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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A 2011-ben január 20-án tartotta első testületi ülését az önkormányzat. Az ülésre
nagyszámú vendégsereg volt hivatalos.
Közöttük Jámbor Ferenc tűzoltóparancsnok, Révész Sándor, a szigetmonostori
Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke. Hivatalosak voltak a helyi civil szervezetek
képviselői, úgy, mint dr. Borzsák Enikő a
Zöldszigeti Kör Polgári Kulturális Egyesület elnöke, Csóka Edina a Surányi Fürdő Egyesület képviseletében, Töklincz
Ferenc a Surányért Alapítvány elnöke,
Lóska Anikó, a Vata kör nevében. Hivatalos volt az ülésre továbbá Kovách Tamás tiszteletes úr és dr. Torday Kálmán,
az önkormányzat ügyvédje is.
A napirendi pontok ismertetése előtt
Németh Miklós polgármester megemlékezett az elhunyt korábbi önkormányzati
képviselőről, Simala Imréről, aki 2002ben került be a Testületbe, ahol nagyon
komoly munkát végzett. A Testület egy
perces néma felállással tisztelgett Simala
Imre emléke előtt.
A tisztelgést követően a polgármester
ismertette a napirendet
1. Előterjesztés Szentendre Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága és
a Szentendre-szigeti Önkéntes Tűzoltó Egyesület helyzetéről, fejlesztéséről, támogatásáról.
2. Előterjesztés a helyi civil szervezetek
működéséről és támogatásáról
3. Előterjesztés az Önkormányzat 2011.
évi bér- és létszámpolitikájáról
4. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról és a közszolgáltatási szerződés módosításáról
5. Előterjesztés a pócsmegyeri tagiskola
működtetéséről (Református Egyházzal megállapodás)
6. Aktuális témák
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót követően Németh Miklós polgármester Jámbor Ferenc tűzoltóparancsnokot
kérte fel, ismertesse jövetele célját.
A tűzoltóparancsnoka következőkben foglalta össze mondandóját:
Tevékenységi területük a kistérség kilenc településén mintegy 46 ezer ember
ellátása. Feladatuk igen sokrétű, többek
között az árvízvédelemből is kiveszik a részüket. Vonulási számuk 2010. évben 600
eset fölött volt. A viharos időjárás és az árvíz még nagyobb feladatot rótt rájuk. Ennek a nagy feladatnak végrehajtásához kell
az erő rendszert megvalósítani. Növelni
kell a hatékonyságot, hogy minél rövidebb
idő alatt a helyszínen lehessenek. Egy épület 15-20 perc alatt kiég, 7 perc alatt lángba
borul, az életben maradás ideje 4 perc.
Ezen a helyzeten változtatni, ez a
tisztem. Több lehetőséget körbejártunk
tűzoltóállomás céljára, végül a tótfalui te-
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lephely mellett döntöttünk- nyilatkozta a
tűzoltóparancsnok.
Az új telephelyen 12 fő hivatásos tűzoltót, egy járművet és tartozékait helyeznék el. Az üzemeltetési költség 44 millió
forint/év, mely összeget az Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség fedezi. Az
állomás felépítéséhez szükséges 120 millió forint biztosításához kérik az érintett
7 önkormányzat (Szigetmonostor, Pócsmegyer-Surány, Tahitótfalu, Kisoroszi,
Visegrád, Dunabogdány, Leányfalu) támogatását, kockázati besorolásuk mértékének megfelelően, kedvezményes, 10-15
éves futamidejű hitel igénybevételével.
Ha létrejön a tahi tűzoltóőrs, Pócsmegyer-Surányba 11 perces kiérkezést
tudunk garantálni. Ez az időtartam eddig
22-26 perc volt.
Jámbor Ferenc hozzátette még, hogy
a tűzoltó állomás mellett kétállásos mentőállomás is létesül!
A Képviselő-testület elvi hozzájárulását adta a beruházáshoz és folyamatos
egyeztetést vállalt az érintett önkormányzatokkal az anyagiak biztosításával
kapcsolatban.
A civil szervezetek képviselői közül
elsőként Csóka Edina, a Surányi Fürdő
Egyesület elnöke kért szót, aki elmondta,
hogy Egyesületük 78 éve működik, 230
tag áll mögötte. A település üdülőterületi
része, Surány átalakult. Üdülőtelepből fiatal házasok lakta lakóterületté vált. Céljaik
között hangsúlyt kap a sport beruházás, pl.
kötélhinta létesítése, lakossági tudatformálás a környezetvédelemmel kapcsolatban,
pl. gazégetéssel kapcsolatos kérdések. Az
utóbbi 6 év tevékenységét írásban is összefoglalta a Testület számára.(Terjedelme
miatt nem tudjuk közzétenni, de ígéretet kaptunk az elnökasszonytól, hogy
képekkel illusztrálva a Kisbíró számára is
megküldi, remélhetőleg későbbi számaink
egyikében olvashatjuk)
Dr. Borzsák Enikő, a Zöldszigeti Kör
Polgári Kulturális Egyesület elnöke arról
számolt be, hogy Egyesületük 2007. óta
dolgozik a közösség érdekében. Alapszabályukban megfogalmazott célkitűzéseik: nemzeti ünnepeink méltó megünneplése érdekében való közreműködés,
hagyományteremtő kulturális események
szervezése, lásd. Szent István napok, helyi értékek feltárása, bemutatása. Az önkormányzattal közösen rendezik a Nyári zenés estéket évek óta. Az idei évtől
fele-fele arányban surányi és pócsmegyeri
színhellyel. Szintén az önkormányzattal
közösen szervezik a „Szép kertek, gondozott környezet” elnevezésű versenyt.
Tavaly első ízben szervezték meg a karácsonyi vásárt, saját készítésű munkákból. Az elnökasszony kifejezte reményét,
hogy az önkormányzattal való együttműködés a jövőben is gyümölcsöző lesz.

