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Pócsmegyer Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 
134/2014. (XII. 16.) Ök számú 
határozatával jóváhagyott 2015. 
évi munkaterve szerint tájékoz-
tatom a tisztelt Képviselő-tes-
tületet a Polgármesteri Hivatal 
munkájáról, az ügyintézésről.

 A polgármesteri hivatal alap-
vető feladatai az elmúlt évben 
nem változtak. Így:

- Ellátja az önkormányza-
ti testületi szervekhez (képvi-
selő-testület, bizottság) kapcso-
lódó adminisztrációs feladato-
kat, az önkormányzati képvise-
lők munkájának segítését, vala-
mint a belső munkaszervezési 
igazgatási teendőket.

- Előkészíti és végrehajtja a 
testületi szervek önkormányzati 
döntéseit, a polgármester irányí-
tása és a jegyző operatív vezeté-
se mellett.

- Ellátja a központi állami 
szervek megbízásából az önkor-
mányzat számára hatáskört meg-
állapító jogszabályok végrehajtá-
saként az államigazgatási felada-
tokat, vagyis előkészíti döntés-
re az államigazgatási ügyeket és 
gondoskodik e döntések végre-
hajtásának megszervezéséről.

2013. január 1-el megalakul-
tak a járási Hivatalok. Települé-
sünk a Pest Megyei Kormányhi-
vatal Szentendrei Járási Hivatal-
hoz tartozik.

 
Személyi összetétel

A Képviselő-testület 2014. évi 
költségvetésében a hivatal létszá-
mát 9 főben, 2015-ben pedig 10 
főben határozta meg.

A korábbi évekhez hasonlóan 
a hivatal személyi állományában 
jelentős fluktuáció nem volt.

 A Képviselő-testület 
működésével, illetve a 

választásokkal kapcsolatban 
ellátott feladatok

 
2014-2019 ciklus

 
Kt. alakuló, rendes, rendkívü-

li ülés: 3 (2014-ben); 7 (2015-
ben)

Pénzügyi-Településfejlesztési 
Bizottság: 0 (2014-ben); 5 
(2015-ben)

OKS Bizottság: 0 (2014-ben); 
4 (2015-ben)

Népjóléti Bizottság: 1 (2014-
ben); 5 (2015-ben)

 
Rendelet: 10 db
Határozat: 90 db
 
A testületi ülésekkel kapcso-

latos előzetes adminisztratív fel-
adatokat, valamint a jegyzőköny-
vekkel és a döntésekkel össze-
függő teendőket a hivatal elvé-
gezte. A határozatok végrehaj-
tásáról, valamint a folyamatban 
lévő jogügyletekről a testület 
rendszeres tájékoztatást kap.

 
Választások

A Polgármesteri Hivatal mun-
katársaiból jött létre a Helyi 
Választási Iroda (HVI), aminek 
feladata volt a 2014-ben megtar-
tott 3 választás adminisztratív-
technikai lebonyolítása, a Helyi 
Választási Bizottság titkársági 
feladatainak végrehajtása. Ezzel 
összefüggésben gondoskodtunk 
a választással kapcsolatos hely-
ben előállítandó nyomtatványok 
elkészítéséről, valamint a honla-
pon keresztül a választópolgár-
ok, a jelölő szervezetek, és jelöl-
tek folyamatos tájékoztatásá-
ról. Elvégeztük a körzetesítést, a 

névjegyzék készítésével, a válasz-
tási értesítők nyomtatásával kap-
csolatos feladatokat.

 A választópolgárok központi 
névjegyzéket érintő kérelmeinek 
száma 8 db volt, amelyben kér-
hették és igényelték:

- a központi névjegyzékben 
szereplő személyes adatok kiadá-
sának megtiltását,

- a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 
szerinti valamely nemzetiséghez 
tartozó a nemzetiségi képviselő 
választáson való részvételét.

 Pócsmegyer település szava-
zóhelyiségei akadálymentesítet-
tek. Aki mégis egészségügyi álla-
pota vagy fogyatékossága miatt 
nem tudott megjelenni a szava-
zóhelyiségben, mozgóurnát igé-
nyelhetett. Fogyatékosságukra 
tekintettel 18 esetben igényeltek 
segítséget választójoguk gyakor-
lásához.

Gondoskodtunk a névjegyzék 
vezetésével kapcsolatos jogsza-
bályi kötelezettségek teljesíté-
séről, így igazolások kiadásáról, 
külképviseleti névjegyzék veze-
téséről (12 db igénylés). 46 db 
átjelentkezési kérelmet dogoz-
tunk fel, melyben a választópol-
gár igénye alapján a lakcíme sze-
rinti országgyűlési egyéni válasz-
tókerület szavazólapján szavaz-
hatott.

 E lőkész í tet tük a  Hely i 
Választási Bizottság megalakulá-
sával, működésével kapcsolatos 
feladatokat. A 2014. augusztus 
25-én megalakult Helyi Válasz-
tási Bizottság működése során 
2014-ben 34 határozatot hozott.

 Elláttuk a névjegyzék közzé-
tételével kapcsolatos feladatokat. 
A HVI gondoskodott a válasz-
tási iratok iktatásáról, biztonsá-
gos kezeléséről, őrzéséről, meg-

A Képviselő-testület 2015. június 25-i rendes ülésén 
Molnár Gyöngyi jegyző tájékoztatta a Testületet a Polgármesteri Hivatal munkájáról. 

A Testület döntésének értelmében az alábbiakban ez a beszámoló kerül bemutatásra.

Tisztelt Képviselő-testület!
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semmisítéséről, közreműködött 
6 igazgatási főpróba lebonyolítá-
sában. Elvégeztük az ajánlószel-
vények ellenőrzését, feldolgozá-
sát 17 fő képviselő -, valamint 3 
fő polgármester-jelölt esetében.

 Biztosítottuk a szavazás nap-
ján a választási bizottságok ellá-
tását. Előkészítettük a választás-
sal kapcsolatos költségvetést és 
gondoskodtunk a végrehajtással 
kapcsolatos elszámolások elké-
szítéséről, a megbízások teljesí-
téséhez kötődő okiratok elkészí-
téséről és számfejtésekről. 

Közreműködésünkkel mind-
három szavazás napján a válasz-
tások törvényesen és esemény-
mentesen zajlottak le.

 
Iktatás

Az iktatás számítógépes rend-
szerben történik, melyhez a 
technikai felszerelés biztosított.

2013. január 1-vel indult meg 
az új iktató program, hiszen az 
addigi kistérségi iktatás meg-
szűnt. Tapasztalataink szerint az 
új iktató rendszer bevált. Gon-
dot jelent az iktató munkatárs 
helyettesítésének megoldása, aki 
emellett más feladatokat is ellát 
(pl.: adó-és értékbizonyítvány 
kiállítása, jegyzői hatáskörbe tar-
tozó ügyek döntésre való előké-
szítése).

Iktatott iratok száma 2014-ben:
főszám:  4037 db
alszám:  2 0 5 3  d b 

Összesen:  6090 db
 
Iktatott iratok száma 2015. júni-

us 17-ig:
főszám:  2220 db
alszám:  n incs  adat  db 

Összesen:  nincs adat db
 

Építéshatóság 
(műszaki előadó)

Az építéshatósági ügyintézés 
2013. január 1. napjától a szent-
endrei hivatalban történik. Jel-
zem, hogy amennyiben az önkor-
mányzat érintett az építéshatósá-
gi eljárásban, úgy a hatósági jog-
kört a járás gyakorolja. 

A szakhatósági állásfoglalások 
megadása változatlanul hivatalunk 
hatáskörébe tartozik. Jogszabály 
szerint csak szakképzett és megfe-
lelő képesítéssel rendelkező kollé-
ga tudja a feladatot ellátni. Nálunk 
képesítés szempontjából ez nem 
jelent problémát. Műszaki előadó 
kollégánk folyamatosan figyelem-
mel kíséri az intézmények, önkor-
mányzati épületek állapotát, továb-
bá az önkormányzat beruházásait.

 
Igazgatási előadóhoz 

tartozó feladatok:
 

Kereskedelem
Kereskedelmi tevékenység enge-
délyezése, bejelentése, adatmódo-
sítása, üzletműködéssel, telepen-
gedéllyel kapcsolatos bejelentések, 
engedélyek, módosítások, meg-
szüntetések száma 2014-ben: 4 db

 
Személyiadat- és 

lakcímnyilvántartásban tárolt 
adatok, igazolások:

A felsőoktatásban tanuló diá-
kok részére szociális támogatá-
sok igénybevételéhez kért lak-
címigazolások és egyéb igazolá-
sok: 12 db.

A címnyilvántartási rendszerben 
cím bejegyzés/változás: 158 db.

Pócsmegyer állandó népességé-
nek változása az utóbbi években:
Év Lakosságszám 

összesen/fő
Férfi Nő

2000. december 31. 1071 545 526
2001. december 31. 1147 580 567
2002. december 31. 1248 627 621
2003. december 31. 1320 660 660
2004. december 31. 1410 704 706
2005. december 31. 1506 761 745
2006. december 31. 1593 805 788
2007. december 31. 1698 858 840
2008.december 31. 1810 914 896
2009. december 31. 1887 955 932
2010. december 31. 1966 989 977
2011. december 31. 2047 1035 1012
2012. december 31. 2099 1067 1032
2013. december 31. 2142 1082 1060
2014. december 31. 2192 1102 1090

Hagyatéki ügyintézés 2014-ben:
Főszámon 32 db.
 
