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Pócsmegyeri

Kisbiro
Képes beszámoló a március 15-i 

ünnepi megemlékezésről
(Fotó: Gyimesi János)

Tisztelt Lakosság!
Surányban a Mély u. - Galamb u. – Rózsa u. csatornázási munkálatai miatt, 

a VOLÁN busz 2015.03.28-2015.04.18 közötti időszakban nem tud közlekedni, 
így a fent említett útvonalat kihagyva, a lakosokat helyettesítő (kis)busz szállítja 

a Rózsa u. 41. - Pócsmegyer iskola megállók között.

Pócsmegyer Önkormányzat
A kisbusz menetrendje a 2. oldalon olvasható
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farsang / szevasz tavasz! / buszmenetrend

Elmúlott a rövidfarsang, de mi azt nem bánjuk….

Óvodánkban is befejeződött a far-
sangi időszak, mely sok lehetősé-
get adott a népszokások, hagyo-
mányok felelevenítésére. A ver-
sek, énekek is teret adtak a tél és 
tavasz küzdelmének szimbolikus 
megjelenítésére.
Minden csoport másképp ünne-
pelt. Gazdagították a műsort 
mesedramatizálással, fiú – lány 
csúfolókkal, verseny játékokkal, 

de a legjobban a jelmezes felvonulást várták. Az alakoskodást, más bőrébe bújást nagyon élvezik a gyerekek. 
Természetesen idén is a legtöbb lány hercegnő, királylány, a fiúk katona, cowboy, kalóz volt. A felvonulás, 
és műsor után kezdődött a lakoma és a tánc, ahol mindenki nagyon jól érezte magát. Reméljük, a gyerekek 
az idei farsangon is kellemes élménnyel, emlékkel gazdagodtak.

■ Marika óvó néni

Szevasz Tavasz!!!
Hatodik alkalommal került megrendezésre civil 
összefogással a télbúcsúztató és igen eredmé-
nyesnek mondható, hiszen a tavasz valóban 

beköszöntött.
Köszönet a résztvevőknek, a segítőknek, a 
támogatóknak. Ebben az évben a jólöltözött 

bábút Karádi György készítette, Petrof György és 
Tóth Ferenc a vendéglátást támogatta.

■ (KG)
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Önkormányzati hírek

ÖnKormányzaTi hírEK
A Képviselő-testület 2015. febru-
ár 26-án tartott rendes ülésén az 
alábbiakban a lakosságot érintő 
leglényegesebb információkat tar-
talmazó napirendi pontokból állí-
tottunk össze egy tájékoztatást.

A teljes jegyzőkönyv megte-
kinthető a www.pocsmegyer.hu 
oldalon.

Tekintettel a várható gyermek-
létszámra, a Testület a 2015/2016. 
nevelési évben három csoport 
indítását engedélyezi. A Barango-
ló óvoda nyári zárva tartásának 
ütemezése 2015. július 20.-tól 
augusztus 21-ig tart. A heti nyit-
vatartási időt a 2015/2016. neve-
lési évben hétfőtől péntekig 6.30-
tól 17.00 óráig, a következő neve-
lési évre történő beiratkozás idő-
pontját 2015. május 6-tól 2015. 
május 8-ig 9.00-16.00 között 
állapítja meg a Testület. 

Molnár Gyöngyi tájékoztat-
ta a Testületet, hogy a szociális 
igazgatásról és szociális ellátá-
sokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Szt.) 2015. már-
cius 1. napjától hatályos módosí-
tása nyomán bekövetkező jelen-
tős változások miatt szükséges-
sé vált Pócsmegyer Község Önkor-
mányzata Képviselő-testületének 
a pénzbeli és természetbeni szo-
ciális és gyermekvédelmi ellá-
tásokról szóló 4/2007. (IV. 26.) 
rendeletének hatályon kívül helye-
zése és új rendelet alkotása.

A jelenleg hatályos szabályo-
záshoz képest jelentősebb válto-
zás történik az Szt. módosításának 

megfelelően.
- a korábban törvény alap-

ján biztosított ellátások (lakás-
fenntartási támogatás, méltányos 
közgyógyellátás, méltányos ápo-
lási díj) a továbbiakban telepü-
lési támogatásként folyósítha-
tók tovább, mint a lakhatáshoz 
kapcsolódó rendszeres kiadások 
viseléséhez nyújtható támoga-
tás, a gyógyszerkiadások viselésé-
hez nyújtható támogatás, valamint 
a 18. életévét betöltött tartósan 
beteg hozzátartozójának az ápo-
lását, gondozását végző személy 
részére nyújtható támogatás.

- a korábban önkormány-

zati segélyként nyújtott ellátá-
sok (eseti segély, temetési segély, 
beiskolázási segély) rendkívü-
li települési támogatás jogcímen 
kerülnek folyósításra.

A korábban törvény alapján 
biztosított támogatások települési 
támogatásként történő folyósítása 
esetén már nem jár állami támoga-
tás, így azok teljes költsége az Ön-
kormányzatot terheli, melynek fe-
dezete a költségvetésben tervezés-

re került.
A lakhatáshoz kapcsoló-

dó rendszeres kiadások viselésé-
hez a benyújtott rendelet-tervezet 
„B” változatát javasolta elfogadás-
ra, miszerint a korábban törvény-
ben szabályozott feltételek mellett 
egy havonta nyújtandó fix összeg 
- 3000 Ft - kerül folyósításra te-

lepülési támogatásként a jogosult-
sági feltételeknek megfelelő kérel-

mezők számára.
Németh Miklós polgármes-

ter beszámolt a Testületnek, hogy 
az Inkubátorház kisebb előadó-
termének fedése megkezdődött. 
Elkészült a nagy előadóterem 
koszorúrésze is, így a tetőszer-
kezet elkészítése itt is megkez-
dődhet. A Corvinus egyetemmel 
történő egyeztetésen megállapo-
dás történt arról, hogy megfogal-
mazásra kerülnek azok a pontok, 
amelyek alapján a jövőbeni vállal-
kozások számára készített befo-
gadó nyilatkozatok elkészülhet-
nek. Emellett kihelyezett rendez-
vényekben, programokban is gon-
dolkodnak, hiszen ilyen befogadó-
képességű előadóterem a környé-
ken nem található. A polgármes-
ter felkérte az egyetemet továb-
bá egy munkaanyag elkészítésé-
re, amely a Testület tájékoztatá-
sát szolgálja a későbbiekben. Dr. 
Varga László, a Szentendrei Járá-
si Hivatal vezetőjével történő tár-
gyalás során elhangzott, hogy nyi-
tottak egy együttműködési meg-
állapodásra, hiszen terveik között 
szerepel a jövőbeni képzések Inku-
bátorházban történő lebonyolí-
tása. Az Inkubátorház pénzügyei 
rendben vannak. A Magyar Posta 
Zrt.-vel Németh Miklós többször 
próbálta fölvenni a kapcsolatot, 

visszajelzést vár tőlük egy eset-
leges együttműködés tárgyalásá-
nak lehetőségéről. Az épület körü-
li villámvédelem elkészült, illetve 
rövidesen megkezdődhet a belső 
elektromos hálózat kiépítése is. A 
tervek szerint egy hónapon belül 
teljes fedést és zárást kaphat az 
épület. 

A klímapark kapcsán elmond-
ható, hogy a tó tisztítása a tavasz 
folyamán megtörténik. 

A csatornázás  kivitelezé-
si munkálatai megkezdődtek. 
Ahogy az várható volt, a munká-
latok előrehaladtával folyamato-
san merülnek föl nehézségek is. 
Ilyenek például a visszatömörítési 
problémák, a nem megfelelő bekö-
tési pontok elkészítése, a lakos-
sággal történő kapcsolattartásban 
történő fennakadások. Tekintet-
tel a folyamatos ellenőrzésekre, 
az ütemtervtől eltérően lehetnek 
módosítások a kivitelezésben. A 
Szentendrei szennyvíztisztító telep 
kivitelezésére kiírt közbeszerzési 
eljárás elindításához kormányen-
gedély szükséges. A hozzájárulás 
kézhezvételét követően megindul-
hat a közbeszerzési eljárás. 

Fontos továbbá megemlíteni, 
hogy a gerincvezeték nyomvonalán 
minden ingatlan esetében megtör-
ténik a leágazás kiépítése.

A menetrendszerinti buszjá-
rat nyomvonalát érintő munká-
latok miatt várhatóan március 
28. és április 28.-a között egy 16 
fős pótlóbusz fogja szállítani a 
gyerekeket. A rendőrséggel való 
egyeztetések megtörténtek. Ennek 
során Németh Miklós polgármes-
ter külön kérte a Megyeri fasoron 
történő fokozott sebességellenőr-
zést, illetve a reggeli időszakban 
a Bocskai téren a megállni tilos 
tábla betartásának ellenőrzését. 

Többször érkezett panasz a 
lakosság részéről a felújított gát-
szakaszra vonatkozóan. A Közép-
Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
hozzájárulását adta ahhoz, hogy a 
Surányi gátszakasz kőzúzalékkal 
történő borítása és hengerelése 
megtörténhessen, alkalmassá téve 
így a kerékpáros közlekedésre.

■ Dudásné Tamási Anita
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szabadtéri tűzgyújtás szabályai

A Pest Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 2015. március 5-i, az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat-
ról szóló tájékoztatásából kimaradt, 
hogy a belterületi növényégetést az 
Önkormányzati rendelet tartalmaz-
za. Március 16-án újabb tájékoz-
tatást adtak ki (olvasható a www.
pocsmegyer.hu  weblapon), mely-
ben rögzítik, hogy belterületen csak 
abban az esetben lehet növényi hulla-
dékot égetni, ha azt önkormányzati 
rendelet megengedi.

A Pócsmegyeri Polgármes-
teri Hivatal részéről tájékozta-
tom Önöket, hogy Pócsmegyer 
Község Önkormányzata Képvi-
selő-testületének a környezet-
védelemről szóló 9/2004. (IX. 
8.) rendelete (hatályos!) az 
égetésre vonatkozóan a követ-
kező szabályozást tartalmazza:

„AvAr és kerti hullAdék 
égetésére vonAtkozó 

szAbályok
12. §

•	 A kerti hulladék ártal-
matlanítása elsősorban kom-
posztálással történhet.

