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Pócsmegyeri

Kisbiro

Dr. Kiss András a Költészet Napján ebben az évben is elmondta 
legkedvesebb verseit a Művelődési Házban. Három éve kezdte: 
Petőfi és Ady után most a 110 éves József Attila került sorra.

Csémy Istvánné cikke a 6. oldalon olvasható!

Tisztelt Pócsmegyer-Surányi lakosok!

Bizonyára tapasztalták, hogy Surányban intenzíven elkez-
dődtek a csatornázási munkálatok. Tisztában vagyunk az-
zal, hogy ennek során kisebb-nagyobb kellemetlenséggel 
találkozhatnak és a kivitelezés befejezéséig még biztosan 
lesz olyan dolog, ami bosszúságra adhat okot.
Tisztelettel kérem, hogy legyenek türelemmel és megértés-
sel a munkálatok befejezéséig.

Németh Miklós polgármester levele a 2. oldalon olvasható!
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információk / márványtábla őrzi emléküket...

KÉMÉNYSEPRÉS
Értesítjük a lakosságot, hogy a 2012. évi XC. törvény 
és a 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelete, valamint 
a 25/2014. (III.21.) BM rendelete értelmében elő-

írt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás köré-
be tartozó feladatokat a Magyar Kémény Kft. alkal-
mazottjai látják el. A társaság alkalmazásában álló 

dolgozók névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek, 
amellyel 

2015. június 1. és 
szeptember 30. között
keresik fel Önöket.

Pócsmegyeri Község Önkormányzata

Tisztelt 
Lakosság!

A Zöldsziget Körzeti Általános Isko-
la tanulóinak úszásoktatása kapcsán 
felmerülő rév költségeihez a Peiker 
és Társai Kft. és Pócsmegyer Község 
Önkormányzata 50-50%-ban járul 
hozzá.

Köszönjük a Peiker 
és Társai Kft. 
támogatását!

     
Pócsmegyer Község 

Önkormányzat
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nincsen hulladék, csak érték...

Szám: 3308/2015
Tárgy: Tájékoztatás
Tisztelt Üdülőtulajdonos!
Pócsmegyer település önkor-
mányzati rendelete alapján ápri-
lis 15. – október 15. között az 
üdülő tulajdonosoknak a köz-
szolgáltató által biztosított, spe-
ciális többlethulladékos zsák-
ban van lehetőségük kihelyezni a 
háztartási hulladékot.

A zsákok csak a hulladék 
gyűjtésére – tárolására szolgál-
nak, az állandó lakosok által 
használt szabványos gyűjtő-
edényt helyettesítik. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
fent meghatározott időszakra a 
gyűjtési napok száma szerint 26 
db gyűjtőzsák díjmentes átvéte-
lére jogosultak, az alábbi címen: 
Presszó – Pócsmegyer, Napsu-
gár tér

A hulladékgyűjtési szolgálta-
tás díja 26 db x 452,- Ft = brut-
tó 11.752,- forint, amit utólag, 
két részletben július és október 
hónapokban számlázunk.  

Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. 
által forgalmazott zsákok (bioló-
giailag lebomló zöld hulladékos 
zsák: bruttó 50,- Ft, szelektív 
hulladékos zsák: ingyenes, kom-
munális többlethulladékos zsák: 
bruttó 465.- Ft) beszerezhetőek 
alábbi értékesítési pontjainkon:

1. Polgármesteri Hivatal,  
 Hunyadi utca 6.

2. Ficsor Lászlóné Vegyes  
 Iparcikk, Kossuth Lajos  
 utca 21. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, 
hogy a díjat akkor is kötelesek 
megtéríteni, ha nem veszik át a 
zsákokat, hiszen a Szolgáltató 
minden gyűjtési napon biztosítja 
Önök számára a közszolgáltatást. 

A helyi önkormányzati ren-
delet szabályozása mellett, a 
hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény V. fejezet 
21. pontjának 47. paragrafus 
(4) bekezdése kimondja:

„Az üdülőként nyilvántartott 
ingatlannal rendelkező tulajdo-
nosok esetében az éves hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatási díj 
50%-át kell megállapítani.”

Üdülőingatlan esetében rész-
leges szüneteltetésre nincsen 
lehetőség, csak a teljes időszakra 
lehet kérvényezni azt, így ameny-
nyiben csak időszakosan hasz-
nálja üdülő ingatlanát, abban az 
esetben is - a törvényi kötele-
zettségek értelmében - 6 havi 
szolgáltatást kell igénybe vennie. 

