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KözmeghaLLgatás

Pócsmegyer Község Önkormányza-
ta 2015. július 24-én közmeghall-
gatást tartott Surányban, a Civilek 
házában. Németh Miklós polgár-
mester a nagy létszámban meg-
jelent hallgatóság köszöntését 
követően rövid áttekintést adott az 
elmúlt év települést érintő legfon-
tosabb eseményeiről. Megemlítette, 
hogy az önkormányzati választá-
sok rendben lezajlottak, illetve 
beszélt a jelenleg is futó Európai 
Uniós beruházásokról. A legnagy-
obb ezek közül a csatornázás, 
ami a településen 22km-es sza-
kaszban érintett. Elmondta, hogy 
az inkubátorház építése, illetve 
műszaki átadása hamarosan meg-
történik. Az épület a szigeten, 
illetve a környező településeken 
lévő vállalkozások támogatását fogja 
szolgálni. Emellett különböző kép-
zéseknek és rendezvényeknek fog 
helyszínül szolgálni. A klímapark 
pályázat keretén belül ingatlanvásár-
lásra, illetve a Pázsit tó rekultivációs 
munkálatainak első szakaszára került 
sor. Nagyjából 5 ezer köbméter iszap 
szivattyúzása történt meg, amely 
az általunk korábban megvásárolt, 
a tótól délre fekvő területen került 
elhelyezésre. A déli oldalon rézsű 
kialakítása valósult meg, illetve 
a megvásárolt földterületek talaj 
előkészítési munkálatai is meg-
történtek, így az ősz folyamán 
közel 200 facsemete ültetésére és 
füvesítésre is sor kerülhet.  

A településen szolgálatot telje-
sítő Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.-
vel kapcsolatos problémákat sike-
rült kiküszöbölni. Tekintettel a csa-
tornázás és ezzel összefüggésben 
az utak járhatóságára, jó döntésnek 
bizonyult a szemétszállítás elnapo-
lása szeptember 26-ra.  A kivitele-
ző tájékoztatása szerint ezen idő-
pontig az utak nagy részének hely-
reállítása megtörténik, így várha-
tóan problémamentesen fog lezaj-
lani a háztól történő lomtalaní-
tás. A Zöld Híd Régió Nonprofit 
Kft. levélben tájékoztatta a lakos-
ságot, miszerint 2015. szeptember 
1-ig képes biztosítani a hulladék-
szállítás zavartalan működését. Az 
Önkormányzat felhívja figyelmüket, 

hogy amennyiben a Zöld Híd Régió 
Nonprofit Kft. által leírt állapot 
bekövetkezne, a településen a hul-
ladék elszállítása megoldott lesz a 
2013. évi CXXXIV. törvény 1.§ (1), 
(2), és (3) értelmében. A törvény 
ugyanis kimondja, hogy amenny-
iben egy településen a hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatás ellátás 
nem biztosított, az állam a hul-
ladékgazdálkodási közszolgáltatás 
ideiglenes ellátására közérdekű 
szolgáltatót jelöl ki.

A surányi strand legalizálása visz-
szatérő kérdés minden évben. Szente 
Olivér képviselő részt vett azokon a 
tájékoztatókon, amelyeket a dunai 
strandok legalizálásával, illetve a 
vízminőség ellenőrzésével kapcso-
latban tartottak. A gödi rendezvény-
en elhangzottak a jogi, egészségü-
gyi feltételek, amiből tisztán látszik, 
hogy nem könnyű feladat egy legá-
lis strand létrehozása és fenntartá-
sa, így amennyiben a Testület úgy 
dönt, hogy célba veszi ezt a feladatot, 
leghamarabb a jövő évre valósulhat 
meg. A Szentendrén tartott tájékoz-
tató értelmében a Coca-Cola vállalta, 
hogy havonta egy alkalommal finan-
szírozza a Dunakanyarban a Duna 
vízminőség mérésének és bevizs-
gálásának a költségeit. 

A csatorna beruházásról elmond-
ható, hogy Surány területén a csa-
tornázás megközelítőleg 90%-os 
készültségű.  Sajnos a közmű térké-
pek pontatlansága miatt előfordul-
tak csúszások, fennakadások a kivi-
telezésben. A beállásokat követő-
en egy terveztetést kell csináltatni 
az arra hivatott szakemberrel, ami 
alapján a jövőbeni szolgáltató átve-
szi a rendszert és megtörténhetnek 
a rákötések. Az önkormányzat aján-
lást tud és fog adni a tervező, illet-
ve kivitelező cégekre, de ez sem-
milyen kötelezettséggel nem jár a 
lakosság számára, mindenki maga 
döntheti el, kivel kívánja elvégez-
tetni a munkát.  Várhatóan 2015. 
szeptember 20-től a és november 
20-a között fog zajlani a próbaüzem. 
Ekkortól lehet rákötni a csatornahá-
lózatra. Fontos, hogy 2015. decem-
ber 31-ig 75%-os rákötési százalé-
kot kell mutatnia a projektnek. 

A  j e l e n l e g i  j o g s z a b á l y o k 
értelmében a lakosságot a csatorna-
bekötésen túl a tervezési költség és 
a műszaki átvétel költsége (MEO 
díj) is terheli. Pócsmegyer esetében 
a MEO díj 4.000 Ft+Áfa lesz/ingat-
lan. A tervezési költség 10 ezer és 
20 ezer forint lesz ingatlanonként. 
Azok számára, akik 2015. december 
31-ig rákötnek a csatornahálózatra, 
az önkormányzat átvállalja a teljes 
MEO díjat és a tervezés költségéből 
10 ezer forintot. Az említett 
összegek számla ellenében vissza-
térítésre kerülnek a lakosság felé. 

