polgár-
őrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi 
Egyesület működéséről
Meghívott: Dobos Ágnes titkár

•
Beszámoló Pócsmegyer Község Önkor-
mányzatának gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatainak ellátásáról, a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 
96. § (6) bekezdése alapján
Előadó: Polgármester
Előterjesztés elkészítésében közre-
működik: Jegyző

•
Előterjesztés a Pro Pócsmegyer Tele-
pülésfejlesztési Kft. 2013. évi mérleg-
beszámolójának elfogadásáról

2014. évi munkaterv

Pócsmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2014. évi munkaterve
Jóváhagyva: a 102/2013. (XII. 12.) Ök. sz. határozattal
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2014. évi munkaterv

Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítésében köz-
reműködik: Ügyvezető
Véleményezi: Pénzügyi-Település-
fejlesztési Bizottság

•
Aktuális témák

Nagyberuházások helyzetéről tájékoz-
tató

Június 26.
Tisztségviselői beszámoló
Jegyzői tájékoztató (Jelentés a lejárt 
határidejű önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról)

•
Előterjesztés a település vagyongazdál-
kodását meghatározó hosszú távú kon-
cepciókról 
Előadó: Polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-Település-
fejlesztési Bizottság

•
Előterjesztés a viziközművek vagyon-
kezelési szerződéseiről, ezek hatásáról 
az önkormányzat hosszú távú pénz-
ügyi helyzetére
Előadó: Polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-Település-
fejlesztési Bizottság

•
Előterjesztés a Pest Megye Díszpolgára 
Cím, Pest Megyéért Emlékérem, az Év 
Családja Pest Megyében és egyéb Pest 
Megyei díjak adományozásának javas-
lattételéről
Előadó: Polgármester
Véleményezi: Oktatási-Kulturális és 
Sportbizottság

•
Falugyűlés és közmeghallgatás előké-
szítése és kitűzése

•
Aktuális témák

Nagyberuházások helyzetéről tájékoz-
tató
Hosszú távú szerződésekről (viziköz-
művek), adóbevételekről tájékoztató

Szeptember 11.
Tisztségviselői beszámoló
Jegyzői tájékoztató (Jelentés a lejárt 
határidejű önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról)

•
Előterjesztés az önkormányzat 2014. 
évi költségvetésének I. félévi teljesíté-
séről (szeptember 15-ig)
Előadó: Polgármester
Előterjesztés elkészítésében közre-
működik: Pénzügy
Véleményezi: Pénzügyi-Településfej-
lesztési Bizottság

•
Előterjesztés a Bursa Hungarica Felső-
oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-

lyázathoz való 2015. évi csatlakozásról
Előadó: Polgármester

•
Előterjesztés a községünkben műkö-
dő kereskedelmi létesítmények hely-
zetéről (dohányboltokat kiemelten ke-
zelve)
Előadó: Polgármester
Véleményezi: Pénzügyi-Település-
fejlesztési Bizottság

•
Aktuális témák

Nagyberuházások helyzetéről tájékoz-
tató
Hosszú távú szerződésekről (viziköz-
művek), adóbevételekről tájékoztató

Október 16.
Tisztségviselői beszámoló
Jegyzői tájékoztató (Jelentés a lejárt 
határidejű önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról)

•
Az önkormányzat 2015. évi költségve-
tésének koncepciója
Előadó: Polgármester
Előterjesztés elkészítésében közre-
működik: Pénzügy
Véleményezi: Pénzügyi-Település-
fejlesztési Bizottság

•
Előterjesztés a helyi adózásról, az adó-
terhelés vizsgálata összehasonlítva a 
környező települések adóztatását
Előadó: Polgármester
Előterjesztés elkészítésében közre-
működik: Adó
Véleményezi: Pénzügyi-
Településfejlesztési Bizottság

•
Aktuális témák

Nagyberuházások helyzetéről tájékoztató

Október ....
Alakuló ülés

November 27.
Tisztségviselői beszámoló
Jegyzői tájékoztató (Jelentés a lejárt 
határidejű önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról)

•
Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének háromnegyed éves teljesí-
téséről
Előadó: Polgármester
Előterjesztés elkészítésében közre-
működik: Pénzügy
Véleményezi: Pénzügyi-Település-
fejlesztési Bizottság

•
Előterjesztés az Önkormányzat 2015. 
évi ellenőrzési tervéről
Előadó: Polgármester
Előterjesztés elkészítésében közre-
működik: Pénzügy

Véleményezi: Pénzügyi-Település-
fejlesztési Bizottság

•
Előterjesztés a Civil Ház következő évi 
üzemeltetéséről
Előadó: Polgármester

•
Beszámoló a civil szervezetek (Surányi 
Fürdő Egyesület, Zöldszigeti Kör Pol-
gári Kulturális Egyesület, Vata kör) 
éves munkájáról
Előadó: elnökök

•
Aktuális témák

Nagyberuházások helyzetéről tájékoz-
tató

December 18.
Tisztségviselői beszámoló
Jegyzői tájékoztató (Jelentés a lejárt 
határidejű önkormányzati határozatok 
végrehajtásáról)

•
Előterjesztés a Képviselő-testület 
2015. évi munkatervének elfogadásá-
ról
Előadó: Polgármester
Az előterjesztés elkészítésében köz-
reműködik: valamennyi bizottság
•
A Képviselő-testület mellett működő 
bizottságok beszámolója a 2014. év-
ben végzett munkájukról
Előadó: A bizottságok elnökei
•

Aktuális témák
Nagyberuházások helyzetéről tájékoz-
tató
Hosszú távú szerződésekről (viziköz-
művek), adóbevételekről tájékoztató

• • •
Az Mötv. 54. §-a szerint: „A képvise-
lő-testület évente legalább egyszer elő-
re meghirdetett közmeghallgatást tart, 
amelyen a helyi lakosság és a helyben 
érdekelt szervezetek képviselői a helyi 
közügyeket érintő kérdéseket és javas-
latot tehetnek. Az elhangzott javaslat-
ra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy 
legkésőbb tizenöt napon belül választ 
kell adni.”
SZMSZ 75-76. §: „Az évi két alkalom-
mal kötelező közmeghallgatás terve-
zett időpontját a Képviselő-testület az 
éves munkatervében határozza meg. A 
közmeghallgatás helyéről, idejéről, az 
esetleges ismertetésre vagy tárgyalásra 
kerülő kérdésekről az állampolgárokat 
és a társadalmi szervezeteket a Hivatal 
hirdetőtábláján, a köztájékoztatási esz-
közök útján kell tájékoztatni a rendez-
vény előtt legalább hét nappal.”

Pócsmegyer, 2013. december 5.
■ Németh Miklós

polgármester
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jogszabályváltozások 2014.

Új kerékpáros KRESZ-szabályok a 
világításra és a gyerekülésre

A kormány honlapján megjelent ter-
vezet legtöbb új szabálya a kerékpár-
ok világítását módosítja. Jelenleg csak 
a hátsó világításnak kell olyannak len-
nie, hogy azt tiszta időben 150 méteres 
távolságból látni lehessen. Az új elő-
írás ezt kötelezővé teszi az első lám-
pára is.

Az első- és a hátsó lámpa “elhelyez-
hető” a hajtó személyen is. Ez, illetve 
a rögzített lámpa villogó üzemmódú is 
lehet. A villogás frekvenciája – a per-
cenkénti felvillanások száma – 120 és 
200 közé kell, hogy essen. Ha utánfu-
tót vontat a kerékpár, akkor csak az 
egyik lámpája villoghat, míg “normál” 
esetben az első és a hátsó lámpánál is 
megengedett a villogó üzemmód.

A tervezet megkülönbözteti a di-
namós és az elemes – önálló energia-
forrású – lámpákat. A dinamós válto-
zatnál együtt kell be- és kikapcsolha-
tónak lenni az első és a hátsó lámpá-
nak. A láthatóság eszközei a küllőpriz-
mák is. Ezek helyett alkalmazható lesz 
fehér fényvisszaverő körgyűrű is a gu-
miabroncsokon.

