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Szeretettel köszöntjük
az Édesapákat!
Aranyosi Ervin

Hogyan is kellene apának lenni,
néhány kis „porontyot” felnevelni?
Megtanítani szépre és jóra,
becsületre és szép, igaz szóra.
Fiúnak mutatni a példaképet
és erőt adni, mit elvár az élet.
S a lánynak apát, hogy Őbenne lássa,
milyen legyen majd az Ő választása,
hogy később a méltó párjára leljen
s benne milyen értékekre figyeljen.
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Hogyan is kellene apának lenni?
Anyát szépen és hűen szeretni.
Tenyéren hordani a kis családot,
megadva nekik az egész világot.
Biztatni azt, aki már belefáradt,
együtt építeni a homokvárat.
Szépséges terveket, álmokat szőni,
s látni a gyermeket lassan felnőni.
S bármi is történik mellette állni,
s ha eljön a napja nagypapává válni.
Hogyan is kellene apának lenni?
Igazi receptet még nem írt senki.
Egyetlen módon igazol az élet:
az, kiknek apja vagy, mind szeret téged.

Madarakról mindenkinek – a vadgerle
20. oldal
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RAJZPÁLYÁZAT
A Köszi, önkéntes! Egyesület rajzpályázatot hirdet
óvodásoknak és általános iskolásoknak

A legjobb helyek
a szigeten
A pályázat témája:
Mi a kedvenc helyed a Szentendrei-szigeten? Hol szeretsz legjobban játszani? Mit
csinálsz a kedvenc helyeden? Épített és természeti környezetről szóló rajzot is
rajzolhatsz!
Pályázati kategóriák:
óvodás, alsó tagozatos, felső tagozatos
• Az alkotások bármilyen rajz-, festő-, és színező technikával készülhetnek, A/4-es
méretben
• csak egyénileg lehet pályázni
• a kézzel készült eredeti alkotásokat kérjük 2020. július 19-ig leadni a Pócsmegyer
Rendezvényközpontban, vagy július 1-19 között a Napsugár téri Lángososnál!
• a rajz hátoldalán legyen feltüntetve: a pályázó neve, életkora, a nevezési kategória, szülő neve, telefonszáma, lakcíme, e-mail címe, valamint a rajz címe
• a pályamű beküldésével úgy tekintjük, hogy a törvényes képviselő beleegyezését adta a pályázaton való részvételhez, kiállításon, illetve interneten való
megjelenítéshez.
Eredményhirdetés:
A rajzokból az Irány Surány Fesztivál teljes ideje alatt kiállítást tervezünk a Napsugár téri könyvmegállóban. Ott lehet szavazni a közönségdíjas rajzra is.
A zsűri minden kategóriában a három legjobb pályázatot díjazza.
Eredményhirdetés a Fesztiválon augusztus 1-jén (szombaton) 14 órakor lesz, amelyre minden kedves pályázót és szüleit szeretettel várunk!
Köszi, önkéntes! Egyesület
koszionkentes@gmail.com
Facebook: Köszi, önkéntes! Egyesület
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Pócsmegyer Község Polgármestere
2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.
06 (26) 814-843 ¬ 06 (26) 395-702
e-mail: polgarmester@pocsmegyer.hu

ELADÓ INGATLAN
Pócsmegyer Község Önkormányzata
eladásra kínálja önkormányzati tulajdonú ingatlanát
cím
3yFVPHJ\HU
5yNDX

KUV]

ingatlan
területe

ingatlannyilvántartási
megnevezése

övezeti
besorolás

1P

PĦYHOpVLiJEyO
kivett zártkert

Lke-4

Bruttó induló ár

4 Ft

A vételi ajánlatokat postai úton, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalba
(Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.) kell benyújtani.
+DWiULGĘM~QLXV
Az Önkormányzati LQJDWODQPHJWHNLQWKHWĘPLQGHQKpWN|]QDS-16 óra között Konkrét
LGĘSRQWRWHOĘ]HWHVHQD 3ROJiUPHVWHUL+LYDWDOPĦV]DNLHOĘDGyMiQiONHOOHJ\H]WHWQLD30 /691 7837
telefonszámon.
$YpWHOLDMiQODWQDNWDUWDOPD]QLDNHOO
A vételi ajánlatot WHYĘ QHYpW OHYHOH]pVL FtPpW V]pNKHO\pW HOpUKHWĘVpJL DGDWDLW WHOHIRQV]iP
email cím, a megvásárolni kívánt ingatlan pontos meghatározását, vételi ajánlatát az ingatlan
vételárára vonatkozóan, amely a bruttó induló árnál kevesebb nem lehet. Nyilatkozatot a vételár
teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalásáról. Gazdasági társaság ajánlDWWHYĘ esetén
cégkivonatot és az aláírásra jogosult aláírási címpéldányát másolati példányban, a kijelölt
kapcsolattartó telefonszámát, átláthatósági nyilatkozatot.
$]DMiQODWWHYĘNN|]OD nyertest a .pSYLVHOĘWHVWOHWiOODStWMDPHJDYpWHOLDMiQODWRNbenyújtására
eOĘtUW határidĘWĘO V]iPtWRWW  QDSRQ EHOO. Indokolt esetben 60 nappal a döntés határidejét
meghosszabbíthatja. Az HUHGPpQ\UĘO D] DMiQODWWHYĘNHW D] HOEtUiOiVW N|YHWĘ  QDSRQ EHOO
írásban értesítMN.

