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Üdvözlet Leányfalunak!
2016. Leányfalu éve
Leányfalu postai irányítószáma 2016,
így az idei év Leányfalu éve!
Molnár Zsolt, Szigetmonostor 2015 polgármestere átadta a stafétát
Loszmann Jánosnak, Leányfalu 2016 polgármesterének
2016. január 09-én a Faluházban.
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Dunakanyari csatornázás

Tisztelt Ingatlantulajdonos!
A Szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések csatornahálózatának bővítése tárgyú,
KEOP-1.2.0/B-10-2010-0061 azonosító számú csatornázási projekt, mely öt település (Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu, Pócsmegyer, Szigetmonostor) csatornahálózatának bővítését foglalta magába, 2015. december 31.-én
lezárult, a pályázat pénzügyi elszámolása folyamatban van. A beruházásban érintett aszfaltos úthálózat eredeti állapotra való visszaállítása sok helyen még nem történt meg. Ennek oka, hogy a téli időjárási viszonyok között, aszfalt
helyreállítási feladatokat nem lehet végezni. Az aszfaltos és egyéb utak végleges helyreállítására várhatóan március
második felében, ill. április hónapban kerül sor.
A pályázatban lévő közel 60 km gerinccsatorna, és a 3049 telken belüli kiállás elkészült. A beruházás nagyságára
való tekintettel előfordulhat, hogy néhány ingatlan esetében elmaradt a telken belüli kiállás megépítése. Kérjük azon
ingatlantulajdonosok jelentkezését, akik fizetik az érdekeltségi hozzájárulást, ennek ellenére nem alakították ki telkén belül a rákötés lehetőségét, szíveskedjen bejelentést tenni a Dunakanyari Csatornázási Társulásnál, az alábbi
elérhetőségek egyikén: e-mail: dcstiroda@pocsmegyer. hu, telefon: 26/814-843.
Kérjük továbbá az érintetteket, hogy a megépült hálózatra való rákötéseket még ne kezdjék meg, mert a rendszer
még nem kapott működési engedélyt. A leendő szolgáltatók feladata, hogy a Katasztrófavédelemhez mihamarabb
benyújtsák az ehhez szükséges papírokat. Amint az engedély megérkezik, a lakosság értesítést kap arról, hogy megkezdheti a gerincvezetékre való rákötést.
A házi bekötések kiépítéséhez a szolgáltató DMRV (Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu), Fővárosi Vízművek Zrt.
(Szigetmonostor, Pócsmegyer) által jóváhagyott bekötési terv szükséges. A tervet minden ingatlantulajdonosnak
egyénileg kell elkészíttetni. A jóváhagyást követően a házi bekötés kiépíthető, azonban a két végpontot, vagyis a
meglévő belső vezetékre való rákötés és a most megépült kiállásra való rákötés pontját szabadon kell hagyni, nem
lehet betemetni. A megépült belső hálózatot a szolgáltatók, a működési engedély meglétét követően, egy helyszíni szemle keretében veszik át a lakosoktól, ahol ellenőrzik, hogy a kiépítés a terveknek megfelelően történt-e. Az
engedély nélküli bekötés szigorú szankciókat von maga után!
A bekötési tervek elkészíttetését már nagyon sokan megkezdték, azonban a tervezők még nem tudják benyújtani
a szolgáltatókhoz, mivel az ehhez szükséges geodéziai terv nem áll rendelkezésükre. Ezt a tervet a kivitelezőnek
(Dunakanyar Konzorcium) kell prezentálni a beruházás befejezését követően. A tervek ellenőrzése és elfogadása
jelenleg is zajlik a két szolgáltatónál.
Lakossági önerő: A projektben érintett 3049 ingatlantulajdonos 2012. január 1-el kezdte meg a 240.000.-Ft
