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Több éves előkészítés után indul a 
Szentendrei szennyvíz-agglomeráci-
óhoz tartozó öt település (Leányfalu, 
Pócsmegyer, Szentendre, Tahitótfa-
lu, Szigetmonostor) csatornahálóza-
tának bővítése tárgyú, KEOP-1.2.0/
B/10-2010-0061 azonosítási számú 
több mint 4 milliárd forintos pro-
jekt. 

2013. november 20-án a pócsme-
gyeri Polgármesteri Hivatalban írták 
alá ünnepélyes keretek között a projekt 
szerződését. Az ez alkalomból meg-
rendezett sajtótájékoztató keretében 
látta el kézjegyével a dokumentációt 
a Dunakanyari Csatornázási Társulás 
elnöke, Németh Miklós, Pócsmegyer 
polgármestere, a kivitelező részéről a 
közbeszerzési eljárás nyertese, az A-
HÍD Zrt. képviseletében Sal László ve-
zérigazgató, a Penta Általános Építő-
ipari Kft. képviseletében Nagy Gábor 
Lajos ügyvezető.

 Az ünnepélyes aláírást megelő-
zően Németh Miklós, a DCST elnöke 
hangsúlyozta, hogy a beruházás az öt 
település példaértékű együttműkö-
dése révén jöhetett létre, s a megelő-
ző években befektetett munka most 
megtérülhet. 

A Környezet és Energia Operatív 
Program (KEOP) keretében megva-
lósuló beruházás kivitelezői szerző-

déskötését mintegy ötéves előkészí-
tő munka előzte meg. A projektet 
az aláírástól számított 24 hónap 
alatt kell megvalósítania a kivi-
telezőknek. A tervek szerint jövő 
márciusban kezdődhetnek el a 
földmunkák a dunakanyari társu-
lás öt településén.

A nettó 3,6 milliárd forintos be-
ruházással töredékére csökken a 
Szentendrei szigeten a talajba kerülő 
szennyvíz. Magyarország kormá-

nya kiemelt hatósági üggyé nyil-
vánította a projektet. Többi között 
azért nagyon jelentős ez a beruházás, 
mert a sziget látja el nagyrészt a fővá-
rost ivóvízzel, ez a terület Budapest 
egyik legfontosabb ivóvízbázisa.

Az öt településen összesen 3840 
ingatlant érint a csatornázási fejlesz-
tés, s ez – mint Németh Miklós DCST 
elnök hozzátette, ingatlanonként 
akár négy-öt személyt is jelent, azaz 
tízezer fölött van azoknak a lakosok-
nak a száma, akiknek életminőségén 
jelentősen javít a beruházás. 

A legnagyobb volumenű fejlesz-
tés Pócsmegyeren valósul meg, hi-
szen itt 1406 bekötést létesítenek. A 
beruházás idején a gesztor feladatkö-
rét a település vállalta magára. Né-
meth Miklós kiemelte, hogy a pályá-
zat sikerét a DMRV Rt. és a Vízmű 
szakembereinek szakmai, mérnöki 
tudása segítette, illetve a település 
jól dolgozó, precíz háttércsapattal 
rendelkezik, akiknek munkáját ezú-
ton is köszönte.  

A projekt eddig több mint nettó 
3 milliárd forint támogatást nyert 
el, az önrész 552 millió forintot 
tesz ki. A lakosság bekötésenként 
240 ezer forinttal járul hozzá. A 
lakosság részéről pozitív hozzáállás, 
hogy a beruházáshoz szükséges la-
kossági takarékpénztári befizetések 
jó ütemben haladnak – emelte ki Né-
meth Miklós.

Öt településen indul a csatornaprojekt

A kivitelezõ cég vezérigazgatójának, 
Sal Lászlónak a köszöntõje

Molnár Zsolt hozzászólása

Öt településen indul a csatornaprojekt
Magyarország egyik legjelentősebb környezetvédelmi és lakossági életminőség javító beruházása

Németh Miklós és Hadházy Sándor
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Öt településen indul a csatornaprojekt

Hadházy Sándor, a térség or-
szággyűlési képviselője a sajtótájé-
koztatón elmondta: a sok egyeztetés-
sel járó, nem szokványos beruházás 
nagy felelősséggel jár, s egyben gra-
tulált a jó hírű, szakmailag kiváló re-
ferenciákkal rendelkező kivitelezők-
nek. Hangsúlyozta, hogy bár számos 
jelentős beruházás történt a környé-
ken az utóbbi években, az összegét 
tekintve ez a legnagyobb és az egyik 
legfontosabb is. Olyan környezetvé-
delmi projekt ez, amely előkészítése 
és eddigi menete példás – szögezte le 
a képviselő.

 A kivitelező A-HÍD Építő Zrt. 
több tucat helyen épít az országban 
csatornát, műtárgyakat, hidakat. Ők 
kivitelezték a Megyeri híd építését, 
és jelenleg Óbudától Esztergomig a 
vasúti vonalak építését végzik. Sal 
László, a cég vezérigazgatója a 
most induló csatorna projektről el-
mondta, hogy összesen 50 kilométer 
gravitációs csatorna, 15 kilométer 
nyomóvezeték és 47 átemelő épül. A 
megépítés után a cég öt évre garanci-
ális időt ad a teljes beruházásra.

Németh Mikós, Pócsmegyer 
polgármestere azt is hangsúlyozta, 
hogy a csatorna beruházás lehetősé-
get teremt arra, hogy megvalósulása 
után eséllyel pályázzanak a település 
gerincútjainak szilárd burkolattal 
való ellátására is.

Molnár Zsolt, Szigetmonostor 
polgármestere elmondta: fontos, 
hogy a díjfizetések folyamatosak le-
gyenek, mert a 30%-os állami támo-
gatást csak ebben az esetben tudják 
lehívni. Ehhez a lakosság együttmű-
ködését, illetve a munkálatok idejé-
re türelmet és megértést kért. Tele-
pülésükön a jó tájékoztatáson kívül 
nagyon fontosnak tartja a kivitelezés 
szervezését, azt, hogy pontosan kije-
löljék, mely utcákban nem kerülhet 
sor párhuzamosan a munkálatokra. 
A beruházás idején a parkolási gon-
dok megoldására ideiglenes parkoló-
helyeket alakítanak ki. 