Németh Miklós
polgármester
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Pócsmegyer Község Polgármestere
2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.
06 (26) 814-843 ¬ 06 (26) 395-702
e-mail: polgarmester@pocsmegyer.hu

FELHÍVÁS
Pócsmegyer Község Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé
önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére

Cím

Ingatlan
területe

Ingatlannyilvántartási
megnevezése

Övezeti
besorolás

Bruttó induló
(licit) ár

Pályázati
biztosíték

2017 Pócsmegyer,
Hunyadi utca 8.
157 hrsz.

565 m2,
HEEĘO az
ingatlan
255 m2

kivett lakóház,
udvar

Vt-1

38.300.000 Ft

383.000 Ft

A pályázatokat a hivatal Iktatójába
2020. június 15. 12:00 óráig
(Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.) kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz, amely a Polgármesteri
Hivatalban iWYHKHWĘpVDKLYDWDOKRQODSMiUyOwww.pocsmegyer.hu OHW|OWKHWĘ
Tájékoztatás telefonon: 06 30/242 3099

Németh Miklós
polgármester
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Pócsmegyer Község Polgármestere
2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.
06 (26) 814-843 ¬ 06 (26) 395-702
e-mail: polgarmester@pocsmegyer.hu

FELHÍVÁS
Pócsmegyer Község Önkormányzata
pályázati felhívást tesz közzé
önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére

Cím

Ingatlan területe

Ingatlannyilvántartási
megnevezése

Övezeti
besorolás

Bruttó induló
(licit) ár

Pályázati
biztosíték

2017 Pócsmegyer,
Kossuth út 14.
127 hrsz.

740 m2,
HEEĘOaz ingatlan
114 m2

kivett óvoda

Lf-1

13.600.000 Ft

136.000 Ft

A pályázatokat a hivatal Iktatójába
2020 június 15. 12:00 óráig
(Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.) kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz,
DPHO\D3ROJiUPHVWHUL+LYDWDOEDQiWYHKHWĘ
és a hivatal honlapjáról www.pocsmegyer.hu OHW|OWKHWĘ
Tájékoztatás telefonon: 06/30 244 3099

Németh Miklós
polgármester
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Felhívás a parlagfű elleni védekezésre
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét
arra, hogy a parlagfű elleni védekezés jogszabály által előírt kötelezettség az ingatlanok birtokosai (használói, tulajdonosai)
számára.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Törvény) 17. § (4) bekezdése
a parlagfű mentesítés érdekében előírja,
hogy az ingatlan használója (tulajdonosa)
köteles a parlagfű virágbimbó kialakulását
minden év június 30-ig megakadályozni, és
ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig
folyamatosan fenntartani.
Az általános gyomfertőzés elleni védekezési kötelezettséget a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV.23.) FVM
rendelet, valamint a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint
az állami, illetve a közérdekű védekezés
költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008.
(VIII.30.) Kormányrendelet szabályozza.
A települések belterületén a jegyző hatásköre a parlagfűvel fertőzött ingatlanok tulajdonosaival szemben eljárni, külterületen

a növény- és talajvédelmi hatóság ellenőrzi
a parlagfű fertőzöttséget. A jegyző ún. közérdekű védekezést rendelhet el a fertőzött
ingatlanra, ha a tulajdonos gyommentesítési kötelezettségének nem tesz eleget. A
közérdekű védekezés költségeit a gyomfertőzött ingatlan tulajdonosának kell viselnie. A közérdekű védekezés elrendelését
követően minden esetben növényvédelmi
bírság kiszabására kerül sor.
Növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult. A

bírság összege bel- és külterületen a fertőzött terület nagyságától függően egyaránt
15.000.-5.000.000 Ft-ig terjedhet.
Mindezekre tekintettel, de különösen azért
is, mert a parlagfű allergiával küzdő társaink életminőségét rendkívüli mértékben
rontja a levegőben szálló parlagfű pollen,
kérem Önöket, hogy végezzék el a gyommentesítést, és azt tartsák fenn egészen
őszig.
Együttműködésüket megköszönve
ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA JEGYZŐ

Helyi- és környékbeli vállalkozók!
A kis-és családi vállalkozások különösen megszenvedik a COVID19 terjedését. Az ezzel kapcsolatos intézkedések sok család anyagi helyzetét is komolyan befolyásolják és végleg tönkretehetnek vállalkozásokat is.
Pócsmegyer Község Önkormányzata felhívást tett közzé, amelynek keretében szeretné feltérképezni azon helyi és környékbeli vállalkozókat, akik szolgáltatásaikkal segíteni tudják az itt
élő embereket.
A lista természetesen folyamatosan bővül! Várjuk további szakemberek, vállalkozók jelentkezését a promegyer@pocsmegyer.hu email címen!
Vásároljunk helyben, vásároljunk kicsiben, vásároljunk családi boltban és kérjük helyi szakember segítségét! Tartsuk együtt életben a helyi és környékbeli gazdálkodásokat, vállalkozásokat!
Lista megtekinthető 2020. április havi Kisbíró újságban, valamint az alábbi webcímen:
https://www.pocsmegyer.hu/helyi-es-kornyekbeli-vallalkozok-listaja

2020. június

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ

7

Kedves Pócsmegyeriek és Surányiak!
Nagy örömmel és Istennek hálát adva számolunk be arról, hogy május 24-től megnyílik a pócsmegyeri református
templom,
m és vasárnaponként a szokott
időben 10.30-kor tarthatunk istentiszteletet!
Az istentiszteleteket a biztonsági előírások pontos betartásával tartjuk:
• Fertőtlenítő nagytakarítás lesz a templomban.
• Maszk viselete a templomban kötelező.
• A templomban 1,5 méterre ülhetünk
egymástól. Ez azt jelenti, hogy minden
második padot foglaljuk el. Cédulával
jelezzük, melyiket. Egy padba hárman
ülhetnek, egymástól kellő távolságban.
Az egy lakóközösségbe tartozókk ülhetnek egymás mellett is, akár az egész
padot megtöltve.
• Be- és kimenetelkor kézfertőtlenítőt
használhatunk.

