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GYERMEKNAP
Június 3-án, vasárnap került megrendezésre a Művelődési
Házban Pócsmegyer - Surány gyermeknapja. A civil összefogással, a Vata kör vezetésével rendbe hozott udvar jó helyszínnek bizonyult. Az Önkormányzatnak ez a már hagyományos
rendezvénye ebben az évben is színes, változatos programmal
várta a gyermekeket, a családokat.
„Mesék Mátyás Királyról”, a Szeleburdi Meseszínház
interaktív előadása nyitotta meg a napot. A jó kezdés megalapozta a nap hangulatát. A mesejátékot követően indultak
a játékok, kézműves foglalkozások (terményképek, gyöngyfűzés, agyagozás) .
A Családsegítő és Gyermekjólét Szolgálat évek óta részt
vesz és játszóházával támogatja a gyermeknapi rendezvényünket. Munkatársai most is társas és ügyességi játékokkal
várták a gyerekeket. A Surányi Fürdő Egyesület túl azon,
hogy csemegékkel készült, felállította és „működtette” a Bori
Anita által felajánlott trambulint. Bánó Csilla a Monostori
Lovas Farm Közhasznú SE. felajánlását hozta el: két pónilovat, akiken egész nap lovagolhattak a gyermekek. Sikeresen
szerepelt a Jenei Gábor által készített, a komposztálást népszerűsítő „Kompomata”, ahol a kérdésekre helyesen válaszolók ajándékokat nyerhettek. Meglepetés felajánlásokat is

Surány 80
augusztus 3-4.

A publikum
kaptunk: a Toncsi Konyhája 200 db lekváros fánkot, Katona
László pedig egy láda epret hozott a gyerekek nagy örömére.
A Kerek Zenekar játékos táncházával zártuk a napot, ami
szintén maradandó élményt nyújtott.
A rendezvényhez nem volt elegendő a Művelődési Ház
területe, az utcát is igénybe vettük. Az útlezárásban és forgalomirányításban volt segítségünkre a Szigetmonostori
Polgárőrség, amit ezúton is köszönünk. A Gyermeknapot alapvetően az Önkormányzat finanszírozta (műsorok,
kézműves foglakozások, üdítő, csokoládé), amihez a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat is hozzájárult.
Gaál Nóra írása – Gyimesi János fotóival

Csoda a színpadon

2012. augusztus 3.

2012. augusztus 4.

PeTimi gyermekszínház
Rák Béla Combo
Jack Cannon Blues Band
Atlantisz zenekar

PeTimi gyermekszínház
ABS Big Band
Takáts Tamás Blues Band
Maksa Zoltán
Fekete Gyula
Mood for Dance zenekar

Gergõ Mátyás király udvarában
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Június 14-én a megszokottaktól eltérően 20 órakor vette kezdetét a Képviselő-testületi ülés. A késői időpont oka
az volt, hogy ülést megelőző Közmeghallgatásról a résztvevőknek el kellett
jutniuk a következő helyszínre, a Polgármesteri Hivatalba.
A folytatólagos testületi ülésnek
az alábbi, egyetlen hivatalos napirendi
pontja volt
1./ Előterjesztés a Zöldsziget Körzeti Általános Iskola, Művészetoktatási
Intézmény igazgatói pályázatáról.
Az iskolát Szigetmonostor és Pócsmegyer Önkormányzata közösen tartja fenn. Az iskola igazgatói státuszát
5 évente pályáztatással töltik be Szigetmonostor Község Önkormányzati
Képviselő-testületének döntése alapján.
A jelenlegi igazgató 5 éves mandátuma
a 2012-es tanévben lejár, új pályázat került kiírásra. A beérkezett pályázatok

A Zöldsziget
Általános Iskola
kitűnő és jeles tanulói
FELSŐ TAGOZAT
Kitűnő: Székely András 5. osztály
Jeles:
Csonka Viktória 5. osztály,
Galetzky Zoé 5. osztály
ALSÓ TAGOZAT
Kitűnők:
1. a osztály: Molnár Fruzsina
1.b osztály: Merkl Henrietta,
2.b. osztály: Borda Sándor, Morvai
Ádám, Rasztik Dominika
3.b osztály: Kökény Zalán
4.a osztály: Tóth Fruzsina
4.b osztály: Babinszki Blanka, Kiss
Luca, Székely Bendegúz
Jelesek:
1.a osztály: Kovács Benjámin,
Polyák Péter
1.b. osztály: Rézműves Anna,
Székely Samu
2.a. osztály: Fekete Attila, Németh
Ágoston, Szőcs Bálint
2.b. osztály: Nemes Boglárka,
Varga Szilvia
3.a. osztály: Mucha Márk
3.b. osztály: Fogarasi Dániel,
Jenei Kristóf
4.b osztály: Nagy Kincső
2.

alapján Szigetmonostor Önkormányzat
Képviselő-testülete már meghozta döntését. E döntéssel kapcsolatban a pócsmegyeri Képviselő-testületnek egyetértési joga van. A június 14-i testületi
ülésen a pócsmegyeri képviselők nem
értettek egyet a szigetmonostori döntéssel, ezért megbízták Németh Miklós
polgármestert, kérje fel a szigetmonostori Testületet, hogy közösen tárgyalják meg a kialakult véleményeltérést és
jussanak egyezségre.
Az igazgatói státusszal kapcsolatos
tennivalók megbeszélése után Molnár
Gyöngyi jegyző felvetette a közterületfelügyelő alkalmazását rugalmas
munkaidőben. Ezt az elhatározást a
megszaporodott kutya-ügyek, parlagfű
burjánzás, szabálytalan szemétégetés, a
környezet szennyezése szemeteléssel
indokolja. A pénzügyes munkatársak
kidolgozták az anyagi hátteret, és megismertük az új szabályokat.

Németh Miklós polgármester arról
számolt be, hogy a hivatal falugondnokai a közmunkások segítségével megkezdték a tó rendbetételét. Ez nemcsak
a zöld terület, hanem a külső vizesblokkok rendbe hozását is jelenti. Megtörtént a vállalkozó kiválasztása is, aki a
strandot, a területén lévő büfét, majd a
horgásztavat is működteti.
A beszámoló végén a polgármester
úgy nyilatkozott, hogy miután új vállalkozó üzemelteti majd a tavat, az összes
illetékes szakhatóság hozzájárulását be
kell szerezni, úgy mint: ANTSz, rendőrség, vízirendészet, környezetvédelmi
hatóság. Ez időbe telik, de véleménye
szerint a strandot legkésőbb július 1jén meg lehet nyitni.
A testületi ülés ezzel a jó hírrel zárult 21 óra 45 perckor.
Összeállította:
Csémy Istvánné

RÉV HÍREK
PÓCSMEGYER-LEÁNYFALU
2012. június 1-én a Peiker és Társai Kft. átvette a pócsmegyeri rév üzemeltetését. Ez úton szeretnénk megköszönni utasaink türelmét, és szeretnénk elnézést
kérni, ha voltak kellemetlenségeik.
Szeretnénk tudatni, hogy társaságunk kompromisszum kész.
Ezért amikor értesültünk, hogy az előző társaság havi bérletei 5.-ig tartanak,
saját költségen szállítottuk az utasokat, bár szerződésünk erre nem kötelezett
minket.
Valamint visszatért a havi bérlet is. Személy: 5500 forint, diák 3000 forintért
kapható.
Reméljük, hogy látva minden igyekezetünket az ellenünk érzett idegenkedés
(akikben van) majd idővel elcsitul, mi azon leszünk, hogy mindenki elégedett
legyen a szolgáltatásunkkal.
Peiker és Társai Kft.
(A Peiker és Társai Kft., mely június 1.-től vette át a Dunakomp Kft-től a Pócsmegyer-Leányfalu kishajóátkelés üzemeltetését, alig egy héttel később máris rendőrségi feljelentésre kényszerült, ugyanis június 8-án valaki, vagy valakik megkísérelték
eloldani a kikötött hajót. Hogy mi volt a céljuk ezzel, éjszakai hajókázás, vagy a
víz sodrására bízták volna a hajót, egyelőre nem lehet tudni. De remélhetőleg hamarosan a rendőrség látó- és hatáskörébe kerülnek az elkövetők, ahol erről bizony
vallomást kell tenni. A tréfáskedvű, vagy elvetemült tetteseket nem zavarta, hogy
másnap reggel hány ember vár majd hiába az átkelésre.
Németh Miklós polgármester is felvette a kapcsolatot a körzeti megbízottunkkal,
hogy a hasonló cselekményeknek a jövőben elejét vegyék.
Reméljük, a hivatalos eljárás mielőbb eredményes lesz és egyszer s mindenkorra
elveszi a kedvét annak, aki ilyesmire vetemedik.)