érdekeltségi hozzájárulás megfizetését. A többség OTP Lakástakarékpénztár szerződést kötött, melynek lejárata
2018. év eleje. A projekt Támogatási Szerződésének aláírásakor (2011.12.19) a támogatás mértéke 84,63 % volt. A
beruházás ideje alatt a támogatás mértéke 92,24 %-ra emelkedett, valamint a Társulás (öt önkormányzat) több alkalommal pályázott a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz önerő támogatásra, melyet sikeresen elnyert. Mindezekre
hivatkozva elmondható, hogy a projekt során az önerőszükséglet jelentősen csökkent.
A befizetések nagy része az OTP- banknál, másik része az érintett lakosokból létrejött Társulatnál gyűlik. A mai
napig felhasználásra csak az az összeg került, mely szükséges volt a projekthez. Igaz, a beruházás és ezzel egyidejűleg
a projekt lezárult, azonban ennek is, mint minden Európai Uniós pályázatnak 5 éves fenntartási ideje van. (2020.
december 31-ig). Ez azt jelenti, hogy ezen idő alatt mind a Magyar Állam, mind az EU bármikor ellenőrizheti a
beruházást. Évente fenntartási jelentést kell készíteni, mely során igazolni kell a pályázatban szereplő környezetifenntarthatósági mutatókat, indikátorokat. Ilyen indikátor pl. a lakossági rákötések száma. Amennyiben a lakossági
rákötések nem fogják elérni az elvárt mennyiséget, a Társulás komoly bírságra számíthat.
Erre hivatkozva, valamint arra, hogy az OTP LTP - k csak 2018. évben járnak le, a Társulás Tanácsa úgy döntött,
hogy a lakossági önerő elszámolása a fenntartási idő végén fog megtörténni.
Dunakanyari Csatornázási Társulás
www.pocsmegyer.hu
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Búcsú Baditz Erikától
„Erika nekünk Berika volt, így
különböztettük meg
Erikáinkat. Kb. négy éve ismertük meg
őt. Hétvégenként a surányi piacra jártunk, ott kezdődött az ismeretségünk. A mindig mosolygós,
készséges, vagány „csajszival”
szorosabbra is fűztük az ismeretséget. Jöttek a bolhapiacra is árulni, párjával, Kristóffal együtt.
Sokat dolgozott, nem sajnálta
a fáradtságot a közösségért. Mindig valami forradalmi ötlettel állt
elő. Víg kedélyű egyénisége hamar magával sodorta a többieket
is.”/Bana Böbe és férje/
A megismerkedésünk hasonlóan alakult, mint Böbékéé.
Erikáékhoz hasonlóan, mi a Vata
körben hasonlóan elkötelezettjei
voltunk a kertgazdálkodás bio-,
öko- irányba való fejlesztésének,
a szemléletváltás terjesztésének,
a kistermelői-őstermelői piacok
felélesztésének, a helyi termék
vásárlásának. Szerettük volna,
ha a kitelepülő fiatalok megéreznék a saját kiskert sokféle fontosságát, az egészséges termék örömét. A gazdálkodókkal való megismerkedést pedig éppen a Kisbíró lapjain kezdtük el ez időben.
Később közösen szerveztük
meg az Embióval való ismerkedést a megyeri Művelődési házban.
Közben a surányi piacosok
először a hideg idő elől a surányi
Civil Házban, majd 2014-ben a
pócsmegyeri Művelődési Házban- udvarán kaptak helyet. Ekkor már a sok ötlet és gondolat
Több, mint piaccá nőtte ki magát.
Szakmai előadások hangzottak
el a Király-búzáról és a „Legyen
egy ágyásod” nevű mozgalom helyi megismertetését is megszervezték. Mind elméleti, mind gyakorlati bemutatása sikeres volt.
Ekkor már egy kibővült baráti kör
segítette ebben Őket, igazi közösségépítő emberekként, férjével, Fekete Kristóffal fontosnak

