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Önkormányzati hírek / pályázati kiírás

Önkormányzati hírek
2016. március 17-én a Képviselőtestület nyílt ülést tartott, amelynek
legfontosabb témáit az alábbiakban
foglaljuk össze.
Az első napirendi pont kapcsán
Simon Zsuzsa gazdálkodási előadó
beszámolt az Önkormányzat 2015.
évi költségvetési rendelete módosításának szükségességéről. Tájékoztatta a Testületet, hogy az előző évi
maradvány igénybevétele mind a Hivatalnál, mind az Óvodánál lényegében kompenzálta a felmerült költségnövekedést. A második napirendi pontban arról döntött a Testület,
hogy az eddigi szokásoknak megfelelően a Közbeszerzési Terv nullásan kerül elfogadásra és szükség esetén módosításra kerül. A harmadik
napirendi pontban a Barangoló óvoda heti nyitvatartási idejéről, nyári zárvatartásáról, a csoportok számáról, és a beiratkozás időpontjának
meghatározásáról született döntés.
A zárvatartás időpontja az óvodavezetővel történő egyeztetést követően
került meghatározásra, ennek értelmében az idei évben ez a 2016. júli-

us 18. – 2016. augusztus 21. közötti időszakot jelenti. Az óvoda nyitvatartási ideje a tavalyi évhez képest
változatlan (6.30 és 17.00 óra között
tart nyitva). A beiratkozás időpontját 2016. április 20-tól 2016. április
22-ig 9.00-16.00 óra között állapították meg. A negyedik pont a Barangoló Óvoda alapító okiratának elfogadásáról, az ötödik pont Szőcs Péter művelődésszervező 2015. évi beszámolójáról szólt. A hatodik napirendi pont a 018-as, és a 020-as
hrsz.-ú ingatlanok tulajdoni ügyének megtárgyalása volt. Az aktuális
témák között szóba került az Inkubátorház elektronikai védelme, amelyet a jövőben a Royal Safe Kft. lát
el. Zákányné dr. Szőke Tímea tájékoztatta a Testületet, hogy 3/2012.
(II.13.) önk. rendelet 15. § értelmében az önkormányzat a helyi jelentőségű építészeti értékek védelme érdekében az ingatlanok fenntartását,
felújítását támogatja. Ennek értelmében az önkormányzat pályázatot
kíván hirdetni a rendeletben meghatározott ingatlanok felújítására. Az

önkormányzat 2016.évi költségvetésébe betervezte a pályázatra szánt
2 millió forintot. A pályázati kiírást
a főépítész asszony készítette. A pályázati kiírást a Kulturális Bizottság
megtárgyalta. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 15.,
a pályázatok elbírálásnak határideje 2016. június 15. Szintén az aktuális témák között került elfogadásra,
hogy a Pócs-beach elnevezés helyett
a későbbiekben a Pázsit tó elnevezés legyen ismét használatos a tóval
kapcsolatban. Döntés született továbbá a Pócsmegyer-Leányfalui Református Társegyházközség támogatási kérelméről, a Dohánybolt bérleti
szerződésnek felmondásáról, dr.Kiss
András megkereséséről, a 2402es (Fácános utca), illetve a 2715 és
2279/1 hrsz. (Harkály utca) számon
nyilvántartott, az Önkormányzat kezelésében lévő utak belterületbe vonásáról, illetve arról, hogy a Civilek
házának bérleti díjai változatlanok
maradnak.
A teljes jegyzőkönyv megtekinthető a
www.pocsmegyer.hu oldalon.

2016. évi Pályázati kiírás
Pócsmegyer területén lévő helyi
védett épületek külső utcai homlokzatának, utcai kapujának, kerítésének helyreállítására.
Pócsmegyer község önkormányzata településünk értékes faluképének megóvása, a helyi jelentőségű
építészeti értékek védelme érdekében pályázatot hirdet az értékmegőrző és teremtő felújításokra. A pályázat lehetőséget biztosít utcai homlokzat esetén: maximum 400.000
Ft, utcai kapu, utcai kerítés felújítása esetén: maximum 100.000 forint
vissza nem térítendő pénzügyi támogatás igénybevételére, a rendelkezésre álló keretösszeg 2.000.000 Ft. A
pályázathoz 10% önrész hozzáadása szükséges, melyet a pályázó a felújítás után visszakap. Sikeres pályázat esetén az összeg két részletben
kerül kifizetésre, első részlet a felújítás megkezdésekor, a fennmaradó összeg a munka befejezésekor vehető igénybe. A pályázatra bárki jelentkezhet írásban a mellékelt for-

manyomtatványon. A pályázat nyerteseit szakmai bizottság választja ki,
a pályázat elbírálásának határideje:
2016. június 15.
A pályázat
benyújtásának határideje:
2016. május 15. 12 .00 óra.
A pályázat szabályai:
1. A pályázatra írásban a mellékelt adatlapon lehet jelentkezni, a
pályázó által összeállított költségvetés és a tervezett felújítás rövid ismertetésével, és fotójával.
2. A felújítás csak egy tervezői
jogosultsággal rendelkező építészszakember felügyeletével és irányításával történhet.
3. Az elsődleges cél a hagyományos homlokzati kép, anyaghasználat, színezés, helyreállítása.
4. A pályázaton csak a tömegükben, méreteikben, arányaikban
hagyományokat őrző a felsorolt
utcák mentén elhelyezkedő ún. parasztházak vehetnek részt, melyek
utcai homlokzata megfelel a kiíráswww.pocsmegyer.hu

