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Kedves Olvasó!
Reméljük, örömmel és az újdonság iránti izga-
tottsággal vette kézbe megújuló lapunkat.

Engedve az idők szavának, hallgatva az épí-
tő kritikákra, az újság teljesen át fog alakul-
ni. Új szerkesztő, új szerkesztőbizott ság, új 
forma, új tartalmak. Szeretnénk az értékes, 
jó dolgokat megtartani a régiből, vissza-
nyúlva a kezdetekig, amikor is 2008-ban 
Pest megyei média díjat kapott  az újság, 
egyetlen kis helyi lapként az országban. 
Szeretnénk azonban a 21.századi igények-

nek is megfelelni. Egy interaktív lapot épí-
tünk, ahol minden helyi lakos véleményé-
nek helye van, minden jó ötletet szívesen 
veszünk. Elsődleges célunk a tájékoztatás. 
A pontos és folyamatos tájékoztatás köz-
ügyekről, eseményekről.
Már az első új számban megszólal Németh 
Miklós polgármester úr, továbbá szeret-
nénk, ha minden számban megszólalna 
egy-egy képviselő. Az újság megtartja az 
esemény táblát, melyből tájékozódni lehet 
a várható rendezvényekről.
Megújul és átláthatóbb lesz az információs 
blokk, ahol közérdekű telefonszámokat 
találnak. Ha van olyan telefonszám, ami 
közérdekű, és még sincs feltüntetve, kér-
jük, jelezzék felénk e-mailben, telefonon 
vagy levélben. A szerkesztő bizott ság szá-
mára kiemelt fontosságú, hogy mindenki 
büszke legyen a településre, ahol él, illetve 
lakótársaira is, ezért terveink közt szerepel, 

hogy bemutassuk a faluban és a faluért dol-
gozó embereket. Ha van ötlete, hogy kit 
mutassunk be, vagy van olyan írása, ami-
től értékesebb lesz az újság, akkor kérjük, 
jelezze felénk. Egy jó lap nincs meg szóra-
koztatás nélkül, ezért egy keresztrejtvényt 
is becsempészünk.
Az utolsó, amit kérnénk, az a türelem, 
együtt érzés és a segítség. Lelkesek va-
gyunk, tele tervekkel, de nem gondoljuk, 
hogy nálunk van az igazság köve. Sok dol-
got kell megújítanunk, és nagyon számí-
tunk a kedves olvasók aktivitására. Jó len-
ne, ha minden hónap első munkanapján 
mindenkihez eljuthatna az újság, ezért arra 
kérjükav, hogy írását, hirdetését, kérését, 
kérdését, észrevételét minden hónap 15-ig 
küldje el e-mail címünkre.
Fogadják tehát olyan sok szeretett el az újsá-
got, ahogy azt mi készített ük!
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Idén elkerülve az Eperfesztivált és a nagy 
budapesti gyereknapot Pócsmegyeren má-
jus 21-én ünnepeltük gyermekeinket. Az 
idő kegyes volt, hisz gyönyörű napsütés-
ben telt az egész nap. A programokat úgy 
érzem kár felsorolni, hisz azok visszakeres-
hetőek az előző számból. Inkább választa-
nám az egy kép száz szónál is többet mond 
megoldást. Köszönöm szépen az Önkor-
mányzatnak a rendezvény támogatását, és 
köszönöm a Surányi Fürdőegyesületnek 
az önkéntes munkát a kézműves asztalnál.

SZŐCS PÉTER

2016. május 21-én szombaton 17:00 
órai kezdett el, az Inkubátorházban lépett  
fel Kiss Diána, aki ízelítőt adott  a komoly-
zene világából. Jelenleg a Pécsi Tudomány-
egyetem Művészeti Karán, Wiedemann 
Bernadett  Liszt-díjas opera-énekesnőnél, 
harmadéves klasszikus ének szakos hall-
gató. Tanárai segítségével az április első 
hetében megrendezett  Centenáriumi IX. 
Nemzetközi Simándy József énekverse-
nyen III. helyezést ért el.

Diána az idén diplomázik, és szerett e 
volna bemutatni tudását azon családtagjai-
nak, barátainak és minden kedves érdeklő-
dőnek, akik nem tudnak Pécsen részt ven-
ni a diplomahangversenyén. A műsorba 
foglalt művek lefedték a vizsgaelőadásának 
szinte teljes egészét.

Zongorán közreműködött  Neumark 
Zoltán zongoraművész, aki játékával 
egyenrangú társként kísérte az énekese-
ket. Itt hon és külföldön egyaránt hallhatja 
a nagyközönség, hiszen művészként már 
rengeteg pódiumon bizonyított .

Vendégfellépőként meghívta egy ba-
rátját Pekárdy Tamást, ezzel is színesítve 
az estet. Tamás is idén diplomázik a Pécsi 
egyetemen, tehát feltörekvő tehetségeket 
láthatt unk és hallhatt unk az eseményen. 
Betekinthett ünk a pályakezdő fi atalok 
munkásságába.

Diána a koncertet dédnagymamájának, 
Vitálos Istvánnénak ajánlott a, aki március-
ban töltött e be a 91. életévét.

Gyereknap a Pázsit-tónál Kiss Diána
ária és dalest
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A településre gépkocsival érkezők az út két ol-
dalán, a korábbi évekhez képest, szembetűnő 
változásokat láthatnak. Mindezeket fi gyelem-
be véve kértük Németh Miklós polgármester 
urat, tájékoztassa olvasóinkat, milyen felada-
tokat sikerült megoldani az elmúlt időszakban, 
valamint milyen terveik vannak a közeljövőre 
nézve?

Mielőtt  válaszolnék a konkrét kérdésre, 
meg kell említenem egy szervezeti válto-
zást. Nemrég személyi változás történt a 
Pro Pócsmegyer Településfejlesztési Kft . 
élén. Az önkormányzat tulajdonában levő 
gazdasági társaság vezetésére egy mun-
katársunkat, Klibán Zitát kértük fel, aki 
végzett ségét, munkához való hozzáállását 
tekintve teljes mértékben alkalmas a fel-
adatra. A jövőben több fontos feladat hárul 
majd a Pro Pócsmegyer Kft -re.
A feltett  kérdésre a válaszom, hogy az uniós 
pályázatokat lezártuk, jelenleg az elszámo-
lások időszakát éljük. Az elmúlt években 
három nagy projektet kezeltünk. A csator-
názás, az Inkubátorház építése, és a Klíma-
park. A csatornaépítés kapcsán, a műszaki 
átadás 2015. decemberben megtörtént, de 
ez nem jelenti a munkák teljes befejezését. 
A kivitelező jelenleg is a helyszínen tartóz-
kodik, javítja a feltárt hibákat, pótolja az el-
maradt bekötéseket. Az utak helyreállítása 
folyamatban van.
Az 1500 négyzetméter alapterületű Inku-
bátorház elkészült, várjuk a használatba-
vételi engedélyt a hatóságoktól. Terveink 
között  szerepel az Inkubátorház mellett i 
sportpálya helyreállítása is.
A Klímapark projekt lehetőséget adott  az 
önkormányzatnak, így az itt  élő lakosoknak 
is a vagyongyarapodásra. A projekt kereté-
ben megvásárolt összesen 5,4 ha földek régi 
tulajdonosai nagy áldozatot hoztak ennek 
érdekében. A projekt keretében 250 db fa-
csemetét ültett ünk, valamint füvesített ünk. 
A területet nemrégiben körbekerített ük. 
Nagyon fontos, hogy ez nem egy közpark, 

hanem egy parkosított  terület, amely ese-
tében egy kötelező, 5 éves pályázat fenn-
tartási időnek kell megfelelnünk. A beke-
rítésnek két fő oka volt. Az egyik, hogy az 
említett  terület kapcsolódik a tóhoz, és azt 
szeretnénk, hogy ne egy körbefutó „rodeó 
tér” legyen, hanem egy karbantartott , tiszta 
terület mindazoknak, akik oda bemennek. 
A bekerítés másik oka, hogy egy nyitott  tér 
esetében az állati ürüléktől kezdve minden 
oda kerülhet, ami közegészségügyi szem-
pontból nem megengedett .
Elképzelésünk, hogy egy olyan kulturális, 
turisztikai és sportközpontot alakítsunk 
ki, amely a térség vonzó pontjává válhat. 
Örülni fogunk, ha ki tudjuk szolgálni a 
Szentendrei- sziget és a környező dunaka-
nyari települések lakosságának igényeit. A 
Pázsit-tó esetében érdemes megemlíteni, 
hogy az ÁNTSZ elvégezte a vízminőség 
vizsgálatot, megadta a fürdésre az enge-
délyt, így június elsejétől a Pro Pócsme-
gyer Kft . üzemeltetésében ki fog nyitni a 
strand. Fontos, hogy a bevétel az önkor-
mányzati tulajdonú cégnél marad, aki azt 

visszaforgatja a szükséges beruházásokra 
és fejlesztésekre. Vannak nehézségeink is, 
hiszen a tónál lévő étt erem teraszánál az 
elmúlt időszak árvizeinek következtében, 
a tó vízszintjének emelkedése és csökkené-
se miatt  egy rézsűcsúszás jött  létre. Ennek 
helyreállítási munkái folyamatban vannak. 
A költségek fi nanszírozására pályázatot 
nyújtott unk be.
Az étt ermet terveink szerint az ősz folya-
mán megnyitjuk. A nagy érdeklődésre 
való tekintett el jelenleg esküvőkre, családi 
rendezvények lebonyolítására lehet bérbe 
venni. A későbbiekben pedig elképzelhető, 
hogy gyermekétkeztetésnek is helyet tud 
majd biztosítani.
A jövőre nézve a két legfontosabb felada-
tunk a Napsugár tér rendbetétele, felújítá-
sa, valamint egy bölcsőde építése Surány 
területén.
A leírtakból is látszik, hogy feladat van bő-
ven. Mindent megteszünk, hogy a telepü-
lés érdekeit szem előtt  tartva megoldjuk 
azokat.

SZERKESZTŐ

Polgármesteri tájékoztató!
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A Képviselő-testület 2016. április 28-án tartott 
rendes ülésén az alábbiakban a lakosságot 
érintő leglényegesebb információkat tartal-
mazó napirendi pontokból állítottunk össze 
egy tájékoztatást. A teljes jegyzőkönyv megte-
kinthető a www.pocsmegyer.hu oldalon.

Az 1. napirendi pontban a civil 
szervezetek beszámolója hangzott  el a 
2015-ös évben végzett  munkájukról, ame-
lyet teljes terjedelmében megtalálnak hon-
lapunkon.

A 2. napirend a helyi adórendelet 
módosításáról szólt. Zákányné dr. Szőke 
Tímea jegyző tájékoztatt a a képviselőket, 
hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Tör-
vényességi Felügyeleti Osztálya 
átt ekintett e a település helyi adók-
ról szóló rendeletét, és szóban 
jelezte, hogy a telekadóra vonat-
kozó adókötelezett ség megfogal-
mazása nem felel meg a törvényi 
szabályozásnak, mivel a törvényi 
szabályozáshoz képest a helyi ren-
delet eltérő defi níciót használ.

A helyi rendelet kizárólag a 
belterületi földekre ír elő telekadó 
fi zetési kötelezett séget, míg a tör-
vény a külterületi telkekre is. Helyi 
önkormányzat rendelete nem lehet ellen-
tétes magasabb szintű jogszabállyal, ezért a 
rendelet módosítása szükséges.

A helyi adók kivetése mind ez idáig a 
helyi rendelet alapján történt, belterületi 
telkekre, külterületi telkekre vonatkozó 
telekadó nem került kivetésre. Ezzel a mó-
dosítással a külterületi telek is adókötelessé 
válik, ez év közbeni adókivetést tenne szük-
ségessé. Az évközi adókivetés a törvény ér-
telmében azonban nem lehetséges, ezért 
a rendelet a tervezet szerint 2017. január 
1-jén lép hatályba.