A gyerekülést a két kerék-ten-
gely közé, a hosszanti középvonalban 
kell elhelyezni. A vezető háta mögött 
– a csomagtartóhoz rögzítve, vagy an-
nak a helyén – külön feltételekkel he-
lyezhető el a gyerekülés. Ezek a felté-
telek: a gyereket az ülésben tartó he-
veder tegye lehetetlenné azt, hogy ab-
ból a gyerek ki tudjon bújni, illetve az 
ülés lábtartója akadályozza meg azt, 
hogy a gyerek lába a kerékhez érhes-
sen. A gyerekülés, illetve annak tar-
tozékai nem lehetnek összefüggésben 
a  kormányzott kerékkel, illetve az az-
zal együtt forduló szerkezettel.

Január 1-jétől csökken az 
ügyintézési idő a 

kormányablakoknál
 
Január 1-jétől harmincról huszonegy 
napra csökken az eljárás ideje a kor-
mányablakoknál, az eddiginél több 
ügyet lehet egy helyen intézni, és in-

gyenes lesz a bűncselekmény miatt el-
vesztett vagy megrongálódott személyi 
okmányok pótlása a kormányablakok-
kal összefüggő törvények módosítása 
értelmében.

Az új szabályok szerint családi pót-
lék vagy taj-kártya igénylésekor a kor-
mányablaknál elég lesz egy példányban 
benyújtani a kérelmeket, és egyszerű-
södnek a nemzetközi jogsegéllyel kap-
csolatos szabályok is. Az anyakönyvi 
kivonat már a legközelebbi anyakönyv-
vezetőnél is átvehető és nem kell ille-
téket fizetni azoknak a személyi okmá-
nyoknak a pótlásakor, amelyek bűn-
cselekmények során rongálódtak meg 
vagy vesztek el. A pótolt papírokat az 
eredeti kártyák érvényességével állít-
ják ki.

Az ingatlan-nyilvántartási törvény 
módosítása értelmében a hiteles tulaj-
donilap-másolat és térképmásolat ki-
adására is lehetőség lesz a kormányab-
lakban.

Változnak a kedvezményes hono-
sítás szabályai is, ezután az állampol-
gári eljárással kapcsolatos beadványok 
a kormányablakoknál is benyújthatók.

A törvénycsomag azt is tartalmaz-
za, hogy az önkormányzatok által ki-
szabható közigazgatási bírság össze-
ge magánszemélyeknél legfeljebb 200 
ezer, jogi személyeknél legfeljebb 2 
millió forint lehet.

A jövőben a járási hivatalvezetők-
kel szemben a fegyelmi eljárást a kor-
mánymegbízottak végzik, nem a Köz-
igazgatási és Igazságügyi Minisztéri-
um, és hivatalvesztésre is ők tesznek 
javaslatot a tárca vezetőjénél.

Újabb családtámogatások vehetők 
igénybe januártól

 
Újabb családtámogatások vehetők 
igénybe januártól; a gyed extra lehe-
tőségeivel a gyermekvállalást kívánják 
ösztönözni.

A kormány még novemberben 
döntött négy konkrét intézkedésről 
a gyed extra keretében. Így a gyes és 
gyed folyósítása mellett újra vállal-
ható munka a gyermek egyéves kora 
után. Testvér születése esetén a ko-

rábbi ellátások megmaradnak, így pél-
dául két gyedre vagy két gyesre is jo-
gosulttá válhatnak az érintettek egy 
időben. A harmadik intézkedés a dip-
lomás gyed bevezetése, míg a ne-
gyedik a három- vagy többgyerme-
kes kismamákat foglalkoztató munka-
adók újabb adókedvezményét jelenti. 
Az intézkedések 65 ezer embert érin-
tenek és 18,6 milliárd forintot je-
lentenek a jövő évi költségvetésben. 
Ebben nincs benne az ugyancsak janu-
ár 1-jével induló kiterjesztett adó- és 
járulékkedvezmény-rendszer mintegy 
50 milliárd forintos összege, amely az 
érintett családoknál maradhat jövőre.

A bevezetendő diplomás gyeddel 
lehetővé válik, hogy a felsőfokú kép-
zés nappali tagozatán két aktív fél-
évet meghaladó hallgatói jogviszony-
nyal rendelkező anya a gyermek egy-
éves koráig gyedre szerezzen jogo-
sultságot, ezt követően pedig gyes 
mellett végezheti a tanulmányait. 
A diplomás gyed érinti egyrészt a fel-
sőfokú alapképzésben, szakképzés-
ben, felsőoktatási szakképzésben és a 
szakirányú továbbképzésben tanuló-
kat; ők a minimálbér alapján kapnak 
majd gyedet. Azok pedig, akik mester-
képzésben, egységes osztatlan képzés-
ben vagy doktori képzésben végeznek, 
a garantált bérminimum alapján kap-
ják meg a gyedet.

A negyedik intézkedés a három- 
vagy többgyermekes anyákat, illetve 
munkaadójukat érinti. Ennek lénye-
ge, hogy kiterjesztik a munkavédel-
mi akciótervben már meglévő három-
éves szociális hozzájárulási adókedvez-
ményt további két évvel; így a negyedik 
és ötödik évben csak az adó 50 százalé-
kát kell a munkáltatóknak befizetniük 
az érintett munkavállalók után.

Az egy- és kétgyermekeseket érin-
tő hasonló munkaadói kedvezmények 
is megmaradnak.

A kormány az intézkedések kidol-
gozásakor több európai ország gyakor-
lata mellett a Népesedési Kerekasztal 
és a Három Királyfi, Három Király-
lány Mozgalom javaslatait is figyelem-
be vette.

Jogszabályváltozások 2014.
2014. január 1-jétől számtalan, mindnyájunk életére kiható jogszabály 
módosul. A legfontosabbakat igyekeztünk összegyűjteni olvasóinknak.
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jogszabályváltozások 2014.

Januártól többen vehetik igénybe a 
családi adókedvezményeket

 Januártól többen vehetik igénybe a 
családi adókedvezményeket, a kiszé-
lesített rendszer 260-270 ezer háztar-
tást, illetve családot érint, 2014. évi 
költségvetési vonzata pedig több mint 
50 milliárd forint.

Az adótörvények változásával beve-
zetett új rendszer lényege, hogy azok 
a szülők, akik eddig a családi adó-
kedvezmény teljes összegét nem tud-
ták igénybe venni, családi járulékked-
vezmény formájában az egészségbiz-
tosítási és a nyugdíjjárulékból érvé-
nyesíthetik majd az adókedvezményt. 
Ez azt jelenti, hogy a bruttó bér eddi-
gi 16 százalékáról 33 százalékára nő a 
családi adókedvezmény által elérhető 
maximális adómegtakarítás.

A szakminisztériumi háttéranyag 
szerint egy háromgyerekes család-
ban ha a két szülő együttes jövedel-
me 100 ezer forint, akkor a 2013. 
évi nettó 81 500 forintos jövede-
lem 2014-ben 98 500 forint lesz, te-
hát az új évben nettó 17 ezer fo-
rinttal több marad a családoknál. 
Ha a (háromgyerekes) két szülő együt-
tes jövedelme 300 ezer forint, akkor 51 
ezer forinttal kaphatnak többet havon-
ta.

Megújult a babakötvény

Már meg lehet vásárolni az új babaköt-
vényt. A kormány adómentességgel, 
extra kamattal és állami támogatással 
ösztönzi a Start-számla megnyitását és 
a babakötvény vásárlását.

A megújuló babakötvény 19 éves 
futamidejű állampapír, amelynek név-
értéke 1 forint, és bármekkora ösz-
szegben vásárolható a Magyar Állam-
kincstár 21 fix és 10 mozgó értéke-
sítési pontján. Az új befektetés ki-
zárólag Start-számlán vezethető. 
A számla a sokszorosára gyarapíthatja 
a kisbabáknak születéskor járó 42 500 
forintos életkezdési támogatást. Nem-
csak a szülők, hanem a hozzátarto-
zók is nyithatnak minden 18 éven aluli 
gyermek számára Start-számlát a Ma-
gyar Államkincstárnál vagy egyes járási 
hivatalokban, és vehetnek a biztos be-
fektetést jelentő, kiemelten kedvező, 
infláció plusz 3 százalék kamatot fize-
tő babakötvényből.

