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A magyar költészet napját
Magyarországon 1964 óta
április 11-én József Attila
születésnapján ünneplik.

Nincsen apám, se anyám,
se istenem, se hazám,
se bölcsőm, se szemfedőm,
se csókom, se szeretőm.
Harmadnapja nem eszek,
se sokat, se keveset.
Húsz esztendőm hatalom,
húsz esztendőm eladom.
Hogyha nem kell senkinek,
hát az ördög veszi meg.
Tiszta szívvel betörök,
ha kell, embert is ölök.
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Elfognak és felkötnek,
áldott földdel elfödnek
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1925. márc.

Madarakról mindenkinek – rétisas
23. oldal
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Könyvbemutató

Ez a kis összeállítás a tősgyökeres ODÚLAKÓKRÓL, vagy a netán az utóbbi
évtizedekben KÖLTŐLÁDÁBAN szaporodó madárrá vált fajokról készült.
Ha a nálunk költő madárfajok számát lekerekítve 200-nak veszem, mely nem áll
messze a valóságtól, akkor az odúkban és
költőládákban költő 41 madárfaj ennek
egy ötöde. Az odúk kihelyezéséről az elmúlt 100 év madártani szakirodalmában
sokan, sokat írtak.
Csak néhány név a nagy elődök közül:
Herman Ottó, Chernel István, Csörgey
Titusz, Keve András, Vertse Albert.
A könyv saját kiadásban kis példányszámban jelent meg, és nagy része már
elfogyott. A még meglévő darabok 2.500
Ft önköltségi áron rendelhetőek telefonon: 06 26/395 413.
A könyv 186 oldalon 185 képet, a költőodúk és költőládák rajzait tartalmazza.
Mérete: 16×24 cm.
BÉCSY LÁSZLÓ
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Önkormányzati hírek
Pócsmegyer Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a koronavírus járvány
miatt a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetben, azaz 2020. november 8-tól
nem tarthat üléseket. A Képviselő-testület,
illetve a különböző bizottságok hatáskörében eljárva a polgármester hoz továbbra is
döntéseket. A döntések meghozatala előtt
a települési képviselők e-mailben, véleményezésre megkapják a döntés-előkészítő
anyagokat, amelyek a testületi ülések előterjesztéseinek formájában készülnek.
2021. év március hónapban az alábbi döntéseket hozta, a Képviselő-testület hatáskörében eljárva, a polgármester:
Döntés született arról, hogy a Magyar
Falu Program keretében meghirdetett
100%-os támogatási intenzitású pályázatok keretében az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztésére irányuló
pályázatok közül a MFP-ÖTIK/2021/5
kódszámú Óvodaépületek felújítása, korszerűsítése, új óvoda építése című pályázaton, valamint a MFP-ÖTIK/2021/6
kódszám Közösségi terek fejlesztése
kódszámú című pályázaton, illetve a
MFP-UHK/2021- kódszámú, Út, híd,
kerékpárforgalmi létesítmény építésére/
felújítására irányuló, valamint a MFPKEB/2021 kódszámú, közösségszerve-

zéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és
közösségszervező bértámogatásra irányuló pályázatokon indul az Önkormányzat.
A pályázatok keretében Pócsmegyer Község Önkormányzata a Barangoló Óvoda
napelem és klímarendszerének kiépítését,
a meglévő kazán cseréjét, továbbá egy kisebb tároló létesítmény építését tervezi. A
Pócsmegyeri Rendezvényközpont esetében szintén annak napelem és klímarendszerének kiépítését, az iskolaudvarként
használt terület rendbetételét, valamint
ugyanide előtető építését tervezi.
Az útépítésre irányuló pályázat keretében, prioritási sorrendben a Megyeri
fasor külterületi részének, a Galamb
utcának, illetve a Hunyadi utcának a révtől Tahitótfalu eső szakasza felújítását

tervezi Önkormányzatunk.
A közösségszervezéshez kapcsolódó pályázat mindkét támogatási formájára pályázatot fogunk benyújtani.
Továbbá az Önkormányzat az Innovációs és Technológiai Minisztérium
által a kompok, révek fenntartásának,
felújításának támogatására kiírt, LVF/5196/2021-ITM sz. pályázatban foglaltak szerint a Pócsmegyer- Leányfalu
révátkelő fenntartására is pályázatot nyújt
be a Magyar Államkincstár felé.
Pócsmegyer Község Önkormányzata és
költségvetési szervei 2021. évi összesített
közbeszerzési terve került továbbá jóváhagyásra.
A rendelési idő tekintetében módosításra
került dr. Csíkos Csilla fogszakorvossal
2020. november 26-án Pócsmegyer illetékességi területén fogorvosi alapellátásra
létrejött feladat-ellátási szerződés. A módosítás értelmében a doktornő rendelési
ideje heti 21-ről 22 órára módosult, a rendelés péntek helyett csütörtöki napon lesz
a jövőben.
Elfogadásra került továbbá a Szentendrei
Rendőrkapitányság 2020. évi évértékelő
beszámolója.
ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA – JEGYZŐ

Felhívás a zajjal járó kerti munkák kapcsán
A Képviselő-testület 10/2009. (X. 15.) rendelete értelmében a kertépítéssel és kertfenntartással kapcsolatos tevékenység (motoros fakivágás, kertitraktor-járatás,
fűnyírás, építőipari kézi-, és nagy gépek használata, stb.) hétköznapokon 8-19 óra,
szombaton délelőtt 9-12 óra, délután 15 és 19 óra között engedélyezett, VASÁRNAP, ÜN
NEPNAPOKON ÉS MUNKASZÜNETI 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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KÖZLEMÉNY
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 területére 2021. február 8-tól továbbra is veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek.
A vészhelyzet kihirdetésével a rendkívüli jogrend továbbra is fennáll, mely különböző korlátozások fenntartását jelenti. Erről bővebb és hiteles tájékoztatást a koronavirus.gov.hu honlapon olvashatnak.
A járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében a Polgármesteri Hivatal tekintetében az alábbi intézkedést tesszük:

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
polgármester sk

Zákányné dr. Szőke Tímea
jegyző sk
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FELHÍVÁS,
fa örökbefogadókat keresünk!
Tisztelt lakosok!
Önkormányzatunk Képviselő-testülete által hozott, környezetvédelemről szóló 8/2019. (V.29.)
számú önkormányzati rendelet alapján, a rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott fa (pl.
tölgy, gesztenye, nyár, platán, kőris, fenyő stb.) vagy fás szárú növény kivágatása engedély
alapján történhet.
A kivágott fákat az engedélyben megállapított darabszámban, egy éven belül pótolnia kell az
ingatlan tulajdonosának.
Abban az esetben, ha az érintett ingatlanon belül, annak területén a telepítés nem, vagy nem
teljes egészében lehetséges, úgy lehetőség van arra, hogy az, a jegyző javaslatára megállapított egyéb közterületen valósuljon meg.
Ahogyan azt Önök is tapasztalhatták, elsősorban Surány településrészen, több fa kivágatására került sor az elmúlt évben. A pótlásuk azonban több esetben nem valósulhat meg az
ingatlanon belül, ezért most olyan ingatlantulajdonosok jelentkezését várjuk, akik örömmel
fogadnák az ingatlanuk előtti közterületen új fák telepítését.
Kérjük, hogy jelentkezésüket, az érintett ingatlan címének megjelölésével,
az onkormanyzat@pocsmegyer.hu email címer küldjék meg.
Valamennyi jelentkező esetében a helyszínen vizsgáljuk meg,
hogy a fa ültetése nem veszélyeztet-e közművet.
Abban az esetben, ha a faültetésnek nincsen akadálya, rövidesen sor kerülhet a telepítésre.
Együttműködésüket köszönjük!
Pócsmegyer, 2021. március 05.
Zákányné dr. Szőke Tímea
jegyző sk
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Változás a kerti hulladék égetés szabályaiban
Ezúton tájékoztatjuk lakosainkat és az ingatlantulajdonosokat, hogy módosultak a településen a kerti hulladék égetés szabályai. A környezetvédelemről 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 Országos 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, műanyagot, 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 közösségi 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 hulladékszállító közszolgáltató zöldhulladék szállítását, vagy komposztáljanak!
Együttműködésüket köszönjük!
PÓCSMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tájékoztató a Barangoló Óvodába történő
beiratkozásról, és a nyári zárva tartásról
A Barangoló Óvodában a 2021/2022. nevelési évre vonatkozó beiratkozás időpontja
2021. április 28-tól 2021. április 30-ig, 9:00 – 16:00 óra között lesz.
A koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetben a beiratkozás módja változik,
bővebb felvilágosításért kérjük keressék az óvoda vezetőjét Nagy Kornéliát
a 06-30/181-5711 telefonszámon.
A polgármester 2020. február 26-án hozott 10/2021. (II.26.) határozata értelmében
a Barangoló Óvoda 2021. július 19-től augusztus 19-ig zárva tart.
PÓCSMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
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Általános iskolai beiratkozás
Tájékoztatjuk Önt, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022.
tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem
online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.
Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online
formájára 2021. április 10-től nyílik
meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül:
https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.
Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános
Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án
éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani
kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi
(telefonon, e-mailben, az intézmény által
meghatározott módon) az adott intézmény
részére a visszavonási vagy adatmódosítási
szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján
elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja
gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján
elutasító határozatot hoz, és az intézmény
saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen
műveletek elvégzését követően Ön ismét
be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését
egy másik iskolába.
Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell
adnia a kötelező felvételt biztosító általános
iskola nevét és címét is a jelentkezése során.
Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét,
mindenképpen jelentkeznie kell az
általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy
személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok
bemutatására a 2021/2022. tanév első
napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet
sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen
is megtörténhet 2021. április 15-én és
16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt
megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett.

