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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A május 10-én 7. alkalommal összehívott Képviselő-testület programján az
alábbi napirendi pontok szerepeltek.
Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
1./ Beszámoló Pócsmegyer Község
Önkormányzatának gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése alapján
2./ Előterjesztés a Pro Pócsmegyer Településfejlesztési Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról.
3./ Előterjesztés Pócsmegyer Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló
…/2012. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról
4./ Előterjesztés Főépítészi feladatok
ellátásáról
5./ Előterjesztés a TÁMOP-2.4.5. pályázati kiíráson belül családi napközi létrehozásáról
6./ Előterjesztés Pócsmegyer Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 10/2004.
(XI. 10.) rendelete módosításáról
A lejárt határidejű önkormányzati
határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása után az 1. napirendi
pont tárgyalása során a Testület elfogadta Pócsmegyer Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról
a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján készült
beszámolót.
A 2. napirendi pont alatt Pócsmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Pro Pócsmegyer Településfejlesztési Kft. 2011. évi
mérlegbeszámolóját
A 3. napirendi pont tárgyalása során azon helyi rendeletek módosítására került sor, melyek szabálysértési
szankciókat tartalmaztak, mivel azok
2012. április 15-től a kormányhivatalok hatáskörébe kerültek. Azon kisebb
szabálytalanságok, melyek nem érik el
a szabálysértési mértéket, helyi jegyzői
hatáskörben maradtak.
2.

Itt említette meg a jegyző asszony,
hogy esetleg létszám leépítés árán rugalmas munkaidőre alapuló pályázat
kerül kiírásra közterület felügyelői
munkakörre, június 1-jei benyújtással.
A 4. napirendi pont a települési főépítészi feladatok társulási formában
történő ellátását tárgyalta. A napirend
Körmendi Juditnak a négy szigeti település által főállásban történő foglalkoztatását jelenti. Pócsmegyer Község
Képviselő-testülete támogatja ezt a
foglalkoztatási formát. A költségek
megoszlása a következő: Kisoroszi:
12%, Tahitótfalu: 36%, Pócsmegyer:
25%, Szigetmonostor: 27%.
Ez a döntés Pócsmegyer tekintetében havi 14 ezer forint többletkiadást jelent.
Az 5. napirendi pont a Testületi ülés
vendégének Labundy Katalinnak családi napközi létrehozásáról és fenntartásáról szólt 0-3 éves korú kisgyermekek
részére, mintegy 1-2 évre elegendő pályázati támogatással, a Surányi Fürdő
Egyesület civil kezdeményezésére.
A képviselők, véleményüket összefoglalva dr. Vitályos Eszter alpolgármester, valamint Fazekas János képviselő
megerősítették, hogy minden segítséget
megadnak, de a vállalkozó által említett
40%-os anyagi felelősséggel nem képes
beszállni az önkormányzat. A vállalkozásnak meg kell állnia a saját lábán.

Az önkormányzat a sikeres pályázat
érdekében partnerként segítséget nyújt
a pályázat elkészítéséhez, így különösen
a szükségletek felmérésében, az adatszolgáltatásban (demográfiai adatok), a
pályázati anyag mellékleteinek (esélyegyenlőségi terv, környezeti fenntarthatósági vállalások), a technika és az adminisztráció biztosításában. A megvalósult
családi napközivel az önkormányzati
intézmények, így különösen a védőnői
szolgálat, mint gyermek-egészségügyi,
az óvoda, mint fogadó intézmény partnerként működnek együtt.
Pócsmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazta a
polgármestert, hogy a fenti tartalommal a pályázathoz szükséges partnerségi megállapodást aláírja.
A 6. napirendi pont alatt a KVG
Zrt.-vel folytatott elhúzódó ártárgyalás
lezárására került sor. Ennek értelmében
2012. május 1-jétől 10%-os áremelést
fogad el a Képviselő-testület, szemben
a KVG által szorgalmazott 15,6%-al. A
Képviselő-testület úgy döntött, hogy
2012. január 1-jétől 2012. április 30-ig a
lakossági hulladékkezelési közszolgáltatási díj különbözeteként visszamenőlegesen az önkormányzat vállalja a 2011.
évi hulladékkezelési közszolgáltatási díj
10%-os emelésének megfizetését.
Készült: Klibán Zita
jegyzőkönyve alapján

Pályázati Felhívás – „Írjunk: a békéért!”
A „Kor-Társaink” programsorozat részeként a SZÉSE Egyesület pályázati felhívást hirdet minden 55. életévüket betöltött személyhez, akik ambíciót éreznek saját prózai művek alkotására. Minden irodalmi művel pályázni lehet: vers,
novella, tárcanovella, mese, napló, karcolat, … Tematikus megkötés nincs. Egy
szerző legfeljebb 3 alkotást küldhet be.
„Március 3-a a Békéért küzdő Írók Világnapja, ennek szellemében a béke fontosságára szeretnénk felhívni a figyelmet és emlékezni azokra, akik ezt tették.”
Olyan műveket fogadunk el, amelyek eddig még nem jelentek meg nyomtatásban.
A szerző felelősséget vállal, hogy a beküldött pályamű saját szellemi terméke.
A pályázókat kérjük, hogy a beküldött e-mailben tüntessék fel a pályamű címét, a
szerző nevét (írói nevét) és elérhetőségeit. Az alkotásokat 2012. május 15-től Word
formátumban kérjük beküldeni az Egyesület e-mail címére: szigetese@gmail.com.
A beérkezett alkotások felolvasásra kerülnek egy író - olvasó találkozón, szellemi
műhely keretében. Továbbá a legszebb gondolatot idézet formájában üdvözlőkártyán tesszük közzé nyomtatásban. Az idézet kiválasztásáról 3 tagú zsűri dönt. Fontosnak tartjuk az idősek gondolatainak megértését és tiszteletét, így közvetítését is!
http://www.wix.com/szigetese/jelkepes
Támogatónk:
Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai
Intézet mint Pályázatkezelő
www.pocsmegyer-surany.hu
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Növekvő szigeti települések: Dunakilititől Homorúdig

Magyarország minden ötvenedik polgára számít szigetlakónak – derül ki a
KSH 2011-es helységnévkönyvének
településnépesedési adataiból. A 417
kilométeres hazai Duna-szakasz négy
nagy szigetének egyre több, ma már
kereken 200 ezer állandó lakosa van.
Győr-Moson-Sopron megye községeinek például a 11 százaléka – 167 falu
közül 18 – az Öreg-Duna és a MosoniDuna között, míg Pest megye kisebb
településeinek a 3 százaléka a NagyDuna és a Szentendrei-, illetve a Ráckevei-Duna közt fekszik. A folyóvíz által
körülvett harmadik legnagyobb itthoni
földdarabon, az egykor Árpád vezér
birtokolta Csepel-szigeten nemcsak a
népesség, hanem a városok száma is folyamatosan emelkedik. A rendszerváltás idején még csak két hely – Ráckeve,
Szigetszentmiklós – rendelkezett városi ranggal, időközben további három
település – Halásztelek, Szigethalom,
Tököl – tett szert magasabb közigazgatási sarzsira. A valaha Nagyszigetnek is
nevezett, 257 négyzetkilométer kiterjedésű, sarló alakú földnyelven fekvő,
összesen 11 Pest megyei településnek
a rendszerváltás idején regisztrált 56
ezer helyett jelenleg 90 és fél ezer állandó lakosa van. A 3–10 kilométer
széles Csepel-szigeten a rendszerváltás
időszakában mindent egybevetve 147
ezer, ma pedig 167 ezer állandó lakos
élt, illetve él. Az alig negyedakkora (31
kilométer hosszú és átlagosan 2,3 kilométer széles) Szentendrei-sziget négy
községének ha nem is ilyen tempóban,
de ugyancsak folyamatosan gyarapszik
a népessége, az állandó lakosok száma
jelenleg hétezer főre tehető. A hazai
Duna-szigetek közül a legtöbb aprófalu a folyó felső szakaszán fekvő, 375
négyzetkilométer kiterjedésű Szigetközben bújik meg. Az ottani húsz község között nyolc olyan akad, amelyiknek lélekszáma nem éri el az ezer főt.
A Duna-szigeteken található, összesen
37 hazai település közül a legkisebb éppen a Szigetköz keleti spiccét birtokló

Vének: a középkorban a pannonhalmi
apátság halászfalujának számító, jelenleg 186 lakosú helységben a rendszerváltás óta húsz százalékkal nőtt a
népesség. A folyóvizek által közrefogott itthoni minifalvak között egy Pest
megyei is akad: a nagyobbrészt szerbek
lakta Csepel-szigeti Lóréven a KSH
szerint 320 állandó lakos él. A vizek
határolta legnagyobb kiterjedésű hazai
földdarabon, a 400 négyzetkilométeres
Mohácsi-szigeten (amely közigazgatási
értelemben Baranya megyéhez tartozik,
noha valójában már az Alföldön fekszik) a mohácsi városrész Újmohácson
kívül egyetlenegy állandó település található, az adminisztratív szempontból
dunántúli, földrajzi tekintetben viszont
Dunán inneni Homorúd, amely nem
kevesebb mint 44 négyzetkilométeres
határt birtokol, és közel 600 állandó lakosnak ad otthont.
HVG 2012/11 03.17. 18.
HVG-Ténytár
Duna-szigeteken fekvő hazai települések (HVG 2012/11 03.17. 18. •
HVG-Ténytár)