A szüneteltetést mindig tárgy-
évre vonatkozóan, írásban előre 
lehet igényelni a jelen tájékozta-
tóhoz mellékelt formanyomtat-
vány kitöltésével és a lakatlanság 
tényét igazoló közüzemi számla-
másolat megküldésével (villany 
és víz számla).

Társaságunk a kommunális 
hulladék elszállítása mellett, biz-
tosítja a szelektív hulladék és a 
zöld hulladék, kizárólag az álta-
lunk forgalmazott szelektív és 
biológiailag lebomló zsákban 
történő begyűjtését is.

A zöld és szelektív hulladék 

elszállításához mellékeljük a 
településen érvényben lévő gyűj-
tési naptárat. 

Amennyiben a hulladékbe-
gyűjtéssel, szállítással kapcso-

latosan kérdésük mertülne fel, 
forduljanak bizalommal a Zöld 
Híd Régió Nonprofit Kft. mun-
katársaihoz, készséggel állunk az 
Önök rendelkezésére.

Elérhetőségeink:
Helyi tarifával hívható kék szá-

munk: 06 (40) 201-026
Telefonszámunk: 
06 (28) 561-200
E-mail címünk: 

ugyfelszolgalat@zoldhid.hu
Postacímünk: 2100 Gödöllő, 

Dózsa György út 69.
Honlapunk: www.zoldhid.hu

Köszönjük együttműködésüket!

Tisztelettel:  
A Zöld Híd Régió Nonprofit 

Kft. munkatársai

„Zöld Híd”,
amely átvezet 

egy értéktisztelő világba  

NINCSEN HULLADÉK, CSAK ÉRTÉK...
ZÖLD HÍD RÉGIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS 

HULLADÉKGAZDÁLOKODÁSI  NONPRODIT KFT.
WWW.ZOLDHID.HU
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hulladékgyűjtő zsák beszerzési helyek
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Méltóbban nem is ünnepel-
hettük volna meg a költészet 
napját, mint hogy tiszteleg-
jünk a XX. századi Magyaror-
szágon alkotó nagy költőnk 
előtt, születésnapján rende-
zett verses esttel.

Az esten elhangzott ver-
sek József Attila költeményei 

voltak, hiszen hazánk e jeles 
napot, a költő születésének 
napját tette emlékezetessé 
azáltal, hogy a költészet nap-
jává emelte, elérve így, hogy 
minden év április 11-e nagy 
költőnkről szóljon.

Szűkebb pátriánkban Dr. 
Kiss András, korábbi kedves 
háziorvosunk érezte úgy, hogy 
több szép, általa tartott ver-

ses est után e napon a költé-
szet napja költőjének versei-
ből válogatott csokorral aján-
dékozza meg hallgatóságát.

Kiss András doktor úr est-
jein, legyen az regényismerte-
tő, fényképkiállítás a helybeli 
emberekről, vagy a bennünket 
körülvevő csodaszép tájról, és 

természetesen verses est, meg-
telik a Művelődési ház.

Így történt ez a 2015. évi 
költészet napján is.

A doktor úr a költő versei-
nek érdekes válogatását adta 
elő, mégpedig legkorábbi, 
szinte gyermekkori versektől 
egészen a költő halála előt-
ti versekig. Ezáltal a lehető 
legváltozatosabb hangvéte-

lű és tartalmú, közöttük töb-
bünknek eddig ismeretlen 
gyönyörűszép remekeket hall-
hattunk.

A mélységes átéléssel 
elmondott műveket erre az 
alkalomra megtanulta a dok-
tor úr, és memoriterként, 
emlékezetből mondta, egyiket 

a másik után, ezzel is bámu-
latba ejtve hallgatóságát.

A hangsúly persze József 
Attila gyönyörű versein és 
azok elhivatott tolmácsolásán 
volt.

Tartalmas, élvezetes, fel-
emelő délutánt töltöttünk el 
Dr. Kiss Andrással a költészet 
napján.

csemyk

a költészet napja

A költészet napja Pócsmegyeren
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színházbusz

SzíNHázbUSz
Lassan a végéhez érkezik a színházi évad és lassan elindulnak az évad utolsó színházbuszai. 
Az Erkel Színháztól Verdi: Aida című előadásával búcsúztunk erre az évadra. Köszönjük Kafer 
Györgynek a színvonalas előadást, a különleges hangszerbemutatót és, hogy előadásaival még 
színesebbé tette kalandozásainkat az operák világába. Szeptemberben folytatjuk! A nem opera 
színházbuszokból az utolsót ebben az évadban a Thália Színházba indítjuk. A programról részle-
tesen a lenti képen tájékozódhat.