Mivel az éneklés maszkban nehezebb,
ezért kevesebb énekverset éneklünk. Zeneszámokkal szeretnénk az istentiszteleteket gazdagítani.
A Leányfalun 9 órakor kezdődő istentiszteletet továbbra is közvetítjükk facebook
oldalunkon. Teljes megértéssel vesszük,
ha valaki még korainak tartja a templomi
részvételt.
Június 4-én, a Magyar Összetartozás
Napján délután fél 5-kor megszólalnak
templomaink harangjai. Ekkor lesz a 100.
évfordulója a trianoni békediktátumnak.
Reménységben tervezzük nyári táborainkat:
Gyülekezeti napközis tábor: július 20-24.
Balatongyöröki hittantábor augusztus 3-8.
Szeretettel hívunk Mindenkit
alkalmainkra!
KAJOS LÁSZLÓ GONDNOK, KOVÁCH TAMÁS LELKIPÁSZTOR

Baptista Napközis Tábor – tájékoztató
Kedves Szülök! Kedves Gyerekek!
Sajnálattal közöljük, hogy a 2020.06.20-tól meghirdetett Baptista Napközis Tábor
elmarad, melynek oka, hogy a kialakult virus helyzetben nem tudunk eleget tenni
a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott rendeletnek.
Kedves gyerekek kérjük ne szomorkodjatok, amint lehetőségünk nyilik rá
bepótoljuk, mert mi is nagyon várjuk a veletek való találkozást,
a sok vidám együtt töltött órát.
Vigyázzatok magatokra, egymásra,örüljetek az otthon töltött szép időnek, bízzatok
Isten szeretetében.
Gyülekezet nevében ölellek benneteket, most csak így virtuálisan.
ANDI NÉNI

IMPRESSZUM:

Felelős kiadó és szerkesztés: Pro Pócsmegyer Kft.,
2017 Pócsmegyer, Kossuth L. u.27.,
E-mail: kisbiro@pocsmegyer.hu; Tel.: 30/844 4439
Nyomás: Pannónia Nyomda Kft., Budapest
Megjelenik havonta 1500 példányban

Az aláírt cikkekért, képekért a szerző viseli a felelősséget. A mondanivaló nem feltétlenül egyezik a szerkesztőség véleményével; a sajtó- és szólásszabadság szellemében
lapunkban helyt adunk egymásnak ellenmondó véleményeknek is, kivéve azokat,
melyek egyéb okok miatt (erkölcsi, szélsőséges, stb.) kerültek kitiltásra az újságból.
A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal. Szerkesztőségünk fenntartja
az írások szellemiségét nem érintő rövidítések és helyesbítések jogát.
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Június – a hónap érdekességei
Tudod-e?
Az év hatodik hónapja nevét Júnó római
istennőről kapta. A régi magyar kalendáriumok Szent Iván havaként említik. Júniusban a nap a Ráktérítő felett jár, sugarai ott
érik merőlegesen a Föld felszínét. Ezért,
a mi félgömbünkön – az északin – megkezdődik a nyár, míg a déli félgömbön
beköszönt a tél. Hivatalosan június 22-e
a nyarunk kezdete. Ebben a hónapban a
nappalok időtartama jóval meghaladja az
éjszakáét, ilyenkor sokáig (este 8-ig is) világos van. Hazánkban a havi középhőmérséklet 19,1 C. Természetesen mértek már
ennél többet, de kevesebbet is. Nyárelő
lévén igazából még csak kóstolgatjuk a
nyarat.

Változások
a természetben
Az állatok, növények élete kiteljesedett, valamennyi élőlény „teszi a dolgát”. Júniusban
már teljes lombkoronájukat viselik a fák,
apró, zöld gyümölcsök ígérik a termést.
Pompáznak a kiskertek, a szántóföldek
kalászosait szelíden ringatja a szél, csakúgy, mint a legelők, rétek növénytakaróit.
Amerre csak járunk színek, illatok és hangok kavalkádja fogad bennünket. Madárdalból még bőven jut erre a hónapra is,
hiszen ilyenkor „bölcsődések, óvodások” a
madárfiókák. Órarendet lehetne készíteni
hozzájuk, mert nem egy időben szólalnak
meg. Legkorábban éneklő a kerti rozsdafarkú, később a széncinke, az ökörszem, a
citromsármány, a kék cinke, majd az erdei
pinty és a rigó csatlakozik az éneklőkhöz.
Az év többi hónapjában azonban ez a madáróra már nem működik ilyen jól, mert a
fiókák megnőnek, és a madarak kevesebbet
„szólnak”.
Ahogy a madarak énekének, úgy a virágok
nyílásának is lehet órarendet készíteni, hiszen megfigyelhetjük más-más napszakban
virulnak. Pl., amikor a hajnalka kék tölcsérei
becsukódnak, akkor nyílnak többek közt
a kukacvirág (porcsinrózsa) tarka szirmai,
majd „stafétabotot” adnak a fűszeres illatú
estikének. Ez a virágóra aztán egész nyáron
ketyeghet, mert a kertek, rétek, mezők színes virágai egymás után bontják szirmaikat.
Most júniusban nyílnak még a liliomok és a

(Permetezés, füstölés, elektromos riasztók,
spray-k, krémek…)

Jeles napok júniusban

rózsák is – tökéletes szépségük miatt, őket
tartják a virágok királynőinek – de készülődik már a kardvirág és a dália is.
Hozzájuk képest sokkal szerényebb növény
az úton-útfélen termő bodza, ám rendkívül
hasznos. Illatos fehér virágaiból szörpöt készíthetünk.
Receptje: 2-3 literes befőttes üvegben
4-5 db jól megmosott virágfejet tegyünk
rá, citrom levét, apróra vágott héját, és
néhány evőkanál cukrot. 24 óra múlva
finom szörp lesz belőle. A bodzavirágot
palacsintatésztába mártva meg is lehet sütni. A később megszínesedő terméséből
pedig csetelekvár készíthető. Az éretlen
zöld bogyókat azonban tilos megenni,
mert mérgező anyagot tartalmaznak! Ám
ha a bodza termése szép sötétlilára érik, a
méreg eltűnik belőle. Gyógynövényként
is számon tartják – vesebetegségek gyógyítására alkalmas.
Ebben a hónapban kezdenek érni a nyár
első gyümölcsei is (cseresznye, eper, ribizli,
málna). Ez a piros gyümölcsök hónapja.
Júniusban már teljes létszámban megjelennek a lepkék, ill. hernyóik, a bogarak, a
pókok és a szúnyogok. A legnépszerűbb
bogárképviselő a hétpettyes katica. A katicabogarak egyes példányai ennél kevesebbet, de többet is, akár 12 pettyet is viselhetnek. A levéltetvek hasznos pusztítója: az
emberek számára a „kedves” rovarok közé
tartozik. Ilyenek pl. a szúnyogok. Meleg
csapadékos nyarainkon hatalmas tömegekben lepnek el mindent s mindenkit. A
gyötrő szúnyogok közül a nőstény állatok
a vérszívók. Erőszakosságukkal, csípéseikkel megzavarják, megkeserítik a szabadban
töltött tevékenységeinket. Védekezzünk
ellenük!