Sziget /Település

Lélekszám
1990
2011
Csepel-sziget
Csepel (XXI. ker., Bp.) 90 197 76 816
Szigetszentmiklós 19 372
34 331
Szigethalom
9 795
17 221
Tököl
6 308
10 352
Ráckeve
8 091
10 016
Halásztelek
6 207
9 080
Szigetcsép
2 184
2 320
Szigetszentmárton
1 583
2 140
Szigetújfalu
2 500
2 039
Szigetbecse
1 2661
1 358
Makád
1 209
1 232
Lórév
313
320
Mohácsi-sziget
Mohács-Újmohács* 20 326
18 884
Homorúd
870
598
Szentendrei-sziget
(Tahi)tótfalu**
3 404
5 567
Szigetmonostor
1 281
2 248

Pócsmegyer

654
1 928
(ma 2048 fő /szerk.)
Kisoroszi
598
958
Szigetköz
Halászi
2 727
2 939
Győrzámoly
1 396
2 522
Dunaszeg
1 482
1 985
Ásványráró
1 971
1 871
Dunakiliti
1 879
1 861
Máriakálnok
1 198
1 712
Vámosszabadi
858
1 598
Darnózseli
1 579
1 582
Győrladamér
971
1 576
Győrújfalu
931
1 494
Dunaszige
1 439
1 426
Hédervár
1 063
1 177
Nagybajcs
837
909
Kisbajcs
666
838
Lipót
658
659
Püski
663
639
Feketeerdő
345
557
Kisbodak
368
349
Dunaremete
248
241
Vének
152
186
*Csak Újmohács településrész fekszik
a „pesti oldalon”. **Csak Tótfalu településrész fekszik a szigeten.
Forrás: HVG-gyűjtés

ASZTALOS
ÉPÜLET ÉS BÚTORASZTALOS MUNKÁT
VÁLLALOK.
KÜLSŐ ÉS BELSŐ
NYÍLÁSZÁRÓK
EGYEDI BÚTOROK
GYÁRTÁSA BEÉPÍTÉSE
GÁL FERENC
06-30 241 0592

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
A MEGNÖVEKEDETT ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS HATÓSÁGI FELADATOK ELLÁTÁSA ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK TISZTELT ÜGYFELEINKET, LAKÓTÁRSAKAT ÉS
NYARALÓTULAJDONOSOKAT, HOGY A HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJÉT SZÍVESKEDJENEK SZIGORÚAN BETARTANI AZ ALÁBBIAK SZERINT:

HÉTFÕ: 13 ÓRÁTÓL 16 ÓRA 30-IG • SZERDA: 8 ÓRÁTÓL 16 ÓRA 30-IG • PÉNTEK: 8 ÓRÁTÓL 12 ÓRÁIG
AZ ÜGYFÉLFOGADÁSI IDÕN KÍVÜL A HIVATAL BEJÁRATÁT ZÁRVA TARTJUK, MELYNEK SZÍVES TUDOMÁSULVÉTELÉT ÉS MEGÉRTÉSÉT KÉRJÜK.
KÉPVISELÕ-TESTÜLET

www.pocsmegyer-surany.hu
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Települési gondolatok
Bosszúságok és örömök
A későbbiekben kiderül, hogy az alcímben nagyon finoman fogalmaztam
és az is talán meglepő lesz, hogy kendőzetlenül fogalmazok. Ennek az az
oka, hogy az elmúlt két évben nagyon
sokszor szóvá tettem magánszemélyként, a Vata Kör tagjaként mindazon
dolgokat, amiről most is több apropó
kapcsán írok.

Szemét kollekció
Csak a saját véleményemet, érzelmektől nem mentes gondolataimat
írom le, és remélem elolvassák.
Föld Napja (április 22.) előtt az
Önkormányzat dolgozói, utána 27-én
pénteken du. a fiatalok egy csoportja
takarított/szedett szemetet a település
Sziget útja mentén és a Vodafon toronytól lefelé jövő úton.
A Vodafon torony felől a Református temető oldalában lefelé jövő út
mentén volt szerencsém a fiatalokkal
összesen egy óra alatt a képen látható
utánfutót megpakolni mindazzal, amit
a település lakói illegálisan elhelyeztek.
Mi találtunk ott?
Hűtőszekrényt legurítva, összetörve
darabokban a lőtér északi oldalában,
elektromos részei szerteszéjjel szórva
a fokozottan védett csikófark növény
kis maradék állományán ugyanott. (E
növény itt lévő példányainak egy töve
30 000Ft eszmei értékű, ha azt elviszik,
tönkreteszik, s természetesen mindezen
rajtakapják, vagy kiderül. )
Begyűjtöttünk széttört TV képernyőt, melynek üvegszilánkjai hevertek
4.

már szinte benőve az út oldalbevágásában, életveszélyesen minden arra járó
élőlény, kutya, macska, ember számára,
ha véletlenül belelép. Sörös dobozokat,
üres cementes zsákokat, sittet (csempedarabokat...).
Elszórt papírzsebkendők, chipszes
zacskók, pálinkás üvegek már szinte megszokottan hevertek ott, mint a
település bármely útja mentén. Itt járnak le jobb híján kisgyerekes anyukák
Surányból az óvoda, iskola felé!!!
Borzasztó, Szent István-i gondolataim támadtak mindazokkal kapcsolatban, akik ezt tették, akik így viselkednek, gondolván, hogy így, itt ezen
a helyen kicsit eldugva a szemek elől,
megúszhatják a számonkérést! És
megúszhatják!
Minimum azt a gondolatomat azért
konkrétan le kell írnom, hogy még
mindig áll két szégyenkő a református templom előtt. Oda kéne azokat
állítani, akik képesek ilyen tevékenységre (sokan vannak, a Bocskai téren el
sem férnének, hiszen a településen egy
tavalyi évben végzett felmérés során
több, mint 100 illegális lerakót találtak,
olyan tömegű szemetet, sittet, aminek
elvitelét az Önkormányzat saját költségén nem tudja megoldani), hogy mindenki láthassa, megszégyeníthesse
azokat, akik nem a település szépítésén, rendjének megőrzésén, javításán
fáradoznak, hanem pont az ellenkezőjét teszik.
Mindezt azzal is alá tudom még támasztani, hogy már második éve lopják
el a virágokat, idén már a virágládát is
a bekötő út menti „Isten hozta Pócsmegyeren” üdvözlő tábla vályújából.
A Zöldsziget Polgári Kulturális
Egyesület az Önkormányzattal karölt-

A takarításban segédkezők

ve évek óta dolgozik azon, hogy szebb,
virágosabb legyen a település. Az az
idős, 80 éven felüli hölgy, aki minden
évben ide, mint az Egyesület tagja saját
költségén megveszi a virágot, beülteti,
kiteszi, vajon mit érezhet ennek kapcsán? Megérdemli, hogy a nevét itt is
megemlítsük, Kiss Irén, Inci néni. Ő
ezen kívül nagyon sokszor pénzado-

Utánfutó megpakolva
mánnyal is segítette az önkéntesek, pl.
a Vata Kör munkáját is.
Legyen itt még egy példa
A szérűskert mögött kialakult anyagnyerőhely (többször írtam róla!), homok, kavicsbánya, kis tó környezetében kialakult egy nagyon szép madárélőhely. A Duna-Ipoly Nemzeti Park
védett területe ez, bár magántulajdonú
terület is egyben. A tulajdonos egy
másik hasonló, kisebb, 100 m-el keletebbre fekvő volt homokbánya területét kitakarította, szép fiatal nyárfás
spontán újulat van benne, újra tele van
kerékpárbelső-gumikhoz hasonló szeméttel, nem kevéssel!
Egy ott megszólított fuvaros, azt
mondta, hogy a főnök irányította ide,
hogy rakja le a szemetét!!!!
A nekem szemétszedésben segítő fiatalok hosszan sorolták, hogy a település
egyes területein hol, merre vannak még
hasonló illegális lerakók! Gondolom,
szívesen segítenének a település vezetőinek a felderítésben.
És vajon mit éreznek azok, akik a
szemetelésükkel, lopással mások érwww.pocsmegyer-surany.hu
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tékteremtő igyekezetét tönkreteszik?
Gondolom azt, hogy úgysem történik
semmiféle szankcionálás.
Hogyan lehet az, hogy ilyen körülmények között a település lakói közül
mindössze – ha jól tudom - két pócsmegyeri tagja van a Szigetmonostori Polgárőrségnek, akik nálunk is járőröznek.
Hogyan lehet az, hogy ezt látva az
Önkormányzat tervei között csak jó
pár év múlva szerepel egy mezőőr-település őr foglalkoztatása?
Hogyan lehet az, hogy nem háborodunk fel többen és adunk hangot ennek
az áldatlan állapotnak: a szemetelésnek,
a sitt lerakásnak, a buszmegállók rongálásának, a kutyapiszokkal való kellemetlenségek okozásának, a gázkészülékek leszerelésének, …
Nem tudunk arról, hogy megkerülte a gyógyszertárból pénzt elvivő tolvaj,
hogy megbüntették-e a helybéli gazda
zöldségét ellopó és azt helyben árusító
szintén helybéli lakost. Kiderült-e sok
egyéb kisebb lopás elkövetője. Mert
olyan hangok és mondatok elhangzanak a faluban, hogy sejtjük vagy ismerjük is azt, aki elkövethette!
Ha ismerjük, miért nem tudhatjuk,
hogy ki az, aki a falubeliek életét erkölcstelen viselkedésével felháborítja?
Azzal, hogy valamiről nem beszélünk, homokba dugjuk a fejünket és
nem kérünk segítséget a település lakóitól, még nem oldódik semmi. Sőt, a
szemétdíj esetleges emelkedésével ezek
a problémák csak még erősödni fognak.
Ellenőrizni, ha kell szankcionálni kell,
ez a személyes véleményem.
Úgy gondolom ezen felül, hogy
az országban máshol is van sok ilyen
probléma, aminek megoldását most
már Kormányzati szinten pl. azzal
igyekeznek megoldani, hogy kijelölnek egy Te Szedd napot, ami idén június 2-án van. Erre az akcióra, ennek
megszervezésére Önkormányzatok,
Civil Szervezetek is jelentkezhetnek.
Itt a lehetőség!
Még egy kérdést szeretnék
feltenni, mint a település lakója
Az itt látható képen az a helyzet van
megörökítve, ahogyan az üdvözlő tábla
el van helyezve Surány II. Nárcisz-Galamb utca elágazásában.
Az üdvözlő tábla a hirdető tábla
elé lett lebetonozva, ennek következtében annak funkcióját átvette az üdvözlő tábla, amin hirdetések, Elektromos Művek „üzenetei” kerültek elhewww.pocsmegyer-surany.hu
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Nincs hirdetőtábla

