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Új játszótér Pócsmegyeren
Május 23-án Borzsák
Enikő, a Zöldszigeti Kör Polgári Kulturális Egyesület elnöke és
Németh Miklós polgármester ünnepélyes keretek között átadták a pócsmegyeri játszóteret, amit
a gyermekek azonnal birtokba is vettek.
További írások és képek a
játszótérről a 2. oldalon.
Fotók: Gyimesi János
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Játszótér Pócsmegyeren 2015.
Amikor másfél hónapja nem hivatalosan értesültem arról, hogy a játszótér már majdnem teljesen elkészült:
fel-kiáltottam: boldog vagyok, hiszen régóta vágyott álom teljesült.
Nem véletlen, hiszen végignéztem az egyesületünkkel kapcsolatos iratokat, előterjesztéseket és az általunk
írt újságcikkeket, melyekből kiderül, hogy 2008-ban már a Kisbíróban megjelent egy cikk, ami arra buzdít,
fog-junk össze és készítsünk játszóteret. A Nyári zenés estéken az adományokat szintén erre a célra gyűjtöttük, ezért tartottunk 2011-ben jótékonysági rendezvényt, amelynek a bevételét az adományokkal együtt
félre tettük és vártuk a pillanatot, amikor az összegyűjtött 300. 000.-Ft-ot fel tudjuk használni.
Szerencsések vagyunk itt Pócsmegyeren, hisz nagyon sok kicsiny gyermek él itt, akik most boldogan vehették birtokba ezt a szép, régóta vágyott játszóteret.
Úgy gondolom, hogy a Zöldszigeti Kör Polgári Kulturális Egyesület szép példát mutat, azzal, hogy a falu, a közösség érdekében vállal feladatot, szépítést, fejlesztést. Reméljük, hogy a most még kicsiny gyermekek nemzedékében is lesz felnőtt korukban hasonló gondolkodás és tenni akarás a lakóhelyükért, a környezetükért.
dr. Borzsák Enikő
a Zöldszigeti Kör Polgári Kulturális Egyesület képviseletében
Németh Miklós polgármester az átadó ünnepségen tartott beszédében elmondta,
hogy a játszótér megvalósí-tásához több támogató járult hozzá:
Fő szponzor: Pro Pócsmegyer Településfejlesztési Kft (Bornemisza Miklós)
Zöldszigeti Kör Polgári Kulturális Egyesület
Morvai József - földmunka Tomasz Bau Kft. - Varjú Tamás
Sziget-Kert Bt. - Hargitai Gábor Pócsmegyer Község Önkormányzata

www.pocsmegyer.hu
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KÖZLEMÉNY
Banki károsultak
és eladósodott
családok részére
INGYENES
segítségnyújtási
lehetőség
Segítjük a lakosságot a banki
elszámoltatással kapcsolatos
feladataiban.
A több mint 90 napot meghaladó tartozással rendelkező
ügyfelek részére ingyenes vál-

Egyenlő bÁNÁSMÓD hATÓSÁG

Forduljon
az
Egyenlő
Bánásmód Hatóság
ügyfélszolgálatához, ha
neme,
faji hovatartozása,
bőrszíne,
nemzetisége,
nemzetiséghez
való tartozása,
fogyatékossága,
életkora,
egészségi állapota,

vallásivagy világnézeti meggyőződése,
politikai vagy más véleménye,
anyanyelve,
családi állapota,
anyasága vagy apasága,
szexuális irányultsága,
nemi identitása,
vagyoni helyzete

vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri.
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata az egyenlő bánásmód
követelményének megsértése miatt benyújtott panaszok kivizsgálása
és az egyenlő bánásmód szempontjainak érvényesítése.

ságkezelési tanácsadást biztosítunk.
Az eladósodott családok
részére tanácsadást biztosítunk most, illetve a későbbi
magáncsőd eljárások során.
Vállalkozások részére a vállalkozói hitelek (nem támogatott hitelek) esetében pénzügyi visszatérítési és könnyítési segítséget biztosítunk. (ez
határidős, csak az elkövetkező
2 hónapban van rá lehetőség)
Banki és Végrehajtási
Károsultak Fogyasztóvédelmi
Egyesület

Ott vagyunk a közelében.
Keresse fel dr. Szatmári Éva Pest megyei egyenlő bánásmódreferens ügyfélfogadását 2015. június 1–én (hétfő) 12.00 és 16.00
óra között Pest Megyei Kormányhivatal épületében (1052 Budapest,
Városház u. 7.)
2015. június 8–án (hétfő) 12.00 és 16.00 óra között Pest Megyei
Kormányhivatal épületében (1052 Budapest, Városház u. 7.)
2015. június 15–én (hétfő) 12.00 és 16.00 óra között Pest Megyei
Kormányhivatal épületében (1052 Budapest, Városház u. 7.)
2015. június 22–én (hétfő) 12.00 és 16.00 óra között
Monor Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületében
(2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80.)

valsagkezeles2008@gmail.com

2015. június 29–én (hétfő) 12.00 és 16.00 óra között
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal épületében (Díszterem)
(2000 Szentendre, Városház tér 3.)

www.bankikarosultak.hu

Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

70/253-2910, 70/432-8868

www.pocsmegyer.hu
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Tavaszi hírek a Barangoló óvodából
2015. április17-én délután lelkes, szülőkből és gyermekekből álló csapat indult a gáton
Pócsmegyerről, a Szigetmonostori „ Madár-és állatbarát parkba”. Útközben nagyítóval bogarakat nézegettünk, gyönyörű tavaszi
virágokat láttunk és szorgos kezek
megtisztították a gátat Pócsmegyer
és Szigetmonostor között. Volt mit
! Örömteli, hogy a mi ovisaink nem
szemeteltek, inkább összeszedtek a
felnőttek segítségével két zsák szemetet.
Derűs pillanatok vártak ránk
a „Madár- és állatbarát parkban”.
Szirony György lelkes vezetésével
megnéztük a sünök és a bogarak
téli menedékhelyét, a madárodúkat, a kisállat itatókat, s megannyi
érdekes állatbúvó helyet. Köszönet
a szakszerű és gyermekbarát vezetésért.