Június 5. Pedagógusnap
Ezen a napon köszöntjük a pedagógusokat. Egy 1951-es minisztertanácsi határozat a pedagógusok munkájának társadalmi elismeréseként június első vasárnapját
PEDAGÓGUSNAP-nak nyilvánította.
Megünneplésére először 1952-ben került
sor.
Június 8.
Medárd napja, ismert időjárásjósló nap
egész Magyarországon. Évszázados megfigyeléseken alapul, manapság is hagyatkozunk rá, bár már nem vesszük olyan
szigorúan szó szerint, mint elődeink. A
megfigyelés lényege, hogy ha Medárdkor
esik az eső, negyven napos esős, hűvösebb,
felhős időjárás következik.
Június 19. Apák napja
Az egész világon megünneplik különböző
időpontokban. Magyarországon ez a nap
június 3. vasárnapja, 1984-ben ünnepelték
először Miskolcon.
Június 24. Szent Iván napja
Keresztelő Szent János az utolsó próféta és
Jézus előfutára, ő kereszteli meg Jézust. Az
ő személye kapcsolja össze az Újszövetséget az Ószövetséggel.
Szent Iván a nyári napforduló ünnepe, a
szertartásos tűzgyújtás egyik jeles napja. A
napfordulókat már a keresztény egyház létrejötte előtt megünnepelték Egyiptomban
és néhány közel keleti népnél, ezzel a Nap
évenkénti megújulását kívánták mágikus
úton elősegíteni.
A Szent Iván napi tűzgyújtáshoz különböző hiedelmek fűződtek.
Az ekkor gyújtott tűzről azt tartották, hogy
megvéd a köd, a jégeső és a dögvész ellen
és elősegíti a jó termést. A Szent
Iván-napi tűznek egészségvarázsló szerepe
is volt, közvetlenül a tűz átugrálása, valamint a felette füstölt különféle növények
révén.
Június 29. Péter- Pál napja
A népi hagyomány szerint június 29-e Péter, Pál napja az aratás kezdete. Sok a munka a földeken, nagy ünneplést nem tartanak ilyenkor
FORRÁS:

HTTPS://GYOGYHIREK.HU/
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Zöld hírek a nagyvilágból
Ausztria
szénerőmű-mentes
Április 17-edikén befejezte 34 éves működését a 246 megawattos mellachi szénerőmű. (Az osztrák erőművek együttes
teljesítménye 26200 megawatt, a magyarországinak a háromszorosa, éves áramtermelésük a hazai duplája.) Az állami
Verbundgesellschaft tulajdonában álló
létesítményt átalakítják, a későbbiekben
gázturbinás erőműként szolgálja az osztrák villamosenergia-rendszer rugalmasságát – a gázturbinák a szenesektől eltérően
tág tartományok között terhelhetők akár
kapacitásuk maximumáig, vagy állíthatók
le, ha kevés a fogyasztó.
Az atomerőművekről lemondó Ausztriában már két éve is háromnegyed részben
megújuló forrásból – 60,5 százalékban vízenergiából – származott az áram, 2030ra pedig - nyilatkozta a mostani leállítást
méltató klímaügyi miniszter – kizárólag
szén-dioxid mentes erőművek lesznek az
országban, élen járva az uniós klímacélok
teljesítésében.
Belgium 2016-ban állította le utolsó szánerőművét. A tervek szerint Francioaország és Svédország két év múlva, Szlovákia
és Portugália 2023-ban, Nagy-Britannia
egy évvel később, Írország és Olaszország
2025-ben szakít végleg a szenes erőművekkel. (Magyarország utolsó szénerőműve, a paksi atomerőmű után a második
legtöbb áramot termelő Mátrai Erőmű
Zrt. 2029-30-ban áll le a széntüzeléssel.)
A cseh, a spanyol, a macedón kormány
még nem döntött a kiszállás határidejéről.
Németország 2038-as céldátumot tűzött
ki, a drámaian felfuttatott szélturbinás kapacitással szemben ugyanis ragaszkodni
kénytelen az időjárástól függetlenül működő erőműveihez, az atomerőművekkel
viszont szakít. (euractiv.com)

Az utolsó széntüzelésű erőmű Ausztriában, Graz, Mellach (fotó: wikimedia / TM 04 04)

ki pólus fölött ez a fajta változékonyság
nem jellemző. A Déli Sark felé sodrodó
ózonkárosító vegyianyagok a fél éves sötétségben a napfény hiányában inaktívak,
és a déli tavasszal indul be ózonlebontó
hatásuk. Az ózonkárosító anyagok –
nemzetközi szerződéssel segített – csökkentése azonban érezteti a hatását, tavaly
például kisebb volt a déli ózonlyuk, mint
35 éve bármikor.
Az északi sarki – ezzel ellentétes – fejleményt a kutatók nem a vegyszerek
kibocsátásának növekedésével (nem
tudni ilyesmiről), hanem egy ritka időjárási jelenséggel magyarázzák. A magas
légkörben szokatlanul hideg volt és a
megszokottnál nagyobb mennyiségben
halmozódtak fel ózonkárosító anyagok

a napfénymentes téli időszakban. Most
ezek kiszabadultak, de az unió időjárás-előrejelzési szervezetének egyik részlege, a CAMS, arra számít, hogy e káros
anyagok koncentrációjának csökkenésével az ózonlyuk néhány hónapon belül
„befoltozódik”. (Copernicus Atmosphere
Monitoring Service – CAMS).