A Nemzetgazdasági Minisztéri-
um közleménye szerint a szülőknek, 

hozzátartozóknak további befizeté-
sekkel is megéri gyarapítaniuk a gyer-
mek megtakarításait, hiszen a befize-
tett összeg 10 százalékát támogatás-
ként az állam jóváírja, maximum évi 
6000 forintig. Így abban az esetben, 
ha egy család havi 5000 forintot befi-
zet, a gyermek 18 év múlva közel két 
és fél millió forintot is felvehet. Továb-
bi kedvezmény, hogy a Start-számlán, 
Babakötvényben így összegyűlt pénzt a 
gyermek 18. életévének betöltését kö-
vetően adómentesen veheti fel.

forrás: MTI

Teendők lakcímváltozás esetén:
Magyarországon beköltözés esetén há-
rom munkanapon belül kell a járási hi-
vatalnál bejelenteni a lakóhely, illetve 
a tartózkodási hely változását.
•	 Ha lakcímváltozás miatt kell új lak-

címet igazoló hatósági igazolványt 
kiadni, ezt illetékmentesen megte-
szik a hivatalban. 

•	 A taj- és adókártya nem tartalmaz lak-
címet, ezek cseréjére nincsen szük-
ség. A NAV_ot és az OEP-et értesítik 
adataink változásáról, miután a járási 
hivatalnál bejelentettük.

•	 Bank és biztosító felé mindenkép-
pen jelezni kell a lakcímváltozást 
– kötelező biztosításunk díja akár 
változhat is lakcímünkkel együtt, 
hiszen a szerződő lakcíme is a szá-
mítás alapja.

•	 Érdemes megfontolni a bankoknál 
az elektronikus számlára való átál-
lást. Ez a költségeket is csökkenti 
és hasonló szituációkban egyszerű-
síti a helyzetet. 

•	 A közművek átíratását is mihama-
rabb el kell intézni. Ezt a régi és az 
új tulajdonos is kezdeményezheti 
lakásvásárlás esetén.

•	 A nyugdíjasoknak is jelezniük kell 
a lakcímváltozást a nyugdíjfolyósí-
tó felé, akkor is, ha a bankszámlára 
kapják az ellátást.
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emlék surányi  miklóstól

A mai Surány róla kapta a nevét. Éde-
sanyám Csepregi Horváth Lilian (1902–
1991) még lány korában közvetlenül dr. 
Surányi Miklóstól vette surányi telkét. A 
hagyatékában fennmaradt hivatalos adás-
vételi szerződés mindkettőjük aláírását 
őrzi: a nagyvonalú férfiasat és a rajz- és 
szépírás tanári nőieset.

Surányi Iván Miklós fia, dr. Surányi 
Miklós orvos Budapesten lakott és Pócsme-
gyeren a Nagy-Duna partjának környékén 
fekvő területek földbirtokosa volt.

Szakmai működésének egyik apró 
emlékéről tudunk, amely egy kalendárium-
ban jelent meg. A dr. Marton Sándor által 
szerkesztett Egészség-naptár V., az 1907-es 
évre szóló kötetét így értékelte a korabeli 
ismertetője: „igaz emberszeretettől és a 
jó ügy iránti lelkesedéstől áthatva, kiváló 
szaktekintélyeinknek egész sora támogatta 
a főszerkesztőt eme érdemes munkának 
megalkotásában.” Két cikket említ a kötet 
bemutatója, mint amelyek a „hölgyközön-
séget fogják érdekelni első sorban”, ezek 
egyike dr. Surányi Miklós „Soványító és 
hizlaló kúrák” című dolgozata.

Földbirtokosként Surányi azzal 
örökítette meg a nevét, hogy üdülőtelepet 
alapozott meg a község határában a 
szigeten. Miután a területén elpusztultak a 
szőlőültetvények, és a futóhomokossá váló 
térséget akáccal és feketefenyővel kötöt-
ték meg, parcellázási engedélyt kért és ka-
pott 1932-ben, hogy „az azonnali, nagyobb 
bevétel érdekében földjeinek egy részét 
üdülőtelekként” értékesíthesse. Ügynöke, 
Forrai Ödön intézte az ügyleteket.

Az itt tárgyalt adásvétel első lépéseként 
Csepregi Horváth Lilian budapesti gim-
náziumi tanár 1937. július 23-án, pénteken 
befizetett 18 pengő 10 fillért a VI. kerületi 
Benczúr utca 13-ban, a földbirtokos pesti 
parcellázási irodájában a megvenni kívánt 
“269. egész és 270. fél telek foglalója” fe-
jében.” Szomszédjával, Péchy Lászlóval 
együtt vettek meg három telket, a középsőt 
felezték. Erre vonatkozik a képen mutatott 
iratrészlet 7. pontja: A 3317/22. helyrajzi 
számú ingatlan telekkönyvi kettéosztásával 
felmerülő költségek, – jelen szerződéssel 
és az ingatlan tulajdonjog átiratásával 
felmerülő bármily jog, – és bélyegilleték, 
illetékek és díjak és azoknak mindennemű 
járulékai, valamint a 30.- aranypengős 
ügyvédi munkadíj, kizárólag vevőt terheli. 
– Következő lépésként július 27-én, kedden 
a vevő banki átutalással kifizette Surányi 
Miklósnak a telekárat, 1690,50 Pengőt. 

Ezek után kerülhetett sor a szerződés 
megkötésére. Csepregi Horváth Lilian az 
irat budapesti keltezése szerint 1937. au-
gusztus 1-jén, vasárnapi napon vette meg 
a Surányiról elnevezett üdülőtelepen a 
telkét. Az egyik tanú az ügynök volt. 

Szeptember 14-én, szombaton lát-
tamozta a községi elöljáróság a szerződést. 
Az egyik aláíró V. Pánczél József bíró. 
Aznap kapta meg a vevő az építési és 
lakhatási engedélyt.

Surányi Miklós személyéről további 

adalékokat és legenda-szerű elemeket tud-
hatunk meg a Surány I. című, megvásárol-
ható DVD-ről, amelyet 2013-ban adott ki a 
Surányi Fürdő Egyesület.

■ Balogh Jánosné Horváth Terézia

Emlék Surányi Miklóstól

FELHÍVÁS
Ebben az évben van az I. világháború kitörésének a 100. évfor-
dulója.
Ezúton kérünk mindenkit, akinek az I. világháborúval kapcsola-
tos fényképe, emléktárgya, irata, igazolványa, vagy hozzátartozó-
jától hallott és megőrzött emléke van, az jelezze ezt.
 Minderre azért van szükség, mivel az I. világháború kitörésének 
100. évfordulójára tekintettel egy kiállításon szeretnénk ezeket 
bemutatni. A kiállítást és a  hozzá kapcsolódó ünnepélyes megem-
lékezést  azért  tartjuk  fontosnak, hiszen  nagyon  sok embert ve-
szített el ez a falu az I. világháborúban.

 ■ Borzsák Enikő
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ismerkedés az em-bio-val – 3. rész

Az előző két terjedelmesebb ösz-
szefoglaló után, melyben az EM-
technológia működési elvét megis-
merhettük, most azokat az alkalma-
zási területeket mutatnám be ahol a 
kedvező hatások előbb-utóbb min-
denki számára megtapasztalhatóak 
lehetnek.

A szigeten élők többsége ismeri 
a komposzt fogalmát, sőt ezen felül, 
már egyre gyakrabb a kiskertek ta-
lajának gazdagítása ezzel a magas 
szerves anyag tartalmú humusszerű 
anyaggal.

Csak bátorítani tudnék minden-
kit, hogy a kert egyik árnyékos szeg-
letébe kerítsen el egy kb. 1nm-es he-
lyet vagy készítsen egy kis komposz-
táló ládát, alkalmatosságot ahová 
össze tudja gyűjteni a mindennapos 
nyers konyhai hulladékot, a kertben 
lenyírt füvet, lehullott faleveleket, a 
hamut, stb. (érdemes szakemberek-
től informálódni a komposzt össze-
tevőiről). Ennek két oka is van. 