S hogy hol vannak az örömök?
Most már vannak társaink a szépítő,
szemétszedő, rendteremtő igyekezetben, mindenféle korosztályból., bár
még kevesen vagyunk.
Vannak már önkéntes felajánlások,
beadvány készült a település két részét
összekötő közlekedésnek a biztonságosabbá, rendezettebbé tételér.
Sikerült sittmentessé és járhatóbbá
tenni a Vágóhidi- összekötő földutat
Surány és a falu között.
Sikerült eredményesen megrendezni a falubeli Jótékonysági Bolhapiac után a surányi Közösségi Házban a
második bolhapiacot. Köszönjük az itt
megjelenők és vásárlók, az „ügyet” értők” segítségét.

Mégis van!
lyezésre. Mivel rendszeresen arra járok,
igyekeztem leszedni ezeket mindaddig,
amíg csak ragasztószalaggal voltak feltéve. Már kapcsológéppel kezdik felrakni a hirdetéseket, megrongálva a köszöntő táblát!
Kérdésem: milyen meggondolásból
került így ide ez az üdvözlő tábla? Ki
rendelkezik afelett, ki szabályozza, ad
rá engedélyt, hogy az egyéb, vállalkozói hirdető táblákat hova tehetik? Ki
fogja a hirdetőtáblát egy jól látható
helyre mihamarabb elhelyezni, és rendbe tenni, hogy funkcióját elláthassa?

Bolhapiac Surányban
Most már van külsős hallgatósága a
testületi üléseknek, megindult egy alulról szerveződő helyi piaci tevékenység,
születőben van egy röplabdapálya,……
Mindehhez társ az önkormányzat, s
a közös munka intenzitása is talán nőni
fog a tőlük kapott, igényelt, kért segítséggel.
Talán kezdjük azt megérteni, hogy
csak összefogással tudunk előbbre jutni és egyenlőre csak saját, alulról jövő
kezdeményezésekkel és saját erőből.
Ezt teszi Magyarországon minden,
már eredményeket elért önkormányzat:
próbálja segíteni a települési közösség
önszerveződését és tevékenységét. Mi
ennek a kezdetén járunk.
Merjük remélni azt is, hogy kevesebb
lesz az olyan kérdés, mint egy régebben
elhangzott kérdés a faluban:” Mit akar ez
nő?” Ez én lennék.
Tisztelettel

Nők a bolhapiacon

Bécsy Lászlóné
nyugdíjas pedagógus
surányi lakos
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Április 30-án gyönyörű napra virradt a
Szentendrei-sziget lakossága. Ezen a
napon került megrendezésre a szigeti
települések közös rendezvénye a szigeti Lovas Majális. Izgalmas programokat
hirdettek a szervezők. Főzőversenyt,
lovas és kutyabemutatót. Kis pócsmegyeri csapatunk 11 órára ért a helyszínre, ahol már Németh Miklós polgármester úr és Karsai Gábor a művelődési
házunk vezetője várt bennünket. A
főzőverseny már elkezdődött, sok-sok
szorgalmas kukta serénykedett a tüzek
körül. A mi hagymánk is pirult, Kissné
Jacsó Katalin, Kajos Lászlóné és Zsámboki -Szente Lívia segédkezett a főszakácsunknak a tennivalókban, s közben
igyekeztünk a szomszédok bográcsaiba
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Monostori majális
(Jövőre Veletek Megyeren!)

is belekukkantani. Ínycsiklandozó illatok szálltak a levegőben, mindenki másképp igyekezett fűszerezni a marhahúsos ételét. A rekkenő meleg ellenére
jó volt a hangulat, a gyerekek remekül
szórakoztak a rögtönzött játszótéren.
Sajnos lehetett volna több látogató is,
bőven elfértünk volna a szép lovas-farmon. Az ebédfőzés közben egy szigeti
településekről szóló totót töltöttünk ki,
mely megmutatta, mennyire ismerjük
egymás életét, történelmét. Eközben a
polgárőrök egy igen érdekes ügyességi

A győztes pócsmegyeri csapat

Molnár Zsolt szigetmonostori, Dr. Sajtos Sándor tahitótfalui, Németh Miklós
pócsmegyeri polgármester urak, valamint Brúder László József Kisoroszi Község
képviseletében
www.pocsmegyer-surany.hu

pályát készítettek elő, melyen minden

település csapata indult. Szente Gábor,
Szente Olivér, Németh Miklós, Gyöngyösi Melitta, Kajos Balázs , Németh
Barnabás és Zsámboki Endre képviselték Pócsmegyert ezen a megmérettetésen. Ők voltak a legügyesebbek ezen
a pályán. Eközben a zsűri értékelte az
elkészített finomságokat. Karsai Gábor
főztje a második helyezést érte el. Ennek nagyon örültünk, majd jó étvággyal
el is fogyasztottuk, természetesen megkínáltuk az érdeklődőket is. Kajos Ani
néni finom süteménnyel dobta fel a
hangulatot, melyet aznap reggel készített el. Valószínű, hogy ez a második
helyezés és az ügyességi verseny teljesítménye is hozzájárult ahhoz, hogy
az összesített versenyben Pócsmegyer
csapata lett az első és így mi vihettük
haza azt a vándorserleget, amit egy évig
őrizhetünk.
Azt gondolom ez igen szép teljesítmény volt a résztvevőktől, gratulálunk
nekik és köszönjük, hogy lelkesedésükkel hozzájárultak Pócsmegyer sikeréhez!
Külön köszönetet mondunk a szervezőknek, Szigetmonostor Község
Önkormányzatának, valamint a Monostori Lovas Farm Közhasznú Sportegyesületnek!
Nagyon jó hangulatban ért véget ez
a találkozó, s közben megtudtuk, hogy
jövőre kis falunk lesz a házigazdája ennek a rendezvénysorozatnak. Nagyon
szeretnénk, ha még többen jönnének
hozzánk, és még több érdekes, a faluközösségeket összefogó programot
tudnánk megszervezni.
Szente Sándorné
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Balogh Jánosné Horváth Terézia

Régi pócsmegyeri cserépedények 4. – Csíkos fazék
A sorozatomban eddig bemutatott
mázatlan cserépedények után a további cikkeimben olyan tárgyakat ismertetek, amelyeket kívül-belül bevontak
átlátszó ólommázzal. Az ilyen fazekaskészítmények többnyire tetszetősebbek és természetesen drágábbak voltak,
mint a hasonló méretű és formájú mázatlanok.
Elsőként egy olyan edényt mutatok
be, amelynek a néprajzkutatók körében
szilke a neve. Anyaga lehet tűzálló vagy
nem tűzálló föld is. Előbbi esetben főzésre is alkalmas (kellő óvatossággal),
utóbbi esetben csak tárolni vagy hordani lehet benne élelmiszert.
Ezt a csíkos főző-tároló edényt a
dunántúli népnyelvben elterjedt fazék
elnevezéssel illették a pócsmegyeriek.
Formája olyan, mint a keskeny fenekű
mázatlan fazéknak, amilyent a novemberi Kisbíróban közöltem. Hasonlóképpen egy függőleges állású füle van,
mely a szájából indul ki. A szájának a
pereme is olyan, mint a mázatlan fazéké. Belül sárga mázas. Külsejét fehér földfestékkel vonták be és a fölött
– második rétegként – váltakozva sárga,
zöld és sötétbarna mázzal függőleges
irányban csíkozták. Ez a fajta díszítmény egyértelműen mutatja, hogy a fazekasságáról híres, a Vértes lábánál fekvő, Fehér megyei Csákváron készült.
Mérete közepesnek számít a mázas fazekak körében. Magassága 20 cm, szája
átmérője 14 cm, űrtartalma 2,5 liter.
Bordáék-Bándiék háztartásából került elő. Bándi Lajosné Borda Julianna
(1910–1990) elmondása szerint Szentendrén vásárban vették az ilyen edényeket, kb. 1920-ig. Ha egy-két személyre
főztek, akkor használták ezt a méretet.
Azelőtt, a 30-as évek végétől kezdve
több ilyen kisebb „fazék” kellett a háztartásban, mert ha a surányi nyaralók
nem vitték el, nem vették meg mind a
teheneik tejét, akkor ilyenekbe szűrték
bele a maradékot, megaltatták, és túrót, tejfölt csináltak. Három tehenük
volt, „köllött a hej” a tejüknek, szükség volt tároló edényekre. Hasonlókba
szoktak a XX. század közepén szilvalekvárt tenni. Nagyobb fazékba csak
„szorultságból” tették a lekvárt, mert
az „nagyon soká tart, ha kikezdik”. A
száját papírral bekötötték és a „kamrában” tartották. Régebben a padlásra is
8.