Felmerült egy lakossági kérdés, 
miszerint miért tartjuk meg a Surány 
Fesztivált az ismert körülmények mel-
lett. A kivitelező azt a tájékoztatást 
adta, miszerint a rendezvény időpont-
jáig a Mély út átadásra kerül, így a 
Gödszigeti út és a Megyeri fasor men-
tesül a megnövekedett forgalom alól.  
A már hagyománnyá vált ünnep idő-
pontján és az ehhez kapcsolódó hely-
színen nem szeretnénk változtatni.

Kántor Ervin, az A-HÍD Építő 
Zrt. projektvezetője tájékoztatta a 
lakosságot, hogy a tavalyi év a ter-
vezéssel, engedélyeztetéssel telt el.  
Megköszönte a lakosság eddigi türel-
mét. Elmondta, hogy az utak helyre-
állítási munkálatai megkezdődtek, az 
önkormányzattal folyamatos egyezte-
tés történik ez ügyben.

Németh Miklós polgármester 
megemlítette, hogy a Csatornázási 
Társulás minden lakost ki fog érte-
síteni arról, hogy a gerinchálózat-
ra történő tényleges rákötés mikor 
történhet meg. Beszámolt róla, hogy 
Gálffy Lászlóné (Mocsai Zsuzsanna) 
lesz a településen a kapcsolattartó, 
aki a Civilek házában fogja fogadni a 
lakosságot és segít a rákötési ügyek 
intézésében.

Dürr Szilvia, a Fővárosi Vízmű-
vek Zrt. képviselője röviden össze-
foglalta azokat a lakossági feladato-
kat, amelyek a szennyvíz bekötésé-
vel kapcsolatosak.

A szennyvízbekötés folyamatá-
ról részletes tájékoztató e cikket 
követően olvasható.

A jegyzőkönyv teljes terjedelmében a 
www.pocsmegyer.hu oldalon olvasható.

Összefoglaló a július 24-i 
KÖZMEGHALLGATÁSRÓL
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IsKoLa, IsKoLa / IsKoLatörténet KIáLLítás

Ahogy az időjárás is jelzi, vége 
a nyárnak, a boldog vakáció-
nak, hamarosan becsöngetnek az 
iskolába.

Tanulóink, a Zöld-
sziget Körzeti Általános 
Iskola diákjai bizonyá-
ra már várták az új tan-
évet, még akkor is, ha 
az ellenkezőjét mond-
ják. Hiányoztak a bará-
tok, a tanórai szü-
netek, s talán a taná-
rok is.  A nyári szü-
netben volt azért lehe-
tőség az együttlétre, 
hiszen június végén a 
német-magyar nyelvművelő cse-
retábor keretében a németor-
szági Biessenhofen iskola tanu-
lói látogattak el iskolánkba. Ez 
a kapcsolat intézményünk és 
a németországi partneriskola 
között hosszú évekre tekint visz-
sza. Idén ünnepeltük a kapcsolat 
25. évfordulóját, melyet közösen 
meg is ünnepeltünk. A testvéris-
kola egy gyönyörű táblán örökí-
tette meg ezt, amit felteszünk az 
iskola aulájába. A 10 napos talál-
kozó nagyon jól sikerült. Mind a 
német, mind a magyar gyerekek 

rengeteg élményben részesültek. 
Köszönet illeti a pedagógusok és 
a résztvevő gyerekek szüleinek 

támogató munkáját. Nélkülük 
nem sikerülhetett volna ez a ren-
dezvény ilyen jól.

Augusztusban a Surányi fesz-
tiválon léptek fel tanulóink. 
Az Art osztály és a néptáncos 
lányok mutatkoztak be. Köszö-
nöm a gyerekeknek és a pedagó-
gusoknak, hogy a nyári szünet-
ben időt szakítottak arra, hogy 
ízelítőt adjanak az iskolánkban 
folyó művészeti tevékenységről. 

Az új tanév, mint minden 
tanév több újdonságot hozott. 
Új tanárok  érkeztek intézmé-

nyünkbe. Nagy öröm számunk-
ra, hogy újból lesznek logopédi-
ai és gyógytestnevelő foglalko-

zások, melyek már évek 
óta hiányoztak iskolánk 
életéből. 

Szeptemberben új  
játékkal fog gazdagod-
ni az udvarunk,az iskola 
alapítványának támoga-
tásával, mely a szabad-
idő eltöltéséhez nyújt 
segítséget diákjainknak. 

Az új tanévben is sok 
programot tervezünk, az 
előző tanévhez hasonló-
an, s amiknek megvaló-

sításában továbbra is számítunk 
a szülők segítségére.

Mire ezek a sorok megjelen-
nek, már becsöngettek az iskolá-
ba. Ezúton is minden diákunknak 
és szüleiknek szép, élményekben 
gazdag tanévet kívánok a tanév-
nyitón elhangzott gondolattal:

„Akárki, aki megáll tanulni, 
öreg, legyen bár 20 vagy 80 éves. 
Akárki, aki folyamatosan tanul, 
fiatal marad. Az élet legnagyobb 
dolga az, hogy az eszedet fiata-
lon tartsd!”(Henry Ford)

■ Szente Sándorné

Jeles nap  Pócsmegyer életében  
2015. július 26., mivel ezen a 
napon ünnepélyes keretek között 
emlékeztünk meg a 18. század-

tól 1948-ig működő reformá-
tus iskoláról, melynek fenntar-
tója a helybéli református egy-
házközség. A nagy múltú, hitre, 

tudományra és emberségre neve-
lő iskolának kívántak a rendezők 
emléket állítani az eredeti iskola-
épületben rendezett kiállítással.