Anyakönyvi ügyintézés:

2014. július 1. napjával meg-
szűnt a papíralapú anyakönyve-
zés, helyette elektronikus anya-
könyvezés van. Az elektroni-
kus anyakönyvezés több mun-
kát jelent, tekintettel arra, hogy 
a papíralapú anyakönyvből előbb 
rögzíteni kell az eseményt.  
- házasságkötés 9 db
- 30 napos várakozási idő 
alóli felmentés

0 db

- házassági anyakönyvi 
kivonat kiadása

20 db

- házassági névviselés 
módosítása

4 db

- névváltoztatási kérelem 0 db
- válási lap 6 db
- utólagos bejegyzések 12 db
- apai elismerő nyilatko-
zatok

10 db

- anyakönyvi kivonat 
beszerzése külföldről

0 db

- hazai anyakönyvezés 0 db
- statisztikai adatszolgál-
tatások

17 db

- anyakönyvi kivonatok kiál-
lítása (születési, halotti)

10 db

- haláleset anyaköny-
vezése:

10 db
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-  születés anyakönyvezése:  0 db
-  honosítás:   6 db
  elektronikus rendszerben való 
rögzítés       29 db
-  személyi adatok lehívása  35 db
-  papíralapú anyakönyvből 
felvitel       12 db
 

Szociális igazgatás
 I. Népjóléti Bizottsági 

hatáskör 
 

1.
A szociális igazgatásról és a szo-
ciális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény (a továbbiak-
ban: Szt.) módosítása alapján 
2013. december 31-vel megszűnt 
az átmeneti segély, a temetési 
segély és a rendkívüli gyermek-
védelmi támogatás, és e helyett a 
három támogatási forma helyett 
egységesen önkormányzat i 
segélyt állapíthat meg a települé-
si önkormányzat képviselő-testü-
lete. Ennek megfelelően a pénz-
beli és természetbeni szociális 
és gyermekvédelmi ellátásokról 
szóló 4/2007. (IV. 26.) rende-
let (a továbbiakban: Helyi rende-
let) módosításra került és 2014. 
január 1-jétől már nem a fenti 
ellátásokat, hanem önkormány-
zati segélyt kaptak az arra rászo-
rulók, melynek részletszabályai a 
Helyi rendeletben kerültek kiala-
kításra az Szt-ben meghatározott 
keretszabályok alapján.

Az önkormányzati segély 
jogosulti köre a megszűnt 3 
támogatási formához igazodott. 

 2014-ben önkormányza -
ti segélyre kifizetett összeg: 
1.522.000,- Ft volt.

A kérelmek száma 2014-ben: 
73 db volt. 

 2.
2013 és 2014 októberében is 
sikeresen csatlakoztunk a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer-
hez. amely ösztöndíjprogram-
ra 2014-ben 12 érvényes pályá-
zat érkezett a kiírt határideig. 
11 fő „A” típusú, míg 1 fő „B” 
típusú pályázatot adott be az 

önkormányzathoz. 2013-ban 8 
fő részesült támogatásban, fejen-
ként 9.000 Ft/hó összegben.

A 2014. évi 12 pályázóból 12 
fő részesül a 2015. év folyamán 
9.000,- Ft/fő/hó támogatásban 
az önkormányzattól. 

3.
2014-ben 10 db méltányos 
közgyógyellátott volt, aki után 
az önkormányzat az illetékes 
egészségbiztosítási pénztár szak-
igazgatási szerve által megállapí-
tott gyógyszerkeret 30%-át fizet-
te ki, így a 10 jogosultra össze-
sen 329.000,- Ft-ot költöttünk. 
Jogosultsági feltételeit a helyi 
rendelet tartalmazza, az eljárási 
szabályait pedig az Szt.  

4.
A gyermekétkeztetés térítési díj-
kedvezmény olyan családok részé-
re jelent segítséget, akik a jegy-
zői hatáskörbe tartozó rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezmény-
ből - amely a 8. osztály végéig térí-
tésmentes étkezést biztosít a gyer-
meknek - kiszorultak, mivel a tör-
vényben rögzített alacsony egy 
főre eső jövedelemhatárt (37.050,- 
Ft, valamit 39.900,- Ft) meghalad-
ják, azonban a család egy főre eső 
jövedelme még mindig nem halad-
ja meg a öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 200 
%-át (57.000,- Ft). 2014-ben 1 
család gyermeke részesült ilyen 
kedvezményben. 

5.
Szociális étkeztetés

Szociális étkezésben 2014. 
december 31-én 15 fő részesült, 
év közben 4 új jogosult került 
be a rendszerbe és 1 fő került ki 
onnan.

A 15 főből mindenkinek a 
lakására szállítják az ebédet étel-
hordóban. A 2014. december 
31-én étkező 15 fő közül 3 jogo-
sult térítésmenetesen vehette 
igénybe a szociális étkeztetést.

 II. Polgármesteri hatáskör
Méltányos ápolási díj - a 18. élet-
évet betöltött, tartósan beteg 
személy gondozását végző hoz-
zátartozó részére nyújtott hozzá-

járulás, jövedelemnek számít, az 
önkormányzatot társadalombiz-
tosítás fizetési kötelezettség ter-
heli, így biztosítási időnek szá-
mít a jogosult számára.

A méltányos ápolási díj havi 
összege: bruttó 23.600,- Ft 
(nettó 21.240,- Ft), az Szt. és a 
mindenkori központi költségve-
tési törvény alapján. 2014-ben 
bruttó 93.000,-Ft kiadást jelen-
tett az önkormányzatnak és átla-
gosan 1 fő kapott ápolási díjat. 
A méltányos ápolási díj 2015. 
március 1-től az új szociális ren-
delet alapján települési támoga-
tásként nyújtható. Jelenleg 1 fő 
veszi igénybe. 

 
III. Jegyzői hatáskör

 1.
A lakásfenntartási támogatás is 
települési támogatásként adható 
2015. március 1-jétől, 3.000,-Ft/
hó összegben, az új szociális ren-
delet alapján. A 2014. év folya-
mán 1 évre megállapított nor-
matív lakásfenntartási támoga-
tásokat még kifutó rendszerben 
biztosítani kell és a normatíva 
lehívható rá.

2014-ben a lakásfenntartási 
támogatás településünkön csak 
pénzbeli támogatásként műkö-
dött. A lakásfenntartási támo-
gatás részletszabályait az Szt. 
tartalmazta. Legkisebb összege: 
2.500,- Ft/hó, legnagyobb össze-
ge: 9.000,- Ft/hó volt. 2014-ben 
összesen 1.525.335,- Ft került 
kifizetésre ezen a jogcímen, mely 
összegből az önkormányzatot 
terhelő kiadás 152.534,- Ft volt.

2.
A foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás tekintetében 2015. 
március 1-jével a hatáskör a jegy-
zőtől a járási hivatalhoz került. A 
meg nem szüntetett ellátások és 
a folyamatban lévő ügyek iratai 
átadásra kerültek a Szentendrei 
Járási Hivatalnak, a finanszíro-
zásról 2015. március 1-től a járá-
si hivatal gondoskodik. Átadás-
ra került: 26 db foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás ügyirata.
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2 0 1 4 - b e n  f o g l a l k o z t a -
tást helyettesítő támogatás-
ra 3.213.235,- Ft-ot fizetett ki a 
Polgármesteri Hivatal, melyből a 
2014. évi állami támogatás mér-
téke 80%--os volt. 

3.
A rendszeres szociális segély 
tekintetében 2015.  márci-
us 1-jével a hatáskör a jegyző-
től a járási hivatalhoz került. A 
meg nem szüntetett ellátások és 
a folyamatban lévő ügyek iratai 
átadásra kerültek a Szentendrei 
Járási Hivatalnak, a finanszíro-
zásról 2015. március 1-től a járá-
si hivatal gondoskodik. Átadásra 
került: 3 db rendszeres szociális 
segély ügyirata.

2014-ben rendszeres szociális 
segélyre 1.399.835,- Ft-ot fize-
tett ki a Polgármesteri Hivatal, 
melyből a 2014. évi állami támo-
gatás mértéke 90%-os. 

4.
Rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményre Pócsmegyeren a 2014. 
évben összesen 104 gyermek 
volt jogosult. 2014-ben 102 db 
kérelem érkezett. A kedvezmény-
ben részesülő gyermekek család-
jában az egy főre jutó jövedelem 
nem érte el az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének a 130%-át, 
azaz 37.050,- Ft összeget, illetve 
tartósan beteg gyermeket neve-
lő családok esetében a 140 % át, 
azaz 39.900,- Ft összeget (tekin-
tettel arra, hogy az öregségi nyug-
díjminimum összege 2014-ben 
28.500,- Ft volt).

A rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményre jogosult csa-
ládok bölcsődés, óvodás és isko-
lás gyermekei (8. osztállyal bezá-
rólag) ingyenesen, a nagyobb 
gyermekek pedig fél áron étkez-
hetnek, ezen felül évente két-
szer - augusztusra és november-
re való tekintettel - kiosztásra 
került gyermekenként 5.800,- Ft 
értékben gyermekvédelmi Erzsé-
bet-utalvány, amelyet személye-
sen vehettek át a Polgármesteri 
Hivatalban. 

 

5. 
Óvodáztatási támogatás megálla-
pítására jogosult gyermek 2014. 
évben nem volt. 

6.
A hatályban lévő jogszabály-
ok alapján Pócsmegyer község 
területén 3 gyermek esetében 
került megállapításra a halmo-
zottan hátrányos helyzet, illet-
ve 15 gyermek hátrányos hely-
zetű.

 
IV. Egyéb

 1.
A gyermekjóléti ellátásokat 
2014-ben a Dunakanyari Család-
segítő és Gyermekjóléti Szolgá-
lat látta 2 fő családgondozóval (1 
családsegítő és 1 gyermekjóléti). 
A Dunakanyari és Pilisi Önkor-
mányzatok Többcélú Kistérségi 
Társulása megszűntével (2012. 
december 31.) Pócsmegyer köz-
ség Önkormányzata 2013. janu-
ár 1-jétől társulási megállapo-
dást kötött 9 önkormányzattal, 
mely szerint 2013. január 1-jétől 
Intézményfenntartó Társulás 
útján látja el a Dunakanyari Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálat a családsegítés és a gyer-
mekjóléti szolgáltatás feladatait. 

2.
2014 és 2015 májusában is elké-
szült és a képviselő-testület által 
elfogadásra került az előző évre 
vonatkozó gyámátfogó értékelés: 
A gyámhatóságokról, valamint 
a gyermekvédelmi és gyámügyi 
eljárásról szóló 149/1997. (IX. 
10.) Korm. rendelet 10. számú 
melléklete sorolja fel pontokba 
szedve azokat a tartalmi köve-
telményeket, amelyek figyelem-
bevételével a települési önkor-
mányzatnak a Gyvt. szerinti átfo-
gó értékelését el kell készítenie, 
majd annak elfogadása után meg 
kell azt küldenie a Pest Megyei 
Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatalának. 

3.
2014. október 14-én és 15-én 
Pócsmegyeren tüdőszűrésre 
került sor a Törökbálinti Tüdő-

gyógyintézet mobil tüdőszűrő 
állomása jóvoltából.

