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Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag,Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag,

Te a népek hajnalcsillaga!...Te a népek hajnalcsillaga!...

Megviradt, fölébredett a föld, futMegviradt, fölébredett a föld, fut

A hajnaltól a nagy éjszaka.A hajnaltól a nagy éjszaka.

Piros arccalPiros arccal

Jött e hajnal,Jött e hajnal,

Piros arca vad sugáraPiros arca vad sugára

Komor fényt vet a világra;Komor fényt vet a világra;

E pirúlás: vér, harag és szégyenE pirúlás: vér, harag és szégyen

A fölébredt nemzetek szemében.A fölébredt nemzetek szemében.

Szégyeneljük szolgaságunk éjét,Szégyeneljük szolgaságunk éjét,

Zsarnokok, rátok száll haragunk,Zsarnokok, rátok száll haragunk,

S a reggeli imádság fejébenS a reggeli imádság fejében

Istenünknek vérrel áldozunk.Istenünknek vérrel áldozunk.

ÁlmainkbanÁlmainkban

AlattombanAlattomban

Megcsapolták szíveinket,Megcsapolták szíveinket,

Hogy kioltsák életünket,Hogy kioltsák életünket,

De maradt még a népeknek véreDe maradt még a népeknek vére

Annyi, ami fölkiált az égre.Annyi, ami fölkiált az égre.

Áll a tenger nagy elbámultában,Áll a tenger nagy elbámultában,

Áll a tenger és a föld mozog,Áll a tenger és a föld mozog,

Emelkednek a száraz hullámok,Emelkednek a száraz hullámok,

Emelkednek rémes torlaszok.Emelkednek rémes torlaszok.

Reng a gálya...Reng a gálya...

VitorlájaVitorlája

Iszaposan összetépveIszaposan összetépve

A kormányos szíve képe,A kormányos szíve képe,

Aki eszét vesztve áll magábanAki eszét vesztve áll magában

Beburkolva rongyos bíborában.Beburkolva rongyos bíborában.

Csatatér a nagyvilág. Ahány kéz,Csatatér a nagyvilág. Ahány kéz,

Annyi fegyver, annyi katona.Annyi fegyver, annyi katona.

Mik ezek itt lábaim alatt?... hah,Mik ezek itt lábaim alatt?... hah,

Eltépett lánc s eltört korona.Eltépett lánc s eltört korona.

Tűzbe véle!...Tűzbe véle!...

No de mégse,No de mégse,

Régiségek közé zárjuk,Régiségek közé zárjuk,

De nevöket írjuk rájuk,De nevöket írjuk rájuk,

Különben majd a későn-születtekKülönben majd a későn-születtek

Nem tudnák, hogy ezek mik lehettek.Nem tudnák, hogy ezek mik lehettek.

Nagy idők. Beteljesült az ÍrásNagy idők. Beteljesült az Írás

Jósolatja: egy nyáj, egy akol.Jósolatja: egy nyáj, egy akol.

Egy vallás van a földön: szabadság!Egy vallás van a földön: szabadság!

Aki mást vall, rettentőn lakol.Aki mást vall, rettentőn lakol.

Régi szentekRégi szentek

Földúlt szobraik kövébülFöldúlt szobraik kövébül

Uj dicső szentegyház épül,Uj dicső szentegyház épül,

A kék eget vesszük boltozatnak,A kék eget vesszük boltozatnak,

S oltárlámpa lészen benne a nap!S oltárlámpa lészen benne a nap!

Petőfi  Sándor

1848
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AA léprigó tudományos nevét – Turdus
vviscivorus- Linné Károly svéd biológus-
tól kapta, aki ezzel utalt a rigó azon tu-
lajdonságára, hogy télen szívesen eszi a
fagyöngy termését, azok közül is jobban
szereti a fehéret, aminek a latin neve Vis-
cum album. A fagyöngy termése belül
nagyon ragacsos, s miután a magját a rigó
nem emészti meg, az ürülékkel távozik, s
ragacsossága folytán gyakran az ágakhoz
tapad, ami a fagyöngynek igen nagy nye-
reség, mert csak ott  tud a mag kicsírázni.
Ugyanis a fagyöngy fél élősködő növény,
csak a fák ágain tud megélni, ahonnan
elszívja a fa által felvett  vizet. A lép elne-
vvezés pedig onnan származik, hogy a fa-
gyöngy terméséből régen a madarászok 
„„madárlépet” főztek, amivel bekenték az
ágakat s egy csalimadarat kihelyezve fog-
ták meg a lépbe beleragadt fajtársakat. Ma
már ez a tevékenység tilos. Ha már a táp-
lálkozásnál tartunk, nyáron főleg a talajon
keresi gilisztákból, rovarokból, pókokból,
csigákból álló táplálékát, télen viszont a
már említett  fagyöngyön kívül a magyal,
tiszafa, bodza, galagonya, vadrózsa termé-

seit fogyasztja. Legközelebbi rokonához, 
az énekes rigóhoz hasonlóan a csigaházat 
ő is egy arra alkalmas kövön töri össze.
A léprigó szinte egész Európában, Ázsia 
nagy részén, valamint É-Ny Afrika egyes 
vidékein fészkel. Nálunk az Északi-közép-
hegységben, a Dunántúlon, de néhol az 
Alföldön is megtalálható. Újabban kezdi 
meghódítani a városok zöld övezeteit 
is. Télen sokkal gyakrabban látható, ki-
sebb-nagyobb vegyes rigócsapatokban, 
mivel ilyenkor északabbi költőhelyeikről 
délebbre húzódnak. Minden télen né-
hány alkalommal meglátogatja a kertem-
ben levő itatókat, az idén egyszerre közel 
10  példány szállt le a vízre. A ligetes, ritkás 
erdőket kedveli, de elkerüli a zárt állomá-
nyúakat.
A nálunk élő rigók közül ő a legnagyobb 
testű, közel vadgerle nagyságú. Kinézetre 
nem valami feltűnő, a háta szürkésbarna, a 
hasa szürkésfehér, barna pett yekkel. Szár-
nya alul fehéres árnyalatú, ez az egyik biz-
tos bélyeg, ami megkülönbözteti a hozzá 
eléggé hasonlító, de kisebb testű énekes 
rigótól, amelynek narancssárgás a „hónal-

kja”. Ha éppen nem repül, akkor a pett yek 
alakját kell nézni, ezek az énekes rigónál 
nyílhegy alakúak, míg a léprigónál kere-
kek.
A léprigó egyszer vagy kétszer költ éven-
te. A párválasztás már télen megtörténik, 
a hímek sokszor már januárban énekelni 
kezdenek. A kialakult revírben a tojó vá-
lasztja ki a fészek helyét. A fészke nyitott  
csésze alakú, és száraz fűből, ágacskákból, 
mohából és gyökerekből készül, belül sár-
ral, fi nomabb szálú fűvel és levelekkel bé-
leli ki, de nem tapasztja ki sárral, mint az 
énekes rigó. A fészket főleg a tojó építi, de 
kisebb mértékben a hím is besegít. Sok-
szor elég magasan, fák ágainak elágazásá-

Aban vagy a fatörzs közelében található. A 
fészekalj általában 3-5, vörösen pett yezett  
tojásból áll, amelyen főleg a tojó kotlik. 
Kb. két hét múlva kelnek ki a fi ókák, s 
ugyanennyi időt töltenek a fészekben. 
Mindkét szülő eteti őket.
A léprigó a nem veszélyeztetett  fajok közé 

rtartozik, természetvédelmi értéke 50 ezer 
forint.

MOLNÁR LÍDIA

Madarakról mindenkinek – a léprigó

léprigó

itatónál-2

itatónál

a hasi pettyek kerekek

léprigó-2
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Pócsmegyer Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a koronavírus járvány 
miatt  a Kormány által kihirdetett  veszély-
helyzetben, azaz 2020. november 8-tól
nem tarthat üléseket. A Képviselő-testület,
illetve a különböző bizott ságok hatásköré-
ben eljárva a polgármester hoz döntéseket.
A döntések meghozatala előtt  a települési
képviselők e-mailben megkapják a dön-
tés-előkészítő anyagokat, amelyek a testü-
leti ülések előterjesztéseinek formájában
készülnek.
Az alábbi döntések születt ek 2021. évben a
veszélyhelyzetben:
2021. február 10-én a Képviselő-testület
hatáskörében elfogadta az Oktatási, Kul-
turális- és Sport Bizott ság, a Népjóléti
Bizott ság, a Pénzügyi-Településfejlesztési
Bizott ság, valamint a Környezetvédelmi és
Környezetgazdálkodási Bizott ság 2020. évi
munkájáról szóló beszámolóját.
A polgármester döntött  arról is, hogy a Pro
Pócsmegyer Településfejlesztési Kft . ügy-
vezetői tisztségét továbbra is Klibán Zita
tölti be. Megbízatása 5 éves, határozott  idő-
re szól. A Kft . vonatkozásában elfogadás-
ra került továbbá annak Alapító Okirata,
valamint a 2021. évi üzleti terve, valamint
döntés született  arról is, hogy a felügyelő
bizott sági tagságot, újabb 5 évig Gombás
Jenő, dr. Szente Olivér és dr. Szilvágyi Gá-
bor József tölti be.

Döntés született  arról, hogy az önkor-
mányzat a tulajdonát képező, 2756/6 
helyrajzi számú helyi közút területét meg-
osztja, és a megosztást követően keletkező 
2756/10 hrsz.-ú ingatlan közforgalom elől 
el nem zárt magánútt á nyilvánítását kez-
deményezi az illetékes útügyi hatóságnál. 
Valamint a polgármester döntött  arról is, 
hogy a szintén önkormányzati tulajdon-
ban lévő külterület 2979 helyrajzi számú, 
4008 m2 területű kivett , kert megneve-
zésű, valamint a külterület 3007 helyrajzi
számú, 1167 m2 területű kivett , kert meg-
nevezésű ingatlanok végleges más célú
hasznosításának engedélyezését kérelmezi.
A polgármester engedélyezte továbbá a 
Mandula utca időszakos lezárását 2021. 
február 10. és február 11. napján a Fővárosi 
Vízművek Zrt. kérelmére, veszélyes fák ki-
vágása céljából.