tartotta, hogy ne szigetelődjünk
el egymástól.
Ezért a Műv. Ház udvara valódi közösségi térré vált, családok,
ismerős termelők, barátok, monostoriak és megyeriek egyaránt,
találkoztak itt kéthetente szombatonként. Kulturális és gyermek- programokkal is kiegészült
a tevékenységük. Férje, szerény,
mosolygós egyéniségével mindig mellette, mögötte állt minden
kezdeményezésben, szervezésben, ötlet megvalósításban

A fénykép 2015 augusztus
20-án készült a pócsmegyeri
Terménykóstoló vásáron.
A képen jobb oldalon áll Erika.

Az elmúlt két évben a pócsmegyeri Szent István napi Terménykóstoló vásáron is tevékenyen részt vettek. 2015 –ben már
a Szigeti kisokos és a Rosd-sziget
Szociális Szövetkezet megismertetése is sokakat vonzott standjuk köré.”/Bécsy Lászlóné Vata
Kör/

www.pocsmegyer.hu

„A mi barátságunk azzal kezdődött, hogy a szomszédunkban lévő kertben kertészkedtek.
/Szomszéd-köszöntőként megleptem őket egy alkalommal kakaós kuglóffal./
Olyan jó volt látni – s ma is látom! -, ahogy együtt pucolták ki a
saroktelket és szép szabályos kertet hoztak létre Surány IV-ben.
Nagyon kedveltük őt és férjét is.
Erika nagyon vidám, életkedvelő ember volt, aki összekovácsolta az azonos gondolkodású
embereket. Közösségi” tanórát”
tartottak nyáron, segített, hogy
egymásra találjunk és el ne szigetelődjünk. Igazi közösségépítő
ember volt.
Nagyon sokat gondoltam rá
az év végén, reménykedtem és
bíztam benne, hogy felépül. Lesújtott a halál híre. „ /Kandáné
Vakán Böbe/
Sajnos igaz a hír! Az Őt segítő,
vele együtt dolgozó barátok, piaci ismerősök, a hasonlóan, felelősen, az egészségesebb életért tenni akarók 2016 január első napjaiban elvesztettek egy értékes, fiatal, céltudatos társat.
„De itt hagyta nekünk azt,
amit eddig alkotott. Vigyázzunk
erre és járjuk tovább a kitaposott
ösvényt! Isten veled Berika!” /
Bana Böbe és férje/
„Munkájukra nem csak emlékezni lehet, hanem Kristóf és barátaik mellé állva tovább kell működtetni a Szövetkezetet, eszerint élni és fejlődni egyéni és közösségi életünkben egyaránt.
Mindezen túl, él majd azok
életében is tovább, akik szerveit
megkapva új életet kaptak általa.
Drága Erika! Életed legyen
meghatározó példa minden szigeti ember számára! Köszönjük,
hogy velünk és értünk éltél, társaid lehettünk. Búcsúzom Tőled
a Vatásokkal együtt Bécsy Csöpi”
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Kovács Lajos tanár úr emlékére

Kovács Lajos tanár úr
emlékére
A gyermek- és ifjúkor nagy találkozásai egész életünkben elkísérnek bennünket. Az első óvó nénink szeretete, a tanító nénink
kedvessége, egy-egy tanárunk oktatása és nevelése máig hat, és
akarva-akaratlanul bennünk él.
Így őrizzük sokan Kovács Lajos
(1913-1992) tanár úr emlékét is,
aki a Móricz Zsigmond Gimnáziumnak volt 1955 és 1975 között
nagyra becsült és szeretett énekzene tanára.
Lajos bácsi ének- és zenetörténeti órái csodák voltak! Mély
szakmai tudása és elkötelezettsége, magával ragadó előadói képessége, szelíd humora és sugárzó gyermekszeretete óráról-órára
elvarázsolt bennünket. Az órák
első percei mindig zongorakíséretes népdalénekléssel kezdődtek, majd a zenehallgatást bevezető, zeneszerzők életét és művészeti korszakokat szemléletesen
bemutató magyarázatok következtek. Olyan felejthetetlen mondatok, hogy „Mozart a tehetségében fiatalon elégette magát.”, és
hogy Beethovennél „A sors kopogtatott az ajtón.”, több mint
negyven év után is bennünk élnek. Sokunk számára meghatározó élmény volt még a gimnáziumi kórusban énekelni, melynek
repertoárját Lajos bácsi nagy igényességgel válogatta össze, és a
háromszólamú darabokat szeretetteljes szigorral tanította be.
Kovács Lajos tanár úr működése azonban bőségesen túlmutatott a gimnázium keretein. Alapítója és negyvenkét éven át vezető karnagya volt a Musica Beata
Kórusnak, mely énekkar hatvanöt éve gazdagítja városunk zenei
életét. Szerepet vállalt az oktatásirányításban is, pest-megyei álta-