T e k i n t e t t e l  a r r a ,  h o g y 
Magyarország egész területén az 
új TBC megbetegedések száma 
az elmúlt években rendre a 25 
százezrelékes határ alatt maradt, 
a 2013. évben még területi ala-
pon elrendelt tüdőszűrés is meg-
szűnt 2014. január 1-jével, és 
csak bizonyos rizikó csoportok 
körében kötelező a tüdőszűrés. 
A tüdőszűrés a régi óvodában 
volt, amelyen a munkaköri, szak-
mai és személyi higiéniás alkal-
massági vizsgálatot 1.700,- Ft 
térítési díj ellenében végezték el, 
a 40 éven felüliek azonban ingye-
nesen és önként vehették igény-
be a szolgáltatást.

A 2014 októberében megtar-
tott tüdőszűrés számszerű ered-
ménye a következőképpen ala-
kult az előző évek adatainak tük-
rében:

Megjelentek száma: 2014-
ben - 295 fő (2013-ban: 555 fő, 
2012-ben: 646 fő, 2011-ben: 548 
fő, 2010-ben: 579 fő). 

4.
2014. évben a babakelengye 
támogatásra 12.000 Ft összeg-
ben volt jogosult minden csa-
lád, ahol az újszülött lakóhelye 
Pócsmegyeren található. A cso-
magot a védőnő állítja össze. 
2014-ben 13 család részére nyúj-
tottunk babakelengye támoga-
tást, 156.000,- Ft összegben. 

5.
Köztemetés 2014-ben nem volt.

 
Pénzügyi csoport (gazdálkodá-

si és pénzügyi előadó)
A pénzügyi csoport Pócsmegyer 
Község Önkormányzat és a fel-
ügyelete alá tartozó költségve-
tési szerv gazdálkodását bonyo-
lítja. A feladatkörébe tartozik 
valamennyi gazdálkodási feladat, 
többek között:

- A költségvetés tervezése
- Normatív állami hozzájáru-

lásokkal kapcsolatos igénylések 
és elszámolások

- A pénzforgalom lebonyolítá-
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sa (bankszámlákon és házipénz-
tárban egyaránt)

- Az önkormányzat és az 
óvoda adóbevallásainak benyúj-
tása az állami adóhatóság felé

- Szerződések nyilvántartása
- Ellenjegyzési és érvényesíté-

si feladatok ellátása
- A főkönyvi és analitikus 

könyvelési feladatok ellátása, lel-
tározási feladatok ellátása

- Havi, negyedéves és éves 
elemi beszámolók és mérlegje-
lentések összeállítása

- Törzskönyvi bejegyzéssel és 
módosításokkal kapcsolatos fel-
adatok

- Az önkormányzat hiteleivel 
kapcsolatos előkészítő munká-
latok

- Az önkormányzat szabad 
pénzeszközeinek lekötésével, 
befektetésével kapcsolatos fel-
adatok

- Számviteli politika és egyéb 
gazdálkodási szabályzatok előké-
szítése

- Gazdasági vonatkozású Kép-
viselő-testületi előterjesztések 
készítése

 A pénzügyi csoport legtöbb 
feladatát a számlák érkezteté-
sén, rögzítésén, felszerelésén, 
kifizetésén és könyvelésén kívül 
a költségvetés, a zárszámadás, 
a havi/negyedéves/féléves/éves 
beszámolók, a közmeghallgatá-
si anyag összeállítása, a költség-
vetési rendeletmódosítások elő-
készítése és végrehajtása teszi 
ki. Ellátják a MÁK törzsköny-
vi nyilvántartásával kapcsolatos 
feladatokat az önkormányzat és 
az óvoda vonatkozásában (Alapí-
tó Okiratok frissítése, közremű-
ködés előterjesztés készítésében, 
adatlapok kitöltése és benyújtá-
sa). A vagyon változásait rögzí-
tik az ingatlanvagyon kataszte-
ri rendszerben, nyilvántartják az 
ingatlan adás-vételekkel kapcso-
latos szerződéseket és elvégzik a 
szükséges kivezetéseket. Elkészí-
tik az éves és negyedéves pénz-
ügyes statisztikákat. Nyilvántart-
ják a szerződéseket, kötelezett-

ségvállalásokat, gondoskodnak 
az időben történő átutalásokról. 
A pénzügyi csoport folyamatos 
és naprakész nyilvántartást vezet 
a tárgyi eszközökről és könyveli 
a jogszabályban előírt értékcsök-
kenést. 

Munkatársaim 535 db szál-
lítói számlát rögzítettek, telje-
sítésigazolást gyűjtöttek, utal-
ványoztattak, ellenjegyeztettek, 
érvényesítettek és gondoskodtak 
a határidőben történő kifizeté-
sekről. Vevőink felé kiállítottak 
és postáztak 361 db bizonylatot. 
A banki- és pénztári bizonylatok 
száma: 3.949 Számos esetben 
egyenlegközlőket, fizetési fel-
szólításokat küldtek ki az ügyfe-
leknek, majd figyelemmel kísér-
ték a befizetéseket. Rögzítették 
a ki- és befizetésekhez kapcsoló-
dó szerződéseket, megrendelése-
ket, és felszerelték a számlákat 
ezekkel.

A 2014. január 1-től életbe 
lépett új Áhsz. előírásai miatt a 
könyvelési tételek nagy részét 
„többször” kell könyvelni: pénz-
ügyi számvitel és költségveté-
si számvitel szerint is. E miatt 
munkatársaim a tavalyi 9.999 db 
tétellel szemben 54.298 bizony-
latot rögzítettek. 

 A pénzügyi előadó feladat-
körébe tartozik még a Polgár-
mesteri Hivatal által foglalkozta-
tott köztisztviselők, munkavál-
lalók, valamint az önkormány-
zat által foglalkoztatott tisztség-
viselők, munkavállalók, a védőnő 
és a közfoglalkoztatottak, sze-
mélyügyi és munkaügyi nyilván-
tartása, valamint ehhez kapcso-
lódó teljes adminisztráció mind 
a társszervek, mind a kormány-
hivatal felé, állandó kapcsolat a 
MÁK-kal, folyamatos továbbkép-
zések az állandó törvényi válto-
zások miatt. 

 
Adóügyi előadó és 

önkormányzati ügyintéző:
A 2014. évi költségvetés tervezé-
sekor az önkormányzat a 2013. 
december 31.-i kivetési állo-

mányt irányozta elő az adóbevé-
telek tervezésénél.

Az adóhatóság dolgozói a 
behajtási cselekmények közül 
jellemzően a hátralékok - első-
sorban fizetési letiltás, gépjár-
mű forgalomból történő kivoná-
sa, NAV felé behajtás benyújtá-
sa és inkasszó általi - beszedé-
sét alkalmazták a 2014. évben. 
Az éves adatok 2014. december 
31-i záró állományából megálla-
pítható, hogy jelentős többletbe-
vételek keletkeztek. 2014-ben a 
közhatalmi bevételek eredeti elő-
irányzata 94.332 ezer forint, a 
teljesítés összege 102.288 ezer 
forint volt. A pozitív különbö-
zet az iparűzési adó bevételből 
és a befolyt hátralékokból kelet-
kezett.

2014. évben az adózók részé-
re februárban illetve október 
hónapokban 6.598 db. értesítőt 
küldtünk ki.

Fizetési felszólításból 1043 
db-ot postáztunk.. A behajtási 
eljárások hatására a hátralékos 
állomány csökkent. 

2014 év során 51 db adó-
értékbizonyítvány, nullás igazo-
lás 2 db készült. 

 
Titkársági aszisztens (Polgár-
mesteri titkárság, nem köztiszt-
viselő)
 

Pályázatok
 

INKUBÁTORHÁZ 
(HUSK-1101/1.1.1/0120) 

A projekt az Európai Unió támo-
gatásával, a Magyarország-Szlo-
vákia Határon Átnyúló Együtt-
működési Program keretében 
valósul meg.

A Támogatási szerződés alá-
írása 2013. december 20.-án tör-
tént meg. Projektzárás 2015. 
augusztus 31.

A projekt célja, egy közös szlo-
vák és magyar kezdő vállalkozó-
kat támogató Inkubációs Köz-
pont létrehozása Pócsmegyeren. 
Fő célja, a településen és környé-
kén működő vállalkozások támo-

Molnár gyöngyi jegyző tájékoztatója
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Molnár gyöngyi jegyző tájékoztatója

gatása, a betelepülő vállalkozá-
sok számára a piacnál jóval ked-
vezőbb áron üzleti infrastruktúra 
és különféle szolgáltatás biztosí-
tása, ezen keresztül a foglalkozta-
tás növelése. A nyitókonferencia 
és egyben alapkőletétel időpont-
ja 2014. szeptember 26. A kiviteli 
tervek elkészítése után, megkez-
dődött az épület kivitelezése.

Pócsmegyer Község Önkor-
mányzata felelős a projekt veze-
téséért, koordinálja az infrast-
rukturális fejlesztéseket szoros 
együttműködésben a Corvinus 
Egyetemmel, valamint a határon 
túli partnerrel, az Olasz-Szlovák 
Kereskedelmi kamarával. A kö-
vetkező tevékenységeket közösen 
hajtják végre a partnerek: Inku-
bációs Központ szolgáltatásainak 
kiépítése, szolgáltatók és a ked-
vezményezettek kiválasztása.

A  p r o j e k t  ö s s z k ö l t s é -
ge 1.188.704.000.-EUR, mely-
ből Pócsmegyerre eső költség 
1.030.432.-EUR. A település 
által megfizetendő önerő (5%) 
51.521,60.-EUR.

A Támogató Szervezet kifi-
zetései az elszámolások négyha-
vi periódusok jelentései alapján 
történnek. 

CSATORNA BERUHÁZÁS 
(KEOP-1.2.0/B-10-2010-0061) 
A Szentendrei szennyvíz-agg-
lomerációhoz tartozó települé-
sek csatornahálózatának bővíté-
se tárgyú, projekt az Új Széche-
nyi Terv Környezet és Energia 
Operatív Program keretében az 
Európai Unió támogatásával, a 
Kohéziós Alap társfinanszírozá-
sával valósul meg. 

A Támogatási szerződés alá-
írása 2011. december 19.-én tör-
tént meg, befejezés 2015. szep-
tember 30. A Nemzeti Fejleszté-
si Ügynökség döntése alapján a 
Kedvezményezett, a Dunakanya-
ri Csatornázási Társulás (Szent-
endre, Leányfalu, Tahitótfalu, 
Szigetmonostor, Pócsmegyer) a 
projektfeladatok végrehajtásához 
vissza nem térítendő támogatás-
ban részesült.

