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Oly nagy a szekrény,
és csupa holmi!
Marha nehéz azt
mind kipakolni.
Sajnos a polcon
könyvek vannak,
véget vetni
nekem kell annak.
Mai svéd líra,
klasszikus angol,g ,
Petőfi  puff an,
a padlón landol.

Jókai összes,
Balzac, Stendhal,
Kundera, Hrabal is
a föld fele tendál.
Vár a fi ókban
sok bugyi, zokni,
mind kidobálom,
így bulizok, ni.
Az ágynemütartó
sincs kipakolva...
Sosem ér véget
a kisbaba dolga.

Madarakról mindenkinek 
23. oldal

Május 30-án szeretettel 
köszöntjük a GYERMEKEKET!

Gyermekek jogai
8. oldal

Varró Dániel
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RAJZPÁLYÁZAT
nkéntes! Egyesület rajzpályázatot hirdetA Köszi, ön
ásoknak és általános iskolásoknakóvodá

A pályázat témája:
vagy képzeletbeli állatod a Szentendrei-szigeten? Rajzolhatsz házi Mi a kedvenc valódi v

kedvencedről vagy a télen etetett madarakról, esetleg a sokféle vadon élő állatról, akik
körülvesznek minket, de rajzolhatsz a szigetünk mesebeli állatairól is, akik a képzeletünkben

léteznek! Örülnénk, ha a szigeti helyek is felismerhetőek lennének a rajzodon!

Pályázati kategóriák:
óvodás, alsó tagozatos, felső tagozatos

• Az alkotások bármilyen rajz-, festő-, és színező technikával 
készülhetnek, A/4-es méretben

• csak egyénileg lehet pályázni

• a kézzel készült eredeti alkotásokat kérjük 2021. július 25-igg leadn
Pócsmegyer Rendezvényközpont előtti dobozba, vagy
július 1-25 között a Napsugár téri Lángososnál!

• A rajz hátoldalán legyen feltüntetve: a pályázó neve, életkorra,
a nevezési kategória, szülő neve, telefonszáma, lakcíme,
e-mail címe, valamint a rajz címe

• a pályamű beküldésével úgy tekintjük, hogy a törvényes 
képviselő beleegyezését adta a pályázaton való részvétel-
hez, kiállításon, illetve interneten való megjelenítéshez.

Eredményhirdetés:
A rajzokból augusztus elején az Irány Surány Fesztivál ideje alatt kiállítást tervezünk
a Napsugár téri könyvmegállóban. Ott lehet majd szavazni a közönségdíjas rajzra is.
A zsűri minden kategóriában a három legjobb pályázatot díjazza.
Eredményhirdetés a Fesztiválon (vagy elmaradása esetén az Egyesület rendezvényén) 
lesz, amelyre minden kedves pályázót és szüleit szeretettel várunk!

Köszi, önkéntes! Egyesület
koszionkentes@gmail.com
Facebook: Köszi, önkéntes! Egyesület

Az illusztráció Havadtői Zselyke és Grill Levente rajzának felhasználásával készült.

LEGENDÁS ÁLLATOK 
A SZIGETEN címmel

ni 
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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 továbbra is
döntéseket. A döntések meghozatala előtt  
a települési képviselők e-mailben, vélemé-
nyezésre megkapják a döntés-előkészítő
anyagokat, amelyek a testületi ülések elő-
terjesztéseinek formájában készülnek.
2021. év április hónapban az alábbi dönté-
seket hozta, a képviselő-testület hatásköré-
ben eljárva, a polgármester:
Döntés született  arról, hogy a Magyar Falu
Program keretében meghirdetett  100%-os
támogatási intenzitású MFP-KOEB/2021.
kódszámú, kommunális eszköz beszerzése
című pályázaton indul az Önkormányzat.
A pályázatok keretében Pócsmegyer Köz-
ség Önkormányzata zöldfelület karbantar-
tó traktor megvásárlását tervezi. 
A hónapban elfogadásra került a Köszi,
Önkéntes! Egyesület 2020. évi tevékeny-
ségéről szóló, valamint a Zöldszigeti Kör 

Polgári Kulturális Egyesület 2020. évi tevé-
kenységéről szóló beszámolója.
Pócsmegyer Község Polgármestere a helyi 
adóbevételek aktuális állásáról szóló tájé-
koztatót is elfogadta.
Pócsmegyer Község Polgármestere dön-
tött  továbbá arról, hogy az önkormányzati 
tulajdonban álló, Pócsmegyer, Fácános u. 
2407 hrsz.-ú ingatlant, pályázati felhívás 
keretében eladásra kínálja. A vételi ajánla-
tok benyújtásának határideje 2021. június 
10. A benyújtás postai úton, vagy szemé-
lyesen lehetséges a Polgármesteri Hivatal 
címére. A Képviselő-testület a vételi aján-
latokat a határidő lejártát követő követ-

kező képviselő-testületi ülésen tárgyalja 
majd, és a legjobb ajánlatt evő javára hoz 
döntést.
Pócsmegyer Község Önkormányzata a 
tulajdonában lévő Pócsmegyer, 138/10 
hrsz.-ú, kivett  udvar megnevezésű ingat-
lant, Jáhner Gyula Ernő számára, 500.000 
Ft vételáron értékesített e. Ezen ingatlanra 
vonatkozóan a magyar államot a Nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 
14. § (4) bekezdés alapján elővásárlási jog 
nem illeti meg.
Szentendrei Járási Hivatal Földhivatali 
Osztály Pócsmegyer belterület 025/103 
hrsz. alatt  felvett , természetben 2017 
Pócsmegyer, Kossuth u. 27. sz. alatt  lévő 
Sportcélú Inkubátorház és Oktatási Köz-
pont épületében, az ahhoz tartozó udvar-
ral és parkolóval egyetemben, közösségi 
színteret jelölt ki a polgármester. Az épü-
let elnevezése, a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően „Pócsmegyeri Rendezvény-
központ és Közösségi tér” elnevezésre 
módosult.

ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA – JEGYZŐ

Önkormányzati hírek

Felhívás a zajjal járó kerti munkák kapcsán
A Képviselő-testület 10/2009. (X. 15.) rendelete értel-
mében 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 mun-
káik során tartsák be a fenti szabályokat!

Együttműködésüket köszönjük!

PÓCSMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
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Pócsmegyer Község Polgármestere

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

EL ADÓ INGATL AN!

Pócsmegyer Község Önkormányzata eladásra kínálja  önkormányzati tulajdonú ingatlanát

Cím
Ingatlan
területe

Ingatlan-nyilvántartási 
megnevezése

Övezeti
besorolás

Bruttó 
induló ár

2017 Pócsmegyer, 
Fácános u.

2407 hrsz.
1.079 m2

művelési ágból
kivett zártkert

Lke-4 6.500.000 Ft

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

Határidő: 2021. június 10.

Az ingatlan megtekinthető minden hétköznap 9-16 óra között. Konkrét időpontot előzetesen a Polgármes-
teri Hivatal műszaki előadójánál kell egyeztetni a 30 /691 7837 telefonszámon.

A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell: A Vételi ajánlatot tevő nevét, levelezési címét, székhelyét, elérhetőségi 
adatait: telefonszám, e-mail cím, a megvásárolni kívánt ingatlan pontos meghatározását, vételi ajánlatát az
ingatlan vételárára vonatkozóan, amely a bruttó induló árnál kevesebb nem lehet. Nyilatkozatot a vételár telje-
sítésére vonatkozó kötelezettség vállalásáról. Gazdasági társaság ajánlattevő esetén cégkivonatot és aláírásra
jogosult aláírási címpéldányát másolati példányban, a kijelölt kapcsolattartó telefonszámát, átláthatósági nyi-
latkozatot.

Az ajánlattevők közül a nyertest a Képviselő-testület állapítja meg a vételi ajánlatok benyújtására előírt ha-
táridőtől számított 15 napon belül, indokolt esetben 60 nappal a döntés határidejét meghosszabbíthatja.
Amennyiben több azonos összegű érvényes ajánlat érkezik, az ajánlattevők erről értesítést kapnak, és megje-
lölt határnapig új ajánlatot tehetnek.

Az eredményről az ajánlattevőket az elbírálást követő 15 napon belül írásban értesítjük.

NÉMETH MIKLÓS – POLGÁRMESTER

IMPRESSZUM:

Felelős kiadó és szerkesztés: Pro Pócsmegyer Kft.,

2017 Pócsmegyer, Kossuth L. u.27.,

E-mail: kisbiro@pocsmegyer.hu;  Tel.: 30/844 4439

Nyomás:  Pannónia Nyomda Kft., Budapest

Megjelenik havonta 1200 példányban

Az aláírt cikkekért, képekért a szerző viseli a felelősséget. A mondanivaló nem feltét-
lenül 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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Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű

közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidejű

A munkavégzés helye: 2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
30. Közterület-felügyelői feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A közterület jogszerű használatának, a közterületen folytatott, 

engedélyhez kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzé-

se. A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó szabályok által

tiltott tevékenységek megakadályozása, megszakítása, megszünte-

tése, illetve szankcionálása. Közreműködés a közterület, az épített

és a természeti környezet védelmében, valamint közreműködés a 

közrend és a közbiztonság védelmében. 

Közterület-felügyelői egyenruhában gyalogos és gépkocsizó járőr-

szolgálat ellátása. Együttműködés a polgárőrséggel, rendőrséggel, 

vadásztársasággal, gyepmesterrel.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény ren-

delkezései , valamint a Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatal belső

szabályzatai az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Középiskola/gimnázium, közszolgálati középiskolai végzettség;

vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy

középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga,

• Felhasználói szintű MS Offi  ce (irodai alkalmazások) ismerete,

• B kategóriás jogosítvány,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• közterület-felügyelői szakmai tapasztalat,

• közigazgatásban, hasonló munkakörben eltöltött tapasztalat,

• ASP program felhasználói szintű ismerete,

• közigazgatási alapvizsga

Elvárt kompetenciák:
• kiváló kapcsolatteremtő és kommunikációs képesség,

• nagy fokú önállóság, stressztűrőképesség

• határozott fellépés

• megbízhatóság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Iskolai végzettséget,  szakképzettséget igazoló okiratok fénymá-

solata

• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy arról szóló 

igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte.

• Fényképes önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Kormányrendelet 1. 

számú melléklete szerint

• Adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a 

pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a 

pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. június 1-től betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zákányné

dr. Szőke Tímea jegyző nyújt, a 06-26/814-850-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatal 

címére történő megküldésével (2017 Pócsmegyer, Hunyadi út 6.)

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: PM/212/2020. valamint a munkakör megne-

vezését: Közterület-felügyelő.

• Személyesen: Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatal, Zákányné dr. 

Szőke Tímea jegyző részére 2017 Pócsmegyer, Hunyadi út 6.

• elektronikus levélben a jegyzo@pocsmegyer.hu e-mail címre

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásáról a polgármester véleményezése mellett a 

jegyző dönt. A pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás 

eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.pocsmegyer.hu – 2021. április 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. május 4.

ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA – JEGYZŐ
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Változás a kerti hulladék égetés szabályaiban

Ezúton tájékoztatjuk lakosa-
inkat és az ingatlantulajdo-
nosokat, hogy módosultak a
településen a kerti hulladék 
égetés szabályai. A környe-
zetvédelemről szóló 8/2019.
(V.29.) rendelet módosítása
értelmében:

Kerti hulladékot (vékonyabb
ágak, vesszők és gallyak) ma-
ximum 1 m3 mennyiségben
március 1-től november 30-
ig minden hónap első hétfőjén (esős idő esetén ugyanazon hét pénteki napján) le-
het 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 rendel-
kezéseinek megtartásával lehet. Közterületen égetni tilos. Háztartási és termelési hul-
ladék 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, per-
metszert, 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 önkormányza-
ti rendeletben előírt szabályokat, azzal szemben a közösségi együttélés szabályainak 
megsértése miatt természetes személyek esetén tizenötezer forinttól kétszázezer fo-
rintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén húsz-
ezer forinttól kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

Kérjük lakosainkat és a hétvégi ház, nyaraló, telek tulajdonosokat, hogy a békés együtt-
élés, és mindannyiunk egészségének védelme érdekében tartsák be a fenti szabályo-
kat! A füst környezetszennyező, ezért amennyiben lehetőségük van rá, vegyék igény-
be a hulladékszállító közszolgáltató zöldhulladék szállítását, vagy komposztáljanak!

Együttműködésüket köszönjük!
PÓCSMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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Tavaly nyáron két sikeres táborral kezdő-
dött , majd ősztől heti kétszeri rendszeres
korisulival folytatódott  a görkorcsolya
oktatás a Rendezvényközpontban.
Miért éppen görkorcsolya?
Elsősorban azért mert kezdő szinten nem
kerül sokba és tavasztól őszig szabadtéren
is sokoldalú használatot tesz lehetővé. Ezen
kívül remek sport-közlekedési-és szórako-
zási eszköz is egyben a Rendezvényköz-
pont nagytermében pedig egész évben
űzhető.
Kinek ajánljuk a görkorit?
Életkortól függetlenül szinte bárkinek. Bár 
a felnőtt ek jobban tartanak az esetleges esé-
sektől, pl. a futással ellentétben nem terheli
az ízületeket. Fokozza az állóképességet,
emellett  javítja a koordinációs készséget.
A görkorcsolya használata közben a szer-
vezet fokozott an égeti a zsírt, azaz alkalmas
fogyni vágyóknak, emellett  jótékonyan hat
a keringési rendszerre is.
Milyen izmokat fejleszt?
Elsősorban a lábakat terheli, ezért a comb
és a vádli erősödik leginkább. A felnőtt ek 

számára oly sokszor problémás testrészek 
elsődleges formálója: rendszeres görkor-
csolyázással izmos, feszes fenék, csípő és 
comb formálható.
Segít a tanulásban?
A görkorcsolya egyik fő hatása a vesztibu-
láris rendszer ingerlése, amivel fejleszthe-
tők az írás-olvasási nehézségekkel küzdő 
gyerekek, de természetesen kifejezett en jót 
tesz a nagy motoros mozgások fejlesztésé-
ben és a mozgásfejlődési elmaradásokkal 
küzdőknek is segít.

Mit garantálunk?
A táborban a görkorcsolya mellett  kiegé-
szítő sportágként fl oorballozunk, kirán-
dulunk, sétahajózunk és várost nézünk a
Dunakanyarban. Az oktatást élet-és tudás-
szintnek megfelelően végezzük. Oktatóink 
a jeges sportok edzői, korosztályos magyar 
válogatott  sportolói, világbajnokai.
Milyennek látt ák résztvevők a tavalyi 
tábort?
„Nagyon jól telt a görkori tábor, főleg amikor 
ebédre pizzát ett ünk, meg amikor hokiztunk. 
Nagyon jó lenne visszamenni a táborba.”

P. Luca

„Szerintem jó volt a tábor, főleg a szabadtéri 
edzések, de a benti edzések is tetszett ek. Jók vol-
tak a kirándulások is.”

P. Koppány

„Én is ugyan úgy vagyok, mint a Luca. Tényleg 
nagyon jó volt és jó lenne visszamenni oda, és 
barátot is találtam.”

P. Zselyke

„Tényleg jól érezték magukat, úgy hogy mi az 
idén is szeretnénk jelentkezni.”

Köszönett el: Zs. Eszter

„Nagyon jól éreztem magamat a tavalyi tábor-
ban, bár először nem volt kedvem menni! De 
szerencsére anyu meggyőzött ! Elmentem, és
rengeteget tanultam, nevett em és nagyon elfá-
radtam! Még hátrafelé is tudok már korizni!”

V. Hanna

„Tegnap a garázsban Szandra rátalált a gör-
korijára: csak görkori táborba akarok menni 
a nyáron !”

G. Alexandra Anyukája

Várunk mindenkit július 5-9. és 
12-16. a Rendezvényközpont 
Görkori táborában, illetve a má-
jus 11-től folytatódó görkori su-
liban!

További infó:
Kori sziget/facebook/, és PRK

GÁSPÁR SÁNDOR

Görkori suli és tábor Pócsmegyeren
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„Amint könyörögtek, megrendült az a hely, 
ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan 
Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten 
igéjét.”
(Apostolok Cselekedetei 4,31)

A Szentlélek megjelenésének két egyértel-
mű jele van a pünkösdi történetben. Szél 
zúgásához hasonló, ahogy betölti a házat, 
az apostolok feje fölött  pedig tüzes láng-
nyelvek jelennek meg.
Harmadik jelként itt  a negyedik fejezetben 
a hely megrendüléséről olvasunk, amely 

a Szentlélek erejét, hatalmát hivatott  érzé-
keltetni. Sokan élhett ek már át földrengést, 
amely még kis fokozatban is rémisztő tud 
lenni. Itt  nem erről van szó. A keresztyén 
gyülekezet a Lélek megrendítő erejével ta-
lálkozik, amelyben megbátorodik, erőt kap 
küldetéséhez. A gyülekezet előzőleg azért 
imádkozott , hogy bátran tudja hirdetni 
Isten igéjét, most kapja hozzá a segítséget. 
Meglátogatott  nép vagyunk! Az egyház 
népének lehet ma is lehet ez az alapélmé-
nye. Hívjuk, várjuk a Szentlélek ajándékát! 
Mennyire szükségünk van a bátorságra 
ebben a járvány sújtott a világban… Kér-
jük hát a megbátorodás ajándékát életünk 
minden dolgában! 
Ámen.