Mindhárom csoport bővelkedik különböző tavaszi programokban. A „Nyuszi” csoport ellátogatott a Szentendrei tömegközlekedési múzeumba. Az anyák napi- és
évzáró műsorukat május közepén
tartják, majd az évet egy Mogyoróhegyi kirándulással zárják.
A „Katica” csoport a Mezőgazdasági múzeumba látogatott el,
ahol egy múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt. Az anyák
napi köszöntés megható pillanatai
után a nagycsoportosok búcsúztatására ás az évzáróra készülnek.
A „Süni” csoport együtt játszott az édesanyákkal anyák napján, így köszöntve Őket. Hamarosan a csoport nagyjai az állatkertbe látogatnak. Ebben a csoportban is készülnek az iskolába menő
gyermekek búcsúztatására és az
évzáró ünnepségre.

Az óvoda végzősei a napokban
találkoztak leendő tanítóikkal egy
kedves játékos foglalkozás keretében.
Május végén a „Rendőrség”
vezetésével, közlekedésbiztonsági napon vesznek majd részt kicsik
és nagyok egyaránt amit már izgatottan várnak a gyerekek.
Ezen programok mellett a
mindennapi foglalkozásokat az
évszaknak megfelelően, lehetőleg
a szabadban tartjuk. Sokat sétálunk, bogarászunk a gáton vagy
kavicsokat keresünk, papírhajókat
úsztatunk a Duna- parton.
Óvodánk nyári zárva tartása:
július 20-tól augusztus 21-ig tart.
Mindenkinek jó pihenést, jó
nyaralást kívánunk az óvoda nevében:
Jacsó Katalin és Bocs Ágnes
Fényképek a 23. oldalon láthatók.

Ingyenes jogsegély pszichiátriai visszaélések esetén
Különleges jogsegélyszolgálatot
működtet egy alapítvány Magyarországon: azoknak nyújt ingyenes jogi
segítséget, akiket pszichiátriai osztályon vagy intézetben ért sérelem
vagy visszaélés.
Az Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítvány, amely
1994 óta működik Magyarországon,
a pszichiátriákon történő visszaélések széles skálájával találkozik: sajnos gyakoriak a kényszerkezelések,
a túlgyógyszerezések, az indokolatlan fizikai kényszerítések, és bizony
még ma is elektrosokkolnak embereket. Az elmúlt húsz évben panaszosok ezrei fordultak a jogvédő alapítványhoz, és nagyon sok esetben
sikerült nekik hatékony segítséget
vagy jogi kompenzációt nyújtani.
Egy alkalommal egy nő kereste
fel az Alapítványt, akit férje egy pszichiáter segítségével, akarata ellenére,
jogtalanul szállíttatott pszichiátriára.
A jogvédő szervezet segítségével jogi
eljárás indult, melynek következtében a bíróság a panaszosnak 700 000
forint kártérítést ítélt meg.
Egy másik esetben egy nő az Alapítványt azzal kereste meg, hogy
édesanyja kis híján belehalt a pszichiátriai „gyógyszerezésbe” egy

vidéki kórházban; életét csak a családtagok közbeavatkozása és a gyors
orvosi segítség mentette meg. Az
Alapítvány munkájának köszönhetően előbb az Orvosi Kamara marasztalta el, majd a büntető bíróság is
bűnösnek találta és elítélte a visszaélést elkövető pszichiátert.
A feltárt problémákról a törvényhozókat és a nyilvánosságot rendszeresen tájékoztatja kiadványokkal,
újságcikkekkel, tévéműsorokban és
kiállítások szervezésével az emberi
jogvédő alapítvány.
Ahogyan a pszichiátriai visszaélések nem korlátozódnak csupán
Magyarországra, úgy a jogvédő szervezet is nemzetközileg működik,
Los Angeles-i székhellyel. Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért (CCHR) nemzetközi non-profit szervezetét 1969-ben alapították,
abban az időben, amikor a pszichiátriai kezeltek a társadalmak meglehetősen elfeledett rétegét jelentették.
Az élet igazolta, hogy a CCHR
munkája létfontosságú az egész világon: e nemzetközi non-profit szervezet segített leleplezni a dél-afrikai pszichiátriai rabszolgatáborokat,
ahol az apartheid idején fekete páciensek tízezreit dolgoztatták rabszolwww.pocsmegyer.hu

gaként – s mindezt a pszichiáterek
„ipari terápiának” nevezték. Olaszországban kormányzati hivatalnokokkal és parlamenti képviselőkkel
együtt a CCHR olaszországi szervezete vizsgálatokat végzett az ország
koncentrációs táborokra emlékeztető pszichiátriai intézeteiben, ami
számos intézmény bezárását eredményezte. Kaliforniában a CCHR
érte el 1976-ban, hogy a pácienseket
az elektrosokk-kezelést megelőzően
kötelezően tájékoztassák a kezelésről, és csak az illető beleegyezésével
hajthassák végre azt. Miután nemzetközi precedenst teremtett, ezt a
szabályozást a világ sok más országában szintén elfogadták.
Ha családtagja, barátja, ismerőse
pszichiátriai visszaélések vagy félrekezelés áldozata lett, vagy bármilyen
sérelmet kellett elszenvednie pszichiátrián, az Alapítványt alábbi elérhetőségeken keresheti meg:
Állampolgári Bizottság
az Emberi Jogokért
Telefon: 06 1 342-6355
Mobil: 06 70 330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Az Alapítvány minden információt bizalmasan kezel.