•	 Avart és kerti hulladé-
kot maximum 1 m3 mennyi-
ségben hétfői és pénteki napo-
kon lehet égetni megfelelő lég-
köri viszonyok (szélcsend) 
esetén 8.00 – 18.00 óra közöt-
ti időszakban, az országosan 
elrendelt általános égetési tila-
lom idejét kivéve. Kommuná-
lis és termelési hulladék nyílt 
égetése a község teljes terüle-
tén tilos!

•	 Égetni csak megfelelő-
en kialakított helyen a vagyoni 
és személyi biztonságot nem 
veszélyeztető módon lehet. A 
tűz őrzéséről és veszély esetén 
annak eloltásáról a tűz gyúj-
tója köteles gondoskodni. A 
tűz helyszínén olyan eszközö-
ket, illetőleg felszereléseket 
kell készenlétben tartani, ame-

lyekkel a tűz terjedése meg-
akadályozható, illetőleg a tűz 
eloltható.

•	 A hulladék égetését 
végző személynek ügyelnie 
kell arra, hogy az égetésből 
parázs őrizetlenül ne marad-
jon. Az égetést követően a 
parazsat vízzel, földtakarással 
vagy egyéb hatásos módon el 
kell oltani.

•	 Félig elégett,  i l let-
ve el nem égett égéstermék, 
égetési maradék eltávolításá-

ról, elhelyezéséről az égetést 
végző személy köteles gon-
doskodni, akár közterületen, 
akár magánterületen végzi az 
égetést. Közterületen csak az 
végezhet égetést, aki a közte-
rület gondozására köteles.”

Pócsmegyeri 
Polgármesteri Hivatal

Szabadtéri tűzgyújtás szabályai pontosítva
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népfőiskola

Nagy érdeklődéssel vártuk a 
Kovách Tamás által szervezett 
Református Népfőiskola ez évi 
előadásait. Az eddigi tapasztala-
tok jogosítottak fel erre, hiszen az 
előző években ez a hét a falu leg-
jelentősebb kulturális eseményei 
közé tartozott, a magam számára 
éppen a legfontosabb volt. 

A népes hallgatóság, amely-
nek soraiban nem csak falube-
liek, hanem környékbeliek is 
helyet foglaltak ezúttal sem csa-
lódott. A témák változatosak és 
érdekfeszítőek voltak.

Az első előadást dr. Cseri 

Miklós a Szentendrei Népraj-
zi Múzeum főigazgatója tartot-
ta Milyen legyen a XXI. század 
múzeuma címmel. A vetített 
képes előadás érdekfeszítő, szí-
nes és tanúságos volt. előbb átte-
kintette a múzeumok kialakulá-
sának történetét, melyek közül 
az első londoni British Múze-
um volt 1753-ban, mely mára a 
világtörténelem minden korsza-
kának és a Föld mindegyik kon-
tinense régészeti-kulturális örök-
ségének legnagyobb tárháza lett. 
A másik világhíres múzeum a 
párizsi Louvre 1793-ban, a fran-
cia forradalom idején nyílt meg 
a Nap király, XIV. Lajos palotá-
jában. A Magyar Nemzeti Múze-

um gyűjteményét 1808-ban ala-
pították Széchenyi Ferenc ado-
mányából. A múzeum 1847-ben 
nyílt meg Pollach Mihály gyö-
nyörű klasszicista épületében.

Cseri Miklós ez után bemuta-
tott több modern múzeumi épü-
letet, elsőnek a Louvre bejáratául 
szolgáló nagy vihart kavart üveg-
piramist, majd kifejezetten múze-
um létesítésére épített modern 
épületeket, amelyek a mai kor 
építészeinek elképesztő fantáziá-
járól tanúskodnak.  Az élmény itt 
már a múzeum látványával kez-
dődik, amelynek termeiben, gon-
dolom és remélem, hogy fokozó-
dik. Megemlítem itt a világ több 
városában működő Guggenheim 
Múzeumot, vagy a fantasztikus 
Salvador Dali Múzeumot New 
Yorkban. Természetesen egy kér-
dés kapcsán szó volt a párizsi 
Pompidou központról is, amely 
ugyancsak sok vitát gerjesztett, 
de mára a világ leglátogatottabb 
múzeumai közé tartozik. 

Hazai tájainkra visszatérve az 
előadó elmondta, hogy milyen 
fontos szerepe kezd lenni a falu-
si tájházaknak, amelyek egyre 
inkább az illető település jeles 
eseményeinek színterévé válnak. 
Lakodalmak, házasságkötések, 
egyéb társas események számá-
ra válnak vonzóvá. A falu tárgyi 

öröksége felerősíti a mai ember 
közösségi együttlétét. 

Örvendetes hírként hallottuk, 
hogy a közeljövőben erdélyi táj-
egység gazdag bemutatását ter-
vezi a szentendrei múzeum. 

Az előadás végén felfokozott 
érdeklődés mellett mutatta be 
Cseri Miklós egy videó filmen a 
Városligetben létesülő Múzeu-
mi negyed épületeinek makett-
jét. A leendő Néprajzi Múzeu-
mot, a Fotómúzeumot, a Magyar 
zene tárházát, a Szépművésze-
ti Múzeummal egyesülő Nemze-
ti Galériát. Hangsúlyozta, hogy 

a project megvalósítása mellett 
van, mert ennyi anyagi forrás-
ra, Uniós támogatásra aligha lesz 
máskor lehetőség. 

A következő előadást dr. 
Fábián Zsolt pszichiáter, a 
GlaxoSmithKline gyógyszer-
gyár orvos igazgatója tartotta, A 
pszichiátria lehetőségei és hatá-
rai címmel. A véleményem sze-
rint egyetemi szintű előadás 
nem veszített a közérthetőségé-
ből. Elmondta, hogy a pszichiát-
ria az orvostudomány egyik ága-
ként a beteg emberrel foglalko-
zik. Bár a diagnózis felállításának 
kritériumai nem olyan egzaktak, 
mint például a kardiológia ese-
tében, a gondolkodásbeli, érzel-

Dr. Kiss andrás:

A REFORMÁTUS NÉPFŐISKOLA ELŐADÁSAIRÓL

Dr. Cseri Miklós főigazgató Dr. Fábián Zsolt pszichiáter 

Horváth István
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mi és viselkedésbeli jellegzetes-
ségek alapján, a beteg megfigye-
lésének segítségével, esetleg a 
környezetével is együttműködve 
a diagnózis elég pontosan meg-
állapítható. Fábián doktor elma-
gyarázta azt is, hogy a pszichi-
átria, magyarul elmeorvostan 
miben különbözik a pszichológi-
ától, vagyis a lélektantól, amely 
egy másik tudomány. 

Az előadó elmondta, hogy 
az elmúlt évszázadok folya-
mán hogyan viselkedett a társa-
dalom az elmebetegekkel. Sok-
szor boszorkánynak tekintették 
és halálra ítélték őket. Amikor 
a XVIII. században végre vala-
ki kimondta, hogy ezek az embe-
rek betegek, akkor ispotályokba 
helyezték el őket, de ennek célja 
sem a kezelésük volt, hanem a 
társadalom többi tagjától való 
szigorú elkülönítés. Hosszú idő 
telt el, amíg ezek a betegek a 
tudományos és emberséges meg-
közelítés látóterébe kerültek. 

Az előadó beszélt arról, hogy 
nem mindig könnyű elkülöníteni 
pontosan a normálist a kórostól, 
léteznek átmeneti állapotok és 
keveredések. Példának hozott fel 
zseniális alkotókat, akik elme-
betegségben is szenvedtek, és 
ezt képekkel illusztrálta. Emlí-
tette Michelangelót, Van Gog-
hot, Gauguint, Lope de Vegát. 
Hozzászólásomban bátorkodtam 

hangsúlyozni, hogy ezen alko-
tók betegsége nem von le sem-
mit alkotásaik értékéből, ame-
lyeket leginkább betegségük ún. 
remisszióiban, szüneteiben hoz-
tak létre. 

Megfelelő hangsúlyt kapott az 
a tény, hogy ma már e betegsé-

gek nagy része gyógyítható, sok-
szor véglegesen, máskor hosz-
szú időre. A terápiában lehető-
ség van hatékony gyógyszeres 
kezelésre (a pszichológus nem ír 
fel gyógyszert) pszichoterápiás 
módszerekre, intézeti beutalásra. 

Fontos ezen betegek gondo-
zása is, amely a beteg és a kör-
nyezet kölcsönhatásait tekintet-
be vevő (melyben fontos szerepe 
van a családnak) testi-lelki és szo-
ciális egyensúly hosszú távú fenn-
tartására irányul. Intézeti keze-
lésre kényszeríteni a törvény sze-
rint csak akkor van lehetőség, ha 
a beteg állapota önmagára vagy 
környezetére veszélyt jelenthet. 

Az előadó szép bibliai idéze-
tekkel keretezte be az előadá-
sát. Az elején egy epilepsziás 
beteg tüneteinek leírására lehe-
tett következtetni, a végén pedig 
Jézus egyik gyógyítása a hit fon-
tosságára utalt, mind a beteg, 
mind az orvos részéről. 

A zárásul Fábián Zsolt és 
szintén pszichiáter felesége, 
Katalin egy-egy beteg gyógyulá-
sának történetét mondta el. 

A harmadik előadást Keresz-
tyénüldözés napjainkban cím-
mel, Horváth István, a Magyar 
Evangéliumi Aliansz és az OM 
Missziós Szervezet munkatár-
sa tartotta. Ma szerte a világon 
mintegy százmillió keresztyén 

szenved üldöztetést. Más for-
rásból olvastam, hogy Krisztus 
születése óta ilyen nagyszámú 
keresztyént még sosem üldöztek. 
Elsősorban a terrorista Iszlám 
Állam és több országban létező 
szövetségesei követik el a legbor-
zalmasabb tetteket, nagy részü-
ket a világ szeme láttára. De, 
azt is láthatta a világ, hogy ma 
is vannak Jézus nevével halálba 
menő mártírjai a keresztyénség-
nek, akiknek hozzátartozói meg-
bocsátanak a gyilkosoknak.

