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Nagyon szépen kérlek titeket,Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.Szeressétek az öregeket.
A reszkető kezű ősz apákat,A reszkető kezű ősz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat...A hajlott hátú jó anyákat...
A ráncos és eres kezeket,A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült sápadt szemeket...Az elszürkült sápadt szemeket...
Én nagyon kérlek titeket,Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.Szeressétek az öregeket.

Simogassátok meg a deres fejeket,Simogassátok meg a deres fejeket,
Csókoljátok meg a ráncos kezeket.Csókoljátok meg a ráncos kezeket.
Öleljétek meg az öregeket,Öleljétek meg az öregeket,
Adjatok nekik szeretetet.Adjatok nekik szeretetet.
Szenvedtek ők már eleget,Szenvedtek ők már eleget,
A vigasztalóik ti legyetek.A vigasztalóik ti legyetek.
Én nagyon kérlek titeket,Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.Szeressétek az öregeket.

Ne tegyétek őket szűk odukba,Ne tegyétek őket szűk odukba,
Ne rakjátok őket otthonokba.Ne rakjátok őket otthonokba.
Hallgassátok meg a panaszukat,Hallgassátok meg a panaszukat,
Enyhítsétek meg a bánatukat.Enyhítsétek meg a bánatukat.
Legyen hozzájuk szép szavatok,Legyen hozzájuk szép szavatok,
Legyen számukra mosolyotok.Legyen számukra mosolyotok.
Én nagyon kérlek titeket,Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.Szeressétek az öregeket.

Ők is sokat küzdöttek értetek,Ők is sokat küzdöttek értetek,
Amíg fölnevelkedtetek,Amíg fölnevelkedtetek,
Fáradtak ők is eleget,Fáradtak ők is eleget,
Hogy ti módosabbak legyetek.Hogy ti módosabbak legyetek.
Ők is elfogadtak titeket,Ők is elfogadtak titeket,
Mikor Isten közéjük ültetett.Mikor Isten közéjük ültetett.
Azért én kérlek titeket,Azért én kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.Szeressétek az öregeket.

Ha majd az örök szeretetHa majd az örök szeretet
Elhívja őket közületek,Elhívja őket közületek,
Ti foglaljátok el a helyüket,Ti foglaljátok el a helyüket,
Mert ti lesztek majd az öregek.Mert ti lesztek majd az öregek.
S mindazt, mit nekik tettetek,S mindazt, mit nekik tettetek,
Azt adják nektek a gyerekek.Azt adják nektek a gyerekek.
Azért előre intelek titeket,Azért előre intelek titeket,
Szeressétek az öregeket.Szeressétek az öregeket.

Óbecsey István
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2020. november 14-én,
szombaton 9-12 óra között

BBOLHAPIAC 88
a Pócsmegyer Rendezvényközpont 

parkolójában

Asztalfoglalás csak korlátozott számban lehetséges!
A rendezvény csapadék esetén elmarad!
Jelentkezés: +36 26 200-013 
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Szomorú hírt kaptunk a Facebook-on az
egyik unokájától, Bagdi Szente Évától:
„Kedves Barátaink! Fájó szívvel tudatjuk,
hogy 89 év és egy teljes élet után ma reg-
gel hazatért mennyei atyjához Szente Já-
nosné, Lidi néni. Temetése október 2-án
pénteken 16 órakor lesz a pócsmegyeri re-
formátus temetőben. – Példabeszédek 31,
25-31: Erő és ékesség az ő ruhája; és nevet
a következő napnak. Az ő száját bölcsen
nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén.
Vigyáz a házanépe dolgára, és restségnek 
étkét nem eszi. Felkelnek az ő fi ai, és bol-
dognak mondják őt; az ő férje, és dicséri
őt: Sok leány munkálkodott  serénységgel;
de te meghaladod mindazokat! Csalárd a
kedvesség, és hiábavaló a szépség; a mely 
asszony féli az Urat, az szerez dicséretet
magának! Adjatok ennek az ő keze mun-
kájának gyümölcséből, és dicsérjék őt a
kapukban az ő cselekedetei!“
Én magam 2012-ben részletesen írtam
róla a Pócsmegyeri konyhák II. c. sütemé-
nyes könyvem bevezetőjében:
„Szente Jánosné Csörgő Lídia ebben a
II. kötetben kiemelkedő szerepet kapott .
Ugyanis ő bocsájtott a rendelkezésemre a
legtöbb receptet, aki 16 éves kora óta egy 
irkában (puha fedelű sima lapú iskolai fü-
zetben) vezett e gazdag tartalmú kézírásos
Süteményes Könyvét. Miután ez elron-
gyolódott , kb. az 1970-es években,
egy surányi orvos családtól kapott ,
kemény fedelű határidő naplóba át-
másolta gazdag gyűjteményét, ame-
lyet máig gyarapít. (Közben, a 2000-
es évek elején unokája, Szente Éva is
másolt néhány adalékot számára.)
Csörgő Lídia Tahitótfaluban szü-
letett  1931-ben, és menyecskének 
került Pócsmegyerre 1952-ben.
Leány korában nagymamájától és
édes anyjától tanult sütni. Házasság-
kötése után pedig anyósától, Szente
Jánosné Rajos Erzsébett ől (1906–
1974), akivel együtt  sütött ek. Nem-
csak a régi süteményeket kedveli,
hanem kipróbál minden újat is. A 
községben ő tudja a legtöbb félét el-
készíteni. Szüksége is volt erre, mert
a férje és más családtagjai is nagyon
édesszájúak voltak. Unokái és déd-
unokája a mai napig is azt szeretik 
a legjobban, amit a nagymama süt.

Amikor lakodalomra, keresztelőre, családi 
névnapokra és születésnapokra, valamint 
a pócsmegyeri református gyülekezet 
évente négyszer–ötször sorra kerülő sze-
retetvendégségeire készültek a rokon-, ba-
rát-, illetve gyülekezeti asszonyok, ő volt 
a sütés irányítója, sokaknak átadta ismere-
teit. A fi atalasszonyok leírták maguknak, 
és cserélgett ék egymás közt, kézről kéz-
re adták a receptjeit. Amikor 1964-ben 
Pócsmegyerre kerültem, tőle tanultam a 
sütés szeretetét, és első receptjeimet tőle 
kaptam, amelyeket a mai napig is haszná-
lok […] Van egy kis gépírásos saját re-
ceptkönyvem idekerülésem évéből:
Ági-mama gyűjteménye Pócsmegyer-
ről. Felütve annak 6. oldalát, ott  szerepel 
egy piskóta leírása, amelynek címe után 
feltüntett em Szente Lidi nevét. Amikor 
adatokat gyűjtött em a jelen könyvhöz, 
a Kati szelet készítésmódját Lidi néni 
diktálta nekem először a számítógépbe. 
Másodszorra Sinka Miklósné Fazekas 
Sárától kaptam meg a leírását, ahol fel 
volt tüntetve az is, hogy 1978-ban Ócsai 
nénitől kapta. Látt am, hogy ez azonos a 
Lidi nénitől kapott al, ezért megmutatt am 
neki. Akkor derült ki, hogy Ócsai néni is 
tőle tanulta.
Mindannyian hálásak vagyunk Szente 
Jánosné Csörgő Lidi néninek, hogy a 

bár kopott  Süteményes Könyvében meg-
őrizte számunkra a leírásokat, amelyeket 
most nyomtatásban is közreadhatunk. 
A csupán magánhasználatra leírt recept-
jeit, akárcsak a többi adatközlőmét, a 
nagyközönség számára is használhatóvá 
kellett  tennem, azért kissé átdolgoztam, 
részletesebben ismertett em nemcsak a 
hozzávalókat, hanem különös gonddal az 
elkészítési módokat is.” Az összehason-
lítás kedvéért a könyvben néhány lapot 
mellékeltem Csörgő Lidi kézírásából, a 
régebbi és az újabb gyűjteményéből is, 
hogy megmutassam, milyen előzmények 
alapján dolgoztam ki egységes formában 
a kiadásra alkalmas süteményleírásokat. 
Álljon itt  is három példa Lidi néni recept-
jeiből:

Erzsi néni pogácsája
Hozzávalók: 1 kg rétesliszt, 15 dkg sajt, 50
dkg margarin, 2 tojássárgája, 2 pohár tej-
föl, 5 dkg élesztő, fél marék só. A pogácsák 
tetejére 5 dkg reszelt sajt.
Elkészítés: A hozzávalókat összemorzsol-
ták, összegyúrták, és egy éjszakára hűtőbe 
tett ék. Másnap kinyújtott ák, kiszaggatt ák, 
és a pogácsákat tepsibe rakták. Tetejüket 
tojásfehérjével megkenték és 5 dkg reszelt 
sajtt al megszórták. Előmelegített  sütőben 
végig erős lángon megsütött ék.

Pávaszem (a kész süteményt mu-
tatja a fényképen a mestere)
Hozzávalók: 30 dkg liszt, 15 dkg 
margarin, 3 tojássárgája, 2 dkg élesz-
tő, 1 dl tej, pici só.
Elkészítés: A hozzávalókat a tejben 
megfutt atott  élesztővel összegyúr-
ták, és három részre osztott ák. Tég-
lalap alakúra kinyújtott ák, és véko-
nyan megkenték baracklekvárral. A 
tészta két szélére egy sor meggyet 
tett ek, és mindkét oldalról felcsavar-
ták úgy, hogy középen maradjon egy 
kis hely a töltelék részére. A résbe be-
lehelyezték a tölteléket és a tésztát 
kizsírozott , lisztezett  tepsibe tett ék. 
Előmelegített  sütőben, de közepes 
hőfokon megsütött ék.
Töltelék: 3 tojásfehérje, 15 dkg por-
cukor és 15 dkg kókuszreszelék.

A drága jó Lidi néni emlékezete

Folytatás a 4. oldalon »
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A tojásfehérjét a porcukorral gőz felett  
habbá verték és beleöntött ék a kókuszre-
szeléket.

Bözsi-féle I. (Kevert tészta)
Hozzávalók és elkészítés: 12 dkg cukrot
barnára pirított ak, és 4 dl langyos víz-
zel feleresztett ek. Utána 50 dkg cukrot 4
egész tojással habosra kevertek, összetört
fahéjat és szegfűszeget, egy citrom reszelt
héját, a kihűlt cukros vizet, és 56 dkg lisz-
tet, 1 csomag sütőport adtak hozzá, és jól
elkeverték. Zsírozott , lisztezett  tepsibe
öntött ék, és a tetejét durván vágott  dióval
megszórták, úgy sütött ék meg, mint a pis-
kótát. Keskeny szeletekre vágták, porcu-
korral a tetejét meghintett ék.

Áldott  legyen Lidi néni emléke!
Sokunk nevében kívánja

BORSZÉKINÉ RÉTHÁTI ÁGNES

A drága jó Lidi néni emlékezete

» Folytatás a 3. oldalról

Az adventi vásárra 
várjuk kézművesek, 
kézműves élelmiszert készítők 
jelentkezését !
(asztalt biztosítunk).

Jelentkezési határidő: 

2020. december 7.