A 3. napirendi pont témája a kedv-
telésből tartott  állatok tartásáról szó-
ló rendelet volt.
Az ülésen döntés született  a Polgármesteri 
Hivatal igazgatási szünet időtartamá-
nak meghatározásáról, amely

a) nyáron, 2016. augusztus 10-től,
 2016. augusztus 24-ig

b) télen: 2016. december 20-tól
 2017. január 1-ig tart.

Az igazgatási szünet időtartama alatt  a 
Polgármesteri Hivatal zárva tart, de ügyelet 

útján biztosítja a zavartalan ügymenetet és 
a feladatellátást. 

Az aktuális témák keretében Fazekas 
János képviselő beszámolt a Testületnek 
a hulladékgazdálkodás jelenlegi hely-
zetéről és a törvényi szabályozásából eset-
legesen felmerülő problémákról. Ennek 
keretében tájékoztatást adott  arról, hogy a 
hulladékgazdálkodás jogszabályi változá-
sának értelmében a szolgáltatásba belépő 
állami intézmény, a Nemzeti Hulladék-
gazdálkodási Koordináló és Vagyonkeze-
lő (NHKV) Zrt. A 2012. évi CLXXXV. a 
hulladékról szóló törvény 2016. április 1-i 
módosításával az alábbi, önkormányzato-
kat érintő új szabályok léptek életbe: 

Az önkormányzatok 2016. június 30-ig 
módosítják a közszolgáltatási szerződései-
ket oly módon, hogy azokból törlésre kerül 
a közszolgáltatási díjbeszedés és a kintlévő-
ség kezelés, valamint rögzítésre kerül, hogy 
a közszolgáltató részére a Koordináló szerv 
a közszolgáltatási szerződésben rögzített  
feladataiért szolgáltatási díjat fi zet.

Fazekas János egyeztetett  Farkas Balázs-
zsal, a Zöld Híd Régió Kft . ügyvezető igaz-
gatójával, akit megkért arra, hogy a soron 
következő Testületi ülésen vegyen részt és 
tájékoztassa a Testületet a jelenlegi helyzet-
ről.

Németh Miklós polgármester beszá-
molt arról, hogy a Fővárosi Vízművek 
Zrt. a csatornahálózatra való rákötés 
lehetőségét az április 18-val kezdődő 
hétt ől engedélyezi. Az április 15-én tartott  
lakossági fórumon a Vízművek képviselői 
elmondták, hogy kezdetben heti 50 ingat-
lan bekötését tudják vállalni. A kb. 1200 
surányi ingatlan bekötése előreláthatólag 
több hónapig fog tartani, ezért a beköté-
sekhez vállalt önkormányzati támogatás 

határidejét célszerű ez év végéig meghosz-
szabbítani.

A Polgármester úr beszámolt arról, 
hogy a Szentendrei Rendőrkapitányság 
Tahitótfalui Rendőrőrsön a jelenleg betöl-
tetlen pócsmegyeri körzeti megbízott i 
státuszt 2016. június 1-jétől Komora And-
rás személyében kívánja betölteni.

Klibán Zita, a Pro Pócsmegyer Kft . ügy-
vezetője tájékoztatást adott  arról, hogy 
az Önkormányzat a 2016. évben indulni 
kíván a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűj-
temények Kollégiuma által a kistelepü-
lések könyvtárainak szakmai eszköz-
fejlesztésére szóló pályázaton. 
A pályázati kiírás alapján az igényelhető 

támogatás max. 3,5 millió Ft, a tá-
mogatási intenzitás mértéke max. 
90%. A pályázat feltétele, hogy 
100nm területet kell biztosíta-
nunk a könyvtár számára. Ezt az 
Inkubátorházban két, egymással 
szemben lévő terem igénybevé-
telével tudjuk biztosítani. A pá-
lyázaton elnyert pénzt új bútorok 
vásárlására, illetve technikai esz-
közök beszerzésére fordítanánk.
Elhangzott  továbbá, hogy tör-
vénymódosítások alapján, 40 főt 

meghaladó 3 év alatt i gyermeklétszám ese-
tén önkormányzati hatáskör lesz a bölcső-
dei ellátás biztosítása. A feltételek megte-
remtéséhez pályázati forrás szükséges. A 
Polgármester, aki a bölcsőde megépítését 
mindenképpen Surányban szeretné meg-
valósítani, kérte a Testület felhatalmazását 
a források felkutatásához.

Szintén az aktuális témák keretében 
hangzott  el, hogy a Pázsit tó délkeleti te-
raszrésze egy suvadásos folyamat ered-
ményeképpen megsüllyedt, amelynek a 
helyreállítását egy vis major pályázat 
segítségével tervezünk helyreállítani. 

Szóba került továbbá, hogy az Önkor-
mányzat a korábbi évekhez hasonlóan a 
2016. évben is indulni kíván a kompok, 
révek felújítására kiírt pályázaton. A 
Peiker és Társai Kft . nyilatkozott  a pályázati 
összeg tervezett  felhasználásáról.

Döntés született  továbbá arról, hogy 
tekintett el arra, hogy betegség miatt  a Hi-
vatal fi zikai állománya lecsökkent, a zöld-
felületek karbantartására szerződést 
kívánunk kötni a Sziget-kert Bt.-vel.

JEGYZŐ

Önkormányzati hírek
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Barangoló Óvoda
Bár a cikk írásakor, még sokat esik az eső, és a 
gumicsizmáknak, kabátoknak sem mondhat-
tunk búcsút, ennek ellenére minden gyerek, és 
felnőtt érzi az óvodában, hogy egész biztosan 
hamarosan megérkezik a nyár.

Egyre több időt tölthetünk a szabadban, és 
hamarosan véget ér az óvodában a nevelési 
év kötött ebb része.
A nagycsoportosok egyre többször beszél-
nek az iskoláról, a tanító nénikről, a szept-
emberben még sírva érkező kicsik pedig, 

mosolygós, magabiztos óvodásokká vál-
tak.
Az elmúlt időszakban számos esemény 
történt az óvodában. A tél, sajnos ismét 
nagyon enyhe volt, hóember építésről, 
szánkózásról inkább csak verseltünk me-
séltünk, ezért egy vidám farsangi mulat-
sággal gyorsan el is kergett ük. Tavasszal 
bővelkedtünk ünnepekben, események-
ben. Március 15-e környékén zászlókat, 
kokárdákat készített ünk a gyerekekkel. 
Húsvét előtt  családi játszóházba vártuk a 
gyerekeket közös kézműveskedésre, május 
elején pedig, nem felejtett ük el felköszön-
teni az édesanyákat, nagymamákat sem.
Pedagógus társaimmal fontosnak tartjuk, 
hogy a természet szeretetére, megbecsü-
lésére neveljük a gyerekeket, ezért a Víz 
világnapján a vízzel, a vízben élő állatokkal 
kapcsolatos tevékenységekben vehett ek 
részt a gyerekek, míg a Föld napját közös 
virágültetéssel ünnepeltük meg, illetve 
közös szemétszedésre hívtuk a családokat 

(sajnos mérsékelt sikerrel), a „Te Szedd” ak-
ció keretében.
Több alkalommal szerveztünk bábszín-
házat, koncertet az óvoda falain belül, és 
a nagyobbak cirkuszba, múzeumokba is 
ellátogathatt ak az óvodai csoportjaikkal. 
Annak ellenére, hogy már csak néhány 
hét van hátra, még számos tervünk van 
az elkövetkező időre is. Az évzáró, ballagó 
ünnepségek megszervezésén túl, a Kihívás 
napja kapcsán egy sportos, aktív délelőtt öt 
szeretnénk szervezni a gyerekeknek, és ter-
mészetesen nem feledkezünk meg az óvo-
dában is megünnepelni a gyereknapot.
Remélem, a felsorolt programokkal sike-
rült örömet szereznünk kollégáimmal, az 
óvodába járó gyerekeknek, és általuk élmé-
nyekkel, ismeretekkel gazdagodhatt ak!
A nyári szünet július 18. – augusztus 22.
Munkatársaim, és a magam nevében szép 
nyarat, jó pihenést kívánok!

NAGY KORNÉLIA ÓVODAVEZETŐ

Az Inkubátorház működése rövidesen megkez-
dődik. Terveink szerint július hónapban elindul 
az üzemelés. A Táncsics utcában lévő Művelő-
dési ház és könyvtár átköltözik az új épületbe, 
így a kulturális események nagy része is ide 
koncentrálódik majd.

A pályázati pénzből épült Inkubátorház 
elsődleges funkciója a helyi és környékbe-
li vállalkozások támogatása. Az épületben 
az alábbi szolgáltatásokat lehet kedvezmé-
nyes áron igénybe venni.
• Egy cég – egy asztal szolgáltatás.

Egy bútorokkal, számítástechnikai eszkö-
zökkel berendezett  irodában, több mun-
kaállomás kerül kialakításra, amelyért ha-
vonta kedvezményes havi fi x szolgáltatási 
díjat fi zetnek a vállalkozások. A szolgálta-
tási csomagba ingyenes Wifi  használat, 
havi meghatározott  oldal A/4 fekete-fehér 
fénymásolás/nyomtatás, meghatározott  
oldal A/4 színes fénymásolás/nyomtatás 
is tartozik, illetve ingyenes tárgyaló hasz-
nálat hetente több alkalommal.

• Tárgyaló, előadóterem, csarnok bérlés
• Irodabérlés
• Technikai eszközök bérlése

• Irodai szolgáltatások: fénymásolás, 
nyomtatás, dokumentum spirálozása, 
laminálás, szkennelés

• Egyéb szolgáltatás: könyvelési- és adóta-
nácsadás, hitel- és fi nanszírozási tanács-
adás, pályázati tanácsadás, jogi tanács-
adás, marketing- és reklámtanácsadás

A részletek kidolgozása, a partnerekkel való 
egyeztetés jelenleg folyamatban van, így az 
árakkal kiegészített  tájékoztatást a követke-
ző lapszámban tudjuk megadni.
Célunk elsősorban a helyi, másodsorban a 
környékbeli vállalkozók támogatása. Kér-
nénk mindazokat, akiknek olyan vállalko-
zásuk van (könyvelő iroda, jogi iroda, hitel-
tanácsadás, pályázati tanácsadás…), mely 

segítséget tud nyújtani tanácsadással kezdő 
vállalkozásoknak, vagy azoknak, akik most 
szeretnének vállalkozást indítani, hogy 
vegye fel a kapcsolatot a Pro Pócsmegyer 
Kft .-vel.
Várjuk azon kezdő, illetve már működő 
vállalkozásokat is, melyek úgy érzik, hogy 
az Inkubátorház szolgáltatásai segítségükre 
lehetnek a jövőben.

Jelentkezés: 
Pro Pócsmegyer Kft .
Klibán Zita
Tel.: 30/8444439
E-mail: inkubatorhaz@pocsmegyer.hu

Inkubátorház
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A 2010-ben felállított  faluköszöntő táblá-
kat az időjárási viszontagságok, az eső és a 
tűző nap erősen megrongálta. 
A Zöldszigeti Kör Polgári Kulturális Egye-
sület látva a táblák állapotát felújítt att a 
mindhárom táblát, így azok ismét szépen, 
rendezett  külsővel köszöntik az ide érkező-
ket.
 Egyesületünk reméli, hogy a táblákhoz ül-
tetett  virágok ott  is maradnak a környezetet 
szépítve, és nem viszi el senki azokat saját-
jának tekintve, mint ahogyan az korábban 
megtörtént.
A táblák és a virágok is mindnyájunké és 
milyenségük, állapotuk a falut minősítik, 
ezért örüljünk és becsüljük meg, hegy ne-
künk ilyen szép köszöntő tábláink vannak.

ZÖLDSZIGETI KÖR POLGÁRI KULTURÁLIS EGYESÜLET

Az alábbiakban szeretnénk összefoglalni azo-
kat a feladatokat, melyek azon surányi lakoso-
kat érint, akik a most épült csatornahálózatra 
szeretnének rákötni.