Iskola, iskola

ISKOLATÖRTÉNET KIÁLLÍTÁS 2015.



Pócsmegyeri Kisbíró
2015. szePtember6

www.pocsmegyer.hu 

IsKoLatörténet KIáLLítás

Az ünnepi eseményhez méltó-
an, az emlékezés délelőtt a refor-
mátus templomban kezdődött a 
jubiláló konfirmandusok köszön-
tésével. Az igét Hamar István, 60 
éve konfirmált nyugalmazott lel-
kipásztor hirdette. 

Délután Református iskolatörté-
net a 16.. századtól 1948-ig, illet-
ve napjainkig címmel dr. Tőkéczki 
László történész, a Dunamelléki 
Református  Egyházkerület 
főgondnoka tartott előadást. A 
kántor-tanítókra emlékezve 
Ferenczi Alpár játszott orgonán 
és három ifjú: Váczi Szabolcs, 
Kökény Zalán és Morvai József 
ismertette röviden a pócsmegyeri 
református iskola történetét.

Ezt követően Kajos Lász-
ló gondnok Kovách Tamás lelki-
pásztor a református egyházköz-
ség nevében, Mayböhm Tiborné 
és dr. Borzsák Enikő a Zöldszi-
geti Kör Polgári Kulturális Egye-
sület képviseletében helyezett 
el koszorút az ismert tanítók-
nak emléket állító tábla avatá-
sán. Az emléktábla az egykori 
kántor-tanítói lakás homlokzatá-
ra került, mely kívülről felújítva, 
az alkalomhoz méltóan várta az 
ünnepi eseményt.

A kiállítás helyszínéül az egy-

kori iskolaépület szolgált. A kiál-
lítást Munkácsy Gyula, a Pedagó-
giai Könyvtár és Múzeum veze-

tője, nyitotta meg, majd Szente 
Sándorné, a Zöldsziget Általá-
nos Iskola és Művészeti Intéz-
mény igazgatója tette közzé a múl-
tat értékelő gondolatait. Németh 
Miklós polgármester köszöntöt-
te a népes egybegyűlteket, és meg-
köszönte a kiállítás rendezőinek 
munkáját. Dr. Borzsák Enikő fel-
idézte a kiállítás létrehozásának 
legizgalmasabb mozzanatait, majd 
köszönetet mondott mindenkinek, 
aki személyes emlékkel, fénykép-
pel, tárggyal, bizonyítvánnyal, rajz-
füzettel járult hozzá a kiállításhoz. 
„Pócsmegyer megint bizonyított” 
– meghatottan köszönte meg vitéz 
Csengő Tschörner András a pócs-
megyeri emberek megújuló segítő-
készségét. 

Mi, pócsmegyeriek méltán 
lehetünk büszkék kincseinkre, 
amelyeket kiállítások egész sora 
tárt az érdeklődők elé: képeslap 
kiállítás, falvédő kiállítás, „Csip-
kék és fodrok” címmel viselet 
kiállítás és helytörténeti kiállítás 
a világtalálkozón, Móricz Zsig-
mond emlékkiállítás, „Hőseink” 
címmel a falu hőseinek emlé-
ket állító kiállítás… Bizony, lét-
számunkhoz képest elmondhat-
juk: gazdagok vagyunk! Mind a 

mi értékeink és kincseink… Van 
mihez nyúlnunk, ha a jövőre 
nézve keresünk útmutatást.

Végül idézzük fel a református 
iskolák jelmondatát: „Orando et 

laborando”, azaz „Imádkozva és 
dolgozva”.

■ dr. Borzsák Enikő
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VIrágos KerteK / KoLLár ház / ÜnnepI megemLéKezés

A Szent István napi ünnepi megemlékezésről
Az augusztus 20-án, a programsorozat záróakkordjaként a Bocskai téren tartott ünnepi megemlékezést 
az Önkormányzat.  A Himnusz eléneklése után, Dr. Vitályos Eszter, a Miniszterelnökség államtitkára 
mondta el ünnepi beszédét. Kifejtette, augusztus 20. a „keresztény magyar államalapítás emléknapja, a 
független Magyarország szimbóluma.” 

Hagyományaink szerint augusztus 20-án kerül átadásra a Szép kertek pályázat nyerteseinek kihirde-
tésére, illetve a díjak átadására. Az eredményeket ebben az évben is Dr. Borzsák Enikő, a Zöldszigeti 
Kör Polgári Kulturális Egyesület elnöke hirdette ki. Az idei térzenét a Rázene Városi Fúvószenekarnak 
köszönhetjük. A mintegy 40 fős zenekar több stílusban is bemutatta tudását, felejthetetlen élményt 
nyújtva ezzel a résztvevőknek. Az idei évben is megáldották az új kenyeret. A kenyérszentelést Erdős 
Attila római katolikus plébániai kormányzó, Kovách Tamás református lelkipásztor, valamint Kovács 
Bálint baptista lelkész végezte. A megemlékezés végén lehetőség nyílt az iskolatörténeti kiállítás meg-
tekintésére, valamint az Önkormányzat által biztosított kenyér, illetve bor melletti beszélgetésre is.

■ Szente Olivér képviselő (Fényképek az ünnepi megemlékezésről a címlapon láthatóak!)

Az  immár hagyományos Szép 
kertek, gondozott környezet 
elnevezésű pályázatra ebben 
az évben is szép számmal volt 
jelentkező. A zsüri idén is nagy 
lelkesedéssel végezte munkáját 
és járta a kerteket, mi több izga-
tottan várták milyen kincsekre 
bukkannak a kerítések mögött. 
Csodálatos citromfát találtak, 
ami a gondozást bőséges termés-
sel hálálta meg Jáhner Vili bácsi-
ék kertjében. Varga Józsefné 
kertjében pedig a málna most 
kezd érni.