6

Pócsmegyeri Kisbíró
2015. június

Kiss dokor visszaemlékezéséből

Kiss doktor úr visszaemlékezéseiről
és képkiállításáról
Abban a szerencsés helyzetben
voltunk mi, nem kevesen, Kiss
doktor úr tisztelői, akik felhagyván azzal, hogy itt fáj- ott fáj panaszainkkal keressük fel rendelőjét,
hiszen évekkel ezelőtt átadta praxisát, alig egy hónappal a költészet
napi József Attila est után újból
találkozhattunk vele a Művelődési házban május 10-én is. Ez alkalommal megismételte a korábban
már nagy sikert aratott pócsmegyeri tájak és emberek fényképkiállítást. Pontosabban a sok-sok
képből ez alkalomra készült válogatást tekinthettünk meg.
A pócsmegyeri szántóföldek,
a surányi Duna part pazar lehetőségeket rejtenek magukban a
szép tájképek készítői számára,
s ezt Kiss doktor kitűnő érzékkel
ki is használta. Gyönyörködve
jártuk körbe a helyiséget, ámuldozva azon, mennyivel máskép-

de mindannyian munka közben,
fáradhatatlanul. Kis idős nénike
80 év felett, gyomlál. Vili bácsi
90 körül a fa tetején, gyümölcsöt
szed. Még sorolhatnánk. Van a

A visszaemlékezés 3. kötetének, valamint a fotóalbum címlapja
pen látjuk például a káposzta,
vagy saláta földet az ő szemével,
mint a sajátunkkal.
És az emberek. Pontosabban
az itteni asszonyokról, férfiakról készült képek. Fiatalok, erőtől duzzadók, vagy hajlott hátú,
hajlott korú nénik, vagy bácsik,

megörökített emberek közt, aki
már nincs közöttünk, de a képek
ide idézik.
Ezek a fotók arról árulkodnak, hogy készítőjük az ábrázolt embereket szeretettel, tisztelettel és hellyel-közzel finom
humorral örökítette meg.
www.pocsmegyer.hu

A doktor úr meglepett bennünket azzal is, hogy ezekből
a képekből egy kis színes albumot készíttetett, melyet átlapozhattunk ottlétünk alatt, s aki-

nek megnyerte tetszését rendelhet belőle.
A délután fénypontja Kiss
doktor „Egy váradi orvos vis�szaemlékezései Magyarországon” című sorozata III. kötetének bemutatása volt.
A kötet szinte naplószerűen tárja elénk még az eddig
őrzött titkokat is. Nem találok
jobb kifejezést, számomra a doktor úr írásai, bármiről szóljanak is rendkívül olvasmányosak,
és élvezhetjük választékos szép
magyar nyelven a vele és családjával történteket Pócsmegyerre
érkezésétől nyugdíjba vonulásáig, valamint történéseket a világban, művészetben, politikában.
Rendkívül kedvesen és szeretettel szól a könyv egyik fejezetében
néhány betegéről. Ő maga írja,
hogy a többieket nem sorolhatja
fel, szinte úgy érezzük, szeretné,
de sose lenne vége a könyvnek.
csemyk
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SPORT
Ritkán esik szó mostanában a sportról e lap hasábjain, igaz elég korlátozott a helyi sportolás lehetősége egyelőre. Nem
is olyan régen volt helyi futballcsapat és hétvégi meccsek, jó eredmények, a Kihívás napján megyei kupát szereztünk.
Most két hírt is kaptunk itt élő gyermekekről, akik elkötelezetten sportolnak: az egyiket egy méltán büszke édesapa,
Gáspár Sándor küldte jégkorongozó gyermekeiről, a másikat egy hivatásszerűen a sporttal foglalkozó edző, aki itt él
és fontosnak érzi, hogy foglalkozzon a helyi gyerekekkel. Azt megjegyezném, hogy Ő ugyan nem írja, de tudomásom
szerint van olyan gyermek, aki nála kezdett és mára komoly eredményeket ért el a vízilabdában. (KG)

JÓNAK LENNI KEVÉS
Mindhárom fiam az UTE-igazolt
jégkorongozója. Hárman 24 éve.
Óvodai korcsolyázással indult
Leányfalun, aztán az egész gyermekkoron átívelő életformává
lett. Télen-nyáron, hétközbenhétvégén ünnep-és szabadnap.
Kezdetben egy-egy edzésért
80-100 km-t utaztunk. Munkából a megyeri oviba, az ovibólÚjpestre, Újpestről haza. Ha időközben nem készül el a Megyeri híd, már nem bírtuk volna, így
azonban Leányfaluról a kicsik
azóta is egyedül járnak a sárga
busszal. Reggelente 7.30-kor

indulnak s 18-20 óránál előbb
nem érnek haza. A szezonban a
nagyobbaknak hét közben is vannak meccseik: olyankor előbb
eljönnek az iskolából, s a helyszíntől függően este, vagy éjszaka jönnek haza.
Tanulás a büfében, az öltözőben, vagy a buszon..Pihenés,

játék …? Maga a sport a játék, a
társaság, a társas élmény. Mit,
miért, meddig ? Amíg este én
leszek a legfáradtabb, s reggelre ők nem akarnak felkelni. Addig viszont azon vagyunk,
hogy a távolságból és a financiális hiátusból adódó különbségeket áthidaljuk A sport, a jégkorong persze megtanít közösségben működni, közösségben
gondolkodni. Az idővel együtt
gyarapodnak a taktikai variációk, bonyolódik a játék. Lehet
egy játékos még oly gyors, erős,
vagy ügyes, ha nem képes olvasni a játékot, analfabéta státuszba kerül.
A tehetség, a fizikai adottságok, a biológiai és a naptári
kor összefüggései mind-mind
befolyásolja az eredményességet, melyre mégis a fej, az akarat és a munka van a legnagyobb
hatással. Soma fiam úgy jutott
be kétszer is triatlon diákolimpia országos döntőjébe, hogy
nem úszott és nem triatlozott
rendszeresen. A kicsik soha
nem akartak úszni, az iskolai
floorball csapatot viszont többször is országos döntőig vezették. Eredmények persze kellenek: Soma egész évben tagja volt
az U16-os serdülő jégkorong
válogatottnak.
Vannak nemzetközi tornákon szerzett eredményei csakúgy, mint magyar bajnoki
érmei. Jövőre a magyar bajnokság mellett az osztrák bázisú ifi
ebelben fog játszani, ami hihetetlen élmény és embert próbáló feladat lesz mindnyájunkwww.pocsmegyer.hu

nak. Levente csapatával 3. lett
az országos bajnokságon, ahol
három csoportban összesen 30
csapat verseng. Tavaly megkapta
a MOL Új Európa Alapítványának támogatását, melyet egyedüli jégkorongozóként érdemelt
ki. A nagy sportágválasztón tartott díjkiosztón nem újpestiként,
hanem pócsmegyeri jégkorongozóként szólították színpadra.
Egész szezonban tagja volt a korosztályos válogatottnak, mel�lyel tavasszal részt vehetett a
pozsonyi korosztályos World
Selecten, ahol sportág elitjével,
finn, kanadai, amerikai, orosz
válogatottak ellen játszhatott.
Balázs korosztályában U13-ban
még nincs válogatott keret. Ő is
az UTE első csapatával készül a
jövő évi pontvadászatra. Mindannyian tudják: jónak lenni
kevés, a legjobbat kell nyújtani.
gs  
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vízilabda