A Pázsit tófürdő megnyitása a strandolni
vágyók előtt június 29-30-ra várható!
www.pocsmegyer-surany.hu
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Új helyre költözik az Észak-budapesti központi ügyfélszolgálat

Június 4-étől a Dózsa György úton lehet ügyet intézni
A XIII. kerület Petneházy utca 6-8. szám
alatt megszűnik, és új helyre költözik
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
Észak-budapesti
Adóigazgatóságának
központi ügyfélszolgálata. A költözés ideje alatt június 1-jén, pénteken az Északbudapesti Adóigazgatósághoz tartozó
adózókat a Krisztina körút 99. (I. kerület),
a Kaszásdűlő u. 2. (III. kerület) és a Nádor
utca 19. (V. kerület) szám alatt található
kirendeltségek fogadják.
Június 4-én, hétfőtől új, európai színvonalú irodaházban folytatja működését az

Észak-budapesti Adóigazgatóság Központi
Ügyfélszolgálata; az adózók a főváros XIII.
kerületében, a Dózsa György út 128-130.
szám alatti Spirál irodaház B. épületében intézhetik ezentúl ügyeiket, változatlan nyitva
tartás mellett.
A NAV törekvése, hogy az ügyfelek
fogadásához kulturált körülményeket biztosítson, ezért a jelenleginél (Petneházy
utcainál) tágasabb, a mai modern kor követelményeinek megfelelő központi ügyfélszolgálattal áll az adózók rendelkezésére.
Az új központi ügyfélszolgálat több tö-

megközlekedési eszközzel is megközelíthető. Az adózók a Dózsa György út 128-130.
szám alatti irodaházat elérhetik például a
75-ös és a 79-es jelzésű trolibusszal, illetve a
14-es villamossal.
A félfogadás rendjéről, valamint az ügyfélszolgálatokon intézhető ügyek köréről
bővebb tájékoztatás a www.nav.gov.hu/nav/
ugyfelszolg/regiok/kozepmagyarorszag/ugyfelszolgalatok internetes felületen található.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Közép-magyarországi Regionális Adó
Főigazgatósága

Hírek a Zöldsziget iskolából
Az elmúlt időszakban sok minden történt
iskolánkban.
A nevünk arra kötelez, hogy védjük
környezetünket. Gyerekeink naponta tapasztalják, hogy milyen nagy probléma a
hulladék elhelyezése, s azt is, hogy sajnos
sok ember a környező erdőket szennyezi a
feleslegessé vált dolgaival. Az elektronikus
hulladékgyűjtéssel arra hívtuk fel a tanulók
figyelmét, hogy szervezett keretek között
kell kezelni a hulladékgazdálkodást. Ehhez
kapcsolódóan gyűjtötték a papírt is, mely
nem csak nevelési szempontokból fontos,
hanem az ezért kapott pénzből kirándulásokat szerveznek.
Április 21-én rendeztük meg a Föld Napjához kapcsolódóan a Zöldfülűek Napját. A
gyerekek az iskola környezetét szépítették,
bokrokat ültettek, s a környezetvédelemmel
és az egészséges életmóddal ismerkedtek
játékos körülmények között. Csapatokban
hajtották végre a feladatokat, melyeknek érdekessége volt, hogy a kicsik és nagyok egy
csapaton belül dolgoztak, ezzel a nagyobbak
felelősségtudatát is erősítettük. Nagyon jó
hangulatban telt el a délelőtt. Ezt a hagyományt is folytatni szeretnénk, hiszen kiemelt
feladatunk tanítványaink környezettudatos
életre való felkészítése.
Április 25-én a Filharmónia koncertsorozat harmadik előadásában gyönyörködhettünk, öröm, hogy rendszeres vendégeink
a helyi óvodások, a nyugdíjas klub tagjai, és
a tahitótfalusi iskolások is.
Áprilisban több versenyen vettek részt
tanulóink. Csecsemőgondozási versenyen
2. helyezést értek el a kistérségi vetélkedőn,
a vöröskeresztes versenyen különdíjasok
voltak, s szépen szerepeltek a katasztrófavédelmi megmérettetésen is. Gratulálunk

nekik és a felkészítő Farkas Ferenc tanár
úrnak.
Május 9-11-e között a hagyományoknak megfelelően vizsgáztak a 6. és 8. osztályos diákjaink. Az írásbeli vizsgát irodalomból szóbeli követte, ahol a gyerekek tételt
húzva számoltak be tudásukról független
vizsgabiztos előtt. Fontos mérföldkő ez
az életükben, hiszen ez a megmérettetés is
felkészíti őket a felvételi vizsgájukra, illetve
a továbbtanulásnál előny, hogy gyakorolják
a vizsgahelyzetet.
Május 15-én délután a tahi rendőrőrs, a
Dunai Vízirendészet és a helyi polgárőrség
látogatott el hozzánk a rendőrnap keretében.
Rendőrautókat, rendőrmotorokat, traffipaxot, rendőrfelszereléseket és egyéb érdekes
dolgot hoztak. A gyerekek mindent kipróbálhattak, egész délután szirénától volt hangos az iskola udvara. Emellett KRESZ totót
is kitölthettek, játékos kerékpárversenyben
mérhették össze tudásukat, lemérhették, milyen gyorsan futnak, s a „részeg” szemüveg is
jó móka volt. A vízirendész úr pedig a nyári veszélyekre hívta fel a figyelmet. Nagyon
hangulatos, emlékezetes délután volt, külön
öröm, hogy a gyerekek sok apró ajándékkal
térhettek haza. Köszönjük a szervezőknek!
Ebben a tanévben is indultak diákjaink
országos tanulmányi versenyeken. A Mozaik versenyen 2300 diák mérte össze a tudását, iskolánkból 18 fő nevezett be. Néhány
tanulónk rendkívül szép eredményt ért el.
Székely Bendegúz 10. lett matematikából,
Mocskonyi Teodóra 14. vizuális kultúrából, s Tóth Kása Vajk 26. történelemből.
Emléklapot kapott Lakatos Gyula, Kiss
Luca, Somogyi Petra, és Somogyi Viktória.
Az országos Bendegúz tanulmányi versenyen is indultak diákjaink, ahol szintén

szépen szerepeltek. A legjobb eredményt
Galeczky Zoé és Kiss Daniella érte el.
Mindketten 6. helyezést értek el, Zoé irodalom szövegértésből, Daniella pedig angolból. Gratulálunk nekik és a felkészítő
tanáraiknak: Bottlikné Grósz Ágnesnek,
Dobolán Juditnak, Fűrné Láng Erikának és
Nagy Zoltánnénak.
Művészeti iskolásaink szorgalmasan
készültek a kulturális seregszemlére. Táncosaink mellett a frissen megalakult Zöldfülű Bogárzenekar debütálását is láthattuk.
Öröm volt hallgatni a gyerekek közös
muzsikálását, melyet Tircsi Zsuzsa néninek köszönhettünk. Ezen kívül köszönjük
minden művészeti iskolás pedagógusnak a
munkáját.
A tanév hátralévő idejének fő feladata a
tanulás, az esetleges hiányosságok pótlása..
A gyermeknapi és év végi kirándulásokat
már év eleje óta tervezik az osztályok. A
felső-tagozatosok hajókiránduláson voltak
Zebegényben, ahol megkoszorúzták a Trianoni emlékművet, és egy rövid műsorral
emlékeztek meg a Nemzeti Összetartozás
Napjáról. Az utolsó héten a legtöbb osztály
többnapos kirándulásra indult, melyhez a
két fenntartó önkormányzat adott támogatást. Köszönjük a támogatott gyermekek
nevében. E mellett az 5. osztályosok Monostorapátiba utaztak a hagyományos monostori iskolák találkozójára.
A nyár is mozgalmas lesz 17 tanulónk
számára, ők a német-magyar nyelvművelő
cseretábor keretében Németországba utaznak Csizmaziáné Wittinger Kinga és Fűrné
Láng Erika vezetésével. Remélhetőleg sok
–sok szép élménnyel gazdagodva térnek
majd vissza.
Szente Sándorné

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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Összefoglaló a közmeghallgatásról