Az egyik, hogy saját otthonunk-
ból, a fölöslegessé vált „mellékter-
mékekből“ tudunk előállítani olyan 
új anyagot, mely az egészséges ker-
tünk és haszonnövényeink számára 
fontosak, nélkülözhetetlenek.  A má-
sik oka a bátorításnak az, hogy jelen-
tősen tudjuk csökkenteni a kommu-
nális hulladék mennyiségét. Konkré-
tan 30-50% között lehet csökkente-
ni a szemetes kukák tartalmát, ha az 
otthonunkban fölöslegessé vált ku-
pacainkat szétválasztjuk és egy ré-
szét egy új szemlélet szerint, egy 
újonnan kialakított helyre visszük, 
dobjuk. Ebből a visszatartott feles-
legből készül a „hagyományos“ kom-
poszt, melyet az  EmBio-val tehe-
tünk különlegessé úgy, hogy a vízzel 
többszörösen hígított szerrel meglo-
csoljuk, permetezzük rétegeit az éré-
si idő alatt.

Az effektív mikroorganizmus ké-
szítmény különös módon fejti ki ha-
tását. Mindenek előtt megtapasz-
talhatjuk, hogy a szerves hulladék, 
szerves trágyává való átalakulása so-
rán nem termelődik rossz, kellemet-
len szag ( rothadás helyett a fermen-
tációs folyamatok zajlanak).

A komposzt érési ideje lényege-
sen csökken úgy, hogy nincs feltétle-
nül szükség átforgatásra, mozgatás-
ra. A talajra kihelyezett mikroorga-
nizmusokban gazdag komposzt to-
vább javítja a talaj mikrobális kör-
nyezetét, így segítve az ott (eset-
legesen) felhalmozott növényvé-
dőszer-maradványok lebontását is 
azon túl, hogy a talaj puffer képes-
ségét jelentősen növeli. (A talaj 
pufferképességén azt a tulajdonsá-
got értjük, hogy milyen mértékben 
képes tompítani a külső kedvezőt-
len hatásokat. Pl. túl sok eső vagy túl 
nagy szárazság.) 

A nagyobb termőföldekkel ren-
delkező gazdák számára az EmBio-
val kezelt istálló trágya kihordása és 
bedolgozása jelentheti a talaj orga-
nikus táplálását, megújítását. A ké-
szítményt legáldásosabb már a folya-
mat legelején használni, azaz még az 
állatok környezetében, istállókban, 
olakban és az itatókban (ivóvizbe ke-
verve!) A tapasztalok igazolják, hogy 
több szempontból is előnyös az al-
kalmazás, ugyanis egyidőben pozi-
tív hatással van az állatok egészségi 
állapotára (javul a testi állapotuk és 
felépítésük, a betegségekkel szem-
beni ellenálló képességük és sok-
kal nyugodtabbak is) a kikerülő trá-
gya minőségi javulására, valamint az 
állatartás környezetterhelési prob-
lémái megszüntetésére. Az állattar-
tók és azok szomszédságában élők 
legnagyobb problémája az istállók, 
olak, baromfi udvarok  (kutya udva-
rok) kellemetlen szaga, főleg a nyá-
ri hónapok idején amikor a hőség 
meggyorsítja a bomlási folyamato-
kat. A tisztántartás során felmerölő 
másik probléma az elfolyó szennylé, 
ami előbb vagy utóbb ismét a talaj-
ba kerül.

Ezeknek a problémáknak egyér-
telmű és radikális megoldói az effek-
tív mikroorganizmusok. 

No de kanyarodjunk vissza a 
termőföljeinkhez és lássunk néhány 
bíztató eredményt melyet az EmBio 
használatával elérhetünk. Akár úgy 
használjuk a „szert“, hogy talajol-
tást alkalmazunk (1 liter EmBio ké-

szítményt 50-100 liter vízhez kever-
ve és kipermetezve, kilocsolva a ta-
lajra) akár komposzt-trágya „ke-
zelésére“ melyet a földbe beforga-
tunk, a végeredmény azonos: tala-
junkban elindul az élet!! Pontosab-
ban a mikrobális élet, melynek ha-
tására a talaj lazább szerkezetű, 
morzsalákosabb lesz , javul a kém-
hatása, a talaj vízháztartása és táp-
anyag-szolgáltató képessége, növek-
szik az antioxidáns szintje (Így nem 
csak távol tartja a kártevőket - me-
lyek közös tulajdonsága, hogy az oxi-
dált anyagokat, azaz az oxidánsokat 
kedvelik, ez az éltető közegük- ha-
nem a növények tápanyag felvétel-
ét is megkönnyíti, és a fotoszinté-
zis folyamatát optimalizálja.) To-
vábbá csökken az ammóniaképző-
dés és kb 70%-kal növekszik a lég-
köri nitrogénmegkötés. A növények 
gyökéresedése intenzívebb és a nö-
vény teljes egészében életerősebb, 
ellenálóbb, stressztűrő képessége 
jobb. Csaknem hihetetlenek azok az 
eredmények amelyekről több gazdál-
kodó számol be a világ minden részé-
ről. A terméshozam kb.10-40 %-kal 
nőtt és a termés minősége is jelentő-
sen javult, magassabb az antioxidáns 
tartalma, jobb a beltartalmi értéke, 
ízletesebb és az eltarthatósága is nö-
vekedett.

Manapság amikor egyre na-
gyobb igény van a vegyszermen-
tes (bio) élelmiszerekre, igen bíz-
tató és reménytkeltő lehet az EM-
technológia bevezetése, alkalmazása 
a mezőgazdaságban és a kiskertek-
ben.  A vegyszerek, peszticidek, mű-
trágyák, gyomírtók korszakát ma-
gunk mögött tudva 

lélegezhetünk fel, újulhatunk és 
tisztulhatunk meg együtt földjeink-
kel, környezetünkkel.

(Az EM-technológiáról, működé-
si elvéről és alkalmazási területeiről 
a Teuro Higa japán kutató által írt el-
gondolkodtató könyvében olvashat-
nak, címe: Forradalom a Föld meg-
mentéséért.)

■ Bartha-Kulcsár Imola

Ismerkedés az Em-Bio-val – 3. rész:  
Az EM-technológia gyakorlati alkalmazásai
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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.

A K K U M U L Á T O R
D I S Z K O N T

Szigetmonostor, Rév u. 1/A.
Dízel és benzinüzemű gépjárművekhez akkumulátorok széles választékban!

– motorkerékpároktól a kamionig –
24 év szakmai tapasztalat, kedvező árak!

Tel.: 06-20-335-6365

Ügyfeleim részére eladó 
házakat, telkeket keresek.

Tardi Tamás ingatlanközvetítõ
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ÚJRA MEGNYÍLT
PB-GÁZ 

CSERETELEP
 

SZIGETMONOSTOR, RÉV  U. 1/A.
TELEFON: 06-20-911-78-94

(NEMZETI  DOHÁNYBOLTNÁL!)

KICSI  PALACK:   4.990  Ft
NAGY  PALACK: 11.700  Ft

 
NYITVA: 

Hétfő – Péntek: 13-19 h-ig
Szombat: 8-14  h-ig 
Vasárnap: 8-13  h-ig

DÉLELÕTTI  CSERE  ESETÉN
TELEFONOS  

EGYEZTETÉS ALAPJÁN!  

TONCSI 
KONYHÁJA

ebéd menüre
megrendelőket vár szeretettel!

Az ebédet minden nap,  

házhoz szállítjuk. 
Étkezési utalványt elfogadunk.

Kérjen menülapot telefonon és vá-
lassza ki az Önnek tetsző ételeket!

Rendezvényekre, családi 
összejövetelekre házi készítésű 

sütemények elkészítését és 
házhozszállítását vállaljuk!

Telefonszám: 06-30 3283944
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HIRDETÉSEK / Az IDőjáRáS: Ez vAlAmI, vIcc, vAgy mESE?