A személyes beiratkozás
iskolánkban:
2021. április 15-én 8:00-17:00-ig
2021. április 16-án 8:00-17:00-ig
KIZÁRÓLAG előzetes telefonos egyeztetést követően lehetséges!
A beiratkozáshoz szükséges, honlapunkon található nyilatkozatokat (Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről, Nyilatkozat életvitelszerű ott
lakásról, valamint Nyilatkozat etika,
hit- és erkölcstan oktatásról) kitöltve,
aláírva hozzák magukkal a személyes
beiratkozásra!
Érdeklődni, illetve időpontot egyeztetni Balogh Beátánál lehet a 06-30/7154986-os telefonszámon.
A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a
körzettel nem rendelkező általános iskolai
osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem
körzetes gyermekek esetében egyaránt
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legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a
gyermekek felvételéről és ezután küldik el
a tájékoztatásukat Önnek.
A beiratkozási eljárás során vagy annak
lezárása után legkésőbb két héten belül
Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika
órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy
választása esetén meg kell jelölnie, hogy
melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke
számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott
információkat feltünteti a honlapján.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási
azonosítója tekintetében. Természetesen
iskolánk fenntartója, a Váci Tankerületi
Központ is rendelkezésre áll a körzetes
iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével
kapcsolatos kérdések esetén.
Körzethatárok megtekinthetők: https://
kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index
FORRÁS: WWW.ZOLDSZIGET.SULI.HU/

Az aláírt cikkekért, képekért a szerző viseli a felelősséget. A mondanivaló nem feltétlenül egyezik a szerkesztőség véleményével; a sajtó- és szólásszabadság szellemében
lapunkban helyt adunk egymásnak ellenmondó véleményeknek is, kivéve azokat,
melyek egyéb okok miatt (erkölcsi, szélsőséges, stb.) kerültek kitiltásra az újságból.
A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal. Szerkesztőségünk fenntartja
az írások szellemiségét nem érintő rövidítések és helyesbítések jogát.
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Hulladékszállítás tájékoztató üdülőtulajdonosoknak!
A járványügyi veszélyhelyzet fennállása miatt – a jogszabályi előírások szerint –
Társaságunk Ügyfélszolgálatai zárva tartanak,
így az üdülő övezeti ingatlantulajdonosok nem tudták átvenni a kommunális
hulladékszállításhoz szükséges zsákokat.
A járványügyi helyzet enyhüléséig az üdülő övezetben az alábbiak szerint kerül elszállításra a kommunális hulladék.
Értesítjük kizárólag azon üdülőingatlannal rendelkező Ügyfeleinket, akik
az idei üdülőszezonra járó emblémás zsákokat még nem vették át,
a járványhelyzet okozta akadályoztatás miatt,
bármely 120 literes űrtartalmú zsákban kihelyezhetik kommunális hulladékukat.
A közszolgáltatás jogosult igénybevételének időtartama alatt,
hetente 1 db max. 120 liter űrtartalmú zsákban, annak tetejét gondosan összezárva, kizárólag kommunális hulladékot helyezhetnek ki.

Az esetleges kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük!
Duna-Tisza közi
Hulladékgazdálkodási Nonproﬁt Kft.

Minden, ami kert!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tuskómarás (fák, cserjék)
Telektisztítás
Fűkaszálás
Fakivágás
Kertkarbantartás
Füvesítés
Növényültetés
Permetezés
Zöldhulladék elszállítás
Hívjon bizalommal!
Csereklye Csaba
Tel.: 06-20 8228502
e-mail: csaba.csereklye@gmail.com
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Tájékoztató a házhoz menő
zöldhulladék gyűjtés gyakorlatáról
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2021. április 1-től a házhoz menő zöldhulladék gyűjtésének rendszere az
alábbiak szerint módosul.
A hulladékszállítási közszolgáltatást jogosan igénybe vevők, akik a szolgáltatásért az NHKV Zrt. részére díjat
ﬁzetnek, Társaságunk díjmentesen ingatlanonként 2 db a zöldhulladék gyűjtésére alkalmas, zöld színű,
emblémás zsákot biztosít.
Első alkalommal a zsákokat 2021. 11. és 12. hetében (március 15–26. között) helyezzük el az ingatlanoknál.
Ezt követőn a mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg térítésmentesen a járat 2 db zöld színű, lebomló, emblémás cserezsákot biztosít, azon ingatlanhasználóknak, akik helyeznek ki zöldhulladékot.
További zsákokat az ügyfélszolgálatokon, illetve a zsákértékesítő partnereknél lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlaﬁzetője nevére, mely utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által
kerül kiszámlázásra.
Tehát a zsák átvételekor a helyszínen nem kell kiﬁzetni az átvett zsákokat, a zsákok ára – a korábbiakban meghatározott változatlan díjon – utólag, az NHKV Zrt. által kiállított, postai úton megküldött
számlával kerül beszedésre, mivel a többlet közszolgáltatás díjának utólagos kiszámlázása és a díj beszedése az NHKV Zrt. jogszabályi hatásköre.
A többlethulladék elszállítására alkalmazott zsákok átvételével és igénybevételével – a közszolgáltatási díjban nem fedezett – közszolgáltatást vesznek igénybe ügyfeleink. A zsák ára magában foglalja
a begyűjtés, szállítás és kezelés díját, azaz a zsák árának megﬁzetésével az ügyfelek a többlet szolgáltatás díját is megﬁzetik.

A zöldhulladék gyűjtéséhez szükséges zsákok átvételéhez az alábbi dokumentumok szükségesek:
Lakossági
g ügyfelek
gy
k esetében:
• csekkes ﬁzetési mód esetén egy csekkszelvény bemutatása, amely önmagában is tartalmazza az azonosításhoz szükséges vevő azonosítót az átadás-átvételi nyomtatvány kitöltéséhez,
• nem csekkes ﬁzetési mód esetén a számla 3. oldala és az azon található vevő azonosító bemutatása, mely
igazolja a jogos igénybevételt és azonosítja az utólagos számla kiállításához szükséges paramétereket.
Értékesítő pont: Pócsmegyer, Kossuth u.21., Vegyes Iparcikk Bolt
Közületi ügyfelek
gy
k esetében a nyomtatványt – fentiek szerinti kitöltést követően-, bélyegzővel szükséges
ellátni.
Jelenleg ügyfélszolgálataink a járványügyi veszélyhelyzet miatt zárva tartanak. A korlátozások feloldását
követően a megjelölt ügyfélszolgálati irodákban is átvehetőek a többlethulladékos zsákok.
Megértésüket köszönjük!

Duna-Tisza közi
Hulladékgazdálkodási Nonproﬁt Kft.
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Költészetnapi versválogatás
Bécsy házaspár ajánlása
Áprily Lajos

Királyasszony kertje
Visegrád, 1938

Megálltam itt a nyugtalan világban
és vándor-párom, erre hoztalak.
Megállítottak a patakos erdők,
a vércsés sziklák és a várfalak.
Megkötözött a kép: a víz világa,
szálló hajó a torlódó vizen,
hősi tető, hol vadvirágcsokorból
harcos középkor és múlás üzen.
A királyasszony kertje… így nevezted.
A campanula nagyharanggal int,
magasra nő a kosbor, sose láttam
ilyen dús ibolyát és kankalint.
Tudod a jelt? A vén kaputoronyban
kibukkannak reá az őrszemek,
s királykisasszonyok a gesztenyésben
különös bókkal táncot lejtenek.
Karolj karomba, kedves, és ne rezzenj,
mikor az árnyék nagyra nő lilán
s a néma úton szembejön sötéten
szakállas arcú Zách Felicián.
Suhogó múlt és lélek itt az erdő,
bolyongóit már régen ismerem.
Ha vándorolgatok a csalfa csendben,
az Áruló is sokszor jön velem.
Nézd, ott lakott. Onnan nézett a vízre
s töprenkedett a véres hőskoron.
Amikor már nem volt egy hű vitéze,
bástyája lett a várhegy és a rom.