Június 14 –én 18 órára Közmeghallgatásra
várta elsősorban a surányi lakosokat-nyaralókat a Németh Miklós polgármester vezette
Képviselő-testület, mely teljes létszámban
képviseltette magát, valamint Molnár Gyöngyi jegyzőasszony az Akácos úti Civilek Házába.
A viszonylag kis számban megjelent
hallgatóság köszöntését követően Németh
Miklós polgármester rövid áttekintést adott
a 2010. évi megválasztásukat követő 2 év
eredményeiről, kellemes, illetve kevésbé
népszerű eseményekről. Így mindjárt bevezetőként az adóemelést hozta szóba a
polgármester, rögtön meg is indokolva azt,
a költségek növekedésével. Az adóemelésből származó plusz 20 millió forint bevétel
eredményeként 2011. évben 275 millió forintból gazdálkodhatott az önkormányzat.
Ha ez a bevételnövekedés nem folyik be,
mínuszba fordult volna az eddig kiegyensúlyozott gazdálkodás, beruházások maradtak
volna el, nem készült volna el a Megyeri fasor, és a Civilek Háza sem. A Megyeri fasor kialakításához szükséges földterületet
volt tulajdonosa 15 millió forintért engedte
volna át, azonban az önkormányzat által
kezdeményezett, közcélra történt kisajátítási eljárásban a felsőbb hatóságok 700 ezer
forint ellenértéket határoztak meg. Az úttükör kialakítása, az útfelület megerősítése
9 millió forintot emésztett fel és jó minőséget eredményezett. Sajnálatunkra elkészülte megosztja a lakosságot. Keressük a
megoldást a forgalom lassítására. Az út
kialakítása kötelező feladata is volt az Önkormányzatnak, hogy a Polgári Védelem,
orvosi ügyelet, Katasztrófavédelem számára
a Mély út helyett jó közlekedési megoldást
teremtsünk. Az itt lakók a megnövekedett
forgalom miatt tiltakoznak. A Kislak utca
felé folytatni szeretnénk az út rekonstrukcióját, melyhez a Vízmű gépekkel, esetleg
anyagilag is támogatást nyújt.
Az idei tél után is sort kerítettünk a
surányi utak javítására, azonban 5-6 millió
forintnál többet nem tudunk rá fordítani.
Az önkormányzati választás alkalmával
tettünk ígéretet a surányi gerincutak, Megyeri fasor, Nárcisz utca, Gödszigeti út,
Tulipán utca fenntartására, ezeket tartjuk
karban elsősorban. A növényzet ritkítását is megkezdtük a keskenyebb utcákban,
ugyanis a szolgáltatást végző gépjárművek,
szemétszállítók, tűzoltók stb. nem tudnak
közlekedni. A ritkítást végző vállalkozó fizetsége a vastagabb fák elszállítása volt pl. a
Rózsa utcában, ahol két veszélyes fa kivágása 300 ezer forintot emésztett volna fel.
Ha elindul a csatornázás, sajnos még
több fát kell majd kiirtani.
A Galamb utcában építendő szikkasztó
elkészülte régóta húzódik, a szakhatóságokkal küzdünk. A szikkasztót két évvel
ezelőtt terveztettük meg. A hatóságok hiánypótlásokat kérnek, melyet az Önkormányzat megbízottja, a KSzI (Környezet-
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védelmi Szakértői Iroda) is nevetségesnek
tart egy 10 méter hosszú és 2 méter széles
szikkasztóárok esetében.
Az egyházi kártalanítás keretében a faluban ingatlan került visszaadásra a Bocskai
téren. Ennek azért nagy a jelentősége, mert
ide járnak a kisiskolások, ma már Surányból
a gyerekek többsége. Az Egyházzal megállapodás született, hogy biztosítják a helyiségeket tanterem céljára, amíg nincs más
megoldás. Több iskolaépítési pályázaton
indultunk el, a jelenlegi elbírálás alatt van.
A focipálya egy részén épülne meg 95%-os
a támogatottsággal, 300 millió forintra lehet
pályázni erre a célra. Még nem tudjuk, mit
dönt a kormány az iskolákkal kapcsolatban
részleteiben.
A fent említett időszakban került sor
az óvoda felújítására, bővítésére. Évente 2025 gyermek születik. Oda kell figyelnünk a
férőhelyek biztosítására, hogy meg legyen a
helyben maradás. Az óvoda 76 férőhelyes,
de most közel 90 gyermek vár elhelyezésre. Civil kezdeményezéssel családi napközi
indul. A pályázaton való indulást az Önkormányzat támogatja.
A csatornázásról néhány szó. Iszonyatos a vele járó papírmunka. A beruházás legnagyobb volumenben Surányt érinti ezért is
vállaltuk a gesztorságot, a vele járó rengeteg
munkát. 1132 ingatlant érint Surányban ahol
22 km-nyi vezeték épül majd. Most a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos munkák,
illetve előkészítések folynak. A beruházás
úniós pályázat segítségével valósul meg. Öt
település munkálatait és érdekeit kell összehangolni. Ha az 5-ből egy nem fogad el valamiféle döntést, már problémát jelent, időcsúszást eredményez. Az Energiaközpont
is 30-60 napos késedelemmel kezeli a papírokat. Az érintett öt önkormányzat (Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu, Szigetmonostor és Pócsmegyer (Surány)) Társulást,
a lakosok Társulatot hoztak létre. Ha nincs
különösebb akadályoztatás, akkor 2014 év
közepén fejeződik be a munka. A TulipánFácános utca alatt húzódó rocla cső miatt
sok átemelőt kell beépíteni. A feltárt utak
sokáig nyitva lesznek, nehéz lesz az ingatlanokba való beállás autóval. Előre is kérjük a
lakosság türelmét.
Az Önkormányzat segíti a háziorvos,
Dr. Szabó György munkáját is. Megoldódott, hogy a laborvizsgálatokra nem kell
Szentendrére utazni, a vizsgálati anyagot
az Önkormányzat autójával szállítjuk el és
hozzuk az eredményt, vagyis a leleteket. A
rendelő és a váróhelyiségek klimatizáltak.
Ez közel 600 ezer forint értékű beruházás
volt, de a betegek érdekeit szolgálja a nyári
melegben.
A közvilágítás biztosítására az ELMÜ
helyett a Cybe Kft-vel szerződtünk és 1
millió forint megtakarítást értünk el. Ha
lakossági igény van, évente 5 lámpa kihelyezése lehetséges a lakosság által biztosított
összegből, a többlet fogyasztás költségét