A Bokoharam terroristái 
egész falvakat pusztítanak el 
Nigériában, vannak szervezeteik 
Líbiában, Jemenben, és ki tudja 
még hol.

A sok szörnyűség közül csak 
egyet említek: a Bokoharam elra-
bolt 200 keresztyén diáklányt. 
Egy kép mutatta, ahogy megszo-
kott civil ruhában hajtják őket 
az elrablóik. Egy másik képen az 
iszlám által előírt öltözetben vol-
tak. Úgy tudni, hogy iszlám hitre 
és házasságra kényszerítették 
őket. 

A hajmeresztő gyilkossá-
gok sorozata mutatja, hogy mire 
képes valamilyen téveszme hatá-
sára az emberi mivoltából kivet-
kezett szörnyeteg. 

Sok mindenről volt még szó, 
az örmény népirtásról, amely-
nek évfordulójára emlékezünk, 
a türelmesnek hitt hinduk, sőt a 
buddhisták által üldözöttekről, 
de szóba került az is, hogy Euró-
pában, és az elveire oly büsz-
ke Európai Unióban sok helyen 
üldözik, vagy hátrányosan meg-
különböztetik a keresztyéneket. 

Az egyesült európai gondolat 
egyik atyja, Robert Schumann, 
azt mondta, hogy Európa vagy 
keresztyén lesz, vagy nem lesz, 
és ma az Unió alkotmányának 
preambulumában nem történik 
említés Európa keresztyén gyö-
kereiről. 

Az előadás után a látottak 
és hallottak miatt szenvedélye-
sen kijelentettem, hogy az embe-
ri életet isteni csodának tartom 
és feltettem a kérdést, hogy az 
emberiség mikor jut el oda, hogy 
a legfőbb parancsolat, a Ne ölj! 
Minden körülmények között 
megtartassék?

népfőiskola

A népfőiskolai hét negyedik alkalmán Csuka Tamásné lelkipásztor, 
és a váci börtön volt és jelenlegi fogvatartottjai tettek megrendítő vallomást 
életük nagy és semmihez sem fogható fordulatáról.
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Pócsmegyeri református egyházkÖzség

Jézus mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet, 
aki hisz énbennem, ha meghal is él, és aki él és hisz 

énbennem nem hal meg soha.” 
János evangéliuma 11,25-26

A PÓCSMEGYERI REFORMÁTUS 
EGYHÁZKÖZSÉG SZERETETTEL 

MEGHÍVJA ÜNNEPI ALKALMAIRA!

Április 2. nagycsütörtök:  18 órakor ünnepi istentisztelet.
Április 3. nagypéntek:  10.30-kor és 19 órakor ünnepi istentisztelet a templomban.
Április 4. nagyszombat:  18 órakor ünnepi istentisztelet.
Április 5. húsvét vasárnap: 10.30-kor úrvacsorás istentisztelet és gyermek-istentisztelet.                                               
Április 6. húsvét hétfő:  10.30-kor úrvacsorás istentisztelet a legátus szolgálatával.

Mikor ünnepeljük húsvétot? „A tavaszi nap-éj egyenlőséget követő első holdtölte utáni vasárnap” - ezt 
a választ, ha egyszer megtanuljuk, könnyebben eligazodunk naptárban. De tényleg, tisztázódik-e minden 
ezzel a mondattal? – Jézus idézett szavai más összefüggésbe helyezik a húsvéti csodát: - Aki hisz énben-
nem… Ha megismerjük őt, elfogadjuk életünk Urának, Megváltójának, akkor kezdődik igazán ünnep. A 
húsvét azt jelenti, hogy megértem, Jézus maga számomra a feltámadás és az élet. A vele való közösség-
ben van igazi örömöm. 

A gyülekezeti népfőiskolán előadást hallgattunk a keresztényüldözésről. Megrendítő volt szembesül-
ni, mi minden megtörténhet napjainkban. Százmillióra tehető azoknak a száma, akik üldözést, bántalma-
zást, fogságot szenvednek hitükért, vagy akár az életükkel fizetnek. A történetek egyszerre voltak lesújtó-
ak és felemelőek. Felemelőek, mert kitűnt, hogy az áldozatoknak mindent megér, ha hitükért szenvedni 
kell. Amit Jézus révén nyertek, arról nem tudnak lemondani. Amit őbenne kap meg az ember, az okozza 
az igazi húsvéti örömöt. Áldott nagyhetet és boldog húsvéti ünnepet kívánunk Mindenkinek!

Köszönjük, ha adója 1%-val a Magyarországi Református Egyházat támogatja! Technikai száma: 0066. 
Megköszönjük, ha adója másik 1%-val a Leányfalusi Református Templom Alapítványt támogatja! Az ala-
pítvány a pócsmegyeri gyülekezet céljait is szolgálja. 

Adószáma: 19185208-1-13. 
Pócsmegyeri számlaszámunk: 64700045-10002584.

KISTEHERFUVAROZÁS
ÁRUSZÁLLÍTÁS!

Építőanyag-, 
zöldhulladék-,

bútorok szállítása 
1,5 tonnáig!

06 70 518 58 04

a református 
egyházközség 

állandó 
alkalmai:

Vasárnap 10.30 
istentisztelet és 

gyermek istentisztelet

Hétfő 18.00 bibliaóra

Csütörtök 10.00 
baba-mama kör
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egészségnaP

Nagyon szép tavaszi időben, 
ugyanazzal a lelkes csapattal 
sikerült egy színvonalas délelőt-
töt tartani az egészség szolgála-
tában, hasonlóan a tavalyi esz-
tendőhöz. A nap jóleső meridi-
án-tornával kezdődött az udva-
ron Borszéki Ági néni vezetésé-
vel. A házban pedig  Radics Kla-
udia vezette a baba-mama jógát.

Dr. Szabó György háziorvo-
sunk és dr. Zsámboki Endre kar-
diológus nagyon értékes előadá-
sai mellett  Csefóné Erika asszisz-
tens és Petik Mária segítségével 
zajlott a „mondhatjuk már így”,  
szokásos vércukorszint mérés 
és vérnyomás ellenőrzés, amin 
30-an vettek részt.

Mindezek körítéseként a fel-
nőttek még kaphattak útra-
valót dr. Molnár Klára termé-
szetgyógyásztól, Forgács Györ-
gyi pszichológustól és Gölön-
csér Judit Boszorkánykonyhá-
jából is, valamint Besze Judit 
reflexológustól. A most induló 
budakalászi  sóbarlangnak is vol-
tak érdeklődői.

Közben fogytak a finom sár-
garépás, csicseri borsós, halas 
szendvicsek,a sütőtökös-répás 
sütemények és a finom teák, a 
Művelődési Ház udvarán pedig 
folyt a  jóízű szombat délelőtti 
beszélgetés.

A gyermekek a Családse-
gítő idén is nagyon felkészült 
tagjaival és a pónilovaglással 
(Szelesvágta Egy.) vidám órákat 
töltöttek együtt. Bár a Művelő-
dési Ház egészében is kicsi egy 
ilyen rendezvény megtartásához, 
úgy gondoljuk, hogy sikerült 
minden tevékenységnek megfele-
lő teret biztosítani.

Amit idén is hangsúlyozni 
szeretnénk, az az, hogy még töb-
ben is kihasználhatnák ennek a 
szívből jövő, nagyon fontos szol-
gálatnak a lehetőségét. Most már 
a tájékoztatás nagyszerű az előző 
évekhez képest, valóban min-
denki értesülhet a programról és 
igénybe veheti közösségi együtt-
létként is az ilyen lehetőségeket.

Kevés új  arcot  láttunk, 
viszont mi  szívesen ismerked-

nénk szélesebb körben a csalá-
dokkal. Figyeljék egyéb rendez-
vényeinket és általában a kul-
turális lehetőségeket, amelyek 
nagyon szépen bővülnek a tele-
pülésen.

Sajnos azt tapasztalom még 
mindig, hogy  vannak  sajnos 
olyan hangok, hogy ugyan mit 
lehet itt csinálni ezen a telepü-
lésen? Akkor érdemes ezt mon-
dani, ha már minden programot 
egyszer legalább valaki végigjárt.

Általában akik nem veszik a 
fáradságot, hogy legyalogoljanak, 
vagy időt szánjanak és legurul-
janak a faluba vagy felmenjenek 
Surányba (1-2 km) egy-egy prog-
ramért, azok nem gondolják át, 
hogy mennyit utaznak mondjuk 
Szentendrére, Budapestre egy 
általuk jónak nevezett progra-
mért. A minőséget itt is megkap-
hatják, csak élni kell tudni vele! 

■ a Vata Kör tagjai

Fotók az eseményről 
az újság 23. oldalán!

Tavasszal itt a böjt ideje, de lás-
suk, miként reagál szervezetünk 
a táplálékmegvonásra…

A böjt önkéntes önmegtartóz-
tatás evéstől, ivástól, vagy vala-
milyen tevékenységtől (mulato-
zás, ének, beszéd, szex, dohány-
zás, alkohol, játék, TV-nézés… 
stb.). Ha ezt a definíciót néz-
zük, akkor tágabb fogalom, mint 
ahogy azt általában gondolják.

A böjt lehet részleges vagy 
teljes, és különböző időtartamú.

Az állatvilágban is találko-
zunk vele, általában a téli álmot 
alvó állatok böjtölnek, egyfelől a 
tél előtt, hogy kiürítsék télire az 
emésztő-rendszerüket, másfelől, 
tavasszal, amikor előbújnak, csak 
lassan kezdik megterhelni a bél-
csatornájukat, hogy elkerüljék a 
szenvedést, vagy a pusztulásu-
kat (a felszabadított koncentrá-
ciós táborokban, a hosszas kop-
lalás után, a rabok teletömték 

magukat, ami sokuk halálához 
vezetett). A legszembeötlőbb a 
böjtölő állatok között, a mocsá-
ri teknős. De esetenként böjtöl-
nek az állatok vemhesség, beteg-
ség alatt is.

A böjtölés fajtái: vallási (spiri-
tuális), egészségügyi, vagy politi-
kai (éhségsztrájk).