Töklincz Ferenc a Surányért Közhasznú Alapítvány elnöke megköszönve
a meghívást, elmondta, hogy az Alapítványt a 2010. év elején közhasznúként
jegyezte be a cégbíróság. Ilyen formában
könnyebb lesz az együttműködés az önkormányzattal. Ezt igazolta az árvízvédekezés során tapasztalható közös tevékenység, a Surány Fesztivál megszervezése az önkormányzattal együtt, a farsangi
akadályverseny és az angyalszekér. Céljuk
a település élhetővé, szebbé tétele.
A rendezvények megszervezéséhez
segítséget kérnek és felajánlották segítségüket. Egyelőre helyiséghiánnyal küzdenek, az alapítvány az elnök lakásán
működik. Jó lenne egy közösségi tér. Jó
lenne az itt felnövő gyerekeknek sportolási lehetőséget biztosítani. Várják az
önkormányzat felkérését, hogy miben
tudnak segíteni.
A nemrég szerveződött „Vata kör”,
bár hivatalosan még nem bejegyzett
szervezet, meghívást kapott a napirendi
ponthoz. Tevékenységüket Lóska Anikó ismertette: a Vata kör 2010-ben alakult. Feladatuknak tartják a környezet
védelmét, a helyi iparosok, gazdálkodók
találkozóját megszervezni, elősegíteni a
helyi termékek forgalmazását. Örömmel
vették az önkormányzat hozzájárulását a
rév melletti helyiség használatához. Véleményük szerint több mindenben partnerséget tudnak ajánlani az önkormányzatnak. A civil szervezetek képviselőinek
meghallgatása után Németh Miklós polgármester megerősítette, hogy 10 millió
forintot fordít az önkormányzat a Surányi Fürdő Egyesület immár rommá vált
épülete helyén egy új, közösségi ház felépítésére. A célkitűzés, hogy az épület átadása, ünnepélyes felavatása 2011- ben az
augusztus 20.-i ünnepségek keretén belül
történjék meg.
Az önkormányzat 2011. évi bér és
létszámpolitikájáról Fazekas János képviselő, a Pénzügyi-Településfejlesztési
Bizottság elnöke tájékoztatta a képviselőket, melyet Simon Zsuzsa gazdálkodási
előadó egészített ki: a bértábla 2008-óta
változatlan, sőt a 2011-es évre a cafetéria
juttatás is évi 200 ezer forintra csökken,
ami legfeljebb a 14 ezer forintos étkezési
utalvány biztosítását teszi lehetővé.
A dolgozók nettó havi bére nem lesz
kevesebb, ehhez a kormány kompenzációt biztosít.
Simon Zsuzsa hozzátette még, hogy
a csatornára eddig kifizetett összegek:
2010-ben pályázat előkészítésre, műszaki dokumentációra 5.817 eFt.; 2011-ben
4.619 eFt LTP számlanyitás, plusz a lakossági első részlet, összesen 10.436 eFt.
Erre fedezetet nyújthat a Vízművek által
ígért 12 millió átutalása.
A következő napirendi pont, a tele-
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pülési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos szerződésmódosítás tárgyalását
későbbi időpontra ütemezte a Testület,
tekintettel arra, hogy a szolgáltató KVG
Zrt-nél átszervezés zajlik. A cél, megállapodás a szolgáltatóval maximum 10%-os
áremelésben, az általa megjelölt 40%-al
szemben.
A Református Egyházzal kötendő
megállapodás a kisiskola működtetéséről
a testületi ülést követően zárt ülésen kerül megtárgyalásra.
A következőkben a Református Egyház támogatási kérelmére mondott igent
a Testület, ami a gyermeküdültetést illeti. A temető fenntartási költségeihez
való hozzájárulásként a Megyeri fasor
megnyitása és a parkoló kialakítása szolgál majd.
A Dunakomp Kft. a révház és a lejáró
bérleti díjának elengedését kéri az iskolás
és óvodás gyermekek úszótanfolyamra
való ingyenes utaztatása fejében. A Testület hozzájárult a kérés teljesítéséhez,
Gombás Jenő képviselő javaslatára azonban évi 2 db fa ültetését is vállalnia kell.
A Testület teljesítette a Danubia Televízió támogatási kérelmét is, azzal a feltétellel, hogy rendszeresen tudósítson a
településről.
Vita nélkül szavazták meg a képviselők Sidó Szabolcsék kérését, a gyermekfoci 300 ezer Ft-al történő támogatását.
Jóváhagyta továbbá a Testület az
ADU Építész Irodával kötött megállapodást a HÉSz (Helyi Építési Szabályzat),
átdolgozását. Elsősorban a csatornázás
miatti módosítások (üdülőövezetből lakóövezet), a külterületi utak jövőbeni
elkerítésének megakadályozása, a helyi
értékvédelem beépítése teszi szükségessé
az átdolgozást.
A Fővárosi Vízművek 2011. évre 5%os vízdíj emelésről értesítette az Önkormányzatot. A Képviselő-testület egyhangúlag elutasította az áremelést.
A továbbiakban a 2011. évi szociális
és óvodai étkeztetés bruttó térítési díját
hagyta jóvá a Testület.
Végezetül a képviselők részére biztosítandó laptopok kiválasztásáról esett
szó. A laptopokat a képviselők mandátumuk lejártáig kapják használatba. Ennek
fejében lemondanak havi 10 ezer forintos
tiszteletdíjukról.
Végezetül a Képviselő-testület zárt
ülésen folytatta a munkát. Az ott elhangzottakról nem áll módunkban tudósítani.
Csémy Istvánné

Hírek az orvosi rendelőből
Fogorvosi rendelési idő változás
Dr. Fülöp Judit fogorvos paciensei kérésére visszaállította korábbi rendelési idejét. Ez év február 1-jétől a fogászati rendelés az alábbiak szerint alakul:
Szerda 13-20 óráig
Péntek: 8-11-ig gyermekfogászat
11-16 óráig felnőtt rendelés
A doktornő kéri betegeit, hogy a megváltozott rendelési időnek megfelelően
keressék fel a rendelőt.
A helyi laborvizsgálat rendjéről
A Kisbíró decemberi számában adtunk hírt arról, hogy ez év január hónaptól a
helyi orvosi rendelőben történhetnek meg a laboratóriumi vizsgálatok. Az előre
jelzett szolgáltatás azóta menetrend szerűen működik. Már előzetesben jeleztük,
hogy csak Dr. Szabó György háziorvosunk által elrendelt vizsgálatok elvégzésére
kerülhet sor. A kéthetenkénti laborvizsgálatra időpontot is kell egyeztetni.

Tisztelt Betegeink!
Mint Önök is tudják korábbi tájékoztatásainkból, eljött az a pillanat, amikor
a Kanonok utcai Rendelő épületének átépítése az Európai Uniós pályázat keretében megkezdődik.
Az átépítés miatt az alábbi szakrendeléseink áthelyezésre kerültek a Szentendre,
Duna korzó 18/a. sz. alatt lévő „Fehér ház” épületébe.:
Ortopédia, Reumatológia, Fizioterápia, Gyógytorna, továbbá a Gyógyászati
Segédeszközök Boltja
Bejárat az épület Kert u. (AGY TANODA) felöli oldalán.
A SZEI alábbi rendelései a Provincia épületébe (2000 Szentendre, Paprikabíró
u. 21.) költöztek:
Belgyógyászat, Kardiológia, Szemészet, Laboratórium, Fül-orr-gége, Nőgyógyászat, Mammográfia, Urológia, Neurológia, Bőrgyógyászat, Terhesszakrendelés
Az alábbi szakrendelések a régi Szakorvosi Rendelőben (2000 Szentendre,
Bükköspart 36.) rendelnek:
Sebészet, Röntgen, Ultrahang
A rendelési idők változatlanok. Az új rendelő elkészültéig várhatóan – 2011.
ősz – köszönjük betegeink türelmét!
Dr. Pázmány Annamária s.k.

Idősek Napja
Községünk önkormányzata ez évben is szeretettel várja a 70 év felettieket a március 18-án tartandó idősek napján egy kedves, koradélutáni vendégfogadással
egybekötött rendezvényre. A rendezvényre minden 70 évét betöltött kedves lakosunk házhoz kézbesített meghívót kap. A szép kivitelű meghívó szívhez szóló
szövege Kajos Lászlóné Ani válogatása, aki ennek az alkalomnak is gondos háziasszonya és motorja. A szép kivitelű meghívó elkészítése Deák Péternek, falunk
szülöttének, újságunk legfontosabb munkatársának köszönhető.
Kedves vendégeinket finom, friss pogácsa, ebéd, üdítőital, kis óvodásaink
kedves műsora, valamint a tavaly nagy sikerrel szerepelt Arany Tamás színművész és partnere várja a Pázsit étteremben 14 órakor.
Amennyiben meghívottaink mozgása korlátozott, így nehézséget jelent a
Pázsit étterembe való eljutás, kérjük, jelezzék a meghívón megadott telefonszámon, az önkormányzat dolgozói gépkocsival megoldják szállításukat.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
A MEGNÖVEKEDETT ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS HATÓSÁGI FELADATOK ELLÁTÁSA ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK TISZTELT ÜGYFELEINKET, LAKÓTÁRSAKAT ÉS
NYARALÓTULAJDONOSOKAT, HOGY A HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJÉT SZÍVESKEDJENEK SZIGORÚAN BETARTANI AZ ALÁBBIAK SZERINT:
HÉTFÕ: 13 ÓRÁTÓL 16 ÓRA 30-IG • SZERDA: 8 ÓRÁTÓL 16 ÓRA 30-IG • PÉNTEK: 8 ÓRÁTÓL 12 ÓRÁIG
AZ ÜGYFÉLFOGADÁSI IDÕN KÍVÜL A HIVATAL BEJÁRATÁT ZÁRVA TARTJUK, MELYNEK SZÍVES TUDOMÁSULVÉTELÉT ÉS MEGÉRTÉSÉT KÉRJÜK.
KÉPVISELÕ-TESTÜLET
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Köszönjük Polgárőrök!
2011 januárjától heti rendszerességgel kis kék cédula található a Polgármesteri
Hivatal ajtaján lévő postaládában, a következő felirattal:
Szigetmonostor Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesülete – dátum – a járőrözés során az Ön területét fokozottan ellenőrizte. Aláírás.
Gombás Jenő képviselő úr nagy elszántsággal fogott bele a Polgárőrség újraszervezésébe. A biztatására jelentkezõ helyi lakosok a képviselő úr vezetésével
egyelőre a Szigetmonostoron működő Egyesülethez csatlakoztak és közösen végzik a járőrözés hasznos tevékenységét, úgy a faluban, mint Surányban.
Biztonságérzettel tölt el bennünket a polgárőrök ezen áldozatos, szabadidejük
rovására teljesített szolgálata, miután a közelmúltban több sajnálatos betörés is
volt a településen, és joggal remélhetjük, hogy ezek a járőrözések legalább bizonyos fokig elbátortalanítják a jogtalan behatolókat.
Mindnyájunk nevében köszönjük a Szigetmonostori Polgárőrségnek és Gombás Jenő képviselő úrnak értékeink védelmében kifejtett fáradozását.
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Pócsmegyeri
Kisbíró házhoz
kézbesítve
Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat,
hogy 2011. február hónaptól minden
állandó lakosunk, aki életvitel szerűen
él településünkön, házhoz kézbesítve
kapja meg a helyi újságot. A kézbesítést a helyi postánál rendelte meg önkormányzatunk, a lakosok számára
díjmentesen. Az újság postai kézbesítését Zsigmondné dr. Vitályos Eszter
alpolgármester javaslatára Németh
Miklós polgármester rendelte el.
Az alpolgármester asszony képviselő-testületi ülésen tette szóvá, többen panaszolták, nem jutnak hozzá a
helyi híreket tartalmazó Kisbíróhoz.
Az újság példányszámát megemeltük, így a kb. 800 pld. kézbesítése után fennmaradó példányszámot a
hétvégén kilátogatók részére helyezzük el az üzletekben.