Tahitótfalu parti részén jelen-
leg az ingatlanok mindössze 33%-a 
csatornázott, itt különösen fontos a 
beruházás, amellyel közel teljes lesz 
a szennyvízelvezetés. A munkákat a 
sajátos terepviszonyokhoz kell alakí-
tani, a rendkívül szűk, gyakran mere-
dek utcák miatt. Nagy feladat lesz a 
település számára az utak rendbeté-
tele, amely egy további projekt része 

lesz – mondta el dr. Sajtos Sándor, 
Tahitótfalu polgármestere.

Fontos, hogy megőrizzük a hagyo-
mányainkat, de pontosan ugyanilyen 
fontos a fejlődés, a fejlesztés is, kü-
lönösen a lakosság életminőségét je-
lentősen javító beruházások. Ilyen a 
Szentendre pismányi részét is érintő 
csatornázási projekt, amely több ezer 
szentendrei polgárt érint előnyösen 
– szögezte le dr. Dietz Ferenc, Szen-
tendre polgármestere. Hozzátette: 
támogat minden olyan kezdeménye-
zést, amely a zöld város kialakulását 
segíti, hiszen a hamarosan megvaló-
suló csatornázásnak köszönhetően 
jelentősen csökken a talajba kerülő 
szennyvíz. Mindez azt jelenti, hogy 
Szentendre festői tája, a Pismány, 
környezeti szempontból megújul, 
immár még értékesebb része lesz a 
településnek. Fontos egyúttal az is, 
hogy nem csak az ott élők életminő-
sége javul, hanem jelentősen emel-
kedik az érintett ingatlanok értéke 
– mondta dr. Dietz Ferenc, Szen-
tendre polgármestere.

Nyíri Csaba, Leányfalu polgár-
mestere szerint a XXI. században 
magától értetődőnek kellene lennie 
a szennyvízelvezetésnek minden 
településen. A környezettudatos 
életmódra nevelés része, hogy nem 
a talajba, vagy a Dunába engedjük 
a szennyvizet, hanem elvezetjük és 
megtisztítjuk. Leányfalu egy része 

amúgy is csúszásveszélyes terület 
a talajrétegek geológiai adottságai 
miatt, ezen nagymértékben javít a 
most induló csatorna beruházás. Egy 
gond van, hogy a projekt csak lakó-
területekre vonatkozik – tette hozzá 
Nyíri Csaba. Leszögezte: szakszerű, 
pontos, precíz és időben behatárolt 
munkát várnak el a kivitelezőktől. 
Előre elnézést fogunk kérni a lakos-
ságtól, hiszen a beruházás gondot fog 
okozni a közlekedésben. Arra pedig 
nagyon oda fogunk figyelni, hogy az 
utak eredeti állapotát helyreállítsák, 
járhatóságát biztosítsák – mondta 
Leányfalu polgármestere.

A beruházás számokban:
5 település, 3840 ingatlan
Leányfalu:  230 bekötés
Pócsmegyer: 1406 bekötés
Tahitótfalu: 460 bekötés
Szentendre: 717 bekötés
Szigetmonostor: 1027 bekötés

A beruházás összértéke:   
3.658.249.756 Ft + ÁFA

A támogatás mértéke:  84,63%,
A támogatás összege:   

3.041.241.766 Ft + ÁFA
Az önrész összege:   

   552.067.990 Ft + ÁFA
Lakossági hozzájárulás:  

bekötésenként 240.000 Ft 
érdekeltségi hozzájárulás

■ DCST kommunikáció

RákszűRés
Kedves hölgyeim!

Sajnálattal tudatom, hogy Dr. Kovács Iván nőgyógyász már nem dolgozik a 
szentendrei Szakrendelőben és senki nem vállalja a területi szűréseket. 

E miatt maradt el a szeptemberi rákszűrés is. 
A továbbiakban a Szt. Margit kórház felajánlásával szeretnék élni, 

de még nem tudok részleteket. 
A statisztika azt mutatja, hogy Magyarországon, évente még mindig 

több mint 400 nő hal meg méhnyak rákban, pedig időben felfedezve 
gyógyítható.  Ezért ajánlott évente, de legalább 2 évente 

a nőgyógyászati rákszűrés.  
Nagyon kérem, aki 1 évnél régebben volt nőgyógyászati rákszűrésen, 

jelentkezzen be a szentendrei nőgyógyászatra!

Ezzel kapcsolatos kérdéseikre szívesen válaszolok telefonon, 
illetve személyesen a tanácsadóban is. 

■ Gyöngyösiné Baranyi Mária védőnő
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katalin napi ünnepség

Az idei Katalin nap kicsit más volt, 
mint a többi, mert a Művelődési Ház 
udvarán a VATA köri tagok szere-
tettel és nem kis munkával várták a 
vendégeket.

Nyílt titok, kedves elismerést és 
adományokat is elfogadtak, ennek 

érdekében sok-sok finomság készült 
a kemencében, amit a férfiemberek 
fűtöttek fel, ezek után már csak be 
kellett helyezni a krumplis pogácsát, 
a diós és mákos tekercseket, amik is-
mét elnyerték a legfinomabb címet.

A zenekar ez alkalomra állt össze, 
szívet –lelket melengető hangokat 
szólaltattak meg. Volt is rá szükség, 

mert a tél kezdte megmutatni a fogát. 
Felnőttek és gyerekek együtt ropták 
a táncot, utána jól esett az illatos tea 
és a fűszeres forralt bor.

A meleg szobában kézműves ad-
venti alkotások születtek. 

Jó volt belépni a kapun, tudtuk itt 

csak mosolyogva lehet távozni. Így is 
történt.

Az iskolások a monostori iskola 
udvarának felújítására, játékokért 
cserébe fogadtak el adományokat. 

A bolha-piac sok ember kedvére 
volt, bőven lehetett válogatni.

A hangulat maradt, míg az utolsó 
vendég is elköszönt, az égiek is ke-

gyesek voltak, hiszen csak a bepako-
lás után kezdett az eső esni.

Ismét bebizonyosodott, örömmel 
segítenek és össze-fognak az embe-
rek, ha a gyerekek érdekéről van szó, 
hiszen a játszótér nem csak homok-
várépítésről szól, hanem a testi –lel-

ki-szellemi fejlődésük a fontos, ami 
az egészség záloga. 