lános iskolai vezető szakfelügyelő és középiskolai szakfelügyelő volt. Gimnáziumi tanári kézikönyvet készített, szerkesztette
az általános iskolai énekeskönyveket és az általános iskolai és
gimnáziumi hanglemezsorozatot.
Rendszeresen publikált szakfolyóiratokban, részt vett az „Énekzene tanítása” c. folyóirat szerkesztő bizottságának a munkájában. A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségében a pest-megyei szervezet titkáraként tevékenykedett, haláláig a Pest-megyei Kórus és Pávakörök szakfelügyelője volt. De e sokrétű, felelősségteljes tevékenység mellett
is szerény és közvetlen, embertársaira figyelni tudó és szeretet
közvetítő ember maradt.
A Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium ebben a tanévben ünnepli fennállásának 60.
évfordulóját. Az ünnepségsorozat részeként a Szentendrei Móriczos Öregdiákok Egyesületének
szervezésében 2016. február 5-én
18 órakor leplezzük le a gimnázium szépen felújított művészeti termében azt a Kovács Lajos
tanár úr tiszteletére állított emléktáblát, mely Szentendre Város
Önkormányzatának támogatásával készült. A táblaavatás egyben
névadó ünnepség is lesz, hiszen
a terem a jövőben a „Kovács Lajos Művészeti Terem” nevet viseli majd, hogy a következő nemzedékek is megismerjék Lajos bácsi
nevét.
Jöjjünk el minél többen, egykori tanítványok és kórustagok,
hogy együtt emlékezzünk szeretett tanárunkra és karnagyunkra!
Tóth István
tanár-öregdiák
www.pocsmegyer.hu

A Szentendrei Móriczos
Öregdiákok Egyesülete
meghívja Önt, az
egykori tanítványokat
és kórustagokat a

Kovács Lajos
(1913-1992)

ének-zene tanár és
karnagy
tiszteletére állított
emléktábla ünnepélyes
felavatására
2016. február 5-én,
pénteken 18 órára
a Móricz Zsigmond
Gimnázium aulájába.
(Szentendre,
Kálvária u. 16.)
Közreműködik Kovács
Lóránt fuvolaművész,
Liszt Ferenc-díjas,
Érdemes Művész,
valamint a
Musica Beata Kórus,
vezényel Wolfné Kovács
Zsuzsa és Bokorné
Forró Ágnes.
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Pilisszentlászló Község Önkormányzata
PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG Önkormányzat ÉPÜLETENERGETIKAI PÁLYÁZATA

Megújúló középületek Pilisszentlászlón
Elkészült PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KEOP-5.7.0/15-2015-0329 azonosítószámú, „Pilisszentlászló Község Önkormányzat
épületenergetikai fejlesztése” című projektje, melynek keretében három középület energetikai korszerűsítése valósult meg.
A középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése – KEOP 2015-5.7.0/15 – sikeres pályázat keretein belül három, a község életében fontos szerepet betöltő ingatlan újult meg 2015. december 14-ig, a pályázat mintegy 67,5 millió Ft-os
összköltségvetéséből. A pályázat célja a korszerűsített épületek energia felhasználásának csökkentése, az energiahatékonyság növelése volt.

Homlokzati nyílászárócserével és hőszigeteléssel
újult meg az alábbi három épület:
• Községháza (2009 Pilisszentlászló, Szabadság
tér 1.)
• Vadvirág Napköziotthonos Óvoda (2009
Pilisszentlászló, Béke u. 2.)
• Kékvölgy Waldorf Általános Iskola (2009
Pilisszentlászló, Szabadság tér 3.)
A felújítások a pályázathoz elkészített felmérések és energetikai számítások iránymutatásai alapján történtek, a műszaki ellenőr folyamatos jelenlétével. A munka mind a három épületen párhuzamosan haladt, hogy a projekt határidejét tartani
tudják.

Akciós
tűzifa
Akác, kemény tűzifa, cser,
bükk, vegyes
Egységár (m3): 20 000,- Ft
Szállítással (m3): 22 000,- F
Kuglizva (m3): 23 000,- Ft
Amíg a készlet tart!!!
Megrendelhető:
Pócsmegyer, Labdarózsa utca,
Tel.: 20/ 321 8895
Dr. Tóth Viktória,
5000 Szolnok, Csillag u. 8.
www.pocsmegyer.hu