Úgy gondoltam, hogy a buszos kirándulások nyáron sem állnának le. Terveim közt szerepel 
egy Állatkerti séta, cirkuszlátogatás esetleg egy hosszabb buszos túra. Kérem, akinek van ötlete, 
igénye írja meg Nekem, vagy hívjon telefonon. Akinek van internet elérhetősége javaslom irat-
kozzon fel hírlevelünkre a www.pocsmegyer.hu oldalon.       
       

 Szőcs Péter
ÚJ JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: május 8. 

Kérem mindenki úgy jelentkezzen, hogy a kedvezményt csak 60 fő felett kapjuk meg. 
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irány surány!
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kihívás napja 

Idén Pócsmegyer is benevez a 
Kihívás napjára. 2015 május 
20-án. Délelőtt az óvodások és 
az iskolások mozognak egy jót, 
délután négytől meg a falu apra-
ját nagyját várjuk a Pázsit tóhoz. 
Lesz torna Ficzek Katival, jóga 
Szabó Erikával, tánc és erősítés 
Kiss Ágival (Fittnes Vital)

Néhány információ a Kihívás 
napjáról:
• Az eredetileg „Challenge Day” 
néven ismertté vált játékban a 
világon, idén – hazánkkal együtt 
– legalább 50 ország városai, fal-

vai vesznek majd részt.
• Idén 25. alkalommal kerül 
megrendezésre hazánkban.
• Eddig 1596 hazai település 
vett részt az eseményen, az ott 
élők lélekszáma meghaladja a 8 
millió főt.
• Az esemény célja: A lakosság 
figyelmének felhívása a sportra, 
a közösségi játékokra, az egész-
séges életmódra, kedvteremtés a 
rendszeres sportoláshoz.
• A programnak közösség össze-
fogó hatása van, hiszen a helyi 
sportjátékokban lakhelytől, kor-

tól, munkahelytől és nemzetiség-
től függetlenül bárki részt vehet.

A lebonyolítás lényege, hogy 
a játéknapon folyó küzdelemben 
mely településen teljesítenek 
több 15 perces sportolást (sport-
aktivitást), a település lélekszá-
mához képest. Sportaktivitásnak 
a legalább 15 perc pulzusnövelő 
mozgás értendő.

Várunk mindenkit nagyon sok 
szeretettel. Csináljunk együtt 
egy sportos délutánt!

Szőcs Péter

Szabad festésre invitállak, ahol 
mozgásos, játékos ráhangolódás 
után egy imaginációs- relaxáci-
óból vezetett vizualizáció- veze-
tést követően szabad szárnya-
kat kaphat minden forma, szín, 
figurális vagy absztrakt kép, ami 
akkor a bensődből megszületik. 
Semmilyen rajzi előképzettség 

ehhez nem szükséges. A lényeg 
az öröm, amit a közös, elmélyült 
alkotás hozhat. 

Szeretettel várok mindenkit. 
(első körben inkább csak felnőt-
tek jelentkezését várom)

Varga Virág, rajz-vizuális 
kommunikáció szakon végzett 
tanár, festőművész

tel.: 70-60-39780
e-mail: katakeeta@gmail.com
Előzetes jelentkezésnek min-

denképpen örülök, hogy tudjam 
mennyi rajzeszközt vigyek.

Első időpont: 2015. április 28. 
kedd, 18.30-20.30

Helyszín: Surány, Civilek 
Háza, Akácos út 17.

Kihívás Napja Pázsit tó május 20-án 16-18-ig

SzAbAD FESTÉS

A református egyházközség állandó alkalmai:
Vasárnap 10.30 istentisztelet és gyermek istentisztelet

Hétfő 18.00 bibliaóra
Csütörtök 10.00 baba-mama kör

Nőgyógyászati 
rákszűrés

2015. május12-én 14-18 óráig, és június 20-án 
8-12 óráig ultrahanggal egybekötött komplex 

rákszűrést végez Dr. Telek Tamás nőgyógyász, a 
Szentendrei Szakrendelő orvosa. 