A Szigeti úton , ahol szin-
te csak homok van  Visegrádi 
Béláné a kertet feltöltötte termő-
földdel, és a ház mögötti eldu-
gott részt konyhakertté varázsol-

ta, míg a díszkert az első részen 
kapott helyet örökzöld és egy-
nyári növényekkel. 

Siklósi Adrienn kertjében 
szemmel látható a szakértelem, 
mind a növények ápolásában, 
mind az összhangban. Egyen-
súly van az örökzöldek, a virágzó 
évelők és az egynyári növények 
között., és sikeresen felvette a 
harcot a kertészkedők minden-
napjait megkeserítő csigákkal.

Nagyné Fodor Irénnél már az 
utcafrontban is gyönyörködhe-
tünk, de a kapun belépve azon-
nal egy csodálatosan gondozott 
kertet látunk. Ebben az ékszer-
dobozban mindenkincs megta-
lálható Gazdag konyhakert, min-
den szükségessel, tavasztól őszig 

termő gyümölcsfák és dísznövé-
nyek a közismerttől különlegesig 
tökéletes harmóniában. 

A pályázat nyertesei a zsűri 
szakvéleménye alapján: 

I.	 Nagyné Fodor Irén 
II.	 Siklósi Adrienn
III.	 Visegrádi Béláné
A nyertesek az augusz-

tus 20-án rendezett  ünnepsé-
gen vehették át a Zöldszigeti 
Kör Polgári Kulturális Egyesület 
ajándékát egy-egy Vertel Andrea 
keramikus által készített figu-
rát. Az önkormányzattól pedig 
a hagyományok szerint 5-5000.-
Ft-os vásárlási utalványt kapnak. 

Gratulálunk a nyerteseknek és 
buzdítunk mindenkit, hogy jövő-
re pályázzon.                        ■ BE

Vidám forgatag fogadta augusztus 
20-án a Kollár ház udvarára érke-
ző látogatókat, ahol Szent István 
nap alkalmából Terményvásár és 
bemutató került megrendezésre a 
Vata-kör szervezésében.

Mosolygó árusok kínálták por-
tékáikat az ízekre kíváncsi érdek-
lődőknek, a jó hangulatról pedig 
Waszlavik László gondoskodott 
harmonikájával. Volt friss, illatos 
kenyér, helyben termesztett zöld-
ségek és gyümölcsök, szörpök, 
lekvárok, befőttek, üvegbe zárt 
csodák és finomságok, így min-
den kíváncsi betérő megkóstol-

hatta Pócsmegyer ízeit. A tömött 
táskák, teli szatyrok pedig mind 
arról tanúskodtak, hogy a kósto-
lás eredményes volt, és meggyőz-
te az érdeklődőket. A legkiseb-
bek is találhattak maguknak el-
foglaltságot az egyedi, természe-
tes anyagokból készült játékok és 
gyönyörű mesekönyvek között.  

Reményeink szerint ily módon 
sikerült megismertetni és közelebb 
hozni a helyben megtermelt és elő-
állított termékeket a helyiekhez.

Külön bekezdést érdemel a 
nyugdíjas klub bográcsban elkészí-
tett, fantasztikus, helyi alapanyag-

okból készített lecsója, ami a friss 
kenyér kíséretében rekord idő alatt 
fogyott el. Árusok és nézelődők, 
vásárlók csábultak el az ellenállha-
tatlan illatoknak köszönhetően, ta-
lán még a szomszéd utcából is…

Köszönjük ezt a tartalmas 
programot, jó hangulatban töl-
tött délelőttöt, köszönjük a szer-
vezőknek az értékes és közösség-
építő munkájukat, igazán jól si-
került rendezvény volt!

■ Hadar Judit
(Képek a terményvásárról 

a 23. oldalon láthatók.)

A virágos kertek, szép környezet pályázat nyertesei 2015-ben

Vidám muzsikaszó a Kollár ház udvarán
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surány fesztIVáL 2015.

Kiürült a Napsugár tér, véget ért 
a nyolcadik Irány Surány feszti-
vál. Nagyon sok pozitív vissza-
jelzést kaptunk, köszönjük szé-
pen! Hatalmas munkán vagyunk 
túl és még nincs vége. Így lesz a 
kétnapos fesztivál több mint egy 
éves munka eredménye. Ebben 
a cikkben engedjék meg, hogy 

bemutassam a fesztiválszervezés 
néhány kulisszatitkát, megemlít-
sem azt a sok embert, aki renge-
teget dolgozott, hogy csodás két 
napunk legyen. Induljon hát az 
utazás a színfalak mögé!

Tavaly mikor vége lett a hete-
dik fesztiválnak, elkezdődött 
a felkészülés az ideire. Földes 
László Hobo neve már évek óta a 
kívánságlistánk elején szerepelt. 
Átböngészve a naptárt kiderült 
eljött a mi időnk, hisz a hagyo-
mányos időpont ami augusztus 
első péntekje-szombatja 2015-
ben nem ütközik Kapolccsal ahol 
a művész úr minden évben fel-
lép. Öröm aztán üröm: az első 
szombat munkanap! A nehéz 
döntési folyamat minden állo-
mását leírni felesleges, ráadásul 
az idő is minket igazolt. (Több 

szempontból is, hisz az elötte és 
az utána lévő hétvégén is végig 
esett az eső  )Az időpont meg-
van, a legnagyobb név is , de 
kiket hívjunk meg, mi legyen a 
tematika és honnan lesz keret 
rá. Németh Miklós polgármes-
ter úrral felmértük, ha szeret-
nénk tartani a fesztivál nívóját az 