ban foglaltaknak: Bocskay tér, Borbála sétány, Ady, Aradi, Dózsa, Hunyadi, Kossuth, Petőfi, Tabán, Táncsics utcák.
5. A rendelkezésre álló összeg
csak utcai homlokzat, kapu, kerítés
felújításhoz vehető igénybe. A munkálatokat előre egyeztetett határidőre be kell fejezni.
6. A pályázó köteles betartani a
szakmai bizottság előírásait, és az
előre egyeztetett kivitelezési határidőt. Ennek elmulasztása esetén a
pályázat aláírásakor felvett első részletet a visszafizetés időpontjában érvényes jegybanki alapkamattal terhelten kell visszafizetnie.
A pályázati adatlap a Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben
átvehető, vagy a www.pocsmegyer.
hu honlapról letölthető. A pályázat további részleteiről a 06/30 982
66 13 vagy foepitesz@tahitotfalu.hu
email címen lehet érdeklődni.
■ Németh Miklós
polgármester
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Tisztelt Üdülőtulajdonos!
Pócsmegyer település önkormányzati rendelete alapján április 15. – október 15. között mindegyik üdülőtulajdonos a közszolgáltató által biztosított, speciális többlethulladékos
zsákban tudja kihelyezni a háztartási hulladékot. A zsákok csak a hulladék gyűjtésére, tárolására szolgálnak,
az állandó lakosok által használt szabványos gyűjtőedényt helyettesítik.
Amennyiben a fenti időszakban
Ön 80 literes gyűjtőedényzetet és nem
többlethulladékos zsákokat kíván
használni, kérjük a mellékelt formanyomtatvány kitöltésével 2016. március 20-ig szíveskedjen visszajelezni a
megfelelő ügyintézés érdekében!
Tájékoztatjuk Önt, hogy az április 15-október 15. közötti időszakra a
gyűjtési napok száma szerint az alábbi
címen 26 db gyűjtőzsák átvételére jogosult: Presszó – Pócsmegyer, Napsugár tér
A hulladékgyűjtési szolgáltatás díját (26 x 452,6 forint = Bruttó 11.768 forint) utólag, két részletben július és október hónapokban
számlázzuk ki Önnek.
A Zöld Híd Régió Nonprofit Kft.
által forgalmazott zsákok beszerezhetőek az alábbi értékesítési pontjainkon:
1. Önkormányzat-Hunyadi
utca 6.
2. Ficsor Lászlóné Vegyes
Iparcikk-Kossuth Lajos utca 21.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a
díjat akkor is köteles megtéríteni, ha
nem veszi át a zsákokat, hiszen a közszolgáltató minden gyűjtési napon
biztosítja Önnek a közszolgáltatást.
A helyi önkormányzati rendelet
szabályozása mellett, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény V. fejezet 21. pontjának 47. §
(4) bekezdése kimondja:
„Az üdülőként nyilvántartott ingatlannal rendelkező tulajdonosok esetében az
éves hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 50 százalékát kell megállapítani.”
Üdülőingatlan esetében részleges szüneteltetésre nincs lehetőség,

hulladékgyűjtési rend

csak a teljes időszakra lehet azt kérvényezni. Amennyiben Ön csak időszakosan használja üdülőingatlanát,
abban az esetben is - a törvényi kötelezettségek értelmében - 6 havi szolgáltatást kell igénybe vennie.
A szüneteltetést mindig a tárgyévre vonatkozóan, írásban előre kell
igényelni a mellékelt formanyomtatvány kitöltésével és két közüzemi
víz és villanyszámlarészletező (nem
csekk) megküldésével.
A kommunális hulladék elszállítása mellett a szelektív és a zöld hulladékot is begyűjtjük, de kizárólag
az általunk forgalmazott szelektív és
biológiailag lebomló zsákokban.
A kommunális, zöld és szelektív
gyűjtések időpontjai Pócsmegyeren a
következők:

Amennyiben a hulladékbegyűjtéssel, szállítással kapcsolatosan kérdése merülne fel, forduljon bizalommal
hozzánk, készséggel állunk a rendelkezésére.
Elérhetőségeink:
Helyi tarifával hívható kék számunk:
06 (40) 201-026
Telefonszámunk: 06 (28) 561-200
E-mail címünk:
ugyfelszolgalat@zoldhid.hu
Postacímünk: 2100 Gödöllő,
Dózsa György út 69.
Honlapunk: www.zoldhid.hu
Facebook oldalunk:
facebook.com/www.zoldhid.hu
Köszönjük együttműködésüket!
Tisztelettel:			
■ A Zöld Híd Régió
Nonprofit Kft. munkatársai

Kéményseprés
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a 2012.évi XC. törvény és a 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelete, valamint
a 63/2012.(X.11.) BM rendelete értelmében előírt kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó
feladatokat a Magyar Kémény Kft. alkalmazottjai látják
el. A társaság alkalmazásában álló dolgozók névre szóló
megbízólevéllel rendelkeznek, amellyel 2016. június 01.
és szeptember 30. között keresik fel Önöket.
www.pocsmegyer.hu
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szemét ügyek 2.

Szemét ügyek 2.
A Kisbíró múlt havi számában
foglalkoztam a pócsmegyeri háztartási hulladék, a szemétszállítás
kérdésével a jogi környezet és a
határozatok és bírósági döntések
felszínes érintésével.
Talán már szélesebb körben ismert, hogy a rezsicsökkentési előírásokból származó lakossági szemétdíj csökkentés elmulasztása miatt a Magyar Energetikai és
Közmű-fejlesztési Hivatal elmarasztalta a ZöldHíd Régió kft-t és
jogerősen díjvisszatérítésre kötelezte.
A visszatérítés mértéke pontosan nem került kiszámításra, de a

határozat alapján kb. egy negyedéves díjvisszatérítés jár minden
állandó lakcímre kivetett díjból.
A történethez hozzátartozik,
hogy ez az ügy civil kezdeményezésre indult, a dokumentumok szerint még 2013-ban.”
Jogos igény, hogy az ügyről tájékoztassuk a lakosságot, de több
évtizedes gazdasági vezetői tapasztalatom alapján mondom,
hogy nagyon kicsi a valószínűsége, annak, hogy ezt a visszajáró
pénzt rövid időn belül megkapjuk, a ZöldHíd fizetőképtelensége miatt.