FELHÍVÁS

A Zöldszigeti Kör Polgári,
Kulturális Egyesület

JÓTÉKONYSÁGI
ESTET
rendez a pócsmegyeri
játszótér javára
Mindenki számára ismeretes, hogy
mennyire hiányzik az itt élő kis gyermekeknek egy játszótér, ahol kedvükre hintázhatnának, mászhatnának.
Megkeresésünkre az óvodás és iskolás gyerekek vállalták, hogy 2011.
március 25-én, pénteken színes műsorral mutatják meg, milyen sok mindent tudnak. A jótékonysági esten a
pócsmegyeri játszótér javára 500.-és
1.000 .-Ft-os támogató jegyet lehet
vásárolni, annak érdekében, hogy a
gyerekek mihamarabb kulturált játszótéren mozoghassanak.
A büfében vásárolt süteményekből befolyt összeggel is a játszótér
megvalósításához járulunk hozzá.
A játszótér mindannyiunk érdeke, hiszen a gyerekekről, a jövőnkről
van szó!
Mindenkit szeretettel vár a szervező
Zöldszigeti Kör Polgári,
Kulturális Egyesület
4.
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Pócsmegyer község anyakönyvi eseményei 2010. évben

„Olyan jó karodban pihenni,
tudom, hogy nagyon fogsz szeretni!
Látod, hogy mosolyog gyermeked?
KÖSZÖNÖM NEKED AZ ÉLETET!
Születtek:
1./ Kele Anna Noémi
2010.01.08.
2./ Bölcsföldi Réka
2010.01.11.
3./ Krautheim Lilla
2010.01.12.
4./ Dobos Márk
2010.01.14.
5./ Pántis Anna
2010.01.31.
6./ Szabó-Szikora Dávid 2010.02.13.
7./ Kántor Kitti Barbara 2010.02.18.
8./ Bászler Miklós Márk 2010.02.26.
9./ Szentivánszky Zoárd 2010.03.01.
10./Nagy Emese Luca
2010.04.14.
11./Heleszta Gáspár
2010.04.15.
12./Hajduk Ádám Pál
2010.05.17.
13./Somogyi István Benedek
2010.07.08.
14./Drobilisch Olivér
2010.07.24.
15./Cseres Kinga
2010.07.28.
16./Bálint-Szabó Örs
2010.09.09.
17./Lánczi Linda
2010.09.26.
18./Lánczi Lilla
2010.09.26.
19./Csuka Anna Laura
2010.10.16.
20./Zákány Ákos
2010.10.28.
21./Zákány Lilla
2010.10.28.
22./Zákány Nóra
2010.10.28.
23./Szentkláray Maximilian 2010.11.29.
24./Sebestyén Petra Kitti 2010.12.26.

„Számtalan magányos perc
most tünjetek nyomtalan el,
Megtaláltam kivel boldogan élhetek,
kinek szemébe öszintén nézhetek.
Csak Ő és senki más, szívem mást
nem lát csak téged ,kit szeretek,
kivel igazán szerelemben élhetek.”
Házasságot kötöttek:
Mirk István - Tamás Csilla 2010.04.12.
Agocs Gábor Mihály Fábián Valéria Julianna
2010.07.24.
Király Attila - Pascher Krisztina
2010.08.07.
Seres Jaroszlav - Balog Réka
2010.08.14.
Dr. Szedlák Miklós Dr. Debreceni Rita
2010.08.14.
Szecsődi János - Fekete Valéria
2010.09.25.
Soltész András - Nánási Judit
2010.10.09.
Magyari Attila Lőrinc - Pekarik Anikó
2010.10-30.
Boda István - Láda Katalin 2010.10.30.
2010. évben jubiláló Házaspárok:
Simándi Antal és Varcaba Tünde 2010.
november 30-án ünnepelték 25.
házassági évfordulójukat.

„Nönek az árnyak s ahogy fogynak az
esték,
úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak
emlék.
A Te szíved nem fáj, de a miénk vérzik,
mert a fájdalmat csak az élők érzik.”
Elhunytak:
Szaller Ferenc
71 év
Czikora István
79 év
Balogh Pál
85 év
Illés Józsefné (Schnepp Zsuzsanna)75 év
Balázs András
65 év
Bistei Ferencné (Medvegy Rozália) 69 év
Varga Józsefné (Erdei Mária)
96 év
Wágner Károly
79 év
Baranyai Imre
37 év
Vitálos Józsefné
67 év
(Nemes Erzsébet)
Katona Gézáné
75 év
(Pánczél Erzsébet)
Chvala József
60 év
Kerepeczky György
78 év
Brechl Mihályné (Árvai Julianna) 53 év
Horváth Mihályné
89 év
(Csereklye Lídia)
Simala Imre
62 év
Kajos Lászlóné
anyakönyvvezető

EBOLTÁS
Oltás helye:
Oltás időpontja:
Pótoltás ideje:
Pócsmegyer községháza
március 22. 14-15 h
április 5. 10-11 h
Surány Napsugár tér
március 22. 15.30-17 h
Az oltás költsége a tulajdonost terheli és a helyszínen fizetendő: 3.800 Ft/eb
Lehetőség van arra is, hogy az oltás háznál történjen, ebben az esetben kérjük a bejelentést hétfő, szerda, péntek: 18-19 óra között a 326-867, a 06-30-867-0716 vagy a 06-30-97-42-548 telefonszámon. A háznál történő oltásokat hétvégén végezzük.
A 81/2002.(IX.14.) FVM rendelet értelmében 2003-tól kötelező az ebek féregtelenítése-védőoltás beadásának feltétele
– a féreghajtószer költsége 10 kg-ént 200 Ft. Ennek értelmében kérjük az eb tulajdonosokat, hogy a beoltandó eb súlyának
megfelelő összeget is szíveskedjenek magukkal hozni. Oltási könyv ára 500 Ft, ha szükséges. Az ebek veszettség elleni
védőoltását az oltás végzésére jogosult magán állatorvos is elvégezheti. Az oltás kötelező! Az oltatlan eb tulajdonosa ellen
szabálysértési eljárást kell kezdeményezni, melynek során 50.000 Ft-ig terjedő pénzbírság szabható ki.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a kutya esetleges külföldre szállításánál a veszettség elleni védőoltáson kívül a kutyák fertőző szopornyica betegség ellen beadott védőoltását is igazolni kell. A macskák veszettség elleni védőoltása nem kötelező,
de a fertőzések megelőzése érdekében minden macskatartónak ajánlott.
Dr. Bándli József
www.pocsmegyer-surany.hu
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ELŰZTÜK A TELET
A farsangi alakoskodás Magyarországon a 15. század óta ismeretes. Jellemzője, hogy olyan ünnepi időszak,
amelyben a hétköznapi élettől eltérő
dolgok történhetnek, felbomolhat a
szokásos rend. Ahogy ilyenkor mondani szokták: „a feje tetejére áll a világ”.
A hosszú böjtre való felkészülésnek

A Katica csoportosok kezdték
csütörtökön délután: volt evés, ivás,
versenyjáték, vigadalom. A Nyuszi
csoportosok pénteken délelőtt népi
gyermekjátékok bemutatásával indították az ünneplést, ezt követte a jelmezes bemutató. A Vityilló című mesét
adták elő, majd a szülőkkel közösen

volt hiány: körjáték, jelmezes felvonulás és az elmaradhatatlan zsákbamacska,
süti és gyümölcslé következett.
Boldogan zártuk le az ünnepsorozatot, és mindent megettünk annak érdekében, hogy sikerüljön végre elűzni
a telet.

megfelelően ebben az időszakban az
evés-ivás, a mulatozás szinte kötelező.
A táncmulatságok mellett különböző
játékokat, vetélkedőket rendeztek már
eleink is, de ilyenkor volt a legtöbb lakodalom is a falvakban. Aki pedig pártában maradt, azt ebben az időszakban
vénlánycsúfolókkal gúnyolták.
Világszerte, így magyar nyelvterületen is a farsang adott alkalmat a
különféle jelmezek, maszkok felöltésére, s az ezekben való mókázásokra.
A magyar falvakban az alakoskodók
beöltöztek ördögnek, kereskedőnek,
cigányasszonynak, katonának, koldusnak, menyasszonynak, kéményseprőnek, boszorkánynak. A magyar falu álarcos alakoskodása között feltűntek az
állatalakoskodások. Különösen kedvelt
volt a medve-, ló-, kecske- és gólyaalakoskodás.
A Barangoló Óvoda gyermekei idén
is, mint minden évben már karácsonytól azt tervezgették, minek öltözzenek
a jelmezbálra. Ebben az évben mind a
három csoport külön ünnepelte ezt a
kedvelt népszokást.

körjátékokat játszottak. Délután a Süni
csoporté volt az óvoda. Jókedvben nem

Papp István Lőrincné
Danyi Zsuzsanna írása

6.