Önkormányzat pénze nem lesz 
elég. Pályázatok és szponzorok 
után kell nézni, hisz ezt a szín-

vonalas technikát, és Magyaror-
szág legnevesebb fellépőit csak 
komoly anyagi ráfordítás árán 
lehet elhívni. Elkezdődött, hát 
a munka. Pályázatok figyelése, 
esetleges szponzorok felkeresé-
se, együttesek lekötése. Ez csak 
a színpad. Apropó színpad! Lát-
ványra hatalmasnak tűnik ez a 
színpad, de volt olyan együttes, 
aki nagyobbat szeretett volna. 
Csak azt tudtuk mondani dolgo-
zunk a tér nagyobbításán, de a 
házak arrébbtolására mi nem vál-
lalkozhatunk, hisz nem a Legény-
anyából elhíresült településen 
Rátóton vagyunk . Ez meggyő-
ző érv lehetett mert az említett 
együttes fellépett nálunk…

A szervezés persze nemcsak 
a színpadból állt. Ezen felül meg 
kellet szervezni a kiegészítő 
programokat, felépíteni a fesz-
tivál infrastruktúráját (étkezé-
si és mosdó lehetőségek, köz-
lekedés, backstage, engedélyek 
beszerzése, áram és víz kiépíté-

se és még számtalan feladat) Ez 
napi pár óra munka februárig, 
majd február óta megfeszítetten 

Surányfesztivál a kulisszák mögött
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akár napi 10 óra munka. Érdekes 
volt átnézni a fellépők igénylistá-
ját, mit kérnek a backstage-ba. Itt 
is működött a legnagyobb művész 
a legszerényebb elv, hisz Hobo 
egy üveg narancslevet kért csu-
pán. Aztán hetven évesen olyan 
fergeteges bulit csapott, hogy csak 
lestünk. Ráadásul a közönségtől 
is nagyon meghatódott, amit a 
zenészek egymásközti beszélgeté-
sének egy-egy morzsája bizonyít. 

Voltak a szervezésben nagyon 
meleg pillanatok. Ezek rendsze-
rint pénzügyi természetűek. Tár-
gyalás a szponzorral, várni az 
eredményre. Pályázatot megír-
ni, várni az eredményre. Mind-
eközben szerződni a résztvevők-
kel. Itt szeretném megköszön-
ni Németh Miklós polgármester 
úrnak, hogy végig a fesztivál ügye 
mögött állt, segített ahol tudott 
és hát a rendezvény költségeinek 
java részét(több mint 70%-át) 
is az Önkormányzat adta. Végig 
hitt abban, hogy meglesz a meg-
felelő fedezet, nagyon sokat tett 
is érte, hisz komoly támogatást 
kaptunk az Agrár-vidékfejleszté-

si Programokért Felelős Helyet-
tes Államtitkárságtól egy pályá-
zat keretében. Idén több céggel is 

sikerült szponzorációs megálla-
podást kötnünk. Több- kevesebb 
összeggel támogatta a rendez-
vényt az A-Híd Építő Zrt, a Penta 
Kft, a DJ Team Rendezvénytech-
nika, a Surányi Rév Élelmiszer, 
a Napsugár téri Presszó, termé-
kekkel támogatta a rendezvényt a 
Piatnik Budapest Kft,az Urbán és 
Urbán Kft. Ezen felül köszönjük 
a rengeteg tombola felajánlást is. 

Ez a pénzügyi háttér. Nagyon 
szorgalmasan dolgozó emberek 
nélkül, viszont a világ pénze is 

kevés lenne egy jó fesztiválhoz. 
Így jár még a köszönet az Önkor-
mányzat összes dolgozójának, akik 
nemcsak az előkészületekben, 
hanem magán a rendezvényen is 
rengeteget dolgoztak. Mindezt a 
szabadidejükben a közösségért! 
Köszönöm még a Polgárőröknek 
akik a rendre felügyeltek (nem is 
akárhogyan, hisz atrocitás nélkül 
lement az esemény). 

Nagy öröm volt látni az embe-
rekkel megtelt teret a sok bol-
dog arcot. Minden egyes mosoly, 
kacsintás és csettintés visszajel-
zés volt mindannyiónknak, hogy 
érdemes volt ennyi energiát a 
fesztiválba fektetni.

És még egy apró kulisszati-
tok. A rendezvény a tér rendbe-
rakásával még nem ért véget. Meg 
kell írni a pályázati beszámoló-
kat, el kell számolni, át kell utal-
ni a fellépők tiszteletdíját azaz le 
kell zárni a rendezvényt a papírok 
világában is. Ez sem kis munka….

Közben összeülünk a 2016-os 
Surányfesztivál nyitó stábgyűlé-
sére is.

Addig is, amíg az el nem kez-
dődik jövő augusztusban, néhány 
fotó a 2015-ös rendezvényről:

■ Szőcs Péter írása
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Itt Pócsmegyeren, de Surányban 
is szinte nem telik el nap, hogy 
ne kerüljön az utunkba egy nagy 
Diófa.

Eddig az árnyékáért voltunk 
hálásak, de már is potyognak 
az érett diók. Nem csak a ker-
tekben, hanem az út szélén is 
nagyon sok helyen megtalálha-
tóak. Régen úgy tartották, azért 
ültetnek a házak elé gyümölcsfá-
kat, hogy aki megéhezik, ne kel-
jen a kertekből lopnia, pár szem-
mel kibírja, míg haza ér. A dió 
az Isteneknek is kedvelt eledele 
volt, van aki bizton állítja, Jupi-
ter Istentől kapta a nevét. Ami 
biztos, hogy Perzsiából származ-
tatják, hogy mikortól, abban van 
vita, de a lényeg, hogy nálunk 
itt nagyon jól érzi magát, hosszú 
életű, hatalmas lombot növesztő 
vastag törzsű fa. Az itteni őster-
melők szerint minden második 
évben gazdagabb a termés, most 
éppen ebben a szerencsében van 
részünk, roskadoznak a fák a 
diótól.