A hulladékgazdálkodás, mint
országos rendszer problémáiról, fejlődéséről, összefüggéseiről
Gyenes Szilárd gödöllői alpolgármester, a ZöldHíd projektmenedzsere, és korábbi ügyvezetője írt
egy összefoglaló anyagot, melynek egy részletét az alábbiakban
közöljük.
Az összefoglalóban is jelzett
problémák miatt úgy tűnik, hogy
a kormányzat elhalasztja az április elsejére tervezett „kukaholding” beindítását
■ Fazekas János
Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság vezetője

A hulladékgazdálkodás átalakítása Magyarországon

A „működő magyar modell”
A települési, vagy más néven kommunális szilárd hulladékok begyűjtésének, elhelyezésének, későbbi időkben kialakuló kezelésének közszolgáltatás szintű megszervezése az önkormányzatisággal egyidős. Mi több,
a tanácsrendszer idejében is decentralizált feladat volt. Európai kitekintésben városi, kistérségi, társulási, vagy regionális feladat, amelynek
földrajzi, logisztikai, urbanisztikai,
technológiai, de legtöbb esetben kulturális és gazdasági okai is vannak.
A hazai hulladékgazdálkodás regionális szintű átalakítása az ISPA és a
KOHÉZIÓS alapok keretében indult
meg Európai Uniós forrásokból.
1. Nagyvonalakban az átalakulás magyar modelljéről
2011-ben megalakult az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ), a begyűjtött szelektív
hulladék után járó begyűjtői támogatás kifizetés lelassult, a teljesítésigazolás bürokratikussá vált, a hasznosítóknak (azóta is) közbeszerzési eljárásban kell pályázniuk a haszonanyag
kvótákra.
A központi, állami rendszer bedarálta a gyártói felelősséget, megszüntette a hulladékért, ügyfelekért versengő koordináló szervezeteket.
2012-ben megszületik a díjstop,

aztán bekövetkezik a rezsidíj csökkentés. Az átgondolatlan jogszabály
szerint mindenkinek abból a közszolgáltatási díjból kell csökkenteni, amennyi a korábbi (önkormányzati
rendeletben szabályozott) díja volt. Függetlenül attól, hogy éppen most csatlakozik egy modern, regionális rendszerhez, vagy a közszolgáltatókra vonatkozó új tulajdoni előírások szerint (többségi állami, vagy önkormányzati szolgáltató láthatja el a feladatot)
éppen szolgáltató nélkül maradt, és
átkerül egy másik közszolgáltatóhoz.
Az ésszerűtlen előírás kikényszerítését azzal is megtoldják, hogy a be
nem tartása esetén számlaegységenként 10 ezer forint kötbért is fizetnie
kell a közszolgáltatóknak.
Logikus, hogy az átalakult, immár
többségi állami, vagy önkormányzati tulajdonú közszolgáltatók előtt két
lehetőség maradt:
1.
azonos közszolgáltatás
biztosítása mellett településenként
más és más rezsicsökkentett díjakat
alkalmaznak (akkor is, ha törvényes önkormányzati társulásban látják el a feladatokat),
2.
a saját lakosságukkal szembeni tisztesség okán fenntartják az
egységes díjat, ebből engedik el a
10% mérséklést
www.pocsmegyer.hu

A Zöld Híd Programban, az Önkormányzati Társulás Tanácsának
határozott döntése alapján ez utóbbi
következett be, így hatósági közigazgatási ügyek, felülvizsgálatok, fellebbezések, közigazgatási perek sokasága zúdult arra az állományra, amelyik
azon dolgozott, hogy az átgondolatlan szabályozás miatt senkinél ne maradjon ott a hulladék. Az ügy pikantériája, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal (MEKH) azért bünteti a közszolgáltatót, hogy egyező színvonalú és
műszaki tartalmú közszolgáltatásért
más és más díjat fizettessenek a régióban élő polgárokkal! Ennyit az
esélyegyenlőségről és a diszkrimináció tilalmáról!
A Fogyasztóvédelmi Hatóság és
a MEKH a rezsidíj csökkentés végrehajtásának felügyeletét párhuzamosan folytatja, így a hatáskörök gyakorlásának, határozatok, kötelezések, fellebbezések, közigazgatási perek településenkénti sokaságának folyamatát mára, gyakorlatilag átlátni
is lehetetlen.
2. 2013-tól még elveszik a
közszolgáltatási díjak megállapításának jogát azoktól az önkormányzatoktól, akiknek máig köte-
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A működő magyar modell
lező feladata a közszolgáltatás biztosítása.
A díjmegállapítás előkészítése az
új szervezet, a Magyar Energetikai és
Közmű - szabályozási Hivatal (teljes
idő alatt több néven) hatáskörébe került, a díjat jogi értelemben a felelős
miniszternek kellene megállapítania.
Noha a körülményes, nagyfokú
szakmai tájékozatlanságról árulkodó
adatbekérési folyamaton már túljutott a rendszer (Eddig gyakorlatilag kétszer, most következik a harmadik!), a felelős-díjmegállapítás máig nem történt meg. Ettől persze még a felügyeleti díjat fizetni kell, biztos, ami biztos!
Akkor is, ha a változatlan díjak miatt
nem sok felügyelni való akad.
Mindeközben az Alaptörvényben,
a nemzeti vagyon védelméről szóló
törvényben, a környezetvédelmi törvényben, a hulladékról szóló törvényben, az önkormányzati törvényben, az
esélyegyenlőségről és az egyenlő bánásmódról szóló törvényben rögzített
tételes előírások sokaságát sértik meg
folyamatosan a hazai jogalkotásban és
annak végrehajtása során. A Zöld Híd
érdemi eredményt hozó eljárást egy
esetben sem tudott indítani. A jobb érzésű hivatalnokok
„négyszemközt” mondják el, hogy
igazunk van, de ők nem tudnak mit
csinálni. Legfeljebb otthon, a belső békéért, a szembenézés kényszerével szemen köpik magukat egy tükörben. Azért merem így leírni, mert
volt ilyen esetem és szó szerint ez
hangzott el.
A szubszidiaritás, az öngondoskodás, a valódiság elve, a szennyező
fizet elv, az arányos teherviselés, a
valóban non profit működés, a megelőzés és a fenntarthatóság gazdasági, társadalmi értékei a gyermekeink
számára is kiszolgáltatottság nélküli,
jól fejleszthető közszolgáltatási rendszer megalapozását vetítették előre.
Mára ezekről az ésszerű, létfontosságú értékekről beszélni is utópisztikus lett. Az alapvető közszolgáltatásokból történő drámai forráselvonás az egész társadalom alapját
gyengíti meg alattomos módon, melyet csak ideig, óráig lehet a mindennapi életbe szándékoltan tolakodó
propagandával ellensúlyozni.
A számlázás átalakítása sem a
környezettudatosság és takarékosság irányába mutatott. A központi előírás szerinti több színben, ki-