Szeretettel és játszva a legnehe-
zebb témákról is érdemben lehet 
beszélni, hiszen játszva és kacagva 
tanulunk egymástól a legtöbbet.

■ Besze Judit 
és Szabó Erika

Katalin napi ünnepség
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Beszámoló novemBeri kulturális eseményekrõl 

Beszámoló novemberi kulturális 
eseményekről Pócsmegyeren
Értékes és tartalmas élményekben 
lehetett része azoknak a lakótársa-
inknak, akik november hónapban el-
látogattak a Művelődési házba meg-
hirdetett irodalmi előadásokra.

Időrendi sorrendben említve, no-
vember 22-én Móricz Imre úr volt 
vendégünk fiával és annak családjával 
a Zöldszigeti Kör Polgári Kulturális 
Egyesület meghívására, és mutatta be 
„Kirekesztetten” címmel írott, saját 
életét, sorsát bemutató könyvét. A 
kedves vendégről Kovách Tamás tisz-
teletes urunk által feltett kérdésekre 
adott válaszból tudhattuk meg, hogy a 
kisgyermeki éveket árvaházban, majd 
nevelőszülőknél töltő Móricz Imre 
hogyan vált a műszaki tudományok 
doktorává, remek tollú íróvá, több 
nyelven beszélő műszaki diplomatá-
vá, aki Finnországban is képviselte a 
magyar ipar egy nagy szeletét.

Nagy szeretettel beszélt édesany-
járól, Litkei Erzsébetről, akiről - a ma 
már nyíltan édesapaként emlegetett 
20. századi írófejedelmünk Móricz 
Zsigmond, - Csibe alakját formázta.

Móricz Zsigmond a cseperedő Im-
rét szerető gondoskodással vette ma-
gához leányfalui házába, így ő is járt 
nem egyszer Pócsmegyeren a vasárna-
pi istentiszteleteken. Legutóbb 2012-
ben Móricz Zsigmond részére poszt-
humusz díszpolgári cím adományozá-
sakor találkozhattunk vele falunkban.

A november 22-iki könyvismer-
tetőre a szerzőt elkísérte Nyíri Csa-
ba, Leányfalu polgármestere, hiszen 
Leányfalun működik a Móricz Zsig-
mond Társaság, kiváló személyiségek 
részvételével, és ma is ott őrzi Móricz 
Zsigmond emlékét a Móricz kúria.

A könyvismertetőn és az azt kö-
vető beszélgetésen kevesen voltunk 
ugyan, de akik ott voltunk, feledhe-
tetlen este részesei voltunk.

Színültig megtelt viszont Műve-
lődési ház terme november 30-án, 
amikorra is helybéli kedves, igen 
sokoldalú tehetséggel megáldott 
Kiss doktorunk hirdette meg újabb 
versmondó estjét. Műsorára ezúttal 
Ady Endre válogatást tűzött.

Nyugalomba vonult kedves dok-
torunk színes egyéniségét mi sem 
szemlélteti jobban, hogy szögre 

akasztva fonendoszkópját, nyaká-
ba vette a világot, Európát, a ten-
gerentúlt, s az itthon maradottakat 
beavatta a látott szépségekbe, mű-
kincsek élvezetébe, tollat és fényké-
pezőgépet ragadva. Újságunk lapjain 
is gyönyörködhettünk mindebben. 
Az itteni tájak, emberek, valamint 
nagyváradi éveinek megörökítése a 
fotóművészet és az irodalom felé for-
dulásának tanúbizonyságai.

Több ízben lehettünk részesei 
egy-egy vers elmondásának egyesüle-
ti összejöveteleink alkalmával, míg-
nem immár önálló esteken mondja 
el legkedvesebb költőinek műveiből 
válogatott verseket.

Nemrég Petőfi estnek lehettünk 
tanúi, ezen a november 30-i szomba-
ton pedig a szintén halhatatlan Ady 
Endre költészetét varázsolta elénk. 
Önmagában a szinte kötetre való 
vers megtanulása is nagy teljesít-
mény, azonban a költemények igazi 
átéléssel való tolmácsolása jelentett 
igazi élményt a hallgatóság számára. 
Kiss doktor úr Ady Boncza Bertához 
írott „Őrizem a szemed” szívszorító-
an szép versét feleségének Annának 
ajánlotta, amivel könnyeket csalt 
más hölgyhallgatók szemébe is.

Reméljük folytatása következik!
■ CsK

Füllenteni nem szép dolog!
Ma is olvasható honlapunkon a la-
konikus rövidségű közlemény, mely 
szerint Dr. Szabó György háziorvo-
sunk 2014. január 2-ig szabadságon 
van.

Ez idáig rendben is lenne, a pihe-
nés mindenkinek kijár, ám láss cso-
dát! mit tapasztal a szemfüles inter-
netbúvár? Csak nem a mi kedves há-
ziorvosunkról készült az alábbi kép, 
amint a kis ugandai csemetét vizsgál-

ja? Bizony róla. S míg mi azt hittük, hogy sítalpakon szeli a havasokat, vagy 
napfürdőzik a hawai-i partokon, íme, egyesek ezzel töltik szabadságukat, és 
még füllentenek is!

Hát… le azzal a bizonyos kalappal!

■ Forrás: Afrikai Magyar Egyesület (www.ahu.hu) honlapja
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Újra itt a karácsony

Hamarosan itt van a legfontosabb és 
legkedvesebb hivatalos ünnepünk a 
Karácsony. Nagy szerencsénk van, 
ahogyan a napok alakulnak, sokat lehe-
tünk együtt a szeretteinkkel. Ha nem 
a szeretteink, azok lehetnek, ezeken a 
napokon minden megtörténhet.

Bizton állíthatom, hogy ez az 
egyetlen ünnep, ami mindenki ked-
vére való, az apró gyerekektől az 
aggastyánokig. Vannak, akik várják 
a következőt és vannak, akik vissza-
emlékeznek. Érdekes módon legtöbb 
esetben csak a JÓ az, ami csodával 
tölti el a lelküket.

Ősidők óta a FÉNY és a SZE-
RETET ünnepének nevezik a Kará-
csonyt.

Tudjuk, hogy a téli napforduló, 
amikor a NAP a Bak-térítőtől a déli fél-
tekén elindul felénk, ezért is nevezik a 
Fény ünnepének is, nem véletlen Jézus 
megjelenése sem, hiszen a tökéletes 
szeretetet általa tanulhattuk meg.