2021. február 22-i dátummal elfogadásra 
került a Stabilitási tv. által előírt, az önkor-
mányzat adósságot keletkeztető ügylete-
iből eredő fi zetési kötelezett ségeinek, a 
költségvetési évet követő három évre vár-
ható összege.
2021. évben négy rendelet került elfoga-
dásra.
1/2021. (II.10.) számmal módosításra ke-
rült a helyi adó rendelet. A módosítás értel-
mében mentes lett  az iparűzési adó alól a 
háziorvos, védőnő vállalkozó, amennyiben 
a vállalkozási  szintű  iparűzési adóalapja az 
adóévben a 20 Millió Ft-ot nem haladja 
meg.
A 2. számú rendelett el a polgármester a 
Közszolgálati Tisztviselők Napját, július 
1-jét, munkaszüneti nappá nyilvánított a.
3. számon módosításra került a helyi kör-
nyezetvédelmi rendelet. A módosítás az 
ingatlanon belül található fák engedéllyel 
történő kivágatása esetén, az előírt fapótlás 
rendszerében hoz több esetben költség-
kímélőbb, ugyanakkor a környezet szem-
pontjából előnyösebb változtatást.
Továbbá február 22-i hatállyal kihirdetésre 
került az önkormányzat 2021. évi költség-
vetése.
A helyi rendeletek megtekinthetők a www.
pocsmegyer.hu oldalon.

ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA – JEGYZŐ

Önkormányzati hírek

FELHÍVÁS A ZAJJAL JÁRÓ KERTI MUNKÁK KAPCSÁN

A Képviselő-testület 10/2009. (X. 15.) rendelete értelmében a kertépítéssel és kertfenn-
tartással kapcsolatos tevékenység (motoros fakivágás, kertitraktor-járatás, fűnyírás, épí-
tőipari kézi-, és nagy gépek használata, stb.) hétköznapokon 8-19 óra, szombaton délelőtt

9-12 óra, délután 15 és 19 óra között engedélyezett, VASÁRNAP, ÜNNEPNAPOKON ÉS MUNKASZÜ

NETI NAPOKON TILOS, kivéve az azonnali hibaelhárítási munkavégzést.

Kérjük lakosainkat, és a hétvégi ház tulajdonosokat,  hogy a békés egymás mellett élés 
érdekében kerti munkáik során tartsák be a fenti szabályokat!

Együttműködésüket köszönjük!

PÓCSMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
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Tájékoztató a rendeltetési mód változáshoz 

(átminősítéshez) szükséges

hatósági bizonyítványok kiállításáról
A 2020. március 18-tól hatályos 38/2020. (III. 10.) Korm. rendelettel módosított jogszabályok értelmében az 
engedélyhez nem kötött építmény, az építményen belüli rendeltetési egység rendeltetésének megváltoz-
tatása a polgármester hatásköre.

Az átminősítésekkel kapcsolatos hatósági bizonyítványok kiállítása iránti kérelmet a Pócsmegyer Község Ön-
kormányzat Polgármesteréhez, Németh Miklóshoz címezve kell benyújtani.

Más funkciójú épület lakóépületté minősítéshez az alábbi tudnivalók szükségesek:

Lakóépületté való átminősítés alapvető feltétele, hogy az épület feleljen meg az OTÉK /az országos tele-
pülésrendezési és építési követelményekről szóló 253/1977. (XII. 20) Kormányrendelet/ előírásainak. Másik 
alapvető feltétel, hogy a helyi építési szabályzat szerint az adott övezetben lakóépület elhelyezése megen-
gedett legyen.

Lakóépületté nyilvánítás alapvető minimális feltételei az alábbiak:

Az épület huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek: lakó-, főző-, egészségügyi-, közlekedő-, és tároló- 
együttesen biztosítaniuk kell az alapvető lakófunkciók: pihenés, tartózkodás, főzés tisztálkodás, tárolás felté-
teleit. A 30 m2-nél nagyobb épületek egy lakószobájának legalább 16,0 m2-nek, 2,50 minimális belmagas-
ságúnak kell lennie, amibe az egy légtérben lévő konyha területe nem számít bele. A lakásnak fűthetőnek 
kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást 
biztosítani kell. Kéménnyel rendelkező épület esetén annak évi rendszeres ellenőrzését a kéményseprő által 
kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni.

Az átminősítést postai úton 2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6. alatt található Polgármesteri Hivatalba, vagy ügy-
félkapun a Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatal hivatali kapujára küldött kérelemmel, az erre a célra szolgáló 
formanyomtatványon lehet kezdeményezni, az eljárásnak eljárási költsége nincs. A kérelemre induló eljárás 
során az illetékes eljáró hatóság a mellékelt dokumentumok, szükség esetén helyszíni szemle alapján megy-
győződik arról, hogy az építmény rendeltetésének megfelelő és biztonságos használatra alkalmas állapotban 
van-e, a meglévő építmény a vonatkozó jogszabályoknak, előírt követelményeknek megfelel-e.

Ügyintézés határideje:

A hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított 15 napon belül kell kiadni.

Az ügyintézési határidő az eljárás megindulásának napján (a kérelemnek a hatósághoz történő beérkezését 
követő első munkanapon) kezdődik.

A kérelemhez az alábbiakat szükséges csatolni:

• Kitöltött adatlap,
• A kérelmezett épület hőtechnikai tanúsítványa
• Az átminősítendő épület tervei, amennyiben az eredeti tervek nem állnak rendelkezésre, akkor egy

felmérési tervet kell készíttetni a megvalósult állapotról, arra jogosult tervezővel (minimum helyszínrajz, 
alaprajz és metszetek szükségesek + minimum 2-3 db fotó az épületről)

A földhivatali ingatlan-nyilvántartásba való átvezetést a hatósági bizonyítványt mellékelve a Szentendrei Já-
rási Földhivatalnál (Szentendre Dunakanyar Körút. 1.) lehet kezdeményezni, ennek eljárási költsége 6600 Ft.
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K Ö Z L E M É N Y
A Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatal 

Ügyfélfogadásának szüneteléséről 

a Koronavírus veszély miatt

Tisztelt Ügyfeleink!

Magyarország Kormánya a 27/2021. (I. 29.) rendeletében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, 
a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész terüle-
tére 2021. február 8-tól továbbra is veszélyhelyzetet hirdetett ki.

2021. március 8-tól

a Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel!

Ügyintézésre az alábbi lehetőségeik vannak:

• elektronikus úton: az ügyfélkapus hivatali portálon,
vagy az onkormanyzat@pocsmegyer.hu e-mail címen, vagy vagy az előadók email címén 

• postai úton küldött levélben vagy
• telefonon: 06 (26) 395-006 számon az alábbi mellékeken:

 /849 pénzügy
 /860 gyermekétkezés
 /845 iktatás, rendszeres gyermekvéd. kedv.

Munkaidőben 8 –16 óráig, pénteken 8 – 12 óráig:

 06-30/174 2224 iparűzési adó, gépjárműadó,
 06-30/236 4026 építmény, telek, kommunális adó, talajterhelés
 06-30/235 7297 termőföld kifüggesztés, birtokvédelem, fakivágás
 06-30/691 7837 műszaki ügyek
 06-30/274 6201 települési támogatás, lakcím, anyakönyvi ügyek

• személyes ügyintézés: kizárólag anyakönyvi ügyekben előre egyeztetett időpontban.

Kérjük ügyfeleinket, hogy hivatali ügyeiket lehetőség szerint elsősorban interneten vagy 

telefonon intézzék!

Fenti rendelkezések visszavonásig érvényesek.

Együttműködésüket és megértésüket köszönjük!

Pócsmegyer, 2021. február 26.

 Németh Miklós Zákányné dr. Szőke Tímea
polgármester sk jegyző sk
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Pócsmegyer Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 33/2019.(III.28.) 
Ök.sz. határozatával arról döntött , hogy az 
adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tör-
vény 130. § (1) bekezdésében biztosított  jo-
gával élve az önkormányzati adóhatóságnál 

helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában 
az 50 legnagyobb összegű 90 napon keresz-
tül folyamatosan fennálló adótartozással 
rendelkező adózó magánszemély és jogi 
személy nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, 
és az adótartozás összegét féléves rendsze-

rességgel a Pócsmegyeri Kisbíróban közzé-
teszi. A Képviselő-testület felhatalmazta a 
jegyzőt a határozat végrehajtására.
A közzétételre jelenleg az február 24-én 
fennálló adótartozások tekintetében kerül 
sor az adóhatóság nyilvántartása alapján.

Adózó neve Lakhelyey Adótartozás összegg

1 Szabó Gábor 67630 Scheibenhard, Tunisiens 0000. 1 517 928 Ft
2 Rigóné Kovács Mónika L 2017 Pócsmegyer, Rigó út 3. 1 035 220 Ft
3 Kelemen György 2017 Pócsmegyer, Mély út 23. 663 505 Ft
4 PEIKER ÉS TÁRSA KFT. 1146 Budapest, Thököly út 66. 624 390 Ft
5 Horváth Ferenc 2021 Tahitótfalu, Dózsa György út 62. 310 010 Ft
6 Sram János 2017 Pócsmegyer, Megyeri fasor 7. 229 033 Ft
7 Novák Mihály Józsefné 1071 Budapest, Peterdy utca 38. 1 em./2 222 849 Ft
8 Real-Consensus Kft. 1038 Budapest, Hegyláb utca 34. 165 000 Ft
9 Éva Gilbert Camer 0000 Pócsmegyer, 162 000 Ft

10 Sz Molnár Sándor 51766 Engelskirchen, Schellenbacher str 2. 150 000 Ft
11 Lator Péter Lev 2080 Pilisjászfalu, Szent István út 22. 132 864 Ft
12 Thorsdal Consulting Kft. 2017 Pócsmegyer, Kossuth Lajos utca 27. 129 646 Ft
13 Mika János 2017 Pócsmegyer, Hunyadi út  262/6 hrsz. 128 240 Ft
14 DKNY CLEAR KFT. 2017 Pócsmegyer, Csóka utca 2. 123 054 Ft
15 Mika Renáta 2017 Pócsmegyer, Vadaskert út 10. 117 904 Ft
16 Kovács Zoltánné 1039 Budapest, Madzsar J. utca 5. I em./5 117 900 Ft
17 Tekes Tamás 2017 Pócsmegyer, Galagonya utca 9. 115 663 Ft
18 Dienes Attila 2015 Szigetmonostor, Horánygyöngye utca 72. 110 000 Ft
19 Fenyvesi Noémi 2017 Pócsmegyer, Rózsa út 72. 108 740 Ft
20 Soltész András 2017 Pócsmegyer, Vadaskert út 9. 105 236 Ft
21 Dr. Móró Gábor 1112 Budapest, Menyecske utca 1. 8. em./53  97 994 Ft
22 Bonczók Norbert 8800 Nagykanizsa, Zemplén Gy. utca 7. A lh. 6 em./41  93 000 Ft
23 Kiss Péter 1144 Budapest, Szentmihályi út 4-6. IX em./235  88 000 Ft
24 Romacsek Sándor 3000 Hatvan, Görbe utca 16.  86 688 Ft
25 Németh Tivadar 2017 Pócsmegyer, Gödszigeti út 26.  85 000 Ft
26 Gábor György 2017 Pócsmegyer, Cseresznye út 1.  79 900 Ft
27 Gresó Péter István 2017 Pócsmegyer, Duna sétány 10.  78 175 Ft
28 Sóski Annamária 2163 Vácrátót, Petőfi  tér 25.  77 240 Ft
29 Bugár Orsolya Viktória 2017 Pócsmegyer, Sziget út 42.  76 500 Ft
30 Gáspár László 2017 Pócsmegyer, Borbála sétány 4.  72 380 Ft
31 Pap László 2017 Pócsmegyer, Rozmaring út 5.  68 000 Ft
32 Reményi Győző József L 2017 Pócsmegyer, Fürj utca 15.  68 000 Ft
33 Winkler Attila 2017 Pócsmegyer, Nárcisz út 22.  65 798 Ft
34 Tasi György 2017 Pócsmegyer, Széna tér 2.  57 000 Ft
35 Tar Krisztina 2017 Pócsmegyer, Harmat utca 6.  53 900 Ft
36 Ferencz Tibor Tobias 10559 Berlin, Wilsnacker str. 60.  53 000 Ft
37 Bartel Judit 2017 Pócsmegyer, Viola út 3.  52 785 Ft
38 Sallós Lászlóné 2017 Pócsmegyer, Aranyhomok utca 2.  52 130 Ft
39 Sebes Gábor 2017 Pócsmegyer, Harmat utca 6.  51 000 Ft
40 Királyné Kalocsa Annamária 2017 Pócsmegyer, Gödszigeti út 17.  51 000 Ft
41 Balás Enikő 2017 Pócsmegyer, Vadvirág utca  837/7 hrsz.  51 000 Ft