Jó itt az edző, nyugtató magasság ,
a síkon lengeteg az életem.
Mindig hegy volt hazám és most a hátam
a sűrű multú hegynek megvetem.
Jöjj fel velem. Nézz hű szemmel keletre,
s fogóddz a hegybe, hogy most élni merj
s a zord szelekkel támadó időknek
bátor szívvel, de békésen felelj.
Figyeld a Dunán elfutó hajókat
és valld: az óra gyorsan illan el.
De amíg élsz, a múlt, a dal s az erdő
és az örök vágy emberré emel.
Fazekas Tamás saját verse

Útjelző fénykörök
Emlékpirkadat olvad fagycsöppekben,
Szél szítja szakadását horizont hátról,
Még alátartom tenyerem zuhantában,
De csak páraárny pihen a tegnapi mából,
Illan tova napfény fogatára pattanva,
S marad helyette meleg tenyér,
Kéz kezemben örök titánok ereje,
Karom létráján hamar szívembe ér,
Mint szívébe ér mindennek minden,
Űr jegének hitt tükörforgatag kacsint,
Cinkosa olvadt üvegidő mámorának,
Hogy valljunk szerelmet alkalmasint,
Szerelmet a levegőnek, ételnek, víznek,
Mert válnak testünkben életörömmé,
És a másiknak, ki szánja ránk élete darabjait,
Összeötvözve szépen útjelző fénykörökké.

Zúgott a vádak fegyveres haragja,
ő néma úr volt és fegyvertelen.
Kemény hátát a kőnek megvetette:
Támadj, világ , támadj, történelem.

Béres Brigitta ajánlása

És hallgatásban csendet ért a lelke
zaj és dicsőség , vér s viszály után.
S csak nézte: évek s hullámok szaladnak
az áradó és lankadó Dunán.

1922. nov. 12.

A sziget népe emlékszik reá még,
még látják fényes aggastyán-fejét,
vén szálfa-testét, úgy, ahogy leírják,
akik kapálták még a szőllejét…
És most, a vesztett hegyvilág után, lásd,
reánk vár itt a völgy és fenn a rom.
Jöjj s mondd utánam halk asszony-szavaddal:
Jó itt nekünk az áruló-soron.

József Attila

Várlak
Egyre várlak. Harmatos a gyep,
Nagy fák is várnak büszke terebéllyel.
Rideg vagyok és reszketeg is néha,
Egyedül olyan borzongós az éjjel.
Ha jönnél, elsimulna köröttünk a rét
És csend volna. Nagy csend.
De hallanánk titkos éjjeli zenét,
A szívünk muzsikálna ajkainkon
És beolvadnánk lassan, pirosan,
Illatos oltáron égve
A végtelenségbe.

Gáspár Sándor ajánlása
Kántor Péter

Mit kell tudni Istennek
Istennek tudnia kell, hogy számítok rá,
hogy szükségem van rá,
hogy bízom benne,
hogy számíthat rám,
hogy szüksége van rám,
hogy bízhat bennem,
hogy bárhogy is forduljanak a dolgok,
nem viselkedhet úgy, mint egy bankvezér,
vagy egy miniszterelnök, vagy egy szépségkirálynő,
hogy bárhogy is forduljanak a dolgok,
nem viselkedhetek úgy, mint egy bankvezér,
vagy egy miniszterelnök, vagy egy szépségkirálynő,
hogy nem várom tőle, hogy porszívózzon ki
mindent,
rázza ki a szőnyegeket, járjon úszni,
és hagyjon fel a dohányzással,
hogy ne várja tőlem, hogy porszívózzak ki
mindent,
rázzam ki a szőnyegeket, járjak úszni,
és hagyjak fel a dohányzással,
hogy vegye számításba, hogy nemcsak a
jóból származhat jó,
ne akarjon tökéletes lenni,
és ne akarja a világot se tökéletesnek,
hogy számításba veszem, hogy nemcsak a
jóból származhat jó,
és nem akarok tökéletes lenni,
és nem akarom a világot se tökéletesnek,
de hogy azért vannak határok,
hogy ne higgye, hogy elfelejtem neki
a jóvátehetetlen dolgokat,
hogy azért vannak határok,
hogy nem hiszem, hogy elfelejti nekem
a jóvátehetetlen dolgokat,
végül, hogy ha senkinek senki, ő biztosan
tartozik nekem
magával,
hogy végül ha senkinek senki, én biztosan
tartozom neki
magammal.

2021. április 11

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ

Hajkuchik Petrosyan ajánlása
Vahan Terjan
(örmény költő, 1885-1920)

Csoda-leány
Csoda-leány, éjjelimen királynő,
Sugárzó szép szemeiddel érkezel,
Arany lánggal gyenge lelkem töltöd el,
Csoda-leány, álmaimon istennő.
Tünde holdnak udvaraként szédítesz,
Mosolyogva, cirógatva csábosan,
Szabad szívem láncra verted biztosan,
Csoda-leány, mindig győztes és kegyes.
Fájó hangú, bűvöletes dallamod,
Mosolyodban bölcsességnek fénye ég ,
Szemeidben véghetetlen szenvedély,
Halhatatlan ékességű szólamod.
Csoda-leány, messzi földről virágszál,
Éjszakai napkorongnak sugara,
Sebzel hatón, akár halál szigonya,
Gyengéd, mint az emlék, amely tovaszáll.
(Fordította: Zsigmond Benedek)

Klibán Zita ajánlása
Aranyosi Ervin

Képes vagy rá?!
Amikor az idő elfolyik kezedből,
amikor a régi lemezed teszed föl,
amikor – bár unod – régi utad járod,
amikor legyintesz, s veszed a kabátod.
Amikor a régi hibák jönnek újra,
amikor elszakad a hegedűd húrja,
amikor a dalod ugyanaz az ének,
amikor irigyled, ahogy mások élnek,
akkor gondolkozz el! Mit kellene tenned?
Mennyi az el nem folyt, boldog idő benned?
Kell-e ismétlődő, monoton lemezed,
vagy életed súlyát, e naptól leteszed?
Kipróbálsz-e újat, amit soha eddig ,
mik az ismeretlen világot jelentik?
Megvizsgálod végre sok megunt hibádat,
keresel megoldást, melyre szíved vágyhat?
Felhúrozod elnyűtt, szakadt hegedűdet,
adja vissza hited, elvesztett derűdet?
Írsz-e új dalt végre – legyen szebb az ének –
kedvezel-e újra mások szép szívének?
Az irigység helyett, inkább megcsinálod,
szebbé változtatod lebecsült világod?
Képes vagy változni, új világba lépni,
vagy csak siránkozni, s haldokolva élni?

Föld napja 2021. április 22.
Egy nap a holnapért, a klímáért! Létünk alapja az élővilág változatosságának megőrzése –
erre figyelmeztet a 31. magyar és az 51. világméretű Föld napja, melynek kiemelt témája
maradt a biológiai sokféleség megőrzése is. Az emberiség túlterjeszkedése agyonnyomja
a vadvilágot, túlfogyasztunk és túlterjeszkedünk, ezt jelzi évről évre a WWF Élő bolygó
jelentése. Az emberiség beavatkozása a természet évezredes egyensúlyába veszélyezteti a
vadonélők, köztük a beporzó rovarok, növények létét. A biológiai sokféleség csökkenésének 60%-áért étrendünk, pontosabban az állatok takarmánya felel. Sebezhetőségünkre
figyelmeztetett a koronavírussal a természet – az idei lesz az első digitális, önszerveződő,
közösségépítő Föld napja! Tegyünk végre, kezdjük ma!
Mit tehetsz Te? Sokat. Építs közösséget, zöldítsd környezetedet, ültess fát, termelj haszonnövényeket, komposztálj, éheztesd a kukát, szigetelj, közlekedj közösen, ne vásárolj csomagoltat, élj műanyagok nélkül, válts környezetbarát szerekre, félkész, kész helyett egyél
friss hazait, egyél kevesebb állatit... ajándék a környezetnek, egészségednek. Minden héten.
A Föld napja mára a legnagyobb önszerveződő környezeti megmozdulássá vált Magyarországon. Cselekvő ünnep, amely mindnyájunk jövőjéről szól. Kb. 9 évünk maradt a cselekvésre.
Cselekedj Te is! A szemétszedés, a szelektív gyűjtés már nem elég...
FORRÁS: HTTPS://FNA.HU/AFOLDNAPJA

1970
az első

FÖLD
NAPJA
ÉVE

Bakó Krisztina

A Föld dala
(zeneszöveg)
Hány háború után vagyunk már,
mégsem ért a vágyunk célt.
Most némítsd el elméd zaját!
Hallgasd hát,
a Föld dalát!
Mint szent fohász, mit némán súg a szél,
lágy hangja átölel, és újra kér,
LÁSD A FÉNYT, NE BÁNTSD, MI ÉRTED ÉL!
HALLD A SZÓT, MIT FÖLD, AZ ÉG BESZÉL.
NÉZD A BOLYGÓT! OLY’ TISZTA KÉK.
ÉLJ MA ÚGY, HOGY ÉLJEN MÉG!
Hány néma csonk az erdők helyén,
s hány mérgezett folyó
még megbocsát, s új életre kél,
de több esély
nem kapható.

Mi történt
azóta?
Szerinted
ennyi elég?