Helyszín: Pócsmegyer Ady E. út 12. (tanácsadó)
A vizsgálatra időpontot kell kérni Gyöngyösiné 

Baranyi Mária védőnőtől. 
Személyesen és vezetékes telefonon 
(06 26-395-123) kedden 8:30-10-ig, 

szerdán: 8:30-12:30-ig, illetve a 
06-30-694-32-65 számon egész nap.

Könyvbemutató 
és fotókiállítás

Május 10-én, du. 5 órakor, 
a Művelődési Házban

 Dr. Kiss András, egy új 
fotókiállítás keretében, bemutatja 
visszaemlékezéseinek III. kötetét, 
az 1989-2007 közötti pócsmegyeri 

évekről, valamint Pócsmegyeri 
tájak és emberek című fotóalbumát, 
amelyre nagy szeretettel vár minden 

érdeklődőt.
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adótanácsadás

Környezetünkben sokan alkal-
maznak takarításra, háztartás-
vezetésre, kertrendezésre, vagy 
gyerekfelügyeletre alkalmi mun-
kavállalókat. Kevesen gondolnak 
arra, hogy ezt a foglalkoztatást a 
NAV-nál  be is kell jelenteni.

Foglalkoztatásukra a 2010.évi 
XC törvény I. fejezete tartalmaz 
előírásokat.  A törvényi rész az 
adórendszeren kívül kereset-
tel járó foglalkoztatás feltétele-
it tartalmazza.

Kizárólagosan magánszemély 
háztartási munka végzésére, 
háztartási alkalmazottként fize-
tett juttatására vonatkozik a sza-
bályozás. A foglalkoztató is kizá-
rólagosan magánszemély lehet. 
Ez a bejelentés társadalombizto-
sítást nem helyettesíti. Mellet-
te a az egészségügyi szolgáltatá-
si járulékot a foglalkoztatottnak 
maga után fizetnie kell, ha nincs 
biztosítással járó munkaviszonya

Bejelentési kötelezettség

A bejelentés teljesítése a 
15T1043H nyomtatványon az 
ügyfélkapun keresztül, vagy telefo-
non történhet. A bejelentés elkül-
dése és a regisztrációs díj megfize-
tése a foglalkoztatót mentesíti bár-
milyen más adó megfizetése alól.

Bejelentés határideje

A bejelentést a foglalkoztatást 
megkezdése előtt kell megtenni 
annyi időre, amennyi ideig foglal-
koztatás tart.  Több hónapra elő-
re is megtehető. A foglalkoztatás 
megszakítás esetén új bejelentést 
kell beküldeni.

Például: 2015. január 01-31-
ig jelentette be a foglalkoztató a 
háztartási alkalmazottat, de feb-
ruár 05-én is alkalmazni kívánja. 
Ebben az esetben januárra és feb-
ruárra is be kell külön jelenteni. 

Bejelentés visszavonása

A bejelentésre szolgáló nyomtat-
ványon, vagy telefonon történhet 
a foglalkozatás megszűnését kö-
vető 24 órában.

Késedelmes bejelentés és 
visszavonás

A munkavégzés megkezdését kö-
vetően megküldött bejelentés 
esetén a bejelentés érvénytelen. 
A háztartási alkalmazott foglal-
koztatása nem jön létre.

A háztartási alkalmazott fog-
lalkoztatása nem szűnik meg, ha 
a határidőn túl történik a meg-
szűnés bejelentése.

Mind a foglalkoztatás mind a 
megszűnés bejelentése a törvény 
által előírt határidők figyelem-
be vételével újból meg kell tenni. 
Pl: a háztartási alkalmazott fog-
lalkoztatása március 21-től tör-
ténik, de én csak március 31-én 
jelentem be. Ez a bejelentés ér-
vénytelen, meg kell ismételni és 
a foglalkoztatás kezdetének dátu-
ma március 31. Megszűnés ese-
tén a foglalkoztatás hiába szűnt 
meg december 15-én, ha én csak 
december 17-én jelentem be, ak-
kor a bejelentésben a dátum csak 
december 16 lehet.

Bejelentésre kerülő adatok

A foglalkoztató adóazonosí-
tó jele. A háztartási alkalmazott 
adóazonosító jele és TAJ száma.