A koronavírus nemcsak jót
tesz a természettel
A brit Guardian napilap cikke szerint a
turisták, no meg a turisztikai bevételek elmaradását sok helyütt illegális vadászattal
pótolják. Kambodzsában például három
nagyon ritka óriás íbiszt öltek meg, hogy
élelemhez jussanak. A Kongói Demok-

Ismét ózonlyuk az Északi-sarkon
Kilenc éve nem tapasztalt mértékben
apadt le az ibolyántúli sugárzástól védő
ózonréteg április elején az északi sarkkör
fölött. A magas légköri – 18 kilométeres
magasságban – lebegő ózonmolekulák
szezonális ingadozásával ez nem magyarázható, az Antarktisszal szemben az észa-

Ózonlyuk látható az Északi-sark felett – Fotó: a Copernicus adatait felhasználva (2020), feldolgozta DLR/BIRA/ESA
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ratikus Köztársaság Virunga Nemzeti
Parkjában áprilisban 12 őrrel végeztek
hutu felkelők. Ott egyébként is állandóak
a konfliktusok: illegális állatkereskedők,
faszéntermelők, orvvadászok özönlik el
a védett területet, amely a veszélyeztetett
hegyi gorillákról is híres. A parkot nemrégiben bezárták, hogy megvédjék őket a
koronavírustól.
Az utazási korlátozások nehezítik az
állatcsempészetet, de Afrikában az orvvadászat zavartalanul folyik tovább a
veszélyeztetett fajokra: Márciusban a
botswanai hatóságok úgy határoztak, áttelepítik a megmaradt néhány keskenyszájú
orrszarvút az Okavango-deltából, miután
hatot megöltek közülük. Az orvvadászokat a szafari turisták elmaradása bátorította fel.
Kolumbiában a Panthera nagymacskavédő szervezet jegyzett csúcsot az orvvadászatban. De Európából is érkeznek hasonló hírek. Nagy-Britanniában a kijárási
korlátozásokkal magyarázzák, hogy megnőtt az illegálisan kilőtt védett ragadozómadarak – rétihéják, vándorsólymok,
vöröskányák, ölyvek és macskabaglyok
– száma. Az RSPB brit madárvédelmi
szervezet szerint az esetek többnyire lőterekhez vagy lőgyakorlatokra alkalmas területek közelében történtek – írja a BBC.
com. Mark Thomas, az RSPB nyomozói
csoportjának tagja szerint “vadnyugati”
helyzet alakult ki: azokat, akik ragadozómadarakat akartak lőni, felbátorította a
vadőrök és kirándulók hiánya. Az esetek
számának hirtelen megemelkedése egybeesett a kijárási korlátozások meghirdetésével. Máskor az évnek ezen szakaszában heti 3-4 jelentés érkezik arról, hogy
védett madárfaj egyedét ölték meg, most
viszont naponta történik ennyi illegális
cselekmény. (Greenfo)

Jane Goodall intelmei
Részletek a hegyi gorillák fennmaradásáért küzdő, a róla elnevezett intézetet alapító 86 éves ENSZ békenagykövet figyelemfelhívásából:
A vuhanihoz hasonló vadállathús-piacokon, az állatokat általában összezsúfolva,
kis ketrecekben tartják és helyben vágják
le. Így az eladók és a vevők is megfertőződhetnek az állatok – többek közt a cibetmacska, a tobzoska, a denevér, a nyestkutya vagy a kígyó – ürüléke, vizelete,
vére, egyéb testnedve által. Ez a környezet
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alkalmas arra, hogy a vírus a vírushordozó állatról átugorjon az emberre. Egy
másik zoonotikus betegség, a SARS vírus
szintén egy kínai vadállatpiacról származott. A csimpánzvadászat, -mészárlás és
-árusítás két vírusfertőzéshez vezetett,
ami a HIV-AIDS járványt okozta. Az ebola szintén egy zoonotikus járvány, amely
állati hordozókról emberszabású majmokra, majd az emberre kerül át Afrika
különböző részein.
Egy másik aggodalomra okot adó terület
a vadállatokkal és testrészeikkel való üzérkedés világszerte. Sajnos nagyon jöve-

delmező, több milliárd dolláros ágazattá
vált, amelyet általában bűnszervezetek
működtetnek. A vadállat kereskedelem
nemcsak kegyetlen, de egyértelműen
hozzájárul a fajok rémisztő mértékű kipusztulásához és olyan körülmények
kialakulásához vezethet, amely táptalaja
lehet a zoonotikus betegségek megjelenésének. A vadállatok, vagy testrészeik
gyakran illegális exportálása révén egyik
országból a másikba kerül a vírus is. (Greenfo)

Civilek Háza állandó programjai
Surány, Akácos út 17
Hétfő, szerda, péntek 18:30 – 19:30

Női torna – Ficzek Kati
Tel.: 30/596-7581

Pócsmegyer Rendezvényközpont (PRK)
Pócsmegyer, Kossuth L. u. 27., Tel: 26/ 200-013,
E-mail: prk@pocsmegyer.hu • www.prk.pocsmegyer.hu

Nyitva tartás:
Hétfő - Csütörtök 8:00 - 16:00; Péntek: 8:00 - 12:00
HÉTFŐ
9:00 – 10:00
16:30 – 17:30
16:30 – 18:30
17:30 – 18:30
18:30 – 20:00

............................................... 3-1-2 Meridián torna – Ági néni
.................................................. Gyermek show tánc – Kiss Ági
.......................................................... TEQBALL – Molnár Miklós
.................................................. Gyermek show tánc – Kiss Ági
................................. Jóga a mindennapokban – Nagy Emma

KEDD
8:00 – 12:00 ................................. Családsegítő – Martonné Balga Andrea
17:00 – 18:00 .................................................................... Karate – Sipos István
18:15 – 19:15 ..................................................... Cross Training – Sipos István

SZERDA
16:15 – 17:15 .................................................. Gyermek show tánc – Kiss Ági
16:30 – 18:30 .......................................................... TEQBALL – Molnár Miklós
17:15 – 18:15 .................................................. Gyermek show tánc – Kiss Ági

CSÜTÖRTÖK
9:00 – 10:00
12:00 – 16:00
17:00 – 18:00
18:15 – 19:15

............................................... 3-1-2 Meridián torna – Ági néni
................................. Családsegítő – Martonné Balga Andrea
..................................................................... Karate- Sipos István
..................................................... Cross Training – Sipos István

SZ.G.
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Az Állampolgári Bizottság
az Emberi Jogokért
Alapítvány
Az Alapítvány ingyenes jogsegélyszolgálatot működtet olyan emberek számára,
akiket a pszichiátrián ért sérelem vagy jogtalan bánásmód. 1994-es megalakulásunk
óta sok ezren kerestek fel minket ilyen sérelmekkel, és rengeteg embernek tudtunk
hathatós segítséget nyújtani, hogy az őket ért sérelemre kompenzációt nyerjenek,
vagy az adott intézetben jobban tiszteletben tartsák a kezeltek emberi jogait.

„SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN - INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során?
Ne hagyja annyiban!
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne történhessen meg!
Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!”

„PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy
rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!”
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Tájékoztató
nyaralótulajdonosok
részére!
Április 15-től kezdődően az üdülőövezeti lakosok a kijelölt helyszíneken vehetik át a
számukra féléves időtartamra járó 26 darab, kommunális hulladék gyűjtésére alkalmas zsákot.
Ügyfeleinket arra kérjük, hogy a kiválasztott átvételi pontra vigyék magukkal
legutóbbi számlalevelüket, amelynek második oldalán megtalálható az ügyfélazonosító kód. A kereskedőknek ezzel tudják igazolni, hogy jogosultak a zsákokra. Az átvételi pont az Önök településén:
• 2020. 04. 15-től
Coop ABC / Ágica Surányi közért, Pócsmegyer, Duna sétány 7/b
(Príme-Building Kft) – Pócsmegyer.

Hulladékgyűjtő zsákok
Zsákértékesítő partnereinknél az alábbi hulladékgyűjtő zsákok szerezhetők be:
• A kisebb mennyiségű komposztálható zöldhulladék
k gyűjtéséhez biológiailag
lebomló, kukoricakeményítőt tartalmazó anyagból készült zöldhulladékos zsákokat szerzhet be értékesítési partnereinknél 180 Ft áron. A lebomló zsákok
bevezetését az is indokolta, hogy 2011. év végén a társaságunk által előállított komposzt a forgalomba hozatali engedélyezési eljárás során kiváló minősítést kapott. Társaságunk számára fontos, hogy a jövőben is ilyen minőségű
komposzttal szolgálhassa ki ügyfeleit.
• Az újrahasznosítható papír, műanyag és fém gyűjtéséhez való, 110 literes
szelektív hulladékgyűjtő zsákokat gyűjtőjárműveink személyzete visz az Ön
háztartásába térítésmentesen, az igényeknek megfelelő mennyiségben. További
zsákok korlátozott mennyiségben értékesítő partnereinknél térítésmentesen
igényelhetőek.
• Többlet vegyes háztartási hulladék
k 60 literes, „Hulladék” feliratú, szürke színű
köztisztasági zsákban helyezhető ki. (Állandó lakosok számára a gyűjtőedényzet
használata kötelező, a többletgyűjtő zsák csak ennek kiegészítéseként használható!) A zsák ára 465 Ft.
• Értékesítő hely: Pócsmegyer, Iparcikk bolt, Kossuth L u.
ZÖLD HÍD. B.I.G.G NONPROFIT KFT.
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Karanténtorna Pócsmegyeren
Sokan azt mondták, a karanténban az a
legnehezebb, hogy az emberek életében
felborul a rend. Akik otthonról dolgoztak,
vagy önkéntes karanténba vonultak, már
nem a megszokott napi rutinjuk szerint
éltek. Azok pedig, akiknek semmilyen
rendszer sincs az életükben, könnyen
elhagyhatják magukat. Akivel ez biztosan nem történhet meg, az a pócsmegyer-surányi hölgyek tornaklubja, hiszen
minden technológiai akadályt leküzdve
rendszeresen edzettek.
Öröm volt látni, hogy a kis csoport menynyire összekovácsolódott a hónapokat
alatt. Belátni a színfalak mögé és megismerni minden családból azt, aki segített a
hívásokat indítani, egyre bensőségesebb
légkört teremtett. Bár nem minden nappali lett kifejezetten step pados gyakorlatokra tervezve, ez sem okozott akadályt.
Csodáltam azt az elszántságot, amely meg
volt a csapat tagjaiban. Ez az elszántság
arra ösztönözte őket, hogy a tornát megtartsák, még akkor is, ha ez sok bonyodalommal járt. Elsőre legtöbbjüknek talán
idegen volt egyes platformok kezelése
– és kellett a kis család, vagy a csoporttár-

sak segítsége – mostanra szinte profikká
váltak. Emellett nagy előnye volt ennek a
digitális tornának, hogy így az ország más
pontján élő barátok és ismerősök is csatlakozhattak.
És aki nélkül ez nem jöhetett volna létre,
az Ficzek Kati. A lelkes csapata ezúton
szeretné megköszönni azt a sok időt és
energiát, amit az online csoport megszervezésére és az edzések megtartására
fordított.
Hálásak amiért elvállalta, hogy ingyen
és akár online is fitten tart mindenkit.
Fenntartotta a rendszert az életükben, és
megtanította a csoportot arra, hogy lehet
kreatívnak és rugalmasnak lenni (a szó
mindkét értelmében), és extrém helyzetben, extrém megoldásokat kitalálni. Köszönik, hogy nem riadt vissza a digitális
torna gondolatától, hanem mindenféle
akadályt áthidalva létrejöhetett mindez.
Ez a családias torna megkönnyítette és
szebbé varázsolta az elmúlt hónapok hétköznapjait.
Köszönjük!
ELTER LUCA
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A Polgármesteri Hivatal elérhetőségei

Közérdekű telefonszámok
Mentők

104

Tűzoltók

105

Rendőrség

107

Cím: 2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.
Tel.: 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
Németh Miklós polgármester fogadóórája előzetes bejelentés alapján

Szentendrei Rendőrkapitányság

06-26/502-400

Tahi Rendőrőrs
Körzeti megbízott –
Strehó Zoltán r. ftőrm
Kéményseprés

06-26/387-140

Feladatkőr – ügyintéző

Telefon

E-mail

06-20/310-9128

Polgármester
Németh Miklós

06-26/814-843

polgarmester@pocsmegyer.hu

Jegyző
Zákányné dr. Szőke Tímea

06-26/814-842

jegyzo@pocsmegyer.hu

06-26/814-850

kalman-kreisz.agnes@pocsmegyer.hu

06-26/814-848
06-26/814-841

ado@pocsmegyer.hu
ado2@pocsmegyer.hu

06-26/814-846
06-26/814-849
06-26/814-860

gazdalkodas@pocsmegyer.hu
penzugy@pocsmegyer.hu
etkeztetes@pocsmegyer.hu

Szentendrei Közjegyző

1818
06-26/312-413
06 26/301 743
06-26/301-743
06-26 311-581

Agrártámogatások – Hansági Dénes

06-30/244-9546

Barangoló Óvoda

06-26/396-078

Pócsmegyer Iskola

06-26/395-133

Szigetmonostor Iskola

06-26/393-100

Pócsmegyer Rendezvényközpont

06-26/200-013

Pro Pócsmegyer Kft.