Kedves Pócsmegyeriek és Surányiak!

Nagy bizakodással tekintünk előre, bíz-
va abban, hogy a járványos időszak leg-
nehezebb szakaszán lassan túl vagyunk. 
Május 2-án vasárnap nyílnak meg elő-
ször templomaink. Szeretett el várunk 
mindenkit a 10:30-kor kezdődő 
pócsmegyeri istentiszteletre! A gyer-
mek-istentiszteletet szabadtéren tartjuk 
egy időben a felnőtt el.

A Pócsmegyer-Leányfalui Református 
Társegyházközség Facebook oldalán élő-
ben követhető minden vasárnap 9 órakor 
az istentisztelet, csütörtökön 18 órakor az 
esti áhítat.

Tervezett programjaink:
Május 23. pünkösdvasárnap: 9 órakor 
úrvacsorás istentisztelet. 
Május 24. pünkösdhétfő: 9 órakor is-
tentisztelet a legátus szolgálatával.
Június 4. Nemzeti Összetartozás Nap-
ja: Találkozó testvér-gyülekezeteink kül-
dött ségeivel.
Június 13. vasárnap: 16 órakor Szabad-
téri családi istentisztelet a Pócsmegyer 
Rendezvényközpont mellett i parkolóban.
Június 28-július 3. – Erdélyi körút az 
ifj úsággal.
Július 19-24. – Hitt antábor Balaton-
györökön.
Július 27-31. – Részvétel a Csillagpont 
Református Ifj úsági Találkozón Debrecen-
ben.
Augusztus 22. – Konfi rmáció vasárnapja. 

Áldás, békesség!
KOVÁCH TAMÁS LELKIPÁSZTOR

Május 30-án szeretett el köszöntjük a 
gyermekeket!
Bár egyre több felnőtt  ismeri és tartja tisz-
teletben a gyerekek jogait, még mindig van 
hova fejlődnie ezen a téren a társadalom-
nak.

A gyermekek jogai 15 pontban

1. Az információhoz való jog
A gyereknek joga van hozzá, hogy tájékoz-
tassák az őt érintő kérdésekről. Joga van 
tudni, ha oltásra viszik az orvoshoz, hogy a 
nagymamája meghalt és nem „elutazott ”, és 
egyéb kérdéseire is korának megfelelően, 
de mindig őszintén kell válaszolni.

2. A testi integritáshoz való jog

A gyereknek nem kell semmi olyan gyen-
géd érintést eltűrnie, amit nem szeretne. 

Itt  nem csupán a szexuális zaklatásra kell 
gondolni: nem kötelező megpuszilni a
rokon nénit vagy a szomszéd bácsi ölébe 
ülni. Időnként még pedagógusokkal is elő-
fordul, hogy minden rossz szándék nélkül,
de túl közvetlenül közelednek a diákokhoz,
van, aki még a középiskolásokat is ölelgeti 
úgy, hogy nekik az már kellemetlen. A gye-

reknek – bármilyen életkorú – joga van 
nemet mondani erre.

3. A szabad játékhoz való jog

Régóta tudjuk, hogy semmi nem fejlesz-
ti a gyereket annyira, mint a szabad já-
ték. A kicsinek joga van a szabadidőhöz, 
hogy ne legyen minden perce betáblázva.

Református híradás

Gyermekek jogai

Galamb Coevordenből
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Az első 6 évben alapozódik meg a szemé-
lyiségünk - ezt követően már csak mennyi-
ségi változás történik.  Nagyon fontos len-
ne, hogy ez az időszak szinte csak a szabad
játékokról szóljon:  a kisgyermek idejének 
90%-át kellene kitennie. Nem szabad játék,
ha leülteted az ott honi játéktornyok mögé,
sem az, ha kiviszed a játszótérre: engedd ki
inkább egyszerűen az udvarra vagy a kert-
be,  és csak távolról fi gyeld, hagyd, hogy ő
irányítson. Lássa, hogy a közelben vagy,
mégis ő dönthet a játékban mindenről. A 
gyermek első 12 (!) évében semmilyen fog-
lalkozásra nem kellene elvinni a gyerekeket,
mindössze szabad játékra lenne szükségük.

4. A véleményalkotáshoz való jog

A gyereknek joga van a véleményéhez, és
ahhoz, hogy ezt a megfelelő keretek között ,
kulturált módon ki is fejezhesse. A gyere-
ket nem szabad elhallgatt atni a családban,
és az iskolának is lehetőséget kell biztosí-
tania arra, hogy a gyerekek kifejezhessék 
a véleményüket, és ezt ésszerű határokon
belül fi gyelembe is kell vennie.

5. A saját képmáshoz való jog

Nagyon óvatosnak kell lenni a közösségi
média használatával akkor, ha a gyerekünk-
ről van szó. Onnantól, hogy képes a kérdés-
ben véleményt nyilvánítani, tilos bármit az
engedélye nélkül kiposztolni róla. Kisebb
gyerekek esetén nagy körültekintéssel jár-
junk el, ne vigyük túlzásba a babafotók fel-
töltését, és csak olyasmit osszunk meg ró-
luk, ami később sem lesz kínos számukra.

6. A mosdóhasználat joga

Ezen a téren mintha visszaesés következett  
volna be az elmúlt évtizedekben: míg 25
éve egyértelmű volt, hogy egy alsó tagoza-
tos kimehet akár óra alatt  is a mosdóba, ma
ezt egyre több iskolában tiltják meg, ami
időnként akár rendkívül megalázó „bal-
eseteket” is eredményez. Szülőként tud-
nunk kell, hogy gyermekünk az iskolában
is bármikor kimehet vécére, ha szükségét
érzi, és ha az intézmény ezt ellehetetleníti,
nekünk kell a gyerek nevében is a sarkunk-
ra állnunk.

7. A félelemmentes tanuláshoz való
jog

Az iskola dolga a tanítás és a nevelés, nem
pedig a félelemben tartás. A gyereknek 
joga van a tanuláshoz, a fejlődéshez és ah-
hoz, hogy mindez szeretett eljes, nyugodt
környezetben valósuljon meg.