az Önkormányzat vállalja. A közvilágítást
jelenleg ellátó cég kéthetente bejárja a területet, hogy a hibákat felmérje és kijavítsa. A
lakossági bejelentéseket az önkormányzat
továbbítja a szolgáltatónak.
A Dunasétányon lévő padokat megjavítottuk.
Az ELMÜ is végzett gallyazást, a vezetékek kiszabadítása végett. Az ott hagyott
hulladékot az Önkormányzat teherautójával
elszállítjuk. Darálógépet kell beszereznünk,
bár a darálékot nem tudjuk hova tenni.
Az augusztusi Surányi napokat tavaly
is, idén is szervezi, és az idén fizeti is az
Önkormányzat. A programot már az újság
júniusi számában ismertetjük.
A Bursa Hungarica pályázat keretén
belül 15 fő a felsőoktatásban tanuló diákot
támogat az Önkormányzat havi 7 ezer forinttal.
Az autóbuszjárat iskolaidőben Surányba való betérését 1,7 millió forintért biztosítjuk a Volánnál a tanév ideje alatt.
A Surány-Felsőgöd révátkelés tavaly
igen kis forgalmat bonyolított le. Az idén ez
a vállalkozó látja el a Pócsmegyer-Leányfalu
átkelést is. Az ott utazó napi 200-300 utastól származó stabil bevétel lehetővé teszi a
surányi oldalon történő átkelésnél is a 65 év
felettiek ingyenes utazását.
Együttműködünk a szigetmonostori
polgárőrséggel. Sok gondot okoznak a kutyaügyek. Nem tudom, mit tehetünk a sok
kutyatámadás ellen. Szeretnénk megoldást
találni, közterületfelügyelő alkalmazásával.
Több ízben hívtuk ki a gyepmestert, de a
kiszálláson kívül befogott kutyánként 30
ezer forint költséggel jár. Ráadásul ezek a
kutyák beoltva sincsenek. Régen az állatorvosok igazolást küldtek az önkormányzatnak a beoltott kutyákról. Sokan letagadják
kutyájukat. A probléma megoldásában kérjük a lakosság segítségét.
Aki használja az internetet, minden újdonságról értesülhet a web lapról, de a kibővült tartalmú újságból is, melyet postai úton
juttatunk el lakossághoz, díjmentesen.
Ezekből a forrásokból is értesülhettek
arról, hogy a KVG Zrt. levonul a 6 hónap
felmondási idő letöltése után, 2012. év végén, de legalább október hónapban, és új
szolgáltató lesz. Szerződéses kapcsolatban
állunk a Zöld Híd Régió Kft.-vel, -még vagy
100 önkormányzattal együtt-, mely 30 évre
érvényes engedélyű lerakóhellyel rendelkezik. A jövő évtől ők szolgáltathatnak.
Ennyit kívántam elmondani az eltelt 2
évben történtekről. Kérem, ha Önöknek
van kérdésük, vagy felvetésük, tegyék fel,
mondják el.
Bertalan Istvánné: a Volánbusz lehetetlen időpontban, ½ 11-kor és 15 óra 40-kor
jön Szentendréről. Hova lehet olyankor
menni? Akinek nincs autója, az gyalogolhat. Ez lehetetlen helyzet. Iskolai szünetben nincs napközben busz.
Németh Miklós polgármester: felvesszük
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a kapcsolatot a Volánnal és javaslatot teszünk a menetrend változásra.
Bertalan Istvánné: legyen benn a Kisbíróban az autóbusz menetrend is.
Söptei Péter: nekem is a közlekedéssel kapcsolatos a véleményem. Szerintem
a kompátkelést kell támogatni anyagilag.
Azért nem használják Surányban, mert nem
lehet rá számítani. Erősítsük meg vagy a
buszt, vagy a kompot. A gyalogos közlekedést biztonságosabbá kell tenni, a zebrát
meg kell csinálni a Sziget úton. A Mély utcát biztonságosabbá kell tenni. A Megyeri
fasornál jobb helye is lehetett volna a pénznek.
Németh Miklós polgármester: a Sziget
útra reagálok, mellyel kapcsolatban több
levélváltásunk van. Ki kell lobbizini a sebességkorlátozást. A visszajelzés az, hogy csak
az út bal oldalán van belterületi rész, ezért
nem lehet sebességkorlátozást elrendelni.
A Mély úton mindkét oldalon magáningatlanok, illetve nagyfeszültségű vezeték
van. Szélesítésére nincs mód. Lesz viszont
a szigeten 2015-ig kerékpárút, melynek
megvalósításába beleszólhatnak az önkormányzatok. A korábbi tervekből kivették a
szigetet, mondván, hogy nincs nemzetközi
kerékpáros érdeklődés.
Zebra felfestésére nincs lehetőség. Nem
az önkormányzati akaraton múlik.
A révről: a vállalkozás részére évente pályázatot adunk be 2 millió forint értékben,
amellyel támogatjuk. Az országban működő összes révre 120 millió forintos pályázati
keret jut.
Egy közbeszóló hölgy (nevét nem
mondta) miért nem megy le a kishajó Szentendréig?
Németh Miklós polgármester: csak keresztirányú átkelési engedélye van. Valami
miatt a MAHART járatokat is megszüntették.
Sőptei Péter: az önkormányzat támogassa a kompátkelést, havonta 300 ezer forintot rászánhatna a lakosok érdekében.
Németh Miklós polgármester: a parthasználatért nem kell fizetniük, a pályázati
pénzt átadjuk. Jégzajlás idején 1,5 milliót
fizetünk a helyettesítő buszjáratért.
Gombás Jenő képviselő: az elmúlt évben
számtalan forgalomlassító kérést söpört le a
Közútkezelő, a Kossuth Lajos utca-Sziget
út, a Mély út-Sziget út esetében. Ne legyen
igazam, de amíg nagy baleset nem lesz, nem
csinál semmit a hatóság.
Kéner Zoltán: ha a közútkezelő felszólítása nem vezetett eredményre, civil szerveződés kell, vagy a média beavatkozása. Babakocsival nem engedem arra sétálni a kedvesemet. Vajon lehetséges csatorna-e ez?
Németh Miklós polgármester: megadom Önnek a civilek elérhetőségét. 2-300
ember a Közútkezelő szerint még nem tömeg.
Csabányi Lajos: a Gödszigeti úton saját
erőből portalanítottunk. Sebesség és súlykorlátozó táblát ki kellene tenni. Az úttal
szemben szemét, gallyak gyűltek össze. Te-
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herautót és vasvillát kell biztosítani, hogy
összeszedjük.
Németh Miklós polgármester: a 30-as
táblát kitesszük egész Surányra. Súlykorlátozó táblát nem tudok ígérni. Köszönöm,
hogy beszálltak az út kiépítésébe. Ez az út
a Kövizignek egy útja, mely az ő telepükre
is vezet. Gát rekonstrukciót terveznek egészen a teniszpályáig. Ezt a helyzetet még
egy darabig tűrni kell. Az út szélét a panaszolt ágaktól és szeméttől 2-3 hét múlva
tudjuk megtisztítani. Surányban 60 km út,
és 106 utca van, nekünk pedig egy autónk és
három emberünk.
Közbeszóló hölgy (nevét nem mondta):
a Rózsa és Szegfű utca sarkán az ELMÜ
által levágott gallyakat saját költségen összevágattam. Indul a parlagfű szezon. A
játszótéren is van parlagfű. Eddig egyszer
vágták le.
Németh Miklós polgármester: a játszótér az önkormányzat által átadott területen
került kialakításra. Az akkori SFE vezetés
vállalta, hogy a karbantartást elvégzik. Az
új vezetéssel a napokban ismerkedtem meg.
A játszótéren és környékén az önkormányzat dolgozói évente többször is levágják a
füvet.
Balla Ernőné: annak ellenére, hogy
többször is bejelentettem, nem ég a lámpa
a Zöldfa-Liliom utca sarkán.
Klibán Zita titkársági asszisztens, önkormányzati dolgozó: többször beszéltem
a szolgáltatóval, több ízben kint voltak,
minden lehetséges alkatrészt kicseréltek,
valószínűleg szálszakadás lehet az ok.
Név nélkül felszólaló hölgy: nekem is
a közlekedésre van panaszom. Nem tudok
eljutni az orvoshoz.
Németh Miklós polgármester: az orvos
rugalmas. Egyébként pályázatot adtunk be
és a doktor úr is azon fáradozik, hogy olyan
járművet indíthassunk be, mely összeszedi
és orvoshoz viszi a betegeket. A legtávolabbi lakos 5,2 km-re lakik a rendelőtől.
Addig is a Házi Segítségnyújtó Szolgálat segítségét lehet kérni. Szabó doktor tud
erről többet.
Gombás Jenő képviselő: a polgármester
úr szerény ember. Nem mondta el, milyen
nagy feladat volt a Pócsmegyer-Leányfalu
révátkelésre vállalkozót találni. Megkereste
az összes környékbelit, de senki nem vállalta. Örültünk, amikor Peiker és Társai vállalkozott rá.
Kéner Zoltán: nagyon zavar a Family
Frost és az Iglo autók hangossága. Lehete segítséget kérni az önkormányzattól? A
hely varázsa a csend és a nyugalom. Ezek a
hűtőautók nem is elégítenek ki sok igényt.
Molnár Gyöngyi jegyző: nem az önkormányzat adja ki a működési engedélyt.
Kajos Lászlóné, igazgatási előadó: a működési engedélyükben szerepel, hogy 12 és
15 óra között nem gyakorolhatják a tevékenységet.
Németh Miklós polgármester: ha most
nincs több kérdés, ügyfélfogadási időben
rendelkezésre állunk. A végére még annyi

információ, hogy a szigeti négy település
önkormányzatai társulást hoznak létre és
ennek keretén belül belső közlekedést alakítanak ki.
A közmeghallgatás 19 óra 30 perckor
ért véget. A polgármester és a képviselők,
valamint Molnár Gyöngyi jegyző visszatért
a hivatalba, ahol testületi ülés keretében
folytatódott a munka.
Összefoglalta: Csémy Istvánné

Díjemelés a
szemétszállításban
Több ízben jeleztük olvasóinknak, hogy
tárgyalások folynak a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. és Önkormányzatunk
között a 2012. évre vonatkozó ármegállapodás kérdésében.
A megegyezésre végül 2012. május
3-án a Polgármesteri Hivatalban került
sor, mely alkalommal a KVG Zrt. igazgatójának Trenyik István úrnak 15,6%os áremelési javaslatával szemben végül
Németh Miklós polgármester és Fazekas
János képviselő, a Pénzügyi-Településfejlesztési Bizottság elnöke 10%-os díjemelési ajánlata került elfogadásra
2012. I. negyedévben a lakosság és az
üdülőtulajdonosok csak az ÁFA 25 helyett 27%-os mértékének megfelelő áremelkedést tapasztalhattak.
A 10% díjemelés 2012. április 1-től
érvényes. A lakosságot, május 1-től érinti,
vagyis a II. negyedéves számla már emelt
díjon kerül kiállításra.
A január 1-től május 1-ig terjedő négy
hónapra a 10%-os díjkülönbözetet Pócsmegyer Önkormányzata fizet meg KVG
Zrt.-nek számla ellenében.
A személyes tárgyalás során Németh
Miklós polgármester ragaszkodott ahhoz,
hogy KVG Zrt. az év végéig, de legalább a
6 hónapos felmondási ideje lejártáig, október végéig teljesítse a vállalkozási szerződésben foglaltakat.
A felmondási idő lejártáig gondoskodni kell a hulladék elszállítását, kezelését ellátó új vállalkozóval történő szerződéskötésről.
Rendszeres gyûjtés egyszeri ürítési díja az ingatlantulajdonos tulajdonát
képezõ gyûjtõedény esetén:
1 db 80 literes gyûjtõedény
egyszeri ürítése:
267 Ft
1 db 110 literes gyûjtõedény
egyszeri ürítése:
367 Ft
1 db 120 literes gyûjtõedény
egyszeri ürítése:
400 Ft
1 db 240 literes gyûjtõedény
egyszeri ürítése:
801 Ft
A közszolgáltató által rendszeresített
60 literes gyûjtõzsák:
240 Ft
Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
Csémy Istvánné
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ÉLET A HOMOKON