Vad gyárak, gépek, fémek hangján át,
még kell, hogy halld, hogy értsd a Föld dalát!
LÁSD A FÉNYT, NE BÁNTSD, MI ÉRTED ÉL!
HALLD A SZÓT, MIT FÖLD, AZ ÉG BESZÉL.
NÉZD A BOLYGÓT! OLY’ TISZTA KÉK.
ÉLJ MA ÚGY, HOGY ÉLJEN MÉG!
OLY’ TISZTA KÉK, HADD ÉLJEN MÉG!
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Amikor a gyermekek szárnyra kelnek
Számos kérdés gyötörheti a szülőket az
iskolakezdés előtt. Hogy fog teljesíteni
csemetém, ha ott is olyan makacs, izgága?
Hogy fogok segíteni, ha döcög a tanulásban, ha szorong, ha bántják? Sajnos nem
sokat tehetünk annak érdekében, hogy
mindig jól jöjjön ki a konfliktusokból, hogy
mindig ötösre feleljen, de azért igenis lehet
tenni, hogy szeressen tanulni, hogy ne féljen a kihívásoktól.
Kiindulásként egy alapvetésre hívnám fel a
figyelmet: a gyermek érdeke, hogy azok,
akik döntenek a sorsáról, megalapozottan, körültekintően járjanak el bármilyen
változás előtt állnak. Amit szervezetfejlesztő szakértőként gyakran tapasztaltam
konfliktusforrásként legyen szó iskoláról
vagy családról az a tájékozatlanság.
g
Az intézményekben dolgozók és vezetőik
kötelessége teljesíteni a törvényben megfogalmazott célokat. Az más kérdés, hogy a
jogi előírás mennyire végrehajtható az adott
településen. A rendeletek a végrehajtásért
felelős intézményekre fókuszálnak.
Közvetlenül abban az évben amikor tanköteles lesz gyermekünk, érdemes fokozottabban figyelni a beiratkozás előtti és utáni
időszak teendőire. Az iskolaérettség feltételeit jól ismerik az óvodapedagógusok, ezért
véleményükre érdemes odafigyelni. Jelzéseik azonban az adott fejlődési szakaszra,
értékelési „pillanatra” vonatkoznak, és nem
adhat garanciát az iskolai beilleszkedéshez.
1. Beilleszkedési nehézség oldása
Az óvodai közösségben való viselkedés
alapja lehet, de nem meghatározója az
iskolai beilleszkedésnek. Nem szabad előrevetíteni a kifogásolható viselkedést, a
gyengének mutatkozó képességeket, de
a hiányokra fel kell figyelni. A gyerekek
különböző ütemben fejlődnek. Minden
gyerek képes tanulni. Az egyéni tanítás a
tömegoktatásban csak akkor sikeres, ha a
gyerekek elérik azt a fejlettségi fokot, ahol
már képesek ismereteket feldolgozni. Alap
a fonémahallás megfelelősége: pl. a hangok
meghallása és a hangképzés, memória, szókincs, beszédbátorság stb. Otthoni segítség
lehet a meseolvasás, rajzolás és a rajzon lévő
történet előadása, a játék közben, az egyedüli és a társakkal való viselkedés. Nem
hanyagolható el az alapvető szükségletek
(fizikai és mentális egészség, biztonság stb.)
teljesülése, ami csakis szülői feladat.

2. Megelőzni, amit lehet
Az iskolát sokan valami óriási és problémákkal teli időszaknak tekintik. Ennek
valószínű az az oka, hogy a tömegoktatás
bedarálta és még a mai napig is bedarálja
a gyerekek egyéniségét. Az ember szereti személyiségét, akaratát érvényesíteni
a környezetében. Ki mennyire tudta ezt
gyerekkorában átélni, úgy viszonyul a tanuláshoz. Az iskola arra sajnos nem ad sok
lehetőséget, hogy mindenkinek teljesüljön
az igénye. Korlátok közé van szorítva az oktatás. Pedagógus, tanuló és szülő egyenlő
arányban felelős az együttműködés eredményességéért. Elsődlegesen a családban
kell megalapozni azt, hogy a közösségben
másokra is tekintettel kell lenni. Jogait érvényesítse, de ezzel nem csorbíthatja másokét. Mi se tegyük ezt a családban. Nem
szabad több jogot adni a gyereknek, de
kevesebbet sem a szülőkkel, nagyszülőkkel
és más felnőttekkel, gyerektársakkal szemben.
3. Arányosság, egyensúly, tevékenység
Ne görcsöljünk, ne próbáljuk előre a betűk
felismerésére tanítani. Viszont érdeklődésének megfelelően beszéltessük, hallgassuk meg türelemmel. Ne üljön hosszan és
játsszon felügyelet nélkül semmilyen elektronikus eszköz előtt. Fontos, hogy ne mobilozzunk sűrűn a jelenlétükben. Nagyon
káros, ha egy szülő percenként a mobiljával
foglalkozik élő beszélgetés helyett, vagy a
gyerek teszi ezt alkotó tevékenység helyett.
A kisgyerek keze sérülékeny, sokáig nem
csontosodnak a pici ujjpercek, ne üssünk
rá, ne hagyjuk, hogy a macska vagy a kutya
harapdálja. Az íráshoz szükség van az ujjak edzésére, változatos eszközhasználattal
de erőltetés nélkül lehet fejleszteni a kézügyességét. Sokat kell festegetnie, ceruzát

használni, ollóval vágni, ragasztani, gyurmázni.
A megadott szabályok szerinti rendezgetés, társasjátékok, a tárgyak rendszerezése,
kreatív építés gondolkodást fejlesztő tevékenység. Adjunk minél több lehetőséget
arra, hogy felfedezze az anyagokat, formákat, színeket a tárgyak tulajdonságát a
természetben, a lakásban, a konyhában.
Vonjuk be a hobbinkba, teljesen mindegy,
hogy mi az, a gyerek tanulni fog belőle. A
társas alkotás jó csapatjátékosnak neveli.
4. Felelősségtudat szintje korfüggő
Megfigyeltem, hogy egyre több kisgyerek
sétáltat pórázon kutyát. A kutyatartás vagy
egyéb állatgondozás nem gyereknek való
foglalatosság. Egy élőlény nagy felelősség,
meghaladja a gyermek kompetenciáját.
Nem ismeri az adott állat igényét, fizikai
és egyéb szükségleteit, nem ismeri a betegségeket, nem viheti el orvoshoz, amikor
megsérül. Fölösleges trauma, ha a rábízott
állatot baj éri.
Sokan azt gondolják ezzel a gonddal megterhelve majd jobban bírja a kötelességeit
teljesíteni. Tévedés. A kisgyerek, de még a
nagyobbak sem képesek felelősséget vállalni másokért. Az út, ami a felelősségtudat
kialakulásához vezet, tele van akadályokkal, a beilleszkedés, a tanulás, saját önmaga
megismerése éppen elég neki.
Az életkorának megfelelő, saját feladatainak meghatározásával, ellenőrzésével és
reális értékelésével sokkal magabiztosabbá
nevelhetjük. A valódi teljesítményt dicsérjük, és a kudarcokért sem kell feltétlenül
ostorozni. Ez egyes gyerekeknél, óriási harc
és küzdelem lesz, de megéri kitartani. Hihetetlen eredményekre képesek, ha ismerjük őket és bízunk bennük.
TÖRÖK ANNA KAROLINA
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Kedves Lakótársak!
35 éve van telkünk, házunk Surányban.
Először csak hétvégi és nyári időszakban
(pedagógus vagyok) volt lehetőségünk
használni, majd 2005-ben, nyugdíjasként,
már állandó lakosnak költöztünk ki. Tehát
ennyi év tapasztalata alapján írom a gondolataimat.
Ezen évek felében élvezhettük a homokon
való sportos kerékpározást, a mezítláb közlekedést a Kis –és Nagy-Dunához. A gátakon jól el lehetett érni a szomszédos településeket kerékpáron, akár két helységet
is beiktatva egy-egy vásárlás keretén belül.
Kevés volt az állandó lakos.
Mi még élveztük a Sziget természeti adottságait, a szép homoki gyepeket, benne a
sáskákat-szöcskéket, a táj homokbuckán
kialakult, dimbes-dombos jellegét, a tavaszi
akácvirágzást, a fenyvesek árnyas csendjét,
az élővilágot (a telkünkön rengeteg rovar,
madár, kígyó, emlős adott élményt). Amikor építkeztünk, az árkokban másnapra bikapókok estek csapdába, vakond kandikált
ki a melléképület pincerészének kiásásakor
a járatból. Megjelent a búbos banka, és a
neki kialakított mesterséges odúban, egy
akácfán azóta is jól érzi magát a kb.25-ik
nemzedék… Kevés volt a gépjármű, az
építkezések is ritkábbak voltak, hagyományos módszerekkel zajlottak a faluból
ismert mesterekkel. Ezekből a munkákból
néha baráti kapcsolatok születtek.
Surány jelenlegi kiterjedése az utóbbi évtized és főleg az új lehetőségek, történések
következménye. (A Sziget vonzereje, a Falusi CSOK, lakásépítési kedvezmények, a
COVID miatti vidékre költözés hulláma.)
Surány III. és Surány IV. kialakulásával, az
ottani telkek eladásával szépen-lassan beépültek a dombok, az értékes gyepterületek, az akácfákat, jegenye nyárfákat, idős,
de még gyümölcsöt hozó fákat kivágták.
Vannak olyan telkek, ahol megdöbbenve
tapasztaljuk a teljes növényzet kiirtását, s
ez után jön még az építkezés. Teljes letarolása a természetes környezetnek! Ezen a
homokos területen, ezen a rossz minőségű
talajon csodával határos módon az elmúlt
75-80 évben csodás fák nőttek ki a talajból,
s ezek is gyakran áldozatul esnek a vidékre
költözők terveinek. Nem alkalmazkodnak,
hanem irtanak, pedig az egyre melegebb
nyarakon de jól is esik az árnyék, a fa szépsége, évente megújuló élete, lakói! Termé-