TOURINFORM Szentendre – Programajánló
2000 Szentendre, Bercsényi utca 4. Tel./Fax: 26/317-965, 26/317-966
E-mail: szentendre@tourinform.hu

• Február 24. 18.00
• Február 25. 18.30
• Február 25. 18.00
• Február 25. 18.00
• Február 25. 19.00

Hölgystaféta: Fábián Jánosné, „a” Csöpike, P’Art Mozi
Séfek a ringben – 12 fogásos gálavacsora a Kereskedőház Étteremben
Jótékonysági est a Szent András Óvoda javára, Városháza
Szakrális földrajz, Petőfi Egyesület
Provaznik Géza Szemközt magammal c. verseskötetének
bemutatója, Dalmát kávézó
• Február 26. 17.00
Mesterportrék: Szamos László cukrászmester, P’Art Mozi
• Február 26. 18.00
Női furcsa pár-vígjáték, PMK
• Február 26. 19.00
Szeresd Szentendrét Bál, Városháza
• Február 26. 19.00-tól Farsang, V-8
• Február 26. 19.00-tól Nyugdíjas Farsang, Városi napközi ebédlője
Kiállítások:
• Október 21-április 26.
Város és falu határán, Skanzen Galéria
• December 10-február 27. Lukoviczky Endre kiállítása, Képtár
Leányfalu:
• Február 26. 18.30
Vincze László és Fiai papírmerítő kiállítás-megnyító Kányádi
Sándorral, majd Kányádi Sándor író-olvasó találkozó, Faluház
Kiállítások:
• Január 21-március 27. Képszonettek: Bálint Endre festőművész kiállítása,
Aba-Novák Galéria

www.pocsmegyer-surany.hu
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Szentendre Város Önkormányzata – Hivatásos Tûzoltósága
2000 Szentendre Ipar u. 5.
2011.02.07. – 5. hét

TÛZ- ÉS KÁRESET JELENTÉS
Sorszám

Jelzés,
eset

Cím

Leírás

Riasztott
rajok

1.

2011.01.31 Szentendre
17:46
Orosz lakTûzeset
tanya mellett

Jelzett helyen kb. 1 nm-en összehordott szemét égett, a raj 1 “D”
sugárral a tüzet eloltotta. Fokozat I-es segítséget nem kért. Személyi
sérülés nem történt, anyagi kár nem keletkezett.

Endre/1

2.

2011.01.31 Szentendre
Jelzett helyen egy Ford Focus és egy Nissan Almera típusú szgk.
19:02
Kálvária út 11. ütközött. Az egységek mindkét jármûvön az áramtalanítást elvégezMûszaki
elõtt
ték. A Nissan az ütközés következtében felborult, az autóban utazó
mentés
hölgy a nyakát fájlalta õt a mentõk a Honvéd kórházba szállították.
A gépkocsiban utazó további három gyermeket az édesapjuk saját
felelõsségére vitte orvoshoz. Az egységek a rendõrségi helyszínelés
után az autókat fecskendõ és kézi erõ segítségével félrehúzták, az
utat letakarították. Fokozat I-es kiemelt segítséget nem kért. Az
anyagi kár kb. 800000 forint.

Endre/1,
Endre/
mûszaki

3.

2011.02.02 Szentendre,
09:15
Szegedi utca
10.
Mûszaki
mentés

Jelzett helyen egy Dacia Logan személygépkocsi a patakgázlón a jegesedés miatt elakadt, forgalmi akadályt képezett. Az egység drótkötél segítségével a patakmederbõl az útra visszavontatta. Fokozat I-es
kiemelt, személysérülés nem történt, anyagi kár nem keletkezett.

Endre/1,
Endre/
mûszaki,
Endre
ÖTE

4.

2011.02.05 Szentendre
Gyopár utca
21:28
Mûszaki
mentés

Jelzett helyen egy Ford Mondeo típusú
személygépkocsi az útról lecsúszott, forgalmi akadályt képez. Az
egység egy motoros csörlõvel a gépkocsit az úttestre visszahúzta,
személyi sérülés nem történt. Fokozat I. kiemelt, segítséget nem
kért.

Endre/1,
Endre/
mûszaki

Összegzés: Tûzeset: 1, Mûszaki mentés: 3, Vaklárma: 0, Téves jelzés: 0, Egyéb: 0

A Polgármesteri Hivatal közvetlen telefonszámai
Feladatkör
Ügyintéző
Anyakönyvi ügyek, lakcímbejelentés Kajos Lászlóné
Adóügyek
Kőbányai Jánosné
Virágh Zita
Építési és műszaki ügyek
Takács József
Pénzügy
Simon Zsuzsa
Pénztár
Debreczeni Beáta
Iktatás
Somogyiné Alagyi Szilvia
Polgármester titkárság
Klibán Zita
Jegyzõ titkárság,
Kisbíró szerkesztősége
Csémy Istvánné

HÁZIORVOSI RENDELÉSI IDŐ
Dr. Szabó György háziorvos rendelési ideje:
Hétfő:
14 - 19 óráig
Kedd:
8 - 12 óráig
Szerda:
13 - 17 óráig
Csütörtök:
8 - 12 óráig
Péntek:
8 - 12 óráig
Elérhetőség: 26-395123; mobilszám: 06-70-293-0050
www.pocsmegyer-surany.hu

Telefonszám
06-26-814-844
06-26-814-848
06-26-814-848
06-26-814-847
06-26-814-846
06-26-814-849
06-26-814-845
06-26-814-843
06-26-814-841

Szent Klára Gyógyszertár
Fiókgyógyszertára

Megnyílt a Pócsmegyeri
GYÓGYSZERTÁR!
Nyitva tartás:
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

FOGÁSZAT

Dr. Fülöp Judit fogorvos rendelési ideje Pócsmegyeren:
FOGÁSZATI RENDELÉS
Szerda:
11 – 18 óráig
Péntek:
8 – 11 óráig gyermekfogászat
11 – 16 óráig felnőtt rendelés
Dr. Fülöp Judit fogorvos
Telefon: 06-20-99 48 316
7.
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Kiránduljunk, sétáljunk a településünkön!

Szérűskert - Szírű

A zsalugáteres ház
Az elmúlt évi pócsmegyeri Világtalálkozó falusétájának egyik állomása lett
volna a szérűskert és a benne történő
látogatás. Lovaglás, ismerekedés az aprójószággal, séta a régi épületek között.
Sajnos – de lehet, hogy ez így volt jó
– nem került rá sor a sok egyéb program mellett.
Engem viszont azóta is foglalkoztat a település ezen részének története,
jelenlegi helyzete, népi műemléki értéke. Hiszen nem tudom, hogy tudják-e,
vagy figyelték-e, de a szemünk előtt
épült be a tótfalui szérű. Vállalkozások
költöztek bele, kis akácfoltok szűntek
meg a rajtuk fészkelő egerészölyvet
elűzve évtizedes régi fészkéről, s persze az akácok alatt rejtőzködő régi kis
vályog- vagy téglaépületeknek nyoma
sem maradt.
Az igényes települések az elmúlt

Borda porta
8.