A beruházás teljes költsé-
ge: 4 004 949 756.- Ft, ebből 
az elszámolható nettó költség 
3 968 927 617.- Ft. A támoga-
tás mértéke a projekt elszámol-
ható költségének 92, 249432%, 
a támogatás összege: 3 661 
31 183.- Ft. A Kedvezménye-
zettre jutó önrész a nem elszá-
molható költségekkel együtt 
343 636 573.-Ft. Ez év elején a 
projektiroda önerő pályázatot 
nyújtott be a Miniszterelnökség 
felé. 

A 2015.03.23-án kelt Támo-
gatói okirat értelmében, a DCST 
227.993.836.-Ft önerő támo-
gatásban részesült. Az elnyert 
összeg a hátralévő teljes önerő-
re fedezetet nyújt. A lakosság 
által fizetett hozzájárulás sor-
sáról (jogászi véleményt figye-
lembe véve) a Társulási Tanács a 
későbbiekben dönt. 

A kiviteli tervek elkészül-
tét követően, a kivitelező és a 
projektben közreműködő egyéb 
szervezetek (mérnök, PR, pro-
jektmenedzsment) benyúj -
tották részszámlájukat kb. 
180 millió Ft értékben. Kifize-
tés folyamatban. A kivitele-
zés előrehaladtával, a számlák 
12,5%-os készültségi fokonként 
kerülnek benyújtásra, majd lehí-
vásra a támogatótól. 

 
KLÍMAPARK 

(HUSK/1101/2.2.1/0158)
A projekt az Európai Unió támo-
gatásával, a Magyarország-Szlo-
vákia Határon Átnyúló Együtt-
működési Program keretében 
valósul meg.

A Támogatási szerződés alá-
írása 2014. június 30.-án történt 
meg. Projektzárás 2015. június 
30.

 A projektben két szentend-
rei-szigeti önkormányzat (Szi-
getmonostor és Pócsmegyer), 
egy nemzetközi környezetvédel-
mi szervezet (Regionális Környe-
zetvédelmi Központ), egy egye-
tem (Budapesti Corvinus Egye-
tem) és egy szlovák kutatóinté-

zet (Národné poľnohospodárske 
a potravinárske centrum- Nem-
zeti Mezőgazdasági és Élelmi-
szeripari Centrum) vesz részt.

 Egyedülálló céljuk a klímavé-
delemmel kapcsolatos elméleti, 
sokszor inkább pánikkeltő, mint 
hasznos „tájékoztatás” helyett 
gyakorlatban megmutatni, mi az 
egyes szervezetek, köztük önkor-
mányzatok, valamint magánsze-
mélyek, lehetséges szerepe, fele-
lőssége.

A projekt egyik legfontosabb 
gyakorlati eleme az erdőtelepí-
tés: Pócsmegyeren és Szigetmo-
nostoron több helyszínen össze-
sen kb. 10 hektárnyi erdő telepí-
tése történik.

A Szigetmonostori Faluház-
ban kialakítandó Klímaközpont 
kiemelkedő szerepet játszik a 
projektben. 

Pócsmegyeren a project kere-
tében a tó rehabilitációjára kerül 
sor.

A  p r o j e k t  ö s s z k ö l t s é -
ge 1.031.498.-EUR, mely -
ből Pócsmegyerre eső költ-
ség 204.140.-EUR. A település 
által megfizetendő önerő (5%) 
10.207.-EUR.

A Támogató Szervezet kifi-
zetései az elszámolások négyha-
vi periódusok jelentései alapján 
történnek. 

 
Fenntartási időszakban lévő 

pályázatok:

KMOP-4.6.1/B-09-2010-0009 
Komplex  in f rast rukturá l i s 
rekonstrukció és eszközbeszer-
zés a pócsmegyeri Barangoló 
óvodában

KMOP-2.1.1/B-08-2008-0014. 
A fenntartható közösségi közle-
kedés alapjainak megteremtése 
Pócsmegyeren

Főépítészi tevékenység – 
külön beszámoló tartalmazza

■ Molnár Gyöngyi 
jegyző
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loMtalanítás / klíMapark zárókonferencia

A Klímapark projekt záró konfe-
renciáját  2015. június 30-án tar-
tották meg Szigetmonostoron, a 
Vezető Partnernél. A konferenci-
án hatvanan vettek részt, számos 
előadás hangzott el, majd a ven-
dégek 4 különböző helyszínt is 
meglátogathattak: 

•	 Vízkelői tanösvény elekt-
romos kisbusszal, 

•	 Klímaközpont és Cseme-
tekert, 

•	 Mulcsüzem, 
•	 Ökoerdő omnibusszal.
Pócsmegyer Község Önkor-

mányzata, mint Projekt Part-
ner képviseletében Gombás Jenő 
alpolgármester úr tartott előadást 
a Klímaközpont jövőjéről, de töb-

bek között elhangzott előadás az 
öko-sziget koncepcióról, a klí-
matudatos energiahasználatról, 
a komposztálásról és gyepesítés 
előnyeiről is. A szünetekben helyi 
gazdálkodók finomságait kóstol-
hatták a résztvevők és szlovák 
népzenét és néptáncot élvezhet-
tek.

Pócsmegyer Község Önkor-
mányzatának célja a településen 
található Pázsit-tó és a mellette 
lévő 5,4 hektáros terület környe-
zetrendezése. Vízminőség-javí-
tó beavatkozást és fák telepítését 
vállalták.

■ Karsay Katalin
Pro Pócsmegyer kft. 

Projektmenedzser

Klímapark Zárókonferencia A református 

egyházközség 

állandó 

alkalmai:

Vasárnap 10.30 

istentisztelet és 

gyermek istentisztelet

Hétfő 18.00 bibliaóra

Csütörtök 10.00 

baba-mama kör
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Az elmúlt 2-3 év néhány tapasz-
talata arra indított bennünket, 
hogy újra elővegyük a sajnos 
még be nem fejezett feladatun-
kat, érvényt szerezni a település 
helyi értékeinek védelmét szol-
gáló értékvédelmi rendeletnek, 
valamint törekedni előírásainak 
végrehajtásában jelentkező hiá-
nyosságok felszámolására.

Valószínűleg nem kapott 
kellő figyelmet az a tény, misze-
rint létezik egy ilyen értékvédel-
mi rendelet, s annak mellékle-
teként a helyi értékek felsorolá-
sa. Az érintettek sem mindany-
nyian tudják, hogy ilyen külön-
leges helyzetben vannak, azaz 
„gyöngyszem” a házuk, vagy 
annak csak egy részlete, kerítése, 
kútja, stb.

Ha ez így lenne, akkor nem 
történt volna meg a közelmúlt-
ban két esetben is az, hogy a ház 
falának felújítása, szigetelése 
során nem az eredeti állapotnak 
megfelelően jártak el..

Védett vaskerítést fake-
rítésre váltottak, bár többen 
jószándékú, segítőkész kérést is 
intéztek ez ügyben az új tulajdo-
noshoz.

Ugyanakkor örömmel kell 
venni, hogy több esetben a 
főépítész asszony irányításá-
val készült el a felújítás során 
a tornác beépítése, az ablakok, 
valamint a bejárati ajtó erede-
ti visszaállítása. Máshol pedig az 
ablaknyílások felújítása az épület 
eredeti funkciójának megfelelően 
történt, a tulajdonos jó szándé-
kának, odafigyelésének köszön-
hetően.

Érdemes egy kicsit a falusi 
építészettel újra foglalkozni, ill. 
elgondolkodni azon, hogy a mi 
településünk a szükséges moder-
nizálás mellett ne veszítse el tör-

ténelmi múltjának épített emlé-
keit. 

Az értékvédelem nem azt 
jelenti, hogy döngölt padlójú 
házban, víz és fürdőszoba nél-
kül kell élni. Menjünk el a falu 
végére a Hunyadi utcán és néz-
zük meg az egykori Surján házat. 
Mit látunk: egy ízlésesen erede-
ti formájára felújított paraszthá-
zat. Az Angliából ide érkezett 
hölgy a ház belsejét úgy alakítot-
ta ki, hogy az minden szempont-
ból megfeleljen a mostani elvárá-
sainknak, víz, fürdőszoba termé-
szetesen van benne, a szobákban 
pedig cserépkályha ontja a barát-
ságos meleget. A konyhában még 
megvan és funkcionál a kemen-
ce! Kialakított továbbá több önál-
ló, külön bejáratú szobát mellék-
helyiséggel, mely lehetővé teszi, 
hogy egymás zavarása nélkül lak-
hassanak benne többen. 

Az eredeti falusi ház jellegét 
teljesen megőrizte, a homlok-
zaton két kétszárnyú, nem túl 
nagy ablak, oszlopos tornác, ami 
igen praktikusan védi a szobá-
kat a nyári hőségtől és kellemes 
tartózkodási helyként is szolgál. 
Nem hiszem, hogyha bárki ránéz 
erre a házra, azt gondolja, hogy 
elavult.

Sokszor halljuk a gondolatot, 
hogy múlt nélkül nincsen jövő,- 
ez igaz!- és jó, ha a mai kor, a 
ma élő ember harmóniában van 
múltjával, ismeri és tiszteli az 
elődök által létrehozott értéke-
ket.

A Zöldsziget Polgári Kul-
turális Egyesület tagjai ezen a 
területen is igyekeznek felnyit-
ni a helybéliek szemét pl. az 
Eszterházy kúria eredeti termé-
ben és kertjében rendezett Schu-
bert emlékünnepély alkalmával 
magát az épületet is az érdek-

lődés középpontjába helyez-
tük. A Világtalálkozó ünnepség-
sorozat idején rendezett falusé-
ta során a templom, a Tóth- féle 
ház, a Barsi-Borda-Bán ház, a 
Deák malom, a szérű látogatása 
különleges értékeivel újra felhív-
ta a figyelmet arra, hogy ezekért 
az épületekért, különleges funk-
ciójú területünkért és még sok 
minden apróbb értékért érdemes 
lenne küzdeni, ha a későbbiekben 
az idegenforgalomnak szeretnénk 
teret adni a településünkön. A 
Zöldszigeti Kör Polgári Kulturális 
Egyesület tagjaiként szeretnénk 
további hasonló programokkal 
ismertetni és tudatosítani a helyi 
értékek megőrzésének jelentősé-
gét. Ehhez a munkához kérjük és 
várjuk minden érdeklődő személy 
és civil szervezet együttműködé-
sét, hiszen ez mindnyájunk közös 
érdeke.