8. A családhoz való jog
Minden gyereknek joga van, ameddig 
csak lehet, a saját családjában nevelked-
ni. Ha súlyos veszélyeztetett ség miatt  ki is 
kell emelni onnan, joga van a családjával 
kapcsolatot tartani. Válás esetén joga van 
mindkét szülőjéhez, sem a bíróság, sem
pedig a másik szülő nem tilthatja el őt az 
apjától vagy az anyjától.

9. Az egyforma elbíráláshoz való 
jog

Mindenki jogai addig tartanak, amíg a 
másikéit nem sérti. Senkinek sincsen több 
vagy kevesebb joga, mindenkinek tisztelet-
ben kell tartania a másikat.

10. A magánélethez való jog

A gyereknek is joga van a privát szférá-
hoz: ha úgy látja jónak, magára csukhatja 
az ajtót, naplóját, telefonjának tartalmát 
nem szabad elolvasni. Ha a tanár órai leve-
lezésen kapja a diákokat, a levelet elveheti, 
kidobhatja, de súlyos jogsértés, ha elolvas-
sa, főleg, ha a tartalmát az osztállyal is meg-
ismerteti.

11.  A biztonsághoz való jog
A gyereknek joga van a biztonságos kör-
nyezethez úgy a való életben, mint az inter-
neten.

12. A szexuális felvilágosításhoz való 
jog

A gyerek szexuális nevelésének már 
egészen kicsi korában el kell kezdődnie. 
Ismernie kell a nemi szervek nevét, és azt, 
hogy ezekhez az engedélye nélkül senki
nem nyúlhat. Életkorának megfelelően fel 
kell világosítani a szexualitásról, és soha 
nem szabad hazugságokkal félrevezetni őt 
(„A gólya hozza” és társai).

13. A nemet mondáshoz való jog
Ezt a jogát a kisgyerek már egészen kicsi 
korától gyakorolja, ha a szülei nem fojtják 
el benne. Bármilyen életkorú gyereknek 
joga van nemet mondani, és amennyire le-
hetséges, a szülőnek ezt tiszteletben is kell
tartania. A nemet mondás képessége fel-
nőtt  korban rendkívül fontos az egészséges
határok betartásához.

14. A tisztességes hangnemhez való 
jog

Noha ma már egyre többen tudják, hogy 
a gyermek fi zikai bántalmazása tilos, a szó-
beli agressziót nagyobb elfogadás övezi, 

pedig ugyanolyan káros. Tilos a gyerme-
ket megalázni, becsmérelni, trágárul be-
szélni vele. Annak eldöntésében, milyen 
hangnem engedhető meg egy gyermekkel, 
segít, ha egy felnőtt et képzelünk a helyé-
be: amit egy felnőtt nek nem mondanánk, 
az egy gyerekkel szemben sem elfogadha-
tó.

15. A segítséghez való jog
A 18 éven aluli gyermekek törvényes kép-
viselői a szüleik. Elsősorban az ő dolguk 
biztosítani, hogy gyermekük jogai mara-
déktalanul érvényesüljenek, de az egész
társadalomnak felelőssége van abban, 
hogy a legfi atalabb generáció ép lélekkel
érje el a felnőttkort.

A gyermekek jogai az 
iskolában

• Vécére menni, ha szüksége van rá. Inni, 
ha szomjas. Ha szükségét érzi, átmozgat-
ni a tagjait.

• Megtanulni, hogyan gondoskodhat a sa-
ját alapvető szükségleteiről.

• Játékok és gyakorlatok segítségével meg-
ismerni és kimutatni az érzéseit.

• Felfedezni a körülött ünk lévő világot. 
Próbálkozni, gyakorolni, tévedni, hibáz-
ni. A saját tempójában tanulni.

• Teljesen megérteni a tananyagot mielőtt  
számon kérik rajta.

• Véleményt nyilvánítani az őt érintő 
ügyekben oly módon, hogy azt a felnőt-
tek fi gyelembe is vegyék.

• Ha téved vagy hibázik, akkor ne ítélkez-
zenek felett e, és ne szégyenítsék meg! 
Ne ítélkezzenek felett e azért, mert más, 
mint a többiek.

• Ne büntessék, és ne alkalmazzanak vele 
szemben erőszakot. Fegyelmezéssel, 
önszabályozással és pozitív megerősíté-
sekkel tartsák be a szabályokat.

• Ha a tanár órai levelezésen kapja a diá-
kokat, a levelet elveheti, kidobhatja, de 
súlyos jogsértés, ha elolvassa, főleg, ha 
a tartalmát az osztállyal is megismerteti.

• Ne hasonlítsák össze, és ne versenyez-
tessék a többiekkel. Úgy tekintsenek rá, 
mint egy önálló lényre, akinek saját véle-
ménye, jellemzői, tehetsége van.

•  Az ő legfőbb érdeke érvényesüljön min-
den őt érintő döntésben.