A foglalkoztatás időtartama

Regisztrációs díj

A regisztrációs díj összege havi 
1000 Ft. megfizetése a foglalkoz-
tatót terheli. A havi díj nem emel-
kedik, ha a ugyanazt a magánsze-
mélyt egy hónapon belül több 
megszakítással jelentették be. 

A díjat a több hónapra vonat-
kozó foglalkoztatás esetén egy 
összegben kell megállapítani.

A foglalkoztatás nem határ-
időben történő visszavonása ese-
tén a már megállapított díj nem 
jár vissza.

Regisztrációs díj megfizetése

A bejelentést követő hónap 12-ig 
kell megfizetni a NAV Háztartá-
si alkalmazott bevételi számlájára 
1032000-01076215 bankszámla 
számra. Az utalásra a foglalkozta-
tó adóazonosító jelét kell felírni.

Bejelentés elmulasztásának 
szankciói

Elmulasztása esetén az alkalma-
zott részre kifizetett járandóság 
után a foglalkoztatónak meg kell 
fizetnie a személyi jövedelemadót 
és a társadalombiztosítási járulé-
kokat, 100.000Ft mulasztási bír-
ság mellett.

dr. Tódor Krisztina
adószakértő

iroda@tamaszado.hu

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

Háztartásban foglalkoztatottak 
adózása 
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május

Május üzenete: „légy olyan boldog, mint a madár, 
melynek dalait hallgatva szabad vagy,

Olyan szorgalmas, mint a méh,
Olyan fáradhatatlan, mint a hangya,
Olyan szelíd, mint a virág illata, és
Olyan tiszta, mint a reggeli harmat.
Töltsd meg kebledet az Isten Leheletével, éld át 

a Pünkösd csodáját, magadban és magad körül” 
eddig a bölcs idézet.

A természet elhalmoz bennünket Nap- 
csókdosta, átnapoztatott gyümölcsökkel, zöld-
félékkel és mindennel, ami a természetben 
megtalálható és ehető, nem csak szemet gyö-
nyörködtető, hanem az emberi szervezet szá-
mára is, végre friss élő élelemmel.

Már tudjuk, hogy a Nap éltető erejétől 
kapunk minden jót!

Már nem kell D-vitamint szednünk, hanem 
oda kell adni minden porcikánkat a Nap jóté-
kony hatásának és elvégzi a dolgát, mi meg az 
egészségünkkel köszönjük meg.

A táplálkozásunk alapját, most a friss gyü-
mölcsök, zöldségek, tojás, tej, tejtermékek, 
képezik. Itt a faluban, a Szilvi-Józsi páros a 
polgármesteri hivatal oszlopos tagjai, sza-
bad idejükben sokak által kedvelt kecskesaj-
tot készítenek, különböző fűszerekkel ízesítve, 
bejelentkezéssel lehet hozzájutni.

Mivel a május a fiatalodás ideje, különösen 
arra kell ügyelnünk, hogy az ételek a mirigy-
működésünket támogassa, hiszen az egész tes-
tünknek a szabályzói, többekkel együtt.   Kivá-
ló a sóska, mustárlevél, cickafarkfű, kerti és 
vízi zsázsa, valamint minden, ami mesterséges 
táplálék nélkül nő.

 Friss bogyókat és gyümölcsöket sosem cuk-
rozzuk!

Nyers salátát nem sózzuk, ha ízetlen-
nek érezzük, petrezselyemmel, zellerlevéllel, 
bazsalikommal, kaporral, ízesíthetjük és nem 
fog a só hiányozni!

Sosem esszük együtt:   
zellert - sárgarépával
Spenótot - gombával
Zöldbabot - fehérrépával
Földiepret – burgonyával

Narancsot - almával
Ananászt – cseresznyével
A szervezetünk nem tudja tökéletesen 

együtt lebontani, ezért az emésztésünk meg-
sínyli.

Hagyni kell, hogy a gyerekek nyersen annyit 
egyenek a tavaszi friss finomságokból, ameny-
nyit csak bírnak, Ők még érzik tökéletesen, 
hogy mi tesz nekik jót, aztán vannak, akik a 
nevelés címszó alatt ezt kiölik belőlük, csupa 
féltő szeretetből.

Nyers kosztnak most alkalmas: cukorborsó, 
fehér-sárga répa, rebarbara, spárga, hagymák, 
kelvirág, spenót, sóska, vajbab, uborka, édes-
kukorica és az itt már télen elültetett saláták.