Jelentkezni lehet: 

emailen: prk@pocsmegyer.hu, 
telefonon: 26/200-013, 
vagy személyesen Pócsmegyeren 
a Rendezvényközpontban.
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Pócsmegyer Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2020. szeptember 
28-án rendes, nyílt ülést tartott .
Az 1. napirendi pontban a Bursa Hun-
garica felsőoktatási ösztöndíj odaítélésé-
nek szabályairól szóló rendeletet fogadta
el a testület, melyet korábban a Népjóléti
Bizott ság véleményezett . A rendeletet egy-
hangú szavazással alkott ák meg.
A 2. napirendi pontban a Bursa Hunga-
rica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2021.
évi fordulójához való csatlakozásról dön-
tött ek a képviselők egyhangú szavazással.
A 3. napirendben a Fővárosi Vízművek 
Zrt. gördülő fejlesztési tervének felújítási
és pótlási tervrészét fogadták el egyhangú
szavazással.
4. napirendi pontban a testület a Pro
Pócsmegyer Településfejlesztési Kft . 2019.
évi mérlegbeszámolóját tárgyalta Klibán
Zita ügyvezető előterjesztése alapján, a be-
számolót egyhangúlag elfogadta.
Az 5. napirendi pontban a testület
döntést hozott  arról, hogy dr. Kolcsár Att i-
la fogorvos felmondását követően dr. Csí-
kos Csilla fogszakorvossal Pócsmegyer il-
letékességi területére vonatkozó fogorvosi
körzetre – területi ellátási kötelezett séggel
– feladat-ellátási szerződést kíván kötni.
Az ehhez szükséges előszerződés aláírásá-
ról döntött ek egyhangú szavazással.
Napirenden kívül Kocsis Marianna kép-
viselő felolvasta és átadta nyilatkozatát a
képviselői mandátumról történő lemon-
dásáról.
2020. október 15-én a pócsmegyeri 
képviselő-testület rendkívüli, nyílt ülést
tartott .
Napirend előtt  esküt tett  Bíró József képvi-
selő, aki Kocsis Marianna lemondását kö-
vetően a Helyi Választási Bizott ság döntése
szerint, a 2019. évi önkormányzati válasz-
tások eredménye alapján nyert képviselői
mandátumot.
Az 1. napirendi pontban az Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési Szabály-
zatáról szóló rendeletének módosítása
szerepelt, melyet egyhangú szavazással a
testület elfogadott . A módosítás értelmé-
ben a Képviselő-testület Pénzügyi-Tele-
pülésfejlesztési Bizott sága a továbbiakban
3 tagból áll. A létszám csökkentés oka a
korábbi tagok lemondása, valamint az,
hogy a jelenlegi képviselők közül hárman

nem vállalták a részvételt a bizott ságban. 
Így ahhoz, hogy a bizott ság a törvényi fel-
tételeknek megfelelően működni tudjon 
– hiszen 2000 fő lakosságszám felett  pénz-
ügyi bizott ság működése kötelező – 3 tagú 
bizott ság kialakítására volt szükség.
A 2. napirendben a Népjóléti Bizott ság 
tagjának választott a a testület egyhangú-
lag Mwajas Krisztina képviselőt, és 4 igen 
szavazatt al két tartózkodás mellett  megvá-
lasztott ák a Pénzügyi-Településfejlesztési 
bizott ság tagjait: dr. Szente Olivért, Kajos 
Lászlónét és Losonczy Zsuzsannát, aki ko-
rábban is külsős, nem képviselő tag volt a 
bizott ságban.
A 3. napirendben az önkormányzat 
2020. évi költségvetési rendeletét módosí-
tott ák a képviselők egyhangúlag.
4. napirendben tájékoztató hangzott  el
az önkormányzat 2020. évi költségvetésé-
nek I. félévi teljesítéséről, melyet a képvi-
selők egyhangúlag elfogadtak.
Az 5. napirendben a 2021. évi adókon-
cepció került sorra. A képviselő-testület
egyhangú  döntéssel 2021-ben a helyi adó-
kat az alábbi mértékben tervezi emelni: 
kommunális adó 40%-kal, építményadó 
20%-kal, telekadó 25%-kal, helyi iparűzési
adó mértéke 2%-ra emelkedik. Jövő évtől 
bevezetésre kerül az idegenforgalmi adó a 
településen.  A helyi adókról szóló önkor-
mányzati rendelet-tervezet a november 
26-i rendes ülésre kerül előterjesztésre, an-
nak elfogadásával lesz végleges az adómér-
ték emelés.
A 6. napirendben az Önkormányzat
2019-2024 évekre szóló Gazdasági Prog-
ramját tárgyalta a képviselő-testület, me-
lyet 5 igen szavazatt al 1 tartózkodás mellett  
elfogadott .
A 7. napirendi pontban a szociális 
célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 
szóló rendelet egyhangú elfogadásáról 
döntött ek.
A 8. napirendben Hunyadi utca 8. sz.
alatt i ingatlan értékesítési és hasznosítási 
pályázatáról, és a Róka u. ingatlan értéke-
sítéséről tárgyaltak. A Hunyadi u. 8. bérbe-
adással történő hasznosításáról, valamint a 
Róka utcai ingatlan eladásáról egyhangú 
szavazással döntött ek, mindkét esetben 
nyilvános pályázat került meghirdetésre. 
A Hunyadi utcai ingatlan értékesítésének 
további pályázati meghirdetéséről 5 igen 

1 nem szavazatt al döntött ek a képviselők.
A 9. napirendben két, a Szérűskertek-
ben található önkormányzati tulajdonú 
ingatlan közútt á minősítéséről döntött  a 
képviselő-testület egyhangúlag, amelyek 
ténylegesen útként vannak használatban, 
de az ingatlan-nyilvántartásban nem így 
szerepeltek.
10. napirendként a háziorvosi fela-
dat-ellátási szerződés módosítására került 
sor egyhangú szavazással.
11. napirendben óvodai álláshelyeket 
érintő óraszám módosításról döntött  a 
képviselő-testület egyhangú szavazással.
12. napirendben a posta helyiség bérle-
tének rendezése került sorra. Az 5 igen, 1 
nem szavazatt al hozott  döntés értelmében 
a helyiséget nem kívánja tovább bérbe 
adni a képviselő-testület a postának, ezért 
határidővel felszólítja a helyiség kiürítésére.
A 13. Egyebek napirendi pontban a 
képviselők 8 kérdést tárgyaltak, mindben 
egyhangú szavazással hozott  döntés szü-
letett .
Elfogadták a szentendrei rendőrkapitány 
kinevezését, a Napsugár-tér forgalmi 
rendjének időszakos változását, amely 
tavasztól őszig a hétvégi délelőtt ökön a 
közút részleges lezárását jelenti.
A képviselők döntött ek egy hivatalos ön-
kormányzati Facebook oldal létrehozásá-
ról és működtetéséről.
dr. Csíkos Csilla fogorvos kérelmének 
megfelelően a fogorvosi alapellátásra kö-
tött  előszerződésben szereplő Kft . helyett  
dr. Csíkos Csilla fogszakorvos egyéni vál-
lalkozó lép.
A Földemért Nonprofi t Kft .-vel együtt -
működési megállapodás aláírását elha-
lasztott ák.
A képviselő-testület úgy döntött , hogy a 
koronavírus terjedésének megelőzése ér-
dekében, a szigorítások időtartama alatt  
a 2020. évi közmeghallgatást nem tartja 
meg.
Döntött ek a közterület-használatról szó-
ló önkormányzati rendelet módosításá-
nak előkészítéséről, amely bolhapiacok 
alkalmával ingyenessé tenné a közterü-
let-használatot.
A jegyzőkönyvek megtekinthetők a www.
pocsmegyer.hu oldalon.

ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA – JEGYZŐ

Önkormányzati hírek
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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 kereskedelmi vagy turisztikai 

célú hasznosításra történ  bérbeadásra

cím ingatlan területe 
ingatlan-

nyilvántartási 
megnevezése 

övezeti besorolás 

2017 Pócsmegyer, 
Hunyadi utca 8. 

    157 hrsz. 
565 m2,  

ebb l az ingatlan 
255 m2

kivett lakóház, 
udvar  

Vt-1

A pályázatokat a hivatal iktatójába 
2020. november 10., 16 óra 0 percig

(Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.) kell benyújtani. 

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz,  
amely a Polgármesteri Hivatalban átvehet ,  

és a hivatal honlapjáról www.pocsmegyer.hu letölthet .

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 

ingatlan-
nyilvántartási 
megnevezése 

övezeti 
besorolás 

Bruttó 
induló (licit) 

ár 
Pályázati 
biztosíték 

2017 
Pócsmegyer, 

Hunyadi 
utca 8. 

157 hrsz.

565 m2, 
ebb l az 
ingatlan 
255 m2

kivett 
lakóház, 

udvar  
Vt-1 38.300.000 

Forint
383.000 
Forint

A pályázatokat a hivatal iktatójába 
2020. november 10., 16 óra 0 percig

(Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.) kell benyújtani.

Minden szükséges információt a pályázati kiírás tartalmaz,  
amely a Polgármesteri Hivatalban átvehet , és a hivatal honlapjáról 

www.pocsmegyer.hu letölthet .
Tájékoztatás telefonon: 06 30/242 3099

Németh Miklós 
polgármester
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Pócsmegyer Község Polgármestere

2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.
Tel.: 06 (26) 814-843, Fax.: 06 (26) 395-702,
E-mail: polgarmester@pocsmegyer.hu

EL ADÓ INGATL AN!

Pócsmegyer Község Önkormányzata eladásra kínálja  önkormányzati tulajdonú ingatlanát

cím ingatlan területe
ingatlan-nyilvántartási 

megnevezése
övezeti besorolás Bruttó induló ár

2017 Pócsmegyer, Róka u. 
2505/2 hrsz.

1.072 m művelési ágból kivett zártkert Lke-4 4.300.000 Ft

A vételi ajánlatokat postai úton, vagy  személyesen a Polgármesteri Hivatalba (Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.) kell benyújtani.

Határidő: 2020. november 20.

Az ingatlan megtekinthető minden hétköznap 9-16 óra között. Konkrét időpontot előzetesen a Polgármesteri 

Hivatal műszaki előadójánál kell egyeztetni a 30 /691 7837 telefonszámon.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell: A vételi ajánlatot tevő nevét, levelezési címét, székhelyét, elérhetőségi adatait: telefonszám,

e-mail 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 ajánlattevő

esetén cégkivonatot és aláírásra jogosult aláírási címpéldányát másolati példányban, a kijelölt kapcsolattartó telefonszámát, átláthatósági

nyilatkozatot. Az ajánlattevők közül a nyertest a Képviselő testület állapítja meg a vételi ajánlatok benyújtására előírt határidőtől  számí-

tott 15 napon belül, indokolt esetben 60 nappal a döntés határidejét meghosszabbíthatja. Az eredményről az ajánlattevőket az elbírálást

követő 15 napon belül írásban értesítjük.

NÉMETH MIKLÓS – POLGÁRMESTER

Idősek napja!
Pócsmegyer Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi lakosokat, hogy a járvány-
ügyi helyzetre való tekintettel az idei évre tervezett Idősek napi program elmarad!

Németh Miklós polgármester javaslatot tesz a Népjóléti Bizottság felé, hogy a tele-
pülésünkön élő 70 év feletti állandó lakosok egyszeri 5.000 Ft támogatásban része-
süljenek.

A Bizottság döntéséről és a támogatás kiosztásáról a következő Kisbíróban, valamint
a www.pocsmegyer.hu weboldalon tájékoztatjuk Önöket!

PÓCSMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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Szociális tűzifa támogatás

Tisztelt Lakosaink!

Az Önkormányzat a rászorulóknak az idei évben is nyújt tűzifa támogatást. Mindösszesen 90 m
tűzifát ítélt meg az önkormányzat számára a Belügyminisztérium.

A szociális tűzifára vonatkozó kérelmeket december 7-ig lehet benyújtani a polgármesteri 

hivatalba. 

Az ingyenes juttatásra jogosultak körét az önkormányzat rendeletben szabályozta. E szerint ké-
relmet nyújthat be, aki:

• aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában részesül, települési támogatásban részesül 
(különösen a lakhatási célú támogatásban), 

• halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, 
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
• három vagy több gyermeket nevel, 
• kiskorú, vagy gondnokság alá helyezett nagykorú gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy
• 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas rokkantsági ellátásban részesül, vagy
• tartósan súlyos beteg, rendszeres orvosi kezelésre szoruló személy.

A kérelem nyomtatványa átvehető a Polgármesteri Hivatalban Bor Ildikó igazgatási előadónál 
ügyfélfogadási időben, vagy letölthető a honlapról. 