Rácsatlakozás menete:
• A Civilek házában (Surány, Akácos u. 

17) ügyfélfogadási időben, Mócsai Zsu-
zsától, vagy a Fővárosi Vízművek buda-
pesti irodájában (1134 Budapest, Váci 
út 23.) át kell venni a következő nyom-
tatványokat: szolgáltatási igénybejelentő, 
ingatlanon belüli tervjóváhagyó lap, kivi-
telezői nyilatkozat, több tualajdonosnál 
tulajdonosi hozzájárulás.

• A nyomtatványok kitöltése után, fel kell 
keresni egy erre szakosodott  tervezőt.

• A tervezőnek át kell adni a már kitöltött  3 
db nyomtatványt.

• Az elkészült terveket a tervező átadja 
Mócsai Zsuzsának.

• Mócsai Zsuzsa az összegyűjtött  terveket 
és a kitöltött  nyomtatványokat beviszi 
majd a Fővárosi Vízművekhez engedé-
lyeztetés céljából. A tervek jóváhagyása 
kb. 1 hetet vesz igénybe.

• Mócsai Zsuzsa visszaadja a tervezőknek 
a már jóváhagyott  terveket, akik vissza-
jutt atják azokat megbízójuknak. A terve-
ző az elvégzett  munkáról számlát ad.

• A jóváhagyott  tervek alapján meg lehet 
építeni a belső hálózatot a tisztítóaknától 
az épületig. Felhívjuk szíves fi gyelmüket, 
hogy ekkor még nem szabad rákötni a 
rendszert a gerinccsatornára, és az elké-
szült vezeték két végét nem szabad bete-
metni!

• Amint elkészült a belső hálózat, fel kell 
hívni a Fővárosi Vízműveket az alábbi 
telefonszámon: 06-40/247-247, akik-
kel időpontot kell egyeztetni a helyszíni 
szemléről. A szemle alkalmával 5.000 Ft 
MEO díjat kell megfi zetni, melyről a la-
kos számlát kap.

• Amint átvételre kerül a rendszer, mind-
két végét csatlakoztatni lehet. (gerinc-
hez, házból kijövő vezetékhez)

• Utolsó lépésként kérjük, hogy a két 
számlát (tervező, MEO díj) szíveskedje-
nek behozni az önkormányzathoz, ahol 
15.000 Ft-ot visszatérítünk.

Ügyfélfogadás: 
Civilek háza (Surány, Akácos u. 17.)
Hétfő:  .............................................. 12.00 – 17.00
Szerda:  ................................................8.00 – 14.00
Péntek: ............................................ 10.30 – 14.30
Páratlan hét Szombat:  .......... 14.00 – 16.00

Tel.: 20/991 2527 – Mócsai Zsuzsa
PÓCSMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Lakossági tájékoztatás
a csatornabekötés menetéről

Már több éve, hogy a falu gyerekeit a 
különböző mozgásformákon keresztül 
igyekszünk a sportos életmódra nevelni. 
Az akkori lelkes kisfiúkból mára maga-
biztos felső tagozatos „öreg” diákok let-
tek.
A csapatszellem, rengeteg sikerélmény 
segíti a közösség épülését, valamint az 
egyéni személyiségfejlődésére is jóté-
kony hatással van. Igyekszünk a mozgás 
által kínált eszköztárból minél szélesebb 
perspektívát bemutatni, és ezek segítsé-
gével értékeket közvetíteni az érdeklő-
dőknek. 
Meggyőződésünk, hogy a közös gye-
rekkori élmények a későbbi lokálpatri-
otizmus alapjai, valamint hisszük, hogy 
a szülőket a gyerekeken keresztül lehet 
leginkább alkotó közösséggé formálni!
A Pócsmegyer Polgármesteri Hiva-
tal segítségével, sikerült a pócsmegye-
ri gyerekek, valamint falusi nagyszülők 
unokáinak a nyári szünetet csökken-
tett költségekkel, élményben gazdag, 
hatékony és közösségi szórakozást nyúj-
tó szabadidős programokkal eltölteni!
• nyáron napközis sporttáborban 

találkoztunk több falusi gyerekkel 
(több mint 30 pócsmegyeri gyerek 
vett részt a nyár folyamán a turnusok 
valamelyikén, volt, aki több hetet is 
velünk töltött),

 ° biciklivel közlekedtünk a Szigeten,
 ° a tónál és a surányi homokos stran-

don fürödtünk és ebédeltünk,
 ° kenuztunk a Vadkacsa szigetre-öböl-

be,
 ° falmászás, tenisz, íjászkodás, úszás és 

strandolás is volt Leányfalun,
• kiscsoportos úszásoktatás indult 

minden korosztálynak télen Duna-
bogdányban, nyáron Leányfalun a 
Fortuna üdülő medencéiben, ahol 
nyári intenzív hetes tanfolyamokat in-
dítottunk.

Terveink:
• kenutúrát szervezni a Dunán, és ezáltal 

a kamaszodó korosztályt az evezés felé 
terelni- Horváth Csaba, olimpia bajno-
kunk segítségével a Vadkacsa-telepen,

• kerékpárturárák,
• korszerű erőnléti edzések vezetése 

akár felnőtt korosztálynak is a faluban
BECKER BARBARA, SIDÓ SZABOLCS

Gyermeksport 2015. évi 
beszámoló

Faluköszöntő táblák
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A szeretet soha el nem múlik. 1Kor 13,8

Református lelkipásztor 35 esztendőn át szol-
gált Pócsmegyeren és Leányfalun. 

Szolgálata meghatározó nyomot ha-
gyott  az itt  élőkben. Gyülekezetei ma is él-
nek, épülnek szolgáló életének számtalan 
gyümölcséből. Hivatásának gyakorlásával 
nehéz történelmi időkben mutatott  egyete-
mes példát.

Borzsák Sándor 1916. június 20-án 
született  Monoron. Születésének 100. év-
fordulóján hálaadással emlékeznek gyüle-
kezetei a lelkipásztorra. Mindenkit szere-
tett el várunk 2016. június 19-én, vasárnap 
az ünnepi megemlékezésre, a pócsmegyeri 
református templomba!

Akik sokak nevében emlékezni fognak: 
Deák Ernőné, Hamar István ny. lelkipász-
tor, Pásztor Péter műfordító, Dr. Szűcs 
Ferenc em. teológiai professzor és Tegzes 
Lászlóné Bibó Borbála.

A PÓCSMEGYERI ÉS LEÁNYFALUI PRESBITÉRIUM

CéladakozásBorzsák Sándor
A pócsmegyeri református templom harang-
rendszerének újjáépítésére.

A harangszó benne él tájban. Szólítja a 
lelket. Hallom, és tudom: itt hon vagyok. A 
pócsmegyeri harangok a környék népének 
régóta fontos társai és kísérői. Ahhoz, hogy 
ez hosszú időre így is maradhasson, a teljes 
harangrendszer újjáépítése vált szükséges-
sé. A munkálatok 1.8 millió Ft-ba kerülnek. 

Kivitelező a Rancz Kft ., Székesfehér-
várról. A gyülekezet a beruházás fedezeté-
nek előteremtésében hálás szívvel köszöni 
mindenki adományát! Minden mértékű 
felajánlást köszönett el veszünk! Az adako-
zás történhet személyesen a lelkészi hiva-
talban, vagy az istentisztelet előtt  és után. 

Köszönjük, ha igénybe veszik számla-
számunkat a Dunakanyar Takarékszövet-
kezetnél: 64700045-10002584. Kérjük, ez 
esetben írják a megjegyzés rovatba: „HA-
RA NGRA ”. Szándékunk szerint először 
2016. október 23-án, az 1956-os forrada-
lom 60. évfordulóján szólal meg a teljes 
harangrendszer. 

Ez azt jelenti, hogy Pócsmegyeren újra 
lehet majd „hármazni”. Szeretnénk ismé-
telten üzembe helyezni a képen látható 
harmadik harangot, amelyet 1972-ben 
Hagymási József, a gyülekezet gondnoka 
és felesége, Hegedűs Zsuzsánna adomá-
nyozott  egyházközségének.

Hagymási József – másokkal együtt  
– többször került Rákosi és Kádár börtö-
nébe. A harang újbóli megszólaltatásával a 
kommunizmus helyi áldozatainak is sze-
retnénk emléket állítani.

A PRESBITÉRIUM

2016. évi konfi rmandusok a református egyházközségben

 NYÁRI ZENÉS ESTÉK
A PÓCSMEGYERI REFORMÁTUS 

TEMPLOMBAN

2016. június-augusztus

2016. június 26. 
vasárnap este 6 óra

Sipkay Deborah – hárfa
Embey-Isztin Zsófi a – fuvola
Kökényessy Zoltán – brácsa

2016. július 17. 
vasárnap este 7 óra

Demeniv Mihály – harmonika
 a tavalyi virtuózok egyik kiemel-

kedő szereplője

2016. augusztus  14. 
vasárnap este 7 óra

Pap Anna Inkeri zongoraestje

Minden zenét szerető érdeklődőt 
szeretett el várunk!
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Tavaly indult útjára a Dunaparty szemét-
szedő akció amely célzott an a Duna part-
ján élők fi gyelmét hívja fel a környezetünk 
folyamatos karbantartásának, tisztításának 
fontosságára. Tavalyi hatalmas érdeklődés 
idén még növekedett  is. Csak Surányban 
meghaladtuk a tavalyi létszámot a meg-
jelent 42 fővel, és ehhez jött  még Pócs-
megyer 7 fővel. Köszönöm szépen a Vata 
körnek a szervezést, az Önkormányzatnak, 
hogy biztosított a a szemét egy helyre szállí-
tását és nem utolsó sorban a résztvevőknek 
az állhatatos munkát. A következőkben ol-
vashatják a két településrész munkavezető-
jének beszámolóját.

SZŐCS PÉTER

Beszámoló a surányi 

szemétszedésről

A korai áprilisi nyár előrehozta a „kizöldü-
lést” és a nagy fűben kicsit nehezebben le-
hetett  meglátni az ott  lapuló szemetet, de a 
helyzeten felülkerekedve a 42 főre duzzadt 
csapatt al, sikeresen megoldott uk a felada-
tot. Nagyon sokan előre jelezték, hogy jön-
nének, de volt aki aznap a helyszínen csat-
lakozott  a csapathoz. Sok felnőtt  és szép 
számmal gyerek is részt vett , ami jó példa 
a családban, közösségben egyaránt. Mi itt  
Surányban elég nagy területet próbáltunk 
megtisztítani: a Duna partot és az utcákat, 
a két települést összekötő séta utat a te-
mető felé, a Megyeri fasort a bekötő útig. 
Jól kifáradva, 9 -13 óráig 40 zsákot töltöt-
tünk meg szemétt el. Nagyon köszönöm a 
résztvevőknek, hogy évről évre nem kevés 
fáradtsággal hozzájárul településünk meg-
tisztításához!