Kerékpár és gyalogtúra a Szentendrei-szigeten
2012. május 19-ére a Duna Ipoly Nemzeti Park /DINP/ meghirdette honlapján 2.
kerékpáros-gyalogos túráját a sziget déli
részén lévő védett területre. Az Európai
Nemzeti Parkok Napja körül mostanában
sok más helyen is –Nagy - Szénáson, Börzsönyben, Kiskunságban is hirdettek tavaszi vezetéseket. Volt szerencsém a NagySzénás”szoknyáján” húzódó Borbás gerincen /a meghirdetett nyílt napon 33-ad magammal/ a védett pilisi len nyomában járni

kes lehet a természetet kedvelők előtt.
Janata Károly, a NP természetvédelmi
őrkerület vezetője volt a túra vezetője.
A kerékpározás a Vízművek 3. gépházáig - mindössze 4 km-en - aszfaltozott
útszakaszon zajlott kényelmes, szemlélődő
tempóban, miközben egymással beszélgetve megismerkedhettek a túratársak. Itt leraktuk a kerékpárokat és gyalog folytattuk
felfedező utunkat a területen. Bár először
kicsit méltatlankodtunk, hogy miért nem
kerékpározunk tovább, de a száraz, süppedő
homokban történő gyaloglás ráébresztett
bennünket arra, hogy itt valóban csak így és
néha így is nehezen lehet közlekedni, nem
beszélve az akác tüskékről. Persze találkoztunk vadászati céllal közlekedő terepjáróval,
lovasokkal, de az teljesen más lóerő!
Janata Károly szakmai vezetésével nagyon sok, a területtel kapcsolatos geológiai, élővilág fejlődési folyamatot, a terület
használatával kapcsolatos információt tudhattunk meg és élvezhettük a sok növény-

Indul a csapat! Balról a harmadik
Janata Károly
két héttel ezelőtt. Hasonlóan szép tavaszi
időben, mint most itt is a Szigeten..
A szigetmonostori faluház udvaráról
indult a túra, ahol éppen aznap volt a Kistermelők Klubja által szervezett vásári nap. Itt
van az a kerékpáros bázis, ahonnan ezeket
a túrákat indítják, így nemcsak saját, hanem
kölcsön kerékpárokkal is el lehet indulni.
A program honlapon lévő felvezetőjében a következő mondat ragadta meg a figyelmemet. „A tavaszi ragyogás átélésére a
legalkalmasabb hely a homokpuszta.” Mivel mi elég sokat jártuk a Szigetet, a Hortobágyi pusztát és a Kiskunsági homok pusztákat is, arra kellett rájönnöm, hogy valóban
ilyen ragyogó emlékeim vannak ezekről a
területekről. A tavaszi fények által megvilágított sík, vagy dimbes-dombos táj, ahol
tág a látóhatár, ahol melegen vibrál a száraz
levegő, hozza ezt a kellemes érzetet.
A Szentendrei-sziget déli részén a szovjet hadsereg itt lévő bázisa és a Fővárosi
Vízművek a védőzónába tartozó területe
miatt viszonylag háborítatlanul megőrződött ennek a homok-pusztai területnek az
élővilága az elmúlt évtizedekben. A DINP
itt kijelölt területe így olyan növényi társulást őriz, amelynek védett, ritka világa érde-
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dósult faj a szürke nyár. A fehér nyárhoz
hasonlóan hatalmas, 30 m-t is elérő koronát
fejleszthet. A fehér nyár Európában igen
elterjedt fafaj. A nyitott, nyirkos helyeket
szereti, laza, főleg homokos talajokon él.
Kérge rombuszmintájáról, fehéren bolyhos
levél fonákjáról könnyen felismerhető. A
nyárfák puhafája a furnér – és lemeziparban,
a papír- és cellulózgyártásban jól értékesíthető./ Frissen kivágott állapotában nagy a
víztartalma!/
Megtudtuk, hogy a nyugati ostorfa kérge szemölcsös,és a cserjeszintben záródó
koronája csökkenti az aljnövényzet fényhez
jutását, majd egy fiatal csertölgy alatt állva a
makktermések tulajdonságait vettük sorba,
ennek a fajnak a kupacsa bozontos.
Az út mentén nagy foltokban virágzott
a farkasalma. Ez az ember számára minden
izében mérgező növény viszont tápnövénye
a hasonló nevű lepkefajnak.
Könnyű itt megjegyezni a növényneveket, mert minden „homoki” vagy” pusztai”,
a homoki árvalányhaj, a homoki ternye, a
homoki cickafark, a pusztai kutyatej,…….
Erre a területre is érvényes azoknak az
idegen, özönfajoknak a jelenléte, amelyek
máshol is problémát okoznak, mint pl. a selyemkóró, az aranyvesszőfű, a parlagfű, bár
a selyemkóró nagyon jó mézelő, az aranyvesszőfű a tavaszi tisztítókúrák egyik fontos
gyógynövénye, a parlagfűről pedig az elmúlt
évben sok internetes portálon folyt pro- és

A pócsmegyeri Homokon
ről, a puhafás ligeterdőről, az akácosról, a
tájidegen fajokról elmondott , szakszerű
és sokféle irányú kitekintést adó mondanivalóját. Közben megcsodálhattuk ennek a
homoki tájnak erdős, ligetes, nyílt- és zárt
puszta gyepes mozaikját, kicsi egykori homokbányáját, a homoki árvalányhajjal díszített szépségét, az elénk táruló, a Kis-Dunát
kísérő hegyvidéki panorámáját.
A homoki árvalányhaj adja ennek a
területnek ilyenkor májusban az igazi karakterét.
Magyarországon 12 árvalányhaj faj él,
ezek közül 7 áll védelem alatt, köztük a szigeten található homoki árvalányhaj is. Tövenkénti eszmei értéke 5000 Ft.
Itt azt is megtapasztalhattuk, hogy
nemcsak homok pusztákon, homoki réteken, hanem másodlagos élőhelyeken, így
akácosokban és ültetett fenyvesekben is
megtelepszik.
A gépháztól indulva, utunk elején egy
puhafaligetben, fehér nyárfák között szó
volt arról is, hogy a nyárfa fajok könnyen
hibridizálódnak, pl. a rezgő nyárral történő természetes kereszteződéséből állan-

Homoki árvalányhaj
kontra vita arról, hogy irtandó gyom, vagy
régóta ismert és használt gyógynövény.
Beszéltünk arról is, hogy a nem őshonos, de régóta ehhez az alföldi, homokos
tájhoz tartozó, Amerikából behozott és ültetett akác, a platánlevelű juhar, a bálványfa
elnyomja az eredeti vegetációt, tehát irtása,
gyérítése szükséges, hogy újra tért hódíthassanak az őshonos, homokpusztai fajok.
Láttunk, fényképeztünk ligeti – és mezei
zsályát, lila ökörfark- kórót, báránypirosítót
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/gyökerének színanyagát a juhok jelölésére
használták/ , homoki cickafarkot, asszonyosan szétterülő olajfát, gyönyörű koronáját
kiteljesítő csertölgyet, árvalányhajjal díszített tájat, de megörökítettük a valaha itt lévő
fácántelep romos épületeit is.
Hallottunk gyurgyalagokat a levegőben
szállva, sajnos nem költenek idén a kis homokbányában. Egerészölyvek – az év madara – köröztek többször, barátka énekelt.
Megtudtuk, hogy a NP ennek a védett
területnek a monitoringozására és rekonstrukciójára hamarosan pénzt tud fordítani.
A Fővárosi Vízművek pedig a NP-al
karöltve egyre több túrát szervez a terület
megismerésére. Jó érezni a védelem igyekezetét és nagyon izgalmas megismerni ezt a
szép tájat.
Örülünk, hogy itt élünk!
Ugyanakkor azt is írhatom, hogy Pócsmegyernek is van egy hasonló kis védett
gyöngyszeme, ahová Kovách Tamás tiszteletes úr szervezésében Pünkösd vasárnap
délután ellátogattunk.
A leányfalui révtől indulva a Kis-Duna
gátján, majd a keresztgáton végigsétálva értük el a szeszfőzdénél a védett pócsmegyeri
Homokok területét, ahol hasonló homoki árvalányhajas pompába öltözött táj várt
bennünket. Itt a zárt homokpusztai gyepben kopaszodó kakukkfű, pusztai kutyatej,
koloncos legyezőfű, szártalan csűdfű virágzik,
a náddal benőtt kis tó partján sok pár gyurgyalag és parti fecske szorgoskodik a homokfalban kialakított fészkelő helyen.
A homokdomb tetején ülve gyönyörű volt
a panoráma. Távolban a Naszály, előttünk a
hajladozó domboldalak, a kis homokbánya
karéja/ benne az előző havi cikkemben leírt
szeméttel!!!/, a homokfalban szorgoskodó
madarak, a nyárfák és akácok zöldje, a termést növelő galagonyák és virágzó vadrózsák.
Távolban ölyvfészek, benne már anyányi fiókával.
Sajnos ezt az idilli képet kétségbeejtően zavarja a nem régen még szűz területre
betolakodott új házak jóvátehetetlen területfoglalása, a lótartással foglalkozók számára „engedélyezett???” legelőterületek
villanypásztor kerítéseinek egyre közelebb
húzódó, szinte szívet szorító előre törése.
Az ember így veszi el a természettől mindazt, ami szép, ami már alig-alig van jelen a
Szigeten! Az eredetihez nagyon hasonló,
védett növényzetet, élővilágot.
Saját szememmel láttam az ölyvfészek
körüli nagy fák vandál módon kivágott
csonkjait, az agyontaposott, védett báránypirosítót. Ez a tulajdonos részéről a
védelem figyelembevételének teljes hiányát jelenti. Hiszen költési időben vágták
ki a fákat és a fészekben lévő három tojásból örülni kell, hogy ez az egy fióka is
kikelt. Az év madaráról van szó!
Szeretném az Önkormányzat és az
e témában érzékeny emberek segítségét
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kérni, természetesen folyamatosan jelzést küldök a természetvédelem irányába
is, hogy segítsenek ennek a területnek a
megőrzésében!
Mi ér többet? Magyar és külföldi lótartók egyéni érdekei, vagy a természet védelme? A kitett védett terület tábla szinte
groteszk már ezen a helyen, ahol az ott
élőknek fogalma sincs, mit jelent védeni
valamit. Csak saját önös érdekeiket védik.
Itt is megkérdezhetném, hogy kinek