06-30/844 4439

Karinthy Ferenc Könyvtár

06 30/831-0301

Nyugdíjas klub

06-20/325-1960

(Építési- műszaki és csatorna ügyek)

Posta

06-26/395-575

Takács József

06-26/814-847

muszak@pocsmegyer.hu

ELMŰ Ügyfélszolgálat

06-40-38-38-38

Református Lelkészi Hivatal

06-26/395-128

06-26/814-845

iktatas@pocsmegyer.hu

Római Katolikus Plébánia

06-26/385-807

Iktatás
Somogyiné Alagyi Szílvia
Igazgatás

Baptista Lelkészi Hivatal

06-20/886-1927

06-26/814-844

igazgatas@pocsmegyer.hu

ORVOSI ÜGYELET
Tahitótfalu, Visegrádi u. 12.,
Tel.: 06-26/387-030
Hétköznap 17:00 órától reggel 7:00 óráig
Hétvégén és ünnepnapokon egész nap.

GYERMEKORVOSI ÜGYELET
Szentendre, Bükköspart 27.,
Tel.: 06-26/312-650
Hétvégén és ünnepnapokon:
9:00 – 13:00 óra közt gyermekorvosi ügyelet,
13:00 óra után a központi ügyelet

Bor Ildikó

HÁZIORVOS

FOGORVOS

Dr. Szabó György – Tel.: 06-70/293-0050
Pócsmegyer, Kossuth u. 27.,
Tel.: 06-26/395-123

Dr. Kolcsár Attila – fogszakorvos
Pócsmegyer, Kossuth u. 27.,
Tel.: 06-26/395-123, 06-20/422-7092

TB ﬁnanszírozott rendelési ideje:
.... 9:00 – 14
Hétfő: .........................................
14:00
............9:00 – 14:00
Szerda: ........................................9:00
iskolafogászat:t: .............. 9:0
9:00 – 11:00
.................. 14:00 – 19:00
Csütörtök: .................................

ÁLLATORVOS

Kérjük, hogy
y fogfájássa
fogfájással a rendelés első
órájában
rájában jelentkezzenek!
jele

Dr.: Bándli Józseff – Tel.: 06-30/974-2548
Hivatalba történő előzetes bejelentés alapján.
DunakanyarVet Állatorvosi Rendelő
Tahi, Elekfy Jenő utca 4., Tel.: 06-20/450-0709

ÁLLATPATIKA a szigeten
Tahitótfalu, Hősök tere 15.,
Tel: 06-70/369-1111
Hétfő – Péntek: ... 8:00 – 11:00 / 15:00 – 16:00
Szombat: ...................................... 8:00 – 12:00

ZE

RI

NT
!

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

TA
TÓ
S

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

(Anyakönyvi ügyek, lakcímbejelentés)

ÉK
OZ

GYÓGYSZERTÁR

Titkárság
dr. Kálmán-Kreisz Ágnes
Adóügyek
Tóth Tímea
Hajdúné Kánai Enikő
Pénzügy
Simon Zsuzsanna
Debreczeni Beáta
Somogyi Ágnes
Műszaki előadó

Magá
Magánrendelés:
Kedd:
........................................ 14:00 – 17:00
edd: ...........
Előzetes bejelentkezés: Szekeres Erika
Előzete

TÁ
J

Szentendrei Földhivatal

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

VÉDŐNŐ
Gyöngyösiné Baranyi Mária
Pócsmegyer, Kossuth u. 27.,
Tel.: 06-26/395-123, Mobil: 06-30/694-3265

Kedd ............................................. 8:30 – 9:30
Szerda ........................................ 8:30 – 12:30
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PÓCSMEGYER – LEÁNYFALU

Minden, ami kert!

RÉVÁTKELŐ MENETREND
Rudas és Társa Bt., Tel.: 06-30/202-2283
Leányfalu

Pócsmegyer

Leányfalu

5:00

5:05

**4:50

**4:55

5:20

5:25

–

–

5:45

5:50

5:45

5:50

6:10

6:35

6:15

6:35

6:40

6:45

6:40

6:45

*7:00

*7:05

–

–

7:30

*7:35

7:30

8:00

*7:40

8:00

–

–

8:40

9:00

8:40

9:00

9:40

10:00

9:40

10:00

10:40

11:00

10:40

11:00

11:40

12:00

11:40

12:00

12:40

13:00

12:40

13:00

13:40

14:00

13:40

14:00

*14:10

*14:35

–

–

14:40

15:00

14:40

15:00

*15:30

*15:35

15:40

16:00

16:00

16:05

–

–

*16:30

*16:35

16:40

17:00

17:00

17:05

–

–

*17:30

*17:35

17:40

18:00

18:00

18:05

–

–

18:30

18:35

18:30

18:35

19:10

19:30

19:10

19:30

20:10

20:45

20:10

20:45

**21:10

**21:45

**21:10

*21:45

VITELDÍJAK: • Felnőtt jegy: 260 Ft, • Diák-Nyugdíjas jegy: 160 Ft
• Kerékpár: 200 Ft • Kisállat: ingyenes
BÉRLETEK: • Dolgozó: 4.800 Ft, • Diák-Nyugdíjas jegy: 2.800 Ft
(minden hó 5-től következő hó 5-ig)
*Az egy csillaggal jelölt járatok csak tanítási napokon közlekednek.
** A két csillaggal jelölt csak előre egyeztetés alapján közlekedik.