KÖSZÖNETTEL: BARTHÁNÉ VARGA MÁRIA

Szemétszedés Pócsmegyeren

Az idei „szedd magad” mozgalom egy kissé 
rossz időzítéssel került megrendezésre, mi-
vel sok helyen ezen a napon voltak a balla-
gások is.
Talán ennek is köszönhető, hogy csak he-
ten voltunk reggel kilenckor a gyülekező 
helyen. Kiosztott uk a zsákokat, kesztyűket 
és mindenki felszerelkezve, terepjáró öltö-
zékben kezdte meg a szemét szedést. Hár-
man Észak felé, négyen dél felé indultak 
meg a Duna mellett .
Örömmel mondható el, hogy kevesebb 
volt a szemét, mint tavaly, így nagyobb te-
rületet tisztíthatt unk meg. Az óvodások a 
szülőkkel együtt  az utcákban kezdték a tisz-
togatást, majd a gát mellett  a Duna parton 
folytatt ák.
Még tavalyi, elhagyott  zsákokat is találtunk 
az ártérben. Azokat is begyűjtött ük és fel-
küzdött ük a gátra.
A Zátony felé eső szakaszon a víz irgalmat-
lan mennyiségű PET-palackot rakott  ki. 
De találtunk kidobott  tv-t, gumiabroncsot, 

műanyag kannákat, sörös – és energia ita-
los dobozokat is.
Volt akinek korábban el kellett  mennie, 
volt aki később tudott  csatlakozni, de nagy-
jából stabil maradt a létszám. Az ártérben 
leginkább a párás hőséggel és a hordalék 
kupacokkal kellett  megküzdenünk, a sze-
mét begyűjtése során.
Lelkes kis csapatunk 42 zsák szemetet sze-
dett  össze a Duna mellett   a vízműves kú-
tig, amit Gombás Jenőék szállított ak el, a 
szigetmonostori lerakó helyre.
Nagyjából dél körül végeztünk is a begyűj-
téssel.
Másnap végigmentem a megtisztított  te-
rületen és öröm volt látni, hogy megszaba-
dult a Zátony, a sok hulladéktól, szinte fel-
lélegzett  a part. Csak a természet adta ágak, 
növények maradtak mindenki örömére, 
aki szeret errefelé sétálni, szert itt  pecázni, 
vagy bicajozni.
Köszönet a résztvevőknek!

BANA BÖBE

Szemétszedés Pócsmegyeren és Surányban

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 ér-
telmében előírt kötelező kéménysep-
rő‐ipari közszolgáltatás körébe tartozó 
feladatokat a Magyar Kémény Kft . al-
kalmazott jai látják el. 
A társaság alkalmazásában álló dolgo-
zók névre szóló megbízólevéllel ren-
delkeznek, amellyel 2016. június 01. 
és szeptember 30. között  keresik fel 
Önöket.
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Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016-tól az eddigiekhez képest még magasabb színvonalon kívánjuk

megrendezni a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokat.
Ennek sikeres megvalósítása érdekében jelentős változtatásokat léptett ünk életbe

mind a szervezés, mind a lebonyolítás tekintetében.
Kérjük, olvassák el fi gyelmesen tájékoztatónkat!

A LEGFONTOSABB
változás, hogy a rendezvény területe NAPI BELÉPŐJEGGYEL látogatható majd.

A megváltott  napi belépőjeggyel – mely 14 év alatt  ingyenes, 14 év felett  1.000 Ft –
a Királyi Palota kiállításai, a palotában zajló programok (a lovagi tornák kivételével),

a vásárterület, a Királyi Borudvar, a lovagi tábor, valamint a Salamon-torony kiállításai és
a toronynál lévő küzdőtér programjai tekinthetők meg.

Továbbá ezek közé tartozik a Parkszínpad, mely a megszokott  helyén várja a látogatókat.

A fenti helyszíneken koncertekkel, bábszínházzal, csepűrágók att rakcióival és humoros jeleneteivel,
a palotában és a Salamon-toronyban tárlatvezetéssel és fegyverbemutatóval

várjuk Önöket, és igencsak látványosnak ígérkezik a palota reneszánsz konyhája működés közben,
melyet látogatóink kedvéért nyitunk meg július második hétvégéjén!

A Királyi Borudvarban a jobbnál jobb falatokhoz
Magyarország legkiválóbb borait szolgáljuk fel vendégeinknek, akik számára

a gasztronómiai élvezetek mellé zenei ínyencségeket is tálalunk.
A borudvar színpadán fellép többek között  az

Agyagbanda együtt es, a Hollóének Hungarica, a Szelindek és a Szimbola együtt es.

Azok a gyermekek, akik „nemcsak” szórakozásra vágynak, hanem szívesen megmérett etnék magukat,
hétpróba vetélkedőn vehetnek részt a Salamon-toronyban.

A királyi palota lovagi tornapályájára külön belépőjegy megváltása szükséges!

Jegyárainkról és kedvezményeinkről a www.palotajatekok.hu oldalon, valamint facebook oldalunkon,
a Jegyárak 2016 című albumból tájékozódhatnak.

Ne feledjék, 2016. július 8-9-10.
VISEGRÁDI NEMZETKÖZI PALOTAJÁTÉKOK!
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– Maga pánikbeteg. – Jelentett e ki az 
orvosom.

Néhány hétt el a később a rendezőm, 
csak annyit fűzött  hozzá: – Drágám, ezzel 
meg kell tanulni együtt  élni, én már 40 éve 
ezzel küszködöm. Engem viszont nem ha-
gyott  nyugodni a gondolat, hogy normális 
ez?

Az egész gyermekkorom arról szólt, 
hogy az élet értelmét kutatt am, hogy mitől 
lesz egy élet valóban boldog és kiegyensú-
lyozott , illetve mi az, ami kibillenti az em-
bereket saját harmóniájukból, akik aztán 
egész környezetükre is komoly romboló 
hatással bírnak egész életükben.

Kerestem, hogy milyen életet lenne 
érdemes élni és persze én is találkoztam a 
szülői és társadalmi elvárások és normák 
hadával, mindazokkal a főbb célokkal, 
amiket modern korunkban ajánlott  elérni 
ebben az Életben.

Olyan világban élünk, ahol az önmegha-
sonulás állapotában kell leélni egy életet?

Mosolygó arcot vágni mindenhez, ami-
ről tudod és érzed, hogy nem helyén való, 
hogy abszurd és butaság, még is csinálod, 
mert x, vagy y, elhitett e, hogy így helyes?

Ismerős az érzés?
Hány olyan rendszer van jelenleg is mű-

ködőben, kicsiny országunkban is, amiről 
tudjuk, hogy abszurd és működés képtelen, 
rengeteg bosszúsággal jár a fenntartása a 
szakmában dolgozók és a szakmához értők 
számára, és esetleg csak civilben vagyunk 
hajlandók panaszkodni, és szitkozódunk, 
de nem hiszünk benne, hogy valóban le-
hetne változtatni rajtuk.

Mi volt az a pont, amióta nem hiszünk a 
változásban?

Mindig is érdekelt, hogy lehet-e más-
ként, emberhez méltóbban, tudatosabban, 
kiegyensúlyozott abban szervezni az éle-
tünket, dolgozni és élni, mint amit gyer-
mekkorunkban borítékoltak legtöbbünk-
nek, a boldogság és siker receptjeként, és 
amitől a legtöbb ember élete: nem hogy 
boldog nem lesz, de voltaképp bele is be-
tegszik a változtatásra való képtelenség te-
hetetlenségébe.

Engem is elért ez a tehetetlenség érzés, 
miután 18 évesen ismeretlen vidékiként 
felvételt nyertem és négy évet töltött em 
el hazánk akkori egyetlen Színművészeti 
Egyetemén és szembesültem Budapest 

társadalmi létezésének elidegenítő, érzé-
ketlen, számomra teljesen szokatlan és 
ismeretlen viselkedés mintáival és szokás-
mechanizmusaival.

Vagy ott  voltak a szakmai példaképe-
ink: nagy színészek, rendezők, mesterek, 
tanáraink, akik magánéletébe betekintést 
nyervén, tisztán látszott , hogy emberileg 
semmiképp sem szolgálhatnak élhető, kö-
vetendő példaként, bármilyen látszólagos 
sikerekkel és díjakkal büszkélkedhett ek is 
szakmailag.

Úgy éreztem elvesztett em a talajt a lá-
bam alól, és az utat magam előtt . Külső 
–belső útvesztőmből egyetlen út látszott  
kifele vinni, ha hajlandó leszek felvállalni a 
felelősséget a saját érzelmeim, hangulatom 
alakulásától a fi zikai valóságom, környeze-
tem kialakításáig. Valamint ahelyett , hogy 
hagynám, hogy társadalmi elvárások szab-
ják meg, mi lesz nekem/nekünk jó, inkább 
megpróbálom őszintén megtalálni a saját 
válaszaimat az Élet nekem feltett  kérdéseire 
és kihívásaira.

Így indultam el, azon a belső-külső 
úton, aminek eredményeként, nem csak a 
saját életem változott  meg gyökeresen, de 
olyan embereket ismerhett em meg világ-
szere, akik hozzám hasonlóan mertek új, 
ismeretlen irányban is gondolkodni, lépni, 
szerveződni és cselekedni.

Akik szintén volt bátorságuk jelen rend-
szereinket azok valóságában látni, ahogy 
vannak: magukból kifordultnak, sokszor 
élet és természetellenesnek, önsanyargató-
nak és abszurdnak a jelenlegi politikai, gaz-
dasági, oktatási, társadalmi rendszereink 
nagy részét, és merték feltenni a kérdést: 

Lehetne másképp, és ha igen, hogyan?
Így találtam rá az összes élet területen 

számtalan fantasztikus innovatív techno-
lógiák, szerveződések és gondolatok mel-
lett , az ezeket életforma szintjén és a 
külsőt a belsővel ötvözni képes lelki-
szellemi alapú öko-közösségek világ-
mozgalmára is. Magyarul leginkább csak 
„ökoközösség ként” emlegetett , angolul: 
Intentional Communities, vagyis szándé-
kosan létrehozott , ökológiai és szellemi 
alapokra épülő közösségek világjelensége 
nem új keletű, de a legidősebb ilyen kö-
zösség is mindössze egyetlen emberöltő 
életidejével büszkélkedhet. Mondhatnánk 
úgy is, hogy még gyermekcipőben jár az 

ökoközösségek világmozgalma, még sincs 
szinte olyan ország a világon, ahol pár év-
tizede ne kezdett  volna el gombamód sza-
porodni, alulról szerveződéssel ez a fajta 
életforma. 

Ha belegondolunk az emberek mindig 
is együtt működő élet közösségekben éltek, 
nem csak azért mert nem tudtunk volna 
túlélni másként, hanem valahol még élt 
bennünk az -az ősi ösztön és tudás: hogy 
egyek vagyunk mindazzal, ami minket kö-
rülvesz. Akkoriban azonban mindenkinek 
az volt a közössége, ahová beleszületett .

Nincs még azonban még 20 éve sem, 
hogy széles rétegek számára elérhetővé 
vált és élünk is vele egyre többen, hogy 
szabadon megválaszthassuk merre, hol és 
milyen hozzáállású, gondolkodású embe-
rekkel szeretnénk egy helyen, egy közös-
ségben élni.

Elkezdődött  egyfajta tudatos népván-
dorlás, ha úgy tetszik, aminek nap mint 
nap tanúi lehetünk, ahogy szegényebb 
országokból is a tehetősebbek felé igyekez-
nek a sorsukért felelősséget vállalni vágyó, 
ébredező ember tömegek.

Szerintem, akik valamikor úgy dön-
tött ek, hogy Surányt, Pócsmegyert, vagy 
annak a környékét teszik életük központi 
terévé, bizonyosan vannak közös értéke-
ink, amiket érdemes lenne tudatosítanunk 
magunkban és egymásban is egy-egy helyi 
összejövetel vagy közös program alkalmá-
val.

A legtöbb ember számára a család, vagy 
egy társ jelenléte, vagy egy város mozgal-
mas élete, már elegendő társaság, vagy „kö-
zösség”, mindemellett  egyre több ember 
kezdi felismerni és felfedezni világszerte 
egy új, azonos szellemi-lelki értékek men-
tén tudatosan szerveződő emberi közös-
ségben rejlő, kiaknázatlan potenciálokat és 
lehetőségeket.

Engem, egy ilyen hazai „ökoközösség” 
kibontakozásának különleges lehetősége 
vonzott  a Szentendrei -sziget, már eleve 
tudatos, a helyi ökológiai és emberi érté-
keket szem előtt  tartó közösségébe, és a 
nagyváros zajától távol eső, mégis közeli, 
természeti és emberi kincsekben rendkívül 
gazdag birodalmába.
Folyt köv.