szetesen tisztelet a kivételeknek!
Ezzel a folyamattal kapcsolatos jelenségről
jegyzetet olvastam a Nők Lapja 2021. február 24-i számában Oravecz Éva Csilla tollából. A címe: Nemzeti örökség-e a flexelés?
Kiderül ebből, hogy egy, a szomszédok által
feljelentett kakas (nem téves, a kakas kukorékol!) ügye vezetett oda, hogy Franciaországban 2021. január 1-től „törvény védi a vidéki élet zajait és illatait.” A francia kormány
vidékfejlesztési minisztere is nyilatkozott,
s véleménye szerint „a vidéki élet bizonyos
kellemetlenségek elfogadásával jár”.
Oravecz Éva Csilla saját tapasztalatai alapján a következőket írja: „Öt éve költöztem
a budapesti agglomerációba, úgyhogy e
hírt olvasva tele vagyok kérdésekkel. Nemzeti örökségnek számít-e például a flexelés
és a fűnyírás? Ezt sürgősen tisztázni kéne,
mert ha jól tudom, faluról is egyre többen
a városi hipermarketbe járnak sonkáért és
tojásért, úgyhogy a vidéki életnek nem a
kakasszó meg a disznóröfögés adja már az
alaphangját, hanem a flex és a fűnyíró. Vagy
itt van a másik kérdés, amelyben sürgős
jogi iránymutatásra lenne szükség: ha valaki városi módra akar kutyát sétáltatni egy
olyan utcában, ahol mindenki más falusi
módra, az udvarban tartja a kutyáit, s ezért
az utca összes ebe ugatni kezdi a sétáltatott
kutyát, mintha megveszett volna, ez minek
számít? Vaj-e joga a sétához egy kutyának,
vagy jobb, ha hozzászokik a gondolathoz,
hogy a kutya sétáltatás nem része a vidéki
örökségnek? Vagy az ugatást mindig védi
a törvény, úgyhogy minden eb akkor és
addig ugat, amikor és amíg kedve tarja? A
gazdája pedig széttárja a kezét, mondván,
neki semmi köze hozzá, mikor és miért
ugat a kutyája?

Úgy érzem a magunk gondjaira is ráismerünk. A település nagy értéke volt a csend,
a nyugalom, a használható homokos utak,
a természet. Viszont egyre többen élünk,
egyre szorosabban, egyre több autóval közlekedünk (bevásárlás, iskola, munkahely,
építkezés…), egyre több kutyát tartunk
(saját környezetünkben 5 telken 15 lakos
él 11 kutyával), egyre kevésbé tisztelettel
egymásra. Szinte városias környezetben
élünk vidéken, falusias szolgáltatásokkal,
és a kiterjedt úthálózattal. Ez utóbbinak a
rendbetétele a csatornázás, a személygépkocsi közlekedés és az építkezések miatt is
szinte kilátástalan.
Én néha úgy érzem, hogy aki ide jön lakni, nem is tájékozódik a lehetőségekről, a
település jellegéről, berendezkedéséről, a
kialakult szokásokról, a közlekedés lehetőségeiről, stb. Egy fontos, hogy megvalósítsa az
álmait. Ez természetesen maga után vonja az
elégedetlenséget, a kialakuló nehézségeket.
Mint Európában és a világon szinte mindenhol ez a folyamat oda vezet, hogy nem
lehet nyugodtan, csendben élni, sétálni,
szomszédolni…. A fűnyíróval kiirtjuk a rovarvilágot (a férjem szöcskefejező gépnek
nevezi), kevesebb madárfióka éri meg a
kirepülést, kevesebb fecske eszi a szúnyogokat, kihaltak a Szigetről a gólyák, lényegesen kevesebb tavaszi madárhang kísér
bennünket erdőn-mezőn, s kénytelenek
vagyunk madárbarát kerteket berendezni,
és etetni a madarakat nyáron is! Jó lenne
már emberbarát településeken élni!
Április 22. A FÖLD NAPJA!
Szeretném, ha erről is beszélhetnénk egymással és ésszerű változtatásokat, jó döntéseket hoznánk Surányban.
BÉCSY LÁSZLÓNÉ
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Idesüss
Boci szelet – foltosan túrós
Hozzávalók:
Kakaós tésztához
• 18 dkg liszt
• 10 dkg cukor
• 4 tojás
• 1 dl tej
• 1 dl olaj
• 3 ek holland kakaópor
• 1 cs. sütőpor
Túrós részhez
• 50 dkg túró
• 10 dkg cukor
• 1 tojás
• 5 dkg búzadara
Elkészítése:
1. A sütőt előmelegítjük 180 fokra.
2. A tojásokat szétválasztjuk.
3. A sárgáját kikeverjük a cukorral, majd
hozzáadjuk a többi hozzávalót szépen
egyesével, és kidolgozzuk. Végül beleforgatjuk a keményre vert tojásfehérjét.
4. Ezt a kakaós masszát egy sütőpapírral
bélelt kb. 30×20-as tepsibe borítjuk.
5. Ezután kikeverjük a túrót a cukorral,
ehhez is hozzáadjuk a többi hozzávalót,
kikeverjük, és kiskanállal foltokban rápakolgatjuk a kakaós masszára. Kicsit soknak
tűnik, de nem gond, ennyi túróval lesz jó.
6. Ha kész, betoljuk a sütőbe, és addig sütjük, amíg szépen összeáll. Kb. 30 perc, de
ha rezeg még a közepe, kb. negyed órát sütjük még légkeverésre kapcsolva.

Citromos szirupos kenyér
Hozzávalók:
• 25 dkg liszt
• 15 dkg cukor
• 20 dkg olvasztott vaj
• 4 közepes tojás
• 2 biocitrom reszelt héja (vagy egy
tasak reszelt citromhéj)
• 2 dl tejföl (1 egész és egy fél kis
dobozos)
• 2 dl frissen facsart citromlé
• fél tk só
• 1 tk sütőpor
• csipetnyi szódabikarbóna
• szóráshoz kb. 1 mk egész (nem
darált) mák
Sziruphoz
• 1,5 dl citromlé
• 15 dkg cukor

Elkészítése:
1. Egy keverőtálban összekeverjük a lisztet, a mákot, a sütőport, a szódabikarbónát, a sót.
2. A cukrot kikeverjük az egész tojásokkal, majd hozzáadjuk a citromhéjat és a
citromlevet, végül a tejfölt és a vajat. Az
egészet egynemű masszává keverjük, ezután a száraz összetevőket 2-3 részletben
adjuk hozzá.
3. A tésztát egy kicsit szobahőmérsékleten pihentetjük, majd ráöntjük a sütőpapírral bélelt vagy kivajazott, enyhén lisztezett sütőformába.
4. Előmelegített sütőben180-an hőfokon (légkeverőn) sütjük kb. 10 percig,
majd mérsékeljük a hőfokot 160-ra és így
sütjük tovább még 20-25 percig.
5. A szirup elkészítése: egy lábasban elkeverjük a cukrot és a citrom levét, majd
forraljuk 4-5 percig.
6. Ha megsült a citromkenyér, kicsit hűlni hagyjuk. Hurkapálcával megszurkáljuk
több helyen, majd egyenletesen ráöntjük
a szirupot. A tetejét megszórhatjuk kevés
darált mákkal.

Csokikocka
Hozzávalók:
• 8 tojás szétválasztva
• 18 dkg porcukor
• 18 dkg darált dió
• 1 cs sütőpor
• 3 tk holland kakaópor
A mázhoz
• 12 dkg vaj (vagy margarin)
• 15 dkg cukor
• 3 ek holland kakaópor
Elkészítése:
1. A tojásfehérjét robotgéppel kemény
habbá verjük, egy csipet sót is tegyünk
bele!
2. A sárgáját és a porcukrot is fehéredésig
verjük, majd mehet bele a sütőporral és a
kakaóporral elkevert darált dió.
3. A tojásfehérje habot 3 adagban adjuk
hozzá: az első két adagot simán még a
robotgéppel keverjük hozzá (legkisebb
fokozaton), az utolsó harmadot már csak
egy spatulával kézzel forgatjuk hozzá, nehogy összetörjön a hab.
4. Sütőpapírral bélelt tepsibe öntjük és
légkeveréses sütőben 170 fokon kb. fél

óra alatt (tűpróbáig) készre sütjük.
5. Még melegen kiborítjuk és lehúzzuk
róla a sütőpapírt, majd egy másik deszka
segítségével visszafordítjuk.
Amíg hűl egy picit, elkészítjük a mázat:
A vajat felolvasztjuk és belekeverjük a
cukrot. Ha beleolvadt, akkor már nem
melegítjük tovább, kézi habverővel csomómentesre keverjük a kakaóporral,
majd a süti tetejére öntjük, szépen elterül,
vagy egy spatula segítségével szétkenjük.
Egy óra alatt megszilárdul és akkor gyönyörűen szeletelhető.