volt érdeke a védett terület védőzónájában
lévő földterület felparcellázása?
Miért nem tiltja meg a lovak patájának
eróziós tevékenysége miatt, /amit mindig
hangsúlyoznak/, a legeltetést a természetvédelem?
Hogyan lehet megoldani a védelmet
ott, ahol a magántulajdonnak és a természetvédelemnek együtt kéne működnie,
de a célok különbözőek!
Bécsy Lászlóné
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Dr. Kiss András sorozata: Utunk Elzászban
2011 májusában Németországban, Offenburgban élő egykori egyetemi kollegám, egy kedves házaspár vendégei voltunk. Mivel városuk közel van a francia
határhoz, felajánlották, hogy bejárják
velünk együtt Elzász fontosabb városait.
A tartomány neve franciául Alsace,
székhelye Strasbourg.

Elsőnek erre a városra voltunk kíváncsiak, amelynek kb. 250 000 lakosa
van. De itt székel az Európa Tanács és
az Európa Parlament, melyet az utóbbi
időben többször volt alkalmunk belülről a képviselőkkel együtt látni, amit
ádázul támadják a magyar kormányt,
alkotmányunk egyes paragrafusait, stb.
De most nem erről akarok írni.

A római korban a város légiósok tábora, melyet még Augustus császár alapított, majd kereskedelmi központ lett.
Többszöri rombolás és pusztítás után a
VI. sz.-ban újjáépült. 870-1648 között
a Német-római Birodalom része volt,
püspöki székhely. Itt tanított Albertus
Magnus, és itt élt Gutenberg, a könyvnyomtatás feltalálója. A XVI. sz.-ban

Rálátás a katedrálisra

A katedrális homlokzatának részlete a
bejárattal

A katedrális híres órája a belső térben.
Egész órakor a kis figurák „színi előadást” tartanak

A „balga szüzek” szoborcsoportja
8.
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Állítólag itt aludt egyszer Napóleon
(Iparművészeti Múzeum)

Az Európa Tanács épülete előtt mosolygósan

Egy kályha és egy szék a Néprajzi Múzeumban
a reformáció tanait elfogadva, otthont
adott Kálvinnak (1538-41). 1681-ben
XIV. Lajos Franciaországhoz csatolta. 1871-ben a németek foglalták el a
várost, amely Elzász-Lotaringia székhelye lett, és csak 1918-ban lett ismét
a franciáké. 1940-ben Hitler ismét elfoglalta és 1944 novemberében Leclerc
tábornok szabadította fel.
Csodálatos rózsaszín katedrálisa a
XII. sz. utolsó negyedében épült gótikus stílusban. A Rohan palota három
nagyon gazdag múzeumnak ad otthont.
Nagyon érdekes az Elzászi Néprajzi
Múzeum is.
Néhány fényképpel nyújtok ízelítőt
abból, amit láttunk.
A szerzõ felvételei

A nevezetes kammerzell-ház

-és annak egy részlete

ZÖLD HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA
A Polgármesteri Hivatalban folytatott tárgyalás során megegyezés született a
Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. alvállalkozójának,
a Mülltrans Kft.- nek vezetőivel, hogy

június 25-én, hétfőn
elszállítják az ingatlanok elé kihelyezett, bezsákolt faleveleket, fűkaszálékot,
valamint a kötegelt fagallyakat.
www.pocsmegyer-surany.hu
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Sétálok-sétálok…
Mostanában már csak Surányban sétálgatok, - naponta háromszor. Igen,
háromszor visznek el a kutyáim sétálni,
többnyire ugyanazon az útvonalon.
Ballagunk lassacskán a csendes utcán, vagy a gáton és igyekszünk senkit
sem zavarni. Ha mégis találkozunk valakivel, már messziről nyugtatom a közeledő idegent, valahogy így: ne féljen
a kutyától, - jó kutyák, nem bántanak
senkit. Ha gyerek jön szembe, még azt
is hozzáteszem: szeret téged, nyugodtan simogathatod, dögönyözheted, ha
van hozzá kedved. Elhiszik ezt nekem,
mert a két kutyus nagyon barátságos
aprócska jószág.
Közben nem unatkozom, gyűjtögetem az elszórt szemetet, - morgolódom,
dünnyögök, sőt néha átkozódom. Az
emberi faj ennyire furkó volt mindig,
vagy csak mostanában vált ilyenné?
Jó, hát én sem vagyok hibátlan, tudom én, hogy pórázon kéne vezetni a
két ebecskét, és összegyűjteni a „végterméket”, de hát az erdő-mező vadjai
után ki gyűjtöget? – beleolvad a természetbe. De vajon az eldobált sörösdoboz is beleolvad? – vagy a fagyit és
édességet borító müzacskó?
Rögtön – lehet téves – megállapítást is teszek: főleg a férfiak /sör/ és
a gyerekek /édesség/ szemetelnek útközben. A hölgyek bűne „csak” annyi,
hogy nem nevelik jóra-szépre, civilizált
viselkedésre híveiket – fiukat, lányukat,
férjüket.

egy nagy fa oldalára szegezve két hivatalos tábla:
NEM KIJELÖLT FÜRDŐHELY
NEM ELLENŐRZÖTT
VÍZMINŐSÉG
BRAVÓ! – Tetszik, hogy így vigyáznak az egészségünkre. Megnyugtatásul közlöm, hogy ötven éve járunk
oda, de sem fulladásos baleset nem történt, sem kolerát, vagy más nyavalyát
nem kapott senki. Igazán minden ironikus felhang nélkül mondom: sokkal
tisztább a Duna, mint negyven – ötven
évvel korábban. Már csak egy „hivatalos” szemétgyűjtő hiányzik, de erről ne
is beszéljünk, mert a következő kívánság egy mobil WC lenne.
Nem-nem! – ezt még álmomban
sem ajánlanám. Előbb tanuljunk meg
viselkedni. Vizionálom, hogy a klotyót
szétvernék a vandálok, a szemétgyűjtőt
felgyújtanák vicceskedvű esti randalírozók.
Szophoklész görög drámaíró, Krisztus előtt ötszáz évvel írja Antigoné drámájában: „Sok van mi csodálatos, de az
embernél nincs csodálatosabb”.
Hát kérem, ha most élne ez a tiszteletreméltó görög, nem hiszem, hogy le
merné írni ezt a mondatot.
Na jó – nem cikizem tovább az én
saját fajtámat, - az emberiséget – nem
egyszer rádöbbenek, hogy én sem vagyok jobb a Deákné vásznánál.
Inkább mondom a szépet – jót:

Hétvégeken jár a kishajó Felsőgödre – KÖSZÖNJÜK! /Június óta minden nap jár! (Szerk.)/
A Dunasétányon új padok várják a
pihenni vágyókat, – KÖSZÖNJÜK!
Nagyszerűen ellátott bolt működik
a Dunasétányon – KÖSZÖNJÜK!
A surányi közösségi ház elkészült
és működik – KÖSZÖNJÜK!
Surány I. út járható – KÖSZÖNJÜK!
Megszépült a református temető
/minél később kerüljünk oda, de azért
Köszönjük!/
Sétám végeztével elkalauzolom Önt
kedves olvasó a dunaparti teniszpálya
melletti részre. Jöjjön csak bártan közelebb és nézze meg az ültetvényemet.
Négy sor krumplit ültettem, mert aggódom az emberiségért. Maholnap nyolcmilliárd lesz a föld lakossága és nem
lesz mit enni. Én kérem, a krumplimat
már megtermelem, - /hacsak a krumplibogár nem keresztezi szándékomat./
Ismeretterjesztésnek nem rossz
a dolog. Őszülőhajú barátom, Bandi
/vezetékneve a szerkesztőségben/ így
dicsért meg a múltkor a krumplit nézegetve: „milyen szép a paradicsomod!”
Vállalom tehát, hogy idegenvezetés
címszó alatt bemutatom kertem csodáit
tájékozatlan /főleg pesti/ felnőtteknek
és gyermekeknek.
Jelszó, - ha telefonálnak: Jó pap is
holtig tanul…
Asztalos Lajos

