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Pócsmegyeri Kisbíró
2016. május

csatornázás

Április 15-én az Inkubátorházban került megrendezésre a csatorna bekötésekkel kapcsolatos
lakossági fórum, ahol részletes tájékoztatást kaptak az ingatlan tulajdonosok a megépült
csatorna hálózatra való rákötés feltételeiről, teendőiről, az ügyintézés módjáról.

További információkért kérdéseikkel keressék meg:
CSATORNÁZÁSI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:
Civilek háza, Surány Akácos út 17.
Mócsai Zsuzsa tel. száma.: 06-20-991-2527
Hétfő: 12–17 óra
Szerda: 8–14 óra
Péntek: 10.30–14.30 óra
Páratlan hét szombat:14-16 óra
Fővárosi Vízművek: 06 40 247 247 vagy vizvonal@vizmuvek.hu

www.pocsmegyer.hu

Pócsmegyeri Kisbíró
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csefó tibor emlékére

CSEFÓ TIBOR EMLÉKÉRE
(1973-2016)
Tragikus hirtelenséggel, fiatalon
távozott közülünk. Sokan voltunk a temetésén, akiket mély
fájdalommal töltött el váratlan
halálának híre. Nehéz kifejezni
Szeretteinek őszinte részvétünket és együttérzésünket. Amikor katonaembertől búcsúzunk
a tisztelet és megbecsülés jeleként illendő sorolni a katonai
pálya állomásait: tisztségeket
és rendfokozatokat, amelyeket
hűségével és szolgálatával kiérdemelt.
A tisztelegő megemlékezés
részeként a Pócsmegyeri Kisbíró
nyilvánosságát kérve, szeretném
mindezt részletesen felsorolni:
1988 - 1992. Páncélos Technikusi végzettség, MH Gépjármű
Technikai Kiképző Szakközépiskola, Szabadszállás.
1992. 08. 01. Katonai avatás.
Őrmesteri rendfokozat. Beosztás: Szentendrei Kossuth Lajos
Katonai Főiskola, Biztosítási
Alegység.

1995. 08. 01. T ö r z s ő r m e s t e r i
előléptetés.
1996. 05. 01. - 2008. 08. 01.
A Csobánkai Helyőrségi Kiképzőbázison csoportparancsnokként, majd szakasz-tiszthelyettesi beosztásban dolgozott.

1999. Főtörzsőrmesteri előléptetés.
2008. 08. 01. – 2012. 06. 30.
Speciális tűzszerészként dolgozik Budapesten.
2013. Nyugalmazott főtörzsőrmester.
Nekünk, itt élő embereknek a katonai pálya mellett, a
keze munkáját dicsérő, gyönyörű kő kaspók jutnak majd mindig eszünkbe… Benne volt a szíve-lelke, egész élete. Ezért lett a
megemlékezés alapigéje: „Azután
megformálta az Úristen az embert a
föld porából, és élet leheletét lehelte
orrába. Így lett az ember élőlénnyé.”
(Mózes 1. könyve 2,7) „A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod: Térjetek vissza emberek! Elragadod őket, olyanok lesznek, mint
reggelre az álom. Kezeink munkáját
tedd maradandóvá! Kezeink munkáját tedd maradandóvá!” (Zsoltárok
könyve 90,3.5.17)
■ Kovách Tamás

Látogatás a Várkert Bazárban
Egy gyönyörű, napsütéses, kora
tavaszi napon kerekedtünk fel- a
Zöldszigeti Kör Polgári Kulturális Egyesület vállalkozó szellemű tagjai, - legutóbbi összejövetelünkön előzetesen megbeszélt
budapesti kirándulásunkra. Március végére nem igazán jellemző
szélcsendes, kellemesen enyhe
időben az úti célunk a felújított
Várkert Bazár volt.
Korábban budai lakos lévén
gyakran utaztam el és siralmas
szívfájdító látványt nyújtott a
valamikori híresen szép épületegyüttes, szinte düledezve, málló
vakolata alól látszó téglafalaival.
Most azonban, mikor megérkeztünk, lélegzetvisszafojtva,

ámultan és boldogan merültünk
el a varázslatos látvány csodálatában.
A Várkert Bazár Ybl Miklós
megálmodta teljes pompájában
tárult a szemünk elé a világörökség része. Budapest egyik ékessége. A csodaszép reneszánsz
kertből diszkréten elrejtett mozgólépcsőn juthatunk fel a felső
szinten található ú.n. Öntőház udvarra, ahonnan a Dunát,
a hidakat, az Országházat látni,
egyszóval fantasztikus panorámát élvezhettünk, s az udvar egy
hangulatos sarkában lévő étterem nyitott teraszán pihentük ki
a séta fáradalmait és értékeltük
ki az első benyomásokat.
www.pocsmegyer.hu

Nagyszerű élmény volt! A
közlekedés autó nélkül is egyszerű és kényelmes. Mi Szentendréig mentünk autóval, tovább
pedig hévvel a Batthyányi térig
majd villamossal 1-2 megállót.
Érdemes elmenni. Valóban
nagyszerű élmény!
Nekünk még jutott egy kis
hab is a tortára, ugyanis a Bazár
melletti Testőr Palotában megcsodálhattuk nagy festőnk,
Koszta József gyűjteményes kiállítását is, melyet május 21-ig
még megtekinthetnek.