Adótartozás



PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ 72021. március

Ujjongjatok 
az Úr előtt 

az egész 
földön!     

Ő alkotott 
minket, az 

övéi 
vagyunk!    

100. zsoltár

MEGHÍVÓ REFORMÁTUS 
hit- és erkölcstan órára

KEDVES SZÜLŐK! KEDVES IFJÚ BARÁTAINK! Az 
általános iskolai oktatás rendje szerint minden osztályban 
két tantárgy közül választhatnak a gyermekek szülei: etika, 
illetve hit- és erkölcstan. Szándékukat írásban kell jelezni a
beiratkozás alkalmával, illetve felsőbb osztályban a 
megelőző tanév megadott időpontjáig.             

Miért jó, ha gyermekemnek a református hit- és
erkölcstan órát választom? A hitre nevelésnek és az 
alapműveltségnek is szerves része a Biblia ismerete. Az 
órákon a bibliai történetek megismerésével fontos, 
gyermekeinket érintő témák kerülnek elő. Egyszerre kapnak 
ismeretet a Bibliáról, valamint a keresztyén hit alapjairól. 
Minden évfolyamon, a bibliai történetekhez kapcsolódva,
szóba kerülnek etikai témakörök is. Például család, barátság, 

kortárscsoport hatása, lelki egészség, testi-lelki tulajdon-
ságok, elfogadás, stb. Egyházunk gazdagon illusztrált 
könyvvel, munkafüzettel várja a gyermekeket!                

A Pócsmegyer-Leányfalui Református Társegyházközség
hosszú idő óta nagy hangsúlyt helyez a gyermekek hitbeli 
nevelésére. Hittanóráinkon több mint 170 gyermek vesz 
részt az óvodai korosztálytól a konfirmáló 8. osztályosokig. 
Tizenkilenc csoportban végezzük a hitoktatás szolgálatát. 
Törekszünk arra, hogy a heti egy hittanóra mellett más 
lehetőségek is legyenek a gyerekekkel való találkozásra. 
Kirándulások, kézműves foglalkozások, játékdélutánok, nyári 
hittantáborok, a hittanos évnyitó és évzáró istentiszteletek, 
családi és gyermek istentiszteletek, karácsonyi és anyák 
napi fellépések mind-mind ezt a célt szolgálják. Sok szülő és 
család éppen hittanra járó gyermeke révén talált utat a
gyülekezetbe. Továbbra is szeretnénk mindent megtenni a 
ránk bízott gyermekek lelki, szellemi fejlődéséért, hitben 
való megerősödéséért.

Hittanóráinkon eddig is sok olyan gyermek vett részt, 
akik még nem részesültek a keresztségben. A református 
hit- és erkölcstanórákra ezután is szeretettel várjuk a 
nálunk megkeresztelt gyermekek mellett mindazok 
jelentkezését, akik felénk nyitottak, és szívesen élnek az 
általunk nyújtható lehetőséggel. Áldás, békesség! 

Kovách Tamás lelkipásztor, 30/9193179

Tóth Gabriella hitoktató, 30/2175020                                          

Németh Ildikó hitoktató-lelkipásztor, 20/4305617                    

Változás a kerti hulladék égetés szabályaiban
Ezúton tájékoztatjuk lakosainkat és az ingatlantulajdonosokat, hogy módosultak a településen a kerti hulladék égetés szabályai. A kör-

nyezetvédelemről szóló 8/2019.(V.29.) rendelet módosítása értelmében:

Kerti hulladékot (vékonyabb ágak, vesszők és gallyak) maximum 1 m3 mennyiségben március 1-től november 30-ig minden hónap 

első hétfőjén (esős idő esetén ugyanazon hét pénteki napján) lehet égetni, megfelelő légköri viszonyok (enyhe légmozgás, és száraz 

idő) esetén, 8.00 – 18.00 óra közötti időszakban. Amennyiben a hónap első hétfője ünnepnap, az égetés ugyanazon hét pénteki 

napján lehetséges.”

Avart égetni a község teljes közigazgatási területén tilos! Külterületi, mezőgazdasági célra használt ingatlanon égetni kizárólag az Orszá-

gos Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezéseinek megtartásával lehet. Közterületen égetni tilos. Háztartási és termelési hulladék nyílt égetése 

a község teljes területén tilos! 

Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen idegen anyagot (háztartási, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot, műanya-

got, gumit, vegyszert, festéket, permetszert, ezek maradékait és csomagoló anyagait, elhullott állatot). Tilos az égetés gyorsítása céljából 

légszennyező, bűzös, vagy tűzveszélyes segédanyag (pl.: benzin, gázolaj, hígító) használata.

Aki megsérti az avarégetésre vonatkozó, a környezetvédelemről szóló önkormányzati rendeletben előírt szabályokat, azzal szemben a kö-

zösségi együttélés szabályainak megsértése miatt természetes személyek esetén tizenötezer forinttól kétszázezer forintig, jogi személyek 

és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén húszezer forinttól kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

Kérjük lakosainkat és a hétvégi ház, nyaraló, telek tulajdonosokat, hogy a békés együttélés, és mindannyiunk egészségének védelme 

érdekében tartsák be a fenti szabályokat! A füst környezetszennyező, ezért amennyiben lehetőségük van rá, vegyék igénybe a hulladék-

szállító közszolgáltató zöldhulladék szállítását, vagy komposztáljanak!

Együttműködésüket köszönjük!
PÓCSMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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Mi a közös a minecraftban, IIstenben és a hhittanórákban?

A creatio, vagyis a teremtés, a kreatív teremtés!
Hitünk szerint a Szentháromság Isten teremtette 
csodálatos világunkat, minden élőlénnyel együtt. Így 
hisszük azt, hogy bennünket is Ő teremtett, és nem 
hagy magunkra, hanem mint a fazekas az agyagot, 
úgy formál bennünket napról napra!

A hittanórákon felfedezzük az Isten Igéjét, és együtt
megteremtjük meg azt a légkört, amiben az Ige 
munkálkodni kezd. Isten Országát építjük együtt, 
közben pedig engedjük a gyermekeknek, hogy a 
tálentumot, amit az Úrtól kaptak, kibontakoztassák 
és kamatoztassák, hogy később jó sáfárai legyenek a 
világnak!

Tóth Gabriella vagyok, és szeretettel várom a gyerekeket református hittanra! 

(A képeken a gyerekek alkotásait ábrázolják!)



PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ 92021. március

Értesítjük a lakosságot, hogy településünkön

2020. november elsejétől hulladékszállítási
közszolgáltatói feladatokat a Duna-Tisza
Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofi t KFT.
látja el. A közszolgáltatás keretein belül, a

korábbi gyakorlatnak megfelelően, a lakos-

ságnak továbbra is lehetősége van évente egy alkalommal térítés-
mentesen, maximum 2 m hulladék mennyiségig lomtalanítási 

szolgáltatás igénybevételére.

A közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében,

lakossági igénybejelentés alapján, előre leegyeztetett – nem 

előre meghirdetett – napokon végezzük a lomtalanítást. A beérke-

ző igények feldolgozása és azok sikeres teljesítése érdekében 2021-

ben négy ütemben végezzük településeink lomtalanítását.

Az igénybejelentés feltételei

Igénylést kizárólag a szerződött, aktív (a szolgáltatást nem szü-
neteltető), közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező ingatlan-
használók nyújthatnak be.
Fontos! Lomtalanítási igényét kizárólagg a településére vonat-
kozó „lomtalanítási igények leadása” időpontjában adhatja le.
Ettől eltérő igénybejelentést nem áll módunkban fogadni.
Lomtalanítási igények leadása: március 22. – április 23. között
Lomtalanítás várható időpontja: április 12. – május 22. között:

Az igénybejelentés történhet

• honlapunkon ( www.zoldhid.hu ) megtalálható űrlap kitöl-
tésével,

• személyesen az ügyfélszolgálati irodák nyitvatartási idejé-
ben (azonosítás ügyfélszám és személyes iratok alapján).

• a honlapunkról előzetesen letöltött igénybejelentő lap
segítségével, melyet a lomtalanitas@zoldhid.hu e-mail
címre kérjük megküldeni. (Kizárólag a megfelelően kitöltött
igénylő lapok kerülnek feldolgozásra, visszaigazolásra.)

Lomtalanítás folyamata

• Lomtalanítási igény benyújtása,

• Közszolgáltató visszajelzi a teljesítés dátumát, várható időpontját,

• A visszaigazolt dátumon a közszolgáltató jelentkezik a regiszt-

rált címen. Kollégáink max. 5 perc várakozás után távoznak a

helyszínről,

• A lakos az ingatlanon belül tárolja a lomhulladékot, melyet

a gépjármű érkezésekor átad a személyzetnek (HT. 40 § 3.
bekezdés alapján),

• Ügyfelünk aláírásával igazolja a lomtalanítás elvégzését.

A lomtalanítás időpontjának pontos meghatározása a fentiek és

a szolgáltató belső járattervének fi gyelembevételével történik.