Csokitorta liszt, cukor és zsiradék
nélkül
Hozzávalók:
• 4 közepes tojás
• 20 dkg hámozott és finomra reszelt
cukkini
• 20 dkg étcsokoládé - 60% kakaótartalmú
• 3 púpos evőkanál kakaópor
• 2 púpos evőkanál étkezési keményítő
• 4 dkg sztévia
• 1 teáskanál vanília-kivonat
• csipet só
Elkészítése:
1. A cukkinit meghámozzuk, finomabb
sajtreszelőn lereszeljük, és 20 dkg-ot a levével együtt félreteszünk.
2. A csokoládét felkockázzuk, és gőz fölött felolvasztjuk.
3. A tojásokat szétválasztjuk, a fehérjét
egy csipet sóval kemény habbá verjük.
4. A tojássárgákhoz adjuk a sztéviát és a
vaníliát, habosra kikeverjük, hozzáadjuk a
kakaót és a cukkinit – nem kell kinyomkodni! –, ezzel is simára keverjük.
5. Ezután az olvasztott csokit és az étkezési keményítőt is hozzáadjuk, átkeverjük, végül a tojáshabot több részletben
óvatosan beleforgatjuk, míg egynemű
masszát kapunk.
Sütőpapírral bélelt kapcsos tortaformába
öntjük, elsimítjuk, és 180 fokos sütőbe
tolva, légkeverés mellett kb. 30 perc alatt
megsütjük. A sütőből kivéve hagyjuk kihűlni, majd a kapcsos tortaformából kivéve szeletelve tálaljuk.
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Zöld hírek a nagyvilágból
Száradóban a Colorado-medence Bécsi praktikák a klímaváltozásra

Az USA hét nyugati államában fenyeget
kisebb-nagyobb mértékű vízhiány. A száraz nyár miatt tavaly soha nem látott tüzek
pusztítottak Cloradóban és Kaliforniában,
Ehhez járult a kevés téli csapadék, amelynek mértéke Arizonában és Új-Mexikóban
helyenként a sokéves átlag felét sem érte el.
Ezek együttes hatására a felszíni víztározók
– így a két legnagyobb, a nevadai Mead tó
és a Colorado folyó duzzasztásával Utah és
Arizona határán létrehozott Lake Powell
– jelenleg csak 40 százalékban vannak feltöltődve. Egy becslés szerint Nyugat-Colorado az USA második leggyorsabban
melegedő légkörű régiója, csak Alaszka
előzi meg, ahol a felmelegedés még sebesebb. Utah kormányzója szükséghelyzetet
rendelt el és mindenkit felszólított a vízzel
való takarékosságra.
A vízszűke nem most kezdődött. Egy tanulmány szerint 1915 óta 15-30 százalékkal kevesebb a hó az említett nyugati
államokban. A kevés hótakaró káros a mezőgazdaságnak, a felmelegedés fokozza a
lavinaveszélyt.
A legnagyobb gond a Colorado vízháztartása. A folyó mintegy 40 millió ember
ellátását szolgálja. Az 1922-ben kötött vízgazdálkodási egyezmény 2026-ban lejár, s
az alvízi Mexikóig már évtizedek óta alig jut
víz, a Colorado deltavidéke gyakran szinte
kiszárad, az egykori vizes élőhelyek elsivatagosodnak. Ezzel szemben a dinamikusan
növekvő amerikai nagyvárosok, mint Phoenix, Las Vegas ellátása verseng a mexikói –
és amerikai – farmerek öntözési igényeivel.
Egyes amerikai államok már szervezkednek
a jobb pozíciókért. A víztakarékosság inkább
jelszó, semmint az amerikai mindennapok
része. A nyáron olykor 50 fokos Death Valley (Halál völgye) szépen öntözött golfpályája ennek látványos bizonyítéka..
(FORRÁS: THE ECONOMIST)

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
forgalmazásának tilalmára. A szenátusi
jóváhagyásra váró törvény gyengítése
érdekében a Nike és a Coca-Cola lobbizik. Az Európai Bizottság a második negyedévre tervez új jogalkotást, ami az új
európai fogyasztóügyi stratégiához, valamint az emberi jogokhoz is kapcsolódik.
2020 augusztusában az EU megvonta a
korábbi, kereskedelmi kedvezményeket
Kambodzsától az emberi jogok sorozatos
megsértése miatt – ami főként a ruházati
iparban tapasztalható.
A divatipar valóságos melegágya az emberi és a munkajogok megsértésének,
valamint a környezetszennyezésnek. A
legnagyobb divatmárkák is előszeretettel
gyártanak olyan országokban, amelyekben az európainál jóval engedékenyebbek a szabályok, a munkaerő pedig olcsó.
Részben azért, mert a nemzetközi munkaügyi szervezet ajánlásai nem kötelezők.
A legtöbb divatmárka etikai kódexe ezeken a nem kötelező szabályokon alapul
ugyan, de ezek nem kérhetők számon.
Ráadásul az alvállalkozók továbbadják a
munkát, a végső megbízottak pedig nem
is állnak kapcsolatban a divatmárkával.
2011-ben bejárta a világsajtót a homokfúvás botrány. A farmernadrág koptatását
nemcsak mechanikai, hanem kémiai úton
is el lehet végezni, ez utóbbi néhány centtel olcsóbb. Viszont szilikózist okozhat.
Törökországban számos haláleset után
2009-ben betiltották. A tíz éve indított
kampány nyomán több divatcég is elállt
az eljárástól, de például az olasz Dolce &
Gabbana nem törődött a kampánnyal.
Másik példa: 2012-ben több mint 110en 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 ottani
munkakörülményekért, noha a romok
között talált címkékből kiderült a gyártatók kiléte. De a nyugati divatmárkák varro-

dáiként funkcionáló országok is látják már,
hogy ez nem mehet így tovább: Tavaly
februárban a bangladesi legfelsőbb bíróság több mint 200 textilüzemet záratott
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 eljuttatni a fogyasztók felé
arról, hogy hogyan is működnek a mindenki által ismert – és hordott – márkák
Egy tavalyi, Európa öt országára kiterjedő
felmérés szerint a megkérdezettek 70 százaléka véli úgy, hogy a kormányok felelőssége 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: INFOVILAG.HU)

Tavaly nyár óta minden hét és fél méternél
magasabb, új építésű ház homlokzatának
legalább az egyötödét zöld növényzettel
kell befedni. A bécsi városi tanács rendelete lakó- és középületre, ipari létesítményre
egyaránt kötelező. A szabályozás nem vonatkozik a klasszikus családi házakra, sem
a nyaralókra. A városi tanácsnak erre a
rendeletalkotásra egy 2018. évi építésitörvény-módosítás adott lehetőséget.
A régi épületek homlokzatának átalakítására legfeljebb 5200 eurós támogatás igényelhető. Mivel a homlokzatok növényei
gyorsabban növekednek, mint a fák, a kötelező zöldítéssel a klímavédelmi célokat
is könnyebben elérhetik – vélik a városházán. Ami pedig a városképet illeti, 10 éven
belül a zöldítésnek köszönhetően egy új
karakterű város születik.
(MAGYARMEZOGAZDASAG.HU)
SZ. G.
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Szigetnapló – Szűz kéz
Murányi Sándor Olivér
– Jó napot kívánok, Kun Pétert keresem –
szólok a Debreceni Reménysugár Gyermekotthon telefonjába. Feltett szándékom volt
elutazni Pócsmegyerről, hogy felkeressem
az árva fiút, akinek ismeretlenül küldtem
karácsonyra horgászbotot orsóval.
– Nem látogatható. Járvány van, maga is
inkább ülne otthon! – morog rám a kapus.
– Rendben – felelem. Lesétálok egyedül a
folyampartra, és cikázni kezdenek a gondolataim.
Eszembe jut otthon rám váró feleségem
és a kisfiam, akinek bezárt a bölcsődéje a
koronavírus-járvány miatt. Eme lányom
Erdélyben, ott érte a kijárási korlátozás. Se
repülő, se busz nem jön onnan vissza. Lova,
Ravina a szigeten várja – ki tudja, meddig… A két weimaraner az udvaromon
lakó fácánokat kémleli. Hiába, mert a két
kakas és a nyolc tyúk annyira jól érzi magát,
hogy mostanában nem kell pótolnom őket
a fácános lánynál. Jágó nagyon megöregedett, részleges bénulás miatt ejti be a hátsó
lábait. Rettegek, hogy hamarosan elaltatását javasolja az állatorvos. Anka, a tenyésztésből kizárt vizslaszuka még csak alig múlt
kétéves, egész nap vígan szaladgál. Szűk
családommal osztjuk be napi teendőinket.
Olykor megelevenedik előttem szigetlakó
társaim arca.
Tavasz van, ilyenkor Vidra, a csónakkölcsönző a nyári nyitásra készül, de a járvány
miatti kormányrendelet következtében naponta csak tizenöt óráig lehet nyitva. Zsoci,
a révész ma is átkel a Dunán. Sebes, az informatikus kompos családot alapított, két gyerek boldog apja. Király még mindig nagyon
várja a kétszáz forintosokat a Coopnál, ahová csak védőmaszkban léphetünk be. Szörnyen el van hízva. Megeshet, egyszer hűlt
helyét találom a parton, mert végez vele
alkoholizmusa. Lendvay úr továbbra is egy
házban lakik felesége csábítójával. Dia lányával közösen buddhista tanfolyamokon
vettek részt az ország különböző településein, de mivel manapság tilos a csoportos
együttlét, otthon meditál. Meglehet, hogy
így kompenzál?
Ábel is eljött az utóbbi hónapokban néha
két csajozás között, de többnyire a szigetcsúcson tartózkodott. Azóta sem vizes-vágtáztunk, a lakáskulcsára nagyon vigyáz,