Kérjük, mielőtt befáradnak a hivatalba a nyomtatványért, egyeztessenek időpontot a 06-26/814-
844 telefonszámon.

Éljenek a lehetőséggel!
PÓCSMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A Magyar Vöröskereszt munkatársai idén 
új helyszínen, a pócsmegyeri Egészség-
házban véradást szerveztek. Az esemé-
nyen 24 véradó vett  részt, ami tekintve a 
pandémiás időszakot, melyben hónapok 
óta élünk, igazán szép számnak tekint-
hető. A Magyar Vöröskereszt felhívásai 
során igyekszik hangsúlyozni a véradás 
fontosságát. Sajnos sokan hajlamosak 
vagyunk természetesnek venni, hogy 
baj esetén mindig rendelkezésünkre áll a 
megfelelő mennyiségű és minőségű vér, 
holott  ez az önkéntes véradók nélkül nem 

működne. A véradók önzetlen tett ükkel, 
emberek életét mentik meg, sokak egész-
ségét adják vissza.
Novemberben, környékünkön két véra-
dást szerveznek:
• november 12-én Dunabogdányban a 

Művelődési Házban, 15-18 óráig
• november 17-én Budakalászon.

Bővebb információ a
htt p://voroskereszt.hu/ oldalon talál-
ható.

P.E.

„Véredben a segítség! Legyél te is véradó”!
Köszönet a Véradóknak
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„az élethez holtig gyűjti a kedvet…”

A kortárs magyar irodalomtudomány 
doyenje, Fried István egyetemi professzor 
tart beszélgetéssel egybekötött  előadást 
november 6-án, pénteken 18:00 órától a 
Pócsmegyer Rendezvényközpontban.
A lenyűgöző tudású, Herder-díjas iroda-
lomtörténész 1934-ben született  Buda-
pesten. 1955-ben végzett  az ELTE
BTK-n. 1955–1973 között  közép-
iskolákban tanított . 1973–1984 kö-
zött  az Országos Széchényi Könyv-
tár munkatársa. Az 1981–1982-es
tanévben a szegedi József Att ila
Tudományegyetem összehason-
lító irodalomtörténeti tanszékén
adjunktus, a továbbiakban docens
(1982–1988), majd tanszékvezető
(1985–1999) egyetemi tanár. Több
mint negyven kötet szerzője, szá-
mos magyar költő és író köszönheti
neki indulását.
Az előadó professzor így vall az
Ábel-trilógia szerzőjéről és beszél-
getőtársáról:

„Tamási Áron pályája párhuzamosan futott  
a huszadik század irodalmi változásaival. 
Regionalitásával hozott  újat, erdélyisége 
rokonul más európai irodalmi tájak íróinak 
jellegzetességeivel. Ezekben a földrajzilag 
elkülönülő irodalmakban a világ alapvető 
történései szemlélhetők. Mindehhez Ta-
mási Áron meglelte azt a nyelvet, amely az 
egyetemes és az ezzel összefüggő székely 

problémákat képes közvetíteni. Ezért ne-
vezhető klasszikusnak és modernnek.”
„Murányi Sándor Olivér nemcsak időszá-
mítás szerint, hanem az egyre gyorsabb
ütemben változó korszak kihívásait érteni 
próbálva, egy Tamási Áron utáni periódus 
elbeszélője. Legutóbbi kötete Medvenéző
címmel jelent meg. Ez a rendkívül változa-
tos tartalmú, a folyóiratokból és hetilapok-

ból már jórészt ismert novellákat tar-
talmazó gyűjtemény, ebben a maga 
teremtett e közegben, nemcsak tárgy-
választásánál fogva, mindenképpen 
megérdemli az olvasók fi gyelmét.”
Az eseményen a Petőfi  Irodalmi Mú-
zeum segítségével eddig nem ismert
vagy kevésbé ismert fényképek és 
fi lmek kerülnek bemutatásra Tamási 
Áronról. Az alkalomra az író néhány 
relikviája Budapestről Pócsmegyerre 
érkezik. 
A rendezvény támogatója a Szépírók 
Társasága, a Petőfi  Irodalmi Múze-
um, a Pócsmegyeri Önkormányzat. 
Mindenkit szeretett el várnak a szer-
vezők.

Tamási Áron ma
Beszélgetés dr. Fried István irodalomtörténésszel és  Murányi Sándor Olivér íróval

Az alkotás örömére szeretnénk felhívni 
a fi gyelmet idén először meghirdetett  
kezdeményezésünkkel. A ködös, nyirkos, 
járvánnyal terhelt november letargiáját 
elűzendő biztatunk mindenkit kortól és 
érdeklődési körtől függetlenül, hogy írjon 
egy novellát.
Az ötlet nem saját. 1999-ben indult útjára 
a National Novel Writing Month kihívás, 
amire azóta több százezren jelentkeznek 
évente a Föld különböző országaiból. 
Akik tudnak angolul, biztosan észrevet-
ték, hogy ebben a kihívásban regényírásra 
buzdítanak, de mi most (még) maradunk 
a novellaírásnál. Ha valaki mégis bevállal-
ná egy regény (50.000 szó) megírását no-
vemberben, bátran keresse fel a htt ps://
nanowrimo.org/ honlapot.
December 4-én (pénteken) 18 órakor 
Szálinger Balázs, jelenleg a településün-

kön élő költő, drámaíró legújabb, ezút-
tal prózakötetének lesz bemutatója. Az 
Al-dunai álom című könyv egy friss, iz-
galmas útleírás a Vaskapui-szorosról. „A 
valósággal való egyezés nem a véletlen 
műve. Hanem a költői képzeleté” – ol-
vashatjuk a könyv elején. A szerzővel 
Murányi Sándor Olivér fog beszélgetni.
A kötetbemutató apropóján a költő egyik 
versét választott uk gondolatindítónak a 
novemberi novellaíráshoz.

Szálinger Balázs
Fatüzelés
Fatüzelésű barátok között 
Lassan telik az este, és gyilkosan
Zuhan le a tájra az éjszaka.

Persze az sem probléma, ha az elkészült 
novella egészen más ihletésből indul, a cél 
maga az írás, az alkotás, ezért ez nem ver-

seny, nem lesz rangsor és pontozás sem. 
Kérem, ne ijedjen meg a feladatt ól, lehet 
az asztalfi óknak is írni. 
Ha szívesen megmutatná írását, a konyv-
tar@pocsmegyer.hu e-mail címre küldje 
el december 1-jéig. Szálinger Balázs vállal-
ta, hogy az elkészült novellákhoz néhány 
mondatos véleményeket ír, amelyek sze-
mélyes megbeszélésére a könyvbemuta-
tóján adódik majd alkalom.

Lehetőséget kaptunk továbbá az elkészült 
novellák megjelentetésére is a htt ps://
drot.eu/ kulturális honlapon, persze csak 
ha a szerző a megjelenéshez hozzájárul, és 
az írásművet az oldal szerkesztője is meg-
felelőnek találja.
No-No: novemberi novellák…

SCHANDL ESZTER

Írjon egy novellát novemberben!
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Ma már sokan nem tartják fontosnak a 
meséket, pedig a gyermeknevelés egyik 
alappillére. Számos tanulmány bizonyítja, 
hogy a meséknek meghatározó szerepe 
van a gyermekek értelmi és érzelmi fejlő-
désében. Az óvódapedagógusok a meséket 
elengedhetetlennek tartják a gyermekek 
fejlődése érdekében. Az óvoda életében is 
kiemelt helyen szerepel a mese.
Az élő szóval mondott  vagy felolvasott  
mese egyik nagy előnye a tévében nézett  
mesével szemben, hogy a gyermek saját 
képzelete, fantáziája, szerint gondolja el a
mesét. Belső képet alkot, ezáltal a fantázi-
ája fejlődik. „A sárkány pont annyira lesz 
félelmetes, amennyire a gyermek el tudja 
viselni.”
Hogyan segítik a mesék a gyermekek kog-
nitív fejlődését?
• Kutatások bizonyítják, hogy az a gyer-

mek, akinek olvastak ott hon mesét, sok 
esetben hamarabb tanul meg olvasni, 
mint társai.

• Fejlett ebb szókinccsel rendelkezik
• A mesék a gyermekek számára a való vi-

lágban való tájékozódásban segítenek, a 
gyermek számára példaként szolgálnak.

• Mesélés közben a gyermek koncentráci-
ós képessége is javul. A mesére fi gyelni 
kell!

Mit olvassunk az óvódásoknak?
A legkisebbeknek láncmeséket, állatme-
séket és rövid történeteket. A középső
csoport a nagy mesekorszak. 4-5 évesen
tud a gyermek különbséget tenni a va-
lóság és a mesei világ között , kialakul a
kett ős tudat úgynevezett  „mese tudat”.
A 4-5 éves gyermekek szeretik a tündér-
meséket, a bonyolultabb cselekményű,
többszereplős meséket. A nagycsopor-
tos gyermekek tág ismerett el, gazdag 

szókinccsel rendelkeznek, ahhoz, hogy 
terjedelmesebb, bonyolultabb meséket is
megértsenek.
Végezetül Kádár Annamária mesepszi-
chológus szavait szeretném idézni:
„A mesélő és a mesehallgató, a közösen
átélt élmény során eggyé válik. Ez a szülő-
gyermek kapcsolat egyik fontos pillére,
az erre fordított  idő a későbbiekben sok-
szorosan megtérül…”

SOMOGYI VIKTÓRIA  – ÓVODAPEDAGÓGUS

Miért fontos, hogy olvassunk mesét 
óvodás gyermekünknek?

„Mese, mese mátka, pillangós határban,
Ingó-bingó rózsa, hallgass most a szóra.
Hallgasd meg a mesémet, képzelj hozzá képeket,
Álmodj róla szépeket.”

2020. augusztus 18-án a Pesti Vigadó 
nagytermében Prof. Dr. Kásler Miklós 
miniszter, Áder János elnök úr javaslatá-
ra a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje 
kitüntetést adományozta a Surányban 
élő, Dluhopolszky Lászlónak. DLUHO 
magyar karikatúra művészet jeles képvi-
selője, akinek a műfaj fennmaradása és 
színvonalának megőrzése érdekében öt 
évtizedes munkája elismeréseként érté-
kelték életútját. A képen a művész az ér-
demrenddel.