Pál apostolnak a Korinthusbeli-
ekhez írt Első levele 13.1.: „ha em-
bereknek vagy angyaloknak nyelvén 
szólok is, szeretet pedig nincsen én 
bennem, olyanná lettem, mint a zen-
gő érc vagy pengő cimbalom. …és ha 
egész hitem van is, hogy hegyeket 
mozdíthatok ki helyükről, Szeretet 
pedig nincsen, én bennem SEMMI 
VAGYOK.”

Szeretet: kegyes, nem irigykedik, 
nem kételkedik, nem gerjed harag-
ra, nem örül a hamisságnak, stb. A 
Szeretet soha el nem fogy. Folytat-
hatnám, de még a legfiatalabbak is 
ismerik a bibliából.

Elsőként tanítják a szülők, azzal, 
ahogy élnek. Szeretetteljes példás 
élet a legnagyobb tanító és nem megy 
a feledés homályába soha.

Hit-Remény-Szeretet boldogítson 
tégedet, még mai napig is olvasható 
a régi paraszti házak bejárata körül a 
gonosz kívül tartása miatt is és a napi 
emlékeztetésre, ha valaki elfelejtette 
volna. Sokan meghatározták a szere-
tet fogalmát Van, aki biztosan tudja, 
hogy a szeretet és a gyűlölet egy tőről 
fakad.

Hatással van az emberi szerve-
zetre, befolyásolják a hormonok mű-
ködését, a legújabb kutatások is ezt 
igazolják, csak épp ellentétesen hat. 
A szeretet építi, a gyűlölet rombolja 
az emberi testet, megbetegíti.

Az igazi szeretet adni akar egy 
ősi bölcselet szerint is, nem elvenni, 
boldoggá akar tenni, soha nem szab 
feltételeket (és nem is ígérget).

Szerethetek bárkit vagy bármit, 
a mérték a fontos. Olykor a túlzott 
gondoskodás vagy törődés az egyik-
nek teher vagy nyomasztó lehet. 
Ugyan ezt hálátlanságnak éri meg, 
aki csinálja. Tapasztaltuk, hogy az 
ember sokféle képen tud szeretni, ta-
nulható is, de mindenki a génjeiben 
hordozza a szeretetet, hogy mikor és 
mire használja, egyedül rajta múlik.

Van, aki a hatalom szimbóluma-
ként él vele. Persze csodálkozik, hogy 
másképpen működik, mint ahogy azt 
kitalálta.

Oszd meg és uralkodj! Ismerős?
Ki az, aki nem szeret kapni? Igen 

ám, de mikor a ki-vagy ki nem mon-

dott árát követelik, akkor döbben 
meg, hogy mibe keveredett.

Jó ez így? Ki tudja? Azt minden 
esetre tudjuk, az igazi szeretettel kezelt 
dolgok hosszú távon is működnek. 

Ha ravaszsággal, erőszakkal, tak-
tikázással, vagy ígérgetésekkel el is 
érem, amit feltétlenül szeretnék, le-
hetőleg azonnal, annak nincs jövője.

Isten csak a szerelmet és a humor-
érzéket adta ajándékba az embernek, 
ezeket sem megtanulni, sem meg-
venni nem lehet. Ha valaki megkap-
ta, hálás lehet. Minden másért meg 
kell dolgozni.

Remélhetőleg ezek az ünnepna-
pok is sok boldogságot, békességet, 
ajándékokat, finomságokat hoznak.

Szeretetben gazdag Karácsonyi 
ünnepeket kívánok!

■ Besze Judit

Újra itt a KARÁCSONY
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mennyBõl az angyal

Négy-öt éves kisgyerkőc voltam és angyalt láttam. Ne 
gondolják, hogy képzelődtem, - dehogyis! - a gyerek még 
lát csodákat, csodának lát olyasmit, amire a felnőtt csak 
legyint.

Karácsony közeledtével édesanyám előkeresett a sub-
lót mélyéről egy tarkabarka dobozt, ebben voltak a ka-
rácsonyi díszek. Én a szomszédban játszadoztam a gye-
rekekkel és olyan hirtelen toppantam be, hogy sebtében 
próbálta ugyan elrejteni a dolgokat, de egy színes kép az 
asztalon maradt. Pufók angyalka egy bárányfelhőn kö-
nyökölt.

Álmélkodva nézegettem a szokatlan látványt, - gön-
dör hajú, szőke, tündéri teremtmény, apró szárnyakkal, 
rám mosolyog és így szól: csukd be a szád. Lajcsika ne 
csodálkozz, én vagyok az angyalka.

Bizony, így történt! Őrzőangyalomnak szegődött, 
éreztem nem kell félnem semmitol - senkitől, a meny-
nyekből küldték hogy vigyázzon rám.

De sokszor volt szükség a segítségére! - (sőt manap-
ság egyre többször) - gyakran volt életmentés a közre-
működése. Nem hiszik? – na figyeljenek csak! Valahol 
Debrecen környékén dörögtek már az ágyuk, őszi eső 
szitált, sárgult levelek kavarogtak a szélben, mindem 
az elmúlásról szólt, de anyám és nagymamó a jövőre 
gondoltak. Az esti félhomályban gödröt ástak az almafa 
tövében, féltő gonddal beleraktak valamit és gondosan 
betakarták szalmával, földdel. Titkos vállalkozás volt ez, 
még én sem láthattam. Évezredes női ösztönök súgták 
- dugd el, ami kevés kincsed van, mert jön az ellenség és 
elszed mindent, jó ha az életed megmarad. Úgy is volt. 
Miféle kincseket kereshet a ruszki szoldát egy aprócska 
házikóban!? - mégis felforgattak mindent. Csak nagybá-
tyám ünneplő parasztcsizmáját lelték meg a kéménybe 
akasztva. Vajon mit rejtettek el az asszonyok?

A front elvonult, véget értek a kezdeti rablások, az 
élet lassan-lassan helyrerázódott.

Elő az ásót, kaparjuk elő amit eldugtunk. Ásnak, túr-
nak, izzadnak, sopánkodnak: ellopta valaki. A keresésnél 
már jelen lehettem, - sehol nem találják a rizses dobozt. 
A háború előtt fél hokedli nagyságú bádogdobozban 
érkezett az import rizs, ebből mérte ki a boltos a kért 
mennyiséget a vevőnek. Boltos szomszédunktól kaptuk a 
kiürült dobozt. A fáradt, síró asszonyok egy földkupacra 
rogytak - na jól nézünk ki!