Miután a Szentendrei Sziget 
déli csücskében egy hatalmas 
dióliget található, éveken keresz-
tül kedvenc helye volt a Római 
partról induló evezősöknek, csak 
belaktak a finomságból, feltan-
kolva energiával, visszaeveztek a 
depóra, mindaddig, amíg tavaly 
be nem kerítették ezt az „ener-
giabombát”.  

Gyógynövények között is elő-

kelő helyen jegyzik, az ásványi 
anyagok és a vitaminok sokasá-
ga miatt, amivel rendelkezik ez a 
csonthéjas gyümölcs.  Rokonai, 
a mandula és a mogyoró bokor 
elvétve akad, nem jellemző erre 
felé

Vitaminok: A- E- C- K- B6 
stb.

Ásványi elemek:   cink, szelén 
magnézium a szívbetegek nagy 
segítségére , kalcium,  kálium, 
foszfor az izmok, csontok sege-
delmére,   vas, réz is az embe-
ri szervezet építő kövei. Vannak, 
akik a bél-férgességét gyógyít-
ják vele, főleg akik álatokkal is 
foglalkoznak, nem csak macskát, 
kutyát tartanak.

 Az emberi szervezetre gya-
korolt jótékony hatása mellett 
a növénynek nem csak a termé-
sét, hanem a levelét, fiatal-kér-
gét, termés zöld burkát, a fa-
törzsét, és a gyökerét is értéke-
sen felhasználják. Népi gyógy-
ászatban  köztudomású, hogy a 
lehullott fa leveleinek főzetével 
a szőke és az ősz hajat szebbé 
és  egészségesebbé varázsolhat-
juk. Egyébként is a meghámo-
zott ép dió az emberi agyra emlé-
keztet. Diófa fiatal hajtásából, 
leveléből, kérgéből való főzet-
nek összehúzó hatása van, ezért 
várandós anyukáknak nem sza-
bad ezt alkalmazni.  Viszont, 
kidudorodó felszíni visszerek 
gyógyítására bevált gyógymód! A 

diót leginkább megérve, megpu-
colva, darabolva, darálva nyersen 
fogyasztjuk.

Ünnepnapokon sosem hiány-
zik, kedvelt sütemények alko-
tó része. Diós-bejgli, diós rétes, 
dióspite. Zölden leszedve, befőtt 
formájában kerül a spájzok pol-
caira, dió-olaj a konyhák és szé-
pészeti stúdiók ismert termé-
ke. Dió-likőr, hogy készül, nem 
tudom, de finom. Minap említet-
te egy itt élő ember, a diópálinka 
nagyon ritka és különleges. Nem 
mindennapi árakkal. A helyi ter-
melők szerint a tárolása inkább 
héjastól, 1 évig semmi baja, mert 
a megpucolt hamarabb avaso-
dik,  viszont szívesebben vesszük 
pucolva a piacon. 

Ha visszatekintünk a rokokó 
és barokk bútorokra, mind diófá-
ból készültek, amik vetekszenek 
a világ összes nemes fáival, mivel 
könnyen munkálhatók, faragha-
tók, csodálatos erezettel, ami a 
fa nemes értékét is emeli. Ma is 
megállják a helyüket világszerte. 

Barnás-vöröses selymes szí-
nét nem lehet semmivel összeté-
veszteni. Szívet-lelket melengető 
ilyen bútorok körében élni. Dió-
gyökér a topolyagyökérrel vetek-
szik kellemben és árban is. 

Sajnos ezt nem egy nagy lom-
bos diófa alatt írtam, miközben 
az érett dió körém hullott volna.

■ Besze Judit 
természetgyógyász

S Z E P T E M BE R 
a csonthéjas gyümölcsök hava is

szeptember

LAPZÁRTA UTÁN 
ÉRKEZETT:

REFORMÁTUS 
HITTAN-
TÁBOR  

Balatonfenyves, 
2015. augusztus

A hittanos gyermekek 
nagyon szépen köszönik az 

önkormányzat támogatását!
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Megjelenik a 3. Surány történeti DVD
A 2013-ban megjelent Surány 1 DVD az első telepesekről, és így a 30-as évekről szólt, 1943-ig.
A II. világ-háború előtti időt és az azt követő időszakot Márton figurája köti össze. A surányi életet jelen-
tősen befolyásoló személyek közül ő az az emblematikus alak, aki mint a király udvari bolondja kimondja 
az igazat, és bolondul, de őszintén viselkedik, egyszerűen és őszintén él. Őt mutatja be a 2014-ben meg-
jelent  Surány 2 DVD.
Ebben az évben várhatóan szeptemberben jelenik meg Surány történeti DVD következő része, hasonlóan 
az előzőekhez, civil összefogással, a Danubia TV segítségével és támogatásával.
A Surány 3 DVD Surány építészetét tekinti át. Nem tudományos dolgozatra törekedtünk, be szeretnénk 
mutatni Surány építészetét a kezdetektől napjainkig, ahogy a DVD készítői látják.            ■ Karsai Gábor

surány DVD 
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KaráDI györgy

A kiállítás meghívóján szerep-
lő mottó: „Nem azért felejtünk 
el játszani, mert megöregszünk, 
hanem attól öregszünk meg, 
hogy elfelejtettünk játszani.”( G. 
B. SHOW)

Szokássá vált az elmúlt évek-
ben, hogy a Pócsmegyeren – 
Surányban élő, ide kötődő kép-
zőművészeknek kiállítást ren-
dezünk. Ezúttal Leányfalu Falu-

ház adott méltó helyszínt művé-
szünknek augusztus 1-én.