Céljai ennek megfelelően:
Vallási és spirituális: Tes-

ti-lelki megtisztulás (a tava-
szi nagyböjt), együttérzés, bűn-
bánat, a lelki fogékonyság, a 
paranormális képességek foko-
zása (a sok ételtől tunya lesz az 
ember, kevéssé fogékony a lelki 
magasságokra).

Egészségügyi: Megtisztulás, 
gyógyulás, a szervezet tehermen-
tesítése.

Politikai: zsarolás („akkor 
nem eszem meg a vacsorát” ~ 

mondja a gyerek a szülejének).

Változások a böjtölő lelkében: 
Hurrá-optimizmus (első napon) 
→ Elutasítás (2-4 nap) → Elfo-
gadás, megnyugvás → Belső 
érzések fölerősödése.

Változások a böjtölő tes-
tében: Kezdetben tehermentes 
állapot (méregtelenítő rendszer: 
máj, vese, bőr tehermentesíté-
se, raktárak megmozgatása, fris-
sesség élmény.) → az anyagcse-
re folyamatok miatt mérgezett-
ség (éhezési aceton: sav-bázis 
egyensúly zavar, vizelet besű-
rűsödése ~ fejfájás, émely-
gés, hányás… vese, májkároso-
dás) → Az anyagcsere lelassulá-
sa, viszonylagos nyugalom. Mini-
mális kalória-bevitel mellett az 
ember 40-60 napig képes élni, de 
ilyenkor is kialakul izomsorva-
dás, vesekárosodás, nyomelem-

EGÉSzSÉGnap 2015

Az Egészségnapon elhangzott előadás összefoglalója:
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egészségnaP 

Számítógép-

Szervíz

+36 30 9483-709

2015 Szigetmonostor, 

Klapka u. 1.

egyensúly zavar. Teljes ételmeg-
vonás esetén 7-10 nap, vízmeg-
vonás esetén, a súlyos vesekáro-
sodás miatt 3-5 nap.

A böjtölés (étel) ellenjavallt: 
kifejezett alacsony vérnyomás-
nál, epe-, vesekő esetén, gyo-
mor-, nyombélfekély fennállá-
sakor, köszvénynél, terhesség, 
szoptatás alatt, gyermeknél és, 
időseknél és az utazóknál.

Ugyancsak ellenjavallt sovány 
embereknél (testtömeg hiány), 
daganatos betegeknél, tbc, vagy 

egyéb krónikus tüdőbetegsé-
gek fönnállásakor, vérképzőszer-
vi betegségeknél, cukorbetegek-
nél, pajzsmirigy betegség esetén, 
szívritmuszavar, infarktus után, 
szívelégtelenség esetén, króni-
kus máj-, vesebetegség, veseelég-
telenség májgyulladás, májzsu-
gor meglétekor, illetve trombózi-
sos állapotokban.

A böjt levezetése, befejezése: 
Fontos a kis lépések technikája!

Eleinte kevés, majd lassan 
egyre több folyadék (víz – tea – 

joghurt – zöldségleves - húsle-
ves).

A böjt utáni első 24 órában 
minimális szilárd ételt fogyasz-
szunk, az is inkább növényi 
legyen. A tömény füstölt, fűsze-
res, nyers húsféléket csak 48-72 
órával a böjt befejezése után 
lenne szabad enni. Természete-
sen, ha valaki csak a húst vonja 
meg magától a böjt alatt, akkor 
viszonylag kis szenvedéssel meg-
ússza a váltást.

■ Dr. Szabó György

Halas krém Schandl Esztertől:
3 különböző halkonzervből készült- makréla, he-
ring és tonhal vaj/margarin felolvasztva és egy kicsi 
tejszín kerül bele ízlés szerinti mennyiségben
fűszerként mustárt, apróra vágott lila vagy metélő 
hagymát és szerecsendiót használt Eszter

Sárgarépás krém Bécsy Csöpi variációja
Borszéki Ági néni Az én reformkonyhám c. könyvé-
ből a 113. oldalon megtalálható zöldséges szójapás-
tétom egy variációja. Szója helyett áztatott zabkor-
pa kerül bele .  A  Bords Eve svéd margarint haszná-
lom hozzá, mert nem tartalmaz hidrogénezett zsí-

rokat és nem csapódik ki  ez a margarin a zöldsé-
gekkel való összekeveréskor, hanem sima masszát 
ad. A fűszereket bátran - bőven lehet bele tenni, ki-
nek- kinek ízlés szerint. 

Csicseriborsós krém Szabó Erikától:
Csicseriborsó, oliva olaj, szezámmag olaj, fokhagy-
ma, mustár, só, bors, petrezselyem, újhagyma. 
A csicseriborsót éjszakára be kell áztatni vizbe, pici 
szódabikarbónával (így nem lesz szeles), és más-
nap egy óra alatt sós, vegamixes vízben puhára le-
het főzni. Ezután botmixerrel pépesítjuk, majd hoz-
zákeverjük a zöld fűszereket. 

az egészségnapi szendvicskrémek, amiket 
szívesen ajánlunk kipróbálásra a böjti időszakban

A Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
BABA,  GYERMEK és FELNŐTT RUHA BÖRZÉT 

rendez április 13-án  (hétfőn), 14– 16– óráig a Művelődési Házban.
A ruhák nem pénzért cserélnek gazdát, 
gyermekruhát hozhatsz is, vihetsz is!
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szégyenfolt

Régen Pócsmegyeren a templom 
előtt található szégyenkövekhez 
kellett állnia az itt élő azon ember-
nek, aki valamely tisztességtelen 
dolgot tett. A cél ezzel a megszé-
gyenítéssel az volt, hogy mindenki 
lássa: ez az ember vala-
mi szégyenteljes dol-
got mívelt. A nevelő cél-
zat nem maradt hatásta-
lan, hiszen kellemetlen 
állni az emberek tekin-
tetét és így minden-
ki előtt vállalni: valami 
nem közösséghez méltó 
cselekedet tettem.

Ezek a  gondola -
tok már régóta járnak 
a fejemben, amikor az 
1956-os. októberi forra-
dalom és szabadságharc 
50. évfordulója alkalmá-
ból a falu lakóinak köz-
adakozásából állított 
kopjafa mellett megyek 
el. A kopjafával ennek a falunak a 
tisztességet tudó lakossága méltó 
módon akart megemlékezni 1956-s 
forradalomról.

A felállításakor és azt követően 
elég sokan fáradoztak azért, hogy a 
kopjafa környékét rendbe tegyük és 
díszcserjékkel szépítsük. A felállítá-
sakor egy személy 23 tő buxust ado-
mányozott, hogy köré ültessük. Saj-
nos mind kevesebb maradt, végül 
talán egy tő tengődik még. Később 
szép köveket helyeztünk el a két 
oldalán és közéjük kövirózsát, boros-
tyán és egyéb futó növényt ültettünk. 
Majd szinte évenként telepítettünk 
fáradtságos munkával - hiszen ez a 
terület előtte hosszú évtizedekig út 
volt, ahol lovaskocsi járt - leginkább 
csákány segítségével lehet a kertünk-
ből odaszánt, vagy vásárolt bokrot és 
egyéb növényt elültetni. 

Néhány éve, ahogyan arról a 
Kisbíró újságban is beszámoltunk, 
egy a szépet és növényeket szerető 
házaspár vállalta a kopjafa környé-
kének gondozását. 

 Hála és köszönet fáradságos és 
odaadó lelkes munkájukért. 

Tavaly október 23-ára készülve, 
szép krizantémokat ültettünk be, 
de mire a koszorúzáshoz odaérkez-
tünk, már ebből is hiányzott. Elég 
keserű volt ezt tapasztalni. Ugyan-
ekkor a két oldalt levert támaszték-
hoz igyekeztünk kötözni a loncot, 
azzal, hogy tavasszal, amikor megin-
dul a növekedése, már legyen hova 

tekerednie. Lelki szemeinkkel már 
előre láttuk, hogy milyen szép lesz, 
amikor befutja és a lonc apró illatos 
virággal díszíti a kopjafa környékét. 

Az ünnepre való készülődés 
alkalmával azt is látnunk kellett, 

hogy sajnálatos módon a növekedés-
nek indult borbolya bokrok úgy meg 
vannak nyírva, hogy alig látszanak, 
pedig előtte már végre látható növe-
kedésnek indultak. 

Ma, 2015. március 25-én arra 
jártam és a látvány több és borzal-
masabb volt, mint amit az előző 
sorokban leírtam. Az egyik kőra-
kás meg van bontva és egy piros 
lábast helyeztek rá, a másikon 
még ott van a kő és némi növény, 
arról valaki, vagy valaki azt hitték, 
hogy szemetes láda és tele rakták 
papírzsebkendővel. A falhoz köze-
li két bokor közti hajlított vas – amit 
akadályként vertünk le – kiszedve, 
a növények letaposva, törve és az 
egész látvány a borzalmas és szé-
gyenteljes. 

Azok akik ezt teszik, mind a 
szégyenkőnél kellene álljanak, 
hogy mindenki számára nyilván-

való legyen kik az elkövetők. Mivel 
már rég megszűnt ez a nevelő célza-
tú szokás kénytelen vagyok sokunk 
véleményét megfogalmazni erről 
a galád és aljas cselekedetről. Tud-
juk, hogy csak kevesek tesznek és 

akarnak tenni a közössé-
gért, másokért, ma már 
azt mondom hát igen, 
ők nem csinálnak sem-
mit. Nem értem, de tudo-
másul vesszük. Azt azért 
szeretnénk tudni, hogy 
a rombolástól a mások 
munkájának a tönk -
re tevésétől boldogok 
vagy jól érzik magukat. A 
XXI. századra már kive-
szett az ilyen emberekből 
a tisztességes magatar-
tás, a becsületesség? Nem 
becsüli meg eleinket és az 
1956-os forradalom emlé-
két mások munkáját. 

Végül szomorúan, 
de azt is hozzá kell tenni, hogy a 
gyerekekre felügyelő pedagógusok 
is sokat tehetnének azért, hogy a 
kisgyerekek tudják: a kopjafa egy 
dicsőséges esemény emlékére került 
oda, és a környékére is vigyázni kell.  
Ma, amiikor megálltam az autóval, 
hogy szemügyre vegyem a kopjafa 
környékét a gyerekek megkérdezték, 
hogy miért van ez itt, amikor vála-
szoltam, hogy egy dicső forradalom 
emlékére, megkérdezték az mi?