Az angyalka emelte a kezem, amikor rámutattam az 
almafára: ott ássatok a tövében, ott van a doboz . Csiko-
rog az ásó, megvan a kincs. Ez a büdös kölök meglesett 
minket - lelkendezik mamóka.

Hogy mi volt a dobozban? - nem krőzus kincsei. Egy 
csupor zsír, dobozka kockacukor, rizs, liszt és két arany 
jeggyűrű.

Örülhettünk kincseinknek, de csakis az égieknek kö-
szönhettük. Utcánkat a háború után Ostrom utcára ke-
resztelték. Ott életben maradni mennyei segítség nélkül 
lehetetlenség volt. Éltünk és meghatottan énekeltük a 
vasárnapi Istentiszteleten a kissé romos, de mégis álló, 
csonkára lőtt tornyával az égre mutató református temp-
lomban himnuszunkat; Tebenned bíztunk eleitől fogva.

Mi történt később? - és mi van most? Nem mindig ér-
demeltem meg, hogy az Úr küldötte vigyázzon rám. Hi-
szen tudják milyen az ember, ha fiatal, őrjöng, csapkod, 
habzsolja az életet, de úgy tűnik ezt „odaátról” megértés-
sel, türelemmel viselik.

Bizony sírtam és toporzékoltam első /és utolsó/ sze-
relmi csalódásom estéjén. Nem csak egy lányban csalód-
tam, hanem egy eszményben, egy vágyban, egy remény-
ben. Magában a nemesnek és földöntúlinak vélt szere-
lemben.

Jó! – golyót a fejembe! (megtehettem volna, volt fegy-
verem) de az őrzőangyalom közbelépett. Nemsokára 
küldött hozzám nagyon messziről valakit, akitől megta-
nultamra szerelem nem pillangószárny, nem szálló sóhaj, 
hanem emberi egymásra találás, beteljesülés és elmúlás.

És ma, amikor egyszál magam élem az életem...?
Naponta kell a támasz, a vigasz, biztosság és bizo-

nyosság: majd szólnak „fentről”, ha vége. Addig tedd, 
amit tenned kell.

Boldog Karácsonyt kívánok Kedves Mindnyájuknak és 
kívánom, hogy lássák meg Önök is az angyalt, akit az Úr 
küldött, hogy vigyázzon ránk.

■ Asztalos Lajos

Mennyből az angyal

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Önkormányzat 
és intézményei bankszámlaszáma megváltozott.

Kérjük, hogy az Önöknél lévő 
CIB BANKoS CSEKKEKET NE HASZNÁLJÁK!

Aki átutalással kíván fizetni az alábbi 
számlaszámokon megteheti:

Bankszámla megnevezése 
/ bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma

Pócsmegyer Község Önkormányzat 
pénzforgalmi bankszámla 11784009-15731041
Építményadó számla 11784009-15731041-02440000
Telekadó számla 11784009-15731041-02510000
Kommunális adó számla 

11784009-15731041-02820000
Gépjárműadó számla 11784009-15731041-08970000
Iparűzési adó számla 11784009-15731041-03540000
Talajterhelési díj számla 

11784009-15731041-03920000
Eljárási illeték számla 11784009-15731041-03470000
Bírság számla 11784009-15731041-03610000
Késedelmi pótlék számla 

11784009-15731041-03780000
Egyéb bevételek számla 

11784009-15731041-08800000
Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatal 
pénzforgalmi bankszámla 11784009-15393740
Barangoló Óvoda pénzforgalmi bankszámla 
 11784009-16788716 
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Hirdetések

SZÁRAZ 
TűzIFA 
ELADÓ!

Akác kugli 2.350,- Ft 
Tölgy kugli 2050,- Ft.

FORESTER KFT. 
Szabó Zoltán

06-20-9331-945 vagy 
18-20 óráig a 385-549 

telefonszámon.

A K K U M U L Á T O R 
D I S Z K O N T

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

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

Tel.: 06-20-335-6365

Ügyfeleim részére eladó 
házakat, telkeket keresek.

Tardi Tamás ingatlanközvetítõ
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Hirdetések

ÚJRA MEGNYÍLT
PB-GÁZ 

CSERETELEP
 

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

(NEMZETI  DOHÁNYBOLTNÁL!)

KICSI  PALACK:   4.990  Ft
NAGY  PALACK: 11.700  Ft

 
NYITVA: 

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

DÉLELÕTTI  CSERE  ESETÉN
TELEFONOS  

EGYEZTETÉS ALAPJÁN!  

TONCSI KONYHÁJA
ebéd menüre

megrendelőket vár szeretettel!

Az ebédet minden nap,  
házhoz szállítjuk. 
Étkezési utalványt elfogadunk.

Kérjen menülapot telefonon és válassza ki az 
Önnek tetsző ételeket!

Rendezvényekre, családi 
összejövetelekre házi készítésű 

sütemények elkészítését és 
házhozszállítását vállaljuk!

Telefonszám: 06-30 3283944

Az ünnepekre halászlé, 
töltött káposzta, hidegtálak, 

házias sütemények 
elkészítését vállaljuk.
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Hirdetések / rév ünnepi menetrend

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

* Az egy csillaggal jelölt járatok csak tanítási 
napokon közlekednek. 

** A két csillaggal jelölt csak előre egyeztetés 
alapján közlekedik. 

Egyeztetni telefonon az az adott nap 17:00 óráig lehet. 

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

(csak érvényes igazolvány felmutatásával)
Kerékpár: ingyenes 

(más kedvezménnyel össze nem vonható)
Kisállat: ingyenes

Kísérő nélküli csomag szállítás: 200,-
Bérletek:

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

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

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

igénybevételéhez igazolvány felmutatása kötelező!