        MUNKANAPOKON                  HÉTVÉGE ÉS ÜNNEPNAP
Pócsmegyerről Leányfaluról Pócsmegyerről Leányfaluról
 **5:00 **5:05 **5:00 **5:00
 **5:20 **5:25 **5:50 **5:55
 **5:50 **5:55 **6:15 **6:35
 **6:10 **6:35 **6:40 **6:45
 **6:40 **6:45 7:30 8:00
 *7:00 *7:05 8:40 9:00
 7:30 7:35 9:40 10:00
 7:40 8:00 10:40 11:00
 8:40 9:00 11:40 12:00
 9:40 10:00 12:40 13:00
 10:40 11:00 13:40 14:00
 11:40 12:00 14:40 15:00
 12:40 13:00 15:40 16:00
 13:40 14:00 16:40 17:00
 *14:10 *14:35 17:40 18:00
 14:40 15:00 18:30 18:35
 *15:30 *15:35 **19:10 **19:30
 16:00 16:05 **20:10 **20:30
 *16:30 *16:35 **21:10 **21:35
 17:00 17:05 **22:20 **22:30
 *17:30 *17:35
 18:00 18:05
 18:30 18:35
 **19:10 **19:30
 **20:10 **20:30
 **21:10 **21:35 (éjszakai pótlék 3.000.-Ft 
 **22:20 **22:30 + teljes áru jegy)

* 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 
Felnőtt jegy:  300,- • Diák és nyugdíjas: 200,-

(csak érvényes igazolvány felmutatásával)
Kerékpár: ingyenes 

(más kedvezménnyel össze nem vonható)
Kisállat: ingyenes

Kísérő nélküli csomag szállítás: 200,-
Bérletek:

Havi dolgozó: 5 900,- • Diák / nyugdíjas: 3 000,-

Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
hogy a havi bérletek 05-től 

következő hó 05-ig érvényesek!
A diák, a 65 év feletti, és a 90% kedvezmény 

igénybevételéhez igazolvány felmutatása kötelező!

Peiker és Társai Kft.
Telefon: 06 (70) 577-7753 • 06 (30) 599-8705

PÓCSMEGyER - LEÁNyFALU 
RÉVÁTKELő MENETREND (2013. okt. 1-től)

Az idei téli időjárás, igazán eltér a szo-
kásostól, viszont nem ismeretlen Euró-
pában,  az amerikai földrészen  tudott az 
időjárás újat produkálni, nincsenek hoz-
zá szokva az ilyen hideghez és az ekko-
ra hóhoz.

Különös, ravaszdi, muris és rendkívül 
veszélyes a mostani időjárás.

Miért is?
Ha elfogadjuk a legújabb kutatásokat, 

akkor jól meg fogunk ijedni, de nem eny-
nyire egyszerű a helyzet.

Igaz ugyan, hogy a Nap-kitörések ha-
tásáról a Földünkre, ami nem éppen jóté-
kony hatású, mint egyébként,  komoly ta-
nulmányokat lehet olvasni sok fórumon. 
Interneten igaznak tűnő kósza hírek ke-
ringenek a HAARP-ról is.

Mi is ez?
Hát nem semmi! De mind a kettő igaz!
Az ember elkezdte befolyásolni az 

időjárást! Nem elképesztő? Lehetséges 
ez?   I G E N .

De hogyan?
Szinte hihetetlen, de ott tartunk, ahol 

az Atlantisz-i  emberiség, amit vagy hisz-
nek, vagy nem, de létezett. Sok min-
dent  megpróbálnak eltitkolni az emberi-
ség elől. Szóval ellent mondtak az embe-
rek az Isteni tervnek.  Ma már köztudott, 
hogy a Sátán is fényhozó angyal volt, de 
lepaktált az emberekkel és ellent mon-
dott az Istennek azt mondta ÉN jobban 
tudom: ez  az egó hatalma.

Nagy szükség van manapság,  hogy 
vegyük észre, mi történik körülöttünk.

Fontos, hogy együtt éljünk a TT (Ter-
mészet Törvényeivel), itt ezen a mesébe 

illő Szentendrei szigeten, ahol szerencsé-
re megadatott, hogy úgy lehet gazdálkod-
ni, ahogy az a „nagy-könyvben” meg va-
gyon írva.

Járom a határt, de nem tudom le-
gyek-e boldog, vagy essek kétségbe, 
mert minden földbe vetett mag úgy csi-
nál, mintha tavasz lenne, a hóvirág , az 
ibolya és a fák rügyei is be vannak csap-
va. Én ugyan nem a földből élek, de en-
gedtessék meg nekem, hogy megkérdez-
zem, hogy mi van ilyenkor? Igen is érde-
kel, nem magam miatt, hanem a sok-sok 
ember nevében akiknek a napi megélhe-
tése is ettől függ. 

Január közepe van, vékony kabátban, 
sapka nélkül, nagyon ravaszdi ez az idő, 
kérem ne higgyünk a szemünknek, hall-
gassunk az eszünkre. TÉL VAN! Ez nem 
valami újdonsült feltalálás, hanem az ér-
zékszervek játéka. Nincs még tavasz, a 
táplálkozásunknak is a téli begyűjtés-
nek kell megfelelni. Mindent elraktároz a 
szervezetünk, amit megeszünk, táról.

Itt a disznóvágások és a bulizások ide-
je, most nem lehet fogyókúrázni, nem ér-
demes elkezdeni, mert nincs itt az ide-
je, viszont fontos, hogy mit mivel és mi-
kor eszünk. Ezekről sok helyen különbö-
ző tanulmányokat lehet olvasni, kinek mi 
a leghatásosabb, de kérem, ne feledkez-
zünk meg arról, nincs 2 egyforma ember. 
Próbáljunk a józan eszünkre hallgatni, ez 
a legjobban járható út.

Nagy szerencse, hogy mindenki is-
meri a savanyított káposztát: nyersen, 
főve, sütve, igazán változatosan lehet el-
készíteni. Kolbásszal, csülökkel, oldalas-

sal, babbal, borsóval, lencsével, kömény-
maggal, fokhagymával, tormával, gyöm-
bérrel, babérlevéllel, bazsalikommal, bo-
rókabogyóval, csipkebogyóval, csombor-
ral, dióval, fahéjjal, feketeborssal, gala-
gonyával, majoránnával, mákkal, petre-
zselyem, szegfűszeg, szegfűbors, szere-
csendió,  zsálya,  ezek mind-mind megta-
lálhatók az átlag magyar konyha polcán, 
ami ráadásul melegíti is a szervezetün-
ket. Sajnos kevesen ismerik a látványos, 
szemet gyönyörködtető déli-gyümölcsök 
hűtő hatását. Ez így van jól, hogy hűtik az 
ember testét, hiszen a természetes köze-
gükben erre van szükség. A nagy meleg-
ben hűtik az ember szervezetét, de itt Ma-
gyarországon normális körülmények kö-
zött januárban tél van és hideg. Rugalma-
sak vagyunk, próbálunk alkalmazkodni 
mindenhez az ésszerűség határain belül.

A körülöttünk lévő természet hozzá-
szokott a téli hótakaróhoz, mindennek 
meg van a menete, viszont mondhatjuk, 
az idén,minden felborult .  Beszélgettem 
a régen itt élő emberekkel, jó volt hall-
gatni a bizakodásukat, volt aki azt mond-
ta „ jön még kutyára dér”, de közben mo-
solygott a bajusza alatt, tudtam nem kell 
félni.  Teljesen megnyugodtam, mert azt 
mondta: biztosan lesz valahogy, mert 
úgy még sose volt, hogy nem lesz se-
hogy… ezzel az ősi bölcsességgel meg-
áldott öregúr mondatával kívánok  min-
denkinek egészségben, szeretetben gaz-
dag boldog új évet és hálát adok az Isten-
nek, hogy itt élhetek.

           
■ Besze Judit

AZ IDŐJÁRÁS: ez valami, vicc, vagy mese?
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HáZiORVOSi RENdEléSi idő
Dr. Szabó György  háziorvos rendelési ideje: 

Hétfő:       14 - 19 óráig 
Kedd: 8 - 12 óráig
Szerda: 13 - 17 óráig
Csütörtök: 8 - 12 óráig
Péntek: 8 - 12 óráig

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

FOGORVOS
dr. Kolcsár Attila fogszakorvos – Rendelés időpontjai:

Hétfő: 13 – 19 • Szerda: 8 – 14 • Csütörtök: 13 – 18
Iskolafogászat: Szerda: 8 – 11 óráig

Teljes körű fogászati ellátást és szükség esetén homeopá-
tiás kezelést biztosít a betegek számára!