tettek szilvalekvárt, de ott „félős, hogy
szétszíjja a fagy” az edényt. Ha a csíkos
fazék üres volt, használaton kívül volt,

rajta. Ha szükség volt valamelyik ott
tartott edényre, akkor az alacsonyabb

Keskenyfenekű mázatlan fazék

Csákvári csíkos fazék

akkor a konyhában a „fazékpócra” tették „dísznek”, mert „az vót a szép, hogy
tele legyen” a polc kisebb-nagyobb színes edénnyel. A pitvart a konyhától
elhatároló vastag gerendán végigfutott
egy egysoros tányértartó polc. Ennek a
polcnak a leírását és képét is közöltük
a Borszékiné Rétháti Ágnessel közösen
készített könyvünkben, melynek címe:
„Pócsmegyeri konyhák I.” A polc alsó
részén tányérokat tartottak ferdén felállogatva, felső lapjára pedig szájukkal
kifelé fektették a szebb fazék-féléket.
A XX. század közepén a hagyományőrző berendezésű pócsmegyeri házakban
is csak legföljebb egy-két cserépedény
került a polc tetejére, inkább fogantyús,
zománcos fém edényeket, például akkor divatos tejeskannákat tartottak már

régi házakban fölnyújtott karral, kézzel le tudták emelni. Magasabb házban
csak „székrű”, azaz székre állva érték
el a polcot. De hogy ne kelljen mindig
széket elővenni, Bordáék „fazékszedő
pácát (pálcát)” rendszeresítettek a kisebb, könnyebb edények leemelésére.
Ezt a hengeres rudat bedugták a szájával kifelé álló cserép- vagy zománcos
edénybe és „fennakasztották” rajta,
úgy emelték le. Gyűjtésem idején Bándi Lajosné a konyhaajtó mögött balra a
sarokban álló, volt „söprünyelet” használta ilyen célra.
Amikor 1961-ben megvettem a csíkos fazekukat a Néprajzi Múzeum számára, akkor már nem volt rendeltetése.
A Múzeumban a 61.119.4 leltári számot
kapta.

Gratulálunk Dr. Kiss Andrásnak!
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 2012. február 15-én úgynevezett „Életút pályázatot” írt ki 65 éven felüli hazánkfiainak, hölgyeinek.
A pályázat felhívás nagy érdeklődést váltott ki az érintett lakossági körben,
hiszen 2500 pályamű érkezett. Az eredményhirdetésre 2012. április 28-án került
sor.
A kiírásra pályaművet küldött be az újságunkban rendszeresen publikáló Dr.
Kiss András, nyugalmazott háziorvosunk, aki a Nagyváradon kiadott könyvéből
kiragadott részletet, politikai megpróbáltatásokkal tarkított romániai egyetemi
évei sűrített változatát nyújtotta be.
Dr. Kiss András a 2500 pályázatból negyvenedmagával külön díjban részesült.
www.pocsmegyer-surany.hu
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G O N D O S K O D Á S
B E T É T S Z Á M L A
– FOLYAMATOS TAKARÉKOSSÁG
– MÁR HAVI 500 FT MEGTAKARÍTÁSI
ÖSSZEGTŐL
– BIZTONSÁGOS, KÉNYELMES
MEGOLDÁS
– OBA BIZTOSÍTOTT BETÉT
– ELŐTAKARÉKOSSÁG IDŐTARTAMA
MINIMUM 3 ÉV
– KAMATA: MINDENKORI JEGYBANKI
ALAPKAMAT –0,5%
További információért keresse
munkatársainkat!
Dunakanyar Takarékszövetkezet
Pócsmegyeri Kirendeltsége
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Szolgáltatási díjak
44/2012. (IV. 19.) Ök. sz. h a t á r o z a t:
Pócsmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fenntartásában lévő Akácos u. 17. szám alatti hétvégi ház, a Táncsics u. 2. szám alatti Művelődési ház és
Könyvtár, a Kossuth u. 14. szám alatti régi óvoda, a Hunyadi u. 6. szám alatti Polgármesteri Hivatal, valamint a
sportöltöző 2012. évi szolgáltatási díjairól készült előterjesztést megtárgyalta és a határozat melléklete szerint
az egységes szolgáltatási és bérleti díjak mértékét jóváhagyja.
Határidő: 2012. május 1-től
A határozat melléklete:

Tel.: 06-26/395-003

www.pocsmegyer-surany.hu
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Vibráló Pipacsok
2012. május 12-én, szombaton a Pócsmegyeri Művelődéi Ház adott otthont
Harkányi Rita festőművész Országok,
Tájak, Virágok című kiállításának. A
megnyitón Varga Patrícia mondott beszédet, amelyben kiemelte, hogy a művésznő munkáit az úgynevezett” flow”
minőségben hozza létre. A flow jelenségét
Csíkszentmihályi Mihály pszichológus,
pedagógus, egyetemi tanár, fejlődés- és
neveléslélektan, valamint a kreativitás- és tehetségkutató közel két évtizedes
kutatómunka után fogalmazta meg az
1900-as évek közepén.

A tárlatmegnyitó közönsége
Harkányi Rita alkotásai számomra kifejezik a természetszeretetet, egy
sajátos esztétikai harmóniát, a déli,
mediterrán elvágyódást és a határtalanságot, a nőiességet egyaránt. Leginkább
narancs alapon pirossal festett pipacsos képe ragadott magával, amelyben
keveredett a lüktető dinamizmus, a
természetszerű nyugalom és teljesség

kettőssége. Egyedi és rendkívül eredeti
színkombinációja különlegességének
ellenére harmóniát sugárzott.
Megtekinthettük továbbá korábbi utazásai alapján készült tájképeit és
orchideás sorozatást, amely szintén
rendkívüli finomságot és nőiességet
árasztott. A művésznő egy jobb agyféltekés rajz és festőkurzuson is részt
vett korábban. A jobb agyféltekés rajzmódszert Betty Edwards amerikai író,
művésztanár vezette be és dolgozta ki
az 1970-es évek végén. Az Edwards’
metódus, amelyről könyv 1979-ben
jelent meg, nagy népszerűségnek és
elismerésnek örvendett. Ez az újfajta
vizuális látásmód az agy mindkét féltekéjét dolgoztatja és különösen a művészi képességekért felelő oldalt fejleszti,
illetve harmóniába hozza a két félteke
működését, ezáltal teljességet ad.
Csíkszentmihályi Mihály kutatásai során egy érdekes területet fedezett
fel, rájött, hogy a festők képeik alkotása
közben úgy viselkednek, mintha transzba
estek volna; annyira leköti őket az alkotás
élménye, hogy elfeledik a való világot.
"Megjelenik az alkotás élménye, a
dicsőség, a vágy, a teljes bevonódás érzése, s ez a pszichológiai terület még
kiaknázatlan az emberiség számára."
Alkotás során a tudat erősen fókuszál, összhangban van és egy cél felé
tart, ekkor megszűnik az öntudat ér-

zése, az időérzék, és egyfajta egyensúly
lép fel az alkotó képességei és feladat
nehézsége között, ezt hívjuk flow élménynek. Ami valóban áthat minden
művészi alkotást, hiszen az alkotás
folyamata maga egy elragadtatottság,
amikor kiszakadunk a hétköznapi valóságból. Felfogható egyfajta terápiának
is, amely nélkül a lélek nem tud kiteljesedni, a folyamat végül teljes boldogságérzést okoz. Zenészek, sportolók is
tipikusan átélhetik a flow-t. Emellett a
keleti vallások által tanított „egységérzés”, azaz az univerzummal való eggyé

A művésznő Harkányi Rita és a
kiállítást megnyitó Varga Patricia
festőművész
válás érzése rendkívül közel áll a Csíkszentmihályi által flow-ként leírt állapothoz.
A kiállítás 2012. június 4-ig tekinthető meg a Táncsics utca 2. szám alatt.
Gaál Nóra HCJD
Fotó: Gyimesi János