6

Pócsmegyeri Kisbíró
2016. február

Szigeti veszedelmek / ESEMÉNYNAPTÁR

SZIGETI VESZEDELMEK – AVAGY: NEM BÁNTJA A SZEMÉT?!
Szóval, maradjunk annyiban, hogy
jól kibabrált az idei tél a rendmániás surányiakkal! Mert az rendben lenne, hogy a menetrendszerű novemberi jeges szellő lesöpri az út menti bokrokról a leveleket (már ami megmaradt a dúlás után), viszont a jótékony
hótakaró – eddig érdeklődés hiányában – elmaradt. Így aztán jól láthatóvá vált a szélrózsa minden irányába eldobált szemét. Kihasználva ezt a ritka
alkalmat, most kihirdetjük a 2015-ös
év Szemét GOT TALENT győzteseit.
Megérdemelten az első helyen
végzett a szemetek celebje, a már tavaly is jól szereplő sörös doboz! Jól
láthatóan (!) felkészült, a versenyben
végig egyenletesen teljesítő, népszerű versenyzőről van szó! Sokszínűsége (Borsodi, Soproni, Dreher), mindig magas színvonalú produkciója a
mezőny fölé emelte.

Második helyen végzett mindan�nyiunk kedvence, a könnyű műfaj légiesen kecses artistája, a nájlonzacskó!
Ő a tehetségét kiváltképp a szeles időben csillogtatja, de a madarakhoz hasonlóan a termikeket is ügyesen használja magas röptű előadásaihoz.
Harmadik helyen végzett egy régirégi induló, a surányi hatlábúak (kutyások) hű társa és következménye, a
kutyaszar! Stabil, megbízható szemét.
Rá mindig lehet számítani! (Illetve
nem mindig, mert sokszor van, hogy
csak akkor veszed észre, amikor már a
cipőd talpán bevitted a lakásba.)
Az egyéb kategóriában is izgalmas
volt a verseny a rendkívül kiegyensúlyozott mezőnyben. Itt a zsűri különdíját a papír zsebkendő vitte el.
No most, a közvéleményt már
csak egy dolog foglakoztatja: ezek a
versenyzők hogy kerültek ide?! Csak

www.pocsmegyer.hu

tán nem idegen földről jönnek a szemetelők az éj leple alatt?! Esetleg a
közeli Horányból, át a gyepűhatáron? Vagy a Nagy Folyón túlról, az
ott élő ősközösségek valamelyik törzséből, kolbászfából kivájt mokoróladikjaikkal? Miféle delejes átok
sújtja Középföldét? Netán egyenesen Mordor felől jönnek a szemetelő
orkok Sauron parancsára?
Mert ugye, azt kizárhatjuk, hogy
itt lakó, velünk élő, surányi honfitársaink produkciója mindez?! Mert ahhoz, hogy valaki a saját (!) lakóhelyét
szórja tele szeméttel, ahhoz egy cserepes virág értelmi színvonalán kellene léteznie, belül pedig olyan sötétség kell ehhez, mint egy vödör szén.
„Vendég vagy a természetben – viselkedj!” (F. Hundertwasser)
Karádi György

fONTOS TELEFONSZÁMOK ÉS TUDNIVALÓK
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Fontos telefonszámok
és tudnivalók