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

PÓCSMEGYER - LEÁNYFALU 
RÉVÁTKELŐ MENETREND (2013. okt. 1-től)

December 23.
Tanítás nélküli munkanapi menetrend szerint

December 24.
Első járat Pócsmegyerről 5.00

Utolsó járat Leányfaluról 16.00

December 25, 26 (szerda, csütörtök) 
Minden 2. járat közlekedik!
Első járat Pócsmegyerről 7.30

Utolsó járat Leányfaluról 19.30

December 27. (péntek)
Első járat Pócsmegyerről 5.00

Utolsó járat Leányfaluról 21.30

December 28, 29. (szombat, vasárnap)
Hétvégi menetrend szerint

December 30. (hétfő)
Első járat Pócsmegyerről 5.00

Utolsó járat Leányfaluról 21.30

December 31. (kedd)
Első járat Pócsmegyerről 5.00

Utolsó járat Leányfaluról 20.30

Január 1. (szerda)
Első járat Pócsmegyerről 7.30

Utolsó járat Leányfaluról 20.30

Január 2, 3. (csütörtök, péntek)
Tanítás nélküli menetrend szerint

Január 4, 5. (szombat, vasárnap)
Hétvégi menetrend szerint

Január 6. (hétfő)
Tanítás szerinti menetrend

Minden kedves utasunknak 
Áldott Békés Karácsonyi ünnepeket 

és Boldog Új Évet Kívánunk!

RéV ÜNNEPI MENETREND
2013. december 23.- 2014. január 6-ig
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Hirdetések / Fontos teleFonszámok és tudnivalók 

HÁZIorVoSI rENDELÉSI IDő
Dr. Szabó György  háziorvos rendelési ideje: 

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

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

FoGorVoS
Dr. Kolcsár Attila fogszakorvos – rendelés időpontjai:

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

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

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

A Polgármesteri Hivatal közvetlen telefonszámai

Feladatkör Ügyintéző Telefonszám

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

Adóügyek Kőbányai Jánosné 06-26-814-848

 Dudásné T. Anita 06-26-814-850

Építési és műszaki ügyek Takács József 06-26-814-847

Pénzügy Simon Zsuzsa 06-26-814-846

Pénztár Debreczeni Beáta 06-26-814-849

Iktatás Somogyiné A. Szilvia 06-26-814-845

Polgármester titkárság Klibán Zita  06-26-814-843

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

Szent Klára Gyógyszertár

Fiókgyógyszertára

a pócsmegyeri 

GYÓGYSZERTÁR
nyitva tartása:

Hétfő: 14.00-19.00

Kedd: 8.00-13.00

Szerda: 13.00-18.00

Csütörtök: 8.00-13.00

Péntek: 8.00-13.00

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

SZÁMÍTÓGÉPJAVÍTÁS, KARBANTARTÁS
HARDVER – SZOFTVER – 

KELLÉKANYAG SZÁLLÍTÁS, 
ÜTEMELTETÉS

INTERNET BEÁLLÍTÁS
HÁLÓZAT KIÉPÍTÉS

ADATMENTÉS, ARCHIVÁLÁS
VÍRUSIRTÁS

KÁRTÉKONY PROGRAMOK 
FELKUTATÁSA

HÁTTÉR
SZÁMÍTÓGÉPSZERVÍZ

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

web.axelero.hu/hatter94
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Fontos teleFonszámok / Hirdetések

Fontos telefonszámok 
és tudnivalók

Németh Miklós polgármester 
fogadóórája elõzetes bejelentés alapján 

minden hónap utolsó keddjén 13-15 óráig

Mentõk   104
Tûzoltók 105
rendõrség 107
rendõrkapitányság Szentendre 502-400
Tahi rendõrõrs 387-140
Körzeti megbízott Bodor róbert r.tzls. 
     bodorrobert@pest.police.hu • 06-20-489-6757 
Polgármesteri Hivatal telefonszám 395-006
Fax szám 395-702
e-mail  onkormanyzat@pocsmegyer.hu
Orvosi rendelõ, fogorvos  Pócsmegyer, Ady E. u. 12. 
Dr. Kolcsár Attila  06-20-422-7092
Dr. Szabó György háziorvos mobiltelefon  06-70 293-0050

Erika: 06-20 327-9560
Védõnõ: Gyöngyösiné Baranyi Mária  06-30-694-3265

kedden 8.30-9.30-ig, szerdán 8.30-12.30-ig
Orvosi Ügyelet Tahitótfalu  387-030

hétköznap 17 órától reggel 7-ig
hétvégén és ünnepnapokon egész nap

Dr. Bándli József állatorvos 06-30-974-2548
kedden és pénteken rendel a Polgármesteri Hivatalba 

történõ elõzetes bejelentés alapján
Agrártámogatások: Hansági Dénes    06-30-244-9546

(E-mail: hend@invitel.hu)
Falugazdász:  06-26-311-320, 06-20-293-8506
Marosi Gusztáv Szentendre, Dunakorzó u. 18.                

                 hétfõn és szerdán 9-12-ig és 13-15-ig
Magyar Kémény Kft. Ügyfélszolgálat    06-40-918-025
Szentendrei Földhivatal  26-312-413, 301-743
Közjegyzõ, Szentendre   311-581
Pócsmegyeri Iskola  395-133
Óvoda  396-078
Szigetmonostori Iskola  393-100
Gyógyszertár, Pócsmegyer 395-277
Mûvelõdési Ház, Könyvtár 06-30-694-3266
Takarékszövetkezet  395-003
Posta  395-575
ELMŰ Ügyfélszolgálat 06-40-38-38-38
Református Lelkészi Hivatal  395-128
Római Katolikus Plébánia 385-807
Baptista Lelkészi Hivatal 06-20-886-1927

Pócsmegyeri Kisbíró
Megjelenik havonta 1200 példányban. 

Kiadó: Polgármesteri Hivatal
2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.

Felelôs kiadó: Molnár Gyöngyi jegyzõ  
Szerkeszti: Dudásné Tamási Anita

Felelôs szerkesztô: Deák Péter 
Nyomás: D’Sign Kft. Szentendre
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utat talál Hozzánk...

Van egy könyv, ami mindig elfogy. 
A gyülekezeti könyvvásár első nap-
ján mindig akad, aki megveszi Gary 
Chapman:	 Egymásra	 hangolva.	 Az	 öt	
szeretetnyelv* című könyvének 
fellelhető példányait. Ez jó jel.  
A keresztyén világnál jóval szé-
lesebb körben olvassák és isme-
rik. 