Irány Surány! – Felhívás
Tisztelettel kérünk minden kedves Surányhoz kötődő embert, hogy
amennyiben van birtokában Surányról bármilyen érdekes történet,
régi fotó, mozgókép, írásos vagy egyéb dokumentum, támogassa
vele munkánkat!
A Surányi Fürdő Egyesület és civilek – többek között Gyimesi
János, Miklós István Géza, Pásztói Katalin, Tódor Krisztina és Vaja
László - összefogásában dokumentum DVD összeállítására készülünk: Surány személyes történetének bemutatására. Közös célunk,
hogy összegyűjtsük azokat a még fellelhető információkat, amik
Surány történetét mutatják be. Külön foglalkoznánk az „alapítók”
idejével, a háború- és az azt követő időszakkal, a 80-as évekkel, illetve az azután érkezettekkel – a jelennel.
Szeretnénk a híres családokat is összegyűjteni. Fontosnak tartjuk
megszólítani a ma 80 év körüli embereket is, akik még emlékeznek
a régi időkre. Ezeket az emlékezéseket azután kiegészítenénk a saját
emlékeinkkel. Az elbeszélések felvételével hiteles képet kaphatunk
az „utolsó paradicsom” történetéről. Várjuk a Surányról sokat tudó
emberek jelentkezését is, akik szívesen beszélnének.
A Surányi Fürdő Egyesület részéről:
Csóka Edina: cse@freemail.hu
10.
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www.perihelion.hu
Mindig napközelben
Napelemes villamosenergia termelő rendszerek tervezése és
kivitelezése
nyaralókra,
családi házakra, ipari
és
mezőgazdasági létesítményekre.
Cégünk a megújuló energiaforrások hasznosításában segíti Önt,
a tanácsadástól a teljes körű kivitelezésig.
A villamosenergia termelő napelemes rendszerek az ELMŰ
hálózatát használják az energia tárolására. Így érhető el, hogy
éves szinten a villamosenergia számla nulla.

Kérjen ingyenes felmérést!
Ferengi Bt.
2017, Pócsmegyer-Surány Jegenye utca 6.
www.perihelion.hu
somogyi.jozsef@perihelion.hu
jozsef.somogyi@gmail.com
Tel.: +36-30-638-68-08

www.pocsmegyer-surany.hu

Strand-hírek

Kedves Olvasók! Az idei év fontos mérföldkő a leányfalui fürdő életében. Ebben
az évben ünnepeljük a strand megnyitásának 40. évfordulóját. 1972. április 30-án
a helyi és a szentendrei településvezetők
(funkcionáriusok) jelenlétében avatták
fel a térség legismertebb fürdőhelyét.
Az eseményhez kapcsolódóan május
utolsó hétvégéjén (a falunapi rendezvényekhez is időzítve) színes programokkal
és egy kisebb ünnepség keretében látjuk
vendégül az elmúlt negyven évben a fürdő működéséért sokat tett személyeket.
A jubileum keretében a strand építésének mozzanatait bemutató és leányfalui
fürdőkultúrát népszerűsítő fotókiállítást
szervezünk a strand aulájába.
Kedveskedni szeretnénk a hozzánk
hasonlóan, az idén 40. évüket betöltő vendégeinknek is. Akik Leányfaluból, vagy a
szentendrei kistérség egyéb településeiről
érkeznek, bejelentett lakosok (lakcímkártya) és igazolni tudják, hogy ebben az évben töltik be a 40. életévüket, egy alkalommal ingyenesen jöhetnek a fürdőnkbe. Reméljük Ők is hírét viszik jubileumunknak.
Az ünnephez is kapcsolódóan igyekszünk a fürdő arculatát megújítani. Szeretnénk a megjelenésükkel - a fejlesztéseinket folytatva - egyfajta rendezettséget elérni, amely a vendégeink kulturált
kiszolgálását erősíti. Javítjuk a főépület
homlokzatának állapotát, felújítjuk a fürdőbejárathoz tartozó járda és pihenőterek
burkolatait. Megújul az aulánk belső világa
is. Elvégezzük a parkoló kátyúzásának és
felületjavításának munkáit. Több és új tájékoztató/figyelemfelhívó táblát helyezünk
el a strand területén és tovább folytatjuk a
fürdő belső részeinek virágosítását.
A felújítási munkák alatt a nyitva tartásunk folyamatos. Sajnos a munkák egy
részét csak vendégidőben tudjuk végezni,
ezért megértésüket és türelmüket kérjük.
Aki ellátogat hozzánk láthatja, hogy
megkezdődött a szaunaház bővítése,
amely új és megújuló szolgáltatásokat
hoz az életünkbe. Ősztől rönkszaunával,
só- és infraszaunával, nagy télikertes pihenővel, benti csobbanó medencével és
csontkovács rendszeres rendelése mellett
várják vendégei(n)ket. Reményeink szerint a „Dunakanyar Legjobb” szaunája a
minőségi fejlődéssel további kikapcsolódási lehetőséget teremt a pihenést, feltöltődést kereső látogatóinknak.
Mindezek mellett ebben az évben nem
változtatjuk árainkat és megszokott kedvezményeinkkel várjuk a vendégeinket. A
parkolásért, hasonlóan a tavalyi évhez, az
idén sem kell fizetni.
Március hónaptól már SZÉP kártyával
is tudnak fizetni a vendégeink. Egyenlőre
az OTP Bank által kibocsátott kártyát
tudjuk elfogadni. Aki MKB vagy a K&H
bankok termékével rendelkezik, azoktól türelmet kérünk, jelenleg is központi
egyeztetés alatt van a különböző kibocsátók egységes elfogadási szabálya.
Aktuális információkat találnak a www.
leanyfurdo.hu honlapon. Kérjük, kísérjék
figyelemmel az ott megjelelő híreinket.
Leányfalu Termálfürdő Kft. vezetése
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Megalakult a Pócsmegyer – Surány S.E.

A kupagyőztes csapat

2012. május 1-én négy csapat
részvételével, nagypályás labdarugó tornával ünnepelte megalakulását a Pócsmegyer-Surány
SE. A végső küzdelemben büntető-rúgásokkal a Surány T.C.
csapata nyerte el a díszes kupát
és oklevelet.
A mérkőzések alatt a hölgyszurkolók és gyerekesek is megismerkedhettek és beszállhattak
a zumba vérpezsdítő mozgásába.
Gyimesi János képei és írása

Részletekben is megfizethető
az szja
100 ezer forintig kérhető a kedvező fizetési feltétel

Idén is élhetnek a pótlékmentes részletfizetés lehetőségével azok az adózók, akiknek
a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségük nem haladja meg a 100 ezer forintot.
A korábbiakhoz képest fontos változás azonban, hogy az idén az első részletet már a
bevallás benyújtásának határidejéig, azaz 2012. május 21-ig meg kell fizetni.
A kedvezményes fizetési lehetőségre jogosultak azok a magánszemélyek, akik:
2011-ben áfa-fizetésre nem voltak kötelezettek,
2011-ben nem folytattak egyéni vállalkozói tevékenységet,
az szja-bevallásuk szerinti fizetendő adójuk nem haladja meg a 100 ezer forintot.
A részletfizetést kérő adózóknak a 1153-as bevallási nyomtatvány főlapján – az erre
szolgáló kódkockát bejelölve – kell jelezniük, ha kötelezettségüket részletekben akarják
megfizetni.
Az szja-bevallásban kérhető részletfizetés előnye, hogy illeték- és pótlékmentes, a
kedvezményt adózói indokolás és mérlegelés nélkül, a közös háztartásban élők jövedelmi- és vagyoni viszonyainak vizsgálatát mellőzve biztosítja az adóhatóság. A részletfizetés engedélyezése automatikus, arról külön értesítést nem kap a magánszemély, azonban
a kedvezményes fizetési lehetőségre nem jogosult adózó kérelmét az adóhatóság határozattal utasítja el.
A május 21-ei első részletfizetési határidőt követően a további részletek esedékessége
a kérelmezett időtartamtól függően: június 20, július 20, illetőleg augusztus 21. A részleteket bankszámláról történő átutalással, a kijelölt ügyfélszolgálatokon működő POSterminálon keresztül bankkártyával, valamint készpénz-átutalási megbízással (csekk) is
teljesítheti az adózó.
Amennyiben a magánszemély nem, vagy nem megfelelően teljesíti a részletfizetést, a
kedvezmény érvényét veszti és a tartozás egy összegben válik esedékessé. Ebben az esetben a fennmaradó hátralékot az eredeti esedékesség napjától késedelmi pótlék is terheli.
Abban az esetben, ha az adózó a kedvezményes részletfizetési lehetőséget nem
tudja igénybe venni (pl. a fizetendő adó összege meghaladja a 100 ezer forintot), vagy
azt időközben „elveszíti” (például az esedékes részletet nem fizeti meg időben), kérelmet
terjeszthet elő az adóhatóságnál egy hosszabb futamidejű fizetési könnyítés engedélyezésére, vagy a tartozás mérséklésére. Ezt a kérelmet azonban már illetékköteles közigazgatási hatósági eljárás keretében, a jövedelmi-, vagyoni viszonyok vizsgálatával bírálja el
az adóhatóság, s annak engedélyezése nem automatikus.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága
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NÉHÁNY JÓTANÁCS A NYÁRRA NÉZVE
Lassan itt van a nyár, a jó idő, egyre több
ember van az utcán, nyilvános helyeken.
Ilyenkor sajnos megnő az alkalomszerű bűncselekmények száma, amik a kellemes időtöltésünket, kikapcsolódásunkat bosszúsággá
változtathatják át, valamint egyre több a
közlekedési balesetek száma is. Ezek elkerülése érdekében álljon itt pár gondolat,
amik remélhetőleg segítenek abban, hogy a
pihenés, a kikapcsolódás valóban kellemes
és gondtalan legyen.
Első és talán legfontosabb, hogy értékeink megóvásáról saját magunk tudunk a
legjobban gondoskodni.
Tegyünk azért, hogy ne váljunk bűncselekmény áldozatává!
- Őrizetlen gépkocsit ne hagyjuk nyitott
állapotban, ne hagyjunk benne iratokat,
értékeket, műszaki cikkeket.
- A kertkaput éjszaka zárjuk be, és ne legyen
a bejárati ajtóban kívülről a kulcs (megtörtént).
- A nyílászárókat szintén zárjuk, ezzel a
besurranásos bűncselekményeket nagymértékben megelőzhetjük.
- Idegen személyeket ne engedjünk be a házunkba bármennyire is megnyerőek.
• ha hivatalos személyeknek adják ki magukat, kérjünk tőlük igazolványt,
• ha gyanúsnak találjuk őket, jegyezzük fel
az általuk használt gépkocsi rendszámát és
tájékoztassuk a rendőrséget vagy a polgárőrséget, (EZ NAGYON FONTOS !!! )
- Ha van rá lehetőség, az ingatlant célszerű