Aki itt jár, annak nemcsak 
jó ételre, kellemes fürdőzésre, 
hanem arra a jelzőre is szüksége 
lenne az emlékeiben, ami meg-
jelent az Egy nap a Szentendrei-
szigeten c. könyvben egy képalá-
írásban Pócsmegyerről:”A legbá-
josabb falu a Szigeten”. Csinos, 
virágos beköszöntő táblák, taka-
ros, tiszta és virágos utcák, por-
ták, szépen karbantartott, stílu-
sos, falusi épületek, középületek, 
a vendégekre odafigyelő embe-
rek, stb.

S természetesen ez ugyanígy 
vonatkozik Surányra, annak 80 
éves történetére, 1896-ban épült 
és még álló legrégibb épületére, 
néhány régi villaépületére, a csa-
tornázás után helyreállított útja-
ira, portáira és mindenképpen a 
még mindig meglévő, unikális 
Szérűskertre is, melynek az utca-
rendszere és néhány háza szin-
tén az értékeink fontos része.

A magyar falu építészeti hagyománya, és ennek még meglévő gyöngyszemei Pócsmegyeren

a Magyar falu
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Pócsmegyeren a 3/2012.
(II.3.) számú értékvédelmi ren-
delet tartalmazza mellékleté-
ben a felsorolt épületek, épü-
letrészek, település szerke-
zetek védelmére vonatko -
zó előírásokat. E rendelet célja 
„Pócsmegyer község, település-
képe és történelme szempont-
jából meghatározó, műemléki 
védettséget nem élvező, épített 
értékek, valamint egyéb védel-
met nem élvező növényzet védel-
me, a település építészeti örök-
ségének, jellemző karakterének a 
jövő nemzedékek számára törté-
nő megóvása. 

A település értékei – tulajdon-
formára tekintet nélkül – a nem-
zet kulturális kincsének része, 
ezért megóvásuk, fenntartásuk 
jelentőségükhöz méltó haszná-
latuk és megfelelő bemutatásuk 
– közérdek”

Annak érdekében, hogy e kér-
dés jelentőségét érezzük és lás-
suk, érdemes kissé távolabbról 
tekintve vizsgálni ezt a kérdést. 

A falusi építési stílus ezer év 
alatt alakult ki, egységes arcu-
latot hordoz, és kialakulásában 
jelentős szerepet játszanak a ter-
mészeti, éghajlati jellemzők és 
a gazdálkodási körülmények. A 
Kárpát- medencében az eltérő 
adottságú tájegységek különbö-
ző típusokat alakítottak ki, ám 
mégis szinte hasonló és egységes 
formát hozott létre. 

A falusi környezetben első-
sorban a lakóház, és a gazda-
sági rendeltetésű építmények 
a jellemzők, így a pajta, fészer, 
harangláb, fatornyok magas szín-
vonalú ácsmunkát jelentenek. A 
malmok, kovácsműhelyek pedig 
a falusi iparűzés színterei. Az 
építőanyag a természetes, hely-
ben található, nálunk vályogföld 

és a Leányfaluról ideszállított 
patakkő. Az épületekre jellemző 
a zömében hagyományos tető-
szerkezet, nálunk egyszerű sza-
rufás kialakítású, később pedig 
helyi szokás szerint fűrészelt 
díszű deszkakoronát, faoszlo-
pos tornácot is készítettek desz-
kamellvéddel.  Ilyen megoldá-
sokat Pócsmegyeren még ma is 
találunk: ilyen a parókia, ilyen a 
Barsi- Borda- Bán ház is. 

A népi építészet legfőbb érté-
ke a hármas osztottság: középen 
a konyha, amiből nyílik a szoba 
és a kamra. Ez régebbi és álta-
lánosabb örökségünk, ez a Kár-
pát- medencei alaptípus. 

A falvak településszerkeze-
tét ezeréves fejlődés formálta. A 
XX. századra ésszerű okok miatt 
a keskeny, hosszú telekrend-
szer jött létre. .A keskeny telken 
hosszú ház, utcára néző hom-
lokzattal, virágos kerttel, a lakó-
házzal szemben van a lakóudvar 
kúttal, esetleg nyári konyhával. 
A telken a következő szakasz a 
gazdasági épület(rész) az istálló, 
ólak, terménytároló, végül a trá-
gyadomb és az árnyékszék. 

A telek további részén követ-
kezik a veteményeskert, esetleg 
gyümölcsös kert, és hosszú telek 
esetén szántóföldi termelés is 
lehet. Ez volt a rend ezer évig.

 U g y e  m i l y e n  i s m e -
rős ez nekünk! Ne csodálkoz-
zunk ,  h i szen  Pócsmegyer 
honfoglaláskori település, így 
a magyar falu építkezésére jel-
lemzőket itt ugyanúgy nyomon 
követhetjük! Még ma is, ami-
kor már nem egységes a falu 
képe és kevés eredeti állapotú s 
szerkezetű épület maradt meg. 
Nálunk még az a sajátos formá-
ció is megvan, hogy egy hosz-
szú keskeny telken több, általá-

ban három családi ház találha-
tó. A magyar falvak építészetét 
az elmúlt 60 évben a hagyomány 
megtagadása, és egyéb téves 
szemlélet, –pl. a régit elavultnak 
tekintő, - elterjedésének eredmé-
nyeként a hagyományos építé-
szeti arculat szinte teljes eltűné-
sét eredményezte. 

Szomorú összehasonlítás, 
hogy a tőlünk nyugatra fekvő 
országokban ez a téves szem-
lélet nem jelent meg, és a régi 
falu arculatát ma is őrzik és nem 
tették tönkre.  Bizonyára sokan 
vagyunk, akik jártunk Ausztri-
ában és az autóból kitekintve, 
vagy az adott településen járva 
nézzük a szépen karban tartott 
épületeket, miközben fel sem 
merül bennünk, hogy elavult. 

Reménységünk, hogy nem 
minden érték, hagyomány tűnt 
el. Ha végig járjuk a falut, sze-
rencsére még több helyen rábuk-
kanunk a hagyományos építé-
szetre, vagy az épület egészén, 
vagy egyes részletein. 

A cikk elején említett érték-
védelmi rendelet mellékletét, 
most ismét közzétesszük, annak 
érdekében, hogy mindenki lássa. 
Nagyon fontos, hogy az itt élők-
ben megerősödjön az értékek 
védelme és megőrzése.  Ugyan-
úgy szükséges, hogy végre elké-
szüljön a rendelet mellé a még 
hiányzó ún. támogatási rendelet, 
amely szabályozza az értékvédel-
mi rendelet mellékletében fel-
sorolt értékek védelme érdeké-
ben szükséges munkálatokhoz az 
önkormányzati támogatás elnye-
résének a módját. 

■ Bécsy Lászlóné 
– Borzsák Enikő 

Az íráshoz kapcsolódó képek a 
27. oldalon láthatóak.

A magyar falu építészeti hagyománya, és ennek még meglévő gyöngyszemei Pócsmegyeren

a Magyar falu
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Védett településszerkezetek: 

- Pócsmegyer ősi településmagja: Petőfi – Ady 
Endre – Kossuth Lajos – Dózsa György – 
Malom – Borbála sétány által határolt terület 
- Surány Hajós Alfréd által tervezett tel-
epülésszerkezete: Duna sétány –Vadvirág –
Muskátli – Galamb –Nárcisz utcák által határolt 
terület. 
- Pócsmegyer külterület szérűk területe: Szigeti út 
– 2920 hrsz. – 2926 hrsz. erdőterület által határolt 
terület. 

Védett településkarakter 
Földszintes, fésűs beépítés, nyeregtető, oromfal, 
épített tornác, fehérre meszelt külső homlokzat, 
cserépfedés 

Védett településkép: 
Pócsmegyer sziluettképe Leányfalú felől, az Eper 
csárdától a belterületi határig 
A Bocskay tér és környezete 
A Pázsit tófürdő 

Védett épületegyüttesek 
A Hunyadi utca mind két oldala, a Reformá-
tus templomtól a révig, valamint a református 
parókiától az Eper csárdáig . 

Védett épület, építmény 
I. védettségi kategóriába tartozó építmények 

A kategóriába tartozó épületek építészeti szem-
pontból különösen értékesek, utcaképet meg-
határozó kubatúrával és tömegképzéssel ren-
delkeznek. Az épületek olyan jellegű átalakítása 
és bontása, amely megváltoztatja az utcaképet 
illetve az utcai homlokzatot, még részlegesen sem 
engedélyezett. 

16. 82 Bocskay tér 4/a lakóház I. kategória 
19. 80 Borbála s. 80 hrsz. lakóház I. kategória 
26 269/1 Hunyadi u. 1. lakóház I. kategória 
31. 228 Hunyadi u. 33. lakóház I. kategória 
34. 199 Hunyadi u. 43. lakóház I. kategória 
35. 192 Hunyadi u. 47. lakóház I. kategória 

36. 191 Hunyadi u. 49. lakóház I. kategória 
37. 190 Hunyadi u. 51/a. lakóház I. kategória 
38. 187 Hunyadi u. 187 hrsz lakóház I. kategória 
45. 144 Kossuth L. u. 13. lakóház I. kategória 
49. 87 Kossuth . u. 87 hrsz. lakóház I. kategória 
51. 8/1 Malom volt malom I. kategória 
55. 55 Tabán u. 8. lakóház I. kategória 
65. 27 Táncsics M. u. 16. lakóház I. kategória 

II. védettségi kategóriába tartozó építmények 
vagy azok egyes részletei építészeti szempontból 
értékesek, kubatúrájuk és tömegképzésük illesz-
kedik a kialakult építészeti hagyományokhoz. 
Az épületek átalakítása (részleges bontása, 
korszerűsítése, bővítése, stb.) során gondoskod-
ni kell az építészeti, településképi értékek 
megőrzéséről, az új épület tömegével és a beépítés 
módjával követni kell az eredeti épület tömegének 
és utcai megjelenésének jellemzőit. 

7. 19 Aradi u. 3. lakóház II. kategória 
14. 7 Aradi u. 12. lakóház II. kategória 
17. 153 Bocskay tér 6. parókia II. kategória 
18. 162/1 Bocskay tér 7. lakóház II. kategória 
21. 97/2 Dózsa Gy. u. 6. lakóház II. kategória 
25. 113 Dózsa Gy. u. 13. lakóház II. kategória 
29. 157 Hunyadi u. 8. lakóház II. kategória 
40. 175 Hunyadi u. 57. lakóház II. kategória 
41. 163/2 Hunyadi u. 59/a. lakóház II. kategória 
52. 203 Petőfi u.1. lakóház II. kategória 
53. 220 Petőfi u.4. lakóház II. kategória 
56. 51 Tabán u. 10. lakóház II. kategória 
61. 66 Táncsics M. u. 1. lakóház II. kategória 
62. 23/1 Táncsics M. u. 8. lakóház II. kategória 
63. 54 Táncsics M. u. 9. lakóház II. kategória 

Védett műtárgyak 
Szégyenkövek a templom előtt 
I. és II. világháborús emléktábla 
1956-os kopjafa- Borbála sétány 
Milleneumi kopjafa, révnél 
Pócsmegyer védett településmagjában található 
összes kút, valamint a településmag hagyományos 
tégla vagy kőoszlopok közötti míves fémkerítések 
és kapuk. 