Szigeti vízilabda
Pár évvel ezelőtt jött az ötlet,
hogy vásárolok egy strandvízilabda pályát s a tavon kifeszítve
próbálok a DANUBIUS ÚSZÓÉS VÍZILABDA EGYESÜLET
tagjai közé gyermekeket toborozni.
A strandvízilabda pálya ára
nem fért bele, egyesületünk költségvetésébe, így alternatív ötlettel kellett előrukkolni. Sikerült.
Felkerestem egy műanyaghegesztő céget és saját tervek
alapján, hosszas kísérletezéseket követően, legyártattam két
kisméretű a - 10-13 éves, - gyermek korcsoportos - vízilabdások
által használt kapukat, majd egy
következő szezonban, 1 pár felnőtt méretűt is.
A kötélzetet is házilag kellett megoldani, így jött a pillepalackos megoldás. Egy szabályos pályát tudtunk felállítani az
önkormányzatunk segítségével a
pócsmegyeri Pázsit-tavon.
A vízilabdázás köré szerveztünk más programokkal is meg-

spékelt (kerékpározás, röplabda, autentikus tanyák látogatása,
kirándulások, bográcsozás stb),
nyári táborokat. A DANUBIUS
pólósok edzése vonzotta, csalogatta az érdeklődőket s jó pár
szigeti gyermek csatlakozott csapatunkhoz.
Év közben a toborzott és
régebbi vízilabdás szigeti gyermekeket, egy saját 9 személyes
kisbusszal szállítom minden nap,
heti 6 alkalommal a Szentendrei-

szigetről, a szentendrei edzésekre, majd onnan haza.
Szeretnénk a pár éve beindult
kezdeményezésünket, mint egy
hagyományt folytatni! Bízunk
benne, hogy önkormányzatunk
idén is mellénk áll, segít a tavon
a sportra való buzdítási törekvésünkben!
Ezúton is köszönetet mondok
az önkormányzatnak az eddigi
segítségért, mely lehetővé tette
a szegeti gyermekek vízilabda
sportoltatását.
Várjuk idén is szeretettel az
úszni tudó érdeklődő fiúkat és
lányokat!
Telefon: 70/295-5992 ,
E-mail: danubiuspolo@gmail.com
Baráth Zsolt edző

A református
egyházközség
állandó
alkalmai:
Vasárnap 10.30
istentisztelet és
gyermek istentisztelet
Hétfő 18.00 bibliaóra
Csütörtök 10.00
baba-mama kör
www.pocsmegyer.hu
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Ha itt a tavasz, akkor kerékpár kirándulás!
2015. április 26-án délután izgalommal vártam, vajon hány vállalkozó kedvű család, ifjú vagy
nyugdíjas lesz a vasárnap délutánra meghirdetett túrán tár-

a számára sok újdonságot nyújtó
beszélgetésnek.
Miután feltöltöttük „kulacsainkat”, elindultunk vele a Sziget
védett homokpusztai területére,

sunk. Az idő nagyszerű volt, sőt
túl jó és melegen napsütéses,
hogy ebéd után olyan könnyen
elinduljunk az ebédet lerázni a
Sziget déli vége felé.
Az izgalomért kár volt, mert
végül is az előző évi tizenöt fő
után, idén 27-en kerekeztünk
végig a 22 km-en, s azt remélem, hogy nem hiába. Nem csak
a sportos mozgás miatt, de a hallott és látott szakmai tudnivalók
miatt is.
Nagyszerű volt a Sziget víztermeléséről szóló beszélgetés Deák
Ernővel, a Fővárosi Vízművek
Víztermelési Osztályának operatív csoportvezetőjével. A Szigetmonostor III.-as kútnál sok érdekes téma került napirendre az
ivó- vízfogyasztás csökkenésétől
kezdve a kutakról, termelési teljesítményükről, az ivóvíz eljuttatásának műszaki megoldásáról,
és természetesen a legfontosabbról, a szigeti kutak vízellátásban
betöltött szerepéről.
A DINP jelenlegi természetvédelmi őre, Fehér Balázs velünk
együtt hallgatta a vízügyi ismertetést , beszélgetést és nagyon örült

aminek tájrekonstrukciója majdnem befejeződött. Ez az itt idegen fafajok, köztük pl. a bálvány-

további természetvédelmi munkái
kezdődhetnek el ugyanitt hamarosan.
A tavaszi megszokott pusztai
növények, árvalányhaj, báránypirosító, homoki ternye , homoki
pimpó most is díszlett. Látszott
már a lila ökörfarkkóró levélrózsája, miközben a porszáraz
homoki dombhajlatokon közlekedtünk. A szárazságtűrésnek
szép példáit mutatják az itt élő
fák, a puhafás ligeterdő nyárfái
(a fekete nyárról külön beszélgettünk), ostorfa, zöld juhar,
akác is.
A csapat egy részével még egy
kicsit tovább kerekeztünk a Lupa
szigettel szembeni partszakaszra és onnan szép késő délutáni fényekben, már lefelé gurulva
érkeztünk vissza ,ill. haza a faluba és Surányba.
Örülünk Mindenkinek, hogy
velünk tartottak, a kicsiknek
külön gratulálunk a sok kilométer megtételéhez. Jövőre Veletek