emelésekkel és több oldalra nyomtatott számlák jóval többe kerülnek,
mint korábban. A korábbi számlák
ugyan nem mutatták hivalkodóan a
látszólagos megtakarítások göngyölve gyülemlő összegét, pedig akkor
még voltak helyi közösségi megtakarítások, hiszen a napi működésen felüli bevételek nem kerültek felosztásra az önkormányzatok között.
Az emberek máig nem tudják
pontosan, hogy a számláikon szereplő megtakarítás folyamatosan növekvő összege a saját önkormányzataik
tulajdonában lévő gazdasági társaságok növekvő hiányát is jelzi. Méghozzá annak, csak egy kis részét! Ezt
a hiányt előbb, vagy utóbb, a közszolgáltatást igénybe vevőknek kell majd
visszapótolniuk!
A fenti intézkedések, a hulladékszállító járműveket is érintő e-útdíj, a
hulladék lerakási járulék, a tranzakciós adó, a távközlési adó miatt dráguló telefonköltség és a felügyeleti díjak
így együtt a Zöld Híd rendszer megújítási, fejlesztési forrásainak 80-90
százalékát elvonták!
3. Mindeközben soha nem
volt még Magyarországon ilyen
drága a hulladékkezelés költsége,
mint most!
Talán kevesek előtt ismert, hogy
a megemelt termékdíjakkal már a
boltban többet fizetnek az emberek
a hulladékért, mint amit a hulladékgazdálkodási rezsidíj csökkentés révén kaptak.
De kitől is kapták a 10% engedményt? És kinek kerül többe a drágább számla? Röviden: saját maguktól kapják az engedményt az itt élők,
és saját maguknak drágább a számla
is, mert többségében az önkormányzati gazdasági társaságok biztosítják
mindezt, az ott élők saját pénzéből!
A legvaskosabb tétel pedig még
hátra van. Az elmaradt fejlesztések,
az évek óta csökkenő színvonalú karbantartások, becslésem szerint erre
az esztendőre 80 – 100 milliárd forint
körül számszerűsíthető hiányzó ös�szegre fog beállni. Ezt, vajon ki fogja visszapótolni?
Korrekt az lenne, ha ezt az ös�szeget is rányomtatnánk az ügyfelek számláira. A kilépett szakemberek pótlása, a bizonytalanság, a hulladékgazdálkodási tudatformálás vis�www.pocsmegyer.hu
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szaszorulása, a növekvő, több szintű
szervezeti vízfejek eltartásának kényszere és tetemes terhe pedig újabb
költségeket generál majd.
Ha az Európai Unió a folyamatban lévő eljárás során megállapítja
a szerződésekben vállalt fenntarthatósági kötelezettségek elmulasztásának tényét, és visszafizetésre kötelezi az országot, vajon ki fogja megfizetni az árat?
2014-ben kihirdették a 20142020 között érvényes Országos Hulladékgazdálkodási Tervet. Felülről!
Ahogy nálunk ezt szokás. Még szerencse, hogy nem így építkezünk.
Vagy…….mégis?
Az OHÜ tarthatatlan szakmai
hozzáállása, bürokratizmusa megszűnt, helyét az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatósága (OKTF NHI)
vette át hasonló bürokráciával, havi
bevallásokkal és hiánypótlásokkal,
évi 3-4 helyszíni ellenőrzéssel. Több
és gyorsabban visszaáramoltatott
pénzt ettől a szervezettől sem lehet
már várni.
Pedig milyen szépen, meseszerűen indult minden!? A termékdíjak visszaforgatásának törvényben
biztosított, majd a jogszabályból lassanként kikopó előírásai. Új termékdíj rendszer, nemzeti összefogás, amiért magas állami kitüntetéseket is
adományoztak. Központi reklámkampány, amely a gyerekek papírgyűjtését
később ellehetetlenítő jogi kitérővel,
majd visszavonulással zárult.
Társultak ehhez a közszolgáltatóknál lobbizó tanárok, hogy iskolai alapítványaikra fizessék a gyerekek papírgyűjtésének járandóságát,
különben soha nem látják a szorgalmuk, környezettudatosságuk eredményét, melyet könnyedén nyelt volna el egy másik vízfej.
Te szedd! Amely persze érthető, hiszen az egész országban egyre
több a szétszórt hulladék. A települések határán, az utak, vasutak mentén, de az erdeink legbelső, ember által alig járt helyén is hulladék, szinte mindenütt. Csak egy erdei fakitermelést nézzünk meg! Gumiabroncsok „segítségével” égetett gal�lyak, szétszórt olajos, vizes flakonok,
amerre csak tekint az ember.
Folytatás a következő oldalon!
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kerékpárút-kanyarok