hogy még csak véletlenül se essen a Dunába. Utazásai pillanatnyilag elvesztették időszerűségüket, otthon ül karanténban. Péter,
a malom őre továbbra is magyartanárként
keresi kenyerét, miközben tart attól, hogy
a malomban elindított magániskolát az új
törvények miatt megszüntetik. Most minden iskola zárva tart… Szomszédom, a
negyvenben Romániából áttelepedett Jucika néni próbálja árulni a házát, mert már
nem bír kijárni a fővárosból Pócsmegyerre.
A járványügyi rendelkezések szerint naponta kilenc és tizenkét óra között hagyhatja el Nyugati-téri lakását, hogy elmenjen
bevásárolni és a gyógyszertárba, ritkán befizetnie csekkeit. Levivel, az operaénekessel
a karantén következtében csak telefonon
beszélünk néha. Nagyobbik öcsém bőrcipőt küldött nekem ajándékba a szigetre,
valamint e-mailen képeket újszülött lányáról. Kisebbik öcsém függönykereskedő lett.
Néha felkeresik egymást Londonban, és
együtt indulnak tengeri horgászatra.
Nekem csak annyi maradt, hogy hetente
felhívom egykori túratársamat, Szendrei
Leventét, akivel együtt horgásztam a Pó
folyón, kijönne-e hozzám a Szentendrei-szigetre, hogy megmutatná az élőcsalis
módszert. Mert hiába dobom wobblerrel a
Kis- és Nagy-Dunát, a harcsáknak nyomát
sem lelem. Ezekben a napokban a világjárvány miatti rendelkezések akadályozzák,
hogy eljöjjön hozzám. Egyedül él, mert
Irina végül nem hagyta el a kedvéért férjét.
Egész nap a horgászfelszereléseit javítgatja, esténként pedig valamelyik történelmi
egyház temploma helyett különféle közösségekbe járt közös imára – egészen mostanáig. Online imádkoznak, hogy elkerüljék
a fertőzést. Olykor bibliai idézeteket küld
nekem a Messengeren.
***
A járvány elmúltával nagyon hosszú út és
sok látogatás vezet addig, hogy megbíznak
bennem, és végre elengedik velem Kun
Pétert a Debreceni Reménysugár Gyermekotthonból a Szentendrei-szigetre. Péter
lehajtja fejét, jó időbe telik, hogy zavartan
felnéz. Barna arcából élénken villog kék
szeme, haja rövidre nyírva, magas termete árnyékot vet a beszűrődő napfényben a

nappalinkra. Az ismerkedés nehezen indul.
Reménykedem, hogy a horgászat jó közös
téma lesz, de Kun Péter minden kérdésemre alig-alig, tőmondatokban felel.
Bemutatom feleségemnek a pócsmegyeri családi ebéden, ekkor sem oldódik föl,
félénken nyúl az evőeszközökhöz. A csendes kanalazás után előveszek az emeletről
két harcsázó botot, egy régi Spin Blade-et,
amivel magam megyek ki néha a partra és
egy újonnan gyártott Spin Blade Elite-et,
ami még nem látott halat. Saját botomra
felszerelem a Samurai Spin orsómat, amit
neki adtam, arra egy drága Ryobi Zauber
GT orsót teszek. Mindkettőn ott a zsinór
a harcsázó előkével. Magamhoz veszem a
wobbleres dobozom. Indulunk. Tíz percnyi autózás után érünk el a Kis-Duna Határ
csárdai révátkelőjéhez. A víz jó nagy, semmi
esélyünk, hogy a partról horgászhassunk.
Hatalmas pocsolyák választanak el a folyóvíztől. Kigondolom, hogyan menjünk fel
a stégre, és onnan dobjunk a fák alá a part
felé. Mindkét botra kétrészes Rapala Jointed wobblert teszek, ezután mutogatni kezdem Péternek a dobásokat. Gyorsan tanul.
Ugyan még nem dob hajszálpontosakat, de
el tudja juttatni csaliját a harcsaesélyes helyekre. Hagyom, hadd próbálkozzék egyedül, miközben jómagam a naplementét
nézem.
Abban a pillanatban, amikor arra gondolok, hogy ma sem hiszem, hogy wobblerrel itt harcsát fogunk, Kun Péter dobása
után szinte felrobban a víz… Nem lehet
igaz! Évek teltek el, és nyomát sem láttam
itt semmiféle ragadozó halnak! A fiú botja
majdnem a nyeléig görbül.
– Tartsad! – szólok neki izgatottan, majd
mellé lépek a stégen. – Húzol a zsinóron,
aztán tekersz az orsón, húzol-tekersz – mutatom neki.
Újra eszembe jutnak öcsémék, akik hagyták, hogy a Csernovka-ágon magam fáraszszam ki a horgomra akadt halat. Kezdem
remélni, hogy nem süllővel, hanem harcsával van végre dolgunk. Hátrébb lépek. Kun
Péter elszántan küzd, szeme kikerekedik a
víz színére hajló botspicc láttán.
– Nem bírom kihúzni! Nagyon nagy hal
lehet!
– Tarts ki! – biztatom. – Húzd és tekerd!
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Egyelőre magam sem hiszem, hogy nagy
harcsa lenne, mivel a Dunán az ötkilósakat
fogják. Ugyan ez sem látszik valószínűnek,
hiszen a stégre emelte volna a fiú a zsákmányát.
– Nem jön! – panaszkodik Péter.
– Jönni fog! Tartsad! – bátorítom.
Nem néztem az órámra, fogalmam sincs,
hány perce tarthat a fárasztás. Az idő ilyenkor áll. Mindketten izgatottan várjuk, hogy
megpillanthassuk a vizek vadját, amit nekem hosszú hónapokon át nem sikerült
itt elejteni. Ebben a kártyajátékban vendégemé a szűz kéz, amely a Duna-deltában
volt az enyém. Karja megfeszül, amint tartja
a botot. Látom rajta, hogy elszántan harcol,
ezért nem szólok többet, várom, mi fog történni. A vadkacsáknak csak a szárnysuhogását hallom, onnan tudom, hogy elhúznak
mellettünk. Izgatottan kémlelem a pontot,
ahol a zsinór a mélybe tűnik. Egyszer csak
nagy örvénylést látok.
Az örvény közepéből hatalmas csattanást
hallatva kicsap valami a vízre.
– Harcsa! – kiáltok fel.
Kisvártatva felbukkan a napfénytől búcsúzó folyam felszínén a hatalmas halfej.

Móricz és… címmel
nyílt kültéri kiállítás Pócsmegyeren
Leányfaluhoz, Dunakanyarhoz ezer szállal
kötődő író életét mutatja be a tárlat, melynek kurátora Prof. Dr. Szilágyi Zsófia irodalomtörténész.
Dr. Szilágyi Zsófia, aki a kor irodalomtörténetének egyik legjelesebb kutatója és népszerűsítője, rendkívül érdekes, közérthető
anyagot állított össze, megszólítja az arra
sétálót, az „utca emberét” korabeli dokumentumokkal, színes hírekkel, idézetekkel,
rövid anekdotákkal.
A 14 tablóból álló kiállítás rendhagyó módon dolgozza fel Móricz Zsigmond alakját,
sem kronológiát, sem írói pályaszakaszokat
nem követ.
A tablók címei: Móricz és… az évek, …
a falu, …Erdély,…a kisváros, …a Monarchia, … a nyár, …a házasság, … a sport,
…a rokonok, ….Budapest, ….a népszerűség, …. az érettségi, …. Ady, ….Karinthy, … a színház, …a pénz, … az utazás.
Fogadják szeretettel!

A program támogatója a Nemzeti Kulturális Alap
Projektgazda: Faluház és Ravasz László
Könyvtár Leányfalu
A kiállítást köszönjük a leányfalui Faluháznak és a Ravasz László Könyvtárnak, illetve
Kovách Tamás református lelkipásztornak.
További fotók a hátsó borítón.
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A Polgármesteri Hivatal elérhetőségei

Közérdekű telefonszámok
Mentők

104

Tűzoltók

105

Rendőrség

107

Szentendrei Rendőrkapitányság

06-26/502-400

Tahi Rendőrőrs
Körzeti megbízott –
Kaprinai
p
Mónika Csilla – r. ftőrm
Kéményseprés

06-26/387-140
06-20/489-6758

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

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

ado@pocsmegyer.hu
ado2@pocsmegyer.hu

Szentendrei Közjegyző

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

Agrártámogatások – Hansági Dénes

06-30/244-9546

Barangoló Óvoda

06-26/396-078

Pócsmegyer Iskola

06-26/395-133

Adóügyek
Tóth Tímea
Hajdúné Kánai Enikő

Szigetmonostor Iskola

06-26/393-100

Pénzügy

-

Pócsmegyer Rendezvényközpont

06-26/200-013

Pro Pócsmegyer Kft.