fa /ecetfaként ismert a hétköznapokban irtását jelentette.
Jelenleg a kivágott fák és őrlemények várnak a további elszállításra. További, határon átnyúló pályázat keretén belül a terület

ugyanígy! Jó időben, jókedvben,
jó erőben és egészségben.
Bana Böbe, Bécsy Lászlóné,
Kandáné Böbe és
Varga Esztike
a Vata Kör tagjai

www.pocsmegyer.hu
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TE szedd

A Te Szedd akcióról, a Kihívás
Idén Pócsmegyer és Surány külön-külön nagy létszámban csatlakozott
a Dunaparty összefogáshoz a médiákban Te Szedd akcióként hirdetett
országos szemétgyűjtő eseményhez. A programot közel három hónapos szervezés előzte meg. Tölcsér Tibor indította útnak a speciálisan
a Dunára koncentráló szemétszedő csoportokat országosan. Ez volt a
Dunaparty összefogás amihez csatlakoztunk. Én szeretnék köszönetet
mondani a Vata kör tagjainak akik rengeteget segédkeztek az előzetes
szervezőmunkában, szeretném megköszönni a nagyszámú résztvevőnek
(a tavalyi 12 fő után idén több mint 30 ember gondolta, hogy tesz a
környezetéért) és külön szeretném megköszönni településünk elöljáróinak, hogy tevékenyen részt vettek ebben az akcióban. Fényképeket
az akcióról honlapunkon találnak az érdeklődők a www.pocsmegyer.
hu oldalon a fotóalbumban. Az alábbiakban három rövid beszámolót
olvashatnak egyet Pócsmegyerről, egyet Surányból és egy országos
összefoglalást.
Szőcs Péter
Május 16.-án délelőtt a Te szedd!
akció keretén belül lehetőség
volt csatlakoznunk a Dunaparty
összefogás rendezvényhez. 30
lelkes lakos, köztük a polgármester, alporgármester, 4 képviselőnk, iskolánk igazgató nője, családok, nyugdíjasok szánták rá
az időt és energiát, hogy tegyenek együtt településünk tisztaságáért. Megtisztítottuk a Surányi
Duna partot a régi hajóállomástól a teniszpálya vonaláig, hozzá
véve a közeli párhuzamos utcákat. Pócsmegyeren a Tahi felé
lévő gát felhajtótól, a Kacsa-sziget felé vezető út feléig jutottunk. Ekkor elfogytak a zsákok, és nehéz szívvel hagytuk
ott a rengeteg maradék szemetet. Különösebb keresgélés nélkül, 2 óra alatt megtöltöttük a
rendelkezésre álló 78 zsákot. A
megtisztított terület határvonala folytatásért kiált! Ősszel újra

lesz ilyen akció… Csatlakozzunk? Szerintem mindenképp!
Szabó Erika, Vata-kör-a pócsmegyeri rész koordinátora
Dunaparti összefogás, avagy
szemétszedés a surányi Duna
szakaszon. Szombaton 9 órakor
volt a megbeszélt gyülekező a
bolt előtt. Szép számmal jöttek,
akik előre jelezték, de olyanok is
voltak akik gondolom az internet
illetőleg a médiában is sokat
hangoztatott” Te szedd „ szemétgyűjtés meghirdetése miatt
jöttek el. A 10 fölötti létszám
miatt Pócsmegyerre is át tudtunk küldeni pár embert, hogy
ott erősítse a csapatot. Mindenki aláírta a jelenléti ívet és felszerelkezve kesztyűkkel és zsákokkal elindultunk. A területet
beosztottuk, hogy ne maradjon
ki egy szakasz se. A régi hajóállomás és a teniszpálya közötti területen dolgoztunk. Az idő

nagyon jó volt rengeteg zsák
megtelt és csak remélni tudom,
hogy a munkánkat látva talán
kevesebben fogják eldobálni a
csokis zacskót, a feles üvegeket, a cigis, a sörös dobozokat és
még rengeteg más szemetet, ami
csak kipotyog az emberek kezéből. Bármikor is lesz a következő szemétgyűjtés mi ott leszünk
és jó példát mutatunk másoknak is. Köszönöm a résztvevők,
az Önkormányzat és a szervezők segítségét. Bartháné Varga
Mária-a surányi rész koordinátora
Az 52 csapat 2462 db zsák
szemetet gyűjtött össze, a
Dunaparty összefogás keretein belül. Ezen kívül, még hűtőt,
műanyagmedencét, traktorgumit, sátort, és még lehetne sorolni a vízpartra oda nem
illő dolgokat. Számításaink szerint több, mint 40 TONNA SZEMÉT lett összeszedve. Hihetetlen nagy teljesítmény, amit szeretnék megköszönni a helyi szervezőknek és csapataiknak. Úgy
érzem nagyon nagy dolgot vittünk véghez, köszönöm szépen, hogy ilyen sokan csatlakoztatok egy magán kezdeményezéshez és kezeltétek úgy, mintha a sajátotok lenne. Az emberi
összetartás és pozitív hozzáállás
szerencsére most megmutatkozott. Nem lehet szavakba önteni,
hogy mennyire örülök és men�nyire köszönöm mindenkinek,
aki valamilyen módon is segített.
Tölcsér Tibor főszervező
Fotó: Szente O.