A hulladékgazdálkodás átalakítása Magyarországon

A „működő magyar modell”
(Folytatás az előző oldalról)
Nincs következetes ellenőrzés,
tulajdonosi szemlélet, felelősség és
következmény! Nincsenek működő,
odafigyelő, területeiket az életben is
jól ismerő, az ott dolgozókkal a környezetvédelmi törvény szellemében
együttműködő hatóságok, csak a papírháború folyik az asztaloknál. Marad tehát a Te szedd. A másokét, a
kulturálatlanokét úgy, hogy a közszolgáltatók veszteséggel szállítsák
és kezeljék a hulladékokat.
Mindenképpen szót kell még ejteni a közszolgáltatók „Magyar modell
szerinti” minősítési rendszeréről.
A bürokrácia, az adatszolgáltatások és a benyújtandó papírok töm-

kelege, sok új munkahelyet és hivatalt, szép és díszes minősítési okiratokat szülő rendszer lett. Csak éppen
az utca embere, a hétköznapi ügyfél nem lát semmi lényegi változást.
Ugyanazok a roncsautók, ugyanazok
az emelő hátfal nélkül vesződő, macinadrágos munkások, immár állami
minősítéssel rendelkező cégek alkalmazottaiként… felemelő érzés.
2016. január elsejével megalakult a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.,
amelynek fő feladata a hulladékgazdálkodás országos rendszerének kialakítása és fejlesztése, a közszolgáltatási díjak beszedése és a köz-

szolgáltatók tevékenységének közvetlen finanszírozása.
Szakmai vélemények szerint ez
a szervezet a megmaradt, ma még
biztos lakossági pénzügyi források elszívásának új csúcsszerve!
A fosztogatás utolsó állomása! Innen
már tényleg nem látszik a lejjebb!
Vagy mégis? Teszi fel az ember magában a bizakodó kérdés.
■ Gyenes Szilárd
A Zöld Híd Program projektvezetője,
a Zöld Híd Régió Nkft. korábbi
alapító igazgatója, Gödöllő Város
Alpolgármestere

Az elmúlt évben két alkalommal foglalkozott a Kisbíró a kerékpárúttal,
októberben és novemberben közöltük Szabó Gábor tényfeltáró írásait. (a szerkesztő)

Kerékpárút-kanyarok

Ha a petíciók számán múlna, már gőzerővel épülhetne a Bécs-Budapest nemzetközi kerékpárút szigeti – vagy 11-es
út melletti – szakasza: tavaly kétszer folyamodtak a térség önkormányzatai (először tizenhét, majd szeptemberben
kilenc polgármester) a kormányzati döntéshozókhoz, érdemi választ azonban nem kaptak. Idén sem jobb eddig a
mérleg: ezúttal Tasó László, közlekedéspolitikáért felelős államtitkárt kérte a négy szigeti település, továbbá Visegrád, Dunabogdány, Leányfalu és Szentendre polgármestere „szíveskedjék az EuroVelo 6 kerékpárútvonal megvalósításával kapcsolatos kormányzati álláspontról tájékoztatást adni számunkra”. A március 1-jei levélre– a korábbiakhoz hasonlóan – lapzártánkig nem érkezett válasz.
Mostanra taktikát váltottak a térség vezetői, már nem foglaltak állást abban, hogy a kerékpárút a szigeten, vagy
a 11-es út mellett haladjon-e (tavaly októberi számunkban még arról számolhattunk be, hogy inkább a szigeti vonalvezetésért lobbiztak), ezúttal viszont leszögezték: akár a 11-es út mellett, akár a szigeten halad a kerékpárút, az
aláírók „egységesen támogatják és szorgalmazzák a mielőbbi megvalósítást”.
„Még a leghalványabb látszatát is el akarjuk kerülni annak, hogy ne értenénk egyet a kormányzati elképzelésekkel. Bármelyik nyomvonalat választják, azzal fogunk egyetérteni, nehogy már a mi ellenkezünkön múljék, hogy
épüljön végre a kerékpárút” – vázolta a közös taktikát Németh Miklós polgármester. „Szó sincs arról, hogy feladnánk a gyalogos-kerékpáros hídról szóló álmunkat, de ez akkor is megvalósulhat, ha a kerékpárút a túloldalon halad. A nemzetközi kerékpárút mindenképpen indokolja a hidat, hiszen a szigeten kiváló biciklitúra lehetőségek kínálkoznak. Egyébként mind Dunabogdány, mind Leányfalu „hídpárti”, számukra is fontos, hogy a kerékpárút összekapcsolódjon a szigettel. Leányfalu a sportpályától délre a művelődési háznál jelölte ki a hídfő helyét,
ez Pócsmegyeren a Dózsa György úttal lenne szemben, most erre a változatra készül a településrendezési terv módosítása. A híd tervezéséhez azonban ezt követően még számos egyeztetésre van szükség” – érzékeltette a várható buktatókat a polgármester. „Igyekszünk szövetségeseket találni, mindenekelőtt a Fővárosi Vízműveket szeretném a szigeti kerékpárút gondolata mellé állítani. A kerékpáros-gyalogos hídhoz igyekszünk pályázati forrásokat
is felhajtani, részben az úgynevezett ELENA programban, részben a VEKOP (versenyképes Közép-Magyarországért operatív program) keretében” – tette hozzá.
A hivatalos kormányzati választól függetlenül úgy tudni, jelenleg a 11-es út melletti kerékpáros nyomvonalat kívánja
kiépíteni a kormány. Ennek azonban számos buktatója lehet még, az EuroVelóra előírt szigorú műszaki előírások miatt.
Persze, a környezet- és természetvédelmi szabályok a szigeten sem teszik könnyűvé a tervezők életét, de akár a gátakon,
akár a gerincút mellett haladva itt nincs például árvízveszély és szűk keresztmetszetetek sem nehezítenék a megvalósítást. Még sok kanyar lesz tehát a kerékpárút – és a remélhetőleg hozzátartozó hidak – célegyeneséig.
■ Szabó Gábor
www.pocsmegyer.hu
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A Kisbíró rendszeresen beszámol olvasóinak a Pócsmegyeren élő tehetséges és eredményes
teljesítményt felmutató fiatalokról. Most két leányt és a közösségüket mutatjuk be
Szépolt Gabriella, a Welldance Sporttánc Egyesület elnöke segítségével,
akik csapatukkal kijutottak a Horvátországban, Porec-ben megrendezésre kerülő
World Dance Masters világversenyre. Lili és Detti világbajnokságra való kiutazásához
Pócsmegyer Önkormányzata anyagi támogatást nyújt. (a szerkesztő)