A megkeresés beérkezését követően, erőforrásunkhoz igazított, op-

timális begyűjtési terv készül, majd visszajelzünk a megadott elér-

hetőségek valamelyikén. Az általunk visszaigazolt napon Kollégáink

az Ön által megjelölt címen fognak jelentkezni.

Az ingatlanhasználó akadályoztatása esetén, megbízottja is jo-
gosult átadni a Közszolgáltató részére a lomhulladékokat.
Lomnak minősül, a lomtalanítás során átvett olyan háztartási
hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített 
gyűjtőedény méreteit meghaladja.

Lomtalanításkor átadható hulladékok

bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód stb.) szétszerelt, moz-

gatható állapotban egyéb, fából készült tárgyak, amelyek a méretük

miatt nem férnek el a hagyományos gyűjtőedényben szőnyeg, pad-

lószőnyeg, matrac, ágynemű, textil, ruhanemű műanyag (linóleum)

padlók, kerti bútorok, műanyag medencék, műanyag játékok KIZÁ-

RÓLAG személygépkocsi, kerékpár, motorkerékpár gumiabroncsok

(háztartásonként max.: 4 db)

A lomhulladék hatékonyabb elszállítása és a szétszóródás megaka-

dályozása érdekében a nagy darabos lom (pl. bútor) kivételével a

lomhulladék kizárólag bezsákolva, kötegelve adható átg , g  a Közszolgál-t

tatónak. Az ettől eltérő módon átadni kívánt hulladék elszállítá-
sát a Közszolgáltató megtagadhatja.

A lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra az alábbi

hulladékok

•  vegyes települési hulladék (kommunális, háztartási)

•   zöldhulladék

•  szelektíven gyűjthető üveg, műanyag, papír hulladék

•  veszélyes hulladék (festék, hígító, vegyszer, oldószer, fénycső, 

elem, akkumulátor)

•  hungarocell, fáradt olaj, tintapatron

•  inert hulladék (építési törmelék, bontásból származó anyag, 

csempe, járólap)

•  nagyméretű gumiabroncsok (teherautó, munkagép stb.)

•  elektronikai hulladék (begyűjtése egyedi szervezés alapján)

Amennyiben az ingatlanhasználó részéről a Közszolgáltatóval
közösen egyeztetett időpontra nem történik meg a hulladék
átadása, és ezért a lomtalanítás meghiúsul, abban az esetben
új időpont egyeztetés már nem lehetséges!

A bejelentés nélkül történő hulladék közterületre történő
kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül, mely sza-
bálysértési bírság kiszabásával jár.

A közterületre kihelyezett hulladékok nem kerülnek elszállí-
tásra!

Lomtalanítás tájékoztató
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2020 novemberétől elérhető az új idő-
pontfoglaló felület, amely segítségével 
kényelmesen és gyorsan foglalhatja le 
időpontját a kormányablakokban, okmá-
nyirodákban történő ügyintézéshez.
A veszélyhelyzetre tekintett el – gépjár-
műügyek (gépjármű átírás, forgalomba 
helyezés stb.) kivételével – Ügyfélkapu 
nélkül is lehet időpontot foglalni.
Az időpontfoglaló szolgáltatás elérhető a 
www.magyarorszag.hu oldalon, az egyes 
ügyintézési tájékoztatások neve mellett  
megjelenő „Időpontfoglalás” gombra 

katt intva. Az alkalmazás használatával 
bármely magánszemélynek lehetősége 
van időpontot foglalni. A szolgáltatás 
használatával többek között  lehetőség 
van családtámogatási, egészségbiztosítási, 
illetve személyi okmány ügyintézésre is 
időpontot foglalni. Az ügycsoport és ügy 
kiválasztását követően megadható az ügy-
intézés helyszíne, illetve megtekinthetőek 
az elkövetkező 7 napos időszakban a ren-
delkezésre álló szabad időpontok.
A bejelentkezett felhasználónak más 
személy számára is lehetősége van a fog-

lalásra, a foglalási mező alatt található 
„Más számára foglalom le ezt az időpon-
tot” gomb választásával.
Sikeres foglalás esetén már a felületen 
látható az ügyintézéshez kapott sor-
szám, illetve a foglalás adatait a rendszer 
a felületen megadott e-mail címre is to-
vábbítja.

Időpontfoglalás kormányablakba, ok-
mányirodába a www.magyarorszag.hu 
oldalon.

FORRÁS: HTTPS://KORMANYABLAK.HU

Bővül a magyarorszag.hu oldalon elérhető 
elektronikus szolgáltatások köre: már a lak-
címváltozás bejelentése, az elveszett  eSze-
mélyi igazolvány, a jogosítvány és az útlevél 
pótlása is intézhető személyes megjelenés 
nélkül, ezáltal a kormányablak felkeresése 
teljes mértékben kiváltható.
A lakóhelyet, a tartózkodási helyet és az 
ezeket érintő változásokat kizárólagos tu-
lajdonosként, haszonélvezőként, illetve a 
szállásadó hozzájárulásával lehet online 
bejelenteni. Ha a bejelentés nem szállá-
sadóként történik, a kérelemhez a lakás 
használatára vonatkozó jogosultság igazo-
lására alkalmas nyilatkozatot, vagy okira-

tot, például bérleti szerződést kell csatolni. 
Csak érvényes, a központi címnyilvántar-
tásban szereplő címet lehet bejelenteni.
Az eSzemélyi igazolvány – annak érvé-
nyességi idején belül, akár többször is – a 
korábbi okmánnyal csaknem megegyező 
adatt artalommal pótolható. A pótlás éven-
te egyszer, eltulajdonított  okmány esetén 
és 18. életév alatt  ingyenes.
Az elvesztett , ellopott  igazolvány online 
pótlását azonban csak az kérheti, akinek 
az újtípusú igazolványa nem tartalmaz tá-
rolóelemet (chipet), akinek a chip nem 
tartalmazza az ujjnyomatát, és aki koráb-
ban hozzájárult az ujjnyomata tárolásához 

a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban.
A korábbi okmányhoz rendelt funkciók 
és szolgáltatások – e-aláírás és időbélyeg-
zés szolgáltatás, vészhelyzet esetén érte-
sítendők telefonszáma – a pótlás után 
nem érhetők el automatikusan. Ezeknek a 
funkcióknak a visszaállítása csak személyes 
ügyintézéssel lehetséges. A vészhelyzet 
esetén értesítendő telefonszámok utólagos
bejelentése viszont kártyaolvasó eszközzel 
elektronikusan is intézhető a www.ma-
gyarorszag.hu oldalon.

FORRÁS: WWW.MAGYARORSZAG.HU

Más számára is foglalhatunk időpontot a kormányablakba

Már a lakcímbejelentés és az elveszett okmányok pótlása is 
intézhető online

Térítéses COVID19 PCR 
szűrési lehetőség a SZEI-ben!

A teszt hatósági ára 19.500 Ft.

A szűrésre tünetmentes páciensek 

jelentkezhetnek!

Információ munkanapokon 7:00 – 18:00 óra

között a 20/942 0357 telefonszámon.



PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ 112021. március

Szentendre és Szigetmonostor között  a kö-
vetkező néhány évben biztosan nem épül
híd (erről részletesen a Kisbíró tavaly áp-
rilis számában írtunk), de az EuroVelo 6
nemzetközi kerékpárutat az állami be-
ruházó változatlanul a Szigeten kíván-
ja vezetni és gőzerővel folyik a Dunabog-
dány-Kisoroszi között i kerékpáros-gyalogos
híd építésének előkészítése. Ami ez utóbbit
illeti a NIF (Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő Zrt.)  – nem utolsósorban a kisoroszi
képviselő testület és a lakosság jó részének a
kívánságára – a jogerős környezetvédelmi
engedélytől eltérő helyszínen, a Rév utca he-
lyett  a Hajós utca vonalában tervezteti meg 
a hidat. Ezzel szemben, a dunabogdányi
oldalon levő vízbázist a Fővárosi Vízművek 
a jelenleg hatósági elbírálás alatt  álló kérel-
me szerint megszüntetné. Ezeket tehát már 
nem kellene megvédeni a hídberuházástól,
így egy új eljárásban a környezetvédelmi
engedélynek már aligha lenne akadálya.
(Dunabogdányt ezentúl a kisoroszi kútsor-
ról látnák el egy Duna meder alatt i új vezeté-
ken, ha meglesz rá az engedély.)
A híd, s vele együtt  a Dömös és Dunabog-
dány között i – a 11-es út mellett  haladó – 9,3
kilométer hosszú kerékpárút építési engedé-
lyezési terveinek készítésére közbeszerzést
írt ki a NIF s noha az ajánlatokat tavaly no-
vember végéig kellett  beadni, eredményeket
március eleji lapzártánkig sem hirdett ek.
„Jelenleg a beérkezett  ajánlatok értékelése
zajlik. A tervezési szerződések megkötése
legkorábban 2021 áprilisában várható. Az 
építési engedélyek 2022 februárjában,
míg a kiviteli tervek 2022 áprilisában
állhatnak rendelkezésünkre” – írta erről ”
lapunk kérdésére a NIF. „A híd megvaló-
sításának előfeltétele a környezetvédelmi
engedély megadása a híd tervezett  helyszí-
nére, ennek érdekében a híd tervezőjének 
feladata lesz a környezeti hatástanulmány 

felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása 
is és ennek alapján a környezetvédelmi en-
gedély megszerzése a híd tervezett  helyszí-
nére, tehát a környezetvédelmi munkarész a 
híd tervezési feladat része lesz” – fűzik hozzá. 
Vagyis az eljárás meglehetősen időigényes-
nek ígérkezik…
Ebből az optimista menetrendből is egyér-
telmű, hogy maga a kivitelezés a következő 
kormányzati ciklusra húzódik át. (Ha va-
lóban elkészülnének a kiviteli tervek jövő 
tavaszra, utána újabb közbeszerzésen kell 
kiválasztani a kivitelezőt, az „első kapavágás” 
tehát 2023-ban történhetne meg.) A most 
előirányzott  uniós pénzforrásokkal ugyan-
is 2023 végéig el kellene számolni, ami a 
fentiek alapján aligha lehetséges. Vagyis új 
kormányhatározatra lesz szükség a fi nanszí-
rozásról. Csak abban lehet reménykedni, 
hogy az addigra már alaposan előké-
szített  beruházást nem fogják leállítani, 
hiszen addigra már szinte csak ez a – 
Dömös-Szentendre – szakasz fog hiá-
nyozni Rajka és Budapest között . Tavaly 
augusztusban és októberben például két 
kivitelezésre írtak ki pályázatot: 7,5 kilomé-
teren épül ki a bringaút Dunaalmás és Nesz-
mély, közel 14 kilométeren pedig Gönyű és 
Komárom között , amelyek jó esetben már 
jövőre elkészülhetnek.
Mi a helyzet a Kisoroszi-Szentendre sza-
kasszal? – érdeklődtünk a NIF-nél. Vá-
laszuk szerint „az EuroVelo 6 kerékpárút 
nyomvonalának kiválasztására korábban 
tanulmányterv készült, melynek része volt 
a Szentendrei-szigeten vezetett  nyomvo-
nal-lehetőségek feltárása is. 2019. év végén 
ennek a tanulmánytervnek az úgynevezett  
tervzsűri egyeztetése történt a szigeti sza-
kaszra, az egyeztetésen kialakult konszenzus 
alapján folytatódhat a tervezési munka. A 
Szentendrei-szigeten vezetett  kerékpárút 
környezetvédelmi engedélye rendelkezé-
sünkre áll, az engedélyezési tervek elkészí-
tésére, az építési engedély megszerzésére és 
a kiviteli és kisajátítási tervek elkészítésére 
közbeszerzési eljárás során fogjuk a tervezőt 
kiválasztani. Az eljárás előkészítését és a ten-
derdokumentáció összeállítását megkezd-
tük, a tervező kiválasztására vonatkozó eljá-
rás megindítását 2021 áprilisában tervezzük, 
melynek eredményeképpen legkorábban 