évtizedekben igyekeztek számba venni értékeiket, falumúzeumot tudtak
berendezni a település lakóinak felajánlásaiból. Sok régi épület megújult,
a pincéből, padlásról sok régi emlék,
szép kézműves tárgyak, használati eszközök, régi mezőgazdasági kisgépek,
gépek kerültek elő. Férjem másfél évtizede Somogyban töltött 3 évet egy természetvédelmi terület kialakításának
úttörő, kezdő éveiben. Somogy megye
neve már akkor is egyenlő volt a szegénységgel. Az elvándorlás, az elöregedés, a munkanélküliség problémáinak
helye. De! a falvakban mindenhol szerveződtek az idegenforgalmat erősítő
vállalkozások között a helyi tájházak,
tánckörök, lovasíjászat, dalárdák, stb.
Folyt az értékmentés!
Itt a szigeten is látjuk a környező
falvakban ezt a fejlődést, s bár Kisoroszi

szérűjének is csak a helye van meg, de
van helyi értékvédelmi rendeletük, a
házak felújításának feltételei, kritériumai vannak. Megpróbálják megőrizni a
település eredeti arculatát, hangulatát,
ami mögött természetesen már komfortosabb lakásbelsők vannak, a mai
kor igényeinek megfelelően.
Nálunk is kezdődik valami. Már az
elmúlt két évben sikerült kiállításon
bemutatni a régi lakásbelsők, konyhák
hangulatát, a régi viseleteket. Persze
hozzá kell tenni, hogy sajátosan csak
Pócsmegyerre jellemző tipikus viselet nem volt a faluban, de volt mindig
a kornak és a falusi életnek megfelelő
hétköznapi és ünnepi viselet. Majd
megjelent a polgárosodó új módi, hiszen a falu korán kapcsolatba került
piacolása során a fővárosi, városi divattal. A hölgyek és urak, a férfiak és nők
minden korban szívesen modernizálták, vagy tették praktikusabbá, kényelmesebbé ruhatárukat, háztartásukat és
vele életüket.
A réginek, a hagyományosnak ma
újra keletje van. Ebben van némi nosztalgia, némi emlékezés, de inkább valami még ennél fontosabb is. Valóban
nincs a múlt nélkül jövő. Ha nem ismerjük honnan jöttünk, most milyen
lehetőségeink vannak, nem is tudjuk
elképzelni, megtervezni a jövőnket. Ha
nem ismerjük a falut, akkor ide beköltözőként nem is tudjuk, hogy milyen
közegbe, milyen közösségbe, milyen
kultúrájú, életvitelű emberek közé kerülünk. Esetleg azzal, hogy vidékre
költözünk, csak a csendesebb, lassúbb
életformát várjuk, a kedves, beszélgetős
falusiakat, hangulatos parasztportákat.
S mikor itt vagyunk, akkor zavar a trágyaszag, a burkolatlan út, ahol csizmában kéne járni, a megszokott szolgál-

Szénatároló kis házzal
www.pocsmegyer-surany.hu
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tatások hiánya, a csendes és zárkózott
közösség, stb.
Ezért nagyszerű, hogy már van
könyv a falu történetéről, népének
életformájáról, a régi hagyományos
ételekről, s talán kezdünk észrevenni szép házakat, szép részleteket az
egyes portákon,ha sétálunk a faluban.
(Mindez kocsiból nem látható!) A kulturális programok, gyermekprogramok
némelyike más ismerősöket is ad, az
óvodában és iskolában is ismeretséget
kötnek a szülők. Tavasztól őszig kerékpárral járjuk a tágabb környezetünket és nemcsak a Duna-partot, esetleg a
temetőket, a buckákat, az ártéri erdőket
is megismerjük. Sok mindennel gazdagodunk a hónapok és évek során.
S a végén talán az is kiderül, hogy
a szigeten egyedüliként nálunk maradt
fenn még egy sajátos településrész, a szérű. Amiről annyit biztosan hallottunk
már, hogy árvízkor ide menekültek, erre
a magasabb, buckán települt, ármentes
részre a lakosok és az állatok is.
Talán azt is érezzük, hogy Tótfaluhoz képest ez a településrész nem a falu
végéhez kapcsolódik, hanem bizony
„csak a megyeri szérűk vannak távol”.
Aki pedig elolvasta a falunkról szóló
írást a tavaly megjelent könyvben, az
a következő ízes mondatokat élvezhette. „Mindenütt a Szigetségben" (a
Szentendrei-szigeten) kialakult a megosztott – kétbeltelkes – településnek ez
a formája.” Akinek álattya vót, mindnek vót ott szérüskertye. Itt nagyon
vízjáratós a határ, a nép odamenekűt,
a pajtákba vitték a marhákat.” „Azér
van ott kinn (mármint a pajta, istálló,
verem, stb -), mer mindenkinek oan
(olyan) kis portája van”. (lenn a Duna
mellett, a faluban). ”A szérüskertbe meg
van pévarakodó, meg szükségistálló.”
A szérűn csépeltek kézi cséphadaróval,
majd nyomtattak lóval…., végül cséplőgépet alkalmaztak „ Jobb birtokos
emberek pincét is csináltak, ott tartották a bort.” A szegényebbek közösen
tartottak pincét. (Horváth Terézia
gyűjtése 1964-ből)
A Magyar néprajzi lexikonban a következőket olvashatjuk:
A település-megosztottság formái
tájanként mások. A különbségek elsősorban a gazdálkodási- és határhasználati rend, valamint a földrajzi viszonyok
eltérő voltából adódnak.
Kétbeltelkes-szállástelkes település (másik neve szérűskert) Ez a típus
gazdasági rendeltetésű, állatteleltető,
szemnyerő (cséplés), takarmánytároló
és rakodó hely.
www.pocsmegyer-surany.hu

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ
Az ilyen településrészek kialakulásáról sok elképzelés van a tudományban. Legelsőként Győrffy István a
nomád téli szállásból eredezteti. Nálunk véleményem szerint a földrajzi
viszony/helyzet a domináns ok. Az
ártéri jó földeken gazdálkodó, halászó,
kereskedő falu a vízhez közel, a Duna
menti magas ártéren alakult ki, viszonylag kis és szűk helyen. A gazdálkodás
termékeit, az állatokat, melyek nagy
helyigényűek, legelőre járnak (a legelő
a buckákon alakult ki részben) és nagy
értéket képviselnek a család ellátásában
ide kellett telepíteni az esetleges, időnként egy évben kétszeri áradások elől.
Ezek a funkciók melléképületek (pajták, szénatárolók) és kisebb lakóépületek építését igényelték. Vályogból, kőből zsupp fedéllel, később téglából cserépfedéssel. A rakodó funkció nálunk
zöldségtároló és jeget tároló vermek
(Vermek laposa), bort rejtő pincék építését is szükségessé tette.
Gráfik Imre A Szentendrei-sziget
néprajzi körülhatárolásának kérdése
(1979) c. művében ezt írja a szigeti településekről: „Paraszti műveltségük az
alföldi paraszti kultúrához kapcsolódik. Erre utalnak szálláskertes-pajtáskertes településrészeik”.
Itt jegyzem meg újra a kialakulásuk fontos feltételeként a földrajzi viszonyt, az Alföldhöz kapcsolódó táji
jelleget. A Szentendrei-sziget természetföldrajzilag az Alföld egy kistája,
ahhoz hasonló kialakulású, homokos,
buckás felszínével, folyó menti ártereivel, száraz-meleg éghajlatával.
Hogy mi a jövő???
Az ország területén a kétbeltelkes
települések ezen részei a 19-20. században szinte mind megszűntek. Utolérte
őket a gazdálkodás megváltozása, a népesedő települések helyigénye.
Ahogy nekünk a szentendrei Skanzen főépítésze azt írta 2010 májusában,
hogy a Barsi-Bándi ház konyhája, annak „tüzelő berendezése megőrzendő,
talán az utolsó ilyen kemencével ellátott paraszti sütő- és főzőberendezés”,
úgy én azt mondom sok néprajzos szakmai véleményét meghallgatva, hogy az
egyik utolsó, még funkciójában is néhol
megmaradt (lótartás, baromfitartás, takarmánytárolás) szérűskertje a mi településünké!
Hát rajtunk áll, hogy mit őrzünk
meg belőle, vagy esetleg hagyjuk, hogy
szemétteleppé váljon
Bécsy Lászlóné
írása és képei

SZÁRAZ
TŰZIFA ELADÓ
Tölgy kugli 1900 Ft
Akác kugli 2200 Ft
Akácoszlop
Érdeklődni: Szabó Zoltán
20-9331-945. 18-20 óráig a
385-549-es telefonon lehet.
Da pacem Domine! Adj békét Urunk!