Bajnok Pócsmegyeri welldance-lányok
A Dunakanyarban 14. éve eredményesen működő, és egyre több lelkes
fiatalt megmozgató Welldance Sporttánc Egyesület sikert sikerre halmoz
az alapítás óta különböző divat- és
moderntánc versenyeken. Az egyesület védjegye a magas színvonalon
végzett minőségi táncoktatás, melyet
az eddig elért eredmények méltán
igazolnak. A Welldance edzői és növendékei számos nemzetközi- és országos verseny résztvevőiként szinte mindenhol az élmezőnyben végeznek, és ez jellemzi eddig a nem is oly
rég kezdődött 2016-os évet is. Hiszen

velet érdemelt, a Girls & Guns akrobatikus rock ‘n’ roll csapat pedig az arany
fokozatú oklevél mellé elnyerte a “Legtehetségesebb táncos csapat” különdíját is. Ráadásként a Welldance kiérdemelte a zsűritől a “Legjobb színpadi alakítás” különdíját, és az egyik edző
pedig kategóriájában elnyerte a legjobb
produkciónak járó AMITA Díjat. Februárban és márciusban az akrobatikus
rock ’n’ roll és Fashion Dance táncosok is túlestek az idei év első megmérettetésein, ahol újabb dobogós helyezésekkel gazdagodtak az egyesület versenyzői mindkét műfajban.

si nemzetközi döntőre, melyet Horvátországban, Porec-ben rendeznek.
A World Dance Masters világversenyen immár ötödik alkalommal szerepelnek majd az egyesület versenyzői, ahol a világ minden tájáról érkező közel 4000 táncos méri össze tudását különböző műfajokban. 2011
óta a Welldance az ESDU világversenyeken összesen 2 arany, 4 ezüst
és 2 bronz érmet szerzett, mely nagyszerű eredményeket idén májusban szeretnének még tovább gyarapítani. Településünk két büszkesége, Lili és Detti már 6 éve táncolnak

Welldance Crew
bajnokcsapat

Lili es Detti az ESDU trófeákkal
alig múlt el három hónap az új évből,
a Welldance táncosok máris négy országos versenyen újabb nagyszerű sikereket értek el többféle táncműfajban, és az egyik bajnokcsapatban, a
Welldance Crew-ban bizony pócsmegyeri lányokra is büszkék lehetünk.
A január végén megrendezett
AMITA Dance Jam Országos Táncversenyen az egyesület két hip-hop csapata, a Welldance Crew és a Welldance
Fusion egyaránt arany fokozatú okle-

Az év eleji nagyszerű eredményekre kétség kívül a február 28-án,
Nagykanizsán megrendezett ESDU
DanceStar Hungary 2016-os kvalifikációs versenyen tette fel a koronát
a Welldance. A junior formációk között a Welldance Crew tagjai, -benne
két pócsmegyeri lánnyal, Csefó Lilivel, és Vincze Natália Bernadettel - 1. helyezést értek el, és az egyesület másik csapatával, a Welldance
Fusion-nel együtt kijutottak a májuwww.pocsmegyer.hu

a Welldance Sporttánc Egyesületnél, és a többszörös országos bajnoki-, és magyar kupa győzelmek után
immár a nemzetközi táncos mezőnyben mérhetik össze tudásukat, melyhez nagyon sok sikert kívánunk, és
nagyon szorítunk Pócsmegyer büszkeségeinek. Hajrá Lili és Detti, hajrá Welldance az ESDU World Dance
Masters 2016-os döntőjén!
Bővebb információ az
egyesületről: www.welldance.hu
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tavaszi zsongás

Ismét
eredményesen
szerepelt a Trió
A településünkön élő fiatal tehetségek sorában januárban mutatta be a Kisbíróban Karádi
György a Csak szólok! című írásában Németh Bendegúzt és a trióját, amikor eredményesen szerepeltek a XVIII. Paksipoprockjazz
tálentumguberálón, ahonnan elhozták a „legjobb gitáros” és a „legjobb dobos” címeket.
Most, március 19-én Balatonbogláron járt
és fellépett a Németh Bendegúz Trió a XIX.
Légrádi Antal Tehetségkutató Rockfesztiválon,
ahol az instrumentális zene képviselőiként 14
zenekar közül a II. helyezést érték el. Gratulálunk az eredményhez!!!
■ KG