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló 

3/2012. (II. 13.) önkormányzati rendeletéhez 
1. számú melléklet 

önkorMányzati rendelet
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Sok évre visszanyúló hagyomány 
nyaranta a református templom-
ban megtartott Zenés estek hang-
versenysorozat, melyet a Zöldszi-
geti Kör Polgári Kulturális Egye-
sület szervez Pócsmegyer önkor-
mányzatával együttműködve. A 
pontosság kedvéért ki kell emelni, 
hogy a szervezés teljes egészében 
Borzsák Enikő, az Egyesület elnö-
ke önként vállalt fáradozása, mely, 
ha végigtekintjük az elmúlt évek 
során fellépő művészek nevét, cso-
dálatraméltó eredménnyel járt.

Az idei évben is már tavasszal 
megkereste a kiválasztott muzsi-
kusokat, énekeseket meghívásával.

Így vehette kezdetét június 
7-én a 2015. évi nyári zenés esték 
sorozat, mégpedig Szvorák Katalin 
Kossuth és Liszt Ferenc díjas nép-
dalénekes dalestjével. Műsorán a 
Teremtés dicsérete címmel népi 
eredetű dalok, gyönyörű templomi 
dicséretek, valamint Kodály Zol-
tán művei szerepeltek.

Szinte nem tudtunk betel-
ni csodálatos szárnyaló, az egész 
templomot betöltő hangjával. 

Június 28-án volt a „Zenés 
esték” következő nagyszerű hang-
versenye, Oravecz György zongo-
raművész Liszt rapszódiákat adott 
elő. A helyszín ismét a reformá-
tus templom volt. Liszt Ferenc, 
magyar volt, és bár nem beszélte 
nyelvünket, lélekben magyar volt 
és elragadta a magyar népzene-
kultúra. Ebből születtek a csodá-
latos magyar rapszódiák. Oravecz 
György virtuozitása ámulatra és 
elragadtatásra késztetett bennün-
ket a Liszt Ferencre jellemző zon-
gorafutamok előadásával.

Műsorán a következő remek-
művek szerepeltek: a III. vagy 
Magyar Rapszódia, a II. legtöb-
bet játszott rapszódia, VIII. Szek-
szárdon szerzett mű, a XIV. vagy 
Magyar Fantázia, XV. a Rákó-
czi Induló, a IX. Pesti Karnevál, a 
XIX. a-moll csárdás.

Az estet szűnni nem akaró 
taps zárta le, mely szólt Oravecz 
György keresetlen, közvetlen, 

baráti kommunikációjának is. 
(Hiszen iskolánk tanára!)

Július 5-én, vasárnap a Zenés 
esték soron következő alkal-
ma a Vagantes Együttes hang-
versenye volt. Az együttes szin-
tén jól ismert és kedvelt zene-
kar Pócsmegyeren, hangversenye-
ink rendszeres szereplői. Ezen a 
napon azonban, megszokott lét-
számú hallgatóságnak nagy való-
színűséggel a kánikulai hőség 
vette el a kedvét műsoruk meg-
hallgatásától, sajnálatosan kevesen 
voltunk a templomban. Ez azon-
ban nem vette el a két művész, 
Tóth István és Szabó István ked-
vét művészetük gyakorlásától, sem 
pedig a jelenlévő hallgatóság lelke-
sedését a tetszésnyilvánítástól.

Tóth István szavai a bevezető-
ben arról szóltak, hogy együtte-
sük műsora régi énekmondó, első-
sorban a keresztyén értékeket köz-
vetítő zenéből áll. Az előadott 
dalok, illetve zeneszámok több 
száz éves művek rekonstrukciói. 
Szabó István háromféle pengetős, 
húros hangszerrel, Tóth István 
pedig fújós hangszerekkel, vala-
mint mindkettejük énekével adta 
elő a műsorukon szereplő zeneda-
rabokat.

Műsorukon 16. századi refor-
mátus dicséretek, bűnbánó énekek 
Szegedi Géza és Vatai Ferenc lant-
ra és kobozra írott feldolgozásai, 
majd lengyel variációk, és Balassi 
Bálint virágének következett.

A 17. századból Csatári Péter 
bűnbánó dalokat és Hajnal Tamás 
mennyei világot festő csodálatos 
zenei hangulatfestését hallhattuk, 
továbbá az erdélyi Esterházy Pál 
nádor zeneművét.

A reformáció első éveiből az 
Isten teremtette természetről, a 
mindennapi életről, a 18. század-
ból megzenésített Berzsenyi Dáni-
el költemény, majd Arany János 
„Él-e még az Isten”, Vörösmarty 
„Fóti dal”, valamint az 1842-ben 
felfedezett ital a szóda és a fröccs 
dicséretére írott „Egy pohár bor a 
hazáért meg nem árt” dal hangzott 
el befejezésül.

A nagy siker ráadásra késztette 
a művészeket Balassi Bálint „Áldj 
meg minket Úristen” c. dalnak az 
előadásával.

A Zenés esték utolsó eseménye 
augusztus 23-án a Tahi Egyházze-
nei hét hagyományos záróhangver-
senye.

■ csemyk

Nyári zenés estek Pócsmegyeren

nyári zenés estek

Jeles napi táncházak!
Június 25-én az NKA támogatásával táncházat tartottunk 
Surányban a Csárdánál. Először úgy tűnt, hogy hatalmas eső lesz 
ezen a délutánon, de megkegyelmeztek nekünk az égiek, és gyö-
nyörű napsütéses időt varázsoltak nekünk erre az alkalomra. Éles 
Laci és társai muzsikája szolgáltatta a talpalávalót a Szentiván nap 
hagyományainak felelevenítésével. 

Köszönjük a zenekar színvonalas muzsikáját és a gyerekek, szü-
lők, felnőttek részvételét!  

■ Surányi Fürdő Egyesület
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suli indító és színházbusz

SULIINdÍTó
Félve merem leírni a tombo-
ló nyár közepén, de lassan-las-
san indul az iskola. Az áruhá-
zakban megjelennek a füze-
tek, Pócsmegyeren meg lesz 
Suliindító.

Augusztus 29-én 10-16 óra 
között a tavalyi kezdeményezést 
folytatva, idén is egy felszabadult 
találkozási lehetőséget biztosí-
tunk a Pázsit tavon diákoknak és 
tanároknak.

A programon ismét sok „tan-
tárgyat” szemlélhetünk kicsit 
másképp. Jön a Elmü-Fizibusz 
ahol fizikai érdekességek és 
kísérletek várnak mindenkit. 
Történelemből idén Róma az 
anyag. A Római Családi Játszó-
ház különleges római játékokat 
hoz el illetve meg lehet náluk 
tanulni a szövést (tunikát csak a 
babára készítünk ). Biológiából 
a téma a kutya, hisz lesz rend-
őrkutya bemutató. Állampolgári 
ismeretek tantárgyból egy kresz 
kalandpark vár mindenkit, míg 
a testnevelés óra a hagyományos 
tóátúszás lesz. A napközi is eljön 
Piatnik társasjátékok képében. A 
meglepetésekért figyeld a hon-
lapot, a facebookot és a hírleve-
let, mert ez még korántsem az 
összes program.

Várok mindenkit sok szere-
tettel!

■ Szőcs Péter

SZÍNHÁZBUSZ
Ősszel ismét elindul a nagy-
sikerű színházbusz. Tavaly 11 
előadáson több mint hatszá-
zan élveztük a sokszínű előadá-
sokat. Láttunk operát, daljáté-
kot, drámát és vígjátékot. Voltak 
jó és kevésbé jó előadások . A 
buszút viszont mindig teremtett 
egy közösséget, és születtek új 
barátságok is a színházbuszon. 
Aki még nem tapasztalta ezt meg 
annak csak azt tudom mondani 
egy próbát megér!

Idén folytatódnak az Ope-
raház nagykövetének Kafer 
Györgynek a nagysikerű elő-
adásai, tervezzük megnézni a 
Mamma mia musicalt és a Férfi-
agy monodrámát illetve tervezek 
buszt a Bábszínházba. A Madách 
Színházzal történt egyeztetés 
szerint a 2016 évi tavaszi sze-
meszterben lesz Mamma Mia 
előadás(amire van még jegy, hisz 
az őszieket 1 nap alatt elkap-
kodták).Erre októberben lehet 
a jegyet megvásárolni. Kérem 
figyeljék a honlapot és a hírle-
velet, mert az említett nagysike-

rű előadásokra csak rövid időre 
tudok félretetetni jegyeket, így 
a megjelenéstől számított egy 
héten belül jelentkezni kell. Saj-
nos erre a fajta gyorsaságra a 
Kisbíró nem képes.

Szeretném kérni a színházi 
rajongókat, ha tudnak megnézés-
re érdemes előadást javasolni, ne 
fogják vissza magukat írják meg 
(rendezveny@pocsmegyer.hu), 
hisz a cél, hogy minél sokszí-
nűbb előadásokra jussunk el.

Köszönöm az együttműkö-
dést!

■ Szőcs Péter

Suli indító és színházbusz

Németh Zsuzsanna és 
Németh Attila



Pócsmegyeri Kisbíró
2015. augusztus16

www.pocsmegyer.hu 

Ugyan a búzát már betakarították, 
a búza a malomba került, majd a 
zsákokba, zacskókba és a kony-
hákba.  Kenyerek, péksütemé-
nyek, cukrászati termékek sokszí-
nű elkészítési módját ismerjük, 
ízleljük. Köszönjük szépen.