FORRÁS: WWW.CSALADINET.HU
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Ha van egy kamasz fi ad óriási szükséged 
lesz minden önbizalmadra, mert a nap 
huszonnégy órájában százszor is meg-
kapod: „Úristen, anya, hogy tudtad ezt a 
szűk rongyot magadra húzni, látszanak az 
úszóöveid! Aztán meg a fodrásztól jövet: 
„Olyan az új frizurád, mintha rád borult 
volna a spagett istál, csinálj valamit ma-
gaddal! Hogy lehet ilyen göndör a hajad?” 
Na és az utcán: „Hozzám ne szólj, amikor 
ideér a haverom! Légy szí’! Őhozzá meg 
pláne! Eszedbe ne jusson valamivel ne-
velni! Vagy megkérdezni, hogy honnan 
ismeritek egymást? Elég, ha én ismerem, 
neked nem kell beszélgetni vele. Ja! És 
meg ne kérdezd, hogy mi újság a suliban!”
Ha van egy kamasz fi ad, azon kapod ma-
gad, hogy minden kommunikációs kész-
séged csődöt mond. Nem csak az utcán, 
ott hon sem vagy képes a kedvére tenni. 
Soha nem tudsz olyat és úgy mondani, 
hogy az ne váltana ki fergeteges hangú 
felháborodást belőle. A legapróbb meg-
jegyzésed, ami kizökkenti a telefon nyo-
mogatásából, például: – Kisfi am elég volt 
az ebéd? – oly mértékben kiakasztja ifj úi 
önérzetét, hogy még azt is megbánod, 
hogy egyáltalán lélegzetet vett él a köze-
lében.
Ha van egy kamasz fi ad, az ezeréves bölcs 
tapintat is kudarcra van ítélve, ha valami-
lyen felnőtt es tevékenység kipróbálásá-
ban, kis hibát észreveszel és ezt valahogy 
jelezni akarod, eszedbe se jusson! Például, 

ha borotválkozáson kapod rajta, és azt lá-
tod, hogy az összes patt anását már véresre 
kaparta, mégis egyetlen szőrszál sincs a 
pengén, nehogy elmosolyodj, vagy uram 
bocsá’ megkérdezd mit lát ott , ahol te 
semmit sem? – Büntetésül, legalább há-
rom napig nem szól hozzád.
Ha van egy kamasz fi ad, a világ összes tu-
dománya kevés ahhoz a tudáshoz képest, 
amivel ő rendelkezik bizonyos esetekben, 
és főleg a te tudásoddal szemben. Ha ár-
tatlanul megjegyzed: „szerintem nem 
normális, hogy robogódnak olyan hangja 
van, mint egy traktornak, és füstöl, mint, 
az Etna.” Tekintete azonnal az égre ugrik, 
hangja kivágja a magas „c”-t, és ölni tudna
tájékozatlanságodért, amikor azt kiáltja: 
„Anya, te semmit nem tudsz a motorok-
ról! Ne szólj bele!”
Ha van egy kamasz fi ad, készülj fel arra, 
hogy diplomáciai érzékedet a felsőfokon 
működtesd! Nyiladozó férfi asságával, 
az apját őrjíti meg. A papucsát, hatalmas 
cipőit, az előszobában az apjáénak a he-
lyére teszi, hogy amikor az örege fáradtan 
hazaér, véletlenül se találja meg a szokott  
helyen a saját papucsát, hanem az övébe 
botoljon. Kulcsait, csakis az apja slussz-
kulcsa mellé tudja helyezi, hogy amikor 
a munkába indul, a fi a kulcsát kapja fel 
véletlenül, és csak az autónál derüljön ki, 
hogy már megint „betolakodott ” a gyerek 
az életébe. Lépten, nyomon egymásba 
botlanak a lakásban.

Minden alkalommal, ha elmegy az apja 
mellett , titkon méregeti mennyivel maga-
sabb nála. 
Az apja ugyanezt teszi vele, és te a két ka-
kas között  rohangálsz a béke olajágával, 
makacsul bizonygatva, hogy egyik sem 
akarja a másikat kitúrni sehonnan, és 
nem is lehetne, mert mindkett en igazán 
remek fi ckók, szépek, okosak, erősek, kü-
lönben is tudod, hogy szeretik egymást, 
csak könnyebb a lelküknek, ha piszká-
lódhatnak. A szíved szakad meg, amikor 
feszülten méregetik egymást, és mint a 
falkában élők, harcolnak a domináns hím 
szerepéért.
Aztán előfordul, hogy legszívesebben ott -
hagynád őket. Eleged lesz, és jó messzire 
elmennél egy csendes, békés, madárcsi-
csergéssel, virágok illatával teli gyönyörű 
helyre, ahol teljesen egyedül vagy, és le-
begsz a semmiben, csak lebegsz, csak le-
begsz…hmmm…
Ha van egy kamasz fi ad, a világ legboldo-
gabb anyja lehet belőled, csak emlékezz 
arra, milyen édes baba volt, mennyire sze-
retett  hozzád bújni! Milyen jókat nevett él 
bemondásain!
Emlékezz, és ne bánd, hogy most már 
csak belül szeretheted!
Ha elég türelmes vagy, megint megölel, 
még egy puszit is nyom a képedre.
Na nem sűrűn, úgy félévente egyszer.

TÖRÖK ANNA KAROLINA

Anyabajok
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Mivel érzékeltük, hogy a járvány miatt  min-
denkin nagy a nyomás a bezártság miatt ,
idén tavasszal a Köszi, önkéntes! Egyesület
két kültéri kulturális programot is szerve-
zett , azonban ezútt al nem közöset, hanem
olyat, amit családok, „vírusközösségek” tud-
nak játszani.
Februárban tavaszváró kincsvadászatot
indított unk a településen, minden héten
egy-egy sétát terveztünk, amelyek kiin-
dulópontjai a település közterei voltak.
Az aktuális heti kiindulópontot minden
februári hétfőn hirdett ük meg, és öröm
volt látni, ahogy a szülők és gyerekek elin-
dultak, hogy a négy hét alatt  összesen 12
„kincsesládát” találjanak meg. Minden kin-

csesládában két, az adott  sétán látott akra 
vagy a településre vonatkozó kérdést kellett  
megválaszolni. Az utolsó séta Hajós Alfréd 
első olimpiai bajnokunk, építész nyomába 
eredt, aki Surány sugaras-gyűrűs szerkeze-
tét mérte ki, valamint surányi nyaralóháza-
kat tervezett .
A helyismereti sétákon hétről-hétre kb. 
150-en vett ek részt, és mire befejeződött  a 
kincsvadászat, egy igazi kincs, a tavasz is be-
köszöntött !
A második a játékunk a Magyar Költészet 
Napjához kapcsolódott : 50 verset helyez-
tünk ki Pócsmegyer-Surány különböző 
pontjaira és minél többet kellett  megtalálni 
belőlük! Öröm volt látni, hogy a helybéliek 

ismét túracipőt húztak és a versek nyomába 
eredtek. A játék része volt, hogy a megtalált 
versekből verses videót lehetett  küldeni az 
egyesület oldalára. Végül tíz csapat vett  részt 
a játékban és négy videót is kaptunk!
Minden játékban részt vevő családnak egy 
egyedi, a játékban szereplő verseket tartal-
mazó versgyűjteményt és versesköteteket 
ajándékozunk, a videó beküldői pedig 
Köszi pizza kupont kaptak, amit a Csóka 
konyhánál lehetett  érvényesíteni!
Reméljük, hogy a két „túrázós” játékunk 
alatt minden résztvevő egy kicsit jobban 
megismerte településünk értékeit, szép-
ségeit!