■ Zöldszigeti Kör Polgári

Kulturális Egyesület
Csémy K.
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Surányi Fürdő Egyesület húsvéti rendezvénye
Márciusban rendezte meg a
Surányi Fürdő Egyesület immár
hagyományosnak mondható húsvéti tojáskereső versenyét kicsiknek és szüleiknek.
Gyönyörű napsütéses időben jött el a sok kisgyerek, hogy
összegyűjthesse a piros tojásokat. A rajt előtt már mindenki izgatottan várta, hogy mikor
kezdődik el a nagy megmérettetés. Mikor végre elhangzott a
start, egyszerre futott a sok gyerek, hogy első lehessen. A szülők
kintről bátorították a kicsiket,
akik minden fűszálat megvizsgáltak, hátha ott lapul a hőn áhított
piros tojás. Mindenki nagyon
ügyes volt, óvatosan szedegették
a gyönyörűen megfestett tojásokat. Legügyesebb Szoldán Lara
volt, aki 9 tojást tudott összegyűjteni. Gratulálunk neki!
Rendezvényünk támogatóinak
ezúton is köszönjük az önzet-

len felajánlásokat: Gizinek, Zalán
anyukájának, aki csodás tojásokat segített készíteni a nyusziknak, és Áginak, a surányiakat
mindig friss és bőséges áruválasztékkal elhalmozó segítőnknek, aki mindig támogatja közösségi programjainkat.

www.pocsmegyer.hu

Köszönjük a szülőknek is,
hogy elhozták gyermekeiket erre
a vidám programra!
Legközelebb a Gyereknapon
találkozunk a Pázsit-tónál, ahol
kézműves foglalkozással várjuk a
gyerekeket!
■ Surányi Fürdő Egyesület
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Ária és dalest / táncest

A tehetséges és eredményes teljesítményt felmutató fiatalokról szóló „sorozatunkban”
most Kiss Diánát mutatjuk be. Hangversenyére (melynek programja az utolsó oldalon
olvasható) minden érdeklődőt szeretettel várunk. (a szerkesztő)

Ária és Dalest Pócsmegyeren
2016. május 21-én szombaton
17:00 órai kezdettel, Kiss Diána
ad ízelítőt a komolyzene világából. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán
Wiedemann Bernadett Lisztdíjas operaénekesnőnél harmadéves klasszikus ének szakos hallgató. Tanárainak segítségével
az április első hetében megrendezett Centenáriumi IX. Nemzetközi Simándy József énekversenyen III. helyezést ért el.
Diána az idén diplomázik és szeretné azon családtagjait, bará-

tait és minden kedves érdeklődőt meghívni a koncertre, akik
nem tudnak Pécsen részt venni a
diplomahangversenyén, hiszen a
műsorban foglalt művek lefedik
a vizsgaelőadásának szinte teljes
egészét.
Zongorán közreműködik
Neumark Zoltán zongoraművész, játékával egyenrangú társként kíséri az énekeseket. Itthon
és külföldön egyaránt hallhatja
a nagyközönség, hiszen művészként már rengeteg pódiumon
bizonyított.

www.pocsmegyer.hu

Vendégfellépőként meghívta egy barátját Pekárdy Tamást,
ezzel is színesítve az estet.
Tamás is idén diplomázik a Pécsi
egyetemen, tehát feltörekvő
tehetségeket láthatunk és hallhatunk, ha részt veszünk az eseményen, betekinthetünk a pályakezdő fiatalok munkásságába.
Diána a koncertet
dédnagymamájának Vitálos
Istvánnénak ajánlja, aki
márciusban töltötte be
a 91. életévét.
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SURÁNY ELSZABADUL
(Sacre du printems - Tavaszünnep)
Igencsak meglódult a természet
így április táján. A madarak teli
torokból üvöltöznek, harsog a
haraszt, sarjad a szik, a bimbók
ezer virággá pattannak szét. Mindenhonnan döngicsélés és zümmögés hallik, az örökzöld fenyők
irigykedve bámulják a többi fa
friss lombját, és még a fű is másképp nő. Egyszóval új élet és dal
fakad!
ÉS AKKOR JÖN AZ EMBER!
De nem is akárhogyan! A jó
idő jöttével mintegy vezényszóra kicsődülnek a népek házaikból - mint bombariadókor szokás - és habozás nélkül nekiesnek a kertnek, háznak, mindennek. Hétvégére hosszú tömött
sorokban megérkezik az erősítés is a városból. Az alakalmi
surányiakból álló szabad csapatok. Így aztán teljes a kép. Együtt
a zenekar, a „Sufni Tuning Big
Band”, kezdődhet a látványelemekkel tűzdelt tavaszi szimfónia. Az első tétel felvezetői a motoros (!) láncfűrészek
és flexek. (Allegro Barbaro!) A
magyar zenekultúra horizontjának elmaradhatatlan, örök
hanggenerátorai. (Nem mellesleg boldogult Guillotin doktor is kidobta volna az elhíresült
nyaktilóját, ha a maga korában
ismeri ezt a két finom hangolású műszert!) Szóval a motoros
láncfűrész! Van ennek egy szolidabb – elektromos – változata is,
de ennek a hangja jelentéktelen
a barokkos hangzású nagytesó
mellett. (Ráadásul két utcával
odébb már szinte alig hallani!)
A duett másik hangja a szárnyaló szoprán, a flex! Lánykori
nevén: Winkelscheifer – magyarul sikító) A hazai jedi-lovagok