ellátni távfelügyeleti biztonsági rendszerrel,
• nagyon jó riasztó, házőrző a kutya,
- Ha elmegyünk otthonról a kaput, ajtókat
ellenőrizzük, hogy bezártuk-e,
- Figyeljünk a szomszédunk értékeire, ingatlanára, ha bármi gyanúsat észlelünk, azonnal értesítsük a már említett szerveket.
Az idő javulásával egyre több embert vonz
a vízpart, pihenés, strandolás céljából és ez sajnos magával vonja az alkalmi lopások számának megnövekedését is. Ezt megelőzendő:
- értéktárgyakat ne hagyjuk felügyelet nélkül, valaki mindig tartózkodjon mellette,
- mobiltelefont, igazolványt, pénztárcát ne
vigyünk magunkkal, ha nem muszáj,
- pénzt inkább vízhatlan, nyakba akasztható
eszközbe tegyünk, ha szükségünk lenne rá,
- gépkocsit, kerékpárt ne hagyjunk lezáratlan állapotban.
Egyre több a gyalogos és a kerékpáros
az utakon. Közlekedésünk során fokozott
figyelemmel kell lennünk egymásra mind az
autósok, mind a kerékpárosok részéről:
gyalogos és kerékpáros közlekedés során
is nagyon fontos a KRESZ szabályainak
betartása,
- kiemelten lényeges a sebességkorlátozás betartása, illetve az út és látásviszonyoknak
megfelelő sebesség megválasztása, főként
azokon az útvonalakon, ahol a gyalogosok, gyerekek nagyobb számban megjelenhetnek, ( pl. az óvoda, iskola környékén
vagy Horány területén a Nagyduna sétá-

nyon, mivel ez a rész rengeteg gyalogost és
kerékpárost vonz,)
- kerékpárosok éjszaka és korlátozott látási viszonyok között viseljenek láthatósági
mellényt valamint legyen világítás a kerékpáron,
- amennyiben éjszaka az úttest szélén gyalogosan közlekednek, lehetőség szerint ne
sötét színű öltözetben tegyék, nagyon későn és rosszul észlelhetőek egy gépjárműből,
- ügyeljenek a járműveik műszaki állapotára, a fékberendezésekre,
- amennyiben lehetséges viseljenek sisakot
(a legújabb kutatások és statisztikai adatok alapján azok a kerékpárosok akik sisakot viseltek és balestet szenvedtek azoknál a súlyos vagy halálos fejsérülés sokkal
kisebb százalékban fordult elő )
- ittasan ne vezessünk gépkocsit, motorkerékpárt és ne üljünk kerékpárra sem.
Reméljük ezen jótanácsok és felhívások
segítenek értéktárgyaink megőrzésében,
közlekedésünk biztonságosságának elősegítésében, és reméljük, segít a jó kapcsolat
kialakításában az állampolgárok és a hatóságok között.
Kérdés esetén bizalommal forduljanak a
polgárőrséghez és a rendőrséghez!
Köszönjük!
Készítette:
Szigetmonostori Polgárőrség a
Tahitótfalu Rendőrőrs közreműködésével
+36-20-489-6756; +36-30-621-2960

SZIGETMONOSTORI POLGÁRŐRSÉG
Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület
2015 Szigetmonostor, Fő u. 26.
Tel.szám:06-30-621-2960
polgarorseg@szigetmonostor.hu
Tisztelt Olvasók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy elnökünk betegsége miatt
vezetőség választást tartottunk 2012. 04. 20-án.
Tiszteletbeli elnök: Krafcsik Sándor
Egyesületünk új elnöke: Szirony György
Elnökhelyettesek: Koncsik Attila, Dobos Ágnes
Pócsmegyeri tagozat: Gaál Péter
Környezetvédelmi tagozat: Bánó Csilla
Állatvédőrség összekötő: Bródi Gábor
FEB tagok:
Gaálné Vidák Ibolya, Neszveda Péterné, Csuka István
Továbbra is várjuk azok jelentkezését, akik szeretnének
hatékonyan részt venni tevékenységünkben.
www.pocsmegyer-surany.hu
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IV. SURÁNY Rali
Ebben az évben április végén került
megrendezésre a IV. SURÁNY Rali
autós ügyességi verseny. A megmérettetésre 22 páros nevezett. Péntek este
a Napsugár téri Marika presszó adott
otthont a rajtszámok megszerzéséért
indított küzdelemnek.

kisoroszi Rácz fogadónál szabályos
ellenőrzést végeztek a szentendrei RK
munkatársai. A Sziget büfénél megismerkedhettek a versenyzők az alkohol
nélküli részegség állapotával, a rendőrök által biztosított különleges szemüvegek segítségével. Józanul lehetett

izgalom egyre fokozódott, ahogy haladtak a dobogós helyezések felé.
Íme a végeredmény:
1. Töklincz Piroska – Szabó Éva a Rali
történetének első női győztes párosa!
2. Mesterics András – Karádi György
3. Békei Attila – Békei Éva

A raliversenyzők megpróbáltatásai
Szombaton reggel – kissé borúlátó,
egyre javuló időben – vágtak neki a csapatok a 65 kilométeres távon elhelyezett
állomásoknak. Szokásos módon, borítékban kapták meg a versenyzők az állomások
megtalálásához szükséges feladatokat.
Miután ezt sikeresen megfejtették,
tudták merre induljanak az un. Check
–pontra.
Ezeken az ellenőrző pontokon többek
között meg kellett oldani a fák közé kifeszített madzag feltekerést majd visszahelyezni az eredeti állapotnak megfelelően
a mozgó kocsiból, vizsgázni a cuccok
– összecsukható létra, kemping bicikli,
fűnyíró, marmon kanna, vízisíléc stb.
– berakásából a Mercedes kombiba,
szlalom bekötött szemmel, Caterpillar kisgép vezetése, sátorállítás stb. A

A győztesek
dülöngélni, közben tolni a kerékpárt
vagy végighaladni az egyenes vonalon,
arról nem lelépve!
Már esteledett, mikor az utolsó csapat is beérkezett a célba. Mindenkinek
jól esett a bográcsban készült csülkös
babos káposzta.
.
Mindenki várta az eredményhirdetést, amely fél kilenckor kezdődött. Az

A jó hangulatban eltöltött 2 napot
együtt ünnepelték a versenyzők a verseny
szervezőivel, segítőivel és támogatóival.
Köszönjük ezt a színvonalas versenyt kitalálójának, fő szervezőjének,
motorjának Töklincz Ferencnek és legfőbb segítőjének Kirchner Andreának!
Írás és képek:
Gyimesi János