SCHANDL ESZTER

Állami kitüntetés
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Kedves barátomtól egy új kifejezést tanultam:
biodiverzitás. Korábban büszke voltam, ne-
kem aztán kisujjamban van az egész idegen
szavak szótára. Hát nem – elő a könyvet! Aki
nem tudná annak most magyarul mondom:
az élővilág sokszínűségéről van szó.
De hogyan került ez elő? Az utcán beszél-
getve panaszkodtam a vadakra, – beszélgető-
társam Surány szerte ismert vadász, – kinek 
mondjam ha nem neki, – valahogy így: ezek 
a piszok őzek kifi gyelik mikorra nő meg a
másodvetésű céklának gyönyörű zsenge bor-
dózöld levele, és egy éjszaka nullára legelik,
kirángatva a fejletlen gumókat is a földből.
Mindez hol történik? – pár lépésre a házaktól,
itt  a teniszpálya végében, a dédelgetett  minta-
kertecskémben. Szó szót követett  és mérgem-
ben amiért csak vigyorgott  ahelyett , hogy ha-
lomra lőné ezt a kártevő bandát, szóvá tett em
a vaddisznókat is, akik szintén sok borsot tör-
nek az orrom alá. Itt  került elő a biodiverzitás.
Az úgy van cimbora – válaszolta megfontol-
tan – hogy itt  a házak közelében nem szabad
lövöldözni, különben is a vad válogatós kere-
si a jobb falatokat, neki a cékla / és a zsenge
zöldborsó is teszem hozzá/ – jobban ízlik,
mint a keserű lapú és a pásztortáska.
Jó-jó, legeljen a gát oldalban, mostanában
nincs rendesen kaszálva, burjánzik ott  min-
denféle giz-gaz, aközött  találhat jóízűt is.
Igen szólt a válasz, a biodiverzitás miatt  nem
szabad kaszálni, legyen legelője a poszmé-
heknek és minden más repülő rovarnak.
Na itt  zárom a diskurzust, hiszen folytatnom
kell a már korábban elkezdett  „családregényt”.
Hol is hagytam abba a múltkor? – hogy szü-
leim búcsút intve a kisvárosnak a fővárosba
mentek szerencsét próbálni, kisöcsémet is
magukkal vitt ék, de én maradtam itt hon apám
keresztszüleire bízva, az iskolaév befejezéséig.
Ez jókora megrázkódtatást okozott  számom-
ra, elhagyatott nak, gazdátlannak éreztem ma-
gam, ha már maradni kell, szívesebben éltem
volna imádott  anyai nagymamámnál a Mózes
utcában, de bizonyos okokból nem lehetett .
Mik ezek az okok elmondom: Nagymama
egyedül élt takaros cseréptetős, villanyvilágí-
tós házában amire igen büszke volt, – igaz sze-
gényesen mert mosónőre már nem volt szük-
sége a módosabb famíliáknak, az új világban a
gazdagból is szegényt teremtett ek.
Gyerekei addig unszolták nagyit menjen
férjhez özvegyember kérőjéhez, akinek van
földecskéje és így biztos megélhetése. A kény-

szerházasság létrejött , kölcsönös előnyök 
alapján, nagymaminak van háza, – míg Szom-
bat Sándor újdonsült nagyapának nincs, – vi-
szont van hat hold földje, amit az új rendszer-
től kapott , igaz nemsokára a „kolhozba” kellett  
vele lépni. Szüleim drukkoltak erősen, hogy az 
új házaspár a közös hangot megtalálja, és nem 
akarták egy unoka jelenlétével a dolgot nehe-
zíteni. Jóval később kiderült fölösleges volt az 
aggodalom, nagyszerűen működött  az új há-
zasság és a kedves öreg bátyót nagyapámnak 
szólított am. Most azonban öregkeresztéknél 
lógatt am az orrom, búslakodtam és jártam az 
ötödik-hatodik osztályt. Igen, a kett őt együtt , 
amire később ugyancsak ráfi zett em.
Egy okostóbiás az oktatás ügynél kitalálta, 
hogy a valami okból lemaradókat egy ug-
ratónak nevezett  osztályba gyűjtve felzár-
kóztatják az életkoruknak megfelelő szintre. 
Hetedik- nyolcadikban botladoztam e miatt , 
mert a hamar munka ritkán jó. Akkor persze 
még nem sejtett em ezt, vett em az akadályt.
Itt  vagyunk hát 1953-ban, Kisújszállás, Kos-
suth Lajos általános iskola. Egyik reggel 
kisírt szemű könnyeit hullató kislány osztály-
társam állított  be.
Neked meg mi bajod, megvert valaki?
Meghalt Sztálin elvtárs válaszolta zokogva.
Manapság úgy mondanánk: az osztály körül 
röhögte.
Hát aztán mi bajod neked azzal, – tán csak 
nem a rokonod volt, – taszigálták csúfolták 
a meglepett  leányzót.
Az iskola környéke, a főtér a főutcával egész 
nap zengett  a búskomor gyászindulóktól. 
Már korábban megszoktuk, hogy a hang-
szórókkal ékesített  környéken Szovjet dal-
lamok kíséretében tanultuk az egyszeregyet.
Nekem jobban illett  volna lelkesedni vagy 
gyászolni hiszen apai nagyapám, – akiről 
már korábban meséltem – tizenkilences 
kommunista. Édesapám is, követve szeretett  
tisztelt apja példáját, a hadifogságból hazatér-
ve szorosan felzárkózott  a párthoz, és pesti 
munkahelyén rövidesen pártt itkár lett .
Lehorgonyoznék kicsit öregkereszték házában, 
mert bőven van mesélni valóm, második ott ho-
nom ez, két háznyi távolságra a Kunfás háztól. 
Rendjén való volt hogy ezerkilencszáz tizen-
hétben apám születésekor keresztszülőnek kér-
jék fel Szabó Albert szomszéd urat és feleségét, 
hiszen a társadalmi ranglétrán egy magasságban 
álltak. A keresztszülők saját földön gazdálkodó, 
szorgos parasztok, nagyapám pedig amíg a há-

ború el nem szólított a a Magyar Államvasutak 
alkalmazott ja, mint pályamunkás. Nem magas 
pozíció, de biztos havi kereset, a Sugár utcai 
zugban elismert rang és tekintély. Csakhogy a 
tizenkilences komcsi balhé után gyökeres for-
dulat következett . Nagyapám rangjavesztett  
megvert, megalázott , alkalmi munkából ten-
gődő szegény emberré vált, míg öregkereszték 
egy lépéssel feljebb kerültek. Nézzük hogyan: 
Horthy Miklós az ország kormányzója, szom-
széd község béli földbirtokos a Nagykunság-
ból toboroztatt a testőrségét. A délceg jóképű 
testőrlegények közé bekerült nagy szeren-
csével keresztapóék Imre fi a. A család ázsiója 
megnőtt . Imre bácsi néha meglátogatt a az öreg 
szüléket, kardosan, doboz sapkában zsinóros 
zekében. Az operett es jelmez nagy hatással le-
hetett  a kisújszállási lányokra – menyecskékre, 
gazdag paraszt lányát vett e feleségül.
Becsületére szolgál az öregeknek, hogy a 
szeretett eljes jó viszony kereszt fi ukkal szem-
ben megmaradt, semmit nem változott .
Kereszt mamával jóban lenni pedig csak a kivált-
ságosoknak sikerült. Haragban volt a nővérével, 
a legidősebb fi ával és testvér bátyjával is. Nem 
is haragszom rád volt ez hanem valamiféle válo-
gatás, kivel érdemes szóba állni kivel nem. Édes-
apámat keresztfi át nagyra becsülte mert életre-
valóságot látott  benne. Egyrészt imponált neki, 
hogy a keresztfi a csóró, sokgyerekes földnélküli 
család sarja kitanulta a kőműves mesterséget, 
tehát iparos emberré vált, de tetszett  neki apám 
kivagyisága, élénk önérzetes viselkedése. Példát 
mondok: kezdődik a bál a paraszt kaszinóban 
/a harmincas évek derekán/ apám fi atal legény, 
kereszt mamáját kíséri, aki leány unokáját akar-
ja megmutatni a báli közönségnek. A bejáratnál 
valami éretlen, neveletlen legény hepciáskodik. 
Apám megragadja a fi ckót és jócskán arrébb 
penderíti, – megnyugszanak a kedélyek, ke-
resztmama unokájával és testőrével bevonul 
a terembe, teljes paraszti díszben, emelkedett  
győztes hangulatban. Ilyen viselkedéssel lehe-
tett  őkelménél jó pontokat szerezni.
Velem is kegyesen, megbocsátóan bánt, fé-
nyes papi karriert jósolt, látva vonzódásomat 
a könyvekhez és a bibliához. Amikor megje-
gyeztem aggódva, hogy a kommunisták nem 
szeretik a papokat mérgesen legyintett , – at-
tól még, hogy a nagyapád és apád komenista 
a Jóisten még közel engedhet magához.
A jóslatból mi vált valóra majd legközelebb 
elmesélem.

LEJEGYEZTE: ASZTALOS LAJOS

Nagyapó mesél
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Az alábbiakkal is szeretném szolgálni a
magam módján a magyar nyelv „védelme-
zésének” ügyét. (Ha van ilyen.) Közhely,
hogy az elmúlt évtizedekben hatalmasat
változott  a világ, jó, és rossz, vagy rosszabb
irányban. Ez utóbbiak miatt i változások 
belemartak gyönyörű magyar nyelvünk-
be is, és úgy tűnik, nincs eléggé hatékony 
gyógyír a sebek orvoslására.(Nem térek ki
a média, a tudatlanság-felelőtlenség okozta
jelenségekre, az anyanyelvet nem védő in-
tézményekre, hiszen mindenki megtapasz-
talja mind ezeket nap, mint nap.) Az alábbi,
összecsipegetett  régi szavak fölemlítésé-
vel is inkább egy régebbi világ hangulatát
szeretném felidézni, s azt, hogy e szavak 
kényszerű kihalásával is szegényedtünk,
és nem gazdagodtunk maradandóan a
helyükbe jövőkkel. (Természetesen köze
van mind ehhez a megváltozott  világnak,
hétköznapoknak.) (Sok szó visszaeredez-
tethető a Monarchiabeli időszakra, szeren-
csére szinte alig az átmenetire, annál több,
nekem „nem tetszik szó” éli kárászéletű
hétköznapjait, s születik új, mint a globa-
lizmus „kultúrdömpingjeinek” /mellék/
terméke.)

Az anyanyelvről: „…hajnaltalan törté-
nelmi virrasztások piros szemű peszton-
kája. Senki sem látt a őt a bölcsőben, de
csecsemőarcát mindenki felidézheti magá-
nak, ha lehajol egy cseppet. Nem a földig,
nem az alázatig. Hanem ahol a gyermeki
tudat szintjén kezdenek a szavak nyiladoz-
ni. Induljatok el vele az anyanyelv ösvé-
nyein és meglátjátok a bölcsőt, amelyért a
Körösi Csoma Sándorok hasztalan keltek 
nagy vándorútra. Akik hiúságok vásárte-
rein kiléptek önmagukból, egyedül a gyer-
mekkel jutnak vissza az egyetlen lehetséges
ott hon égtájai alá. Mit csináltál a rád bízott  
talentumokkal? Nincs más számonkérés,
csak gyermekeink tekintetében. Ahány 
anyanyelvi szóra váró gyermek: jövőnknek 
megannyi lámpása a meglódult időben.”
(Sütő A. „Anyanyelvünk”.)

„Az édesanya teje a szív keresztvize…
ne feledjétek, hogy csak a magyarul ön-
tözött  virág édes, a magyarul vetett  búza
táplál, s az édes anyaszóval, dallal szépített  
égbolt alatt  él az élet…” (Nyírő J. „A sibói
bölény”)