Bejelentkezés:  06-26/395-123 •  06-20/422-7092
Kubicsek Gyöngyi • klinikai fogászati higiénikus

A Polgármesteri Hivatal közvetlen telefonszámai

Feladatkör Ügyintéző Telefonszám

Anyakönyvi ügyek, lakcímbejelentés Kajos Lászlóné 06-26-814-844

Adóügyek Kőbányai Jánosné 06-26-814-848

 Dudásné T. 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 A. Szilvia 06-26-814-845

Polgármester titkárság Klibán Zita  06-26-814-843

Kisbíró szerkesztősége Dudásné T. Anita 06-26-814-850

Szent Klára Gyógyszertár

Fiókgyógyszertára

a pócsmegyeri 

GyÓGySZERTÁR
nyitva tartása:

Hétfő: 14.00-19.00

Kedd: 8.00-13.00

Szerda: 13.00-18.00

Csütörtök: 8.00-13.00

Péntek: 8.00-13.00

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

SZÁMÍTÓGÉPJAVÍTÁS, KARBANTARTÁS
HARDVER – SZOFTVER – 

KELLÉKANYAG SZÁLLÍTÁS, 
ÜTEMELTETÉS

INTERNET BEÁLLÍTÁS
HÁLÓZAT KIÉPÍTÉS

ADATMENTÉS, ARCHIVÁLÁS
VÍRUSIRTÁS

KÁRTÉKONY PROGRAMOK 
FELKUTATÁSA

HÁTTÉR
SZÁMÍTÓGÉPSZERVÍZ

2015 SZIGETMONOSTOR, KLAPKA utca 1.
hatter@axelero.hu

web.axelero.hu/hatter94
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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 502-400
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. Kolcsár Attila  06-20-422-7092
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  26-312-413, 301-743
Közjegyzõ, Szentendre   311-581
Pócsmegyeri Iskola  395-133
Óvoda  396-078
Szigetmonostori Iskola  393-100
Gyógyszertár, Pócsmegyer 395-277
Mûvelõdési Ház, Könyvtár 06-30-694-3266
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 06-20-886-1927

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

Hát részekre szakítható-e Krisztus?    1Korintus 1,13

Szeretettel hívunk 
mindenkit 
a 2014. évi

EGYETEMES IMAHÉT
pócsmegyeri alkalmaira, 
január 20. és 24. között!

Baptista imaház:
Hétfő 18.00  KOVÁCH TAMÁS 
  református lelkipásztor, Pócsmegyer.  
Kedd 18.00 MÁTHÉ ZOLTÁN 
  református lelkipásztor,       
  leányfalui Szeretetotthon.

Református Templom:
Szerda 18.00 KOVÁCS BÁLINT 
  baptista lelkipásztor, Pócsmegyer.
Csütörtök 18.00 HORVÁTH-HEGyI OLIVÉR  
  evangélikus lelkipásztor,   
 Szentendre.
Péntek 18.00 VÉNUSZ GELLÉRT   
  római katolikus plébános,
  Tahitótfalu.

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

Nyugodjon meg kedvesem, ne féljen 
attól, hogy valamiféle tudálékos kodó 
okostojás nagyképű dolgozatát kell 
végigböngészni. Dehogyis! – egy-
szerűen beszámolnék jóbarátaimnak 
arról, mit tapasztaltam az elmúlt 
het venöt év során (ez bizony három-
negyed évszázad!).

Hát kérem, kezdjük az elején. 
(Bocsánat Tanár Úr!) - ebben a kis 
zá rójeles bocsánatkérésben gimnázi-
umi magyar tanáromtól kértem elné-
zést.

Véleménye szerint ugyanis, aki 
úgy kezd egy mondatot: HÁT - az 
egy vadbarom, - jobb esetben fur-
kó-bunkó. A másvilágra nem jut el 
bocsánatkéré sem, mégis megteszem 
ezt, mintegy levéve kalapom emléke 
előtt.

Belevágok tehát nehéz szívvel, - 
mert amit mondani akarok bizony- 
nem fog tetszeni mindenkinek.

Kezdve az elején, kijelentem, 
nem a címben szereplő tanulmányo-
zással telt egész életem. De nem ám! 
Nem érdekelt engem az egész embe-
riség, - magasról tettem rájuk! - csak 
az emberiség egyik fele érdekelt on-
nantól kezdve, hogy benőtt a fejem 
lágya, - és itt közbeszúrva megjegy-
zem rosszakaróim szerint ez mind a 
mai napig nem történt meg, (szerin-
tük még mindig nem nőtt be) - egy-
szóval a szoknyát viselők, udvariasan 
szólva a szebbik nem vonzotta mág-
nesként testi-lelki valómat.

Évtizedek teltek el, a magnetikus 
vonzás nem szűnt ugyan meg, de saj-
na, reám egyre kisebb mértékben ha-
tott, így aztán volt időm prózaibb 
dolgokra figyelni.

Egyszer csak észrevettem, hogy 
az emberiség őrült módjára fejjel ro-
han a falnak.

Már-már bibliai pátriárkának 
képzeltem magam, - hiszen NOÉ is 
rémül ten konstatálta az ember gya-
lázatos viselkedését, - nem akart ab-
ban részt  venni, jutalomból túlél-
hette az ÖZÖNVÍZ-et, - de milyen 
áron!? - hatal mas bárkát kellett épít-
sen, összeterelni a sok oktalan bar-
mot, hogy túl éljék a nagy vízet; - ne 
add Uram , hogy én is így járjak, in-
kább hadd pusztuljak ezekkel a jó-
madarakkal együtt!

Hogy jómadarak? - enyhe kifeje-

zés ez. Olyan dolgokat művelünk – 
és most már magamat is beleveszem 
- hogy józan fejjel végiggondolva ég-
nek áll a haj...

Enyhe baklövés az, ha valaki 
maga alatt vágja a fát, legfeljebb le-
pottyan a balga delikvens a levágott 
ággal együtt - maximó kitöri kezét-
lá bát - , ámde ha kiírtjuk a világ őser-
deit, mint tesszük manapság, akkor 
már bajba kerül az is, aki nem favá-
gó.

Figyelem és próbálom megérte-
ni hol van a bibi. Állítólag a baj ott 
kez dődött, amikor az ember elkezd-
te felhasználni a szenet, gázt, olajat. 
Egyre több kell, - égetik háztartások, 
erőművek, gyárak, autók, repülők és 
kész a baj. A légkörbe jut az évmil-
liók alatt föld alá került szén dioxid 
(CO2) - ami miatt megváltozik az ég-
hajlat, időjárás. 
A széndioxidot a növények felhasz-
nálják, beépítik szervezetükbe, - de 
hát ha kiirtjuk az igazán hatékony 
esőerdőket...

Kész röhej (az ember kínjában 
is tud kacagni!) tudjuk, hogy nagy 
 baj van, de senki a füle botját nem 
mozdítja. Vannak persze erőtlen kí-
sérletek, szélerőmű, napkollektor, a 
Föld belső hőjét használó geotermi-
kus izék,- és ezzel szembe mennek 
a szórakoztatást és profitot szolgá-
ló monstre autóversenyek, sivata-
gi autós terephajszák. Azért veszem 
ezeket előre, mert ez szórakozás, 
- nem lenne muszáj ezeket művelni 
(a csinál ni kifejezést is kerülöm, az 
imént említett tanárom szerint csak 
a kis baba csinál valamit, - az is bele 
a pelenkába.)

Az ipar és közlekedés persze teszi 

a dolgát, nagy baj lenne, ha nem ten-
né -, de így kell ezt tenni??