TOPITS JUDIT, KÖSZI, ÖNKÉNTES! EGYESÜLET

Kincsvadászat és verskeresés Pócsmegyer-Surányban
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Kevert béles – 

Régimódi túrós sütemény

(irányadó tepsiméret: 26×35 cm) 
Hozzávalók:

• fél kg túró
• 4 tojás
• 15 dkg cukor
• 1 csomag vaníliás cukor
• 1 reszelt citrom héja (vagy 1 tasak 

citromhéj)
• egy nagypoharas tejföl (330 g)
• 2 ek liszt
• 3 csapott  ek búzadara
• 1 mk sütőpor (csak annak, aki ragasz-

kodik hozzá, enélkül is tökéletes állagú
lesz!)

• 5-6 ek olvasztott  sertészsír vagy étolaj
Elkészítése:
1.  Az egész tojásokat üssük egy nagyobb 
keverőtálba, adjuk hozzá a cukrot, a vaní-
liás cukrot és habverővel verjük minél ha-
bosabbra. Ezután apránként adjuk hozzá 
a tejfölt, a túrót, az olvasztott  zsírt (vagy 
olajat), végül a grízt és a sütőporral elke-
vert lisztet.
2.  A massza inkább híg lesz, mint sűrű. A 
keveréket öntsük zsírozott  vagy kivajazott  
magas falú tepsibe.
3.  A bélest 220-250 Celsius-fokra elő-
melegített  sütőbe tegyük, mérsékeljük a 
hőfokon 170-re és süssük 45-50 percig. 
Érdemes fi gyelni, nehogy a teteje megég-
jen, de jót tesz neki egy kis szín.
4.  Sütés után azonnal szeletelhető. Por- 
vagy szőlőcukorral meghintve tálaljuk.

Túrófánk

Hozzávalók:
• 25 dkg túró
• 25 dkg liszt
• 1 kis pohár tejföl
• 2 tojás
• 1 teáskanál szódabikarbóna
• 2 teáskanál cukor
• csipetnyi só
• 1 citrom lereszelt héja
• étolaj a sütéshez

Elkészítése:
1.  Keverjük össze alaposan a hozzávalókat 
egy tálban. Ha kész, máris süthetjük.
2.  Hevítsük fel az olajat.
3.  Gyúrjunk kis gombócokat a túrós masz-

szából, vagy formázás nélkül, evőkanállal – 
evőkanálnyi mennyiséget – adagoljunk a
forró olajba.
4.   Többször megforgatva süssük arany-
barnára, majd forgassuk meg vaníliás cu-
korral elkevert porcukorban.

Túrónudli

Hozzávalók:
• 250 g túró
• 100 g liszt
• 20 g vaj
• 1 tojás
• 1 ek cukor
• pirított  zsemlemorzsa
• baracklekvár a tálaláshoz

Elkészítése:
1.   Elsőként mérd egy nagy tálba a túrót, a 
lisztet és a vajat.
2.   Üsd hozzá a tojást.
3.   Ízesítsd a cukorral.
4.   Gyors mozdulatokkal gyúrd össze.
5.   Ha szépen összeállta a tészta, lisztezett  
deszkán sodorj belőle kb. 1 cm átmérőjű 
kis „kígyókat”. Vagdosd fel kb. 3 cm-es da-
rabokra.
1.   Forrásban lévő vízben főzd meg a nud-
likat. Akkor jó, ha feljött ek a víz tetejére.
2.   Forgasd pirított  zsemlemorzsába a 
nudlikat, majd tálald egy kevés baracklek-
várral.

Túrós muffi  n

Hozzávalók: (1 bögre = 2,5 dl)
Tésztához:

• 2 bögre liszt
• 1 bögre cukor
• 1 bögre tej
• 0,5 bögre olaj
• 1 db tojás
• 1 cs sütőpor
• kevés kakaópor

Töltelékhez:
• 250 gramm túró
• 1 cs vaníliás cukor
• 1 db tojás

Elkészítése:
1.   A lisztet a sütőporral elvegyítjük. A 
tojást habosra keverjük és hozzáadjuk a 
cukrot, a kakaóport, valamint a tejet és az 
olajat is. Végül az egészet elkeverjük.
2.   A túrót jól kikeverjük az egy tojással és 

a vaníliás cukorral. 
3.   A muffi  n formákat kivajazzuk vagy 
muffi  n papírral béleljük.
4.   A formába 1 kanál masszát teszünk, 
majd ráteszünk egy teáskanálnyi túrót 
végül megint egy kis masszát és 175-180 
fokon tűpróbáig sütjük.