A | - A abajgat: macerál, szekíroz, idegesít, 
nyugtalanít vkit, -tt ájer: levegő, - agyusztál:
ki-, megigazít, - aludni egy hujját: ébredés
után kicsit visszaaludni, - az árgyélusát:
enyhe káromkodás, neheztelés, - andung:
hangulat, - akkó- mikó: akkor-mikor, - ak-
kurátus: pontos, - ápertén megmondja:
köntörfalazás nélkül, egyértelműen kimond 
vmit, - asztag: aratáskor magasra rakott  bú-
za-rozs kévék, cséplés előtt , - almárium: szek-
rényszerű, tányérok, bögrék elhelyezésére alkal-
mas konyhai bútordarab, - apellál: fellebbez,
ápitus: étvágy, - árendába vesz (földet): 
bérbe vesz, - áristom: börtön, - aszongya:
azt mondja, átajjába: általában, - asse 
hihetőgyik ám el: azt sem lehet elhinni,
- avandzsáll: előrejut /pl. rangban,
B | - bábasszony: szülésznő, - bagzik,
bagzanak: kutyák párosodnak, - bandzsa 
bandzsán néz: X-ben néz, - bazsajog:
vidámkodik, örömködik, - belepistul: bele-
szeret vkibe, - belegabalyodik: belezavaro-
dik (beszédbe, szép lányba…) - beletrafált:
telibe talált, eltalálta, - bengg szőlő: egy fürt 
szőlő, - berukkol: besorozzák katonának,
- bőregér: denevér, - bugyelláris: pénz-
tárca, falusi asszonyok derekára kötött  kötény 
alatt  hordott  ruhaanyagból készült két részes 
erszény, - buksza: pénzárca, - bögyöllő:
kicsiny gyermek pisilője, – buglya: széna-
boglya, villával-gereblyével összerakott  kis, 
kúpszerű, 2-3 m magas szénakupac, – bugá-
zik: elcsen, ellop, - bugyborékol: folyadék,
ami buzog , vagy szalmaszállal belefújnak a 
folyadékba s rotyogó hangot ad, - bumfordi:
butácska, - bodak: kenyérsütéskor maradék 
kovászos tésztaanyag , amit a kihűlőben lévő 
kemencében megsütnek, főleg kisgyermekek-
nek, - brúgó: egy falat kenyér,
C | - cigányút: ha a falat tévútra ment nye-
lés közben, megköhögtett e az embert, akkor 
mondták, hogy cigányútra ment, - cucli: cumi,
- curikkol, curukkol: hátrál, - cvekker:
szatyor, - csálé-hajsza: ökrösszekér előtt  az
állatok balra-jobbra való irányítása, - cakk-
pakk, cakompakk, cók-mók: batyu, cucc,
csomag , - csámcsog: hangosan, jóízűen rág-
csál, - csélcsap: ide-oda csapongó, - csecses
korsó: kb. 3-5 l-es agyagedény vízhordásra 
aminek fogóján lyuk volt s azon át itt ak belő-
le, - csíger: a boroshordó aljára leülepedett  
„seprűt” felhigított ák vízzel. Így lett  egy inkább 

rózsaszínű, mint a vörösborhoz hasonló, kissé 
savanykás folyadék: a csíger. - csócsál: rág-
csál, - csóvány: csalán, - csimbók: hajfo-
natszerűség , - cécó: felhajtás, - csánk: tehén 
bokája felett , hátrafelé kiálló csont, - cséza: 
ló húzta könnyű homokfutó-féle, - csovedó: 
óvoda, - csöpög az esztre (téli olvadás-
kor): az eresz, - csumáz: kiszedi a cipkát az 
eperből, - csutak: kukorica lehántott  héja és 
vége, - csutakol: több ilyet összefogva ledör-
zsölték a sáros, vizes lovat, - csutora: pipa,
- cvancigol: káromkodik,
D | - debe-duba, tutma: náthától bedugult 
orrú ember beszéde, hangja, - Döbröcönyi: 
a Debreceni vezetéknév, - dunna-dunyha: 
takaró (ma leginkább paplan), télen fosztott  
libatollal tömték meg , így tartott a a meleget,
- devizsony/demizsony: 3-5 l nagyságú, 
balon szerű, vékony fűzfavesszővel font ital,
bor/vízhordó edény fogóval, „füllel”, - neki 
durálja magát: nekifog vminek, összeszedve 
erejét,
E | - eben-guba: mindegy, - egissígire: 
egészségére, - egrecéroz: fegyelmez, rendre 
utasít, - elbugáz: ellop, - el nullázza a na-
pot: ellógja semmitt evéssel, - faszari: fösvény,
- fentő: horgonyhoz hasonló un. vasmacs-
ka, amit a kútba esett  tárgyak kihalászására 
használtak, - elínlik: elsorvad, szétmállik, 
- elnyihelődik: elhasználódik, - elbugáz: 
ellop, - engédelmet kérek: mentegetőzés
más házába való belépéskor, nehogy alkalmat-
lannak találják a betoppanást, - elnullázza
az időt: elpazarolja, el mismásolja az időt,
- elrevült: elöregedett , - elfuserál: elront, - 
elfi ntul: elcsorbul, életlenné válik (kés), - el-
tángál: elver, megver, - esztre: (eresz) házte-
tő alja, ahol lecsorog az esővíz,
F | - forhantban csinál: gyorsan, kapás-
ból, - frecskol: fr öcsköl, - früstökölés: 
reggelizés, - früstök: reggeli, - fi rnajszos: 
trükkös, ravasz, - fajin: jó, - fölséges: a na-
gyon fi nom levesre mondták, - fi kszumfer-
tig: teljesen, egészen kész, - fi rhang: függöny,
- fűrészbak: kézi fűrészeléshez használt kb.
1,20 m magas, két X fa összekötve vékony rúd-
dal ami fölé tett ék a fát s az így nem mozdult 
el, - fatt yú: szerelemgyermek, - fatt yaz: kéz-
zel vetett  kukorica mellé nőtt  felesleges hajtás 
amit levágtak mert elszívta a nedvet a termőre 

Régen igen, manapság nem, vagy alig használt szavak 
a Szentendrei szigeten és környékén…

Folytatás a 16. oldalon »
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hagyott aktól, - fédervajsz: fehér por, amit 
csizmaszárba szórtak, hogy könnyebben bele-
csússzon a láb, - féder: ló vontatású gumike-
rekes szekér, - felcihelődik-felkászálódik: 
összeszedi magát, lassan elkészül, - fércöl 
(össze-, meg): összeölt, durván össze varr,
- fertály: 14 liter, de időmérésre is használ-
ták, - fi karcnyi: kicsike, arasznyi, - fi tt yog: 
kényeskedik, - furvézer: csibész, - fuszekli: 
zokni,
G | - ganéj: trágya (rossz ember), - gebe: so-
vány, girhes ló, - geda: kecske, - gévás: goly-
vás, - góré: négy lábra állított , lécezett  oldalú, 
fedett  építmény kukorica szárítására, - gang: 
falajja, ( fal alja,-alatt i) nyitott , oszlopos tor-
nác, - garádics: pincelépcső fából, - giriny: 
görény, - gölődinyleves: lisztből, krump-
liból gömbölyűre gyúrt gombóc, - gusztus 
(fene a gusztusodat!): étvágy, a válogatós-
ra mondták, - gúnya: ruha, - gurgulyázik: 
torkot öblít,
GY | - gyug: dug , - harákol: torkát kö-
szörüli, a slejmet köszörüli fel, - gyija-hőha: 
kocsi elé befogott  ló biztatása indulásra, meg-
állásra, - gyinnye: dinnye, - gyüszméköl: 
jár-kel, izeg-mozog , gyüvök/jövök, gyűsz/
jössz, gyün/jön, gyüvünk, gyütt ök, gyünnek, - 
gyinnye: dinnye,
H | - hajcihő: veszekedés, - hepciáskodik:
kötekedik, - hóbelevanc: batyu, csomag , 
cucc, - hajderménkű (csapjon belé):
káromkodás, - hajítófa(-t sem ér): érték-
telen valamire, esetleg emberéletre mondták,
- herótja van: elege van vmiből, - ham-
bár: raktárban elhelyezett  fenyőfából készült, 
több zsák gabona befogadására alkalmas, 2-3 
rekeszből álló tároló, - hambrikál: elnagyol-
va kapál, - handlés: szegény zsidó, mindent 
vesz-elad kereskedő, - herce-hurca: amikor 
vkit ide-oda rángatnak, - herőke: köny-
nyű, cukrozott ,zsírban sütött  „tészta”, - him-
mi-hummi: semmiség , - húzentrógli: 
nadrágtartó, - hötyög, elhötyögi magát: 
susmusol, pletykáz, - húha, hűha: ez igen, 
ez már valami ( felkiáltás meglepetéskor, nem 
vao),
I | - intyem-pintyem, intyőke-pintyő-
ke: csecsebecsén, kirívóan, de nem ízlésesen 
öltözött  leány, - infámis: hazug , képmutató,
- ipam-napam: apósom-anyósom, - ipi-
apacs: bújócska (gyermekjáték), - istráng: 
a felszerszámozott - felhámozott  lovon az 
oldalától a hámfáig való vonókötél-féleség , - 
istápol: ápol, gondoz, - istállóját neki: 

enyhébb káromkodás, kiszólás, - „Isten hoz-
ta magukat- kendeket, kerüljenek bej-
jebb…”: invitálás a vendégnek, – „iparkod-
tunk”, igyekeztünk, volt a válasz. – Isten áldja 
meg! Elköszönéskor,
J | - jampec, jampi: csilicsárén öltözött , a 
szokványostól kirívóan öltözött  fi atalember,
- jóccakát: jó éjszakát,
K | - kacskaringós: kanyargós, - kajdá-
szik: kiabál, - karakán: belevaló, - kó-
ceráj: rendetlenül összedobált építmény-
féle, rendetlenség , - kassa: jó, - katyvasz:
rendetlenség , - kotyvaszt: főzicskél vmit,  
- kórságos: eleven gyermek, - karistol:
karcol, - kísálódik: lassan készülődik, - 
klozet: pott yantós udvari WC, - kótya-
vetye: herdálás, (elherdál értékes dolgokat),
- krigli: korsó/sör, - kroboj: semmirekel-
lő, - krampampuli: mulatság , - kriksz-
kraksz, kesze-kusza: össze-vissza, ren-
detlen, össze kuszált, - krimó, kricsmi,
csehó: kocsma, - kacsárnya: raktárhelyi-
ség gabonának, szerszámoknak, - kalézol:
össze-vissza kotorász, mászkál, - kapca: fő-
leg télen, bakancsban lábra csavart négyszög 
alakú, kb. 40×40-es ruhadarab, fázás ellen,
- kapcabetyár: csibész, csavargó, - kap-
caeszű: meggondolatlan, - kórságos: talp-
raesett , ügyes, - kredenc: polcos szekrényféle 
edényeknek, - kalamajka: zűrzavar, rendet-
lenség , - komendál: ajánl, - kufer-koff er:
általában fából készült kézi szállítóeszköz
(A háború előtt  bevonulók katonaládája.), -
krava: tehén, - a kirelejzumát: enyhébb
káromkodás, - a kiskésit neki: szolidabb
káromkodás, kifakadás, - miként a: kutya-
fáját neki, - kifundál, kiókumlál: kita-
lál, - kihever(i): fájdalmat, bánatot, kárt,
- kiritt yenti magát: kirívóan kiöltözik, -
kalendárium: naptár, - (ki)kupálódik: 
kialakul, kifejlődik, - kranzli: lábas, fazék,
- karmantyú: kampószerűség , - krahog,
krahácsol: köhincsél, -  krasnyog: ide-
oda csoszog , - konyít vmhez: nagyjából 
ért vmhez (A ló konyít, mikor hegyezi a füle-
it.), - kóci-móci: kis gyermek becézése, feje
simogatásával, haja kócolásával, - kolom-
pér: krumpli, - kuncsaft : ügyfél, - kordé:
kubikosok két nagy kerekű, egy ló vontatt a,
földhordásra, út-, töltésépítésre, stb. használt 
kb. fél köbméter föld szállítására alkalmas
négyszög alakú alkotmány, - lacafacázik:
tehetetlenkedik, - kulipintyó: házikó, - kő:
kell (e-kő menni), - kigyemme: kegyelmed,
- káva: kút pereme,