Félre bánat, félre gond! A surányi
strand már majdnem tiszta. Beljebb a
zöldellő bozótban már nem látszik az
odahordott pár zsáknyi háztartási szemét, - ezt már nem szedem fel. Zsákok
és teherkocsi kellene. Ki lehetett az az
elvetemült őrült, aki odahordta? Hiszen Surányban szervezett szeméthordás létezik.
Kérem, jelentkezzen a bűnös egy kiadós farbarugásra. /Ne nevessenek! –nem
hallották, hogy a közelmúltban a pécsi
taxisgyilkos is önként feladta magát?/
Ugye Önök tájékozott emberek és
tudják, miféle strandról beszélek? – hát
persze hogy arról – a Rózsa utca cégén
lankás út vezet a Dunához. A parton
süppedő homokban kisgyerkőcök várakat építenek, strandolók heverésznek
plédeken, babakocsik félárnyékban, - és
10.
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A szúnyogriasztó karkötőkről és az illatosított divatkarkötőkről
Az egészségügyi kártevőnek minősülő
szúnyogok távoltartására alkalmas készítmények, a szúnyogriasztó szerek,
valamint szúnyog- és kullancsriasztó
szerek Magyarországon csak az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) engedélyével forgalmazhatók.
Az engedély számát – amely az
„OTH” betűkkel, illetve a 2011. július
1-je után engedélyezett szerek esetében
„JÜ” betűkkel kezdődik, majd számokkal folytatódik – a termék címkéjén fel
kell tüntetni. Az OTH engedély kiadását minden esetben megelőzi a termék
hatékonysági vizsgálata, amelyet az Országos Epidemiológiai Központ végez
el saját szúnyogtenyészetén.
Szúnyogriasztó szer vásárlása előtt
feltétlenül érdemes ellenőrizni a címkén a fenti betű- és számkombináció
meglétét, mert csak az engedélyezési
eljáráson átesett terméktől várható el
kellő hatékonyság. Csak engedélyezett terméknél garantálható az is, hogy
annak alkalmazása – a használati utasítás betartása esetén – nem jelent elfogadhatatlan egészségügyi kockázatot.
Az évtizedek óta jól bevált engedélyeztetési rendszer ellenére jelenleg
is kaphatók olyan termékek, amelyek
megjelenési formája műanyag-, textil- vagy szilikon-karkötő és címkéjük
alapján szúnyog- és/vagy kullancsriasztásra alkalmasak (tipikus hatóanyagaik: citronella, geraniol és egyéb növényi kivonatok). A jelenleg engedélyezett riasztószerek között azonban
egyetlen karkötő formájú termék
sem szerepel, tehát e karkötők hatékonysága nem igazolt. Ezért felhívjuk a figyelmet arra, hogy ilyen termék
vásárlásakor kétséges: a pénzünkért az
ígért hatékonyságú terméket kapjuk-e.
Újabban megjelentek olyan karkötők
is, melyek rovarriasztó hatást már nem
állítanak címkéjükön, csak illatosított,
színes divatkarkötők, illetve citromillatú karkötők néven kerülnek forgalomba, ugyanakkor az üzletekben esetleg
a jogszerűen forgalmazott rovarriasztó hatású termékek között kerülnek
elhelyezésre. Figyelnünk kell arra,
hogy még a természetes illóolajok is
tartalmazhatnak olyan úgynevezett
szenzibilizáló összetevőket, melyek
az arra érzékeny személyeknél allergiás reakciót válthatnak ki.
Az SCCNFP (A Kozmetikai Terwww.pocsmegyer-surany.hu

mékek és Fogyasztóknak Szánt Nem
Élelmiszer Termékek Tudományos
Bizottsága) 26 illatanyagot a kontaktallergiás reakciók egyik fontos kiváltójaként azonosított. Ennek alapján adta ki
az úgynevezett „26 allergén illatanyaglistát”.
A többnyire távol-keleti importból származó illatosított karkötőknél
sem a címkén, sem a csomagolóanyagon nincsenek feltüntetve az allergén
illatanyag-összetevők, mivel forgalmazásukat, címkézésüket rendelet nem
szabályozza. Így a gyanútlan vásárlót
amellett, hogy a várt védelmet nem
kapja meg a karkötőtől, még az a kel-

lemetlen meglepetés is érheti, hogy a
„természetes hatóanyagúnak” mondott
riasztó, illetve az illatosított divatkarkötő allergiás bőrtüneteket vált ki.
Az érzékeny bőrű gyermekek és
túlérzékeny felnőttek esetében ez még
nagyobb kockázatot jelent.
Fentiekre tekintettel nagy körültekintéssel vásároljunk a fent nevezett termékekből.
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Közegészségügyi Főosztály
Országos Epidemiológiai Központ
ÁNTSZ Kommunikációs Főosztály

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
11.
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100 ezer forint az elrontott nyaralásért
Magyarországon eddig egyedülálló
módon a nyaralás alatti kedvezőtlen időjárásra is köthető kiegészítő
biztosítás a Generalinál. Ha belföldi
nyaralásnál az előre megjelölt időszakban az előre jelzettnél rosszabb
lenne az idő, a biztosító 100 ezer forintos visszatérítést fizet, ami alapjául
szolgálhat egy másik nyaralásnak. Az
időjárás-biztosítás választható elemként köthető az otthonbiztosításhoz,
amely felépítésében és kockázati elemeiben is teljesen megújult: a biztosítottak személyre szabhatóan maguk
válogathatják össze a számukra megfelelő szolgáltatási csomagokat.

Nyári menetrend a
budapesti tömegközlekedésben

A nyári tanítási szünet alatt megváltozott menetrend szerint közlekednek a tömegközlekedési járművek.
2012. június 18-án, hétfőn üzemkezdettől augusztus 31-én, pénteken
üzemzárásig a tömegközlekedési eszközök az iskolaszünetben érvényes
menetrendjük szerint közlekednek.
A 2012/2013-as tanév kezdetéhez igazodva a tanítási időszakban
érvényes menetrend szerint a járatok
legközelebb 2012. szeptember 3-án,
hétfőn közlekednek.
A járatok megváltozó közlekedési rendjéről a www.bkv.hu weboldalon és a megállóhelyeken található
menetrendi hirdetményekből tájékozódhatnak utasaink.
Budapesti Közlekedési Központ

ASZTALOS
ÉPÜLET ÉS BÚTORASZTALOS MUNKÁT
VÁLLALOK.
KÜLSŐ ÉS BELSŐ
NYÍLÁSZÁRÓK
EGYEDI BÚTOROK
GYÁRTÁSA BEÉPÍTÉSE
GÁL FERENC
06-30 241 0592
12.

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)
Érdeklődni: 20-3595343

Becker Barbara
testnevelő, úszóedző

Klement József
labdarúgó edző

Sidó Szabolcs
testnevelő, sportoktató
www.pocsmegyer-surany.hu
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Karbantartási
munkák a H5-ös
(Szentendrei)
HÉV vonalán

Zöld energia konferencia a Megyeházán

Pest Megye Önkormányzata és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara közös szervezésében rendeztek országos konferenciát a megújuló és zöld energiák hasznosításának lehetőségeiről az önkormányzati szférában.
Szűcs Lajos, a megyei önkormányzat elnöke köszöntőjében úgy fogalmazott,
hogy van hova fejlődniük az önkormányzatoknak, az energia racionalizálásával
és felhasználásával kapcsolatban.
Mint
elmondta,
többek között ennek
lehetőségét is felvázolja az a vitaanyag,
amit a megyei közgyűlés
áprilisban
elfogadott. Ezzel a
vitaanyaggal indult
meg az a tervezési
folyamat, ami meghatározza
majd
a megye jövőjét az
elkövetkező évtizedben. Az anyagot
már több mint 500
érintett önkormányzat, szakmai- és
civilszervezet kapta
meg, de mindenki számára nyilvános, így, ahogy az elnök a jelenlévőket bíztatta:
„éljenek önök is a véleményükkel, szakértelmükkel, hogy Pest megye jövőjét közösen
alakítsuk ki”.
Az immár 5. alkalommal megrendezett konferencián a zöld energiaforrásokkal
kapcsolatos magyar kutatásokkal, innovációkkal, gyártással és szereléssel foglalkozó
vállalkozásokkal, valamint a bankok által nyújtható finanszírozási lehetőségekkel
ismerkedhettek meg a résztvevők.
Ambrus András sajtófőnök, Pest Megye Önkorm. Hivatala, Elnöki Iroda
www.pocsmegyer-surany.hu