Tavaszi zsongás
Pócsmegyeren és Surányban
Kisütött a nap, már lassan a reggelek is melegek, a madarak dala már száll az égen azaz itt a tavasz itt az új
élet. Nemcsak a természetben indul be a zsongás, hanem településünk kulturális programjaiban is. Áprilisban már három színházbusz indul. Megnézzük Rejtő
Jenő klasszikusát a Szőke ciklont, elmegyünk az Erkel
Színházba a Parasztbecsületre és a Bajazzókra, végül
tisztelgünk a Hang előtt azaz Frank Sinatra felejthetetlen dallamait élvezhetjük fűszerezve az Experidance
táncosai csodás koreográfiájával a RAM Colosseumban. Igazán sokrétű színházi élmény!
A Civilek Házában is beköszöntött a tavasz. Rögtön
a hónap elején debütál a Surányi Táncestek sorozat.
Ebben a sorozatban tánctanárok segítségével visszahozzuk a régimódi bálok hangulatát. Lehet, hogy mire
olvassa ezt a cikket Kedves Olvasó, már túl leszünk a
rendezvényen. De ne csüggedjen! Ha nem volt ott terveim szerint ez egy program sorozat első darabja.
A hónap közepén jön az Operaház nagykövete,
Kafer György és bevezet miket az opera kulisszatitkaiba. Fantasztikus élmény. Színházbuszosoknak „kötelező”, de mindenkinek erősen ajánlott.
Május elsejére esik idén anyák napja. Előtte április
30-án Gottweisz Tímeával lehet kicsiknek és nagyoknak ajándékot készíteni az anyukáknak nagy és kismamáknak. A programot Pócsmegyer Község Önkormányzata támogatja így a belépés ingyenes, a készített
csodálatos tárgyakat mindenki hazaviheti. Ez az alkalom lesz a Kézműves Kuckó premierje, amely rendezvénnyel az év során még többször is találkozhatunk.
A tavasz a megújhodás évszaka. levetjük a régi dolgokat, kidobjuk a szemétbe, ami oda való. A Duna fog
minket körbe , amely partjait a Dunaparty rendezvény
keretében megtisztítjuk április 30-án. Idén is csatlakozva az országos kezdeményezéshez, lehetőség nyílik
településük két Duna partjának rendbetételére. Kesztyűt, zsákot a központi iroda biztosít, nekünk csak an�nyi a dolgunk hogy összegyűlünk reggel 9-kor a pócsmegyeri révnél illetve Surányban a Rév élelmiszernél
(Ági boltja előtt). Bízom benne idén még többen jövünk el mint a tavalyi abszolút csúcsnak számító több
mint 30 fő. A koordinálást, és a nap lebonyolítását a
Vata kör vállalta magára. Előzetesen a plakáton megadott telefonszámokon, illetve az esemény facebook
oldalán lehet jelentkezni.
A hónapot az új hónap első napja zárja, ami azon kívül, hogy anyák napja a majális napja is. Immáron ötödik éve a szigeti települések együtt ünneplik ezt a napot
Szigeti majális néven. Idén Szigetmonostor a házigazda.
A programokra mindenkit várunk sok szeretettel.
Kérem, forgassák az időtáblát, amelyben az események
össze vannak foglalva pontos időpontokkal. Remélem,
minél több emberrel találkozhatom személyesen valamelyik programon.
■ Szőcs Péter

www.pocsmegyer.hu
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anyák napi készülődés
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Irány Surány - előzetes

Kerékpár kirándulás a Szigeten
Kedves leendő túratársak!
Április 23-án vagy május 7-én kerékpár kirándulást tervezünk ismét a Szigeten. Szervezője Vargháné
Vitálos Eszter. Jelentkezésüket az alábbi telefonszámon jelezhetik: 06-26-395-116
Ekkor a két tervezett útvonalról és a dátumról is nyilatkozhatnak, hová és mikor kirándulnának szívesebben. Eszerint alakítjuk terveinket és programunkat.
Köszönjük!
■ Bécsy Lászlóné Csöpi
www.pocsmegyer.hu
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fontos telefonszámok

Fontos telefonszámok
és tudnivalók
Németh Miklós polgármester

fogadóórája elõzetes bejelentés alapján
minden
minden hónap
hónap utolsó
utolsó keddjén
keddjén 13-15
13-15 óráig
óráig
Mentõk
104
Mentõk
104
Tûzoltók
105
Tûzoltók
105
107
Rendõrség
Rendõrség
107
Rendõrkapitányság
Szentendre
502-400
Rendõrkapitányság Szentendre
502-400
Tahi Rendõrõrs
387-140
Tahi Rendõrõrs
387-140
Helyettes körzeti megbízott:
Körzeti megbízott Bodor Róbert r.tzls.
Strehó Zoltán rendőr főtörzsőrmester
bodorrobert@pest.police.hu • 06-20-489-6757
06-20-310-9128
Polgármesteri
395-006
Hivatal telefonszám
telefonszám
Polgármesteri Hivatal
395-006
Fax
szám
395-702
Fax szám
395-702
e-mail		
onkormanyzat@pocsmegyer.hu
e-mail		
onkormanyzat@pocsmegyer.hu
Pócsmegyer,
Orvosi
Orvosi rendelõ,
rendelõ, fogorvos
fogorvos
Pócsmegyer, Ady
Ady E.
E. u.
u. 12.
12.
Dr.
Kolcsár
Attila
06-20-422-7092
06-26 395-123
Dr. Kolcsár Attila fogszakorvos
06-70 422-7092
293-0050
Dr. Szabó György háziorvos mobiltelefon 06-20
Erika:
06-20
327-9560
Dr. Szabó György háziorvos mobiltelefon 06-70 293-0050
Védõnõ: Gyöngyösiné Baranyi Mária
Erika: 06-30-694-3265
06-20 327-9560
kedden 8.30-9.30-ig,
szerdán
8.30-12.30-ig
Védõnõ: Gyöngyösiné
Baranyi Mária
06-30-694-3265
Orvosi Ügyelet
Tahitótfalu		
387-030
kedden 8.30-9.30-ig, szerdán 8.30-12.30-ig
hétköznap 17 órától reggel
7-ig
Orvosi Ügyelet Tahitótfalu		
387-030
hétköznap
17 órától reggel
hétvégén
és ünnepnapokon
egész 7-ig
nap
hétvégén és ünnepnapokon
egész nap
06-30-974-2548
Dr. Bándli József állatorvos
06-30-974-2548
Dr. Bándli
József
állatorvos
kedden
és pénteken
rendel a Polgármesteri
Hivatalba
Bodor Róbert közterület-felügyelő
történõ elõzetes 06-30-579-9510
bejelentés alapján
e-mail: kozteruletfelugyelet@pocsmegyer.hu
Agrártámogatások:
Hansági Dénes 06-30-244-9546
Agrártámogatások: Hansági(E-mail:
Dénes hend@invitel.hu)
06-30-244-9546
E-mail:
hend@invitel.hu
Falugazdász:
06-26-311-320, 06-20-293-8506
06-26-311-320,
Falugazdász:
Marosi Gusztáv
Szentendre, 06-20-293-8506
Dunakorzó u. 18.
Marosi Gusztáv
Szentendre,
Dunakorzó
u. 18.
hétfõn és
szerdán 9-12-ig
és 13-15-ig
hétfõn
és
szerdán
9-12-ig
és
13-15-ig
Magyar Kémény Kft. Ügyfélszolgálat 06-40-918-025
Magyar
Kémény
Kft. Ügyfélszolgálat
06-40-918-025
Szentendrei
Földhivatal
06-26-312-413,
301-743
Szentendrei Földhivatal
06-26-312-413, 301-743
06-26-501-460
Szentendrei Okmányiroda
06-26-501-460
Szentendrei Okmányiroda
Közjegyzõ, Szentendre			
311-581
Közjegyzõ, Szentendre			
311-581
Pócsmegyeri
Iskola		
395-133
Pócsmegyeri Iskola		
395-133
Óvoda		
396-078
396-078
Óvoda		
Szigetmonostori
Iskola		
393-100
Szigetmonostori Iskola		
393-100
Gyógyszertár, Pócsmegyer
Pócsmegyer
395-277
395-277
Gyógyszertár,
06-30-694-3266
Mûvelõdési Ház,
Ház, Könyvtár
Könyvtár
Mûvelõdési
06-30-694-3266
Takarékszövetkezet		
395-003
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.
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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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