A dübörgő félelmetes kamionfor-
galom pár évtizeddel ezelőtt ismeret-
len volt, vasúton gördült az anyag. 
De a kisember is harckocsi nagyságú 
te repjárókon feszeleg. Kell ez? Szíve-
sen járnék lóháton, de egyrészt nem 
tudok lovagolni, másrészt „ kinéznék 
„ az emberfiát ha a szentendrei nagy-
boltba lóháton közlekednék. Így az-
tán én is mérgezek, igaz kicsike au-
tóval. - de kissé ezt is röstellem, hi-
szen más ember orra elől haszná lom 
el az oxigént és szaporítom a légköri 
széndioxidot.

Amint látják elkeseredésemet, 
sőt rémületemet próbálom humoros 
köntös be öltöztetni, pedig a helyzet 
inkább tragikus, mintsem vicces.

De nem ilyesztgetem tovább önö-
ket kedveseim, hiszen csak az iste-
ni teremtmények legnemesebbjéről 
az EMBER-ről akartam néhány szép 
gondola tot papírra vetni.

Igen az ember csodálatos, okos, 
fennkölt lény, - csak hát itt kell élnie 
a sáros földgolyón, persze hogy maga 
is besározódik.

Kaparj Kurta neked is jut, - szól 
a közmondás, erre aztán sokan nem 
bírnak magukkal, Istent, embert nem 
ismerve harácsolnak, ölnek, rabol-
nak, - kockára teszik földünk jövő-
jét, - és én mégis reménykedem. Mi 
vagyunk többen jóakaratú emberek.

Ennek szellemében kívánok Bol-
dog Újesztendőt, kérem a Világmin-
denség Uralkodóját békítse össze 
SÜRGőSEN az embert a természet-
tel.

■ Asztalos lajos

Tanulmányozom az emberiséget

Meghívó
Szeretettel hívunk minden érdeklődőt

FARKAS ARNOLD LEVENTE:
A másik Judás

című könyvének bemutatójára
a könyvbemutató egyben megemlékezés a magyar kultúra napjáról 

2014. január 26-án délután 4 órakor
Pócsmegyeren a Művelődési házban

A szervező Zöldszigeti Kör Polgári Kulturális Egyesület
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Adventi vásár Pócsmegyeren

Surányi Fürdő Egyesület – 2017 Pócsmegyer–Surány, Akácos út 17.

Gyerekfarsang a Surányi Civil Házban

Néhány évvel ezelőtt hagyományte-
remtő céllal először rendeztük meg 
az adventi vásárt Pócsmegyeren. 
Nagy izgalommal és nem kevés mun-
kával készültünk erre az eseményre. 
Kíváncsiak voltunk, hogy milyen lesz 
ennek az új eseménynek a fogadtatá-
sa. Amit ezen első alkalommal  kínál-
tunk: az a saját ötletünk alapján, saját 
kezűleg készített darabok, könyvbo-
rító, edényfogó, neszesszer, fenyőből 
készített csokor, mézes, diós és túrós 
kalács. Mindezek mellé szép karácso-
nyi énekek szólnak és forró tea, for-
ralt bor segít átmelegíteni. 

A kínálat megtekintése pedig jó 
alkalmat nyújt ahhoz, hogy beszél-
gessünk egymással.  Az érdeklő-
dő emberektől érkezett visszajelzés-
ből pedig azt éreztük, hogy érdemes 
volt megrendezni ezt az eseményt, 
hiszen jó hangulatot teremtett, és 
soha ilyen korábban még nem volt 
itt, Pócsmegyeren. 

Az idén decemberben megszer-
vezett adventi vásár már a negyedik 
alkalom volt, és abban is különbö-
zött az előzőktől, hogy most a pol-
gármester úr felajánlásával az egy-

kori Horváth-Kollár házban, kényel-
mes körülmények között rendezhet-
tük meg. Bizony jó volt látni, hogy az 
előző évekhez képest még többen ér-
deklődtek a vásár kínálata iránt. Ezt 
nagy örömmel láttuk, hiszen a ké-
szülődést bizony elég korán el kell 
kezdenünk ahhoz, hogy mindennel 
elkészüljünk időre. Többszöri meg-
beszélés és egyeztetés során áll ösz-
sze, hogy mit készítünk az adott vá-
sáron, és bizony rengeteg ötletből 
választjuk ki azokat, amikről úgy 
gondoljuk, hogy tetszeni fog és szí-
vesen veszik a vásárt látogatók. Idén 
bővítettük a mézeskalácsból készült 
kínálatunkat, régi pócsmegyeri képe-
ket dolgoztunk fára, így díszítésként 
használható, sokféle, ablakra, ajtó-
ra helyezhető karácsonyi díszítéssel 
gazdagítottuk a kínálatot és gazdag 
ásvány kínálatunk is volt. Ez a vásár 
abban is eltért az előzőektől, hogy 
most a Danubia TV is jelen volt, így 
segítségükkel más településen élők 
is láthatták a mi adventi vásárunkat. 
Különböző visszajelzésből, ami elju-
tott hozzám igen dícsérőleg beszél-
tek erről a vásárról.

Az adventi vásár szép példája az 
összefogásnak és örömszerzésnek, 
hiszen már az előkészület is az ösz-
szefogásról szól és az elkészítés is 
örömszerzés. A vásárba látogatónak 
is öröm, ha kedvére valót talál, ami-
vel másnak örömet szerezhet. 

Az összefogás szép eredménye 
pedig az, hogy az adventi vásár be-
vételét, az előző évihez hasonlóan 
a millenniumi kopjafa környékének 
felújítására, széppé tételére kívánjuk 
fordítani.

Reménységünk és a kapott ígéret 
szerint ebben évben végre elkészü-
lő játszótérhez egyesületünk az éve-
kig - a nyári zenés esték és a megren-
dezett jótékonysági esten - gyűjtött 
pénzzel tud hozzájárulni. 

Örömmel mondhatjuk, hogy 
egyesületünk 2014-ben várhatóan 
a község életében mindkét fontos 
esemény megvalósításához jelentős 
mértékben hozzájárul.  

■ Borzsák Enikő
Zöldszigeti Kör Polgári 

Kulturális Egyesület elnöke

A Surányi Fürdő Egyesület szer-
vezésében farsangi előkészüle-
tet és bált rendezünk a Surányi 
Civil Házban (Surány, Akácos út 
17.) kisgyermekeknek. Január 26-
án 11. órától felnőttek segítségé-
vel együtt készítjük el a farsangi 
álarcokat és feldíszítjük a házat. 
Az alapanyagokat az Egyesület biz-
tosítja, de kérjük, hogy ollót és ra-
gasztót mindenki hozzon magával. 
A farsangi gyerekbált 2014. febru-
ár 8-án 17.00-20.00 óráig tartjuk a 
Civil Házban. A gyerekek  (bölcsis, 
ovis, kisiskolás korosztályos) jelmez 
szépségversenyén a legszebb, legöt-
letesebb jelmezeket díjazzuk . A gye-
rekeket és szüleiket élőzene és gyer-
mek táncház fogja szórakoztatni. A 

rendezvény ingyenes, de „belépő” 
gyanánt kérjük a szülőket, hogy hoz-
zanak egy-egy üdítőt, sütit, vagy ro-
pogtatni valót magukkal a „svédasz-
talhoz”.  Tombolát is szervezünk, 
amihez szívesen fogadjuk az apróbb 
játék illetve édesség (csoki, vagy ki-
sebb torta) felajánlásokat. A tombo-
la felajánlásokkal és minden egyéb 
információval kapcsolatban Nagy 
Brigittát lehet keresni: telefonon a 
06-30-708-3340-es számon, vagy 
a nagybrigi850430@freemail.hu 
emailen.

A Kölyök Klub rendezvénye-
ken továbbra is minden hétfőn 
délelőtt 9.30-11.30-ig várjuk a 
gyerekeket és szüleiket.

Ezzel kapcsolatban az Egyesület 

szívesen fogadja a gyerekek számá-
ra történő játék és egyéb játszóesz-
köz felajánlásokat.

Örömmel tájékoztatjuk az ér-
deklődőket, hogy az Önkormány-
zattal történt egyeztetés alapján 
lehetőség nyílt gyermekzsúrok, 
születésnapok és egyéb kisgyer-
mekes családi rendezvények lebo-
nyolítására a Surányi Civil Ház-
ban, amelynek kedvezményes bér-
leti díja 1000.-Ft/óra. érdeklődés 
Nagy Brigittánál a fenti elérhető-
ségeken. 