nagy fordulatszámú fénykardja a
közép-magyarországi Excalibur!
Nincs olyan ház, ahol ne lapulna a tulipános ládikó legalján egy
flex! Igen sokoldalú hangszer!
(Papa! Hama’ hozzad a flexet,
a kis Brandon feje beszorult a
bicikliküllők közé, vagy az ólajtóba, … vagy a bárhova!) A flex
mindenre jó! Mint a Kalmopyrin! Mellékhatása e két remek
eszköznek, hogy ilyenkor persze
ugrásszerűen megnő a baleseti
sebészetek viharvert közönsége.
A második tételbe belép lassan (adaggio!) egy új instrumentum: a fűnyíró! Ennek is van
egy akusztikus (motoros) és egy
elektromos változata. Tisztára
mint a gitároknál! Persze, hogy
itt is a motoros az igazi, mert
jól lehet alkalmazni némi gázadással (crescendo!) a hangzását. Sokszínűségére jellemző, hogy létre lehet vele hozni a
remek hangokon túl szép gyepet, friss fűillatot, és skinhead
vakondokat. Mindezek közben
belépnek a szólisták is, akik harsány (forte!) Isten- és emberkáromlással színesítik a zenei csemegét. Mert magyar ember egy
esetben tud csak csendben dolgozni: ebédszünetben! Azért,
amikor bealkonyul, lassan a
végére ér a hangverseny (coda!),
az őrület határán lévő önkéntes
hallgatóság nagy-nagy örömére.
De hátra van még a közkedvelt
zárótétel, amikor is a „zenészek”
beindítják az elmaradhatatlan
esti füst –show-t! Az egésznapi
decibel-parádé tárgyi bizonyítékainak pusztítótűz által történő
megsemmisítését. Ez persze nem
csak bizonyos optikai kommunikációs forma (lásd még: ameriwww.pocsmegyer.hu

kai őslakosság, vagy pápa-választás!), hanem a szigeten jelenlévő élőlények teljes kiirtására tett
biztató kísérlet. Ilyenkor minden mondat, ami így szól, hogy:
„Gyere, mama, szívjunk egy
kis friss levegőt a kertben…”,
értelmét veszti. Mert, ha beindul a FÜST, madarak hullnak alá
az égből, fuldokló és köpködő
humanoid robotok bóklásznak
tétován az égig érő gomolygásban, elhagyott kisdedek keresik
ríva rég eltűnt szüleiket. És füstbe megy a terv, emberek, állatok,
minden! Föld és ég egybeolvad,
a civilizáció felfüggesztve! Mert
PÉNTEK van! Vagy HÉTFŐ! És
akkor lehet! Sőt kell, muszáj! És
a tűzben pusztul frissen nyírt fű,
gally, ág, PET-palack, autógumi,
és zöldhulladék-zsák. Ilyenkor
elég, ha a bablevesbe belelógatod a fejed – megspórolod a füstült csülköt! Rá sem kell gyújtani,
és még a mozdony is eltévedne.
Ezek után az elgyötört túlélők bebotorkálnak a füstszagú
kunyhójukba – feltéve, ha betalálnak - és elnyúlnak a füstszagú
nyoszolyájukban, és a megváltó
elalvás előtt még azon „füstölögnek”, hogy milyen könnyű dolga
volt a szentimentális Rousseaunak a természetbe visszatérést
ajánlgatni, úgy a – civilizálatlan
- 1740 körül.
De azért ne legyünk igazságtalanok! Lássuk be, hogy az idei
tavasznak igenis vannak szép pillanatai!
Nagyjából keddtől péntekig.
ui.: Mindenesetre most
megyek, és meghallgatom Frank
Zappa Csendlemezét!
■ Karádi György
			
(túlélő)
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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

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

Pócsmegyeri Kisbíró
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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. május

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

Pócsmegyeri Kisbíró
2016. május

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
2016. május

örkény egypercesek / kihívás napja

www.pocsmegyer.hu
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Ária és dalest

www.pocsmegyer.hu