L | - lemberdzsek: dzseki, - lajbi: férfi  
kabát, - locs-poccs: eső utáni tócsák, - laj-
strom: lista, nyilvántartás, számbavétel,
- lejmol: lenyúl, potyázik, - locsi-fecsi:
pletykás, - lózung: szóvirág , hamis beszéd 
(egyházfi ak használták a „lózung ige” kifeje-
zést, bibliai igék esetében), - lajtorja: létra, - 
lepinykas: lovaskocsi deszka nélküli, vessző-
vel befont oldala,
M | - mammog: öregesen rágcsálja
a falatot, - mekkő faggyúzni: meg kell 
gondolni- fontolni, - mekkő fírőnyi: meg-
gondolni, - maszog: tib-lábol, tétlenkedik, - a
ménkű: (villám) csapjon bele!, - mernyá-
kol (macska): nyávog , - miszlikbe vág:
aprít, apróra, - mamlasz, málé: butácska (a
háború idején kukoricalisztből készült lepény-
féle.), - mijjé?: miért? - mink, tik, minkét,?
tikteket: mi, ti, minket, titeket, - madzagol:
vacakol, bíbelődik, - máma, tennap, hó-
nap: ma, tegnap, holnap, - matat: kutako-
dik, kotorász, - megesett  (főcsinálták): 
teherbe esett  házasságon kívül, - mímöl: 
utánoz, - bemószerol: besúg , - mismásol: 
köntörfalaz, - mortyog, mertyog: zsör-
tölődik, - mő tájba?: merre felé, mikor tájt?,
- móring (levél): A házasságkötés anyagi 
részleteit sorolja fel, a felek közül ki mit visz a 
házasságba (pl. szántóföld, párna, stb.). Tar-
talmazza a válás, elhalálozás, gyermektelenség 
esetében az anyagiak megosztását, - muris: 
vicces, érdekes, nevetséges, - miskulancia: va-
lami, ismeretlen dolog (Feneség : uaz.),
NY | - nyiszlett -nyeszlett : sovány, vékony,
- nyíves: bosszantó, vacak,ördögadta, ha-
szontalan, - nyűg, békó, béklyó: a ló első 
lábaira X formában hurkolt kötélféle azért, 
hogy a ló ne tudjon futni,
O | - megkapta az obsitot: a leszerelő le-
velet, elbocsátt atván a hadsereg állományából,
- osztán: asztán, azután,
P | - pampuska: fánk, - pampog: zsör-
tölődik, - pantalló: nadrág , - pápista: ka-
tolikus, - penna: író toll, - panyókára vet: 
vállra vet, - pajszer: feszítővas, - perpat-
var: veszekedés, - paradicska: paradicsom,
- pipiske, szütyűke: pacsirta, - plajbász:
ceruza, - piszlicsáré: apróság , semmiség ,
- platni: konyhai sparhelt (tűzhely) felső 
főzőlapja, - pincegádor: fa pincelépcső,
- pernahajder, slézinger: csirkefogó, - 
petrence: kaszálón összerakott  kis halom
széna, - péva, pelyva: csépléskor a szalmá-
tól elválasztott  apró töredék, - pakompart:
férfi  pajesz, - pakoló: 2-3 m hosszú vesszőből 

» Folytatás a 15. oldalról

Régen igen, manapság nem, vagy alig használt szavak a Szentendrei szigeten és környékén…
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font füles kosár amibe a piacra szánt zöldba-
bot zöldség félét pakolták, - pecsovics: szó-
szátyár, pletykás, - pereputt y: családtagok,
- picsog: sírdogál, -  pricskitöl: pisil, - píz: 
pénz, - rajcsúrozik: zsibong , ugra-bugrál,
- rázza a rongyot: kényeskedik, a ruháját 
mutogatja, feltűnően viselkedik,
R | - reterát: udvari pott yantós WC, - reg-
ruta: katonának besorozott  legény, - rékli, 
renyhe: női blúz-szerű felső ruhadarab, - re-
perál: megjavít, - reszkíroz: kockáztat, - 
rigli: tolós/kampós ajtózár, - ripsz-ropsz:
egy-kett őre gyorsan, - rocska: veder, vödör,
kanna, - ríll: sír, - rikácsol: kiabál, óbégat,
perlekedik, (A megzavart tyúkok is rikácsol-
nak.), - röstell, rühell: szégyell, - rusnya:
nagyon csúnya, - sallang: díszítés,
S | - suszter: cipész, - serbli: bili, - stu-
katúr: nádhálós mennyezet, - (el)síbol:
meg fúj, ellop, - simlíder: sapka ellenző, -
subernyák: bunkó, sötét alak, - saraglya:
lovaskocsi első részén általában 3 szál léc össze-
fogva keretbe, fémszálakkal kitöltve, lábtartó, a
kocsi/szekér végén ett ől kb. 2× nagyobb rácsos
keret, - sarzsi: rang (kat.i) - sillabizálgat:
betűzget, - skatulya: gyufásdoboz, - slé-
zinger: csirkefogó, csibész, huncut, - sonlít: 
kikelt veteménysor, - (s)telázsi: konyhai
edénytároló szekrény, - sperhakni: tolvaj-
kulcs, - surmók: ostoba, neveletlen, - stoki: 
hokedli (kat. zsargon), - stokkol a majré:
ijedezik, rémüldözik, - stíröl: megbámul, -
stab: cigi, csikk, - stramm: jó kiállású, mu-
tatós ember, - stikli: titokban elkövetett  cse-
lekmény, - stikában: titokban, - smakkol: 
ízlik, - spiné-spinkó: „rossz” nő, - spórol:
takarékoskodik, - stanyicli: papírzacskó, - 
stafírung: férjhez menés előtt  gyűjtött  pénz,
bútor, konyhaeszköz, stb. mint lány hozomány,
- stukker: pisztoly, - sparhelt: konyhai fő-
zőtűzhely, - satrafa: vén banya, - seccpecc:
egy-kett őre, gyorsan, - smatrog, svengol:
siet, húzza a csíkot, - svindli: nem tiszta/
becsületes dolog , - sertepertél: ide-oda for-
golódik, - spicces: enyhén italos, - sercint: 
köp egy hegyeset, gyufásdobozon végighúzza
a gyufaszálat, - sréhen, srégen: ferdén, -
spejz: éléskamra, - spejzol: takarékoskodik,
félrerak, - srófol/felsrófol: feszíti vki idegeit,
- sumák: lapít, nem egyenes ember, - stég:
hajókikötő,
SZ | - szakajtó: sodrott  szalmatekercsek-
ből font, pékhez, kenyérsütéshez használt, ke-
rek edény, - szegrül-végrül: távoli rokon, 
- szent fazék: képmutatóan vallásos nő,
(szent fuszujka), - szekíroz: macerál, kínoz-
gat, - szitt yózik: részegeskedik, - szitt yós:
piás, italos, - szortyog: orrfolyás náthával,

- szurka-piszka, macera, szurka- pisz-
kál: nem hagy békét vkinek, - szöszmötöl, 
szuszmákol: matat, aprólékoskodik, - szí-
mó: szeleburdi, szélkallanytyú,
T | - tácsika: sekély, lapostányérhoz hason-
ló edény, - támatyú: támaszték, - téjja: tea,
-  tib-lábol: tehetetlenkedik, - töpörtyű:
tepertő, - trehany: lusta, rendetlen, - tu-
tyi-mutyi: tehetetlen, - tyütyörög: tevé-
kenykedik, tesz-vesz, - törek: csépléskor kelet-
kező szalmatöredék, - tesz-vesz: ide-oda rak,
- tángubázik: tehetetlenkedik, - teketóriá-
zik: habozik, - tróger/alak: elhanyagolt öl-
tözetű, megbízhatatlan, link ember, - trotyli:
vén, öreg , rozoga alak, - tragacs: 1 kerekű,
két kézzel tolt fél fektetett  létrához hasonló, fő-
leg trágya szállításra használt falusi taligához 
nagyjából hasonlítható eszköz, - trózsak:
ágy nagyságú, általában kenderféléből font 
szalmazsák közepén kb. 50 cm-es nyílással.
Minden évben cséplés után itt  tömték tele fr iss 
szalmával. Egy fehér lepedőt tett ek rá, és ezen
feküdt a ház lakója, - trécsöl: pletykál, cse-
velyeg , - turha: a nyelőcső/torokra tapadt 
kényelmetlen sűrű nyálka, - toklász (kerül a
szembe): a búzaszem körüli vékony, durva,
pár centis élesen szúró vékony kinövés, - tró-
gli: kőművesek használta, hordágy szerű fa
szállító eszköz, két emberes,
Ű | - űzi a mesterségét: gyakorolja…
V | - vercsi: verébfi óka, - vellany: villany,
- vella: villa, - vekni: egy egész kenyér, - 
vonogó: szigony alakú, nyeles szerszám, 
amivel kisebb mennyiségű szénát/szalmát 
húzgált ki a gazda, főleg télen a kazalból, - 
vánkus-vánkos: fejpárna, - vasmacska:
horgony, - vet (vess) a kutyának egy fa-
latot: oda dob elé egy falatot,
Z | - zabot hegyez: imitálja (utánozza) a 
munkát, felesleges dolgot művel, - zabrál: el-
oroz, erőszakkal elvesz, (A világháború során 
bejött  oroszok másoktól erőszakkal elvett  java-
ik szerzési módja.), - az ziher: az biztos, - zi-
herejsztű: biztostű,
ZS | - zsobékol: ( feleslegesen) lármázik, -
zsétár, sajtár: tehénfejéskor használt edény,
- zseníroz-zsenérol: piszkálgatja a másik 
embert, zavarja.
….
Miként az itt  idézett  klasszikusok, én is ké-
rem, aki teheti, maga is hajoljon le egy-egy 
még gazdátlan szóért, hogy annyival is több 
maradjon meg az utókornak:
„…mert a nyelv őrző szelleme a nem-
zeti életnek, a nyelv által fejtett  tudomá-
nyosság alapja a szabadságnak, a szabad-
ság talpköve a nemzeti nagyságnak…” 
(Orbán Balázs: A Székelyföld)

„…csak a vér s a nyelv tudja összetarta-
ni az embereket s a közös múlt emléke. 
Ha ez megszűnik, fölbomlik a világ…” 
(Wass Albert: A kastély árnyékában)

„…Isten veled szentséges, meggyalázott , 
drága magyar nyelv… saját néped áldozata, 
…te megvetett , társtalan, szégyellt, hazád-
ban hontalan, ázsiai barbár nép lehulló csil-
laga, halott aink ajkának néma pecsétje!... Is-
ten veled megszűnő szép magyar dalunk!... 
Gyermekeink ajkáról elröppent mesék, 
pusztuló szolganép imádsága, kit minden-
ki elfeled… Rátok bízom mezők madarai, 
erdők vadjai… Siessetek megtanulni, mi-
előtt  mi elfeledjük! Hol vagytok szántó-vető 
pacsirták, okos fülemilék, bujdosó társaim: 
rigók, kék szárnyú szajkók, e drága földnek 
minden oktalan állati? Szedjétek fel minden 
elhajított  édes szónkat, hogy valamikor – ki 
tudja, mikor – visszaadhassátok…” 
(Nyírő József: A sibói bölény)

Nagyjából tisztában vagyok azzal, mekkora 
manapság a befogadó készség az ilyen „iro-
mányokra.” Mégis, engedtessék meg, hogy 
a jeles magyarra, Kós Károlyra hivatkozzak: 
„…tudom, hogy sokan nem fognak szíve-
sen hallgatni, mert manapság nem szokás 
az ősökről emlékezni…, de ha senki-senki 
sem fogja elolvasni közületek ezt az írást, ak-
kor is leírom már, mert tudom, hogy eljön 
az idő, amikor újra feljönnek a hegyekbe az 
igazi magyarok, és keresgélni fognak elmú-
lott  dolgok után. De akkor még kevesebbet 
fognak találni a régiből. Talán semmi sem 
marad akkorára. És sírni fognak a behorpadt 
síroknál, az elkorhadt fejfák között  és romba 
dőlt templomok széjjelhordott  köveit sírva 
hordanák össze…” (Kőből, fából házat…)

Én lehajoltam, meghajoltam: ennyit, (ke-
vesebb, mint 400-at) sikerült „fölszedeget-
nem” a múló időből.

Csak egy betű… vagy még valami:
- árulók/árulok, - iszik/úszik/kúszik, - 
bizony/iszony/viszony, - tesztel/tisztel, 
- fagyasztott /fogyasztott , - veréb/véreb, 
- télelő/telelő, - hallgatok/hallgatók, - ha-
tárjárás/tatárjárás, - bátorság/botorság, 
- elvakult/elvadult, - vágyakozás/várako-
zás, - altat/áltat, - kupac/kukac, - keringő/
kerengő, - elé/felé/fölé, - aranyos/arányos, 
- várfürdő/vérfürdő, - cicázik/cikázik, - ló-
vásár/jóvásár, - bezár /(a) bazár… és még 
sok más…

G. SZALAI ISTVÁN
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2020. november 7-e, szombat 10-14 óra között

Szezonzáró takarítás a surányi liget téren

November 8. vasárnap 9-14 óra között

Jótékonysági ruhavásár a Civilek házában

A Köszi, önkéntes! Egyesület jótékonysági 
ruhavásárt szervez a helyi rászorulók javára.