Rendezvényeinken továbbra is 
lehetőség van csatlakozni tagként a 
Surányi Fürdő Egyesülethez.

■ Labundy Katalin
Surányi Fürdő Egyesület

ADvEnTI váSáR PócSmEgyEREn
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Betörések, lopások, kamerák
Kedves Olvasó!
Sajnos az utóbbi időszak nem volt 
mentes a vagyon elleni bűncselekmé-
nyektől.
Több betörés, lopás fordult elő olyan 
helyeken is, ahová nem is gondolta 
volna az ember, hogy betörnek. Nap-
jainkban otthonunk és ingóságaink vé-
delme még fontosabb vált. Mi tehe-
tünk a legtöbbet azért, hogy a nehéz 
munkával megszerzett értékeinket ne 
tegyük könnyű prédává az elkövetők 
számára. Köztudott, hogy a betörők 
folyamatosan fejlesztik módszereiket 
és a jól alkalmazott trükkjeiket elősze-
retettel is cserélik egymás között.

Mindez felhívta a figyelmünket 
arra, hogy néhány alapvető dologról 
szót ejtsünk.

Elérkezett az az idő is, hogy már 
nem lehet nyitva hagyni a kert kaput, a 
kocsinkat. Alkalmi tolvajok közöttünk 
is élnek. Ismerhetjük őket. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
a lakásbetörések többsége a nap bár-
mely időszakában előfordul. Betörés 
szempontjából az a legveszélyeztetet-
tebb, aki mindennap ugyanabban az 
időben távozik otthonából és ugyan-
akkor tér haza, ráadásul nem tartóz-
kodik senki napközben a lakásban. A 
nappali órákat az elkövetők gyakran 
kihasználják, hiszen a tulajdonosok tá-
vollétében feltörik lakásukat és eltu-
lajdonítják értékeiket. Olyan eset is 
előfordult, amikor a tulajdonosok ott-
hon tartózkodtak. 

Amikor a helyszínen beszélgettünk 
a sértettekkel kiderült, bizony a kert-
kapuban belül ott van a kulcs, ahon-
nan már csak egy mozdulat és az ud-
varon is van a tettes. Behívjuk kedve-
sen egy csésze kávéra, teára a nem is-
mert ismerősünk, pár kedves hízelgő 
szó a részéről, és még mi nem is sejt-
jük, de már felmérhette a terepet. Ar-
ról nem is szólva, hogy a lakás kulcsa 
látható helyen van „eldugva”, vagy egy 
helyen, amit a fél utca ismer. Az elkö-
vetők már ismerik a jól bevált és látha-
tó rejtekhelyeket. Gondoljanak a fo-
gason hagyott táskákra – benne irata-
ikkal -, a szekrényen lerakott ékszere-
ikre, készpénzükre, illetve a könnyen 

mozdítható szórakoztató elektronikai 
cikkekre (pl. mobiltelefon, fényképe-
zőgép, laptop, DVD lejátszó, videó ka-
mera, stb.).

Tanács: A kertkaput akkor is zárja 
kulcsra, ha otthon tartózkodik, hiszen 
így megakadályozhatja, hogy illetékte-
len személyek jussanak be a lakásába!

Amikor a „plázáinkban” beszélge-
tünk, igen gyakran meséljük, mikor 
hova megyünk, nem is gondolva arra, 
hogy az arra avatott fülek rögtön rög-
zítik az információt. A hosszabb időre 
üresen hagyott ház, vagy lakás ellenáll-
hatatlanul csábítja a betörőket.

Tanács: Távozás előtt ellenőriz-
zék a nyílászárókat, a lakás felügyele-
tével bízzanak meg egy ismerőst, vagy 
a szomszédot! Kérjék meg, hogy a pos-
taládát rendszeresen ürítsék, nyissa-
nak ablakot, szellőztessenek, ezzel azt 
a látszatot keltve, hogy nincs felügye-
let, őrizet nélkül a lakás.

Sokkal inkább gyanakszunk a „gáz-
óra leolvasóra”, mint lakótársainkra, 
pedig érdemes lenne elgondolkozni 
azon, hogy kivel és mit osztunk meg.

Még egy fontos dolog. Amikor 
megtörtént a baj, jobb esetben jelzik 
a hatóságnak, de gyakran előfordul, 
hogy ezek az információk nem jutnak 
el oda, ahová kellene nekik. Vigyáz-
zunk jobban értékeinkre!

Tanács: Anyagi lehetőségeikhez 
mérten, otthonuk biztonsága érde-
kében kiegészítésként alkalmazza-
nak elektronikai védelmi rendszert is. 
Nem biztos, hogy ezen kell a legtöbbet 
spórolni, hiszen a tapasztalatok szerint 
egy esetleges betörés okozta kár gyak-
ran többszöröse is lehet egy megfele-
lő védelmi rendszernek. Ezek a tech-
nológiák (hang-, és fényjelző készülék, 
távriasztás) ugyan nem minden eset-
ben védenek meg a betöréstől, de a 
külvilág számára jelzik, hogy illetékte-
len jogtalanul be akar hatolni az ott-
honunkba.

Hallottuk, hogy sokan ódzkodnak 
attól, hogy kamerák legyenek felsze-
relve, mert úgy érzik, azok által meg-
figyelik az embereket.

Erről szó sincs. A kamerák a biz-
tonságunkat szolgálják. Már három 

esetben is sikerre vihettek volna, hi-
szen pont azokon a helyeken történ-
tek az események, ahová szántuk őket.

 Az Önkormányzat már tett szán-
déknyilatkozatot a kamerák elhelye-
zéséről, de sajnos a megvalósítás még 
mindig várat magára, pedig a cél a 
közterületi és vagyonelleni bűncselek-
mények visszaszorítása, a szubjektív 
biztonságérzet növelése és a közrend, 
közbiztonság javítása.

Hallani lehet arról is, hogy ezeket 
a kamerákat majd úgyis ellopják. Ezt a 
megfelelő eszközbeszerzéssel és a tér-
figyelő üzemeltetésének feltételeivel 
meg lehet előzni. 

Jó lenne, ha a köztudatban nem 
az szerepelne, hogy ez az eszköz a ki-
kivelt lenne hivatott megfigyelni. Ter-
veink szerint a távfelügyeleti rendszer-
be érkező jelzésekre a nap 24 órájában 
reagálnánk. A jelzést értékelő ügye-
letes utasítására a kivonuló szolgálat 
a helyszínre vonul és ott az esemény 
függvényében azonnal intézkedik. 

Ennek továbbfejlesztése az egész-
ségügyi távfelügyeleti rendszer. Az 
ide érkező jelzés értékelése alapján az 
ügyeletes döntésére a helyszínre szál-
lítjuk sürgősségi jelleggel a bejutáshoz 
és esetleg az ellátáshoz szükséges fel-
szerelést és a Gondozó szolgálat mun-
katársát.  Szükség esetén az ellátásban 
is közreműködünk.

Mindehhez kérjük és kértük a 
Képviselőtestület hozzájárulását és tá-
mogatását.

Amennyiben valaki – a megtett óv-
intézkedései ellenére – mégis bűncse-
lekmény áldozatává válik, kérjük, hogy 
haladéktalanul értesítsék a rendőrsé-
get (Szabó Sándor Körzeti megbízott: 
06-20-489-6756), hiszen így nagyobb 
esélyük lehet ingóságaik felkutatásá-
ra és az elkövetők felelősségre vonásá-
ra. Kérjük, hogy a bűncselekmény be-
jelentését követően, vegyék igénybe a 
polgárőrség segítségét is a 0-24 órában 
működő telefonszámon: +36-30-621-
2960.

De elsősorban Önökön múlik 
minden. Figyeljünk egymásra, 

figyeljünk értékeinkre!
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Pillanatképek a december 23-án megrendezésre 
került Provanszáli Betlehemesből

■ Gyimesi János fotói

www.pocsmegyer.hu 
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