A Polgármesteri Hivatal
közvetlen telefonszámai

Németh Miklós polgármester

fogadóórája elõzetes bejelentés alapján
minden hónap utolsó keddjén 13-15 óráig
104
Mentõk
Tûzoltók
105
107
Rendõrség
Rendõrség
107
Rendõrkapitányság
Szentendre
502-400
502-400
Rendõrkapitányság Szentendre
387-140
Tahi
Tahi Rendõrõrs
Rendõrõrs
387-140
Körzeti
megbízott
Bodor
Róbert
r.tzls.
Helyettes körzeti megbízott:
bodorrobert@pest.police.hu
• 06-20-489-6757
Strehó
Zoltán rendőr főtörzsőrmester
Polgármesteri Hivatal telefonszám 06-20-310-9128
395-006
Fax
szám
395-702
395-006
Polgármesteri Hivatal telefonszám
onkormanyzat@pocsmegyer.hu
e-mail		
Fax szám
395-702
Orvosi rendelõ, fogorvos
Pócsmegyer, Ady E. u. 12.
e-mail		
onkormanyzat@pocsmegyer.hu
Dr.
Kolcsár
Attila
rendelõ,
fogorvos 06-20-422-7092
Orvosi
Pócsmegyer, Ady E. u. 12.
Dr.
Szabó
György
háziorvos06-20-422-7092
mobiltelefon 06-70 293-0050
Dr. Kolcsár Attila
Erika: 06-20
06-70 327-9560
293-0050
Dr. Szabó György háziorvos mobiltelefon
Védõnõ: Gyöngyösiné Baranyi Mária
06-30-694-3265
Erika: 06-20 327-9560
kedden 8.30-9.30-ig, szerdán 8.30-12.30-ig
Védõnõ: Gyöngyösiné Baranyi Mária 06-30-694-3265
387-030
Orvosi Ügyelet Tahitótfalu		
kedden 8.30-9.30-ig, szerdán 8.30-12.30-ig
hétköznap 17 órától reggel 7-ig
Orvosi Ügyelet Tahitótfalu		
387-030
hétvégén és ünnepnapokon egész nap
hétköznap 17 órától reggel 7-ig
Dr. Bándli József állatorvos
06-30-974-2548
hétvégén és ünnepnapokon egész nap
kedden és pénteken rendel a Polgármesteri Hivatalba
Dr. Bándli József állatorvos
történõ elõzetes 06-30-974-2548
bejelentés alapján
Agrártámogatások:
Hansági
Agrártámogatások: Hansági Dénes
Dénes 06-30-244-9546
06-30-244-9546
(E-mail:
(E-mail: hend@invitel.hu)
hend@invitel.hu)
Falugazdász:
06-26-311-320,
06-26-311-320, 06-20-293-8506
06-20-293-8506
Falugazdász:
Marosi
Szentendre,
Marosi Gusztáv
Gusztáv
Szentendre, Dunakorzó
Dunakorzó u.
u. 18.
18.
hétfõn
és
szerdán
9-12-ig
és
13-15-ig
hétfõn és szerdán 9-12-ig és 13-15-ig
Magyar
Magyar Kémény
Kémény Kft.
Kft. Ügyfélszolgálat
Ügyfélszolgálat 06-40-918-025
06-40-918-025
Szentendrei
Földhivatal
06-26-312-413,
06-26-312-413, 301-743
301-743
Szentendrei Földhivatal
Szentendrei
06-26-501-460
Szentendrei Okmányiroda
Okmányiroda
06-26-501-460
Közjegyzõ,
311-581
Közjegyzõ, Szentendre			
Szentendre			
311-581
Pócsmegyeri
Iskola		
395-133
Pócsmegyeri Iskola		
395-133
Óvoda		
396-078
Óvoda		
396-078
Szigetmonostori Iskola		
393-100
Gyógyszertár, Pócsmegyer
395-277
Mûvelõdési Ház, Könyvtár
06-30-694-3266
Takarékszövetkezet		
395-003
395-575
Posta		
ELMŰ Ügyfélszolgálat
06-40-38-38-38
395-128
Református Lelkészi Hivatal 	
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.
Felelős kiadó: Zákányné dr. Szőke Tímea jegyző
Szerkeszti: Karsai Gábor
06-30-694-3266, kisbiro@pocsmegyer.hu
Felelôs szerkesztô: Deák Péter
Nyomás: D’Sign Kft. Szentendre
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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
06-26-814-849
Pénztár – Debreczeni Beáta
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

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 Pócsmegyeri Kisbíró – pócsmegyeri és surányi közéleti havilap – küldetése alapvetően az, hogy tájékoztassa az itt élő, ide kötődő, a pócsmegyeri-surányi közélet
iránt érdeklődő embereket a települést érintő kérdésekről, történésekről, egyben mutassa be a település múltját, jelenét és jövőjét a „külvilág” számára is.
(szerkesztő)

www.pocsmegyer.hu
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Pócsmegyeri Kisbíró
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Mi mennyi 2016-ban?

www.pocsmegyer.hu

Pócsmegyeri Kisbíró
2016. február

álláshirdetés

www.pocsmegyer.hu
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Pócsmegyeri Kisbíró
2016. február

HIRDETÉSEK

Pályázati fórum vállalkozók részére
2016. február 10.
Dunabogdány, Művelődési Ház
Téma:
Strommer Dávid, Széchenyi Programiroda igazgató
Pályázatok a KKV-k számára a Közép-Magyarországi régióban

Pinczés-Kovács Magdolna, Palyazatmenedzser Kft.
pályázati tanácsadó
Eldöntöttem, pályázok!
Gyakorlati tanácsok pályázók részére
A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Regisztráció info@dunabogdany.hu e-mail címen
a név, cégnév, cím és vállalkozási tevékenység megküldésével.
További információ:
Kránicz-Kammerer Zsófia 26/391-025