Kormányablak Tahitótfalu
Cím: 2022 Tahitótfalu Szabadság tér, Tel.: 1818 , E-mail: 1818@1818.hu
Nyitva tartás:
Hétfő: ...................................... 7:00 – 17:00
Kedd: ....................................... 8:00 – 16:00
Szerda: .................................. 12:00 – 20:00
Csütörtök: ............................. 8:00 – 16:00
Péntek: ................................... 8:00 – 14:00
Zárás előtt fél órával már nincs mód új sorszám húzására,
új ügyfelet fogadni.

Kertgondozás
Füvesítés
Növényültetés
Permetezés
Telektisztítás
Fűkaszálás
Fakivágás
Zöldhulladék elszállítás
Hívjon bizalommal!
Csereklye Csaba
Tel.: 06-20 8228502
e-mail: csaba.csereklye@gmail.com

Hulladékgyűjtés
A szelektív és zöld hulladék zsákok beszerzése
Zöldhulladék gyűjtő zsákok 180 Ft áron, a Szelektív hulladék
gyűjtő zsákok térítésmentesen beszerezhetőek az alábbi helyszíneken:
Ficsor Lászlóné Vegyes Iparcikk (Kossuth Lajos utca 21.)

A kommunális, zöld és szelektív gyűjtések időpontjai:

Dátum

JÚNIUS

Pócsmegyer

•
•
•
•
•
•
•
•

Hétvége és ünnepnap

Munkanap

Kedd

Június 2.

Kommunális

–

Június 9.

Kommunális

Szelektív

Június 16.

Kommunális

Zöld

Június 23.

Kommunális

–

Június 30.

Kommunális

–

Zöld Híd Régió Nonprofit Kft elérhetőségek:
Telefon: 06 (28) 561-200,
Postacím: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.
E-mail cím: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu,
Honlap: www.zoldhid.hu

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ

Apróhirdetés
Tetőfedő, bádogos, lapostetők szigetelése és ácsmunkák.
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény!
Tel. szám: 06 70/578-14-68, este 18 óra után: 26/630-384

Apróhirdetéseket, céges hirdetéseket
leadhatják a PRK-ban:
2017 Pócsmegyer, Kossuth u. 27.
és elküldhetik e-mailben a
kisbiro@pocsmegyer.hu címre.
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Madarakról mindenkinek – a vadgerle
Ez a feketerigónál nagyobb, de vetési varjúnál kisebb galambfaj viszonylag még
gyakori Pócsmegyeren, a szigeten és az
országban.
A nálunk honos négy –öt galamb faj közül a legkisebb termetű. A szintén nálunk
a Szigeten is élő örvös galamb, és balkáni
gerle mellett sok a városokban és falvakban
is sok példányban élő elvadult házigalamb,
vagy szirti galamb, de nevezik parlagi galambnak is. A kékgalambok a környékünkön a Kis-Duna túloldalánál kezdődő Visegrádi-hegység erdeiben költenek.
A vadgerlék május elején érkeznek Magyarországra, és a szigetre is, amikor felhangzik a jellegzetes turbékolásuk. Ősszel
déli irányba vonulnak, és a telet Afrikában
töltik. Élőhelyei itt a szigetet körülvevő
ártéri erdők, a falu lombosabb kertjei,
és a még fellelhető erdők szélei, ligetei.
Megérkezés után a párválasztás és fészekrakás az első dolguk. Fészkük a többi
galambhoz hasonlóan vékony kis száraz
ágacskákból áll, melyet a tojó helyez nagy
gondossággal egymásra, de azért a fészek a

a hím felügyeli a tojót

többi galambfajhoz hasonlóan elég kezdetleges. Amikor elkészült át lehet látni rajta.
Hófehér tojásaik száma kettő. A tojások
gyakran nem érik el a kikelés napját, mert a
mindenütt gyakori szajkók, szarkák és dolmányos varjak elrabolják őket. Ha előbb
nem, akkor a fiókákat viszik el. Normális
esetben kétszer költ, de ha túl korán semmisülnek meg a tojásai, akkor pótköltést is
tartanak. A kikelt fiókákat a madárszülők
apró magvakkal etetik, amelyeket előtte a
begyükben lévő begytejjel megpuhítanak,

a fiatal még szintelen

a tojó iszik

igen intenzíven repülő faj

nász előtti ritka pillanat

majd a fiókák csőrüket a madárszülők torkába mélyesztik és magukba szívják a táplálékot. A tojások két hét kotlás után repednek fel, és a fiókák háromhetes koruk előtti
napokban válnak repülő képessé.
A védett fajok közé tartozik természetvédelmi eszmei értéke 50.000Ft. Tehát az örvös galambtól eltérően nem lőhető.
A Madártani Egyesület állományfelmérése szerint 64 és 150 ezer pár között lehet
a költőállománya Magyarországon. Itt a
Szigeten, aki figyel rá, találkozhat vele. A
faluban gyakran látható szürke és búgóhangú galambok a balkáni gerlék. Ők jóval
színtelenebbek, mint a vadgerle. A vadgerle hangja, mint már említettem turbékoló,
nem búgó. Az elmúlt 50 év alatt Magyarországon 1400 példány körüli, a külföldi
megkerülések száma 12 volt 2006-ig. Életkorát tekintve a szerencsésebbek elérik a 8
évet is, de rengeteg veszély leselkedik rájuk,
úgy a vonulási útvonaluk során, mint a költés idején a ragadozó madár és emlősfajok
részéről.
BÉCSY LÁSZLÓ
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Pedagógusnap
Szeretettel köszöntünk Pedagógus nap alkalmából, valamennyi nevelőt, tanítót,
tanárt, akitől gyermekeink valaha is tanulhattak , szeretetet kaptak!

Dohászi Magda:

Ma, amikor az egész ország
hálás szívvel néz ide,
szeretetet, köszönetet
ver mindnyájuk kis szive.
Azt a sok jót, amit kaptunk
meghálálni mint lehet?
Kérdezgettem a virágot,
kérdeztem a levelet.
Nem feleltek, de a virág
felém intett vidáman,
amit a szó el nem mondhat,
itt van egy szál virágban.