EGRES KATINKA

Lehetne másképp?
avagy Tudatos népvándorlás és közösségteremtés
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Illúzió volt abban bízni, hogy –, mint 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizott sá-
gunk elnöke, Fazekas János remélte leg-
utóbbi, áprilisi cikkében – a kormány a 
problémahegyek látt án netán elhalasztja 
az április elsejére tervezett  „kukaholding” 
beindítását”.

Az a márciusi Kisbíróban említett  re-
mény is kihunyt, hogy a településünket a 
szemétt ől megszabadító – amúgy kizáró-
lag az általa kiszolgált 109 önkormányzat 
tulajdonában álló – Zöld Híd Régió Kft . 
megússza a pénzügyi csődöt.

A képviselő testület május 24-ei ülésén 
már arról kényszerült tájékoztatást adni a 
cégvezetés, illetve a céget irányító társulás 
projektvezetője, Gyenes Szilárd (akinek 
cikkét ugyancsak márciusban közöltük), 
hogy néhány héten belül felélik pénztar-
talékaikat. Egy hasonló helyzetbe került 
váci szolgáltató már becsődölt, s lapzár-
tánk után várhatóan erre kényszerül a főleg 
Nógrádban tevékenykedő Tiszta Vidékért 
Kft . is.
Hogyan érinti ez a szemétszállítást?

A szolgáltató ellehetetlenülése esetén 
a katasztrófavédelmi szervezet veszi át a 
feladatot. amihez – mint Gyenes Szilárd a 
testületi ülésen megjegyezte – mindössze 
„pecsétt el és szövegszerkesztővel rendelke-
zik”. (Hasonlóan „ért” a kéményseprőipari 
szolgáltatáshoz is, amit július 1-től kell ellát-
nia.) Vagyis nem a belügyi szervek ugranak 
majd a kukaürítésnek, hanem kijelölnek 
majd egy szakcéget, egy úgynevezett  kény-
szerszolgáltatót.

Feltehetően a Zöld Híd Kft .-t, mert ki 
más rendelkezne a mintegy negyedmillió 
lakos kiszolgáláshoz elegendő kukásautó-
val, személyzett el?

A bökkenő az lehet, ha néhány hétig, az 
átállás idején netán a porták előtt  szaglanak 
majd az edények. Ilyen körülmények kö-
zött  az is teljesen bizonytalan, képes lesz-e 
teljesíteni a Zöld Híd a hulladéknaptárban 
július 2-ikára meghirdetett  lomtalanítást. 
(Akik panaszkodtak a cég magasnak tartott  
díjaira, talán felidézhetnék, hogy a korábbi 
szolgáltatók nem a kapuk elől, hanem né-
hány kijelölt lerakási gócpontról szállítot-
ták el a lomokat.)  Ennek fényében külö-
nösen fontos lenne, hogy egyelőre senki se 
fogjon neki a kipakolásnak. Egyrészt, mert 
végtelenül lehangoló a – nem mellesleg 
illegális – lomizók által utcahossznyi ré-

szeken széthajigált kacat, másrészt, mert ha 
elmarad, vagy késik a lomtalanítás, akkor 
hónapokig ilyen marad az utcakép.
Mitől omlik össze a kommunális 
hulladék gyűjtési rendszere?

A Zöld Híd tönkretétele a hulladéktör-
vény módosításának a következménye. Jel-
lemző a törvény átgondolatlanságára, hogy 
a csődbe jutott  Tiszta Vidékért maga is a 
katasztrófavédelem által kijelölt szolgáltató, 
tehát egy másik, fi zetésképtelen cég helyé-
re került, majd maga is tönkrement.

A törvénymódosítás értelmében a szol-
gáltatók utoljára márciusban állíthatt ak ki 
számlát. A második negyedévi munkájuk 
ellenértékét majd a bevezetőben említett  
állami „kukaholding” – hivatalos nevén 
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordiná-
ló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (NKHV) szedi be.

Tehát egy olyan cégtől érkeznek majd a 
számlák, amely nem végzett  szolgáltatást. 
Az államnak ezzel az első pillantásra meg-
lehetősen piacellenesnek tűnő intézkedés-
sel az a célja, hogy országosan egységes 
szemétt arifák legyenek, ahogy például az 
áramdíj is nagyjából azonos. Csakhogy – 
hasonlóan a csatorna-, a víz-, vagy a gázdí-
jakhoz – a szemétszállítási taksa sem a szol-
gáltatók szeszélyéből különböző az egyes 
régiókban, hanem azért, mert nagyban 
eltérnek a ráfordítások.

Objektív okokból is, elég arra gondol-
ni, hogy régiónkból a hulladék egy része 
a Vác mellett i Csörög szigeteletlen lerakó-
jára került különösebb előkezelés nélkül, 
most pedig Kerepes-Ökörvölgy, illetve 
Nógrádmarcal szigetelt lerakója fogadja 
az előkezelt, a hasznosításra még alkalmas 
résztől megszabadított  hulladékot. Uniós 

támogatásból, amit az említett  109 telepü-
lés társulása kapott , így, ha ezt a rendszert 
nem sikerülne előírásszerűen működtetni, 
az a részes önkormányzatok felelőssége is 
– vagyis a településeknek nem mindegy, 
működőképes marad-e a támogatásból ki-
épített  rendszer üzemeltetője, a Zöld Híd. 
A rezsicsökkentés miatt i örömet feledtet-
heti majd az esetleges büntetés – de erről 
majd később. 
Mi végre a törvénymódosítás, ha 
ennyi bajt hoz a fejünkre?

Az NKHV küldetése az lenne, hogy 
egységes díjakat szed be az egész or-
szágban. A szolgáltatóknak már az eltérő 
költségeket elismerve más-más tarifával 
számolna el. Ám az önkormányzati díjsza-
básokhoz még nem nyúltak hozzá – vagyis 
a lakosság továbbra is eltérő árakat fi zet – 
és az NKHV és a szolgáltatók között i elszá-
molás szabályai sem jelentek meg. Vagyis 
a Zöld Híd vezetőinek például fogalmuk 
sincs róla, mennyit kapnak majd a munká-
jukért, hogy a költségeik egyáltalán meg-
térülnek-e. Az biztos csak, hogy ők maguk 
már nem szedhetnek díjat…

Ne legyenek illúzióink az eddigi rezsi-
csökkentésről sem – magyarázta a testületi 
ülésen Gyenes Szilárd. Azért maradt zök-
kenőmentes a lakossági szolgáltatás, mert 
a Zöld Híd az uniós kötelezett ségvállalást 
megszegve nem tartalékol a támogatásból 
épült létesítmények – a lerakó, a váloga-
tó művek – elhasználódásának pótlására, 
közgazdasági szakkifejezéssel nem képes 
fejlesztési tartalék képzésére. Kevésbé vá-
lasztékosan: lerohadnak az eszközei. „Ha 
valakit, aki Magyarország ellensége, meg-
bíznának azzal, hogy tegye tönkre a kom-
munális szemétszállítást, ennél jobb meg-

Szemét ügyek 3.

FOTÓ: FAZEKAS ISTVÁN (2014. PÓCSMEGYER, POSTA MELLETT)
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Kedves Olvasó!
A címzés talán túl egyszerű, de mindenkép-
pen jelzi azt, hogy ezen a tavaszon is – már 
harmadik alkalommal – körülkerekez-
tük környékünk egy kis területét azzal a cél-
lal, hogy valamiben egy kicsit mélyebben 
lássunk, többet tudjunk  erről a szép vidék-
ről, mint eddig. Ne csak gyönyörködjünk a 
mindig  éppen elénk táruló napfényes, üde 
zöld szigeti tájban, a szántó- vagy eperföldek 
váltakozó sávjaiban, a benne hajladozó, tevé-
keny emberekben, hanem egy kicsit kíván-
csiskodjunk is. Ebben az évben Tótfalu volt 

oldást nem is találhatott  volna” – foglalta 
össze a törvénymódosítás várható hatását 
Gyenes Szilárd.
Milyen számla jön júliusban?

Igencsak kétséges, kapunk-e NKHV-s 
számlákat júliusban. Gyenes Szilárd ugyan-
is elmondta: az az állami „holding” nemrég 
egy 14 oldalas szerződéstervezetet kívánt 
aláíratni a Zöld Híddal, miszerint kiadnák 
neki „albérletbe” a számlázást. Vagyis a vé-
giggondolatlan törvény nem adott  elég fel-
készülési időt az átállásra, az NKHV még ki 
sem írta a számlázási szoft ver beszerzésére 
a versenytárgyalást, nem képes beszedni a 
díjakat. A Zöld Híd viszont nem tud más 
nevében számlázni, a felkérést elutasított a. 
Megtehetné, hogy a törvényt megszegve 
mégis ugyanúgy számlázna, mint legutóbb 
áprilisban, de a 109 település társulási taná-
csa ezt nem tartott a járható útnak. „Nem 
vagyunk egy súlycsoportban a fővárossal” 
– kommentálták a képviselők a testületi 
ülésen azt a hírt, hogy Tarlós István főpol-
gármester megüzente: mondjon bármit is 
az új törvény, továbbra is a Fővárosi Közte-
rület-fenntartó fogja szedni a szemétdíjat. 
Tehát a Zöld Híd jelenleg úgy gyűjti a sze-
metet, hogy nem tudható, mikor jut hozzá 
munkája ellenértékéhez.

Nem babra megy a játék: napi (!) 18 
millió forint az üzemanyagköltség, és a 
dízelt nem adják utólagos fi zetésre. „Eddig 
egy 50 millió forintos, újratöltődő hitel-
kerett el áthidaltuk azt a pénzhiányt, ami 
abból fakad, hogy negyedévente utólag ju-

tunk az elvégzett  munkánk ellenértékéhez, 
miközben bért, üzemanyagot, egyéb költ-
séget addig is ki kell fi zetnünk” – magya-
rázta Gyenes Szilárd. Nos, ezek a pénzügyi 
tartalékok merülnek ki heteken belül.
De mit szól ehhez Brüsszel?

„Meggyőződésem: az unió malmai las-
san őrölnek ugyan, de biztosan. A 109 tele-
pülés negyedmillió lakosára fejenként kö-
zel 11 ezer forint támogatás jutott , naivitás 
abban bízni, hogy a 12,5 millió eurós uniós 
pénz felhasználásának szabályosságát nem 
fogják majd ellenőrizni.

A társulás vállalta, hogy fenntartja a 
brüsszeli pénzből létrehozott  létesítmé-
nyeket, a fenntartás pedig azt jelenti, hogy 
a díjak fedezetet adnak arra, hogy a lerakó 
bezárása után lesz pénz egy hasonló szín-
vonalú újra, valamint a régi rekultiválására” 
– fejtett e ki Gyenes Szilárd. Ez már a rezsi-
csökkentés óta nem teljesül, a fejlesztési 
alapból 1,6 milliárd forint hiányzik. Mivel 
ez sérti az uniós előírásokat és a hazai dön-
téshozók nem reagáltak a Zöld Híd pana-
szaira, a cég közvetlenül az unió illetékes 
főigazgatóságához fordult, dokumentálta 
a helyzetet. Ennek akkor lehet jelentősége, 
ha majd a brüsszeli ellenőrök elmarasztal-
nák a Magyar Államot, s az az érintett  ön-
kormányzatokra próbálná tovább hárítani 
a büntetés terheit. Az önkormányzatok 
helyzete azért nehéz, mert a rájuk vonatko-
zó törvény nem változott . Annak értelmé-
ben továbbra is a helyhatóságok felelnek a 
kommunális hulladék ártalmatlanításáért, 

a díjakat is az önkormányzatok határozzák 
meg. Mivel ez úgynevezett  kétharmados 
törvény, és a kormánypártoknak már nincs 
meg a módosításhoz szükséges kétharma-
duk, más jogszabályok alkotásával kívánják 
elérni említett  céljukat, az egységes tarifá-
kat (netán más, hátt érben maradt céljukat 
is). Most az a faramuci helyzet állt elő, hogy 
van egy állami – sőt nemzeti – hulladék-
gazdálkodási cég, amely nem gazdálkodik, 
nem felelős a szolgáltatásért, nevében is az 
szerepel, hogy „koordinál”, miközben csak 
akadályozza a napi munkát és nem veszi 
át az ellátási felelősséget az önkormányza-
toktól. Ami a hatékonyságát illeti, Gyenes 
Szilárd egy példát tartott  érdemesnek ki-
emelni: a Zöld Híd Kft  20,4 millió forintot 
költ egy egész évben tudatformálásra, első-
sorban gyerekek számára szerveznek be-
mutatókat, van oktatótermük, látogatóköz-
pontjuk, szemléltető eszközeik, emberük.