Búzamezők mellett, ha elme-
gyünk, eszünkbe se jut, hogy sok-
féle fajta létezik. Itt,  ha beme-
gyünk a terményes-boltba, csak 
állatoknak való eleségként hasz-
nált búza kapható, és van olyan is 
amit elvetnek, de a learatottból is 
az állatokat táplálják. Ez a legjobb, 
amit el lehet képzelni, és nem a 
műtáp.  Malmi búzának nevezik, 
amiből a liszt készül. Különböző 
magas-szintű követelményeknek 
kell megfelelni ezeknek a vető-
magvaknak, amire most nem tér-
nék ki. Tudjuk, a szemnagyságtól 
is függ a liszt minősége, az 55-t 
szokták venni, de ma már több-
fajta liszt is kapható. Azon kívül: 
búzadara, búzakorpa, búza pehely, 
ami lassan felszívódó szénhidráto-
kat tartalmaz. Töret, a kuszkusz, 
ami búzatöret fajtából készül és 
könnyen emészthető. Durumbúza-
töret a bulgur, ami szintén felka-
pott az egészséges táplálkozási 
formákban, párolt zöldségekkel, 
hüvelyesekkel kiegészítve köret-
nek, főételnek egyaránt alkalmas.

Európában időszámításunk 
előtt, az V. században Hippokra-
tész, a nyugati orvostudomány 
megalapítója, a betegségek keze-
lésében nagyon fontosnak tartot-
ta az étrendi módszerek alkalma-
zását. Mikor is felejtették el az 
orvosokat erre is oktatni az egye-
temeken? Csak nem a gyógysze-
rek megjelenése miatt, ez persze 
nagyobb üzlet. Bár minket a ter-
mészetgyógyászati akadémián vég-
zett orvosok okítottak és az elsőd-
leges szempontok között mind-
ég a táplálkozás állt és a lelki okok 
megtalálása és feloldása, ezután 
jöhetett a testre szabott terápia.

Hippokratész írásait teljesen 
áthatják a táplálkozással kapcsola-
tos megfontolások, gyakran hang-
súlyozta a búzának és az árpának a 
fontosságát. Ebből szeretnék most 

idézni.
„ Azt is tudom, hogy a test-

re különböző képen hat a kenyér, 
attól függően, hogy hogyan készí-
tik el. Más, ha tiszta fehér liszt-
ből csinálják, vagy korpás liszt-
tel keverik, nem mindegy, hogy 
rostált vagy rostálatlan búzá-
ból sütik-e, hogy sok vagy kevés 
vízzel, illetve jól vagy rosz-
szuk keverik-e el, másképen hat 
ránk, ha túlzottan megsütik vagy 
nem sütik meg eléggé, és így 
tovább,,,,Hogyan tudhatna bárki 
is bármit az emberiséget sújtó  
betegségekről, ha nem vette figye-
lembe és nem értette meg mind-
ezt? Az ember étrendjének min-
den egyes alkotórésze hatással van 
a testére és valamennyi módon 
megváltoztatja, az élet pedig eze-
ken a változásokon múlik.” Eddig 
az idézet, hát nem gyönyörű?

Mit jelent egészségesnek lenni?
A szó önmagáért beszél!
Egészségesnek lenni annyi, 

mint  EGÉSZNEK  lenni, egé-
szek pedig csak úgy lehetünk, ha 
a teljes egész megfelelő részeként 
funkcionálunk. Ez ennyire egysze-
rű!

Normális körülmények között 
a vérünk kémhatása enyhén lúgos 
: pH 7,3-7,45 közötti. Az anyag-
csere során folyamatosan savak 
keletkeznek. A savasságtól való 
félelem következtében manapság 
olyan tévhitek terjednek, amelyek 
szerint a 7.3 pH értéknél savasabb 
élelmiszerek napi fogyasztása nem 
ajánlott. A teljes értékű gabona 
fogyasztását is ide veszik, mert 
laboratóriumi vizsgálatok során a 
gabona hamujának inkább savas 
a kémhatása. A valóság azonban 
azt mutatja, hogy az élő anyag-
csere másként reagál, mint ahogy 
arra a labor eredményekből követ-
keztetnek. Néhány lúgos kém-
hatású élelmiszer, mint a cukor, 
vagy a gyümölcsök egy része a vér-
ben gyakran erősen savas álla-
potot idéz elő, ugyan úgy, ahogy 
a savas kémhatású hús és tojás. 
Ezzel szemben a teljes szemű 
búza, amely magas foszfor tartal-
ma miatt mutat a laboratóriumban 

savas vegyhatást, a vérben enyhén 
lúgos vegyhatást idéz elő, mivel a 
foszfortartalmú kötést a szervezet 
pufferként használja az erős savak 
kiválasztására. A teljes szemű 
gabona tehát ugyan úgy lúgos 
vegyhatást idéz elő a szervezetben, 
mint a legtöbb zöldség féle, amely 
lúgos kémhatású a laborvizsgála-
tok alapján is,viszont a trópikus 
eredetű zöldségek annak ellené-
re, hogy a laborban lúgosak, sava-
sítóan hatnak. Kissé bonyolult, 
de ezt is megtanították nekem a 
dokik, aminek nagy hasznát szok-
tam venni, most meg átadom, aki 
még nem hallott volna erről. 

Életünk alapja a gabona, ami 
szénhidrát, energiát ad. Fokoz-
za az erőt és a kitartást a szelle-
mi teljesítő képességet, a logikus 
gondolkozást, emlékezőtehetsé-
get, az igazságos döntőképességet. 
Cukorbetegeknek az orvos elma-
gyarázza, hogy kell értelmezni a 
betegségüket.

Hétféle gabonát ismerünk itt: 
búzát árpát, zabot, kukoricát, 
rozst, barna rizst, kölest. Szintén 
gabonaféleség a hajdina is. Ezeket 
mind megtaláljuk a határban, ha 
csak le nem aratták már.

Ismert a búzacsíra élettani jóté-
kony hatása. Kozmetikumokban is 
előszeretettel használják.

Érdemes kipróbálni!

 Már sokan tudjuk, hogy az 
ősi ártatlanságát megőrző Szent-
endrei Szigeten lévő Pócsmegyer 
–Surány a vizek, a napfény, a sze-
lek, és a csodálatos kertek, vete-
ményesek, szántók, legelők, kaszá-
lók, faluja. A határban bóklászók, 
akár bringával, vagy gyalog sétál-
gatók,  ha nem is tesznek semmit, 
csak itt vannak a környéken, haza-
érve azt tapasztalják: igen, nagyon 
jól éreztem magam, sok mindent 
láttam, éreztem a hangulatát, ami 
a nagyvárosokban nem lehetséges.  
Itt minden megtalálható, ami egy 
ember boldogságához kell!   

Persze ezt fel kell  ismerni! 

■ Besze Judit
természetgyógyász

AUGUSZTUS, az ÚJ KENYÉR ünnepe is
augusztus
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Mindig is szerettem a vizet, 
rajongtam a folyókért, így nem 
is volt kérdés, hogy a Kismaro-
son töltött hosszú évek után 
az utam, egy újabb vízparti tel-
epülés felé veszi az irányt. A 
lányaink már kirepültek a csalá-
di fészekből, így az sem volt 
gond, hogy egy kicsit távolab-
bra kerülünk a zajos fővárostól. 
Na de valóban mi is a távolság? 
Minden csakis attól függ, hon-
nan nézzük.

Amikor Párommal átléptük 
a Szentendrei sziget,,homokos 
küszöbét”, még tél volt és épp 
csak a hó nem esett. Hoss-
zasan bámultuk a hajókat, a 
kompot, ahogy egymás után 
teszi meg az utat a két part 
között, és bár a Kedvesem Pili-
si legény lévén jobban vágyó-
dott a szemközti oldalra, bev-
allom számomra, szerelem volt 
első látásra. Miután bejártuk 
Horányt és nem találtunk a 
pénztárcánkhoz és egyben elkép-
zelésünkhöz is fogható házikót, 
véletlenül áttévedtünk Surány-
ba, ahol aztán rátaláltunk az új 
otthonunkra. Május óta élünk 
itt a szigeten, és nincs olyan 
nap, hogy ne lennék hálás a 
sorsnak, a Jó Istennek,  - vagy 
hívjuk aminek szeretnénk - hogy 
ide rendelt bennünket,  erre 
terelgette az utunkat. A mi kis 
kertünkben reggeltől estig ragy-
og a nap, és aranyló sugarai ked-
vesen cirógatják a kósza szellő 
fútta vadvirágokat. Szelíd méhek 
szálldogálnak a gyönyörűen 
nyíló Hibiszkusz kelyhekre, 
majd később estefelé a csíkos 
hátú Kálló cserebogarak veszik 
át az irányítást a tücsök-karm-
esterrel egyetemben. Ékes tollú 
Mátyásmadarak, Búbos bankák 
és kopácsoló harkályok zsivajára 
ébredünk, és a fűben motosz-
káló süncsaládok, faágon huhogó 
éjjeli baglyok altatójára hajtjuk le 
a fejünket.

Amikor megkérdezik tőlem, 
hogy - és megszoktad már a 

szigeti életet? - csak annyit 
tudok mondani, nem tudok vele 
betelni, valahogy van egy var-
ázsa az itt létnek, és igen lehet, 
hogy télen egy kicsit más lesz, 
de nem hiszem, hogy Robinson 
módjára, elszigetelten fogunk 
tengődni, csak azért mert egy 
szigeten élünk. A párom mind-
ig azt mondja, olyan mint-
ha folyamatosan nyaralnánk 
és jó lenne végre megérkezni, 
mert még mindig nem sikerült 
felfogni, hogy ez itt az a hely, 
ahol a mindennapjainkat éljük. 
Na persze általában elkerülhe-
tetlen a sok pozitív pólus mel-
lett a negatív oldal is, bár én a 
hátrányként emlegetett dolgokat 
sem negatívan élem meg. Mon-
dok egy példát. Bosszankod-
hatunk a homoktenger miatt, 
de kérem szépen ez itt egy 
sziget, milyen legyen, ha nem 
homokos? Mi lesz majd télen, 
nem fogtok megfagyni, lesznek 
takarítva az utak, járni fog a 
komp? Ilyen és e fajta kérdéshal-
mazokra meg csak annyit 
mondanék, hogy nem mi vag-
yunk egyedül, akik itt élnek a 
szigeten, valamint az igen sokat 
megélt öregek elmondása alap-
ján, a komp csak valóban kri-
tikus esetekben pihen és ilyenre 
az elmúlt évek alatt nem sok-
szor volt példa. Egyszóval, én 
nem félek, sőt izgatottan várom 
az őszi-téli időszakot is, bár 
egyelőre szívből örülök a nyár-
nak és annak, hogy minden szép-
ségét itt a szigeten élhetem meg.  