Karácsonyra készülve lehet-
e fontosabb annál, mint hogy 
megtaláljuk az ünnep lényegét? 
Fogalmazhatunk így: Isten utat 
nyitott, megtalálta az utat hoz-
zánk, emberekhez. A szeretet 
nyelvén szólalt meg, amikor a 
gyermek megszületett. Fiában 
lett nyilvánvalóvá Isten szerete-
te! Úgy szerette Isten a világot, 
hogy az Ő egyszülött Fiát adta… 
A szeretet az Isten útja. 

Utat nyitni a másik felé a 
szeretet nélkül nem megy. Ha 
nem érzi, nem találja meg ben-
nem a szeretetet, még semmit 
nem tettem az ünnepért. Sokszor van 
úgy, hogy szeretném, de nem tudom 
kifejezésre juttatni. Szeretném, hogy 
bennem is, általam is megszólaljon 
Isten szeretete, de valahogy a másik-
ban nincs meg a visszhang. Nehéz 
igazán a szeretet nyelvén megszólal-
ni úgy, hogy a másik emberhez eljus-
son az információ!

E tekintetben jelent nagy segít-
séget Chapman könyve. Öt szeretet-
nyelvről beszél. Azt hangsúlyozza, 
hogy különbözőek vagyunk. Min-
denkinek van egy elsődleges szere-
tetnyelve, amelyet igazán megért. 
Kulcs a másikhoz, hogy ezen a nyel-
ven szólítsuk meg! Melyek ezek?

- Van, akinek az ajándékozás, de 
nem szabad összekeverni az anyagi-
assággal. A jelképes, apró ajándékok 
sokszor többet jelentenek. Főleg, ha 
kiderítjük mi az, amire a másik iga-
zán vágyik!

- Karácsony tájékán különösen 
fontos a	minőségi	idő. Amikor igazán 
nagy rohanásban élek, akkor fontos 
tudni, hogy valakiben a szeretetet 
éppen időm odaszánásával, osztatlan 
figyelemmel teremthetem meg. 

- Van, akinek minden tárgyi aján-

déknál többet jelentenek az igazi, 
őszinte elismerő	 szavak. Nincs olyan 
cselekedet, amely felülmúlna egy há-
lás, dicsérő visszajelzést. 

- Másnál meg éppen a tettek 
számítanak. Egy szívesség, amivel a 
másiknak igazán segíthetek. Bevá-
sárlás, főzés, mosás, takarítás, vagy 
más kisebb szolgálatok minden elé 
kerülhetnek az ünnepi készülődés 
heteiben.

- Végül nem feledkezhetünk meg 
a testi	 érintésről sem. Azokról, akik 
számára a fizikai jelenlét és az el-
érhetőség a legfontosabb. Egy-egy 
kedves mozdulat (ölelés, hátba ve-
regetés, kézfogás, a kar, váll vagy az 
arc figyelmes megérintése) többet 
mond száz szónál. E nélkül nehezen 
tudnák átélni az ünnep meghitt pil-
lanatait…

Jézusnak valahogy mindig sikerült 
megtalálni a megfelelő szeretetnyel-
vet. Megtalálta az utat, a kulcsot a 
másik emberhez. Figyeljünk rá, a vele 
való közösségben nekünk is sikerül-
het! Más az, amikor Ő a kezdeménye-
ző, ott van ünnepünk közepében!

A Református Egyházközség 
Pócsmegyer és Surány minden la-
kójának kegyelemteljes karácsonyt 
és áldott, boldog új esztendőt kíván! 
Szeretettel várjuk ünnepi alkalma-
inkra!

December 22. 
advent 4. vasárnapja

10.30-kor kezdődik a GYERMEKEK 
KARÁCSONYI ISTENTISZTELETE, 

amelyen hittanos gyerekeink 
szolgálnak verssel, énekléssel, a 
karácsonyi történet előadásával, 
mesejátékkal.

December 24. szenteste
18.00 órakor ünnepi istentisz-
telet. A gyülekezet ifjúsága elő-
adja Oscar Wilde: A BOLDOG 
HERCEG című meséjét.

December 25. 
karácsony első napja 

10.30-kor ÜNNEPI ÚRVA-
CSORÁS ISTENTISZTELET. 
Közreműködik Kiss Gy. László tá-
rogatóművész.

December 26. 
karácsony második napja

10.30-kor ünnepi úrvacsorás 
istentisztelet a legátus szolgálatával. 
Édes Gábor, a KRE Hittudományi Kar 
negyedéves hallgatója a Felvidékről 
érkezik hozzánk. 

December 29. vasárnap
IFJÚSÁGI ELŐ-SZILVESZTER.  Re-
méljük, idén is népes csapat töltheti 
együtt nagy vidámságban és jó kö-
zösséget alkotva a délutánt. A sok 
meglepetést tartogató program ké-
sőbb jelenik meg!  

December 31. Szilveszter napja
KIRÁNDULÁS A VÖRÖSKŐRE. 
Szép hagyományainkat szeretnénk 
tovább ápolni, és az év utolsó napján 
fellátogatni újra a hegycsúcsra. Gyü-
lekező pócsmegyerieknek 9.40-kor 
a révnél. Közös indulás 10.00 óra-
kor a leányfalui templom elől. 
Pócsmegyeren 18.00 órakor óévzá-
ró istentiszteletet.

2014. január 1. szerda
10.30-kor Újévi Istentisztelet.

■ Kovách Tamás lelkipásztor

*Harmat Kiadó 5. kiadás

Utat talál hozzánk…
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Délvidéki képes úti 
beszámoló – 3. rész
Hertelendyfalváról sűrű esőben érkeztünk Zimonyba, az egy-
kori történelmi Magyarország legdélebbi milleniumi emlék-
művének megmaradt tornyához. Az emlékművön volt ma-
gyar jellegű részleteket (turul, királyok domborműve, stb.) 
eltávolították, de legalább nem robbantották fel, mint más 
utódállamokban tették, sőt a Belgrádot bemutató igényes ké-
pes albumban is szerepel egykori milleniumi emlékműként. 

  Nándorfehérvár innen nagyon közel van, emelt lélekkel 
ide igyekeztünk. Vezetőnk, Faragó Zoltán részletesen felidéz-
te, hogyan zajlott az 1456-os török ostrom, és hogyan arattak 
fölöttük világraszóló győzelmet Hunyadi János és Kapisztrán 
János seregei. Egy szerény fehér emlékkő kétnyelvű felirata 
emlékeztet erre. A zuhogó esőben itt énekeltük el a Szózatot.