Fotó: Gyimesi J.
www.pocsmegyer.hu

Pócsmegyeri Kisbíró
2015. június

KihÍvás napja

11

napjáról és a Gyermeknapról
Kihívás napja
Kicsit féltem, hogy hétköznap, egy teljesen új kezdeményezés milyen sikert fog aratni. Szerencsére a lelkes sportrajongók rácáfoltak félelmeimre és közösen csaptunk egy szuper napot. Délelőtt a suliban és az
oviban tartottam tréfás sorversenyeket sok-sok mosolygós gyermeknek. Délután a Tónál tornáztunk, táncoltunk, jógáztunk, csodaernyő fociztunk. Este még belefért egy jó kis meridián torna is. Összesen 553
lejelentett 15 perces aktivitás jött össze, ami gyönyörű eredmény első nekifutásra. Az összesített eredményt mindenki megnézheti a kihivasnapja.hu oldalon. Köszönöm a segítséget Ficzek Katinak, Kiss ÁgiSzőcs Péter
nak, Szabó Erikának és a Fittnes Vital lelkes lánycsapatának.				

www.pocsmegyer.hu
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Gyereknap

Gyereknap

Az időjárás nem fogadott kegyeibe minket gyereknapon, mégis egy fantasztikus buli kerekedett a Pázsit tónál. Kezdődött a régen várt játszótér ünnepélyes átadásával. Németh Miklós polgármester úr beszéde után a nemzeti szalagot Dr. Bor-

ta a kézműves foglalkozást. Emberfeletti, kétemberes munka volt nagyon köszönöm Neki. Köszönetből kijár másoknak is bőven, hisz miután kiderült, hogy az eső lesz ezen a napon az úr Kajos
Ani néni és Mocsai Zsuzsa fáradságot nem ismerve takarította ki az éttermi helyiséget, így lett esőhelyszínünk. Köszönöm továbbá az Önkormányzat többi dolgozójának is, akik a külső környezetet is csodálatossá varázsolták, így méltóképp tudtuk fogadni a családokat. Az egész napos eső ellenére nagyon sokan eljöttek, és a mosolyokból úgy
láttam nagyon jól érezték magukat. A több mint
száz fotó a napról a www.pocsmegyer.hu oldalon a
fotóalbumban található. Már csak annyit kell tennünk, hogy jövőre előbb kezdjük el énekelni a Süss
fel napot! 
További képek a 23. oldalon láthatók.
Szőcs Péter
A már hagyományos és kedvelt
programsorozat, a Zenés Nyárestek
ebben az évben is megrendezésre kerül az
Önkormányzat és a Zöldszigeti Kör Polgári
Kulturális Egyesület szervezésében.

zsák Enikő vágta el. A gyerekek nagy örömmel vettél birtokukba a gyönyörű új létesítményt. Ezután
megnézhették a Fantáziamalom Családi Színház

Hetet egy csapásra című darabját, majd fergeteges fabatka gyűjtés kezdődött az értékes ajándékokért és csokikért, végül nálunk adott koncertet
a Kispárna mesezenekar. Mindeközben Gottweisz
Tímea fáradhatatlanul festett arcot és irányítotwww.pocsmegyer.hu
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A könyvtárost igencsak meglepi, ha egy olvasója azzal jön a könyvtárba, hogy írt egy könyvet és átadja elolvasásra.
Igazi meglepetés, megtiszteltetés! És, ha már ez így alakult, megkértem az írónőt, Hadar Juditot, mutatkozzon be e
lapban és megbeszéltük, hogy a könyvét is bemutatjuk a közönségnek a könyvtárban.
KG

Hadar Judit

Család: 2 gyermek édesanyja vagyok, egyik 5, másik 4
éves. Ők életem legféltettebb kincsei és legnagyobb kihívása is egyben.
Hobbi: írás, túrázás, szörpök készítése, befőzés. Imádom a jógát, és most ismerkedem a keleti gondolatokkal
és egészségfelfogással.
Munka: a gyermekek születése előtt projektmenedzser asszisztensként dolgoztam, végzettségem minőségbiztosítási auditor. Jelenleg gyakorló anyuka vagyok.
3 éve költöztünk Pócsmegyerre (Surányba), Budapestről a friss levegő és a gyönyörű környezet miatt. A
család féltve óvó szavai ellenére nagyon könnyen sikerült
beilleszkednünk, és gyorsan hozzászoktunk az egészen
másfajta környezethez. A gyerekek nagyon szeretnek itt
lakni, élvezik a sziget adta természeti lehetőségeket.
Mindig szerettem a jó könyveket, a minőségi ponyvákat. A nagy kedvencek az utánozhatatlan Agatha
Christie-krimik, Rejtő Jenő légiósai és a nagy sci-fi nevek, Stanislav Lem és Isaac Asimov könyvei.
Az írás iránti vágy régóta megfogalmazódott bennem,
de először akkor gondoltam a megvalósítására, amikor a
gyerekekkel otthon maradhattam. Mindenkinek szüksége
van arra, hogy alkosson, így az elmúlt három évben megtanultam befőzni, különleges szörpöket készítek, már eladásra is. Nagyon szeretem a konyhai kísérletezgetést.
A másik szerelem az írás lett, így született meg a Bóra
című könyv, mely az Aposztróf kiadó segítségével áprilisban jelent meg.
A könyv egy krimisorozat első része, amelyben egy
magánnyomozó egészen különleges eseteit meséli el.
A Bóra a napsütötte Adria partjára viszi az olvasót,
ahol a régi vágású nyomozónak több gyilkosság és verekedésekkel tarkított élmény sem veszi el a kedvét attól,
hogy az ügy végére járjon.
Gyönyörű nők, bunyók, akasztófahumor, kések és
hullák egy igazi ponyvában, amitől senkinek nem lesz álmatlan éjszakája.
A megjelent könyv megvásárolható az írótól, minden
páratlan héten a Napsugár téren (ha nem esik az eső),
nagyobb könyvesboltokban (Alexandra, Líra, Bookline),

interneten közvetlenül a kiadótól (www.aposztrof.hu) és
több internetes webáruházban.
Az íróval személyesen találkozhat és beszélgethet
2015. június12-én 16 órakor a pócsmegyeri Könyvtárban, ahol a könyv megvásárolható, és a szerző dedikál.
Az író dedikál továbbá 2015. június 7-én vasárnap
16.00 és 17.00 óra között a 86. Ünnepi Könyvhéten Budapesten, a Vörösmarty téren, az Aposztróf Kiadó standjánál is. Várunk mindenkit szeretettel!
Előkészületben van a sorozat következő része, amely
várhatóan 2015. őszén jelenik meg Az Aquamarin fogságában címmel, ami hasonlóan örült utazást ígér a kedves
olvasóknak.