A 2,7 milliárdos árbevételből sajnos, 
csak ennyire telik, de széles körű ismeret-
terjesztésre ad lehetőséget. Ehhez képest 
az NHKV egy egynapos budapesti kon-
ferencia céljára 16 millió forintot fi zetett  ki 
terembérre. Valakinek nyilván ez is haszná-
ra válik.

(A testület a tájékoztatást tudomásul vett e 
és némi aggodalommal várja, igazolód-
nak-e a balsejtelmek.)

SZABÓ GÁBOR

(A PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG

KÜLSŐS TAGJA)

Kerékpár-kirándulás – 2016. május

Folytatás a következő oldalon
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Kerékpár-kirándulás – 2016. május

a cél, ahová sokan érkezünk a nap különbö-
ző szakaszaiban éppen munkába, iskolába 
menet, bevásárolni vagy hazafelé. Több he-
lyi rendezvényt, Hídi vásárt, előadásokat, 
zenei programokat látogatt unk már, mégis 
akadnak fehér foltok előtt ünk. Mivel általá-
ban egy délelőtt nyi időt szoktunk együtt  töl-
teni, keveset tervezünk, de igyekszünk sokat 
látni és hallani. A gáton kerekezve mindig 
érdemes megállni egy kis növényismeretre, 
hiszen szebbnél-szebb tavaszi növény nyílik 
ilyenkor. Idén gondolatban eltemett ük ta-
lán a Sziget-legöregebb, de lehet, hogy csak 
egyik legöregebb nyárfáját, hiszen tavaly 
még gyönyörűen zöldellt, idén már csak 
darabjaira fűrészelve leltük a vízügyi gépház 
mellett . Sajnos óriási, nagyobb gyermeket 
is befogadó ürege a törzsében még ki is lett  
égetve egy szép estén –gondoljuk mi–, s ez 
meggyengített e annyira, hogy életveszélyes-
nek nyilvánított ák.
Tótfaluban Budai Mihály volt az „idegenve-
zetőnk”, a helytörténész volt polgármester, 
akitől a Frida házról, a katolikus temetőben 
lévő Pollack Mihály síremlékről tudhatt unk 
meg sok érdekes tényt és anekdotát.
Mivel az elmúlt évben júliusban a hajóki-
ránduláson – sokan hallott ák – elég sokat 
beszéltünk Gombaszögi Frida színésznőről, 
tótfalui házukról, az első tahitótfalui hídról, 
ezért most azt gondolom, hogy érdemes 
lenne inkább második programunkról, 
Pollack Mihály síremlékének felkeresése 
kapcsán egy kicsit a híres építészről írnom. 
Furcsa volt olvasnom az Interneten a kö-
vetkező címet vele kapcsolatban:  „Sztárépí-
tész volt-e Pollack Mihály?” Döntsék el! Az 
1773-1855-ig élt európai rangú, klasszicista 
építőművész Bécsben tanult építőmester 
édesapja kívánsága szerint, majd Milánó-
ban dolgozott  féltestvére mellett . Később 
Pesten telepedett  le és így fűződik nevéhez 

sok hazai, először barokkos beütésű, majd 
később klasszicista középület, palota, villa 
tervezése és építése. Csak néhányat emlí-
tek: az Almássy-, Festetics-, Sándor-palota, 
a Ludovica Akadémia, József Nádor alcsúti 
kastélya és a fő művének tartott  Magyar 
Nemzeti Múzeum, ami később bevonult a 
történelembe és jelképpé lett . Tagja és ké-
sőbb elnöke volt a Szépészeti Bizott mány-
nak, aminek fő feladata volt a város építé-
sének  folyamatos ellenőrzése , arculatának 
kialakítása. Ma már ezt a XIX. sz. elejétől 
alakuló városképet a Világörökség ranggal 
ismerik el és turisták ezreit vonzza.
Intelligens, széleskörű ismeretekkel rendel-
kező emberként népszerű társasági” fi gura” 
volt az akkori Pesten. Felesége, Eger Mag-
dolna révén kerül kapcsolatba Tahival, ahol 
először egy szüreti háza épül a virágzó sző-
lőskertek között , természetesen klasszicista 
jellegű épület. Verandája timpanonos orom-
zatú, négy szépen faragott  kőoszlop tartja. 
Hosszabb tartózkodásra szánt, emeletes, 
padlófűtéses  nyaralóháza körül pedig gond-
dal válogatt a ki az épületet körülvevő tájkert 
fáit is. A ház, a táj kedvelt tartózkodási helye 
volt, és így nyughelyéül, családi sírboltja he-
lyéül – amit Ybl Miklós tervezett  –  a tótfalui 
katolikus temetőt választott a.
Gyászjelentésében a következő olvasha-
tó:” teteme… saját házánál beszentelte-
tik, Tótfalura szállítt atik és az ott ani te-
metőben ünnepélyesen eltakarítt atik.”
Saját érzéseimet hadd mondjam el a teme-
tővel kapcsolatban. Ahogy nagyon szeretem 
szép fekvése miatt  / és árvízbiztos!/ a pócs-
megyeri református temetőt és annak lelkü-
letét, úgy hasonló fekvése miatt  a tótfalui ka-
tolikus temető is egy gyönyörű nyugvóhely. 
A délutáni napfényben , a temető legmaga-
sabb pontján álló síremlék pedig különleges 
élmény. Van pócsmegyeri vonatkozása is a 
Pollack családnak, lévén az Eszterházy kúriát 

a XX. sz., elején tulajdonló Unger és Bercelly 
család az építész lányán keresztül –aki Unger 
Bélához ment feleségül – rokonságban állt a 
családdal.  A túránk a falu központján ke-
resztül az eperföldek között  haladt tovább. 
Volt szerencsénk beszélni a túra bejárásakor 
egy olyan fi atalemberrel, ahol a család 60 
éve eperrel foglalkozik. Az epertermesztés 
története is egy szép téma lehet –pócsme-
gyeri vonatkozással is természetesen - majd 
a következő hónapban, hiszen akkor Tahi-
tótfaluban zajlik az év egyik legjelentősebb  
programja is, az Eperfesztivál.
Rátérve a kisoroszi felé menő országútra, 
hamarosan elértük a Zablakert –tanyát- 
lovasiskolát, ahol különleges tanyalátogatá-
son vehett ek részt a kerékpárosok. Zerinváry 
Szilárd,  a tanya tulajdonosa egy igazi, kis-
kunsági tanyasi világot teremtett  meg itt  a 
Szigeten./földrajzilag-geológiailag a Szent-
endrei-sziget az Alföld része!/ Háziállatok-
kal, lovakkal, kemencével, igazi magyaros 
vendégszeretett el. Ahogy leül az ember, már 
el is varázsolja a hely: búbos banka és puly-
ka repül!, sokféle barovmfi  kapirgál, totyog 
körülött e, pórázon lovas-iskoláznak,  istálló, 
galambdúc, kiskert kerül a látómezőbe és a 
háta mögött  pedig a panzióépület, aminek 
gerendái alatt  házirozsda fészkel, éjszaka ba-
goly huhog a tanya egyik fenyőfáján…
Szép, igazi májusi nap volt az ez évi túra 
napja, kár, hogy csak 14-en választott ák ezt 
a programot. („Már csak a plakát miatt  is 
elmennék!”, írta egyik szervező társunk a jól 
sikerült színes, szerkesztett  anyagot látva.)
Mindezekről bővebben  nemcsak az In-
terneten, hanem az Életképek a huszadik 
századi Tahitótfaluból c. kiadványból, az 1 
nap a Szentendrei-szigeten c., a Szentend-
rei Könyvklub által kiadott  útikönyvből és 
Pócsmegyer táj-és néptörténete c., a Világ-
találkozóra készült helyi könyvből is lehet 
olvasni.

BÉCSY LÁSZLÓNÉ, A VATA KÖR NEVÉBEN

Folytatás az előző oldalról 
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Kedves Olvasók! 
Szeretettel köszönti Önöket, a Pegazus Sport 
és Művészeti Egyesület, és jómagam, mint a 
csapat atlétika edzője!

Örömmel írhatom le eme sorokat, 
miszerint a községben 2016. június 2-tól 
egyesületünk atlétikaképzést, edzéseket in-
dít kicsiknek és nagyoknak egyaránt állan-
dó sportolási lehetőséget biztosítva ezzel a 
falubélieknek és a környéken élő szomszéd 
települések lakóinak.

Külön foglalkozás indul a gyermekek 
számára, heti kett ő alkalommal, minden 
kedden-csütörtökön délután 5 órától. Az 
edzések helyszíne Pócsmegyeren az Inku-
bátorházban lesz. A kamasz, felnőtt  és sze-
niorok edzései jelenleg a gyermekek edzé-
seivel összevontan zajlanak majd, amíg az 
egyedi igényekkel összehangoltan egy he-
lyi csapat képe ki nem rajzolódik.

Legyenek részesei egy nagy út kezde-
tének, hiszen a Pegazus atlétika futói, at-
létái idestova 3 éve sikeresen vannak jelen 
a hazai és nemzetközi atlétika színpadán 
budapesti központi bázissal. Hihetetlen 
öröm számunkra, hogy ilyen pozitív, lelkes 

és együtt működő önkormányzati támoga-
tásra találtunk.

Ki lesz az edzőtök?
Gedeon Zsoltnak hívják és egy éve 

költözött  Surányba. Nagyon szeret itt  élni, 
hiszen gyermekként Ő is Duna mellett i 
településen nőtt  fel. Nagyon zsivány kisfi ú 
volt, mindig kalandozott  a társaival, és ren-
geteget focizott , futott .

A futást 9 évesen kezdte el és azóta is, 
vagyis 24 éve atletizál. Rengeteg megmé-
rett etésen vett  részt, jelen volt kicsi és egé-
szen nagy versenyeken is. Lassan három 
éve gondolt egyet, és úgy döntött , hogy a 
sok tapasztalatot szívesen átadná nektek, 
gyerekeknek és persze a felnőtt eknek is. 
Zsolt rendkívül vicces fi gura, és az edzé-
seken kellemes, baráti légkörben lehet vele 
együtt  dolgozni.

Félni sosem kell tőle, hiszen kedves, ám 
szókimondó. Az edzői munkára iskolában 
okított ák őt, minekutána papírost vehe-
tett  kezébe, hogy foglalkozhasson veletek. 
Budapesten rengeteg tanítványa van, akik 
közül többen az ország és a nemzetközi 
atlétika legjobbjai. Nagy álma, hogy Pócs-
megyer-Surányban is legyenek csibész, si-
keres futók, és dobók, akik majd szívvel lé-
lekkel küzdenek a községért minden egyes 
versenyen. 

Várlak Titeket szeretett el! 
Kalandra fel!
Tel.: 70/601-61-99
E-mail: pegazussme@gmail.com
Web: www.pegazussme.hu

Táborok-túrák a Pegazus sport 
és művészeti egyesülettel!