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

Tel: 26/395 123, 20/ 422 7092 – OEP támogatott rendelés:
Dr. Kolcsár Attila fogszakorvos
Rendelés: H.: 13.30-18.30, Sze.: 8.30-13.30, Cs: 13.30-18.30
Időpont egyeztetés: minden hónap 2. hétfőjén
10.00 órától a 20/ 422 7092 számon. Fogfájós betegek
a rendelés első órájában jelentkezzenek!
Asszisztens: Szekeres Erika
Magánrendelés: kedd: 14.00-17.00. Előzetes
bejelentkezés szükséges a 06-20/422 7092 számon.
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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szevasz tavasz!

ELŐSZÓ

Böszörményi „Lacika” László emlékére, aki nem csak úri szabó, hanem úriember is
volt, és aki korai és késői gyermekkorát is itt töltötte velünk Surányban, egészen
2008-ig. Nélküle Surány már soha nem lesz olyan, mint vele volt…

SZEVASZ TAVASZ!

Vége a télnek, szegénynek,
és a nyaralós népek tűzben égnek,
s mint a bolha a ruhába,
ugranak Surányba.
De hogy ez a vers ne legyen sommás,
íme egy csokor tavaszi zsongás,
és vegyük sorra a zsongókat,
kertjükben izgő-mozgókat.
Itt van például mindjárt a Lacika,
ki szeretett nejét csapná a zaciba,
csak csillogó szemmel bóklásszon a réten,
egész héten bőréből bújva, pitypangot
fújva.
Vagy például képzeld el télen a Győzit,
ki nem mindig időz itt köztünk,
néha léccel a lábán, kábán a gyönyörtől,
a hegyoldalon dögöl, mint a sátán.
De most, mint a róka a léknél a halat,
lesi már a „búvár”-t, feledve a havat,
s mert a szezonja lassan eljön,
a „búvár” is feljön.
És van még más is, ki szavaz a tavaszra,
Atti, a Winkler, kit a természet kinn lel
a saját lágy ölén, és hasonlít egy parasztra,
főleg a kalapja.

“Egy sima surányi
reggeli- ‘96-ból!
Megadtuk a módját!
A képen a három
“felszolgáló”, balról
jobbra: Böszörményi
Lacika, Láng Győzi és
Bilkei Pali.
Az asztalnál ülő
“vendég urak” balról
jobbra: Végvári
Ádám, Várady
Béla és a szerző.
Nagy idők voltak!
Mi vagyunk rá a
tanúk! Böszörményi
Lacika egyik fontos
alkatrésze volt
ennek a fékeveszett
bandának, szűnni
nem akaró humora,
még a halála előtt
beállította őt a
Surányi Legendák
Panteonjába!
(S.L.P.)
www.pocsmegyer.hu

És ne feledkezzünk meg Bilkei Paliról,
ki a langy időben a fűben lebzsel,
mint egy boldog pocok (vagy ürge),
rányomva seggét a fűre.
Egyszóval tavasz van és kikelet,
s a surányi csehót is ki kellett már
nyitni,
mert néhányan árván lesték, hogy a
hosszú téli esték
véget érjenek, s a csehóba térjenek.
Vegyük például a Bélát, ki egy telet
úgy él át,
hogy csak bolyong, mint kóbor maci
a szántásban,
míg hosszú kínokat átélve
végre nem lel a málnásra.
Egyszóval mindenütt megjött a tavasz,
és hogy ne legyen panasz, búcsúzom,
nehogy úgy járjak, mint neves elődöm,
József Attila, ki egy pár szóra átugrott Szárszóra…
mára záróra.
Surány, 1996. (!)
■ Karádi György

Pócsmegyeri Kisbíró
2016. április

eseménynaptár

www.pocsmegyer.hu
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HIRDETÉSEK / busz menetrend változás

KERTMUNKA
Kertépítés
Füvesítés
Takarítás
Gyep szellőztetés
Fűkaszálás
Állandó gondozás
Fakivágás
Kapu, kerítés munkálatok!

06 70 6254148
g.david28@gmail.com
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. április

HIRDETÉSEK

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.

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

+36 30 9483-709
2015 Szigetmonostor,

06 70 518 58 04

Klapka u. 1.

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
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HIRDETÉSEK

www.pocsmegyer.hu
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Hirdetések

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

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
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bolhapiac / Dunaparty összefogás

www.pocsmegyer.hu
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