Ki tiltja meg? Nem tudhatom!
A Balkay féle Kertiszínház hatodik évadja
2007 nyarán csendültek fel előszőr dalok,szólaltak meg szebbnél szebb versek, a surányi Árvácska utca 7. sz alatti Balkay
nyaraló kertjében. Balkay Géza a hajdani legendás színész és „ szintén zenész” öccse László gondolták ki egykoron, hogy
a családi nyaraló kertjét július hónapban színielőadások megtartása céljából megnyitják a közönség előtt.
A terv megvalósult.
Az elmúlt esztendőkben olyan előadók fordultak itt meg többek között, mint Kilin Ildikó nagyváradi színművésznő, a
budapesti Tháliás fiatalok Vaszilovitcs Ádámmal és Bence Balázs Bucával, a Balkay féle Tárt Kapu Színház tagjai és legutóbb, akárcsak idén is a sokoldalú művész, Gabryel.
Az előadásokról TV és rádió riportok,cikkek is beszámoltak.
Idén júliusban, két szombaton, este fél nyolctól ismét a verseké, a zenéé a főszerep.
Balkay László és Gabryel előadásában láthatjuk a Ki tiltja meg? és a Nem tudhatom című irodalmi produkciókat, amelyekkel a magyar irodalom nagyságainak - köztük József Attilának és Radnótinak - állítanak emléket.
Július 21.-én és 28.-án szombat esténként tehát szóljanak a szép zenék és versek az ősi fák alatt!
Mindenkit szeretettel várunk!
14.
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Bámullak Ázsia!
Hogy mi közünk van egymáshoz? – ezt
akarom elmesélni Önöknek, ha van türelmük elolvasni szerény dolgozatomat.
Kiindulhatnék abból, hogy mi magyarok Ázsiából lovagoltunk idáig, - itt lepakolva a betyárbútort úgy döntöttünk, hogy
eddig és ne tovább!
De az évszázadok alatt európaivá váltunk a szláv és germán tengerben és ma már
tátott szájjal csodálkozunk, ha valami igazi
ázsiai dolgot látunk-hallunk.
Így vagyok ezzel én is, pedig még inkább ázsiai lehetnék, hiszen kun őseim pár
száz évvel később csöppentek ide a befogadó magyarok közé. Kékszemű, szőkehajú
gyerekek nyüzsögnek a családban, - ez bizony nem Ázsia.
Mandulaszemű, feketeüstökű kisgyerkőcöt egy iskolai kiránduláson pillantottam meg először. Nem is egyet, hanem egy
egész osztályt, - falkát, vagy csapatot – a
Hűvösvölgyben. Mi is osztálykiránduláson
voltunk, ők is.
Az ötvenes években a koreai háborúban
elárvult gyerekeket hoztak ide nyaralni, vagy
tanulni. Sokáig nem bámulhattuk őket, mert
egykettőre támadásba lendültek. Leszegett
fejjel rontottak nekünk, fejjel a gyomrunkba.
Kisebbek voltak, mint mi, de sok lúd disznót
győz, az egységes harcmodoruk is meglepő
volt, - de a legdöntőbb az, hogy a kísérő tanárunk megtiltotta a harcot. Szégyenszemre
elmenekültünk. /egy bunyó miatt a hős koreai nép fiaival a tanáruk könnyen az Andrássy út 60-ban találhatta volna magát./
Azóta is harcos, kemény, könnyen felingerelhető nációnak tartom a koreait. Erősíti meggyőződésemet a felnőtt fejjel megismert helyes-csinos koreai barátnőnk megjelenése. /feleségem munkatársa és barátnője/
Li Bok Nam utálta, ha valaki ostobaságokat
beszél – és erélyesen helyreigazította. Nem
egyszer engem is „helyretett”. Férfiúi büszkeségemet sértette ugyan a dolog, de tárgyilagosan megfontolva igazat kellett adjak…
És még egy koreai: angol nyelvtanfolyamra jártunk az idősebb fiammal. Én ötven körül, a fiam huszonöttel kevesebb. Egy

koreai fiatalemberrel összebarátkoztunk
/ő nem volt harapós/. Meglepetéssel vette
tudomásul, hogy apa és fia a barátai. Elmesélte, hogy náluk kizárt az ilyen közvetlen
kapcsolat apa és fia között. Persze-persze
– mi a szünetben egymást taszigáltuk, egy
cigit szívtunk stb, stb.
Koreáról Vietnamra térek. A vietnami
fiatalembert szintén a feleségem munkatársaként ismertem meg. /szegény kis feleségem gyűjtötte az efféle idegeneket, hiszen ő
is jövevény volt/ A fiú, vagy inkább férfi aspiráns volt a II. sz. Belklinikán. Néha feljött
hozzánk a feleségem invitálására, játszott a
gyerekekkel, és egyszer még vietnami ételt
is főzött, valamiféle töltött karalábét, nagyon finom volt.
A szelíd, barátságos aranyos kölyöknek
dédelgetett álma volt, hogy egy robogóra
valót összegyűjtsön. A kismotorral ő lesz
itthon a sztár. /és persze tudományos fokozattal rendelkező orvos is mellesleg/
KÍNA: az előbb említett nyelvtanfolyamról már koreai emléket meséltem, most
elmondok egy kínait is. Hogy jobban megértsenek, elárulom, a nyelviskola Floridában
működött, fél évig jártunk oda a fiammal, neki muszáj volt angolul tanulni, én csupán
szolidaritásból tartottam vele. /ő megtanult
angolul, én csak egy viszkit tudok kérni a
kocsmában/,
Járt oda az ingyenes esti kurzusra mindenféle náció, többek között egy kellemes
külsejű kínai leányzó is.
Nyüzsögtem körülötte, kézzel-lábbal
kapacitáltam, hogy jöjjön velem Magyarországra.
Joó-jó mondta mosolyogva, - de mi legyen a férjemmel?
Hát így együtt már nem vállaltam őket,
főleg, hogy a fiatal és gyönyörű néger tanárnőnk, észrevéve a fejlődő románcot,
mindkettőnket leintett és figyelmeztetett a
várható nehézségekre.
És még mindig Kína: szőke, kékszemű
unokáimmal és menyemmel járkáltunk a
rákospalotai Ázsia Centerben. A fényes
csillogó kövezeten a gyerkőcök többnyire

NYÁRI-NAPKÖZIS SPORTTÁBOR

5-14 éves lányok & fiúk
Időpont: 2011.július 16-20. • Helyszín: Pócsmegyer-Szigetmonostor
Programok: kirándulás, lovaglás, strandolás, görkorizás, kerékpározás, hajózás,
labdás sportok, futó-fogó játékok, népi játékok…
Ára: 18000 Ft/fő (2000.- testvérkedvezmény!)
• étkezések (gyümölcs, ebéd, uzsonna)

Becker Barbara
testnevelő, úszóedző

Érdeklődni: 20-3595343

www.pocsmegyer-surany.hu

Klement József
labdarúgó edző

Sidó Szabolcs
testnevelő, sportoktató

hason csúszkáltak. Hamarosan már hármasban, mert csatlakozott hozzájuk egy kis
feketehajú ferdeszemű legényke.
A két anyuka elnéző boldog mosollyal
figyelte a vidám hancúrozást. Eddig is tudtam, de most éreztem is: az emberiség egy
és oszthatatlan.
Ne várja senki tőlem, hogy Ázsia minden népéről sztorikat meséljek, hiszen vannak ott olyan népek és népcsoportok, akikről még nem is hallottunk, de a szikheket
nem hagyhatom ki, annyira feltűnő a megjelenésük, legalábbis a férfiaknak. Turbánt
hordanak – és most a lexikonból idézek
„Valamennyi férfi turbánja alatt tőrt hord
és nyíratlan hajat visel. Számuk Indiában
tizenhat millió körül van.” A szkih hölgyek
színes selymekben és muszlin fátylakban
parádéznak. Nem egyszer találkoztam velük valamelyik nemzetközi repülőtéren.
A füligérő bajuszú férfiak büszke, kihívó
tekintettel nézegetnek mindenkire, a nők
csivitelgetnek egymás között mint a színes
kolibrimadarak.
Nem kell távoli földrészre utazni, hogy
ázsiai meglepetésekkel találkozzunk. Itt a
közelben a tahi hídfőnél a kis kínai boltban
is meglepődhet az ember. Jó tíz éve is van
már, hogy pizsamát keresgélve az ismerős
tótfalui alkalmazott megsúgta: a pénztárban
ülő csinos ázsiai hölgy nem is kínai, hanem
mongol. A kis mongollal szóba elegyedtem
/kivel nem elegyedek én szóba?/ aki barátságosan elmesélte, - igaz ő valóban mongol,
de a férje kínai és most babát várnak, -ez
már jócskán meg is látszott rajta.
Eltelt kb. öt év elnyűtt a pizsama - /magamfajta öreg szivarok még pizsamában hálnak és nem az amerikai filmekből eltanulva
az egész nap hordott ingbe-gatyába térek
nyugovóra/ - szóval beállítottam a kínai
boltba, ahol látszólag semmi nem történt.
A csinos kis mongol még mindig aranyos
barátságos, - a kislánya már oviba jár.
És milyen nyelven beszélnek otthon - ?
– teszem fel a kérdést. Természetesen magyarul, - szól a válasz, hiszen a férjemmel is
csak magyarul tudunk szót érteni.
Befejezésül egy rövid történet Mongóliáról: ismerősöm hónapokat töltött ott
és visszatérve így áradozott: neked kellett
volna ott lenned barátom, annyi halat foghattál volna, hogy ráunsz. /tudta a haver,
hogy szenvedélyes horgász vagyok/ - és így
folytatta: a mongolok nem esznek halat,
még látni sem szeretik, talán valami vallási
okból. Így aztán a vizekben hemzsegnek a
halak. Munkába menet hajnalban bedobtuk
a fenékhorgokat a folyóba és este csak kihúztuk a halakat.
A történet hitelességéért nem vállalok
felelősséget, de mindenesetre jó volna kipróbálni.
Ha valaki többet tud a mongolok halnemevési szokásairól, kérem, hívjon telefonon, vagy írja meg itt a Kisbíróban, örömmel olvasnám, - előre is köszönöm.
Asztalos Lajos
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Újra itt a nyár! Indul a
Surány-Felsőgöd kishajójárat!
SURÁNY-FELSŐGÖD RÉVÁTKELŐ MENETREND
2012 NYÁR

Surány
7:05*
8:15
9:15
10:15
11:15
12:15
13:15

Felsőgöd
7:15*
8:20
9:20
10:20
11:20
12:20
13:20

Surány
14:15
15:15
16:15
17:15
18:15
19:45
20:45

Felsőgöd
14:20
15:20
16:20
17:20
18:20
19:50
20:50

*A csillaggal jelölt csak hétvégén kérésre.