www.pocsmegyer.hu

14

Pócsmegyeri Kisbíró
2015. június

eseménynaptár

www.pocsmegyer.hu

Pócsmegyeri Kisbíró
2015. június

Június / hirdetés

15

J Ú N I U S – hurrá itt a nyári-szünidő!
Igen! A nyári szünidő az idén is elérkezett, de
ezzel együtt a felnőttek felelőssége is megnőtt,
hiszen az iskolás gyerekekre most nem vigyáznak a
pedagógusok.
Megköszönjük a tanító-néniknek és az óvónéniknek, hogy eddig vigyáztak is az apró emberpalántákra, nem csak okították őket. Végre hivatalosan is bekerült a tantervbe a hittan és erkölcstan,
ami legalább annyira fontos táplálék a léleknek,
mint a testnek az étel.
Ahogy bele tudtam kukkantani a gyerekek táplálkozásába, mondhatni, hogy tudományosan
összeállított napi menük vannak, odafigyelve, hogy
a vitaminok, ásványi anyagok sem hiányozzanak,
amik nagyon fontosak, mint tudjuk, mindenkinek,
de, a gyerekekből csak úgy lehet egészséges felnőtt, ha minden pillanatban oda figyelünk, hogy
mikor mit esznek.
Már megint kiderült, micsoda szerencséje van
azoknak az embereknek és az állatokat is megemlíteném, akik itt a Szentendrei szigeten élnek!
Az ősi ártatlanságát meg őrzött szigeten, a nyári
szünet a gyerekeknek is biztonságosabban telhet,
mint bár mely nagyvárosban.
Polgármester úr megígérte, hogy a tavat és kör-

nyékét rendbe szedik, elkészült a játszótér is, igazán színvonalas és biztonságos, mindenki meg
lehet elégedve vele. Köszönjük szépen, jól fogjuk
magunkat érezni.
Ez a tó, ami a falunkhoz tartozik, tényleg selymes és tiszta, egészséges a vize, és ha a környezetét is emberbarátian alakítják, biztosan az egyik
kedvence lesz az itt élőknek és az egyszerűségre vágyóknak, / nem tévesztendő össze az igénytelenséggel/ , a táborozóknak, azoknak is akik csak
erre járnak, pláne ha valami ízletes finomsághoz is
hozzá lehetne jutni, biztosan újra eljönnének.
Az emberek már unják a különféle táplálkozási
formákat, főleg ha kellőképpen bonyolultak.
Szeretném bemutatni, mi az egészség titka.
Nem kell kalóriákat számolni, csak megérteni a
lényegét, ami nagyon egyszerű.

PIRAMIS táplálkozás

Van még egy agyonhallgatott fontos esemény júniusban, mégpedig a nyári napéjegyenlőség. Ugyan
is június 21-én : 18,38 perckor van felettünk a
Nap, amikor a Ráktérítőn körbejár, majd halad az
egyenlítő felé. Tehát a leghosszabb napot élvezhetjük. Ettől a pillanattól kezdve, ugyan nem is vehető észre még, de rövidülnek a világos órák. Lassan
megkezdődnek a betakarítások, az itteni gazdáknak most még több lesz a dolguk, mi azzal tudjuk
segíteni őket, hogy nem akadályozunk semmit, ha
kérnek, segítünk
Besze Judit
www.pocsmegyer.hu
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Volánbusz menetrend

Számítógépszervíz
+36 30 9483-709
2015 Szigetmonostor,
Klapka u. 1.
www.pocsmegyer.hu
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KISTEHERFUVAROZÁS
ÁRUSZÁLLÍTÁS!
Építőanyag-,
zöldhulladék-,
bútorok szállítása
1,5 tonnáig!

06 70 518 58 04

TONCSI

KONYHÁJA

ebéd menüre
megrendelőket vár szeretettel!
Az ebédet minden nap,

házhoz szállítjuk.

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

Telefonszám: 06-30 3283944
www.pocsmegyer.hu
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FONTOS TELEFONSZÁMOK ÉS TUDNIVALÓK

Fontos telefonszámok
és tudnivalók
Németh Miklós polgármester

fogadóórája elõzetes bejelentés alapján
minden hónap utolsó keddjén 13-15 óráig
104
Mentõk
Tûzoltók
105
Rendõrség
107
502-400
Rendõrkapitányság Szentendre
Tahi Rendõrõrs
387-140
Körzeti megbízott Bodor Róbert r.tzls.
bodorrobert@pest.police.hu • 06-20-489-6757
Polgármesteri Hivatal telefonszám
395-006
395-702
Fax szám
e-mail		
onkormanyzat@pocsmegyer.hu
Pócsmegyer, Ady E. u. 12.
Orvosi rendelõ, fogorvos
Dr. Kolcsár Attila
06-20-422-7092
Dr. Szabó György háziorvos mobiltelefon 06-70 293-0050
Erika: 06-20 327-9560
Védõnõ: Gyöngyösiné Baranyi Mária 06-30-694-3265
kedden 8.30-9.30-ig, szerdán 8.30-12.30-ig
Orvosi Ügyelet Tahitótfalu		
387-030
hétköznap 17 órától reggel 7-ig
hétvégén és ünnepnapokon egész nap
Dr. Bándli József állatorvos
06-30-974-2548
kedden és pénteken rendel a Polgármesteri Hivatalba
történõ elõzetes bejelentés alapján
Agrártámogatások: Hansági Dénes 06-30-244-9546
(E-mail: hend@invitel.hu)
Falugazdász:
06-26-311-320, 06-20-293-8506
Marosi Gusztáv
Szentendre, Dunakorzó u. 18.
hétfõn és szerdán 9-12-ig és 13-15-ig
Magyar Kémény Kft. Ügyfélszolgálat 06-40-918-025
Szentendrei Földhivatal
06-26-312-413, 301-743
Szentendrei Okmányiroda
06-26-501-460
Közjegyzõ, Szentendre			
311-581
Pócsmegyeri Iskola		
395-133
Óvoda		
396-078
Szigetmonostori Iskola		
393-100
Gyógyszertár, Pócsmegyer
395-277
Mûvelõdési Ház, Könyvtár
06-30-694-3266
Takarékszövetkezet		
395-003
Posta		
395-575
ELMŰ Ügyfélszolgálat
06-40-38-38-38
Református Lelkészi Hivatal 	
395-128
Római Katolikus Plébánia
385-807
Baptista Lelkészi Hivatal
06-20-886-1927