A vezetőnk mellé kirendelt szerb asszony méltósággal 
hallgatta énekünket.

Ezután rövid sétát tettünk az esős Belgrád előkelő ne-
gyedében.

Este Székelykevén, Dani Ernő, nyugalmazott ezredes, 
érdekes előadást tartott arról, hogy a NATO- bombázások 
idején, miképpen sikerült lelőni az F.117-es lopakodót, majd 
annak katapultáló pilótájával hogyan ismerkedett és barátko-
zott össze, példát szolgáltatva a megbékélésre.

Utolsó délvidéki napunkon a Bánságon át igyekeztünk 
hazafele. Torontálvásárhelyen meg- álltunk a ref. egyházkö-
zségnél. Az erdélyi Besztercéről ide települt Gyenge Károly 
tiszteletes számolt be az itteni hitéletről, valamint szívszorító 
emlékként, Gachal János református püspök 1944-es mártír-
haláláról.

Nagybecskerek ma egy szerb partizánvezérről van elnevez-
ve (Zrenjanin). Kb. 56.000 szerb és 9000 magyar lakosa van. 
Gyönyörű református templomában a Kolozsváron végzett 
Kiss Nándor tiszteletes számolt be a gyülekezetről. Itt szüle-
tett Lázár Vilmos honvédezredes, aradi vértanú és Petrovics 
Emil, Kossuth-díjas zeneszerzőnk. A közelben van eltemetve 
Kiss Ernő, honvéd-altábornagy, aradi vértanú, akinek egykori 
bronzszobrát használták fel I. Karagyorgyevics Péter, szerb 
király lovasszobrának felállításához.

Átutazva a jelentős magyar közösségek által is lakott 
Óbecsén, Moholon, Adán és Zentán (ez a leginkább magyar 
jellegű város) érkeztünk Tótfalura. A kb. 700 lelket szám-
láló magyar falu nevét azért írják így, mert egy Tóth József 
(1854-1914) nevű földbirtokos alapította és építtette római 
katolikus templomát. Ez a falu a magyar élni akarás csodála-
tos példája. 12 osztályos gimnáziumában tanulnak nemcsak 
a falu, hanem a környék magyar gyerekei is, kb. 70 tagú lab-
darúgó akadémiája van, kollégium és szép óvoda, játszótér 
a gyermekeknek. A bennünket vezető fiatal Körmöczi Ervin 
elmondta, hogy náluk úgy van, ha valamit akarnak csinálni, 
megbeszélik és megcsinálják. A szép tájházban fiatal lányok 
pálinkával, sajtos lapótyával fogadtak. A fészerben muzsika 
emelte a hangulatot és csodálatos fénypontként, a 7 és fél-
éves Rekovics Réka szavalt, mesét mondott és énekelt párat-
lan tehetséggel.

Kitűnő hangulatban, zenés kísérettel búcsúztunk ettől a 
rendkívüli falutól és egyben Délvidéktől.

■ Dr. Kiss András  

Kormányablak 
a Tildy hídnál
A Dunakanyari Önkormányzati Társulás kérelme 
alapján a Miniszterelnöki Hivatal engedélyezte Kor-
mányablak létesítését Tahitótfaluban.  Az önkor-
mányzat 22 millió forintért vásárol ingatlant, hogy 
biztosítsa a közel 20 000 környékbeli lakos számára 
az egyablakos ügyintézés lehetőségét. A hivatalt a 
11-es számú főút mellett, a hídfő nagyparkolójának 
épületében alakítják ki.

Tahitótfalu és a környező települések, a Szen-
tendrei-sziget lakói számára nagy előnyt jelent, 
hogy a kormányablakokban tervezett ügyintézés 
kapcsán nem kell nagy távolságra utazni, ez könnyű 
megközelítést, elérhetőséget biztosít. Az átalakí-
tási, fejlesztési tervdokumentációt a Közigazgatási 
és Igazságügyi Hivatal szakemberei készítik el. A 
kormányablak megnyitására várhatóan 2014 elején 
kerül sor.

A Kormányablakoknál jelenleg 150 hivatalos 
ügyet intézhetünk, ami a kormányzati elképzelések 
szerint a jövőben 2500-ra fog emelkedni.

OTP bank automata 
a 11-es úti szakaszra
A Dunakanyar bankautomata hálózata erősen hiá-
nyos, ebből a megfontolásból Tahitótfalu és az OTP 
megállapodást kötött egy új állomás kiépítésére. A 
pénzkiadó automata a Tahi hídfő távolsági buszállo-
más közelében, a Tesco áruházzal szemben, a Szen-
tendrei út 6. szám alatt kap helyet. A telek önkor-
mányzati tulajdonban van. Az előzetes elképzelések 
szerint a parkolóban létesülő kormányablak falán 
helyezték volna el, ám a Kormányhivatal véleménye 
szerint ez a szolgáltatás nem egyeztethető össze az 
előírás szerinti arculati elemekkel, valamint a hiva-
tal profiljával sem, így nem támogatta azt.

Az önkormányzat ezt követően döntött az új ki-
jelölt helyszín mellett, mivel így tömegközlekedés-
sel és gépkocsival is könnyen elérhető és a közelé-
ben lévő üzletház vásárlóinak, valamint a postára 
igyekvőknek ez a készülék biztosíthatja a szükséges 
pénzfelvételi lehetőséget.

■ Forrás: Pilis-Dunakanyari Hírmondó

Helyesbítés

A novemberi lapszámunkban az Idősek napja 2013. 
című cikkünkben a fellépő együttes képe alatt téve-
sen jelent meg a zenekar neve, amely helyesen Vo-
nográf zenekar. Elnézést kérünk az érintettektől!

inFormációk / délvidék képes Úti Beszámoló – 3. rész
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A zimonyi emlékmû A csodálatos Rekovics RékaNagybecskerek református templom

Tóthfalu alapítója Jegyespár a várbanTóthfalu Turul emlékmû

A Szózatot énekeljük Zenés kísérettel búcsúzunk

Nagybecskerek városháza Nándor-fehérvár-kapu           ■ Dr. Kiss András fényképei
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A várva várt Mikulás

MIkulásÜNNEPség PócsMEgyEREN

Lidi néni dédunokájával, Lídiával Télapó és segítõi

Csodálkozó tekintetek Csomagokra várva
Miklós Csaba Anna lányával

■ Gyimesi János képei