VITELDÍJAK: Felnőtt jegy: 260.Diák és Nyugdíjas: 200.- • Kerékpár: 150.A surányi hajó 2012. 05. 18-án indul, a már tőle megszokott módon hétvégenként. Tehát a következő napokon közlekedik májusban: 18., 19., 20., 25., 26., 27.,
28. Pünkösdkor mind a négy napon, júniustól pedig
már mindennap jár a surányi rév.
Figyelem! A menetrend megváltozott a 2011. évihez
képest.
Peiker és Társai Kft.
Információ: 06 70 577 7753, 06 30 599 87 05

16.

www.pocsmegyer-surany.hu

2012. MÁJUS 20.

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ

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
06-26-814-850
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

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

FOGÁSZAT

Dr. Fülöp Judit fogorvos rendelési ideje Pócsmegyeren:
FOGÁSZATI RENDELÉS
Hétfő:
13 – 20 óráig
Szerda:
9 – 13 óráig gyermekfogászat
13 – 17 óráig felnőtt rendelés
Dr. Fülöp Judit fogorvos
Telefon: 06-20-99 48 316
17.
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Visszaemlékezések képekben III.

Helytörténeti kiállítás a baptista imaházban 2010 augusztus 20-tól.

A Dunai Flottilla küldöttségének beírása a vendégkönyvbe.
Balra: az alkalmi bélyegzés, Jobbra: a kirendelt postahivatal.

A pócsmegyeri Református Egyház kegytárgyainak és terítőinek kiállítása a református templomban
2010 augusztus 20-21-én.
18.
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A Barsi ház bemutatása 2010 augusztus 20-tól.

A „Selymek, fodrok, csipkék…….” pócsmegyeri viseletek kiállítása a művelődési házban
2010 augusztus 20-tól a Művelődési házban.

Vágó Kata és Vágó Zsófia kiállítása a Művelődési házban 2011 augusztus 20-tól.
Igyekeztem egy kis áttekintést adni az elmúlt 10 év kiállításaiból a teljesség igénye nélkül a rendelkezésemre álló archívum
képeiből.
v. Csengő-Tschörner András
www.pocsmegyer-surany.hu
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SZÁRAZ
TŰZIFA ELADÓ

HA ELKÓBOROLT

Tölgy kugli 2050 Ft
Akác kugli 2350 Ft
Akácoszlop
Érdeklődni:
Szabó Zoltán
20-9331-945.
18-20 óráig a
385-549-es telefonon
lehet.

HA ÚJ KUTYÁT

A KUTYÁJA,

SZERETNE:
HÍVJA A
SZENTENDREI
GYEPMESTERI
TELEPET:
06 20 93-16-948

SZÁMÍTÓGÉPJAVÍTÁS, KARBANTARTÁS
HARDVER – SZOFTVER –
KELLÉKANYAG SZÁLLÍTÁS,
ÜTEMELTETÉS
INTERNET BEÁLLÍTÁS
HÁLÓZAT KIÉPÍTÉS
ADATMENTÉS, ARCHIVÁLÁS
VÍRUSIRTÁS
KÁRTÉKONY PROGRAMOK
FELKUTATÁSA

HÁTTÉR
SZÁMÍTÓGÉPSZERVÍZ
2015 SZIGETMONOSTOR, KLAPKA utca 1.
hatter@axelero.hu
web.axelero.hu/hatter94
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Pócsmegyer Község Képviselő
Testülete 90/2011. (X.13.)
Ök. sz. határozatával
értékesíteni kívánja
Pócsmegyer Község Önkormányzatának
tulajdonában lévő,

BODY BUILDING
és AEROBIC

314 hrsz-ú, természetben
Arany János u 10. sz. alatti,
belterületi, 832 m2 alapterületű,
kivett beépítetlen terület
megnevezésű, ingatlanát.

személyi edzősködést,
és életviteli tanácsadást

Vételár: 6.500.000.-Ft

vállalok.

Érdeklődni:
Pócsmegyer Község Önkormányzata
2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.
Tel.: 26 / 395-006
e-mail:
onkormanyzat@pocsmegyer.hu

FICZEK KATALIN
06 70 574-0632

jellegű edzésekhez
valamint táplálkozási

SZIVÁRVÁNY A&M KFT.
PÓCSMEGYER – SURÁNY III.
MUSKOTÁLY U. 3.
KÖNYVELÉS – ADÓBEVALLÁS –
EGYÉB SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS
A könyvelés és pénzügy területén szerzett
40 éves tapasztalattal vállalom
– CÉGEK (KFT.-k, BT.-k, EGYÉNI CÉGEK);
– EGYÉNI VÁLLALKOZÓK;
– MAGÁNSZEMÉLYEK;
naprakész könyvelését, mérlegek,
adóbevallások
elkészítését, változások bejelentését
(NAV, TB.) és
egyéb számviteli szolgálatatásokat,
ügyintézéseket.
Elérhetôség:
telefonon: 06 20 / 962 - 9334
e-mailben: szivárvány.am.kft @gmail.com
Kiss Antalné ügyvezetô
mérlegképes könyvelô
www.pocsmegyer-surany.hu
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AUTÓSZERVIZ
MEGNYÍLT

(Tahitótfaluban a Kékduna TSZ. területén,
a benzinkút mellett)
• Autó műszaki vizsgáztatás HELYBEN
• Autójavítás
• Autóvillamosság
• Karosszérialakatos
• Autófényezés
• Alvázvédelem

• Gumijavítás
• Gumiszerelés
• Gumiabroncs értékesítés
(személy, teher és mezőgazdasági gépjárművekre)

• Autódiagnosztika
Nyitvatartás:
Hétfő – péntek: 8:00 - 17:00
Szombat: 8:00 - 13:00

Párkánszky autószerviz
06-30-335-9552
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VILLANYSZERELÉS

www.pocsmegyer.hu

ÉPÜLETEK VILLANYSZERELÉSE, JAVÍTÁSOK,

Látogassa meg
weboldalunkat!

BŐVÍTÉSEK, HIBAELHÁRÍTÁS, ÚJ SZERELÉS

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 2009 augusztusától
színes kivitelben.

Mobil: 06-70-281-5569
Tel./Fax: 26-395-219
e-mail: rolitex94@gmail.com

Megnyílt a MÉH telep
Tahitótfalun a TSZ területén!

Magas áron vásárolunk! Vas és színesfém hulladékokat! Nagyobb tétel esetén házhoz megyünk!
Nyitva tartás: H-P: 08:00-16:00, Szo.: 08:00-11.30
Lakossági átvételkor személyi,
lakcím- és adókártya szükséges.
Műhely, raktár bérbeadó.
Tel.: 06-20-449-9447

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
20:30
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:
(február 1-től)
Felnőtt jegy: 300 Ft
Diák és Nyugdíjas jegy:
200 Ft
Kerékpár: 250 Ft
Kerékpár + nyugdíjas:
450 Ft
Kerékpár + személy:
550 Ft
Felnőtt bérlet:
5.500 Ft
Diák bérlet: 3.000 Ft
Különjárat: 3.000 Ft
DunaKomp Kft.
Telefon:
06 (70) 296-5079

Ezúton értesítünk minden kedves
érdeklõdõt, hogy
HADHÁZY SÁNDOR, a Pest
megyei 11. számú választókerület
országgyûlési képviselõje minden
hónap elsõ szerdáján, 18 órától 20
óráig fogadóórát tart a
Szentendrei Irodájában.

Az iroda címe: Dunakanyar körút 14.,
illetve Árpád utca 6. (átjáróudvar)
Téli nyitva tartás: 15 órától 19 óráig
Telefon: 26/300-652
Villámposta-cím:
pest11fidesz@axelero.hu
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FONTOS TELEFONSZÁMOK
ÉS TUDNIVALÓK
NÉMETH MIKLÓS

POLGÁRMESTER FOGADÓÓRÁJA ELÕZETES

BEJELENTÉS ALAPJÁN

MINDEN HÓNAP UTOLSÓ
KEDDJÉN

13-15 ÓRÁIG

Mentõk
104
Tûzoltók
105
Rendõrség
107
Rendõrkapitányság Szentendre
310-233
Tahi Rendõrõrs
387-140
Körzeti megbízott Bodor Róbert r.tzls.
police.pocsmegyer@gmail.com • 06-70-518-2468
Polgármesteri Hivatal telefonszám
395-006
Fax szám
395-702
e-mail
onkormanyzat@pocsmegyer.hu
Orvosi rendelõ, fogorvos
Pócsmegyer, Ady E. u. 12.
Dr. Fülöp Judit
06-26-395-123, 06-20-99 48 316
Dr. Szabó György háziorvos mobiltelefon 06-70 293-0050
Erika: 06-20 327-9560
Védõnõ: Gyöngyösiné Baranyi Mária 06-30-694-3265
kedden 8.30-9.30-ig, szerdán 8.30-12.30-ig
Orvosi Ügyelet Tahitótfalu
387-030
hétköznap 17 órától reggel 7-ig
hétvégén és ünnepnapokon egész nap
Dr. Bándli József állatorvos
06-30-974-2548
kedden és pénteken rendel a Polgármesteri Hivatalba
történõ elõzetes bejelentés alapján
Agrártámogatások: Hansági Dénes
06-30-244-9546
(E-mail: hend@invitel.hu)
Falugazdász:
06-26-311-320, 06-20-293-8506
Marosi Gusztáv
Szentendree., Dunakorzó u. 18.
hétfõn és szerdán 9-12-ig és 13-15-ig
Roma 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
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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