Pócsmegyeri Kisbíró

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
8 - 12 óráig
Péntek:
Elérhetőség: 26-395123; mobilszám: 06-70-293-0050

FOGORVOS

Megjelenik havonta 1200 példányban.
Kiadó: Polgármesteri Hivatal
2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.
Felelôs kiadó: Molnár Gyöngyi jegyzõ
Szerkeszti: Karsai Gábor
06-30-694-3266, kisbiro@pocsmegyer.hu
Felelôs szerkesztô: Deák Péter
Nyomás: D’Sign Kft. Szentendre

Dr. Kolcsár Attila fogszakorvos –
Rendelés időpontjai:
Hétfő: 13 – 19 • Szerda: 8 – 14 • Csütörtök: 13 – 18
Iskolafogászat: Szerda: 8 – 11 óráig
Teljes körű fogászati ellátást és szükség esetén
homeopátiás kezelést biztosít a betegek számára!
Bejelentkezés: 06-26/395-123 • 06-20/422-7092
Szekeres Erika asszisztens

www.pocsmegyer.hu
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RÉV menetrend / HIRdETÉSEK

Könyvelés, most akár
3 hónap ingyen!!!
Teljes körű könyvelést, bérszámfejtést vállalunk, társas
vállalkozások, egyéni vállalkozók részére. A könyvelési
anyagért igény szerint „házhoz” megyünk!
Budapesten és Pest-megye számos területén van ügyfelünk,
egy kollégánk rendszeresen gyűjti be az anyagokat.
Egyéb Szolgáltatásaink:
I. Könyveléshez kapcsolódó
adminisztráció: pénzügyi nyilvántartások vezetése,
eszközök nyilvántartása, vevő számlák kiállítása stb.

II.Szövegszerkeztés, gépírás,
táblázatkezelés: táblázatok kezelése, feldolgozása,
scannalés, irattározás stb.

III.Egyéb Ügyintézés: postaszolgálat,

okmányirodai ügyintézés, földhivatali ügyintézés... stb.

Székhely/Iroda: 2021 Tahitótfalu
Iroda I: 2000 Szentendre
Info: www.konyvelembb.hu
Előzetes időpont egyeztetést követően,
bármely irodába szeretettel várjuk!
Hívjon bizalommal!

06-20-478-9636
e-mail: konyvelembb@gmail.com
Pócsmegyer - Leányfalu
révátkelő MENETREND (2013. okt. 1-től)
MUNKANAPOKON
HÉTVÉGE ÉS ÜNNEPNAP
Pócsmegyerről Leányfaluról
Pócsmegyerről Leányfaluról
**5:00
**5:05
**5:00
**5:00
**5:20
**5:25
**5:50
**5:55
**5:50
**5:55
**6:15
**6:35
**6:10
**6:35
**6:40
**6:45
**6:40
**6:45
7:30
8:00
*7:00
*7:05
8:40
9:00
7:30
7:35
9:40
10:00
7:40
8:00
10:40
11:00
8:40
9:00
11:40
12:00
9:40
10:00
12:40
13:00
10:40
11:00
13:40
14:00
11:40
12:00
14:40
15:00
12:40
13:00
15:40
16:00
13:40
14:00
16:40
17:00
*14:10
*14:35
17:40
18:00
14:40
15:00
18:30
18:35
*15:30
*15:35
**19:10
**19:30
16:00
16:05
**20:10
**20:30
*16:30
*16:35
**21:10
**21:35
17:00
17:05
**22:20
**22:30
*17:30
*17:35
18:00
18:05
18:30
18:35
**19:10
**19:30
**20:10
**20:30
**21:10
**21:35 (éjszakai pótlék 3.000.-Ft
**22:20
**22:30
+ teljes áru jegy)
* Az egy csillaggal jelölt járatok csak tanítási
napokon közlekednek.

Ügyfeleim részére eladó
házakat, telkeket keresek.
Tardi Tamás ingatlanközvetítõ
** A két csillaggal jelölt csak előre egyeztetés
alapján közlekedik.
Egyeztetni telefonon az az adott nap 17:00 óráig lehet.
VITELDÍJAK
Felnőtt jegy: 300,- • Diák és nyugdíjas: 200,(csak érvényes igazolvány felmutatásával)
Kerékpár: ingyenes
(más kedvezménnyel össze nem vonható)
Kisállat: ingyenes
Kísérő nélküli csomag szállítás: 200,Bérletek:
Havi dolgozó: 5 900,- • Diák / nyugdíjas: 3 000,Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy a havi bérletek 05-től
következő hó 05-ig érvényesek!
A diák, a 65 év feletti, és a 90% kedvezmény
igénybevételéhez igazolvány felmutatása kötelező!
Peiker és Társai Kft.
Telefon: 06 (70) 577-7753 • 06 (30) 599-8705

www.pocsmegyer.hu
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hirdetések

Vihar ?! .... Betörés ?!
Hogy segíthessünk,

kössön biztosítást házára,
nyaralójára!
EXTRA KEDVEZMÉNYEK!
Telefon: 06-20- 661- 4475
Widder Éva
tanácsadó, üzletkötő Generali Biztosító
További lehetőségek: vállalkozás- felelősséggépjármű- hajó- és agrárbiztosítások,
élet- baleset-egészségbiztosítás,
(időseknek is)
gyermekjövő program,
nyugdíjbiztosítás (20%adóvisszatérítés),
ellátást nyújtó egészségbiztosítás
(cég költségként leírhatja),
utasbiztosítás.

Párkánszky Autószerviz
Pócsmegyer
Táncsics Mihály út 25.






Kecsketej, különböző
ízesítésű kecskesajtok,
körözött és kecsketúró
rendelhető!
Somogyiné Alagyi Szilvia:
06 30 691 7845










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
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Képek az óvoda életéből. Írás a 5. oldalon olvasható.

Képek a gyermeknapról. Írás a 12. oldalon olvasható.

gyermeknap

www.pocsmegyer.hu
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