Azt kívánom, hogy ha legköze-
lebb arra megyek, ezek a kicsiny gye-
rekek már tudják mi a forradalom és 
úgy nőjenek fel, hogy felnőtt korukra 
dolgos, becsületes, nem más munká-
ját rongáló ember váljék belőlük.

■ dr. Borzsák Enikő
a Zöldszigeti Kör Polgári Kulturális 

Egyesület valamennyi tagja
 és a jó érzésű, a közösségért tenni 

akaró emberek nevében

SZÉGYENFOLT

FELHÍVÁS
A Zöldszigeti Kör Polgári Kulturális Egyesület ebben az évben kiállítást 
szeretne rendezni a pócsmegyeri református iskola történetéről. Az elmúlt 
években már sok szép és hasznos anyag gyűlt össze, de felhívunk minden-
kit ha van régi tankönyve, esetleg füzete, bizonyítványa, fényképe, vagy 
bármi más, az iskolával kapcsolatos tárgya, használati eszköze jelentkez-
zen és adja át Csengő Tschörner Andrásnak , annak érdekében, hogy minél 
gazdagabb anyagunk legyen a kiállításra, amelyen be akarjuk mutatni  az 
itt működő iskolával kapcsolatos tárgyakat, iratokat és emlékeket. 
Tájékoztatásul: Magyarországon az egyházi iskolák működését 1948. 
júniusában megszüntették több évtizedre.                      ■ Borzsák Enikő
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1848-49-es emlékeink

Axmann Vince honvéd alezredes 
(1823 Kassa – 1881 Pócsmegyer)
A pócsmegyeri római katolikus temetőben helyezték örök 
nyugalomba. Többek között 1849. július 23-án és 24-én 
Kusnetzov által vezetett oroszokkal szemben, a Görgey Artúr 
vezette magyar seregben Axmann Vince őrnagy tűntette ki 
magát zászlóaljának élén az aranyosi korcsmánál folyó küzde-
lemben. 
2008-tól minden március 15-e emlékre koszorúk elhelyezésé-
re kerül sor.

Kotzó (Koczó) Károly
1848-49-es honvéd őrnagy özvegye, Szilvinyi Hermina 1875-

ös síremléke a pócsmegyeri katolikus temetőben.
Koczó Károly őrnagy vezetésével alakult meg 1849. február-

ban a 72. honvéd zászlóalj. Térparancsnoksága (város-paranc-
snok) alá több zászlóalj tartozott, főleg erdélyi hadjáratokban 

vett részt.
1849. december 5-én 12 év fogságra ítélték, de 1851. február 

28-án amnesztiával szabadult.

Vámossy Mihály (1827. Máramarossziget – 1913 Leányfalu)
Tanulmányait szülővárosában és a debreceni ref. kollégiumban végezte. 

Az 1848-49-es szabadságharcban 21 évesen fegyverrel harcolt. 1859-től a buda-
pesti ref. főgimnáziumnak 37 évig volt tanára és 20 évig igazgatója. 1890-es éve-

kben Leányfalun házat vásárolt és itt élt. Kiemelkedő munkásságáért 1897-ben 
Ferencz-József-rend lovagkeresztjével tüntették ki. A Magyar Országos Méhésze-

gyesület elnöke volt. 
1901. május 30-án elnökletével, 83 taggal megalakították a Leányfalui Kaszinót.

Síremléke a pócsmegyeri református temetőben található.

AZ 1848-49-ES VÉRTANUK
1853-ig folytak a kivégzések. 
A bitófákon, és golyók által meghalt magyar vértanúk névsora:
Abancourt Károly, Aich Jakab, Aulich Lajos, Bartalis Ferenc, Bartha József, gr. Batthyány Lajos, Bencze 
Farkas, Bolcze János, Bottos Mihály, Börcsök István, Bugyik József, Csányi László, Csernus Emmanuel, 
Csöny Zsigmond, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Drechsler Dániel, Deisinger Pál, Dudó György, 
Fekete Imre, Fekete Ferenc, Förster Ferenc, Frohmann János, Fülöp György, Gabel Mihály, Gálffy Mihály, 
Gancs Pál, Gasparics Kilit, Geyer Nándor, Giron Péter, Glauberschitz Albert, Gonzeczky János Alajos, 
Gruber Fülöp, Halászy Károly, Hauk Lajos, Havelka Ferenc, Horváth János, Horváth Károly, Hruby 
Gyula, Hübner András, Istók Imre, b. Jeszenák János, Jubal Károly, Kazinczy Lajos, Kiss Ernő, Knézich 
Károly, Koczó György, Kolosy György, Kuczka Mihály, Kuncsor András, Láhner György, Lázár Vilmos, gr. 
Leiningen-Westerburg Károly, Loncsák György, Márkus János, Matherny János, b. Mednyánszky László, 
Melkó Nándor, Mészáros Dávid, Mezei János, Molnár István, Montbarth Antal, Mosóczy István, Mur-
mann Sámuel, Nagy-Sándor József, Nimnichter János, Novák Tivadar, Noszlopy Gáspár, Ocsky György, 
Ormai Norbert, Pállik Ignácz, Pataki (Piringer) Mihály, Pavelka Ferenc, b. Perényi Zsigmond, Petőcz 
György, Poeltenberg Ernő, Posztóczky Gyula, Raffai Ignác, Rázga Pál, Resch Frigyes, Rulikovszky Káz-
mér, Sándor László, Sántha János, Sárközy Aurél, Schweidel József, Schwelkó Róbert, Stift József, Streith 
Miklós, Szacsvay Imre, Szathmáry János, Szikszay József, Szöll Vitális, Tamás András, Török Ignác, Török 
János, Tóth József, Trechsler Nándor, Uicz Mihály, Várady József, Vargha Mihály, gr. Vécsey Károly, Vot-
titz Adolf, Vörösmarty József, Voronieczky Micisláv, Zehnmark János.      
Összesen 104 fő.

■ v.Csengő-Tschörner András

1848-49-es EMLÉKEINK
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Kedves Támogatóink! 
2014-es évben a Surányi Fürdő 
Egyesület hagyományos rendez-
vényeivel, közösségi programjai-
val tette kicsiknek és nagyoknak 
szebbé és vidámabbá az együtt-
létet Surányban. A rendezvények 
megszervezése nem csekély fel-
adat. Sok időt, önzetlenséget és 
sokszor lemondást jelent a szer-
vezőknek, akik ezért a köszöne-
ten kívül semmi egyebet nem kap-
nak a közösségtől. Lelkes tagjaink-
nak és a résztvevőknek köszön-
hetően a szervezések és a rendez-
vények lebonyolítása 2014-ben 
is rendben megtörtént. És hogy 
néhány eseményt felidézzünk a 
teljesség igénye nélkül: „Szevasz 
Tavasz” surányi dunaparti farsangi 
mulatság 2014-ben, melyet az SFE 
hagyományosan támogat forralt 
borral, és teával. Baba-farsangunk 
nagy sikerrel került megrendezés-
re, melyhez a talpalávalót a Kerek 
zenekar adta. A felajánlásoknak 
köszönhetően minden gyermek-
nek tudtunk egy kis ajándékkal 
kedveskedni, a szép farsangi jel-
mezek jutalmazása során. Húsvét 
környékén tojásokat festettünk a 
kicsikkel. 

„Te Szedd” országos szemét-
szedés akció, és őszi szemétszedé-
si akció az Önkormányzat támoga-
tásával. Pályáztunk az NKA népze-
ne és néptánc pályázatára, Sziget-
monostor Önkormányzattal part-
nerségben. 

A pályázaton sikerült támo-
gatást elnyernünk. A támogatá-
si szerződés aláírását követően 
tudunk majd beszámolni a progra-
mok várható időpontjairól.        

A Surányi Fürdő Egyesület 
támogatásával elkészített Surány I. 
DVD folyatásaként sikeresen elké-
szült a II. DVD „Márton” címmel. 
Mindkét DVD bemutatásra került 
székházunkban az érdeklődőknek.  

A művelődési házzal közös 
szervezésben és támogatásunkkal 
valósult meg a már szintén hagyo-
mányosnak mondható Tökfara-
gó ünnepség. A Művelődési Ház 

udvarán épített kemencében sütő-
tököt sütöttünk kicsik és nagyok 
örömére. 

2015-ös évben a Surányi Fürdő 
Egyesület a Civil Házban meg-
tartott farsangi rendezvényt 
zsíroskenyérrel és üdítővel támo-
gatta.    

Húsvéti rendezvényünk – mely 
a cikk megírását követően, de 
még az újság megjelenését meg-
előző héten kerül megrendezés-
re, remélhetőleg újdonság lesz, és 
sokan eljönnek erre a rendezvé-
nyünkre is!  

Tavaszi programjaink között 
szeretnénk még áprilisban leg-
alább 1 táncházat szervezni, és 
amire már most készülünk, 2015. 
május 30. Egész nap Surány nap! 
címmel gyerekeknek és felnőttek-
nek vidám, mindenkit „megmoz-
gató” napot szervezünk, melynek 
záró eseménye a Kerek Zenekar 
táncháza lesz! 

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk erre a rendezvényünkre!

Részletes programunk a későb-
biekben a plakáton lesz feltüntet-
ve.   

Kereteink között jelenleg ezzel 
tudjuk felpezsdíteni az itt élők, 
nyaralók hétvégéit. Ahhoz, hogy a 
hagyományosnak mondható ren-
dezvényeinket meg tudjuk szer-
vezni, szükségünk van az Önök 
támogatására! 

Kérjük, hogy mindazok, akik 
egyetértenek céljainkkal, és azt 
szeretnék, hogy még sok közös 
rendezvényünk legyen, ajánl-
ják fel adójuk 1%-át a Surányi 
Fürdő Egyesületnek a 

19178745-1-13 adószám 
megjelölésével.

Jelszavunk továbbra is: irány 
Surány!