Karádi Györgynek ez már az 
ötödik egyéni kiállítása, de az 
alkotások és a téma (Mesék és 
hősök) tekintetében valószínűleg 
a legnagyszerűbb volt. Különbö-
ző technikákkal papírra, fatáb-
lára, vászonra saját kezével és 
fejével alkotott festmények-
kel mutatkozott be, melyeket 
mélyen és több rétegben átszőtt 

gondolatokkal. A gondolatok 
ábrázolása, képi megjelenítése a 
nézőt is munkára fogta. Rejtett 
tartalmak tárultak fel a figyelmes 
szemlélő előtt.

A kiállítás rendezői és az 
alkotóművész ezúton is köszö-
netüket fejezik ki az érdeklődő 
látogatóknak!

■ Karsai Gábor

Karádi György 
grafikusművész kiállításáról
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hIrDetéseK / menetrenD

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.

Számítógép-

Szervíz

+36 30 9483-709

2015 Szigetmonostor, 

Klapka u. 1.
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A református 

egyházközség állandó 

alkalmai:

Vasárnap 10.30 istentisztelet és 

gyermek istentisztelet

Hétfő 18.00 bibliaóra

Csütörtök 10.00 

baba-mama kör

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!

 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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KERTMUNKA
Kertépítés
Füvesítés
Takarítás

Gyep szellőztetés
Fűkaszálás

Állandó gondozás
Fakivágás

Kapu, kerítés munkálatok!

06 70 6254148
g.david28@gmail.com

Mondjuk meg mi, milyen legyen az internet itthon!
A digitális világ a fiatalabb generációk számára a mindennapi élet része. A tanulás, a 
munka szinte elképzelhetetlennek látszik a világháló adta lehetőségek nélkül.
A pócsmegyeri Fidelitas számára különösen fontos, hogyan alakul a magyar internet 
jövője, a digitális fejlesztések milyen irányt vesznek, ezért nagy örömmel fogadtuk az 
internetről szóló nemzeti konzultációt.
A konzultáció révén nemcsak a szakértők, az infokommunikációban tevékenykedő cég-
vezetők vagy a politikai döntéshozók, hanem minden magyar állampolgár kifejezheti ál-
láspontját, véleményét.
A www.internetkon.hu weboldalon elérhető konzultáció az első olyan nemzeti konzultá-
ciós kezdeményezés, ahol a fiatalkorúakat (14 éves kortól) is megkérdezik. Nem vélet-
len, hiszen a téma minket, fiatalokat érint talán leginkább.
A Fidelitas úgy véli, annak érdekében, hogy a felhasználók minél olcsóbban jussa-
nak minél jobb minőségű internethez, az internet-előfizetés áfáját kellene csökkente-
ni. Az adóteher csökkentése véleményünk szerint nagyban hozzájárulna az internet-
hozzáférés szélesítéséhez és a gyorsabb interneteléréshez.
A diákok egyik fő információforrása az internet, egyre több a digitalizált tankönyv, tan-
anyag. A Fidelitas szerint fel kell gyorsítani az oktatási intézmények és a kollégiumok 
informatikai eszközparkjának megújítását, és gondoskodni kell az eszközök folyamatos 
fenntartásához, üzemeltetéséhez szükséges forrásokról. Minden oktatási intézményt és 
kollégiumot el kell látni szupergyors internettel.
Fontosnak tartjuk, hogy minden magyar egyetemen és főiskolán, valamint azok kollégi-
umaiban elérhető legyen ingyenes szélessávú internetelérést biztosító WiFi szolgáltatás. 
Az egyetemi előadókban, szemináriumi termekben, kollégiumi szobákban és a közös-
ségi termekben ingyenesen hozzáférhető internet nagyban megkönnyítené a hallgatók 
életét, tanulását, felkészülését.
A www.internetkon.hu weboldalon a válaszokat szeptember 30-ig várják. Javasoljuk 
minden pócsmegyeri fiatalnak, hogy töltse ki a kérdőívet, hiszen Magyarországon az 
internet világa úgy alakul, a digitális fejlesztések olyan irányt vesznek, a kormány par-
lamenti vita után azokat a végleges megoldásokat fogja döntéseiben alkalmazni, ahogy 
az internetről szóló nemzeti konzultációban a magyar állampolgárok döntenek. Mond-
juk meg mi, milyen legyen az internet itthon!
Pócsmegyeri Fidelitas   Pest megyei Fidelitas

Keres/kínál a Szentendrei-szigeten? www.szigetikisokos.hu
Kedves Szomszédaink a Szentendrei-sziget településein!

Elkészült, elérhető, és már használható, akár hirdetőként, akár felhasználóként!
Hirdetését egyszerűen, könnyen felteheti, de ha mégis elakadna, írjon, hívjon, és szívesen segítünk!

E-mail: szigetikisokos@gmail.com • Telefon: 20/ 773-6779 / Baditz Erika/ vagy 20/249-7367 / Fekete Kristóf/
Az oldal elsődleges célkitűzése, hogy a Szentendrei szigeten élő, őstermelők, kistermelők, kereskedők, szolgáltatók 
termékei/szolgáltatásai, a használt és feleslegessé vált portékák illetve az ingyen felajánlott dolgok helyben találjanak 
gazdára! Ez az oldal több ember karitatív munkájaként jön létre, a helyi közösségi életet szolgáló és támogató 
céllal! És néhány példa arra hogy az oldal használójaként milyen előnyökhöz juthatunk és mi mindent támogatunk:

Helyi termékek fogyasztásának előnyei:
- Ha javainkat térségünkön belül adjuk el illetve szerezzük be, az kedvező hatással van a sziget fejlődésére, a 

helyiek életére, és egész helyi közösség hasznára válik
- Támogatjuk a helyi munkahelyek létrehozását, megtartását, ezzel hozzájárulunk a sziget népességmegtartásához.