A Városi Szolgáltató
Nonprofit Zrt.
munkatársakat keres
az alábbi munkakörök
betöltésére:

- ács, kőműves, burkoló, festő
- gépkocsivezető, gépkocsi szerelő
- parkoló őr
- parkfenntartó, kertész, útjavító
- egyéb fizikai munka
Jelentkezését várjuk az alábbi
elérhetőségeken:
Levelezési cím:
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2000
Szentendre, Szabadkai u.9
E-mail: allas.vsz@szentendre.hu
Önéletrajzát személyesen is leadhatja
a VSZ NZrt. portáján
a fent megadott címen,
munkaidőben 8.00-16.00 óráig.
www.pocsmegyer.hu

SZÁRAZ
TŰZIFA
ELADÓ!
Tölgy kugli
2150,- Ft/q
Akác kugli
2550,- Ft/q
Akácoszlop

Érdeklődni:
Forester Kft.
Szabó Zoltán
06 20 933 1945
06 26 385 549

Pócsmegyeri Kisbíró
2016. február

HIRDETÉSEK
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KISTEHERFUVAROZÁS
ÁRUSZÁLLÍTÁS!
Építőanyag-,
zöldhulladék-,
bútorok szállítása
1,5 tonnáig!

06 70 518 58 04

TONCSI

KONYHÁJA

ebéd menüre
megrendelőket vár szeretettel!
Az ebédet minden nap,

házhoz szállítjuk.

Étkezési utalványt elfogadunk.
Kérjen menülapot telefonon és válassza ki az Önnek tetsző ételeket!
Rendezvényekre, családi
összejövetelekre házi készítésű
sütemények elkészítését és
házhozszállítását vállaljuk!

Telefonszám: 06-30 3283944
www.pocsmegyer.hu
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RÉV menetrend / HIRdETÉSEK

Ügyfeleim részére eladó
házakat, telkeket keresek.
Tardi Tamás ingatlanközvetítõ
Pócsmegyer - Leányfalu
révátkelő MENETREND (2013. okt. 1-től)
MUNKANAPOKON
HÉTVÉGE ÉS ÜNNEPNAP
Pócsmegyerről
**5:00
**5:20
**5:50
**6:10
**6:40
*7:00
7:30
7:40
8:40
9:40
10:40
11:40
12:40
13:40
*14:10
14:40
*15:30
16:00
*16:30
17:00
*17:30
18:00
18:30
**19:10
**20:10
**21:10
**22:20

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

www.pocsmegyer.hu

Pócsmegyeri Kisbíró
2016. február

HIRDETÉSEK

www.pocsmegyer.hu
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Hirdtetések

A református
egyházközség állandó
alkalmai:
Vasárnap 10.30 istentisztelet és
gyermek istentisztelet
Hétfő 18.00 bibliaóra
Csütörtök 10.00 baba-mama kör

Számítógép-szervíz

Gépkölcsönzés, javítás, értékesítés, munkaruházat
Makita • Dolmar • maktec
Stihl • viking
AEG • flex • hitachi • metabo • Hilti
bosch • DeWalt • Sigma • Al-Ko
Egyéb gépek, alkatrészek, tartozékok
csapágyak, szénkefék, szimeringek, ékszíjak,
gyújtógyertyák, légszűrők, porzsákok,
Den Braven ragasztók, Diatech csiszolástechnika,
Fiskars, Stanley
2000 Szentendre, Dózsa György út 20.
– a Lidl mellett –
Tel.: 06-26-313-385 • 06-30-500-5448
Nyitva: h-p: 6-17 • szo: 7-13
kisgepcentrum@postafiok.hu
www.kisgep-centrum.hu
simonszerszam.hu • simonkisgep.hu

+36 30 9483-709
2015 Szigetmonostor,
Klapka u. 1.

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!

Tel: 0630 335 9552
E-mail: parkanszky@freemail.hu

www.pocsmegyer.hu

Nyitva tartás:
H-P 8:00-17:00

Pócsmegyeri Kisbíró
2016. február

VéRadás / farsang

www.pocsmegyer.hu
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farsang

www.pocsmegyer.hu