Újságíróként és a kultúra 
iránt megszállottan érdeklődő 
és e lkötelezett  emberként 
külön örülök annak a rengeteg 
impulzusnak, pozitív ingernek, 
ami nap, mint nap megérin-
ti a lelkemet. Az aranysárga 
hívogató napraforgók, a tűzpiros 
pipacsmezők, a rendre sora-
kozó búzakévék látványa alá-
zatos hálaadásra és elcsend-
esedésre int, mert úgy gondo-
lom, körülöttünk hever a világ 

összes csodája, nem kell ahhoz 
messze menni, hogy megtaláljuk 
őket, egyszerűen csak körbe kell 
nézni és lenyúlni értük a lábunk 
elé. Már az ideköltözésünk első 
napján szóba elegyedtem egy 
úriemberrel, a szokásos szom-
bati lottószelvény kitöltése köz-
ben. Bemutatkozott: ő a helyi 
művházas,  könyvtáros.  Jót 
beszélgettünk és hamar kiderült 
számomra, hogy ismét pezseg a 
kultúra és a művészet körülöt-
tem, szóval nem kell félnem, 
hogy ingerszegény közegbe 
kerültem, sőt...

A  F e e l i n g  M a g a z i n 
főszerkesztőjeként élem a mind-
ennapjaimat és különleges, 
érdekes emberekkel készítek 
interjúkat a lapban. A Magazin 
létrehozásával elsődleges célom 
az volt, hogy a politikát, hov-
atartozást és egyéb diszkrim-
inációs területeket kikerülve, 
csakis az emberi értékekre, a 
mély mondanivalójú témákra 
hagyatkozva épüljön az oldal. 
Hála Istennek mára már sok 
külsős közreműködő szerzőnk, 
követőnk, és lelkes olvasónk 
van. Mi nem kereskedelmi és 
nem is egy bulvár magazin vag-
yunk, az írásainkkal egy olyan 
űrt próbálunk betölteni, amelyre 
meglátásunk szerint egyre nagy-
obb igény van. Az emberekhez 
szólunk, megérintjük a lelküket, 
azokról írunk, akik akár civ-
ilként, akár ismert személyiség-
ként, életükkel, munkásságukkal 
valamelyest értéket képviselnek.

Személy szerint hálásan 
köszönöm a lehetőséget, hogy 
bemutatkozhatom a Kisbíróban 
és, hogy csupa pozitív hoz-
záállású és kedves emberrel 
találkoztam eddigi utam során. 
Örömmel tekintek a jövő felé és 
élvezem a csodálatos jelent itt 
Pócsmegyer-Surányban, a mi kis 
szigetünkön.

■ Frenyó Krisztina
Bővebben: 

www.feelingmagazin.hu

Szigetlakók lettünk
szigetlakók lettünk
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segítségnyújtás / Menedrend

Tisztelt Szerkesztő!
A Pócsmegyeri Fidelitas a mellékletben csatolt cik-
ket szeretné megjeleníteni  a Pócsmegyeri Kisbíró-
ban.

Köszönettel: Kovács Gábor 

Segítségnyújtás 
a kárpátaljai 
magyaroknak

Egyre riasztóbb hírek érkeznek Kárpátaljáról. A 
magyarokat is érintő sorozások, a háborús álla-
potok mellett a hrivnya árfolyamának drasztikus 
romlása, a bérek értékének csökkenése, az alap-
vető élelmiszerek, a gáz és a villany árának egek-
be szökése csak fokozza az Ukrajnában élők, így 
a kárpátaljai magyarok nyomorát és kiszolgálta-
tottságát. A katonai behívót kapó fiatalabb férfi-
ak menekülése tovább nehezíti, szinte lehetetlen-
né teszi a családok megélhetését. Ebben a helyzet-
ben mi pócsmegyeriek sem maradhatunk tétlenek, 
segítenünk kell az Ukrajnában élő magyaroknak.

Június 6-án a Fidelitas országos adománygyűjtő 
akciót indított a kárpátaljai magyar fiatalok megse-
gítésére. 

A Fidelitas pócsmegyeri szervezete is fel kíván-
ja hívni a figyelmet a kárpátaljai magyarság nehéz 
helyzetére és csatlakozik az adománygyűjtő akció-
hoz.

A www.karpataljaert.hu oldalon, illetve a www.
karpataljaert.fidelitas.hu oldalon lehet bankkártyás 
vagy átutalásos módon adakozni. Az október végé-
ig tartó akció során a Fidelitas erre a célra elkülö-
nített alszámláján összegyűlt pénzt a Kárpátaljai 
Magyar Kulturális Szövetség közreműködésével a 
Verecke Alapítványnak juttatjuk el. Az alapítvány 
az adományokat a kárpátaljai magyar fiatalok isko-
lai étkeztetésére fordítja majd. A facebook.com/
karpataljaert oldalon lehet nyomon követni az ado-
mányok sorsát és friss híreket, információkat is 
megosztunk Kárpátaljáról.

A Fidelitas helyi szervezete ezúton is kéri a 
pócsmegyeri lakosokat, hogy felajánlásaikkal 
támogassák a kárpátaljai magyar fiatalokat.

Segítségüket előre is köszönjük.

■ Pócsmegyeri Fidelitas 
Pest megyei Fidelitas

PEIKER ÉS TÁRSAI KFT. TEL.: 06 30 599 8705

SURÁNY-FELSŐGÖD MENETREND  
2015. JÚNIUS

SURÁNY	 	 FELSŐGÖD

7:05*  7:10*

8:15   8:20

9:15  9:20

10:15  10:20

11:15   11:20

12:15   12:20

13:15  13:20

14:15  14:20

15:20  15:25

16:20   16:25

17:20  17:25

18:15   18:20

19:45   19:50

20:45**    20:50**

*Egy	csillaggal	jelölt	csak	rendelésre	elöző	nap	17	

óráig,csak	hétfőtől-péntekig

**Két	csillaggal	jelölt	csak	rendelésre	az	nap	17	óráig.		

VITELDÍJAK:		Személy	jegy:	 300.-				

Nyugdijas/Diák:	 	 200.-						

Kerékpár:	Ingyenes	(más	kedvezménnyel	össze	nem	vonható!)

Kisállat: Ingyenes

FIGYELEM! FIGYELEM! FIGYELEM! FIGYELEM! 

TISZTELT UTASAINK!

2015.06.29-TŐL UTAZÓKÖZÖNSÉG 

HIÁNYÁBAN HÉTFŐ, KEDD, SZERDA 

NAPOKON NEM ÜZEMEL AZ ÁTKELŐ HAJÓ.

CSOPORTOKNAK TELEFONON ELŐRE 

EGYEZTETETT IDŐPONTBAN TOVÁBBRA 

EZEKEN A NAPOKON IS MŰKÖDIK A KOMP.

/5 FŐ-TŐL!/            06-30 599 87 05

MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK, ÉS ELNÉZÉST AZ 

ESETLEGES KELLEMETLENSÉGEKÉRT.

PEIKER ÉS TÁRSAI KFT.
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KERTMUNKA
Kertépítés
Füvesítés
Takarítás

Gyep szellőztetés
Fűkaszálás

Állandó gondozás
Fakivágás

Kapu, kerítés munkálatok!

06 70 6254148
g.david28@gmail.com

pázsit tófürdő / hirdetések  

Családommal az ötvenes évektől ismerjük 
Pócsmegyert, ezt a honfoglalás kori falut. 

Akkoriban a falu végén, vagy ha máshonnan jöt-
tünk a faluba érkezéskor láttuk a fűzbokrokkal, 
kisebb-nagyobb álló vízzel tarkított füves területet, 
aminek a neve: Pázsit. 

Magasabb Duna vízállásnál ezek a vizek mélyeb-
bek, nagyobbak voltak, alacsonyabb vízállásnál 
pedig nagyobb volt a füves terület. Esténként pedig 
hangos békaszerenádot hallhattunk. Az 1970-es 
években ezt a területet kikotorták és a kitermelt 
homok és sóder eltávolítása után egy tó maradt, 
amit Pest megye legtisztább vizű tavaként tartot-
tak nyilván. Végül nagyon szép, a helyhez illő neve 
lett: Pázsit tófürdő. 

Az elmúlt hetekben, amikor családommal 
megint jöttünk, hogy a kellemes vizű tóban hűsít-
sük magunkat a nagy hőségben megdöbben-
tünk, amikor a belépéskor Pócs-Beach karszala-
got kaptunk. Mindnyájan felháborodtunk és elke-
seredtünk, hiszen itt vagyunk Magyarországon 
egy magyar faluban, amelynek hagyományában az 
adott területnek régóta  szép és odaillő elnevezése 

van. Nem tudom, hogy ki találta ki ezt a rémséget, 
amiről talán azt képzeli, hogy szellemes, de valójá-
ban csak elszomorító és siralmas.  Először: mivel 
magyarok vagyunk sokkal jobb, ha magyar szava-
kat használunk. Attól nem lesz valami jobb, ha ide-
gen nyelven nevezzük.

Kiváncsi ember vagyok, ezért  rászántam egy kis 
időt és megnéztem, hogy Magyarországon a milyen 
nevű természetes vizek és fürdőhelyek  vannak. . 
Lám csodák csodája, Pócsmegyeren kívül nincsen 
beach  elnevezésű természetes vagy mesterséges 
tó és mindenütt a helyre jellemző a név,  de van 
Deseda tó és Tarcali tó vagy  az Őrségben a Vadása 
tó és nem azt mondják, hogy Vadása beach

Ismerőseim és barátaim körében elvégzett véle-
mény kutatás eredményeként határozottan kérjük 
és követeljük e lehetetlen elnevezés azonnali meg-
szüntetését és a helyi adottságokra figyelemmel 
kérjük ismételten a Pázsit tófürdő elnevezés hasz-
nálatát.

■ Gyarmathy Nina és népes családja, 
valamint barátok és ismerősök

PÁZSIT TÓFÜRDŐ
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Volánbusz menetrend
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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
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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

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



23Pócsmegyeri Kisbíró
2015. augusztus

www.pocsmegyer.hu

hirdetések



Pócsmegyeri Kisbíró
2015. augusztus24

www.pocsmegyer.hu 

réV Menetrend / hirdetések

        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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a Magyar falu

A magyar falu építészeti hagyománya, és ennek 
még meglévő gyöngyszemei Pócsmegyeren

Az írás a 10-11. oldalon olvasható.

Szép példái az értékőrző felújításnak.

Megőrzésre, felújításra vár. Megmentése elengedhetetlen!

A szérű hazánkban egyedül álló települési szerkezet. Mentsük meg!

Ami már helyrehozhatatlan!
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