Karbantartási munkákat végzünk júniusban és júliusban több időpontban
a H5-ös (Szentendrei) HÉV vonalán.
Ezekben az időszakokban a HÉV-ek helyett pótló autóbuszokkal lehet utazni.
Karbantartási munkákat végzünk
a H5-ös (Szentendrei) HÉV vonalán
június 16-ától, szombattól június 29én, pénteken üzemzárásig, július 2án, hétfőn üzemkezdettől július 6-án,
pénteken üzemzárásig, majd július
9-én, hétfőn üzemkezdettől július 15én, vasárnap üzemzárásig a Batthyány
tér és a Szentlélek tér között. Ezekben az időszakokban a szerelvények a
Szentlélek tér és Békásmegyer, illetve
a Szentlélek tér és Szentendre között
járnak, a menetrendjükben feltüntetett indulási időpontoknak megfelelően. A Szentlélek tér és a Batthyány tér
között a H5 jelzésű HÉV-pótló autóbuszokkal közlekedhetnek utasaink.
A fentiek mellett június 30-án,
szombaton üzemkezdettől július 1jén, vasárnap üzemzárásig és július 7én, szombaton üzemkezdettől július
8-án, vasárnap üzemzárásig ugyanezen a HÉV-vonalon a Batthyány tér
és Békásmegyer között végeznek karbantartási munkákat. Ezen a két hétvégén a vonatok csak Békásmegyer és
Szentendre között közlekednek – a
menetrendjükben feltüntetett indulási időpontoknak megfelelően. Békásmegyer és Batthyány tér között a H5
jelzésű HÉV-pótló autóbuszokkal
lehet utazni. Emellett – a 3-as metró
könnyebb elérése és az átszállások
csökkentése érdekében az Árpád híd
M csomóponthoz is közlekedtetünk
HÉV-pótló autóbuszokat H5A jelzéssel.
A Budapesti Közlekedési Központ célja, hogy a karbantartási munkák idején is a lehetőségekhez mérten zavartalan legyen a forgalom. A
korlátozások miatti kellemetlenségek
miatt ezúton kérjük és köszönjük a
közlekedők türelmét és megértését!
Budapesti Közlekedési Központ
13.
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PÓCSMEGYER - LEÁNYFALU
RÉVÁTKELŐ MENETREND 2012. JÚNIUS 1-TŐL
Pócsmegyerről Leányfaluról
5:00
5:05
*5:20
*5:25
5:50
5:55
6:15
6:35
6:40
6:45
**7:00
**7:05
*7:30
*7:35
7:40
8:00
8:40
9:00
9:40
10:00
10:40
11:00
11:40
12:00
12:40
13:00
13:40
14:00
**14:10
**14:30
14:40
15:00
**15:10
**15:30
15:40
16:00
**16:10
**16:30
16:40
17:00
**17:10
**17:30
17:40
18:00
18:30
18:35
19:10
19:30
20:10
20:30
21:10
21:35
***22:20
***22:30
14.

Az egy csillaggal jelölt járatok hétvégén és ünnepnapokon nem közlekednek!
A két csillaggal jelölt
járatok csak tanítási napokon közlekednek!
A három csillaggal jelölt
járat csak előre egyeztetés
alapján közlekedik. Egyeztetni telefonon az adott
nap 17:00-ig lehet!
•
VITELDIJAK:
Felnőtt jegy: 250 Ft
Diák és Nyugdíjas jegy: 180
Ft (Csak érvényes igazolvány felmutatásával!)
Kerékpár: 150 Ft
40 alkalmas felnőtt bérlet:
4.200 Ft
40 alkalmas diák és nyugdíjas bérlet: 2.500 Ft
Peiker és Társai Kft.
Telefon:
06 (70) 577-7753
06 (30) 599-8705

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.Peiker és Társai Kft.
06 70 577 7753, 06 30 599 87 05
www.pocsmegyer-surany.hu
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Beszámolunk
Az elmúlt két hónap sem eseményekben, sem szolgálatokban nem volt hiányos. Április hónapban 248 óra, május
hónapban 257 óra szolgálatot láttunk
el a két településen. Ezek közül szinte
minden hétvégére jutott rendezvénybiztosítás. Volt olyan nap, melyen reggel 8-tól éjfélig voltunk kint folyamatosan. Örülünk, mert visszahívnak minket és ez számunkra azt jelenti, hogy
aki megismeri munkánkat elégedett is.
Kapunk köszönő sorokat, amelyeknek
a szolgálatot ellátó kollegák különösen
örülnek.
Aktívan részt vettünk a rendőrség
munkájában, segítséget nyújtottunk
családon belüli vitánál, ittas gépjárművezetővel szembeni intézkedésnél,
előállításánál, elfogásoknál. Bízunk
abban, hogy a most már rendszeres,
mindennapi szolgálatok hozzájárultak
a bűncselekmények számának csökkenéséhez.
A Tahitótfalusi Rendőrörssel és
saját körzeti megbízottunkkal kialakult jó kapcsolat eredményeként sok
közös akcióban veszünk részt. A rendszámfelismerő rendszert is sikeresen
üzemeltetjük, melynek során a településre beérkező vagy onnan távozni készülő gépjárművek nagyobb számban
vannak ellenőrizve. Ennek eredménye-

ként több esetben került sor forgalmi
engedély helyszíni elvételére.
Lovas tagozatunk létszáma is bővült, akik rendszeresen járják az erdőket, ezzel is eleget téve környezetvédelmi feladatainknak.
Sajnálatos módon tapasztaltuk, miszerint vannak, akik környezetükre
mit sem figyelve a szennyvizet a közterületre szivattyúzták, ami mellesleg
nem csak egészségügyileg lehet káros,
mindamellett kellemetlen csatorna bűzt
is áraszt, és ezen túl még jogszabályba
ütköző cselekmény is. Ezzel kapcsolatban megtörténtek a kellő intézkedések.
Megjegyeznénk azt is, miszerint
sokan jelezték, hogy nem látják a polgárőrséget kint az utcákon. Ezúton is
szeretnénk tájékoztatni a Tisztelt lakosságot, ennek bizonyára lehet az is az
oka, hogy az éjszaki járőrözések során,
a kedves, jelzéssel élők nem tartózkodnak kint az utcákon, kertjükben, minek
következménye, hogy nem is találkozhatunk egymással. Az éjszakai szolgálatok során nem a látványra, hanem a
megfigyelésre helyezzük a hangsúlyt.
Úgy gondoljuk, hogy akik napi
rendszerességgel közlekednek, tartózkodnak valami oknál fogva közterüle-

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

ten, vagy csak a kertjükben dolgoznak,
azok igenis látják, észlelik járőreinket
és tudják, hogy aktívan jelen vagyunk,
eleget téve a vállalt kötelezettségeinknek.
Aki úgy gondolja, hogy be szeretne
kapcsolódni munkánkba, tenni szeretne közösségünkért, azok jelentkezését
várjuk! Feladatok vannak fiatalabbaknak, idősebbeknek bőven. És itt megragadva az alkalmat, szeretnénk eloszlatni azt a téves elképzelést miszerint mi
ezért a tevékenységért fizetést kapunk.
Ebben a szervezetben mindenki önként
tevékenykedik. Nem fizetésért, hanem
köz-szolgálatában áldozza fel saját
szabad- és alvó idejét azért, hogy egy
szebb és élhetőbb, tisztább közösséget
teremtsünk együtt.
Azt gondolom, hogy aki itt van,
az szereti ezt a tevékenységet végezni.
Elég egy kérés, és máris azon van, hogy
a feladatot megoldja. Pedig a többség
mindezt munka után végzi.
Jó csapat alakult ki, melyhez jó érzés tartozni!
Dobos Ágnes
Szigetmonostori Polgárőrség
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
15.
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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

Vihar ?! .... Betörés ?! ....
Hogy segíthessünk,

kössön biztosítást házára,
nyaralójára!
EXTRA KEDVEZMÉNYEK!
IDŐJÁRÁSBIZTOSÍTÁS
Hívjon bizalommal: Widder Éva
tanácsadó, üzletkötő
Generali-Providencia Biztosító

Telefon: 06-20-661-4475
Minden egyéb biztosítással is állok rendelkezésére: vállalkozás-, felelősség-, jogvédelem-, autó-,
baleset-egészség-, élet- és nyugdíjbiztosítás, megtakarítás
ÚJ: ELLÁTÁST NYÚJTÓ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS
(cég részére adómentes, költség)
16.
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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

18.
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www.pocsmegyer.hu

Látogassa meg
weboldalunkat!
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.

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ

VILLANYSZERELÉS
ÉPÜLETEK VILLANYSZERELÉSE, JAVÍTÁSOK,
BŐVÍTÉSEK, HIBAELHÁRÍTÁS, ÚJ SZERELÉS

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
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
www.pocsmegyer-surany.hu
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PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ

2012. JÚNIUS 20.

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
Szentendre, Dunakorzó u. 18.
hétfõn és szerdán 9-12-ig és 13-15-ig
Roma Nemzetiségi 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