■ Labundy Katalin
  Surányi Fürdő Egyesület

A Surányi Fürdő Egyesület programjai 
Surányban a surányiakért

7mérföldes 
csizmában heted7 

határon át 
Országos Mesevetélkedő 2014/2015

Évtizedes múltra visszatekintő, nemes vetélkedés részesei iskolása-
ink. Az idei játék keretét a magyar népmesék adják, valamint Móra 
Ferenc és Arany László meséiből, gyűjteményéből válogattunk. Lesz-
nek köztük ismertebbek és kevésbé ismertek is.

Ez az a játék, ahol a részvétel sokkal fontosabb, mint a győzelem! 
A közös „nyereség” a mesék olvasása, a közös játék öröme. Játszani, 
mesét olvasni, hallgatni mindenki szeret. A vetélkedő felmenő rend-
szerű, hat fordulóból áll. Minden fordulóra 3-3 mesét kapnak a részt-
vevők. A benevezett 6 csapatból három csapat jutott be a második 
fordulóba. Ez a három csapat méri össze tudását három alkalommal 
(micsoda gyönyörű mesés számok). Mérföldeket gyűjtenek, és így 
bandukolnak az április 23-i megyei döntőre Pilisvörösvárra. Ide már 
csak két csapat jut be, és ha valamelyik megnyeri az ötödik fordulót 
egész Pest megyét képviseli az országos döntőn.

Szeretném megköszönni a segítséget a felkészítő tanároknak 
(Bodnár Ágnes, Fűrné Láng Erika és Karakasné Képíró Ágnes), a zsű-
rizésben segítséget nyújtó Horváth Krisztának és a könyvjutalom 
támogatásért a Pócsmegyeri ill. Szigetmonostori Önkormányzatnak.

■ Szőcs Péter

surányi fürdő egyesület
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Csalódás... / több, mint piaC

Kicsit csalódott vagyok a március 
14-i Több mint piac kapcsán. Mi 
szervezők nagyon sokat dolgozunk 
azért, hogy megfelelő minőségű és 
érdeklődésre számot tartó progra-
mokkal színesítsünk egy olyan helyet 
ahol a helyi gazdák árulják porté-
kájukat. Ezen a napon is olyan dol-
gokat tudtunk meg ami állattartó, 
növénytermesztő vidéken hasznos 
lehet. Hogyan lehet heti 150 Ft-ból 
szagmentesíteni  az istállót, hogyan 
lehet jó minőségű humuszt készíte-
ni, hogyan lehet hozamot növelni, és 
hogyan táplálkozzunk egészségesen. 
Ezek a témák úgy gondoltuk sokakat 
érdekelhetnek. Csalódtunk. Persze 
tudom esett az eső. De azt is tudom, 
hogy a Művelődési Ház fedett. 
Ne legyünk álszentek. Ha sokszor, 
kevesen megyünk el az árusok elpár-
tolnak. Keresnek jobb helyet. Pedig 
mostanra már elértük, hogy akár egy 
nagyobb bevásárlást is meg lehet 
ejteni a piacon, hisz zöldségektől 
kezdve, tésztán és szörpön át olaj, 

tojás, zokni, mosogatószer, süte-
mény, lekvár és még ki tudja meny-
nyi minden várja ott az érdeklődő-
ket. A szervezők mindent megtet-
tek, most már a lakosok felelőssé-
ge, hogy eljönnek-e vagy sem. Még 
egy több mint piac sem működhet 
állandó nagy létszámú látogató nél-
kül. Mindenki gondolja át szeretne 
e helyiektől, helyi élelmet vásárol-
ni, vagy megy inkább a hipermarket-
be. Az meg külön csemege, hogy elő-
adások, koncertek, gyermekfoglalko-
zások is vannak itt nálunk. Az igaz-
sághoz hozzátartozik, hogy én szere-
tek nagyot álmodni. Az én fejemben 
ez a rendezvény akkor sikeres, ha 
több mint százan vagyunk, bevásáro-
lunk, beszélgetünk, játszunk, koncer-
tet vagy előadást hallgatunk. Sokan 
bolondnak néznek, riogatnak, hogy 
itt nem lehet ezt megcsinálni. Én 

azonban hiszek a kemény munkában 
és az összefogás erejében. Szeren-
csére jó élményeim is vannak, mint 
a tavalyi suli indító ahol bőven túl-
léptük a bűvös százast, a Gátvédők 
napja ahol megérezhettük az össze-
fogás erejét árvíz nélkül is, az Irány 
Surány fesztivál amelynek nézőcsú-
csát idén nehéz lesz megdönteni , és 
a színházbusz ami a kezdeti hét fő 
után immár folyamatosan több mint 
hatvan embert vonz alkalmanként. 
Az újságírás műfajából adódóan mire 
ez a cikk megjelenik, már túl leszünk 
a Legyen egy ágyásod programon, 
a Winkler Szaszkó duett koncert-
jén a március 28-i Több mint pia-
con. Nagyon bízom benne, hogy ez a 
két alkalom elfújja a csalódottságom, 
közelít az álmaimhoz, és boldogan 
készülhetünk a költészet napi piacra, 
ahol egymásnak mondunk verseket. 
Felemelő lesz és remélem a  Művelő-
dési Ház is kicsinek bizonyul...

■ Szőcs Péter

Csalódás...

Helyben, helyiektől, helyieknek – Áprilisban is kétszer!

2015. április 11-én és 25-én, szombaton 9 és 13 óra között a Pócs-
megyeri Művelődési Ház területe ismét közösségi piaccá/térré alakul, 
illetve 9 és 15 óra között a Bolhapiac széles választékkal a Kossuth utca 

6.-ban, szeretettel fogadja a vásárlókat, érdeklődőket, nézelődni vágyókat.
Kézműves és játék kuckó:

A Több, mint piac gyermek látogatói számára Gottweisz Tímea 09.00-
13.00 óra között, kézműves foglalkozással és játszóházzal kedveskedik !

Április 11-én beizzítjuk a kemencét!
Vendégeink lesznek Kovács József a király búza liszt gyártója és Molnár 
Zoltán Fülöpjakabról, akik a piac ideje alatt, egészséges alapanyagokból 

készítenek és tanítanak meg minket kenyér, lángos, fánk és kenyérlángos 
elkészítésére és sütésére. Természetesen kóstolással egybekötve! ☺

A király búzáról: A nemesítése több tíz év alatt, ősi hagyományok szerint 
történt. Az ebből készült liszt rendkívül magas beltartalmú, adalékanyag 

mentes, ízes és átlag feletti az emészthetősége! 
Ez a nap a költészet napja. Várunk versmondókat és vershallgatókat. 

Mindenki hozza el kedvenc versét és olvassa fel Nekünk.
Április 25-én Indián nap

Ez a nap az önfeledt szórakozásé. A Fantáziamalom Családi Színház és Ját-
szóház az indián kultúrába ad bepillantást, eredeti játékok (okotox, indi-
án birkózás), énekek (harci dalok és altató), táncok segítségével. A gyer-
mekek és felnőttek megismerhetik e mitikus nép titkait. Eljön hozzánk a 

titokzatos törzsfő Alvó Medve, aki végigvezet minket a varázslatokon.
A programok látogatása ingyenes. 

szeretettel várjuk a család apraját-nagyját!
találkozzunk ismét egy kellemes társas és közösségi eseményen!

részletes infók, események, hírlevelünkben többmintpiac@gmail.com. Fel-
iratkozás egy email küldésével. 

Facebook: többmintpiac Pócsmegyeren

Kedves 
Barátaink, 

Szomszédaink 
a szigeten!

Örömmel osztjuk meg a hírt, 
hogy a Több, mint Piac szolgál-
tatása tovább bővül és hamaro-
san elérhetővé és használhatóvá 
tesz egy helyieknek szóló inter-
netes oldalt!  Az oldal elsődle-
ges célkitűzése, hogy az itt élő 
őstermelők, kistermelők, keres-
kedők, szolgáltatók termé -
kei/szolgáltatásai ,  a  hasz- 
nált és feleslegessé vált portékák 
illetve az ingyen felajánlott dol-
gok helyben találjanak gazdára! 
Az „Arany oldalakhoz” hasonlato-
san a fent felsoroltak megjelenési 
felületet kapnak az oldalon, tema-
tikus bontásban, az általuk kínált 
termékek, szolgáltatások megne-
vezésével, elérhetőségeikkel. 

Ez az oldal több ember kari-
tatív munkájaként jön létre, a 
helyi közösségi életet szolgáló és 
támogató céllal!

További információkért, akár 
regisztrálóként, akár felhasz-
nálóként, iratkozzon fel hírle-
velünkre egy email küldésével: 
tobbmintpiac@gmail.com

Üdvözlettel az oldal 
adminisztrátora: ■ Baditz Erika
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adótanácsok

A pálinkafőzés szabadsága a 2015. évben is 
megilleti a magánszemélyeket, annak gyakor-
lása azonban továbbra is csak a jövedéki adó-
ról és a jövedéki termékek forgalmazásának 
különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. 
törvényben leírt szabályok szerint lehetséges. 

Jogszabályi háttér
A Jövedéki adó törvény (Jöt.) 63. §-ának 11. és 
12. pontjai határozzák meg a magánfőzés, il-
letve a magánfőző fogalmát. A Jöt. 67/A §-a pe-
dig előírja a magánfőzésre, más szóval a há-
zipálinka-főzésre vonatkozó bejelentési és be-
vallási szabályokat, továbbá azt, hogy a fő-
zött pálinka milyen módon használható fel. 
 Az önkormányzati adóhatóság adóztatá-
si hatásköréről a Jöt. 5. §-ának (9) bekezdé-
se, a bevétel jogosultjáról (amely a magán-
főző lakóhelye szerinti önkormányzat) pedig 
a Jöt. 3. §-ának (3) bekezdése rendelkezik.  
Az adó mértékét a Jöt. 64. §-ának (6) bekezdé-
se rögzíti.

2015. január 1-jétől jelentősen változtak 
a magánfőzésre vonatkozó adózási szabályok 
A főzésre használt berendezést be kell jelenteni 
és a bevallást kell benyújtani a magánfőzésről.  
A pálinkafőzés után fizetendő adó helyi adó-
nak számít és önkormányzati adónak minő-
sül. Helyi adónak minősül, de az önkormány-
zatok nem dönthetnek, hogy bevezetik-e ezt 
az adót, vagy nem. Bevezetése kötelező ér-
vényű. 