2021 szeptemberében lesz megköthető a 
tervezési szerződés. A Szentendrei – szi-
geti kerékpárút tervezéséhez nem szük-
séges a Szentendre és a Szigetmonostor
között i hídhelyszín kijelölése, a kerékpárutat 
egészen a szigetmonostori Pásztorrévig ter-
vezik meg, jelenleg a Szentendre és a Szi-
getmonostor között i híd kapcsán semmi-
lyen előkészítési munkát nem végzünk.”
Ami a közvélemény tájékoztatását illeti, a 
lapunkat készséggel tájékoztató NIF „fontos 
feladatának tekinti a lakosság és az érintett ek 
széles körű tájékoztatását, azonban jelenleg 
korlátozott ak a lehetőségeink. A járvány-
helyzet javulásával és a korlátozó intézkedé-
sek feloldásával az előkészítési folyamatok 
előre haladásának függvényében lesz lehe-
tőség szélesebb körű tájékoztatásra. Mind-
addig a lehetőségekhez mérten igyekszünk 
teljes körű kommunikációt folytatni. Remé-
nyeink szerint az engedélyezési terveket már 
fórum keretében is lesz lehetőségünk be-
mutatni.” A szigeti nyomvonalról egyébként 
tavaly decemberben a szigeti polgármeste-
rekkel tervezőkkel, szakhatósági emberek-
kel online egyeztetést folytatott  a NIF. Erről 
a januári Pilis-Dunakanyari Hírmondóban 
Molnár Zsolt, Szigetmonostor polgármes-
tere így számolt be: 
– „Ami egyértelműen közös elvárás volt, az 
az, hogy az út külön nyomvonalon épüljön, 
ne felfestéssel. Nem csak a polgármeste-
rek, a közlekedési hatóság is emellett  tört 
lándzsát. A másik alapkérdés az volt, hogy 
meddig menjen az út. Annyi bizonyos, hogy 
Kisorosziban a hídtól indul, de vajon a Ha-
tár Csárdáig vagy a Pásztor révig tart-e? Mi-
után nem tudjuk, hogy egészen pontosan 
hol lesz a déli híd, abban maradtunk, hogy 
az eredeti célnak megfelelően, Szentendre 
belvárosának környékéig legyen tervezve 
a szigeti nyomvonal. Majd az egyeztetések 
során, – ha kiderül, hol lesz valóban a kerék-
páros híd – fi nomodhat ez a terv.”
Mint elmondta, Pócsmegyer északi hatá-
rától a bringaút a szigeti út mentén halad, 
egyetértés volt abban, hogy külön nyom-
sávon, egészen Szigetmonostorig. „Aztán 
pedig jön a kérdés, hogy akkor az út a Határ-
csárdáig, vagy a Pásztor révig legyen kiépít-
ve. Mi ez utóbbinak örülnénk.”

SZABÓ GÁBOR

Szigeti kerékpárút, kisoroszi híd – 
jövőre építési engedély?
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„Együd, a derék Együd István, a Népszín-
ház egyik legkülönb tagja, ki már régóta
betegeskedett , s mint egy árnyék járkált
köztünk, ma meghalt Vácon menthetetlen
mellbajban” – ezzel a mondatt al kezdi Mik-
száth Kálmán a nekrológot, amit 1882-ben
Együd István halálakor írt. Gyors út adatott  
Együd István számára, amíg Pócsmegyer-
ről elindulva elismert színész lett . Gyors, de
annál inkább rögös volt ez az út. A XIX. szá-
zadi Magyarországon bizonytalan, gyak-
ran sanyarú sorsuk volt a színészeknek, de
éppen ezért aki ezt az életet választott a és
kitartott  mellett e, lelkesedésből és elhiva-
tott ságból élt a színjátszásnak. 
Pócsmegyeren született  1838. február 15-
én Együd István és Vátzi Susánna gyer-
mekeként. Keresztszülei Pánczél András
és neje (a lelkész lánya), nemes Bárczai
Anna lett ek.   Szülei földművesek voltak,
apját később a falu bírójává választott ák.
Papnak szánták az okos fi út a szülők, ezért
Vácon és Budapesten járatt ák iskolába, de
ő 1855-ben (17 évesen) úgy döntött , hogy 
színész lesz. Két évvel később már Latabár 
Endre társulatával járta az országot. Latabár 
Endre, a híres színészdinasztia első tagja,
vagyonos nemesi családból származott , őt
ügyvédnek szánták szülei, de nem lett  az,
debreceni jogi tanulmányait félbeszakítva
húszévesen színésznek állt. A vándorszíné-
szet nehézségeiről olvashatunk egy nagyon
kedves anekdotát az 1919-es Th áliában,
melynek első számai címlapján négy rész-
letben jelentett ek meg visszaemlékezést
Együd Istvánról. „Egyizben a társulat Ba-
laton Füredről átment Székesfehérvárra,
néhány előadást tartandó. – Megnyitóul a
Szép marquisnét adták a híres Jánosinéval
(utóbb Paulainé). Az előadásra csak két
zirczi tanár jelent meg – két főből állott  az
összes közönség! A darabot nem adták elő,
s Latabár még azon este elutazott  kivenni
más várost; s csak harmadnapra érkezett  
haza. Ezalatt  az idő alatt  a mi kedves Pis-
tánk három zsemlyét fogyasztott  el három
nap alatt ! Nem szólt, nem panaszkodott  
senkinek. Negyedik nap reggelén Latabár 
megpillantja Együdöt a színház előtt !...  fel-
tűnt neki halványsága – megszólítja »Ked-
ves barátom mi baja? talán a hideg leli?« ...
»Nem uram! – válaszolt Együd – hanem

éhes vagyok!« Latabárnak nagyon jó szive
volt. Szerett e a fi atal tehetségeket, nem szólt 
semmit, hanem bevitt e a Magyar Király 
vendéglőbe, s derekasan megebédeltett e. 
Ebéd közben Latabár leszidta a mi Pistán-
kat bizalmatlanságáért, Együd nem szolt 
csak evett , s midőn már étvágyát kielégité... 
megszólalt. »Köszönöm! most már újra
ejutazhatik uram! s oda is maradhat akár 
egy hétig – nem bánom«”

1861-ben Molnár György megszervezi a
budai Népszínházat, melyben Együd Ist-
ván (ekkor 23 éves) már vezető színésznek 
számít. A társulat télen a budai Népszín-
házban, nyáron pedig a budai arénában ját-
szott . A műsor elég változatos volt. Játszot-
tak népszínműveket, bohózatokat, énekes 
játékokat, sőt olykor klasszikus drámákat 
is. De a magasabb műfajokkal nem sok sze-
rencséje volt a színháznak. Molnár György 
jó színész és igen tehetséges művezető volt, 
később az operett et s a látványos színmű-
veket is műsorára vett e. Ezek közül külö-
nösen az Ördög pilulái című színdarabnak 
volt rendkívüli nagy sikere, mert színpadi
gépekkel, „boszorkányi leleményességgel”,
addig nem látott  szemfényvesztéssel vará-
zsolták el a közönséget. 1864. márciusában 
lépett  először a színpadra a Népszínházban
egy fi atal színésznő, Máltás Emma. Ő lett  
Együd István választott ja, hamarosan ösz-
szeházasodtak, megszületett  első gyerme-
kük, majd szép sorban még kett ő. A budai 
Népszínháznak volt több támogatója, gaz-
dag mecénások és lelkes újságírók, 1864-
ben mégis fi zetésképtelenné vált, Molnár 
György kénytelen volt bezárni. A szomorú 
társulat egy része Aradra ment Szilágyi Béla 
társulatába. A partiumi város azonban, úgy 
tűnik, nem volt igazán színházkedvelő, egy 
évnél tovább egy társulat sem maradt a 
XIX. század közepén.
1865-ben elkészült Debrecen kőszínháza
Skalnitzky Antal tervei alapján. A nyitóelőa-
dás a Bánk bán volt, melyben a címszerepet 
Molnár György, Gertrudist Jókainé Labor-
falvi Róza, II. Endrét Együd István alakítot-
ta. Szívesen maradt Debrecenben, nagyon 
megszerett e a várost, ahogyan a város is őt.
Nemcsak mint színész vett  részt a színhá-
zi munkában, hanem rendezett  is, illetve 
színdarabokat fordított . A sikeres színész 
kapcsolata nem szűnt meg szüleivel, édes-
apja gyakran meglátogatt a Debrecenben is. 
„Szüleit nagyon szerett e!... minden évben a 
sátoros ünnepekre lejött  édes atyja a me-
gyeri biró, kék mándlis posztó öltözékben, 
Pista a vasútnál várta! - Istenem! milyen 
lelkesedéssel s valódi fi úi szeretett el borult
nyakába s mennyi gyöngédséggel csókolta 
meg az öreg István bá érdes kezeit. Másnap 
fölhozta az öreget a színházhoz s büszkén,