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk a
Pócsmegyeri Református
Templomban
2011. január 22-én,
szombaton 16.00 órakor
kezdődő zenés áhítatra!
Fellép a
BUDAPEST-CSEPELI
JÉZUS SZÍVE
PLÉBÁNIA KÓRUSA.
Igehirdetéssel szolgál:
PÁLYI PÉTER lelkipásztor.
Az alkalom az Egyetemes Imahét
keretében kerül megrendezésre.

BARKÁCS
MUNKÁK,
JAVÍTÁSOK
SZERELÉSEK
Házon belül és kívül
( délután és hétvégén is)
Tel.: 06 70 309 4730
9.
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Megtelt a Művelődési ház február 4-én
Tímár Sándor először gondosan elővette és az asztalra helyezte a különböző
országokban kapott elismeréseit, melyeket részben a 80. születésnapjára kapott, részben, mint pl. a japán elismerést, a több évtizedes néptánc oktatói
munkásságáért, hiszen Japánban több,

mint 35 éve tanítja a magyar néptáncot.
Természetesen az elhozott darabok
csak töredéke a több évtizedes munkája
során kapott elismerésnek. Élvezetesen
beszélt az életéről, és kedvesen, szeretettel emlékezett szüleiről és nagyapjáról, akitől az első tánclépéseket tanulta. A néptáncról, és azzal kapcsolatos
szemléletes megjegyzésekből érezhettük mi mindenre ügyel a néptánc oktatása során, valamint azt, hogy a néptánc
elsajátításával együtt az egymásra fi10.

gyelést, a csoporthoz tartozást is elsajátítják a gyerekek. Azt is megtudtuk,
hogy a Csillagszemű táncegyüttesbe
már három-négy éves kortól járnak a
gyerekek, és a világért sem mulasztanának el egyetlen alkalmat sem, hiszen ott
jól érzik magukat és szívesen mennek

oda, azért, hogy együtt lehessenek és
táncolhassanak.
Tímár Sándor beszéde közben
megérthettük, hogy mennyire méltó
a néhány évvel ezelőtt kapott Magyar
Örökség Díjra, aki hosszú évekig a
Magyar Állami Népi Együttes vezetője volt, majd a Príma Primissima Díjas
Csillagszemű Gyermek Táncegyüttes
alapítója, vezetője.
A Tímár Sándort elkísérő fiatalok
lebilincselő táncukkal lelkünket melengették és bizony még nagyon sokáig
örömmel néztük volna őket. Az estet a
Tímár Sándor 80. születésnapja alkalmából rendezett ünnepségről készült
filmből két részletének vetítése zárta.
Az egyikben az ünnepelt táncolta a
jászkun táncot egy 5-6 év körüli kisfiúval, a másik részlet pedig a Csillagszemű együttes tánca volt, ahol láthattuk
a néhány éves gyerekek ragyogó arcát,
miközben táncoltak.
Szép és felejthetetlen élménnyel
gazdagodva köszöntünk el Tímár Sándortól.
Borzsák Enikő
Csengő Tschörner András képei

Beiratkozás a
2011-2012-es
tanévre
Értesítjük a kedves szülőket, hogy a
2011-2012 tanévre az általános iskola
első osztályába készülő gyermekek
számára beiratkozást tart a

Zöldsziget Körzeti Általános
Iskola (Szigetmonostor,
Mártírok u. 15/17.)
március 8-án 8 órától 18 óráig
március 9 és 10-én
8 órától 16 óráig
az iskolában.
Az iskola vezetése kéri a kedves szülőket, hogy a beiratkozáshoz 1 pld.
fényképet, óvodai szakvéleményt,
anyakönyvi kivonatot, a gyermek tajkártyáját (tajszámát), lakcímkártyát,
vagy tartózkodási hely igazoló iratot
hozzanak magukkal.
www.pocsmegyer-surany.hu
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Versenyfelhívás – „Szép kert, gondozott környezet”
Pócsmegyer község Önkormányzatának
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága
pályázatot hirdet. A pályázat célja a településen az elmúlt években megindult környezetszépítő tevékenységre történő buzdítás.
Célunk, hogy a pályázat biztosítson nyilvános elismerést, azoknak, akik lakókörnyezetük közterületein és az onnan látható
kertekben, kulturált és magas színvonalú
zöldterületeket hoztak létre, gondozásukat
saját és mindannyiunk örömére végzik.
Célunk, hogy Pócsmegyeren és Surányban
legyen általános a kulturált, környezetbarát,
gyommentes és virágos porták kialakítása.
A pályázók lehetnek magánszemélyek,
intézmények, vállalkozók egyénenként,
vagy csoportosan az alábbi kategóriákban:
1. családi ház és környezete
2. intézmények és környezetük
3. ipari, gazdasági és kereskedelmi létesítmények és környezetük
4. utca, utcarészek, közterület, továbbá kegyeleti helyek

Megújult
ÁLLATORVOSI
RENDELŐ és
PET SHOP

A legszebb környezetet kialakítókat
emlékplakettel, vásárlási utalvánnyal és elismerő oklevéllel jutalmazzuk. A díjazottak
nevét megjelentetjük a Kisbíróban.
Várjuk jelentkezésüket és tevékeny
részvételüket mozgalmunkban. Jelentkezési lapot a bírálati szempontokkal együtt az
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalban
Csémy Istvánnétól lehet átvenni, letölthető
a www.pocsmegyer.hu honlapról.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ
2011. április 15.
Bírálati határidő: május 11-től július 31.
EREDMÉNYHIRDETÉS:
augusztus 20.
Bírálati szempontok
1. Az ingatlan zöldterületek-felületek
minősége, gondozottsága :elő-, utcakertek,
épülethomlokzatok szépítése, virágosítása:
Az ingatlanhoz tartozó zöldterületek,
zöldfelületek állapota, melyen belül a növényzet (fák, cserjék, örökzöldek, évelők,
rózsák, egynyáriak) egészségét, gondozottságát, életkörülményeit kell értékelni.
2. A kiültetett növények minősége,
színek, formák harmóniája
A kiültetett növények milyenségét (fajra,
fajtára jellemző állapotát), a színek, a formák
kapcsolatát, esztétikai értékét, szín- és forma-

gazdagságát, az ültetett növények állapotát,
társítását értékeljük.
3. Harmonikus kapcsolatuk a közterülettel, az épített környezettel
Ökológiai kapcsolatait a környezettel,
az otthonos jellemző fajok és telepített társaikhoz való viszonyát, harmóniáját az épületekkel, építményekkel.
4. A fák, örökzöldek, cserjék évelők
állapota
A lakóingatlan és a vele határos közterületen lévő fák, örökzöldek, cserjék ápoltsága, valamint az új telepítések és azoknak
állapotát kell értékelni.
5. Az ingatlan kertjének és környezetének tisztasága, gyomirtás
Az ingatlan, valamint a telek mentén
húzódó közterület tisztasági állapota. (Ide
sorolandó még a vízelvezető árkok karbantartása is.) A gyommentesség állapota.
6. Újonnan pályázók
Minél több kerttulajdonos példamutató
munkájának elismerése és közkinccsé tétele.
A versenyre jelentkezők bírálatát szakemberekből álló zsűri végzi.
A bírálat alapján Pócsmegyer Önkormányzata által felajánlott díjakkal (vásárlási
utalvány, elismerő oklevél) és a Zöldszigeti
Kör Polgári Kulturális Egyesület által felajánlott emlékplakettel jutalmazzuk a legjobbakat.

Tahitótfalu, Szentendrei u. 6.
a TESCO-val szemben.
Hosszú nyitvatartási idő:
H-P: 9-18-ig, Szo: 9-12-ig.
RTG, UH, labor, műtétek,
kiszállások.
Tel.: 26-385-152,
30-9370-863.
ÜGYELET:
éjszaka, hétvégén is:
30-66-26-849.

Megnyílt a MÉH telep
Tahitótfalun a TSZ területén!