Az ősi ártatlanságát megőrző Szentendrei 
Szigetnek az eper az egyik kincse. Már évek 
óta heteken keresztül, mikor az eper érik, az 
eperföldek szélén és több helyen is árulják a 
gazdák a termést. Köszönjük szépen.  Több 
éve ,,eperfesztivált,, rendeznek, ahol minden 
megtalálható, ami szemnek, szájnak ingere.

Tudnunk kell, hogy nyers epret 2 éves korig 
nem adunk a babáknak és a kényes gyomrú 
felnőtteknek is csak passzírozva és főve, tehát 
lekvár formájában. 

Eperpálinka, kis mennyiségben nem árt-
hat. Az eper bor, pedig, bekerült a köztudatba. 
Mi,,lányos,, bornak hívjuk, kellemes-gyümöl-
csös illata és íze miatt,  Mindenki örülhet, ha 
kap egy ilyen üveg bort.

Soha nem gondoltam volna, mennyit kell 
foglalkozni, bíbelődni az eperrel, mire a dobo-
zokba, ládákba, az asztalunkra kerül. 

Soha többet nem fogok sem válogatni a gyü-
mölcsök között és soha nem alkudozok az árát 
illetően.

Minden tiszteletem azoké, akik az eperrel 
foglalkoznak és nem biztos, hogy utánuk tud-
nám csinálni.

 Ha minden ember azzal foglalkozna, amit a 
legjobban szeret és tud, nagy boldogság lenne 
a földön. Eltűnne az irigység is, ami nagyon 
lélekölő és megbetegítő tulajdonságú.

Besze Judit

M á J U S  
a szerelem és a fiatalodás hónapja
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Volánbusz menetrend

Számítógép-

Szervíz

+36 30 9483-709

2015 Szigetmonostor, 

Klapka u. 1.
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TONCSI 
KONYHÁJA

ebéd menüre
megrendelőket vár szeretettel!

Az ebédet minden nap,  

házhoz szállítjuk. 
Étkezési utalványt elfogadunk.

Kérjen menülapot telefonon és vá-
lassza ki az Önnek tetsző ételeket!

Rendezvényekre, családi 
összejövetelekre házi készítésű 

sütemények elkészítését és 
házhozszállítását vállaljuk!

Telefonszám: 06-30 3283944

KISTEHER-
FUVAROZÁS

ÁRUSZÁLLÍTÁS!
Építőanyag-, 

zöldhulladék-,
bútorok szállítása 

1,5 tonnáig!

06 70 518 58 04



Pócsmegyeri Kisbíró
2015. május14

www.pocsmegyer.hu 

fontos telefonszámok és tudnivalók

Fontos telefonszámok 
és tudnivalók

Németh Miklós polgármester 
fogadóórája elõzetes bejelentés alapján 

minden hónap utolsó keddjén 13-15 óráig

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

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

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

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

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

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

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

hétfõn és szerdán 9-12-ig és 13-15-ig
Magyar Kémény Kft. Ügyfélszolgálat    06-40-918-025
Szentendrei Földhivatal  06-26-312-413, 301-743
Szentendrei Okmányiroda  06-26-501-460
Közjegyzõ, Szentendre   311-581
Pócsmegyeri Iskola  395-133
Óvoda  396-078
Szigetmonostori Iskola  393-100
Gyógyszertár, Pócsmegyer 395-277
Mûvelõdési Ház, Könyvtár 06-30-694-3266
Takarékszövetkezet  395-003
Posta  395-575
ELMŰ Ügyfélszolgálat 06-40-38-38-38
Református Lelkészi Hivatal  395-128
Római Katolikus Plébánia 385-807
Baptista Lelkészi Hivatal 06-20-886-1927

Pócsmegyeri Kisbíró
Megjelenik havonta 1200 példányban. 

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

Felelôs kiadó: Molnár Gyöngyi jegyzõ  
Szerkeszti: Karsai Gábor 

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

HÁZIoRVoSI RENDELÉSI IDŐ
Dr. Szabó György  háziorvos rendelési ideje: 

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

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

FOGORVOS
Dr. Kolcsár Attila fogszakorvos – 

Rendelés időpontjai:
Hétfő: 13 – 19 • Szerda: 8 – 14 • Csütörtök: 13 – 18

Iskolafogászat: Szerda: 8 – 11 óráig
Teljes körű fogászati ellátást és szükség esetén 