Együd István, a pócsmegyeri őstehetség
– Érdekességek településünk múltjából –
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Az elmúlt évek tapasztalatai alapján 
nem érdemes idén sem az utolsó 
pillanatra hagyni a gyümölcsfáink 
metszését, a lemosó permetezést 
és az egyéb kerti teendőket. A hir-
telen berobbanó meleg idő miatt  
gyakran nem jut elég időnk minden 
feladatot elvégezni, és ennek követ-
kezményeit gyakran egész évben 
viseljük.
A gyümölcsfák, díszfák metszése az 
egyik legsürgetőbb feladat, ezt egy 
fagymentes napon elvégezhetjük. A met-
szés célja nem csak a korona kialakítása, és a
termő egyensúly beállítása, de nagyon fon-
tos növényvédelmi szerepe is van. Minden
faj metszésének külön irodalma van, és na-
gyon kevesen tudnak jól metszeni. Termé-
szetesen ebben az időszakban a legnehe-
zebb találni egy kertészt, aki tudna segíteni
ebben, ezért érdemes időben bejelentkezni.
Ha érzünk magunkban elég erőt, akkor 
persze nekiállhatunk magunk is. Általános-
ságban elmondható, hogy egy egészséges,
szellős koronát kell kialakítani, ezért az
egymást keresztező, rossz helyzetű, beteg 
ágakat, gallyakat vágjuk le, kabátakasztókat

ne hagyjunk a törzs mellett . Az egy centi-
méternél nagyobb átmérőjű ágakat a vágás 
után fasebkezelővel (pl. Fagél vagy Biocera) 
kell ecsetelni.
A lemetszett  ágakat érdemes aprítani vagy 
darálni, ennek a növényi hulladéknak a 
nyár folyamán nagyon fontos szerepe lesz 
a komposztunk szén-nitrogén egyensúlyá-
nak beállításakor, ezért becsüljük meg.
A metszés után jöhet a lemosó permetezés. 
Ennek célja az átt elelő gomba és rovarfajok 
egy részének elpusztítása. Ezek a szerek 
általában réz, kén és olaj hatóanyag tartal-
múak, több közülük biotermesztésben is 
használható. A legkombináltabb szerekben 

mind a három alkotó megtalálható,
mégsem célszerű minden évben
ilyennel permetezni az olajtartalma
miatt . Ezek nagyon széles választék-
ban kaphatók a kereskedelemben.
Érdemes felkészülni a következő
növényvédelmi feladatokra is, hi-
szen nagyon nagy károkat okoz
évről évre a monília, az őszibarack 
tafrinás levélfodrosodása, a liszthar-
mat és még számos gombafaj, vala-
mint az enyhe tél miatt  rovarkárte-

vőkre is számíthatunk.
A fásszárúak rendbetétele után a gyepszel-
lőztetés következhet, ilyenkor, ha szük-
séges, speciális gyeptrágyákkal és fűmag 
felülszórásával erősíthetjük a pázsitunkat. 
Ebben az időszakban készítjük elő virág és 
zöldségágyásainkat is, a zöldborsót, petre-
zselymet, sárgarépát és hagymákat, retket el 
lehet vetni. 

Ha bármilyen kérdésük van, akkor fordulja-
nak hozzánk bizalommal!

Kovács András
Barkács- Gazdabolt
Tahitótfalu

Tavaszi munkálatok a kertben

ragyogó arcczal, repeső örömmel mutatá
be édes atyját barátainak!”
Pesten 1875-ben új Népszínházat avatt ak 
a mai Blaha Lujza téren, Együd István itt  
vált igazán ismertt é. „A Népszínháznál kü-
lönösen a »Gáspár apó« szerepében tűnt
ki. Ez alakítása megtetszett  a publikum-
nak, s ezentúl úgy szólván művész számba
vett e Együdöt, amiben nagy segítségére
volt példás magaviselete, higgadt, nyugodt
modora, szolíd, okos világnézete” – jel-
lemzi Mikszáth. A Népszínház célja a kö-
zönség szórakoztatása volt magyar zenés
népszínművekkel, de gyakori volt már az
operett  is. A társulat igazi sztárja „a nemzet

csalogánya”, Blaha Lujza volt. A színészet 
megerősödését, társadalmi elfogadott ságát
jelzi, hogy 1871-ben létre jött  az Országos
Színészegyesület, melynek Együd István 
alapítótagja volt, majd 1878-ban pénztáro-
sává választott ák.
Élete végén több tragédiával kellett  szem-
benéznie. 1879-ben 36 évesen halt meg 
felesége, rövid időn belül fi a és édesanyja. 
Közben tüdőbaja is egyre súlyosabb lett , 
hosszabb-rövidebb időre kénytelen volt 
Vácra elvonulni gyógyulni. Az utolsó kény-
szerpihenőről már nem térhetett  vissza 
a színpadra, 1882-ben meghalt. „Pihenni 
ment Vácra »egy időre«. Mert aki igaz szí-

nész, aki olyan lelkesedéssel, olyan rajon-
gással viseltetik a lámpák világa iránt, mint 
ő, az nem válhat meg végleg a színpadtól 
csak úgy, amint ő tett e, hogy meghal” – írja 
Mikszáth a nekrológban.
Halála után még sokáig emlékeztek Együd 
Istvánra, a Népszínház népszerű színészére. 
Az őstehetség szócikknél a Magyar Szín-
művészeti Lexikon (1929-1931, szerk. 
Schöpfl in Aladár) többek között  őt említik 
„legklasszikusabb” példaként.
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Miért jobbak a fehér liszt helyett használt
diétás lisztek?

Elsősorban a rostt artalmuk miatt  érde-
mes használni őket.
• sokkal jobban telítenek,
• kevesebbet fogsz enni a belőlük készült

pékáruból, tésztából, süteményből,
• javulni fog az emésztésed (megszűnik a 

székrekedésed),
• egyensúlyba hozza és alacsonyan tartja a

vércukorszintedet,
• nem fogod kívánni az édességet.

A fehér liszt helyett használt diétás lisztek 
alacsony szénhidráttartalmúak?
Nem feltétlenül. Az azonban igaz, hogy las-
san felszívódó szénhidrátt artalmúak.
Ez azt jelenti, hogy lassan, elnyújtva fejtik 
ki vércukorszint emelő hatásukat a szer-
vezetedben. Nem pörgetnek fel hirtelen,
hanem több órán át energikusnak érzed
magadat tőlük. Ennek köszönheted, hogy 
kevesebbel is jóllaksz és később éhezel meg.
A fogyókúra vagy súlytartás esetén a diétás
lisztekkel készült tésztákat, kenyereket,
édességeket is csak mértékkel érdemes fo-
gyasztani és vacsorára már nem ajánlott ak,
mert mértéktelenül fogyasztva ugyanúgy 
elhízást okozhatnak!

Az alábbi egészséges, diétás lisztek mér-
tékkel fogyasztva jó választást jelentenek
fogyókúra (életmódváltás) esetére.

Graham liszt:
Sikértartalma magas, ezért jól használható
fehér liszt helyett 
Nem őrlik, hanem darálják. Így a nagyobb
szemcseméret miatt  rostosabb és lakta-
tóbb, kedvezőbb az emésztésnek. A búza-
szem valamennyi részét (héj, magbelső,
csíra) tartalmazza, így magas a vitamin
és ásványi anyag tartalma is. A legkevés-
bé romlandó diétás liszt. Tápértéke:100
grammban: 350 kalória, szénhidrát: 69 g,
fehérje 12 g, zsír 1 g

Teljes kiőrlésű liszt:
A Graham liszthez hasonlóan szintén egy 
alacsony glikémiás indexű lisztfajta, tehát a
vércukorszintet lassan emeli meg. A búza-
szem őrlése után a búza összes alkotórészét
tartalmazza, ezért sokkal jobb megoldás
fehér liszt helyett . A teljes kiőrlésű búza-
lisztek közül is kiemelkedik a teljes kiőrlé-

sű tönkölyliszt, aminek a fehérjetartalma 
hatszorosa az egyszerű étkezési búzáénak, 
így jól keleszthető. (Vagyis a teljes kiőrlésű 
búzaliszt és a teljes kiőrlésű tönkölybúza-
liszt között  a használatot és a szénhidrátt ar-
talmat tekintve nincs különbség. A különb-
ség annyi, hogy a teljes kiőrlésű búzaliszt
“sima” búzából készül, a teljes kiőrlésű tön-
kölybúzaliszt pedig tönkölybúzából.) Ezek 
a fehérjék az emberi szervezet számára sok-
kal jobban hasznosíthatók, aminosav-ösz-
szetétele kiváló. A tönköly értékeit tovább 
növeli a közönséges búzához viszonyított  
magas ásványianyag-tartalma és változa-
tos vitamin-összetétele is. Nem utolsósor-
ban vegyszermentesen termeszthető, így 
a tönkölyliszt általában adalékanyagokat, 
vegyszermaradványokat nem tartalmaz.
A teljes kiőrlésű liszt színe sötétebb és az 
íze is erőteljesebb, mint a fehér lisztnek. A 
teljes kiőrlésű liszt használatakor érdemes 
a tésztához több folyadékot adni, mint a 
hagyományos lisztt el készülő receptek ese-
tében. A teljes kiőrlésű liszt tápértéke: 100 
grammban: 351 kalória, szénhidrát: 61 
gramm, fehérje: 13 g, zsír: 1 g

Teljes kiőrlésű rozsliszt
Leginkább kenyérsütéshez használt lisztfaj-
ta. A Graham és a teljes kiőrlésű búzaliszt-
hez hasonlóan tápanyagtartalma magas,
azonban sikértartalma alacsony. Emiatt  
önmagában nem érdemes fehér liszt he-
lyett  használni, de érdemes más, elsősorban
teljes kiőrlésű vagy Graham lisztt el keverni.
(A rozsliszt aránya ne legyen több kb. 30%-
nál). A vizet jobban magába zárja, a rozske-
nyér tovább marad friss. A teljes kiőrlésű
rozsliszt tápértéke: 100 grammban: 325 ka-
lória, szénhidrát: 66 g, fehérje: 9 g, zsír: 2 g

Zabpehelyliszt vagy zabliszt
Ízre és színre a zabpehelyliszt közelíti meg 
leginkább a fehér lisztet, de annál sokkal
egészségesebb. Látszólag magas szénhid-
rátt artalmát lassú felszívódása és ún. béta
glükán (ez egy vízben oldódó rost, amely 
csökkenti a koleszterin-szintet, valamint a
szénhidrát- és zsír felszívódását) tartalma
ellensúlyozza. Jóval kevesebb keményítőt
tartalmaz, mint a többi gabonaliszt, és ma-
gasabb a zsiradék- és fehérjetartalma is.
Jó, ha tudod, hogy a zab önmagában sikér-
mentes (=gluténmentes), ezért az elkészítés

során ki kell egészíteni teljes kiőrlésű lisztt el, 
speciális szénhidrátcsökkentett  lisztt el vagy 
búzasikérrel  (kb. 4-5 dkg/25 dkg zabliszt-
hez). Ellenkező esetben a zabpehelylisztből 
készített  tészta törékennyé, szakadozott á 
válik. Zabpehelylisztet egyszerű zabpehely 
házilag történő őrlésével (kávédarálóban, 
aprítógépben) is készíthetünk. Tápértéke: 
100 grammban: 394 kalória, szénhidrát: 70 
g, fehérje: 12 g, zsír: 6 g

Szénhidrátcsökkentett  liszt
Olyan, rostokkal, fehérjével és akár vi-
taminokkal is dúsított  lisztek, amelyek 
az eredeti, fehér liszt feelinget hivatott ak 
pótolni. Szénhidrátt artalmukat általában 
hozzáadott  rostokkal és/vagy hozzáadott  
búzafehérjével (sikérrel), rosszabb esetben
szójafehérjével csökkentik.
A szénhidrátcsökkentett  lisztek színe, álla-
ga a legtöbb esetben megegyeznek a sima 
lisztt el, és a belőlük készülő szénhidrát-
csökkentett  sütemények, pékáruk külsőleg 
megszólalásig hasonlítanak az egészségte-
lenebb rokonaikra. A szénhidrátcsökken-
tett  lisztek szénhidrátt artalma terméken-
ként, márkánként változó:
• a legalacsonyabb szénhidrátt artalmú,

kötött  receptek nélkül is használható,
gluténtartalmú szénhidrátcsökkentett 
liszt 100 grammja csupán 6 gramm
szénhidrátot tartalmaz, de

• vannak olyan – jellemzően rostokból
álló – gluténmentes, szénhidrátcsök-
kentett  lisztek, amiknek a nullához
közelít a szénhidrátt artalma.