A vásárra kiváló minőségű, alig használt 
felnőtt- és gyermekruhákat hozunk, érdemes
lesz vásárolni!

A ruháknak nem lesz ára, de azt kérjük min-
denkitől, hogy a kiválasztott darabokért idén 
is dobjatok valamennyit az egyesület ado-
mánydobozába!

A dobozban összegyűlt összeget a helyi 
rászorulók karácsonyi csomagjaira fordítjuk!

KÖSZI, ÖNKÉNTES EGYESÜLET

A Liget téri programot idén is folytatjuk: 
pótoljuk a nyáron kipusztult madárber-
kenyéket, füvet nyírunk, gazolunk, terep-
rendezünk, egyszóval rendet teszünk!

Gyertek minél többen! 
A program változatlanul gyermekbarát! 
A gyermekek kertészkedési eszközei-
ről gondoskodunk!

Hozzatok kerti szerszámokat, 
zsákokról, kesztyűkről, 
ültetendő fákról, földről 
és trágyáról az egyesület 
gondoskodik!

A program a „10 millió fa Magyarországon” 
projekthez kapcsolódik.

KÖSZI, ÖNKÉNTES EGYESÜLET
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Koragyerekkori bántalmazás
Egy gyermek ott hona boldog, gondosko-
dó és szeretett eljes környezet kell, hogy 
legyen. A gyerekek mégis gyakran az
ott hon melegében találkoznak először a
bántalmazással.
A szülők és gondviselők haragból és
frusztrációból sokszor folyamodnak az
erőszakkal való fegyelmezéshez, mert
nem ismerik az erőszakmentes módsze-
reket.
Bármi legyen is az oka, az erőszak fi zikai
és pszichológiai sebeket okoz a gyerekek-
nek. Befolyásolhatja a gyermekek család-
hoz és kapcsolatokhoz való hozzáállását
további életükben is, ami fenntarthatja az
erőszak körforgását.
Eddig csak 60 ország fogadott  el
olyan jogszabályt, amely teljes mér-
tékben megtiltja a testi fenyítés ott -
honi alkalmazását, így 600 millió 5
év alatt i gyermek marad jogvédelem
nélkül.

Erőszak az iskolában
A szülők, a tanárok és a diákok elvárják,
hogy az iskolák olyan környezetet biz-
tosítsanak a gyerekek számára, ahol biz-
tonságban növekedhetnek, tanulhatnak,
fejlődhetnek és kibontakoztathatják ké-
pességeiket. Az iskolai bántalmazás (vagy 
más néven kortárs bántalmazás, bullying)
mégis világszerte számos gyermeket gátol
meg az oktatás nyújtott a lehetőségek tel-
jes kihasználásában.
Bullying, szexuális zaklatás, testi fenyítés,
verekedés, iskolai lövöldözések – az is-
kolai bántalmazásnak sokféle formája lé-
tezik, közös pontjuk a gyermekek életére
mért súlyos negatív hatás. Az iskolai bán-
talmazás növeli a hiányzás gyakoriságát,
következménye lehet a gyengébb tanul-
mányi eredmény és a lemorzsolódás nö-
vekedése is. Összességében tönkreteheti

a gyerekek jövőjét.
Több mint háromból egy 13-15 év 
között i gyerek volt már bullying ál-
dozata vagy tapasztalt már bántalma-
zást életében.

Tinédzserek és erőszak
Ahogy a gyerekek növekednek, egyre 
több időt töltenek ott honukon kívül és 
online felületeken. Ez a tágabb társadalmi 
szféra sok előnnyel járhat, de egyútt al a 
bántalmazás új formáival is szembesül-
hetnek.
Amint a gyerekek életük második évtize-
débe lépnek, a bántalmazás okozta halá-
lozási arány duplájára nő életük első tíz 
évéhez képest.  Globálisan a serdülőkori 
halálesetek többsége emberölés követ-
kezménye, Latin-Amerikában és a Ka-
rib-térségben például ez a vezető halálok, 
míg a Közel-Keleten és Észak-Afrikában 
konfl iktus és háború következményeként 
veszti életét a legtöbb tizenéves. A fegyve-
res konfl iktusok által sújtott  helyeken élő 
serdülők sok kockázatt al szembesülnek – 
veszélyezteti őket a fegyveres csoportok 
általi besorozás, de bármikor a háború 
keresztt üzébe is kerülhetnek.

Minden 7 percben egy serdülő erő-
szak következményeként veszti életét.

Szexuális bántalmazás
Bár a szexuális erőszak elkövetőjével kap-
csolatban leggyakrabban idegenekre asz-
szociálunk, a gyermekek általában a család, 
a barátok vagy a hozzájuk közel álló szemé-
lyek által vannak kitéve ennek a veszély-
nek.  Legyen szó közvetlen fi zikai érintke-
zésről vagy nem kívánt szexuális tartalmú
beszólásokról, üzenetekről, a gyerekek el-
len elkövetett  szexuális bántalmazás a világ 
összes országában lányok és fi úk minden 
korosztályát érintheti.
A legtöbb áldozat titokban tartja a bántal-
mazást, és lehet, hogy soha életében nem 
kér segítséget. Ennek különböző okai le-
hetnek a szégyenkezéstől kezdve a meg-
torlástól való félelmen át a másokba vetett  
bizalom hiányáig.
Tízből kilenc szexuális erőszakot átélt 
serdülő lány esetében közeli ismerős 
volt az elkövető.
Körülbelül 15 millió 15–19 éves ser-
dülő volt már szexuális erőszak áldo-
zata élete során.

FORRÁS: UNICEF.HU

Mit tesz az UNICEF a gyermekbántalmazás ellen?
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A koronavírus áldásos hatása II.

(Áprilisi számunkban a légszennyezés első 
negyedévi csökkenéséről írtunk a 14. oldalon 
– a szerk.)
Az első félévben 8,8 százalékkal, másfél 
milliárd tonnával volt kisebb légkör felme-
legedését okozó szén-dioxid-kibocsátás, 
mint 2019 azonos időszakában – tett e köz-
zé a Carbon Monitor, több amerikai, kínai, 
japán és kanadai egyetem, kutatóműhely 
közös munkacsoportja a Nature Commu-
nication című internetes folyóiratban.

Ez lényegesen nagyobb mértékű csökke-
nés, mint amit valaha mértek, beleértve a 
2008-as pénzügyi válság, az 1979-es kő-
olajválság, sőt a második világháború ide-
jét is – állítják.
Áprilisban, a járvány első hullámának 
csúcspontján, amikor a legtöbb országban 
szinte leállt az élet, a gazdaság egy része, a 
kibocsátás 16,9 százalékkal csökkent. A 
tanulmány szerint a legnagyobb kibocsá-
táscsökkentés a szárazföldi közlekedésben 
volt megfi gyelhető. Az ott honi távmunka 
önmagában 40 százalékkal fogta vissza 
a közlekedési eredetű CO2-kibocsátást. 
Ezzel szemben az energiatermelés, és álta-
lában az ipar légszennyezése kevésbé esett  
vissza. A lakóépületek esetében is tapasz-
talható volt egy kicsiny, három százalékos 
csökkenés, mivel az északi féltekén az átla-
gosnál melegebb volt a tél.
Az adatokat részben 31 ország energiater-
melésének óránkénti adatbázisából merí-
tett ék, továbbá 400 város napi gépjármű 
közlekedéséből, a légi közlekedésből, 62 

ország napi ipari termeléséből és több mint 
200 országban az épületek energiafelhasz-
nálásából számított ák ki. Azt is kimutatt ák, 
hogy a korlátozások enyhítése nyomán
ismét növekedett  a kibocsátás, a közle-
kedési ágazat kivételével 2020 júliusában 
a legtöbb ország gazdasága visszatért a 
szén-dioxid-kibocsátás megszokott  szint-
jéhez. Ám még akkor sem lenne lényeges
hatása a légkör CO2-koncentráéciójára, 
ha netán ezen az alacsonyabb szinten ma-
radna a kibocsátás. A tanulmány szerzői 
szerint az egyedüli hiteles stratégia a klíma 

stabilizálására az ipar és a kereskedelmi 
szektor, az energiatermelés és a fogyasztási 
rendszerek strukturális átalakítása – azaz 
további jelentős kibocsátás csökkentés.

FORRÁS: WWW.NATURE.COM

Beruházás- kontra
környezetvédelem

Sokadszorra fut neki az ENSZ Nemzet-
közi Kereskedelmi Jogi Bizott sága (UN-
CITRA L), hogy megreformálja a több ezer 
nemzetközi kereskedelmi egyezményben 
szereplő beruházóvédelmi vitarendezési 
klauzulát (ISDS), amely rögzíti a külföldi 
beruházóknak azt a jogát, hogy nemzetközi 

választott  bíróságon beperelhetik a kormá-
nyokat, ha valamely rendszabállyal gazdasá-
gi kárt okoznak számukra. Egyfelől érthető, 
hogy aki tőkéjét egy másik országba viszi, 
biztosítékot akar, hogy a pénze nem esik 
állami önkény áldozatául, másrészt azonban 
– hangoztatják a mind hangosabb bírálók 
– az mégsem járja, hogy nem teljesen átlát-
ható szabályok alapján három bíró „egy le-
függönyözött  szobában” ellehetetlenítse az 
államok környezetvédelmi erőfeszítéseit is. 
A kártérítés számításának módja sincs pon-
tosan szabályozva. Az is visszás, hogy a hazai 
befektetők ilyen lehetőséggel nem élhetnek 
saját kormányukkal szemben, azaz a beru-
házásvédelmi jogszabály diszkriminatív.
Nagyon is gyakorlati kérdésekről folyik 
majd a vita a bécsi ENSZ-palotában. Az 
Európai Unió például az 52 állammal 
1994-ben aláírt Energiakarta Egyezmény 
újratárgyalási esélyei miatt  aggódik, féltve 
klímacéljai teljesülését. Ha szénerőműveket 
a klímavédelmi előírások miatt  még műkö-
dőképességük ellenére, idejekorán kell be-
zárni, az ISDS szerinti vitarendezési klauzu-
la miatt  esetleg hatalmas összegű kártérítést 
kellene fi zetnie az érintett  államnak, netán a 
brüsszeli bizott ságnak. Egy londoni elemző 
központ számítása szerint a globális felmele-
gedés 1,5-2 fokon tartásához a század végéig 
a világ kőolajkészleteinek harmadát, gázkin-
csének a felét, a széntartalékok 80 százalékát 
a Föld mélyén kellene hagyni – a kitermelé-
sük céljából már befektetett  tőke tehát kárba 
veszne. Ami több ezer milliárd dollárt jelent. 
Amikor a Suharto 32 éves diktatúrájától 
1998-ban megszabadult Indonézia, meg 
kívánta változtatni a kiadott  – és hatalmas 
környezeti károkat okozó – bányászati en-
gedélyeket, a beruházásvédelmi mechaniz-
mus nagyban korlátozta lehetőségeit.
Azt kevesen vitatják, hogy a kormányzati 
önkényeskedésnek korlátokat kell szabni. 
A Vodafone például sikerrel perelte be az 
indiai kormányt, amely visszamenőleges
hatályú adókkal sújtott a. Ámde olykor az 
önkényesnek mondott  intézkedések ép-
penséggel segíthetik bolygónk fennmara-
dását. Ezt az említett  londoni elemzők így 
fogalmazták meg: a beruházóktól eltérő-
en a környezet védelmének nincs ISDS 
egyezménye..

FORRÁS: THE ECONOMIST 2020. OKT. 5.

SZ. G.