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

Szekeres Erika asszisztens

A Polgármesteri Hivatal 
közvetlen telefonszámai

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

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

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

Szent Klára Gyógyszertár Fiókgyógyszertára

a pócsmegyeri GyÓGySZERTÁR
nyitva tartása:

Hétfő: 14.00-19.00 • Kedd: 8.00-13.00
Szerda: 13.00-18.00 • Csütörtök: 8.00-13.00

Péntek: 8.00-13.00

Pócsmegyer, Ady E. u. 12. Tel.: 26-395-277
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        MUNKANAPOKON                  HÉTVÉGE ÉS ÜNNEPNAP
Pócsmegyerről Leányfaluról Pócsmegyerről Leányfaluról
 **5:00 **5:05 **5:00 **5:00
 **5:20 **5:25 **5:50 **5:55
 **5:50 **5:55 **6:15 **6:35
 **6:10 **6:35 **6:40 **6:45
 **6:40 **6:45 7:30 8:00
 *7:00 *7:05 8:40 9:00
 7:30 7:35 9:40 10:00
 7:40 8:00 10:40 11:00
 8:40 9:00 11:40 12:00
 9:40 10:00 12:40 13:00
 10:40 11:00 13:40 14:00
 11:40 12:00 14:40 15:00
 12:40 13:00 15:40 16:00
 13:40 14:00 16:40 17:00
 *14:10 *14:35 17:40 18:00
 14:40 15:00 18:30 18:35
 *15:30 *15:35 **19:10 **19:30
 16:00 16:05 **20:10 **20:30
 *16:30 *16:35 **21:10 **21:35
 17:00 17:05 **22:20 **22:30
 *17:30 *17:35
 18:00 18:05
 18:30 18:35
 **19:10 **19:30
 **20:10 **20:30
 **21:10 **21:35 (éjszakai pótlék 3.000.-Ft 
 **22:20 **22:30 + teljes áru jegy)

* Az egy csillaggal jelölt járatok csak tanítási 
napokon közlekednek. 

** A két csillaggal jelölt csak előre egyeztetés 

alapján közlekedik. 

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

VITELDÍJAK 

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

(csak érvényes igazolvány felmutatásával)

Kerékpár: ingyenes 

(más kedvezménnyel össze nem vonható)

Kisállat: ingyenes

Kísérő nélküli csomag szállítás: 200,-

Bérletek:

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

Felhívjuk a lakosság figyelmét, 

hogy a havi bérletek 05-től 

következő hó 05-ig érvényesek!

A diák, a 65 év feletti, és a 90% kedvezmény 

igénybevételéhez igazolvány felmutatása kötelező!

Peiker és Társai Kft.

Telefon: 06 (70) 577-7753 • 06 (30) 599-8705

PÓCSMEGyER - LEÁNyFALU 
RÉVÁTKELŐ MENETREND (2013. okt. 1-től)

Ügyfeleim részére eladó 
házakat, telkeket keresek.

Tardi Tamás ingatlanközvetítõ

Könyvelés, most akár 
3 hónap ingyen!!!

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

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

egy kollégánk rendszeresen gyűjti be az anyagokat. 

Egyéb Szolgáltatásaink:
I. Könyveléshez kapcsolódó 

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

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

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

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

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

Előzetes időpont egyeztetést követően, 
bármely irodába szeretettel várjuk! 

Hívjon bizalommal!
06-20-478-9636 

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

Nyitva tartás:
H-P 8:00-17:00

Párkánszky Autószerviz
Pócsmegyer

Táncsics Mihály út 25.

 Autójavítás
 Autódiagnosztika
 Karosszéria lakatos munkák
 Karambolos, és korrodált autók

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

alkatrészekre!

Kecsketej, különböző 
ízesítésű kecskesajtok, 
körözött és kecsketúró 

rendelhető!

Somogyiné Alagyi Szilvia:
06 30 691 7845

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

kössön biztosítást házára, 
nyaralójára!

EXTRA  KEDVEZMÉNYEK! 
Telefon:  06-20- 661- 4475 

Widder Éva 
tanácsadó, üzletkötő Generali Biztosító

 További lehetőségek: vállalkozás- felelősség-
      gépjármű- hajó- és agrárbiztosítások,

 élet- baleset-egészségbiztosítás,
(időseknek is)

gyermekjövő program,
nyugdíjbiztosítás (20%adóvisszatérítés), 

ellátást nyújtó egészségbiztosítás
(cég költségként leírhatja),

utasbiztosítás.
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