Az önkormányzati adóhatósághoz benyúj-
tandó bejelentési, továbbá az adóbevallási 
nyomtatványt a 35/2008. (XII. 31.) PM ren-
delet 11., illetve 12. melléklete tartalmazza. A 
helyi önkormányzatnál beszerezhető.

Magánfőző fogalma:
- csak az a 18. életévét betöltött gyü-

mölcstermesztő személy lehet, aki
- saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcs-

ből származó alapanyaggal és
- párlat készítésére alkalmas saját tulajdo-

nú desztillálóberendezéssel rendelkezik 
Magánfőzés fogalma:
- a magánfőző lakóhelyén és/vagy gyü-

mölcsösében
- legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-

előállítás céljára kialakított desztillálóberen-
dezésen,

- évente legfeljebb  50 liter 866 
térfogatszázalékos etil- alkoholtartalmú pár-
latot (86 fokos pálinkát), vagy legfeljebb ezzel 
megegyező mennyiségű etil-alkoholt tartal-
mazó nagyobb párlatmennyiséget kell érteni. 
Például az 50 fokos pálinkából 86 liter meny-
nyiség készíthető.

A fenti – főzésre és főzőre vonatkozó – fel-
tételeknek együttesen kell teljesülnie.

Törvénysértésnek számít például:
1. a vásárolt gyümölcsből való párlatkészítés
2.  az évente készített párlat mennyisége az 

50 litert (vagy 86 fokosnál alacsonyabb 
alkoholtartalmú ital esetén ettől arányo-
sabb nagyobb mennyiséget) meghaladja

3.  nem saját tulajdonú berendezéssel törté-
nik a főzés.

4. a berendezés nem felel meg az előírások-
nak

Mit kell bejelenteni és meddig?
A 2015. január 1-jétől hatályos Jöt. módosítás 
értelmében a magánfőző a desztillálóberende-
zés beszerzését köteles bejelenteni a beszer-
zést (vásárlást) követő 15 napon belül a la-
kóhelye szerinti önkormányzati adóhatóság-
hoz. A bejelentési kötelem vonatkozik arra a 
berendezésre is, amelynek a magánfőző 2015. 
január 1-jét megelőzően már tulajdonosa 
volt. Ez utóbbi esetben a bejelentést 2015. ja-
nuár 15-ig kellett volna megtenni.

Bejelentési kötelezettség elmulasztása
Ha a berendezést még nem jelentették be, ak-
kor elvileg az önkormányzati adóhatóság bír-
ságot szabhat ki. Vélhetően nagyobb szigorral 
jár el azonban akkor, ha a bejelentési kötele-
zettség elmulasztását ő tárja fel, vagy a jöve-
déki hatóság (a vámhatóság), ha egy nem be-
jelentett készüléken való főzésre bukkan (pél-
dául egy jóakaró jelzése alapján). Minden-
képp célszerű tehát a tavaly vagy még ko-
rábban beszerzett pálinkafőző berendezést 
akár késedelmesen, ez év január 15-ét kö-
vetően bejelenteni.
Vásárlási bizonylat megőrzésének kötele-

zettsége
Külön szabály, hogy a magánfőző köteles 
megőrizni a desztillálóberendezés megszer-
zésének jogszerűségét igazoló iratot és egy el-
lenőrzés esetén azt bemutatni. Ez az irat lehet 
a vásárlásról szóló számla, nyugta, más ma-
gánszemélytől való vásárlás esetén az adás-vé-
teli szerződés, vagy irat arról, hogy szóban kö-
tött szerződés alapján jutott a magánszemély 
a berendezéshez.

A bejelentés tartalmazza:
A magánfőző természetes azonosító adatait, 
lakcímét, elérhetőségi adatait, adóazonosító 
jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdon-
szerzés időpontját, a desztillálóberendezés űr-
tartalmát és tárolásának, használatának he-
lyét, helyrajzi számát, ha az eltér a magánfőző 
lakcímétől. Több tulajdonos esetén valameny-
nyi tulajdonostárs adatát fel kell tüntetni.

Mit és mikor kell bevallani, megfizetni?
A magánfőzőnek tárgyévet, azaz a magánfő-
zés évét követő év január 15-éig a magánfő-
zött párlat utáni adóbevallási és fizetési kö-
telezettségét a lakóhelye szerint illetékes ön-
kormányzati adóhatóság számára kell teljesí-
tenie. Adót bevallani és fizetni először 2016. 
január 15-ig kell, mégpedig a 2015-ben előál-
lított párlat után.

Adó mértéke:
A magánfőzésben előállított pár-
lat adója – függetlenül a főzött meny-
nyiségtől – átalányjelleggel évi ezer forint.  
Ha a magánfőző 2015. évben nem főzött pár-
latot, akkor nem kell adót bevallani és fizetni, 
azonban – desztilláló berendezés tulajdonlása 
esetén – a bejelentési kötelezettség az adott 
évben pálinkát nem főző személyre is vonat-
kozik.

Mit lehet tenni a lefőzött párlattal?

Nyilván lehetséges annak elfogyasztása, akár ba-
ráti, ismerősi körben, mégpedig a főző lakóhe-
lyén vagy a főzés helyszínén. A lefőzött párla-
tot lehet tárolni és birtokolni, illetve lehetséges 
pálinkaversenyre is elszállítani. Ez utóbbi eset-
ben az önkormányzati adóhatóságtól kell igazo-
lást kérni a párlat legális eredetéről, azaz arról, 
hogy a főzés bejelentett készüléken történt és az 
adót a párlat után megfizették.
A pálinkát kizárólag alkoholtermék adóraktár 
számára lehet értékesíteni, azaz olyan szerve-
zet számára, amelyik alkoholtermék-adórak-
tári engedéllyel rendelkezik. Ilyen célú eladás 
esetén szintén az önkormányzati adóhatóság-
tól kell igazolást kérni a pálinka eredetéről.
Mi a teendő, ha 50 liternél többet főztem?
Az évente előállítható párlatmennyiség túl-
lépése esetén a magánfőző a többletmeny-
nyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni a 
vámhatóságnak és a vámhatósággal egyezte-
tett módon gondoskodni a többletmennyiség 
megsemmisítéséről.  A bejelentést legalább 3 
munkanappal a megsemmisítési eljárást meg-
előzően kell megtenni. A megsemmisítés csak 
a vámhatóság kifejezett hozzájárulása esetén 
kezdhető meg. A megsemmisítés a vámható-
ság részvételének hiányában kizárólag a vám-
hatóság erre vonatkozó kifejezett hozzájárulá-
sa eseten végezhető el. 
A megsemmisítés bejelentésre a vámható-
ság által rendszeresített formanyomtatvány 
szolgál, mely a letölthető a NAV honlap-
járól (a nyomtatványon kell javaslatot ten-
ni a megsemmisítés módjára is). E nyomtat-
ványt kell kitölteni és lehetőség szerint leg-
alább 3 munkanappal a tervezett megsemmi-
sítési időpont előtt beérkezően (postai úton, 
faxon vagy elektronikus úton) eljuttatni a pár-
lat megsemmisítésének helye szerinti jövedé-
ki szervhez, annak érdekében, hogy a meg-
semmisítéshez szükséges egyeztetés lefolytat-
ható legyen. (http://www.nav.gov.hu/data/
cms356061/Bejelentes_nyomtatvany.pdf)
Mely hatóság jár el a pálinkafőzés adózta-

tás kapcsán?
A magánfőzés utáni adóztatási feladatok meg-
oszlanak az önkormányzati adóhatóság és a 
jövedéki adóügyben egyébként illetékes vám-
hatóság (NAV) között.

Önkormányzati feladatok
A desztillálóberendezés bejelentésével, a be-
jelentés elmulasztásával, az adó bevallásával, 
a bevallás elmulasztásával, az adó megfizeté-
sével és a megfizetés elmulasztásával, kése-
delmével összefüggő feladatokat a magánfő-
ző lakóhelye szerinti önkormányzati adóható-
ság látja el. 

NAV feladatai
A magánfőzés  jogszabályszerűségének ellen-
őrzése, a lefőzött többletmennyiség megsem-
misítésével kapcsolatos feladatok ellátása,  az 
illegális főzés szankcionálása  a NAV feladata.

■ dr. Tódor Krisztina
adószakértő

iroda@tamaszado.hu

Kedves olvasók! Dr Tódor Krisztinának közvetlenül is feltehetik kérdéseiket 
az iroda@tamaszado. hu e-mail címen. (a szerkesztő)

Pálinkafőzés: Bejelentette?
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Hosszú téli álom után, újra felébred a Föld!  Dörgések-
kel, villámlásokkal, esőzáporokkal, éles szelekkel, enyhe 
meleg szellőkel emlékeztet minket arra, hogy az összes 
elem mozgásban van, a talajnak gyümölcsözővé téte-
lére és, hogy az élősdieket, amiknek az idei tél nagyon 
kedvező volt, megsemmisítsék. A fiatal hajtásokban sok 
kárt tudnak okozni, de az itteni gazdák ősidők óta tud-
ják,  mit kell tenni és időben lépnek nagy szerencsénkre. 
Azért működik itt minden, mert ez a tudás apáról fiúra 
száll. Nagyon jó érzés fog el, mikor a fiatalokat látom a 
mezőgazdaságban tevékenykedni. Végre a Magyar Föld 
visszanyeri az őt megillető becsületét.

 Tudjuk jól, hogy a vitaminokat a Napfény segítségé-
vel halmozzák fel a gyümölcsök, zöldségek, gabonafélék. 
Az ásványi anyagokat, pedig a földből veszik át, amit mi 
megeszünk és ezzel tápláljuk a testünket.

A természet gondoskodik minden évszakban vala-
mi különösről. Most még az ember éléstárát csak gyé-
ren tudja ellátni, mégis gondoskodik jó legelőkről, hogy 
a tehén, a kecske az ő tejével és az ebből készült finom-
ságok, vaj, tejföl, tejszín, túró, kefir, joghurt és a többi 
készítményekkel, bizonyos hiányokat étkezésünkben 
kipótoljunk. Éppen ezért ezekből sokkal többet kellene 
fogyasztanunk, legalább ebben a hónapban.