VILLANYSZERELÉS

Magas áron vásárolunk! Vas és színesfém hulladékokat!
Nagyobb tétel esetén házhoz megyünk!
Nyitva tartás: H-P:08:00-16:00.
Lakossági átvételkor személyi, lakcím, adókártya szükséges.
Műhely, raktár bérbeadó.
Tel.: 06 20 449 9447, 06 20 972 6081

JAVÍTÁSOK,

www.pocsmegyer-surany.hu

ÉPÜLETEK
VILLANYSZERELÉSE,
BŐVÍTÉSEK, HIBAELHÁRÍTÁS,
ÚJ SZERELÉS

Mobil: 06-70-281-5569
Tel./Fax: 26-395-219
e-mail: rolitex94@gmail.com
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A Nyugdíjas klub hírei
Terveinkről: hamarosan összegyűjtjük
az olyan népdalokat, amelyeket más
nem sokan, de tagjaink közül többen
még ismernek. A gyűjtés célja az, hogy
ezek a népdalok ne menjenek feledésbe
és mi magunk között is szívesen énekeljük. Azt tervezzük, hogy a közeljövőben népdalkört alakítunk.
Február 24-én csütörtökön zenés,
táncos est lesz élő zenével.
Ezévi első találkozásunk január 6-án
volt, utószilveszteri bál megrendezésével. Ez az este úgy kezdődött, hogy
Popovics Erzsike és Zsigmond Miklós
saját verseikkel köszöntötték az új évet
és az egybegyűlteket. Majd a zenekar –
Fülöp Tibi és zenésztársa - megkezdte
műsorát, ami ezen a napon éjfélig tartott. Tartott, mivel mindenki nagyon
jól érezte magát, a tagság szép számban
volt jelen. Meghívott vendégünk is volt:
Jáhner Vili bácsi és felesége, Emma
néni. Azt már tudtuk, hogy Vili bácsi
szépen játszik mandolinján és szájharmonikán, de azt, hogy jól táncol, ezt
az oldalát most ismertük meg. Eljött
még közénk Szentendréről Jüsztl István (nekünk csak Pista) is, aki klubunk
egyik alapító tagja volt és szívesen tér
vissza közénk egy-egy alkalomkor. Aztán meg kell említenem jó táncosainkat

is: Zsigmond Miklós, Sághy Lajos, Bálint Misi, Varga Józsi, de a csárdást, ami
nem könnyű tánc, legjobban Rédei Balázs tudja járni.
Az asszonyok párjaikkal, vagy összefogva körtáncot jártak, így mindenki, aki táncolni szeret, az rophatta.
Január 27-én versmondó estet tartottunk, ahol Popovics Erzsike olvasta
fel verseit, amelyekből idézünk.
Mama, Mamikám című verset, melyet unokák írnak a nagyon szeretett
nagymamáról:
„Mire megnőttünk, a Mama itt hagyott,
első eset volt, hogy megríkatott”
Anyám emlékére című vers:
„Míg felneveltél, a lelkem gondozád,
hogy mindenben hasonlítsak Terád.”

Évszakok
Minden évszaknak megvan
a maga szépsége, varázsa,
egyik ezért, másik azért,
de valamiért mindegyik szép.
Így van ez a téli évszakkal is,
a tél ékessége a hó,
s egyben szépsége is.
A természetnek szüksége van a télre,
hisz ilyenkor pihen a föld,
pihennek a fák, a bokrok,
készülnek a tavaszi ébredésre.
Ha télen hótakarót kap a búzatábla,
nyáron meghálálja majd a búza kalásza,
és így bőven jut kenyér asztalunkra.
De tud ám a tél zord, barátságtalan is lenni.
Ilyenkor olyan jó a meleg szobában lenni,
kitekintgetni a hófödte tájra,
a madáretetőkben szorgoskodó madárkákra,
és várni a természet ébredését.
Majd Rédei Balázs elszavalta Arany
János A vén gulyás temetése c. versét,
emlékezve arra, hogy Zsigmond Dániel
(Dani bácsi), aki a falu egyik ősi családjának köztiszteletben álló tagja volt,
eltávozott az élők sorából.
Február 3-án nótaestünkre Jáhner
Vili bácsit hívtuk meg, hogy mandolinjával kísérje éneklésünket.
A klub tagjai nevében Varga Józsefné
Gyimesi János képeivel

Készülődés a Nemzeti Ünnepre
Még néhány nap és itt a március, a koratavasz hónapja. Már a gondolat is reménnyel tölt el mindnyájunkat, hogy végre vége
lesz a hosszúra nyúlt télnek, hónak, fagynak, csillagászati gázszámlának.
És itt az ideje, hogy ne csak lélekben készülődjünk legnagyobb nemzeti ünnepünkre, hanem környezetünket is tegyük
méltóvá a megemlékezéshez.
Abban a reményben, hogy nem kell tovább havat lapátolni, kérjük minden kedves lakosunkat, hogy portája előtt takarítsa
össze a síkosságmentesítésre használt homokot, egyéb szennyeződést, az út felezővonaláig. Az összetakarított szemetet a járda
mellett gyűjtsék halomba, hogy önkormányzatunk dolgozói kocsira rakva elszállíthassák.
12.
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NÉPFŐISKOLAI HÉT PÓCSMEGYEREN
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk a Pócsmegyeri Református Templomba!
Március 9. szerda 18.00 óra

A SZERETET KOMMUNIKÁCIÓJA

Kudlik Júlia a magyar televíziózás egyik legkiemelkedőbb személyisége. Előadásában arról vall, hogyan válhat a szeretet
emberi megnyilvánulásaink meghatározójává.
Március 10. csütörtök 18.00 óra

LISZT FERENC ZENEI HAGYATÉKA

Oravecz György zongoraművész Liszt Ferenc zenei hagyatékának továbbvivője. Lenyűgöző virtuozitással és világszerte
nagy sikert aratva adja elő zongoraműveit. Liszt Ferenc a XIX. század egyik legjelentősebb zeneszerzője, minden idők egyik
legnagyobb zongoraművésze. Idén emlékezünk születése 200. évfordulójára. Előadónk élőszóban és műveit zongorán felidézve emlékezik róla.
Március 5. péntek 18.00 óra

REFORMÁTUS TEMPLOMÉPÍTÉSZET MAGYARORSZÁGON 1867-1914

Millisits Máté művészettörténész neve már ismerős Pócsmegyeren. 2009-ben ő rendezte meg a Kálvin János emlékezete című
kiállítást községünkben. Nevét ott találjuk a Pócsmegyer táj- és néptörténete című kötet szerzői között. Az előadás folytatása
lesz Bibó István művészettörténész tavalyi előadásának, egy újabb történelmi korszakot felölelve. A sok képes illusztráció
jól szemlélteti a korabeli Magyarország reformátusainak templomépítési törekvéseit.
Március 6. szombat 17.00 óra (!)

A ZSIDÓSÁG ÉS KERESZTYÉNSÉG KAPCSOLATA

Karasszon István a Károli Gáspár Egyetem Hittudományi Karának tanszékvezető professzora. Az ószövetségi tudományok
kiváló tudósának előadása bizonyosan eligazító lesz mindenki számára. Sok kérdésünkre tisztázó és előrevivő válasz kaphatunk.

Február 25-én rendkívüli
félfogadás az adóhivatalnál
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a Nemzeti Adóés Vámhivatal Észak-budapesti, Kelet-budapesti, Dél-budapesti és Pest Megyei Adóigazgatósága az egyes bevallások benyújtásának megkönnyítése érdekében
2011. február 25-én (bevallási határnapon) rendkívüli
nyitva tartással áll az adózók rendelkezésére.
Ezen a napon az alább felsorolt központi ügyfélszolgálatok a megszokott nyitvatartási időn (815 – 1200) túl, 1200
és 1800 óra között, ügyeleti szintű készültséggel – azaz kizárólag a bevallások benyújtásával kapcsolatos ügyintézés
céljából – is nyitva tart.
A hosszított félfogadási idővel érintett
ügyfélszolgálatok
1096 Budapest, Vaskapu u. 33-35.
1139 Budapest, Petneházy u. 6-8.
1144 Budapest, Gvadányi u. 69.
1132 Budapest, Kresz Géza u. 15.

06-1-299-4000
06-1-412-7400
06-1-467-7100
06-1-450-4000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága
www.pocsmegyer-surany.hu

13.

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ

2011. FEBRUÁR 20.

Tisztelt pócsmegyeri lakosok
TERVEZET
Ebben a nehéz gazdasági helyzetben, a Polgármesteri Hivatal kezdeményezésére, kidolgoztunk egy
kedvezménykártyát a helyi lakosok részére. A kedvezménykártyával azonnali kedvezményt kap, nem kell
pontokat gyƾjteni és késƅbb beváltani, a pénztárnál azonnal kevesebbet fizet.
Ehhez nem kell mást tenni, csak az OIL! Tahitótfalu Benzinkúton bemutatni jelen levelünket, és kitölteni a
regisztrációs adatlapot, ezután megkapja a kártyáját. Amivel minden tankolásnál 2 Ft kedvezmény kap
literenként. Így a kedvezƅ üzemanyagárainkból ez további megtakarítás Önnek. Akciónk Március 1-jén
indul és visszavonásig érvényes.
Jó tankolást, sikeres együttmƾködést kívánunk!
OIL! Benzinkút, Tahitótfalu, Szabadság út 15. Nyitva H-P: 6-19, SZ-V: 7-17-ig.
Munkaszüneti és ünnepnapok: 7-17-ig.
A kártya átruházása nem helyi lakos részére a kártya azonnali visszavonásával jár!
A kedvezményre jogosító kártyát lakcímkártya bemutatásával lehet igényelni!