Kedves pócsmegyeriek, surányiak!
GYERMEKTÁBOROK
Sok szeretett el hirdetjük, hogy Egyesüle-
tünk gyermektáborokat szervez az ország 
több helyszínén, köztük egyikként Surány-
ban is. Igazi klasszikus világfelfedezős vi-
lágba hívjuk a gyermekeket, sok kalanddal, 
mozgással és rengeteg természetszeretett el, 
művészkedéssel!
Részleteket a htt p://pegazussme.hu/
taborok/ weboldalon olvashatják. Jelent-
kezni, illetve érdeklődni a pegazussme@
gmail.com e-mail címen vagy a 70/601 61 
99-es telefonszámon lehet.
ZARÁNDOKÚT SOROZAT
Alkotói, művészi oldalunk felfedezésére 
és belső utazásra hívó egyedi zarándokút 
sorozathoz is várunk minden lelkes jelent-
kezőt, melynek felhívásairól, ismertetőiről 
szintén a htt p://pegazussme.hu/taborok/ 
menüpont alatt  olvashatnak. 
Jelentkezni, illetve további informáci-
ót kérni a medvecsilla.mcs@gmail.com 
e-mail címen lehetséges.
RÖVID TÚRÁK
Végül ingyenes rövid távú, a környező er-
dőkben szervezett  közösségi túráinkat is a 
htt p://pegazussme.hu/taborok/ menü-
pont alatt  fogjuk meghirdetni, illetve az 
önkormányzat helyi hirdető tábláin.
Szeretett el várunk minden természetszere-
tő embert köreinkben!

PEGAZUS SPORT ÉS MŰVÉSZETI EGYESÜLET KÉPVISELETÉBEN 
MEDVE CSILLA ÉS GEDEON ZSOLT

Atlétika képzés indul Pócsmegyer-Surányban



16 2016. június PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ

Tavaly mire mentünk volna, már elfogyott  
a levendula, ezért idén, biztos, ami biztos 
alapon, már a második napon június 21- én, 
kedden indulunk útnak Tihanyba. Érdekes 
kirándulásnak nézünk elébe, hisz a leven-
dula fontos és kiemelt szerepet játszott  
Tihany történetében, és a mai napig jeles 
hagyományai vannak a levendula termesz-
tésének és feldolgozásának. A nemzeti park 
levendula ültetvényén kezdünk, ahol egy 
helyben vásárolt (2.000 Ft) arató táskát 
lehet teleszedni levendulával. A levendula 
szedése kizárólag a helyszínen megvásá-
rolt, sorszámozott  arató táskába lehetsé-
ges. Ezután meglátogatjuk a Levendula 
Ház Látogatóközpontot, ahol az internetes 
oldaluk tanúsága szerint egy interaktív ki-
állítás vár ránk a Tihanyi-félsziget kialaku-
lásáról és a levendula-termesztésről, illetve 
egy kisfi lmet is megnézhetünk a Tihanyi-
félszigetről és a Balaton-felvidéki Nemzeti 
Parkról. A Belső-tó partján pedig levendula 
ajándékbolt, teázó, kézműves foglalkoz-
tató és élménykert várja a látogatókat. „A 
Levendula Ház Látogatóközpont minden 
korosztály számára élményt nyújtó módon 
mutatja be a Tihanyi-félsziget múltját és je-

lenét: a vulkánok egykor dühöngő világát, 
a később megszelídült táj harmóniáját; a 
tihanyi emberek és a természet évszázados 
együtt élését, s ennek emblematikus kultú-
ráját: a levendula-termesztést.
A Levendula Ház Látogatóközpont a Ba-
laton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 
látogatóközpontja, mely egyben a Ba-
kony-Balaton Geopark keleti kapuja és a 
Tihanyi-félsziget Vulkáni Képződményei 
Európa Diplomás terület (htt p://www.
bfnp.hu/hu/europa-diploma) látogató-
központjának szerepét is betölti.”

Úgy gondolom, igen érdekes programnak 
ígérkezik. A buszköltség 40 fő jelentkezése 
esetén 3.500Ft/fő, azonban, ha csak a 19 
személyes buszt tudjuk megtölteni, az ösz-
szeg 5.500 Ft. Kérem, jelentkezéskor jelez-
zék, hogy vállalják-e a magasabb összeget.
Jelentkezni június 10-ig a buszköltség befi -
zetésével lehet Nálam.
Mindenkit sok szeretett el várunk!
Szőcs Péter 
Telefon:20/315-90-68, 
E-mail: rendezveny@pocsmegyer.hu 

BÉCSY LÁSZLÓNÉ, A VATA KÖR NEVÉBEN

Levendula szüret

Idén indult útjára Surányban a Civilek 
Házában a táncestek programsorozat. Cél-
ja a régi bálok hangulatának becsempészé-
se a 21. századi Surányba. Minden est tánc-
tanítással kezdődik.

Az első alkalommal a keringőt és a cha-
cha-cha-t tanultuk meg, most a salsa kö-
vetkezett . Volt a csapatban kezdő táncos 

és volt aki már két éve salsázik, így Urbán 
Márton tánctanárnak nem jutott  egyszerű 
feladat. A közel másfél órás vezetett  táncta-
nulás után szólt a rock and roll.

A Civilek Házának adott sága, hogy 
nincs büfé, de ezt szerencsére sikerült az 
előnyére változtatnunk, hisz a táncosok, 
rengeteg fi nomságot hoztak étel és ital for-

májában. Jó hangulatú surányi házibuli ke-
rekedett  az estből. A táncos lábú résztvevők 
már alig várják a folytatást. Júliusban lesz a 
Gátvédők napja, augusztusban a Surány 
fesztiválon tangót tanulunk és ősszel foly-
tatódnak a táncestek. Aki nem hiszi járjon 
utána!

SZŐCS PÉTER

Surányi táncestek
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Közérdekű telefonszámok
Mentők 104

Tűzoltók 105

Rendőrség 107

Szentendrei Rendőrkapitányság 06-26/502-400

Tahi Rendőrőrs 06-26/387-140

Helyettes körzeti megbízott

Strehó Zoltán rendőr főtörzsőrmester
06-20/310-9128

Magyar Kémény Kft. 06-40/918-025

Szentendrei Földhivatal
06-26/312-413 

06-26/301-743

Tahi Kormányablak 06-26/585-038

Szentendrei Közjegyző 06-26 311-581

Agrártámogatások – Hansági Dénes 06-30/244-9546

Barangoló Óvoda 06-26/396-078

Pócsmegyeri Iskola 06-26/395-133

Szigetmonostori Iskola 06-26/393-100

Művelődési Ház, Könyvtár 06-30/694-3266

Posta 06-26/395-575

Takarékszövetkezet 06-26/395-003

ELMŰ Ügyfélszolgálat 06-40-38-38-38

Református Lelkészi Hivatal 06-26/395-128

Római Katolikus Plébánia 06-26/385-807

Baptista Lelkészi Hivatal 06-20/886-1927

A Polgármesteri Hivatal elérhetőségei
Cím: 2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.

Tel.: 06-26/395-006,  Fax: 06-26/395-702,  E-mail: omkormanyzat@pocsmegyer.hu

Ügyfélfogadás
Hétfő: 13:00 – 16:30, Szerda: 8:00 – 16:30, Péntek: 8:00 – 12:00

Németh Miklós polgármester fogadóórája előzetes bejelentés alapján

Feladatkőr – ügyintéző Telefon E-mail

Polgármester
Németh Miklós 06-26/814-843 polgarmester@pocsmegyer.hu

Jegyző
Zákányné dr. Szőke Tímea 06-26/814-842 jegyzo@pocsmegyer.hu

Titkárság
Klibán Zita

Dudásné Tamási Anita

06-26/814-843

06-26/814-850

polgarmester@pocsmegyer.hu

onkormanyzat@pocsmegyer.hu

Adóügyek
Kőbányai Jánosné 06-26/814-848 ado@pocsmegyer.hu

Pénzügy
Simon Zsuzsanna

Debreczeni Beáta

06-26/814-846

06-26/814-849

gazdalkodas@pocsmegyer.hu

penzugy@pocsmegyer.hu

Műszaki előadó
(Építési és műszaki ügyek) 

Takács József 06-26/814-847 muszak@pocsmegyer.hu

Iktatás
Somogyiné Alagyi Szílvia 06-26/814-845 iktatas@pocsmegyer.hu

Igazgatás 

(Anyakönyvi ügyek, lakcímbejelentés)

Kajos Lászlóné 06-26/814-844 igazgatas@pocsmegyer.hu

Csatorna ügyek
Mócsai Zsuzsa 06-20/991-2527 dcstiroda@pocsmegyer.hu

Közterület-felügyelő
Bodor Róbert 06-30/579-9510 kozteruletfelugyelet@pocsmegyer.hu

Szent Klára Gyógyszertár Fiókgyógyszertára a

 pócsmegyeri GYÓGYSZERTÁR
Pócsmegyer, Ady E. u. 12.,  Tel.: 06-26/395-277 

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

Orvosi Ügyelet Tahitótfalu
Tahitótfalu, Visegrádi u. 12.,  

Tel.: 06-26/387-030 

Hétköznap 17:00 órától reggel 7:00 óráig

Hétvégén és ünnepnapokon egész nap.

Hétvégi gyermekorvosi ügyelet
2000 Szentendre, Bükköspart 27., 

Tel.: 06-26/312-650

Hétvégén és ünnepnapokon: 

9:00 – 13:00 óra közt gyermekorvosi ügyeletet, 

13:00 óra után a központi ügyelet áll

rendelkezésre.

FOGORVOS
Dr. Kolcsár Attila – fogszakorvos

Pócsmegyer, Ady E. u. 12., 

Tel.: 06-26/395-123, 06-20/422-7092 

OEP támogatott rendelési ideje

Hétfő:  ....................................... 13:30 – 18:30

Szerda:  ....................................... 8:30 – 13:30

Csütörtök:  ................................. 13:30 – 18:30

Időpont egyeztetés: minden hónap 2. hétfőjén 

10 órától a 06-20/422-7092 telefonszámon.

Fogfájós betegek a rendelés első órájában 

jelentkezzenek!

Magánrendelés:

Kedd:  ........................................ 14:00 – 17:00

Előzetes bejelentkezés szükséges a 

06-20/422-7092 telefonszámon.

HÁZIORVOS RENDELÉSI IDŐ
Dr. Szabó György – 06-70/293-0050

Csefó Tiborné Erika: 06-20/327-9560

2017 Pócsmegyer, Ady E u 12.,  

Tel.: 06-26/395-123

Hétfő:  ....................................... 14:00 – 19:00

Kedd:  .......................................... 8:00 – 12:00

Szerda:  ..................................... 13:00 – 17:00

Csütörtök:  ................................... 8:00 – 12:00

Péntek:  ....................................... 8:00 – 12:00

VÉDŐNŐ
Gyöngyösiné Baranyi Mária

2017 Pócsmegyer,  Ady E. u. 12.,

 Tel.: 06-26/395-123,  Mobil: 06-30/694-3265

Kedd  ............................................. 8:30 – 9:30

Szerda  ........................................ 8:30 – 12:30

ÁLLATORVOS
Dr.: Bándli József ,  Tel.: 06-30/974-2548

Rendel kedden és pénteken a Polgármesteri 

Hivatalba történő előzetes bejelentés alapján.
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Munkanap Hétvége és ünnepnap
Pócsmegyer Leányfalu Pócsmegyer Leányfalu

**5:05 **5:00  **5:05 **5:05

**5:20 **5:25  **5:50 **5:55

**5:50 **5:55 **6:15 **6:35

**6:10 **6:35 **6:40 **6:45

**6:40 **6:45 7:30 8:00

*7:00 *7:05  8:40 9:00

7:30 7:35 9:40 10:00

7:40 8:00 10:40 11:00

8:40 9:00 11:40 12:00

9:40 10:00 12:40 13:00

10:40 11:00 13:40 14:00  

11:40 12:00 14:40 15:00

12:40 13:00 15:40 16:00

13:40 14:00 16:40 17:00

*14:10 *14:35 17:40 18:00

14:40 15:00 18:30 18:35

*15:30 *15:35 **19:10 **19:30

16:00 16:05 **20:10 **20:30

*16:30 *16:35 **21:10 **21:35

17:00 17:05 **22:20  **22:30

*17:30 *17:35 – –

18:00 18:05 – –

18:30 18:35 – –

**19:10 **19:30 – –

**20:10 **20:30 – –

**21:10 **21:35 – –

**22:20 **22:30 ( éjszakai pótlék 3.000.-Ft + teljes áru jegy)

*Az egy csillaggal jelölt járatok csak tanítási napokon közlekednek.