- Növeljük a helyi vállalkozások bevételeit, aminek társadalmi hasznai is vannak 
(pl.: közösségi kiadásokra fordítható adóbevétel)

- A termékek vásárlásával elősegítjük a térség idegenforgalmi kínálatának bővülését.
- Csökkentjük az áruszállítás és a csomagolás okozta környezetszennyezést.

- A helyi élelmiszerek egészségesebbek,frissebbek, és a táplálkozási értékük is jóval magasabb.
- A helyi termékek értékesítése hozzájárul a diverzitáshoz. A termelőnek nem kell nagyipari fajtákat 

termeszteni,megmaradhatnak az ősi hazai fajták előállítása mellett.
- A helyi termelő gazdaságok visszaadhatják az emberek önbecsülését, munkába vetett hitét és öngondoskodási képességét

- Nem csupán a fenntartható világ követelménye a még használható dolgok továbbadása, a minél kevesebb 
hulladékképzés, hanem az ebből keletkező jövedelem is a megélhetési gondok enyhítését szolgálja.

- A személyes, közvetlen kapcsolat a termék/szolgáltatás előállítója, és fogyasztója között, amely biztosítékot 
jelent a termelőnek, hogy el tudja adni áruját, a fogyasztó pedig mindig ugyanazt a jó minőséget kaphatja cserébe

Az fent említett célok megvalósulásához elengedhetetlen a fogyasztói szemléletváltás!
A jövőbeni információkért, iratkozzon fel hírlevelünkre egy email küldésével: szigetikisokos@gmail.com

Üdvözlettel: Baditz Erika /ROSD-SZIGET Szociális Szövetkezet/
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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
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Orvosi Ügyelet Tahitótfalu  387-030

hétköznap 17 órától reggel 7-ig
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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
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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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futóVerseny ereDményeK 

A 13. Szent István napi futóverseny eredményei
Augusztus 20-án reggel ez évben is megtartottuk a hagyományos futóversenyt.

72 fő versenyző indult és érkezett be a célba.

 2-3 évesek: a táv kb. 50 m (műanyag motorral!)
Pócsmegyer, Polgármesteri Hivatal - Pócsmegyer, rév, koPjafa

Első hElyEzEtt Második hElyEzEtt harMadik hElyEzEtt

lEányok Bagdi lívia grEsó alExandra

Fiúk kuBus BErtalan grEgus arMand zsáMBoki Miklós

4—5 éves korig: a táv kb. 400 m: 
Pócsmegyer, Pázsit tó bejárat – Pócsmegyer, rév, koPjafa

Első hElyEzEtt Második hElyEzEtt harMadik hElyEzEtt

lEányok király katalin

Fiúk sidó zEntE nagy arMin

5-6 éves korig: a táv kb. 400 m: 
Pócsmegyer, Pázsit tó bejárat – Pócsmegyer, rév, koPjafa

Első hElyEzEtt Második hElyEzEtt harMadik hElyEzEtt

lEányok sidó zillE dudás luca grEgus Maja

Fiúk iMrE-szaBó döME kuBus döMötör BászlEr Miklós

6-8 éves korig: a táv kb. 400 m: 
Pócsmegyer, Pázsit tó bejárat – Pócsmegyer, rév, koPjafa

Első hElyEzEtt Második hElyEzEtt harMadik hElyEzEtt

lEányok dudás sára

Fiúk györgy-Porst zEntE sEMsEi ádáM gönczi Milán

8-10 éves korig: a táv  kb. 3000 m
surány, naPsugár tér—Pócsmegyer, rév, koPjafa

Első hElyEzEtt Második hElyEzEtt harMadik hElyEzEtt

lEányok BayEr Blanka PEikEr Panna lázi kata

Fiúk FaluBa FErkó sidó zalán FaluBa Pál

10-12 éves korig: a táv  kb. 3000 m
surány, naPsugár tér—Pócsmegyer, rév, koPjafa

Első hElyEzEtt Második hElyEzEtt harMadik hElyEzEtt

lEányok MErényi Panna györgy-Porst hanga györgy-Porst Borka

Fiúk BayEr BEnEdEk székEly sáMuEl sinkó dávid

12-14 éves korig: a táv  kb. 3000 m
surány, naPsugár tér—Pócsmegyer, rév, koPjafa

Első hElyEzEtt Második hElyEzEtt harMadik hElyEzEtt

lEányok lEy Fanni kuBus virág

Fiúk székEly BEndEgúz

14 éven felüliek: a táv  kb. 3000 m
surány, naPsugár tér—Pócsmegyer, rév, koPjafa

Első hElyEzEtt Második hElyEzEtt harMadik hElyEzEtt

lEányok BaBinszki Blanka Bodor lilla BEckEr BarBara

Fiúk aBdul kEvin kristóF  BayEr zoltán székEly Bandi

■ Karsai Gábor
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futóVerseny / terményVásár

Az augusztus 20-án megtartott 13. Szent István napi 
futóverseny díjazottjainak csoportképe

Képek az augusztus 20-án a Vata kör szervezésében 
megtartott terményvásárról

Hadar Judit írása a rendezvényről a 7. oldalon olvasható!
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