Ajánlja fel személyi
jövedelemadója 1%-át
SZÁMÍTÓGÉPJAVÍTÁS, KARBANTARTÁS
HARDVER – SZOFTVER –
KELLÉKANYAG SZÁLLÍTÁS,
ÜTEMELTETÉS
INTERNET BEÁLLÍTÁS
HÁLÓZAT KIÉPÍTÉS
ADATMENTÉS, ARCHIVÁLÁS
VÍRUSIRTÁS
KÁRTÉKONY PROGRAMOK

Pócsmegyer és Surány Közművelődésért
Közalapítvány – Adószáma: 18690558-1-13
Surányi Fürdő Egyesület –
Adószáma: 19178745-1-13
Zöldsziget Általános Iskoláért és
Zeneiskoláért Alapítvány –
Adószáma: 18686414-1-13
Zöldszigeti Kör Polgári Kulturális Egyesület –
Adószám: 18717983-1-1-13
Magyarországi Református Egyház –
Technikai száma: 0066

FELKUTATÁSA
HÁTTÉR
SZÁMÍTÓGÉPSZERVÍZ
2015 SZIGETMONOSTOR, KLAPKA utca 1.
hatter@axelero.hu
web.axelero.hu/hatter94
14.

Magyarországi Baptista Egyház –
Technikai száma: 0286
Katolikus Egyház – Technikai száma: 0011
Rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon pedig az Ön nevét, lakcímét és az azonosító jelét pontosan tünteti fel.
www.pocsmegyer-surany.hu
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Vihar ?! .... Betörés ?! ....

Látogassa meg
weboldalunkat!

kössön biztosítást házára,
nyaralójára!

A web oldal megújult formában,
naprakészen a legfrissebb
információkkal, a település
eseményeiről készült sok
színes fotóval, letölthető
nyomtatványokkal áll az
érdeklődők rendelkezésére.
Az oldalon a Kisbíró számai
is megtalálhatók több évre
visszamenőleg
és 2010. félévétől színes kivitelben.

AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK!

PÓCSMEGYER - LEÁNYFALU
RÉVÁTKELŐ MENETREND
Pócsmegyerről
5:00
*5:20
5:50
6:15
6:40
**7:00
*7:30
7:40
8:40
9:40
10:40
11:40
12:40
13:40
*14:10
14:40
*15:10
15:40
*16:10
16:40
*17:10
17:40
18:30
19:10
20:10
21:10
22:20

Leányfaluról
5:05
*5:25
5:55
6:35
6:45
**7:05
*7:35
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
*14:30
15:00
*15:30
16:00
*16:30
17:00
*17:30
18:00
18:35
19:30
20:35
21:35
22:30

www.pocsmegyer-surany.hu

A csillaggal jelölt járatok
munkaszüneti napokon
nem közlekednek!
A két csillaggal jelölt
járat csak tanítási napokon közlekednek!
•
VITELDIJAK:
(szeptember 1-től)
Felnőtt jegy:
220.- Ft.
Diák és Nyugdíjas jegy:
150.- Ft.
Kerékpár:
200.- Ft.
Felnőtt bérlet:
4.600.- Ft.
Diák bérlet:
2.000.- Ft.
Különjárat:
1.700.- Ft.
DunaKomp Kft.
Telefon:
06 (70) 296-5079

Hogy segíthessünk,

Hívjon bizalommal: Widder

Éva

tanácsadó, üzletkötő
Generali-Providencia Biztosító

Telefon: 06-20-661-4475
Minden egyéb biztosítással is állok rendelkezésére:
vállalkozás-, felelősség-, jogvédelem-, autó-,
veszélyessport-baleset-egészség-, élet- és
nyugdíjbiztosítás, nyugdíjpénztár.

SVAROG Kft.
CSERÉPKÁLYHA,
KANDALLÓ ÉS KEMENCE
Kiváló minőségű, hazai és külföldi cserépkályhák,
kandallók, kemencék, vaskályhák és kiegészítőik forgalmazása, építése olcsón, gyorsan, megbízhatóan. Kínálatunkban megtalálhatók a kedvező árú erdélyi, a kiváló
minőségű hazai és a manufakturális készítésű művészi
kályhák egyaránt.
Megkeresés esetén, helyszíni felmérést követően, az igényeknek megfelelő személyre szabott ajánlatot adunk, igény
esetén számítógépes látványtervvel!
Cserépkályha már 100 000 Ft-tól +ajtó +építés
Hordozható cserépkályha már 90.000 Ft-tól
KERESSEN MINKET BIZALOMMAL!
Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig 12-16.30 ig
Telefonos egyeztetés esetén más időpontban
is állunk rendelkezésükre.
Üzlet: 2000 Szentendre, Kucsera F. 6.
Székhely: 2023 Dunabogdány, Fácános u. 6.
Tel: +36 70 375 7660, +36 20 474 1000
Email: svarogkft@gmail.com
Web: www.kalyha.gportal.hu
15.
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FONTOS TELEFONSZÁMOK
ÉS TUDNIVALÓK
NÉMETH MIKLÓS

POLGÁRMESTER FOGADÓÓRÁJA ELÕZETES

BEJELENTÉS ALAPJÁN

MINDEN HÓNAP UTOLSÓ
HÉTFÕJÉN

13-15 ÓRÁIG

Mentõk
104
Tûzoltók
105
Rendõrség
107
Rendõrkapitányság Szentendre
310-233
Tahi Rendõrõrs
387-140
Körzeti megbízott Bodor Róbert r.tzls.
szolgálati idõben
06-20-489-6757
Polgármesteri Hivatal telefonszám
395-006
Fax szám
395-702
e-mail
onkormanyzat@pocsmegyer.hu
Orvosi rendelõ, fogorvos
Pócsmegyer, Ady E. u. 12.
Dr. Fülöp Judit
06-26-395-123, 06-20-99 48 316
Dr. Szabó György háziorvos mobiltelefon 06-70 293-0050
Erika: 06-20 327-9560
Védõnõ: Gyöngyösiné Baranyi Mária 06-30-694-3265
kedden 8.30-9.30-ig, szerdán 8.30-12.30-ig
Orvosi Ügyelet Tahitótfalu
387-030
hétköznap 17 órától reggel 7-ig
hétvégén és ünnepnapokon egész nap
Dr. Bándli József állatorvos
06-30-974-2548
kedden és pénteken rendel a Polgármesteri Hivatalba
történõ elõzetes bejelentés alapján
Agrártámogatások: Hansági Dénes
06-30-244-9546
(E-mail: hend@invitel.hu)
Mezõgazdász: Losonczi Zoltán
06-20-9843 918
minden hétfõn 8-9-ig
Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Gáspár Tibor elnök
06-20-321-8895
Szentendrei Földhivatal
312-331
Közjegyzõ, Szentendre
311-581
Pócsmegyeri Iskola
395-133
Óvoda
396-078
Szigetmonostori Iskola
393-472
Gyógyszertár, Pócsmegyer
395-277
Mûvelõdési Ház, Könyvtár
395-419
Takarékszövetkezet
395-003
Posta
395-575
ELMŰ Ügyfélszolgálat
06-40-38-38-38
Református Lelkészi Hivatal
395-128
Római Katolikus Plébánia
385-807
Baptista Lelkészi Hivatal
385-078

Pócsmegyeri Kisbíró
Megjelenik havonta 1000 példányban.
Kiadó: Polgármesteri Hivatal
2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.
Felelôs kiadó: Molnár Gyöngyi jegyzõ
Szerkeszti: Csémy Istvánné
Felelôs szerkesztô: Deák Péter
Nyomás: D’Sign Kft. Szentendre
16.

Ügyfeleim részére eladó
házakat, telkeket keresek.
Tardi Tamás ingatlanközvetítõ

TONCSI KONYHÁJA

ebéd menüre
megrendelőket vár szeretettel!

Az ebédet minden nap,

házhoz szállítjuk.
Étkezési utalványt elfogadunk.
Kérjen menülapot telefonon és válassza
ki az Önnek tetsző ételeket!

Házi készítésű pizza
házhoz szállítását is vállaljuk!

Telefonszám: 06-30 3283944
www.pocsmegyer-surany.hu