06-30/844 4439

Karinthy Ferenc Könyvtár

06 30/831-0301

Simon Zsuzsanna
Debreczeni Beáta
Somogyi Ágnes

06-26/814-846
06-26/814-849
06-26/395-006 /
860 mellék

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

Szentendrei Földhivatal

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

iktatas@pocsmegyer.hu

06-26/814-845

Igazgatás (Anyakönyvi ügyek, lakcímbejelentés)
Bor Ildikó
06-26/814-844

igazgatas@pocsmegyer.hu

GYÓGYSZERTÁR

HÁZIORVOS

FOGORVOS

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

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

Dr. Csíkos Csilla – fogszakorvos
Pócsmegyer, Kossuth u. 27.,
Bejelentkezés: 06-70/626-2679 telefonszámon

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

Hétfő: ....................................................... 8:00 – 15:00
Szerda: ....................................................12:00 – 19:00
Csütörtök: ............................................... 8:00 – 15:00

VÉDŐNŐ

Hétfő: .......................................................15:00 –16:00
Szerda:.................................................... 19:00 – 20:00
Csütörtök: ............................................. 15:00 – 16:00

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

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

TB ﬁnanszírozott rendelési ideje::

Magánrendelés ideje:

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
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PÓCSMEGYER – LEÁNYFALU

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

Munkanap
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

A szelektív és zöld hulladék zsákok beszerzése

19:10

19:30

19:10

19:30

**20:10

**20:45

**20:10

**20:45

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

**21:10

**21:45

**21:10

*21:45

A kommunális, zöld és szelektív gyűjtések időpontjai:

Hulladékgyűjtés

VITELDÍJAK: • Felnőtt jegy: 260 Ft, • Diák-Nyugdíjas jegy: 160 Ft
• Kerékpár: 200 Ft • Kisállat: ingyenes

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

Április

BÉRLETEK: • Dolgozó: 4.800 Ft, • Diák-Nyugdíjas jegy: 2.800 Ft

Dátum

Május

** jelölt csak telefonos egyeztetés alapján, aznap 18 óráig.
Bérelt érvényessége következő hó 05-ig.

Kormányablak
y
Tahitótfalu
Cím: 2022 Tahitótfalu Szabadság tér, Tel.: 1818 , E-mail:
-mail:
mail: 1818@1818
1818@1818.hu
1818@181
Nyitva tartás:
tart

ássa
l
a
l
g
o
f
t
pon

l

Hétfő: ...................................... 8:00 – 18:00
Kedd: ....................................... 8:00 – 16:00
Szerda: .................................. 11:00 – 19:00
00
0
Csütörtök: .......................
.....
......... 8:00 – 16:00
....
Péntek:
ek: ................................... 8:00 – 14:00
Zárás előtt fél órával már nincs mód új sorszám húzására,
Z
Zá
új ügyfelet
f
ffogadni.

Csak idő

április 6.
április 13.
április 20.
április 27.
május 4.
május 11.
május 18.
május 25.

Kedd
Kommunális
Kommunális
Kommunális
Kommunális
Kommunális
Kommunális
Kommunális
Kommunális

Szelektív
–
Zöld
–
Szelektív
Zöld
–
–

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

Civilek Háza állandó programjai

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

Surány, Akácos út 17

NYITVA TARTÁS:
Hétfő - Csütörtök:
Péntek:

a Ficzek torna ONLINE látogatható.

8:00 - 16:00
8:00 - 12:00

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

HÉTFŐ
16:30 – 17:30 ................................ Gyermek show tánc – Kiss
iss Ági
17:30 – 18:30 ................................ Gyermek show tánc
tá
18:30 – 20:00 ................ Jógaa a mind
minde

A ko r m

nde
e
r
y
n
á

let

ébe
m
l
e
t
r
é

A kormányrendelet értelmében
a foglalkozások szünetelnek, de

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

n

A
V
R
Á
Z

e – Sipos István
I
Cross Training
Tra
– Sipos István
....
... Csalá
Családsegítő – Martonné Balga Andrea

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

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-ugyvediiroda.hu,
További infók a weboldalon: www.toth-ugyvediiroda.hu

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ

Apróhirdetés
Tetőfedő, bádogos, lapostetők szigetelése és ácsmunkák.
Nyugdíjasoknak 10% kedvezmény!
Tel. szám: 06 70/578-14-68, este 18 óra után: 26/630-384
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 SZ
ZENTENDRE, DÓZSA GYÖRG
GY ÚT 20.
20177 PÓCSMEGYER, ARADI UTTCA 12
30 96455-836
70 342-5967
266 313-385
kisgep.centrum@gmail.com
m
www.simonszerszam.hu
www. simonkisgep.hu
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Madarakról mindenkinek – rétisas

átmeneti tollruhás

Első hallásra talán kissé meglepően hangzik, hogy hazánk legnagyobb méretű ragadozó madarához értünk. De ha azt veszszük alapul, hogy például idén januárban,
februárban többször is láttuk Pócsmegyer
és Surány felett keringeni. Molnár Lídiával és feleségemmel magam is jó párszor
megfigyeltük, amint egy öreg tollruhás
tojó, és egy hasonló tollruhás hím, vagyis
egy költőpár hosszan keringett a sziget és
a Duna felett. Ez az időintervallum megfelel a rétisasok nászrepülési idejének.
Ha hozzáteszem, hogy az előző években
is így volt, sőt, alacsonyan is láttuk a szigeten más állatok részére kihelyezett táplálékok közelében, akkor már ez nem olyan
nagy újság. Mások a sziget madárvilágát
is megfigyelők is hasonlóan jártak, sőt két
pár költéséről is hírt adtak.
Amikor 1970-es években elkezdtem utánuk járni kiderült, hogy nagyon kevés
költőpár volt. Maximum 12 pár. Az azóta
bevezetett madárvédelmi intézkedések
következtében állományuk fokozatosan
emelkedett. Majd a 2021. január 15-17
közötti lezajlott országos sas számlálás
adata szerint 1025-1076 példány rétisast

időnként összevesznek a halon

gyakran kiabál, ki-ki-ki-ki

számoltak. A nem pontosan meghatározott szám abból adódik, hogy lehet, hogy
ugyanazt a sast többször is vagy többen is
látták.
Ez a szám tartalmazza a hazai, és a nálunk telelő példányokat is. Ezen belül a
hazai állomány nem csak költőpárokból
áll, hanem a már ivarérett felnőtt 5 éves
madarakon kívül a fiatalokat is magában
foglalja. A fiatal madarak 4-5 éves korukra
érik el az ivarérettségüket és felnőtt tollruhájukat. Ennek legfőbb ismertető jegyei a
teljesen sárga csőr, a fehér farktollak, és a
fiataloknál világosabb tónusú barna tollazat. A 300-hoz közel álló költő pár sem képes minden évben fiókákat nevelni a költés meghiúsulása miatt. A fiatal madarak
csőre fekete, tollazata sötétbarna, amelyek
évről évre fokozatosan világosodnak.
A rétisasok szárnyfesztávolsága 200-250
cm, a hímek súlya 3-5 kg a tojóké 4-6 kg.
Csüdjük a többi hazai sas fajétól eltérően
csupasz. Ez a tollatlan csüd arra utal, hogy
táplálékának nagy részét a vízből fogja
ki. Fészküket a Kárpát-medencében idős
fákra építik. Észak-Európában a fátlan
tundrán sziklára is. A felnőtt madarak az

öreg hím behódol a ﬁatal, de nagyobb tojónak.

halat húz ki a jég alól

év nagyobbik részében fészkük közelében
tartózkodnak, csupán ha minden állóvíz
befagy, csak akkor hagyják el, hogy táplálékot találjanak. Fő táplálékuk a hal, melyet ügyesen repülve fognak ki a vízből.
Hal híján pedig nem válogatnak, kisebb
és számukra legyűrhető élő vagy elhullott
állatokat is elfogyasztanak. Alkalmi telelőhelyükön kisebb-nagyobb csapatokban
táplálkoznak és éjszakáznak. Életkorukk
szerencsés esetben eléri a 28-30 évet is.
A költés már kora tavasszal megkezdődik,
és a tojások 10 nap és egy hónap múlva
pattannak ki. A fehér pelyhekkel borított
fiókákat a tojók az első hetekben folyamatosan őrzik. Ilyenkor is a hím látja el
őket táplálékkal. Később a fiókák erősödését követően a tojó is bekapcsolódik a
táplálék keresésébe. Érdekes esetek voltak, amikor például a mocsári teknősökk
fogyasztását is láttam, vagy a szokásos
haltáplálék mellett rókát, vadnyulat, vagyy
tőkésrécét is hoztak a fészekbe.
A fiókák a nyár folyamán hagyják el a
fészket, de eleinte még éjszakánként oda
visszatérnek.
BÉCSY LÁSZLÓ

rétisas halat fog-2
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