** A két csillaggal jelölt csak előre egyeztetés alapján közlekedik. (telefonon az adott nap 17:00 óráig)

VITELDÍJAK BÉRLETEK
Felnőtt jegy: 300 Ft  Felnőtt bérlet: 5.900 Ft

Diák és Nyugdíjas: 200 Ft Diák és Nyugdíjas bérlet: 3.000 Ft

Kerékpár: ingyenes (más kedvezménnyel össze 

nem vonható)

Kisállat: ingyenes

Kísérő nélküli csomag 

szállítása:

200 Ft

Felhívjuk a lakosság fi gyelmét, 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.,  Tel.: 06-70/577-7753,  06-30/599-8705 

PÓCSMEGYER – LEÁNYFALU
RÉVÁTKELŐ MENETREND Üdülőtulajdonosok:

2016. április 15. – október 15. közötti időszakra a 

26 db gyűjtőzsák átvétele:

Presszó – Pócsmegyer, Napsugár tér

A Szelektív és zöld hulladék zsákok 
beszerzése:

Pócsmegyer Község Önkormányzata 

(Hunyadi utca 6.)

Ficsor Lászlóné Vegyes Iparcikk 

(Kossuth Lajos utca 21.)

A kommunális, zöld és szelektív 

gyűjtések időpontjai:

Jú
n

iu
s

Dátum Kedd

június 7. Kommunális Zöld

június 14. Kommunális Szelektív

június 21. Kommunális Zöld

június 28. Kommunális Szelektív

Jú
li

u
s

Dátum Kedd

július 2. *Lomtala-
nítás

*Elek-
tronikai

július 5. Kommunális Zöld

július 12. Kommunális Szelektív

július 19. Kommunális Zöld

július 26. Kommunális Szelektív

A
u

g
u

sz
tu

s

Dátum Kedd

augusztus 2. Kommunális Zöld

augusztus 9. Kommunális Szelektív

augusztus 16. Kommunális Zöld

augusztus 23. Kommunális Szelektív

augusztus 30. Kommunális Zöld

S
ze

p
te

m
b

e
r Dátum Kedd

szeptember 6. Kommunális Szelektív

szeptember 13. Kommunális Zöld

szeptember 20. Kommunális Szelektív

szeptember 27. Kommunális Zöld

O
k

tó
b

e
r Dátum Kedd

október 4. Kommunális Szelektív

október 11. Kommunális Zöld

Zöld Híd Régió Nonprofi t Kft elérhetőségek:

Helyi tarifával hívható kék szám: 06 (40) 201-026 

Telefon: 06 (28) 561-200

E-mail cím: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu

Postacím: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.

Honlap: www.zoldhid.hu

Facebook oldal: facebook.com/www.zoldhid.hu

Szemétszállítás Tájékoztató!
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A Művelődési Ház és Könyvtár állandó programjai

Jóga – Nagy Emmával csütörtök 16:00 órától
Jóga – Szabó Erikával szerda 18:45 órától

Meridián torna – Borszékiné Rétháti Ágnessel 
hétfő 9:00 órától

Nyugdíjas klub: csütörtökön 18:00 órától
Nyugdíjas torna – Ficzek Katalinnal 

hétfőnként 12:00 órától, péntekenként 13:00 és 18:30 órától
Zenebölcsi – Tegzes Orsolyával 

kedden 9:15 órától (június 15-től nyári szünet)
Könyvtár nyitva tartása:

Hétfő:  ................  8:00 – 12:00 .............. 15:00 – 18:30
Kedd:  .................  8:00 – 12:00 ............................. –
Szerda:  ...............  8:00 – 12:00 ............................. –
Péntek:  ..........................  –  ............................ 15:00 – 18:30

Civilek Háza állandó programjai

(Surány, Akácos út 17)
A programokról naprakész információk hírlevelünkben.

Feliratkozás www.pocsmegyer.hu oldalon.

Baba mama klub – Suszt Mártival
Hétfő 10:00-tól a játszótéren

Női torna – Ficzek Katival
Hétfő és csütörtök 18:30 – 19:30

Társasjátékklub – Szőcs Péterrel
Szerda 17:00 – 19:00

Strandröplabda – Szőcs Péterrel
Csütörtök 17:00 – 19:00 a Dunasétányon

MAS Jóga – Szabó Erikával 
Péntek 8:30 – 9:30 (bizonytalan ideig szünetel)

Könyv-cserebere Surányban a Civilek Házában!
Ha nincs amit olvasnál vigyél egyet!

Ha megosztanál egy jó könyvet hozz egyet!
Nyitva az állandó programok időpontjában!

Csatornázási ügyfélszolgálat:
Hétfő:  ..............................................................  12:00 – 17:00
Szerda:  ...............................................................  8:00 – 14:00
Péntek: .............................................................  10.30 – 14.30
Páratlan hét szombat:  ...........................  14:00 – 16:00

Időpont Program Szervező Helyszín

június 3. 19:00
Színházbusz /

Hófehérke
Szőcs Péter

Erkel Színház, 

Budapest

június 21. Levendulaszüret Szőcs Péter Tihany

július 3. 1

9:00

Színházbusz /

Mamma mia
Szőcs Péter

Madách Színház-

Budapest

július 4-8 Népek játékai tábor Szőcs Péter Pázsit tó

július 18-22 Star Wars tábor Szőcs Péter Pázsit tó

augusztus 5-6 Irány Surány fesztivál Szőcs Péter
Surány, 

Napsugár tér

augusztus 27. Suliindító Szőcs Péter Pázsit tó

szeptember 22. 

19:00

Színházbusz /

Nyomorultak
Szőcs Péter

Madách Színház, 

Budapest

Szervezők elérhetőségei

Pócsmegyeri Önkormányzat
Karsai Gábor – Tel.: 30/694-3266, E-mail: konyvtar@pocsmegyer.hu

Szőcs Péter – Tel.: 20/315-9068, E-mail: rendezveny@pocsmegyer.hu

Surányi Fürdő Egyesület (SFE)
Nagy Brigitta – Tel.: 30/708-3340, E-mail: nagybrigi850430@freemail.hu

Zöldszigeti Kör Polgári Kulturális Egyesület
 Dr. Borzsák Enikő – Tel.: 20/443-1431, E-mail: borzsak.e@mail.datanet.hu

Vata-kör
Bécsy Lászlóné – Tel.: 20/206-6451, 

Szabó Erika 30/269-8992

SZÁMÍTÓGÉP-SZERVIZ

Tel.: 30/9483-709
2015 Szigetmonostor,
Klapka u. 1.
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Bádogos, tetőfedés, lapos tetőszigetelés és ács munká-
kat vállalunk. Kisebb javításokat is.
Hívjon a 06-70/578-14 68 telefonszámon.

Apróhirdetéseket, céges hirdetéseket 
leadhatják a kiadóba

(2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.) és 
elküldhetik e-mailben a

kisbiro@pocsmegyer.hu címre.

IMPRESSZUM: 

Kiadó: Pro Pócsmegyer Kft., 
2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6., 
E-mail: kisbiro@pocsmegyer.hu

Szerkesztő: Keresztes Jenő,
Nyomás: Pannónia Nyomda Kft., Budapest. 

Megjelenik havonta 1200 példányba

Apróhirdetés
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Autószerviz
Wagner Service Kft.

2017 Pócsmegyer-Surány II. 

Mély út – Sziget út sarok

• Autójavítás
• A javítás idejére csereautó
• Alkatrész értékesítés
• Karambolos autók szakszerű javítása 

biztosítói ügyintézéssel
• Gumiszerelés + centrírozás
• Gumiabroncs értékesítés
• Diagnosztikai bemérés
• Autó műszaki vizsga

+ állapotfelmérés
Nyitva tartás: 
Hétfő – Péntek: 8:00 – 17:00
Telefon: 06-26/395-016

Bak Tibor – autószerelő mester
Telefon: 06-20/916-5125
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Az étterem alkalomszerűen üzemel, 
esküvőkre, családi rendezvényekre lehet kibérelni. 

A konyhai szolgáltatásokat egy erre szakosodott cég biztosítja.

Étterem bérleti díj:

Helyi lakosok részére Településen kívül lakó

25 főig 30.000 Ft 34.500 Ft

50 főig 50.000  Ft 57.500 Ft

50 fő felett 70.000 Ft 80.500 Ft

Bérlési igény esetén kérjük hívja a 06-30/844-4439-es 
telefonszámon a Pro Pócsmegyer Kft.-t. 

Pázsit-tó

Strand nyitva naponta: 9:00 – 19:00
Belépőjegy

Felnőtt   ...................................  600 Ft/nap
Diák  .......................................  400 Ft/nap
Nyugdíjas (60 év felett )  .........  400 Ft/nap
Úszójegy (17:00 – 19:00)  ....  400 Ft/2 óra

Bérlet
Felnőtt   ...................................  5.000 Ft/10 alkalom
Diák  .......................................  3.000 Ft/10 alkalom
Nyugdíjas (60 év felett ) ..........  3.000 Ft/10 alkalom

Büfé nyitva tartás:
Hétfő ........................................ 9:00 – 20:00
Kedd ......................................... 9:00 – 20:00
Szerda ....................................... 9:00 – 20:00
Csütörtök ................................. 9:00 – 24:00
Péntek ...................................... 9:00 – 24:00
Szombat ................................... 9:00 – 24:00
Vasárnap ................................... 9:00 – 20:00
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Star Wars július 18-22

Réges-régen egy messzi–messzi 
galaxisban!

A Köztársaság politikai csatákba veszett . 
Feléled az első rend. A rohamosztagosok 
minden ismert bolygót veszélyeztetnek, de 
a Kylo Ren nem elégedett .
Neki Luke Skywalker kell. Közben épül a 
monumentális mű. Az elpusztíthatatlan, 

hatalmas erejű fegyver, ami elkészültével 
legyőzhetetlenül rett egésben tartja majd 
az egész galaxist. Szerencsére itt  van Han 
Solo, Leia tábornok, Finn, Rey és a többiek.

Te ki akarsz lenni?
Kalandjaikon rohamosztagos és jedi ki-
képzés, csillagromboló harc, Th ripio be-
szédverseny, Leia és Padmé hajmustra vár 
minket. Kézműves műhelyünkben Ga-
laktikus Galaktikus csodák készülnek. A 
tábor végén egy rohamosztagos sisakot is 
fel lehet. 
Az Erő Legyen Velünk!

Ár 15.000 Ft/tábor, mely tartalmazza

a napi háromszori étkezést, 

a kézműves-foglalkozás anyagárát, a 

strandbelépőt és a vizibicikli díját.

Jelentkezési határidő június 15.

A táborok minimum 15 fő jelentkezése 

esetén indulnak!

Sz. Gottweisz Tímea – Tel.: 20/296-7774,
Szőcs Péter – Tel.: 20/315-9068

Táborok az Inkubátorházban és a Pázsit-tónál!
Népek játékai – július 4-8

A tábor hete alatt  különböző korokba és 
különböző népekhez látogatunk el. Meg-
ismerjük eredeti népi játékaikat, meséiket, 
dalaikat és kézműves emléket készítünk. 
Ellátogatunk a görögökhöz, Egyiptomba, 
a középkori lovagi világba, az indiánok és 
cowboyok földjére és a csodás Keletre. 
Emellett  sokat fürdünk, vizibiciklizünk a 
Pázsit-tóban és kirándulunk a közelben.