Zöld hírek a nagyvilágból

Szén-dioxid kibocsátás a világon (millió tonna CO²/nap)
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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 - 19:00
Péntek:  8:00 - 16:00

H É T F Ő

 16:30 – 17:30 ........................  Gyermek show tánc – Kiss Ági
 17:30 – 18:30 ........................  Gyermek show tánc – Kiss Ági
 18:30 – 20:00 ........ Jóga a mindennapokban – Nagy Emma

K E D D

16:00 – 17:00 ...........................  Görkori Suli – Gáspár Sándor
17:00 – 18:00 ..........................................  Karate – Sipos István

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

S Z E R D A

 16:30 – 17:30 ........................  Gyermek show tánc – Kiss Ági
 17:30 – 18:30 ........................  Gyermek show tánc – Kiss Ági

C S Ü T Ö R T Ö K

17:30 – 18:50 .................................  Hatha jóga – Kollár Anita
 12:00 – 16:00 ....... Családsegítő – Martonné Balga Andrea
 17:00 – 18:00 ...........................................  Karate- Sipos István
 18:15 – 19:15 ...........................  Cross Training – Sipos István

S Z O M B A T

 15:00 – 16:00  ..................................  Görkori – Gáspár Sándor

Civilek Háza állandó programjai
Surány, Akácos út 17

Hétfő, szerda, péntek 18:30 – 19:30

Női torna – Ficzek Kati

Tel.: 30/596-7581

Családsegítő – Martonné Balga Andrea

Ügyfélfogadás a PRK-ban

Kedd: 8:00 – 12:00 és Csütörtök: 12:00 – 16:00

Tel.: 06-20/217-2883,   E-mail: szolgalat@dunakanyar.hu

Karinthy Ferenc Könyvtár

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

Minden hónap első szombatján: 10:00 – 12:00

Cím: 2017 Pócsmegyer, Kossuth u. 27. (PRK)

Tel.: 06 30 831 0301 • E-mail: konyvtar@pocsmegyer.hu
facebook: Könyvtár Pócsmegyer-Surány

Megkezdem ügyvédi tevékenységem a Dunakanyarban!

Pászthoryné Dr. Tóth Mária ügyvéd

Több évtizedes szakmai gyakorlattal rendelkezem

• polgári jogi (pl. ingatlanokhoz kapcsolódó ügyek, 
öröklés, adósság behajtás), 

• családjogi (pl. házasság megszűnése, házassági 
vagyonjog, szülői felügyelet, gyermek tartása)

• munkajogi ügyek területén

Fogadóóra előzetes időpont egyeztetés alapján, 

az alábbi helyszíneken:

• Pócsmegyer a Rendezvényközpont (Pócsmegyer, Kossuth L. u. 
27.) 

• Leányfalu Faluház (Leányfalu, Móricz Zsigmond út 124.)

Elérhetőségek:

• Telefon: 06-30-2844245
• E-mail: tothugyvedi.iroda@upcmail.hu, info@toth-ugyvedi-

iroda.hu,
További infók a weboldalon:  www.toth-ugyvediiroda.hu
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Közérdekű telefonszámok
Mentők 104

Tűzoltók 105

Rendőrség 107

Szentendrei Rendőrkapitányság 06-26/502-400

Tahi Rendőrőrs 06-26/387-140

Körzeti megbízott –

Strehó Zoltán r. ftőrmStrehó Zoltán r. ftőrm
06-20/310-9128

Kéményseprés 1818

Szentendrei Földhivatal
06-26/312-413

06-26/301-74306 26/301 743

Szentendrei Közjegyző 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

Posta 06-26/395-575

ELMŰ Ügyfélszolgálat 06-1-238-3838

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: 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

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
dr. Kálmán-Kreisz Ágnes 06-26/814-850 kalman-kreisz.agnes@pocsmegyer.hu

Adóügyek
Tóth Tímea

Hajdúné Kánai Enikő

06-26/814-848

06-26/814-841

ado@pocsmegyer.hu

ado2@pocsmegyer.hu

Pénzügy

Simon Zsuzsanna

Debreczeni Beáta

Somogyi Ágnes

-

06-26/814-846

06-26/814-849

06-26/395-006 /

860 mellék

gazdalkodas@pocsmegyer.hu

penzugy@pocsmegyer.hu

etkezes@pocsmegyer.hu és

penzugy2@pocsmegyer.hu 

Műszaki előadó (Építési- műszaki és csatorna 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)

Bor Ildikó                                              06-26/814-844 igazgatas@pocsmegyer.hu

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, 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

FOGORVOS
Dr. Kolcsár Attila – fogszakorvos

Pócsmegyer, Kossuth u. 27.,
Tel.: 06-26/395-123, 06-20/422-7092

TB fi nanszírozott rendelési ideje:
Hétfő:  ......................................... 9:00 – 12:00

Csütörtök:  ................................. 14:00 – 17:00

Kérjük, hogy fogfájással a rendelés első 
órájában jelentkezzenek!

Előzetes bejelentkezés: Szekeres Erika
Tel.: 06- 26/395-123,  és  06-20/422-7092

ÁLLATPATIKA a szigeten
Tahitótfalu, Hősök tere 15.,

Tel: 06-70/369-1111 / 

www.dunakanyarvet.com

Hétfő – Péntek:  ... 8:00 – 11:00 / 15:00 – 18:00

állatorvosok:

Dr. Munkácsi Miklós és

Dr. Löbmann Csilla

HÁZIORVOS
Dr. Szabó György – Tel.: 06-70/293-0050

Pócsmegyer, Kossuth u. 27., 
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

Pócsmegyer, Kossuth u. 27.,

 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.: 06-30/974-2548f

Hivatalba történő előzetes bejelentés alapján.

DunakanyarVet Állatorvosi Rendelő
Tahi, Elekfy Jenő utca 4., Tel.: 06-20/450-0709
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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:

N
O

V
E

M
B

E
R

Dátum Kedd

november 3. Kommunális –

november 10. Kommunális Zöld

november 17. Kommunális –

november 24. Kommunális Szelektív

Zöld Híd Régió Nonprofi t Kft elérhetőségek:

Telefon: 06 (28) 561-200,

Postacím: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.

E-mail cím: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu,

Honlap: www.zoldhid.hu

Kormányablak Tahitótfalu
Cím: 2022 Tahitótfalu Szabadság tér,  Tel.: 1818 ,  E-mail: 1818@1818.hu 

Nyitva tartás:
Hétfő:  ...................................... 8:00 – 18:00
Kedd:  ....................................... 8:00 – 16:00
Szerda:  ..................................  11:00 – 19:00
Csütörtök:  ............................. 8:00 – 16:00
Péntek:  ................................... 8:00 – 14:00

Zárás előtt fél órával már nincs mód új sorszám húzására,
új ügyfelet fogadni.

PÓCSMEGYER – LEÁNYFALU

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

Munkanap Hétvége és ünnepnap

Pócsmegyer 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

  * jelölt csak tanítási idő alatt, bérlet érvényessége minden hó 05-től.

** jelölt csak telefonos egyeztetés alapján, aznap 18 óráig.

     Bérelt érvényessége következő hó 05-ig.
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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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Ez a koromfekete és énekesmadarak kö-
zött  a legnagyobb termetű faj, melynek 
szárnyfesztávolsága eléri az egy métert is.
Csőre a varjakénál jóval nagyobb, és fark-
tollai ék alakban végződnek, mely alapján
reptében alulról könnyű megkülönböz-
tetni a varjak lekerekített  farkától. Még 
akkor is, ha nem korrog. De legtöbbször 
előbb hallani a hangját, mint meglátni.
Egyike azon fajoknak, melyek megértet-
ték az idők szavát, és alkalmazkodtak a
mai megváltozott  környezeti viszonyok-
hoz. A 19-20-ik század fordulóján Chern-
el István a Magyarország Madarairól írt
munkájában,(amely gyermek-korom ma-
dártani bibliája is volt) még úgy jellemez-

te, hogy igen óvatos madár, fészkét olyan 
eldugott  hozzáférhetetlen helyekre építi, 
mintha ember épített e volna. Manapság 
pedig már lakott  helyeken is költ.
A mostani bemutatásának egyik oka az 
volt, hogy a múlt héten öt holló kerin-
gett  Surányban délben az udvarunk felett . 
Arra gondoltam, hogy hányan vehett ék 
észre a faluból? Ugyanis hangosan „be-
szélgett ek egymással. Közben éppen az 
őszi leveleket gereblyéztük feleségemmel. 
Eszembe jutott  a hollók magyarországi 
térhódításának története.
Mivel már az 1950-es évektől fi gyeltem a 
madarakat, akkoriban már nem volt hall-
ható, és látható, mivel a világháború utáni 

időkben szinte eltűnt az országból. Majd a 
hatvanas években jutott unk el odáig hogy 
minden középhegységi komplexumunk-
ra jutott  egy-egy pár. Tehát egy a Bör-
zsönyben egy a Dunazugban, és így to-
vább. Mindenhol sziklafalakon költött ek. 
Az 1970-es években a költőpárok száma 
nőtt , és Szlovákiában költési időn kívül 
már néha csapatosan járták az országot.
Majd nálunk is megjelentek az első fákra 
rakott  fészkeik is fokozatosan fogytak a 
sziklán költő párok és mára már 5-6000 re 
becsülik a költőpárok számát. A sziklán és 
fákon költő párok mellett  magas feszült-
ségű oszlopokon és lakatlan épületeken 
is költ. Az egész országban, így a szigetün-
kön is. Rendszeresen költ. A kertünk fe-
lett  alig telik el nap, hogy ne látnám vagy 
hallanám. Az utolsót két éve volt költése 
a szigetmonostori temető ravatalozó há-
zától kőhajításnyira, valamint Tahitótfalu 
határában a Magyar doktor birtokán.
Kora tavasszal az időjárástól is befolyásolt 
időpontban kezd költeni, és a vékony galy-
lyakból épített  fészkébe puha meleg bélést 
készít, birkagyapjúból és a vedlő állatok 
szőréből. A hollók viszonylag hosszabb 
életűek, mint a többi énekesmadár, ha nem 
éri őket baleset. Szabadban megérik a 20 
évet is, fogságban még többet. A pár évekig 
együtt  marad, majd a tojó február-március 
idején helyezi el 5-6 tojását a fészkébe. A 
fi ókák 20 napi kotlás után kelnek ki, és egy 
hónapig nevelkednek. Táplálékuk igen vál-
tozó. A természetben található állati és nö-
vényi eredetű táplálékot állandó felderítő 
útjaikon szerzik be, és fi gyelik az ott  lezajló 
történéseket. Közismert az elhullott  állatok 
fogyasztása, ahol eleinte nagyon óvatosak,
de a varjak és szarkák, ha már elkezdik a 
táplálkozást, akkor ők is felbátorodnak.

BÉCSY LÁSZLÓ

Madarakról mindenkinek – holló

hideg napokon csapatosan is járnak

birkagyapjút gyűjt a fészekbe reptében.

középen udvarló hím

feltűnően nagy a csőre
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Neked van
sütnivalód?

A tavalyi nagy sikerű rendezvényt folytatva, idén is 

Keressük Pócsmegyer 
legfinomabb süteményét!

A járványügyi helyzetre való tekintettel a rendezvény 
a PRK parkolójában kerül megrendezésre

2020. december 12.-én, 14:00 - 17:00 óra között.

Hozd el kedvenc karácsonyi süteményedet
és nyerd meg az értékes díjak egyikét!

Eredményhirdetés 17:00 órakor
Nevezési határidő: 2020. december 7.

Nevezni lehet: emailen: prk@pocsmegyer.hu,
telefonon: 26/200-013, vagy személyesen a PRK-ban!

Amíg a zsűri meghozza döntését, 
az érdeklődők adventi kézműves vásárban 

böngészhetnek  karácsonyi ajándékok után! 

Neked van
sütnivalód?
Neked van

sütnivalód?