 A szárnyasok is több tojást tojnak! Húsvétkor is 
friss, több nagyságú és formájú tojásokkal várjuk a 
locsolókat és a vendégeket.

Tejről és a tojásról még mindég nem sikerült egyér-
telmű megállapodásra jutnia a szaktekintélyeknek. Van, 
aki teljes értékű élelmiszernek tekinti a tojást és a tejet 
is.  Természetesen laboreredményekkel alátámasztva. 
Én ezzel értek egyet. Vannak, akik ennek az ellenkező-
jéről próbálják az embereket meggyőzni, természetesen 
tudományosan alátámasztva. Tejcukorról, tejfehérjéről 
beszélnek, mert nem bírja a szervezete. Ez biztosan így 
is van, de nem ezzel kezdődött, az meg biztos. 

Egyszer egy bölcs tanítóm azt mondta: „Veszélyes az 
igénytelenség, mert ha az ember nem veszi a fáradságot, 
hogy keresse és tisztelje az igazságot, könnyen olyanok 
befolyása alá kerülhet, akik kihasználják és érdeklődésé-
ből anyagi hasznot húznak.”

Itt Pócsmegyeren és Surányban is többen tartanak 
teheneket, kecskéket, birkákat. A legelőn is vannak, 
saját terménnyel etetik, télen. Nagy szerencsénk van, 
mert úgy tudom, a mi Szentendrei szigetünkön tilos a 
földet mesterségesen előállított táppal kezelni a buda-
pesti ivóvízbázis miatt!  Egy újabb szerencse, mi is csak 
jó vizet iszunk, és ezt kapják a növények, állatok is.

Itt reggel fejik a teheneket, és a legfinomabb a tehén-
meleg tej frissiben. A nagyon hideg tej nyálkásít! Ter-
mészetesen az eltarthatósággal kapcsolatban az itt élő 
embereknek már jól bevált módszereik vannak, és szí-
vesen megosztják azokkal, akik a nagyvárosból jöttek. 
Köszönjük szépen. Tehén, kecske, birka régen van, de a 
hűtő-szekrény csak kb. 60 éve. 

Azt mondják, hogy a lassan melegített tej, amely 
éppen kezd savanyodni, sok zöldséggel éve, az eldugult 
májat megnyitja. Ez azoknak is öröm, akik több alkoholt 
isznak, mint amivel a májuk megbirkózik. 

A tej vajjal és mézzel, gyógyítja az asztmát. Tehéntú-
ró, juhtúró, tejszínnel, tejföllel és fokhagymával, vörös 
és lilahagymával, köménymaggal, bors, só, őrölt papri-
ka, pirított kenyéren savanyú káposztával komplett reg-
geli. Aludt-tej barna kenyérrel komplett vacsora!   

Legjobb a fészek-meleg tojás, aminek a fehérjét fel-
verjük, és reggel éhgyomorra fogyasztjuk, majd a nap 
folyamán a sárgáját is nyersen megesszük. A májnak is 
nagy segítség és a savasodást is jobban karban tudja tar-
tani, mint bármely más szer az egész orvosságos kin-
csestárból!    Na és a reflux, meg ismeretlen fogalom!!!

Nem is tudják, hogy milyen szerencsések azok, akik 
olyan családba születtek, ahol a nagymamától, édes-
anyától már megtanulják, hogy lehet betegség nélkül 
élni. Hogy alkalmazza –e, vagy megy a multikba, amik 
nagyon csábítóak, ugyan, de hogy a színes csomagolás 
mit rejt, az csak otthon derül ki.

Az itteni termelőktől, tenyésztőktől vett élelmiszer 
az a biztos!  

Végre van itt Pócsmegyeren is piac, Lidi néni babja, 
zöldségei gyerekkorom ízeit hozta elő, hálás köszönet 
érte, reméljük, még sokáig élvezhetjük.

Még csak most bújnak ki a gyógyfüvek, martilapu 
sárga virágait már is lehet szedni, tüdő problémákra.

Minden friss, gyenge hajtás rügy ehető, mértékkel az 
emberre, mértékkel, a termésre.

Miután maradt a tavalyi gyógyfüvekből, semmi eset-
re sem dobjuk ki! Összemorzsoljuk, porítjuk.  Egy evő-
kanál, egy bögre az arány. Nem főzzük, csak forró víz-
zel leöntjük, hagyjuk állni, 5 perc, amíg iható, kicsit 
macerásabb a szűrése, de megéri.

Igyekszünk kienni a spájzot, a kamrát, pincét, pad-
lást, mert mindjárt itt az új.

A társunkat, családunkat nem cseréljük újra, de az 
élelmiszereinket igen.  A barátok, meg maguktól változ-
nak!

■ Besze Judit

április / irány surány

Csak az ÁPRILIS szeszélyes hónap?
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hirdetések  

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

Vihar ?!.... Betörés ?!....

Hogy segíthessünk,
kössön biztosítást házára, nyaralójára!

EXTRA KEDVEZMÉNYEK!
Hívjon bizalommal: 
 Widder Éva 
 tanácsadó, üzletkötő 
 Generali-Providencia Biztosító

 Telefon: 06-20- 661- 4475

Minden egyéb biztosítással is állok ren-
delkezésére: vállalkozás- felelősség- 
gépjármű-, élet- baleset-egészségbiz-
tosítás, gyermekjövő program, nyug-
díjbiztosítás (adóvisszatérítéssel), 
ellátást nyújtó egészségbiztosítás (adó-
mentes, költségként leírható), utasbiz-
tosítás.
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fontos telefonszámok és tudniValók

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  06-26-312-413, 301-743
Szentendrei Okmányiroda  06-26-501-460
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: Karsai Gábor 

06-30-694-3266, kisbiro@pocsmegyer.hu
Felelôs szerkesztô: Deák Péter 
Nyomás: D’Sign Kft. Szentendre

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 

homeopátiás kezelést biztosít a betegek számára!
Bejelentkezés:  06-26/395-123 •  06-20/422-7092

Szekeres Erika asszisztens

A Polgármesteri Hivatal 
közvetlen telefonszámai

Pócsmegyer Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Cím: 2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.

Telefon: 06-26-395-006 • Fax: 06-26-395-702
E-mail: onkormanyzat@pocsmegyer.hu

Ügyfélfogadás
Hétfő: 13:00-16:30 • Szerda: 8:00-16:30 • Péntek: 8:00-12:00
Feladatkör, ügyintéző Telefonszám
Anyakönyvi ügyek, lakcímbejelentés 
Kajos Lászlóné 06-26-814-844
Adóügyek 
Kőbányai Jánosné 06-26-814-848
Dudásné Tamási Anita 06-26-814-850
Építési és műszaki ügyek 
Takács József 06-26-814-847
Pénzügy 
Simon Zsuzsa 06-26-814-846
Pénztár 
Debreczeni Beáta 06-26-814-849
Iktatás 
Somogyiné Alagyi Szilvia 06-26-814-845
Polgármester titkárság 
Klibán Zita 06-26-814-843
Kisbíró szerkesztősége
Karsai Gábor 06-30-694-3266

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
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        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)

Ügyfeleim részére eladó 
házakat, telkeket keresek.

Tardi Tamás ingatlanközvetítõ

Könyvelés, most akár 
3 hónap ingyen!!!

Teljes körű könyvelést, bérszámfejtést vállalunk, társas 
vállalkozások, egyéni vállalkozók részére. A könyvelési 

anyagért igény szerint „házhoz” megyünk! 
Budapesten és Pest-megye számos területén van ügyfelünk, 

egy kollégánk rendszeresen gyűjti be az anyagokat. 

Egyéb Szolgáltatásaink:
I. Könyveléshez kapcsolódó 

adminisztráció: pénzügyi nyilvántartások vezetése, 
eszközök nyilvántartása, vevő számlák kiállítása stb.

II.Szövegszerkeztés, gépírás, 
táblázatkezelés: táblázatok kezelése, feldolgozása, 

scannalés, irattározás stb.
III.Egyéb Ügyintézés: postaszolgálat, 

okmányirodai ügyintézés, földhivatali ügyintézés... stb. 
Székhely/Iroda: 2021 Tahitótfalu       

Iroda I: 2000 Szentendre
Info: www.konyvelembb.hu 

Előzetes időpont egyeztetést követően, 
bármely irodába szeretettel várjuk! 

Hívjon bizalommal!
06-20-478-9636 

e-mail: konyvelembb@gmail.com
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Tel: 0630 335 9552
E-mail: parkanszky@freemail.hu

Nyitva tartás:
H-P 8:00-17:00

Párkánszky Autószerviz
Pócsmegyer

Táncsics Mihály út 25.

 Autójavítás
 Autódiagnosztika
 Karosszéria lakatos munkák
 Karambolos, és korrodált autók

szakszerű javítása
 Autófényezés
 Alváz, és üreg védelem
 Gumiszerelés, gumijavítás
 TÉLIGUMI AKCIÓ nagy választékban
 Műszaki vizsgára való felkészítés
 Műszaki vizsgáztatás
 Kedvezmény a nálunk vásárolt

alkatrészekre!
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Fényképek az Egészségnapról
Írások az eseményről a 8. oldalon olvashatók!
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dunaparty összefogás / költészet napja

Kedves pócsmegyeri 
és surányi lakosok! 
Szeretnénk köszönetet mondani 

a Mentőöv programunkhoz 
adományokkal csatlakozó 

embertársainknak! Az első három 
csomagot már ki is szállítottuk három, 

a településünkön élő családnak. 
A negyedik csomagra való is 
gyarapszik a helyi boltokban.
Aki esetleg támogatni tudja a 
kezdeményezést, a felajánlott 

tartós élelmiszert/élelmiszereket a 
pócsmegyeri és a surányi boltokban 
fogadják. Természetesen a plakáton 

lévő telefonszámon várjuk a segítséget 
kérők jelentkezését is, személyüket 

nem fedjük fel! 
Köszönettel: 

Vata Kör tagjai és további segítői