• a házilag készített  szénhidrátcsökkentett 
lisztkeverékem szénhidrátt artalma 49
g/100 g (30%-kal csökkentett  szénhid-
rátt artalmú).

Maglisztek
A maglisztekről sokunknak a paleo élet-
mód jut eszébe, de azoknak is érdemes 
megbarátkozniuk a maglisztekkel, akik 
nem paleo diétáznak, csupán ügyelnek a 
kevesebb szénhidrát bevitelre. A maglisz-
tek nem egyszerű őrlemények: ezekből ál-
talában a sajtolást követően kivonják a zsír-
tartalmat. Ezáltal a magliszteknek nemcsak 
a szénhidrátt artalma, hanem a zsírtartalma 
is nagy mértékben csökken.
Tápértéke: Fajtánként eltérő.

FORRÁS: SALATAGYAR.HU

Fehér liszt helyett használjunk diétás lisztet!
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Teljes kiőrlésű muffi  n

hozzávalók (12 db):
• 200 g teljes kiőrlésű liszt
• 40 g kókuszolaj
• 40 g stevia eritrit keverék
• 2 db m-es tojás
• 1 teáskanál őrölt fahéj
• 150 ml kókusztej
• 1 kávéskanál friss vagy szárított  bio

citromhéj
• 1 teáskanál sütőpor
• 20 dkg kimagozott  szilva (más gyü-

mölccsel is elkészíthető)
Elkészítése:
1.  a folyékony kókuszolajat a tojások-
kal simára keverjük.
2.  egy másik tálban összekeverjük a teljes
kiőrlésű lisztet a foszfátmentes sütőporral,
az őrölt fahéjjal, a stevia eritrit keverékkel,
és a citromhéjjal majd hozzáadjuk a tojás-
sal elkevert kókuszolajat. összekeverjük 
a száraz és a nedves alapanyagokat, t
majd a masszához apránként hozzáadjuk 
a kókusztejet és simára keverjük.
3.   a kimagozott  szilvát kisebb darabokra
vágjuk, majd a muffi  ntésztába kever-
jük.
4.   a teljes kiőrlésű muffi  n tésztáját
muffi  npapírral kibélelt muffi  nsütőbe 
adagoljuk, 3/4-ig töltjük a muffi  n formá-k
kat.
5.   180 fokra előmelegített  sütőben 25-30
perc alatt  készre sütjük.
tipp: ebből a tésztából készíthetsz teljes kiőrlé-
sű csokis muffi  nt vagy teljes kiőrlésű kókuszos
muffi  nt is, ha a liszt egy kis részét kakaóporral 
vagy kókuszreszelékkel helyett esíted!

Linzer teljes kiőrlésű lisztből

hozzávalók a diétás linzertésztához, kb.
25 db-hoz:
• 30 dkg teljes kiőrlésű búzaliszt
• 20 dkg hideg vaj
• 3 dkg dia wellness negyedannyi édesítő
• 1 egész tojás
• 12,5 dkg dia wellness kajszibarack lekvár
• porrá őrölt negyedannyi édesítő a 

szóráshoz (elhagyható)
Elkészítése:
1.   a teljes kiőrlésű lisztet elkeverjük az éde-
sítőszerrel, majd a vajjal aprítógépben pár 
másodperc alatt  átpörgetjük.
2.   aprítógép hiányában gyors mozdula-

tokkal kézzel el kell morzsolni a liszt-éde-
sítőszer keveréket a vajjal. (itt  vigyázni
kell, hogy tényleg gyorsan dolgozzunk , 
ne gyurmázzuk ,morzsolgassuk túl sokáig 
a tésztát, mert aztán a kezünk melegétől 
megolvad benne a vaj és nem fog össze-
állni a tészta. emiatt  jobb az aprítógéppel 
dolgozni, ha van.)
3.   a vajas-lisztes-édesítőszeres morzsához 
hozzáütjük a tojást és egynemű tésztává 
gyúrjuk össze.
4.   fóliába csomagolva minimum fél órára
hűtőbe tesszük.
5.   a hűtési idő után lisztt el megszórt felü-
leten kb. 1 cm vékonyra nyújtjuk és linzer 
szaggatóval kiszaggatjuk (ügyeljünk rá, 
hogy páros számú kört és ugyanannyi lyu-
kas linzer karikát szaggassunk ki).
6.   180 fokra előmelegített  sütőben, sütő-
papíros tepsin kb. 5 perc alatt  készre sütjük.
7.   ha kihűlt, cukormentes lekvárral össze-
ragasztjuk és a porrá őrölt negyedannyival 
megszórjuk.
8.   másnapra puhul meg, akkor a legfi no-
mabb.

Graham zsemle

Hozzávalók:
• 30 dkg graham liszt
• 10 dkg búzasikér
• 2 teáskanál himalája só
• 1 teáskanál szárított  élesztő
• 3,75 dl víz
Elkészítése:
1.   a hozzávalókat egy tálban összeke-
verjük egy fakanállal, épp csak annyira,k
hogy ne maradjon benne nyers lisztes rész.
2.   letakarjuk egy tiszta konyharuhával és
félretesszük 12 órára, lehetőleg langyosk
vagy meleg helyre. (érdemes este elkészíte-

ni, hogy reggel már csak sütni kelljen!)
3.   ha letelt a 12 órás pihentetés, kiöntjük a 
tésztát egy gyúrótáblára és átgyúrjuk.
4.   további fél órát hagyjuk pihenni.
5.   a pihenőidő letelte után a tésztát 6 egy-
forma darabra vágjuk és zsemléket
formázunk belőle.k
6.   sütőpapírral bélelt tepsire sorakoztatjuk 
és vízzel megspricceljük a zsemlék tetejét.
7.   220 fokra előmelegített  sütőben 35 
perc alatt  készre sütjük.

Teljes kiőrlésű kenyér dagasztás és 

kelesztés nélkül!

hozzávalók (1 db 75 dkg-os kenyérhez):
• 25 dkg teljes kiőrlésű tönkölybúzaliszt
• 10 dkg zabpehelyliszt
• 5 dkg zabpehely
• 1 csapott  teáskanál szódabikarbóna
• 1 púpos teáskanál himalája só
• 2 kisebb (vagy egy nagy) tojás
• 2 dl natúr görög joghurt (vagy 3 dl író)
• 1 dl víz (ha van írónk, hagyjuk el)
Elkészítése:
1.   a liszteket, a zabpelyhet, a szódabikar-
bónát és a sót egy tálba tesszük és elkever-
jük.
2.   a joghurtot simára keverjük a vízzel és a 
tojásokkal, majd a lisztes tálba öntjük és az 
egészet egynemű tésztává gyúrjuk.
3.   zabpehelylisztt el megszórt gyúrótáblán 
kenyér alakúra formázzuk , majd egy sütő-
papírral bélelt tepsibe helyeztem. (használ-
hatunk szilikonos kenyérformát is.)
4.   a tetejét késsel bevágjuk néhány helyen, 
úgy, ahogy azt a pékek szokták.
5.   190 fokra előmelegített  sütőben 50 
perc alatt  készre sütjük, majd rácson hagy-
juk kihűlni.

FORRÁS: WWW.SALATAGYAR.HU

Idesüss
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Brüsszel is lassít

A belga főváros és 18 településből álló ré-
giója radikális intézkedésekkel igyekszik 
mérsékelni a közlekedési baleseteket és a 
zajt, ennek jegyében 2021. január elsejétől 
általában 30 km/óra a megengedett  legna-
gyobb sebesség, kivéve néhány nagyobb 
főutat, ahol 50, illetve 70 kilométer lesz/
marad a limit. Az előírt sebességet a bicik-
listáknak és a buszoknak is be kell tarta-
niuk, bár a Stib (a helyi „BKV”) szerint a 
városi buszokkal kivételt kellene tenni az 
utasok érdekében.
A régió vezetése már évek óta készül erre, a 
Brüsszel után legnagyobb település, Scha-
erbeek már 2018-ban bevezett e ezt az in-
tézkedést. Tavaly májusban pedig három 
hónapos tesztidőszak kezdődött  a brüsz-
szeli belvárosban 20 kilométeres limitt el. 
A példa a 680 ezer lakosú Oslo, ahol 2019-
ben egyetlen halálos közlekedési baleset 
történt. (Németországban egymillió főre 
vetítve 39 az átlag, igaz, a norvégok nem 
a személyes szabadság kiteljesedésének 
érzik az autózást, hanem arra használják a 
kocsit, hogy a lehető legbiztonságosabban 
jussanak el úticéljukhoz – jegyzi meg ma-
líciózusan a deutschlandfunknova portál.)
Jelenleg a közterület mintegy hetven szá-
zalékát foglalják el az autók, a városvezetés 
az évtized végére ezt jelentősen csökken-
tené. A hasonló méretű városokhoz ké-
pest Brüsszelben kevesen kerékpároznak, 
2030-ig azonban teljesen átalakítják a vá-
rost, növekszik a gyalogosok rendelkezé-
sére álló terület és kerékpárutak épülnek. 
A járványügyi lezárások idején negyven 
kilométerrel bővített ék a város bicikli-
út-hálózatát, ennek hatására nyolcvan szá-
zalékkal nőtt  meg a biciklisek száma – írja 
a 24.hu. A városvezetés a gépjárműadót is 
megnövelné, méghozzá arányosan azzal, 
hogy mennyit használják a tulajdonosok 
az autójukat. Van den Brandt zöldpárti 
közlekedési miniszter szerint a hatalmas 
autóforgalom és az állandó dugók miatt  
katasztrofális a levegő minősége, ami át-
lagosan tizennégy hónappal rövidíti meg 
a brüsszeliek életkilátásait. A várható au-
tóforgalom-csökkenés ezt a mutatót is 
javíthatja. A tempólimit betartását 150 fi x 
kamera is ellenőrizni fogja. (army.mil) …
Ez évtől Spanyolországban is általános lett  

lakott  területen a 30 kilométeres sebesség-
határ az egyirányú utcákban és a kétszer 
egysávos utakon. Ahol a járda az útt estt el 
azonos szinten van, 20 kilométeres sebes-
séggel lehet csak haladni. Mindezt a sétá-
lóutcák hálózatának kiterjesztése kíséri.
Járdákon nem lehet e-rollerezni, az eff éle, 
6 kilométeresnél nagyobb sebességű elekt-
romos járműveket a közlekedés teljes jogú 
résztvevőinek kell tekinteni – a közutakon.

(FORRÁS: COSTANACHRICHTEN.COM )

Divat – diktatúra

Minden nagy divatcég, a világon kapható
minden ötödik pamut ruhadarab az ujgur 
kényszermunkához köthető. Az Egyesült
Államok már javaslatot tett  a kínai Ujgur 
tartományból származó termékek forgal-
mazásának tilalmára. A szenátusi jóváha-
gyásra váró törvény gyengítése érdekében
a Nike és a Coca-Cola lobbizik. Az Euró-
pai Bizott ság a második negyedévre tervez
új jogalkotást, ami az új európai fogyasz-
tóügyi stratégiához, valamint az emberi
jogokhoz is kapcsolódik. 2020 augusztu-
sában az EU megvonta a korábbi, kereske-
delmi kedvezményeket Kambodzsától az
emberi jogok sorozatos megsértése miatt  
– ami főként a ruházati iparban tapasztal-
ható.
A divatipar valóságos melegágya az emberi
és a munkajogok megsértésének, valamint 
a környezetszennyezésnek. A legnagyobb
divatmárkák is előszeretett el gyártanak 

olyan országokban, amelyekben az euró-
painál jóval engedékenyebbek a szabályok, 
a munkaerő pedig olcsó. Részben azért, 
mert a nemzetközi munkaügyi szervezet 
ajánlásai nem kötelezők. A legtöbb divat-
márka etikai kódexe ezeken a nem kötele-
ző szabályokon alapul ugyan, de ezek nem 
kérhetők számon. Ráadásul az alvállalko-
zók továbbadják a munkát, a végső megbí-
zott ak pedig nem is állnak kapcsolatban a
divatmárkával.
2011-ben bejárta a világsajtót a homok-
fúvás botrány. A farmernadrág koptatását 
nemcsak mechanikai, hanem kémiai úton 
is el lehet végezni, ez utóbbi néhány centt el 
olcsóbb. Viszont szilikózist okozhat. Tö-
rökországban számos haláleset után 2009-
ben betiltott ák. A tíz éve indított  kampány 
nyomán több divatcég is elállt az eljárás-
tól, de például az olasz Dolce & Gabbana 
nem törődött  a kampánnyal. Másik példa: 
2012-ben több mint 110-en haltak meg 
egy dakkai ruhagyárban kiütött  tűzben, 
2013-ban szintén Bangladesben több mint
1100 varrónő lelte halálát amikor az üzem 
rájuk omlott . A divatcégek nagy része nem 
vállalta a felelősséget ezért a tragédiáért és 
az ott ani munkakörülményekért, noha a 
romok között  talált címkékből kiderült a 
gyártatók kiléte. De a nyugati divatmár-
kák varrodáiként funkcionáló országok is 
látják már, hogy ez nem mehet így tovább: 
Tavaly februárban a bangladesi legfelsőbb 
bíróság több mint 200 textilüzemet zár-
atott  be, igaz, nem a dolgozók, hanem a 
rendkívül szennyezett  Buribunga folyó 
védelme érdekében. Egyre több cég enged
a fogyasztói nyomásnak, hiszen rengeteg 
nemzetközi szervet igyekszik minél több 
információt eljutt atni a fogyasztók felé
arról, hogy hogyan is működnek a min-
denki által ismert – és hordott  – márkák 
Egy tavalyi, Európa öt országára kiterjedő 
felmérés szerint a megkérdezett ek 70 szá-
zaléka véli úgy, hogy a kormányok felelős-
sége szavatolni, hogy egy-egy ruhadarab 
fenntarthatóan készüljön, vagyis gyártása 
minimális környezetszennyezéssel járjon
és tartsák közben tiszteletben az emberi, 
és a munkajogokat. Ám, ami rajtuk múlik: 
előbb keresik az akciós termékeket, mint a 
fenntarthatóan készült darabokat.

(FORRÁS: HVG.HU) 

SZ. G.

Zöld hírek a nagyvilágból



PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ 172021. március



PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ18 2021. március

Közérdekű telefonszámok
Mentők 104

Tűzoltók 105

Rendőrség 107

Szentendrei Rendőrkapitányság 06-26/502-400

Tahi Rendőrőrs 06-26/387-140

Körzeti megbízott –

Kaprinaip Mónika Csilla – r. ftőrm
06-20/489-6758

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. Csíkos Csilla – fogszakorvos

Pócsmegyer, Kossuth u. 27.,
Bejelentkezés: 06-70/626-2679 telefonszámon

TB fi nanszírozott rendelési ideje::
Hétfő:  ....................................................... 8:00 – 15:00

Szerda:  .................................................... 12:00 – 19:00

Péntek:  .................................................... 8:00 – 15:00

Magánrendelés ideje:
Hétfő:  .......................................................15:00 –16:00

Szerda:....................................................  19:00 – 20:00

Péntek:  ..................................................  15:00 – 16:00

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:

Dátum Kedd

M
á

rc
iu

s

március 2. Kommunális –

március 9. Kommunális Szelektív

március 16. Kommunális –

március 23. Kommunális –

március 30. Kommunális –

Á
p

ri
li

s

április 6. Kommunális Szelektív

április 13. Kommunális –

április 20. Kommunális Zöld

április 27. Kommunális –

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

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

5:45 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 

14:30 14:35 – –

15:00 15:05 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.

y
Cím: 2022 Tahitótfalu Szabadság tér,  Tel.: 1818 ,  E-mail: 1818@181

Nyitva tart
Hétfő:

0
......... 8:00 – 16:00

ek:  ................................... 8:00 – 14:00

Zárás előtt fél órával már nincs mód új sorszám húzására, 
f f

mail: 1818@1818.hu 

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

Z

Csak időpontfoglalással 

-mail: 1818@1818

Nyitva tart
Hétfő:

0
.... 8:00

ek: 

Zá

mail: 1818@1818

Nyitva tart
Hétfő:

00
..... 8:00

ek: 

Zá
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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 - 16:00
Péntek:  8:00 - 12:00

H É T F Ő

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

Civilek Háza állandó programjai
Surány, Akácos út 17

A kormányrendelet értelmében 

a foglalkozások szünetelnek, de 

a Ficzek torna ONLINE látogatható.

A foglalkozások időpontja:
hétfő-szerda-péntek 18:00 – 19:00

Jelentkezni Facebookon Ficzek Katalin megjelölésével,
vagy a +3630/596-7581 számon lehet.

Családsegítő – 
Martonné Balga Andrea

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

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

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

 17:30 – 18:30  ................................  Gyermek show tá

 18:30 – 20:00  ................ Jóga a mind

– Sipos István

 Cross Training – Sipos István

...  Családsegítő – Martonné Balga Andrea

S Z E R D A

16:30 17:30 Gyermek show tánc Kiss Ági

A kormányrendelet értelmében

Z Á R V A

iss Ági

show tánc

a a minde

e – Sipos I

 Cross Tra

.... Csalá
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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
E-mail: badogosbela47@gmail.com.

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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GÉPKÖLCSÖNZÉS-JAVÍTÁS
MŰSZAKI ÁRU

MUNKARUHÁZAT

2000 SZZENTENDRE GY ÚT 20., DÓZSA GYÖRG
20177 PÓCSMEGYER TCA 12, ARADI UT

30 9645 6 313-3855-836        70 342-5967        26
mkisgep.centrum@gmail.com

www.simonszerszam.hu
        www. simonkisgep.hu

• Tuskómarás (fák, cserjék)

• Telektisztítás

• Fűkaszálás 

• Fakivágás 

• Kertkarbantartás 

• Füvesítés 

• Növényültetés 

• Permetezés

• Zöldhulladék elszállítás

Minden, ami kert!

Hívjon bizalommal!
Csereklye Csaba

Tel.: 06-20 8228502

e-mail: csaba.csereklye@gmail.com
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Kellemes Húsvéti Ünnepeket!
Juhász Gyula

HúsvétraHúsvétra
Köszönt e vers, te váltig visszatérőKöszönt e vers, te váltig visszatérőKöszönt e vers, te váltig visszatérő

Föltámadás a földi tájakon,Föltámadás a földi tájakon,

Mezők smaragdja, nap tüzében égő,Mezők smaragdja, nap tüzében égő,

Te zsendülő és zendülő pagony!Te zsendülő és zendülő pagony!

Köszönt e vers, élet, örökkön élő,Köszönt e vers, élet, örökkön élő,

Fogadd könnyektől harmatos dalom:Fogadd könnyektől harmatos dalom:

Szívemnek már a gyász is röpke álomSzívemnek már a gyász is röpke álom

S az élet: győzelem az elmuláson.S az élet: győzelem az elmuláson.

Húsvét, örök legenda, drága zálog,Húsvét, örök legenda, drága zálog,

Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,

Öröm: neked ma ablakom kitárom,Öröm: neked ma ablakom kitárom,

Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!

Virágot áraszt a vérverte árok,Virágot áraszt a vérverte árok,

Fanyar tavasz, hadd énekellek én.Fanyar tavasz, hadd énekellek én.

Hisz annyi elmulasztott tavaszom vanHisz annyi elmulasztott tavaszom van

Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!

Egy régi húsvét fényénél borongottEgy régi húsvét fényénél borongott

S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,

Én dalt jövendő húsvétjára zsongokÉn dalt jövendő húsvétjára zsongok

És neki szánok lombot és zenét.És neki szánok lombot és zenét.

E zene túlzeng majd minden harangotE zene túlzeng majd minden harangot

S betölt e Húsvét majd minden reményt.S betölt e Húsvét majd minden reményt.

Addig zöld ágban és piros virágbanAddig zöld ágban és piros virágban

Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!irdesesd világ, hogy új föltámadás van!lHirdesd világ, hogy új föltámadás van!Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!