Barackos – túrós szelet

(irányadó tepsiméret: 32× 22 cm)
Hozzávalók:
Tésztához:

• 25 dkg liszt,
• 1 tojássárgája,
• 12 dkg cukor,
• 1/2 tasak sütőpor,
• 12 dkg lágy margarin,

Túrós krémhez:
• fél kg túró,
• 1 citrom leve,
• 4 tojás,
• 1 csomag vaníliás cukor,
• 5-7 dkg cukor (ízlés szerint édesít-

sük),
• 3 evőkanál búzadara,
• kb. 60 dkg friss sárgabarack és ősziba-

rack konzerv keveréke.
Elkészítése:
1.   A tészta hozzávalóit összegyúrjuk, 
majd kb. fél órára a hűtőbe tesszük. (Ha 
a tészta morzsalékos, adjunk hozzá kevés 
vizet.)
2.   A krémhez a túrót tegyük nagy keve-
rőtálba, villával törjük össze.
3.   A tojásokat válasszuk szét, a sárgáját 
adjuk a túróhoz, a fehérjéből verjünk ke-
mény habot.
4.   A túróhoz adjuk a citrom levét, a bú-
zadarát, a cukrot és a vaníliás cukrot és 
alaposan keverjük össze.
5.   Végül keverjük hozzá a tojáshabot.
6.   A sütőpapírral bélelt tepsibe egyenle-
tesen nyomkodjuk bele a tésztát a tenye-
rünkkel. A tésztára sorakoztassuk a gerez-
dekre vágott  barackokat, majd simítsuk rá 
a túrókrémet.
7.   Előmelegített  sütőben 180-as hőfo-
kon süssük kb. 40 percig. Hagyjuk kicsit 
hűlni, majd szeleteljük fel. Hintsük meg 
porcukorral.

Jó étvágyat kívánunk!

Idesüss
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Uniós szabály az idő előtti
kidobás megakadályozására

„A javíthatósághoz való jog” – sokan így 
emlegetik azt a márciusban életbe lépett  
uniós előírást, amely szerint az eladástól
számított  tíz évig minden feltételt biztosíta-
ni kell ahhoz, hogy az eladott  hűtőgépeket,
mosógépeket, tévéket, hajszárítókat meg 
lehessen javítani. A cél az elektronikai hul-
ladékok mennyiségének csökkentése. Az
unió minden egyes lakosa átlagosan éven-
te nagyjából 16 kilogrammtól szabadul
meg, holott  a többség nyilván szívesebben
javítt atná a gyakran pár fi lléres alkatrész hi-
ánya miatt  kidobandó, drága kütyüt. Az új
szabály annak a gyakorlatnak is véget kíván
vetni, hogy alkatrészek egybeépítésével, a
roncsolásmentes megbontás ellehetetlení-
tésével egy olcsó alkatrész helyett  nagyobb
és persze drágább részegységet kelljen/
lehessen cserélni. Másrészt kötelező lesz
tíz évig az apró alkatrészekkel való ellátás,
hogy például egy csavarkulcsot ne kell-
jen kihajítani csak azért, mert az aprócska
műanyag fogaskerék egy darabkája kitört
vagy kikopott . Ezentúl javítási útmutató is
kell a garanciajegy mellé és a gépeket úgy 
kell kialakítani, hogy közönséges kéziszer-

számokkal is hozzá lehessen férni a hibás 
alkatrészekhez. Eddig ugyanis gyakran 
csak speciális eszközökkel lehetett  a beren-
dezések bizonyos egységeihez hozzáférni, 
vagy azokat szétszedni.
Svenuja Schulze német környezetvédelmi 
miniszter szerint következő lépésként azt is
elő kell majd írni, hogy a gyártók tüntessék 
fel a termék várható élett artamát. Környe-
zetvédők szerint legfőbb ideje véget vetni
annak a praktikának, hogy a garancia lejá-
rata után gyanúsan rövid időn belül romlik 
el a termék. Svédországban egyébként a
javítási szolgáltatás igénybevételét alacso-
nyabb adókulccsal is ösztönzik.

(FORRÁS: EURONEWS)

Tegnapból nem lesz Holnap…

Március utolsó napjaiban Szabolcsban 
lelőtt ék az Ichera (magyarul Tegnap) 
nevű, Spanyolországban kikelt, öt ország 
együtt működése keretében bulgáriai 
egykori őshonos lakhelyére visszaköl-
töztetett , két éves barátkeselyűt. A Ter-
mészetvédelmi Világszövetség (IUCN) 
úgynevezett  vörös listáján mérsékelten 
veszélyeztetett ként szereplő, idehaza fo-
kozott an védett , 250 ezer forint eszmei 
értékű, szinte kizárólag elhullott  állatok-
kal táplálkozó nagyragadozó madár a 
világ egyik legnagyobb ilyen élőlénye. 
Szárnyfesztávolsága 2,5-3 méter, súlya 
7-14 kilogramm, a tojó némileg termete-
sebb a hímnél. Ichera a 2017-ben indult 
uniós Life (Bright Future for Black Vultu-
re) természetvédelmi projekt keretében 
jeladót kapott , miután egy autó elütött e, 
spanyol madárvédők meggyógyított ák, 
majd 2020-ban a visszatelepítési program 
keretében Bulgáriába vitt ék, ahol a Green 
Balkans szervezet idén márciusban sza-
badon engedte. Mindössze három napos 

magyarországi tartózkodás után az ag-
gasztónak tűnő GPS-adatok miatt  riasz-
tott ák a Magyar Madártani Egyesületet. 
Az MME közleménye szerint „a Horto-
bágyi Nemzeti Park természetvédelmi őr-
szolgálatával közösen néhány órán belül 
sikerült megtalálni a madár jeladóját egy 
folyóparton.” Mint írják, a nyomkövető 
adataiból kikövetkeztethetően az is ha-
mar kiderült, hogy a madarat a jeladótól 
több kilométerre lőhett ék meg, ugyanis 
a keresőkutyás egység egyértelműen erre 
utaló nyomokat talált. A rendőrség a hely-
színen több bűnjelet is rögzített , DNS 
mintát vett ek a jeladóról is, így nem esély-
telen az elkövető kézre kerítése.
Bulgáriában a LIFE program keretében 
már több tucat repatriált barátkeselyűt 
engedtek szabadon. Idén tavasszal három 
pár is fészkelni kezdett  Bulgáriában, így 
– kipusztulása után több mint fél évszá-
zaddal – újra megtelepedhetett  az Euró-
pában egykor őshonos négy keselyűfaj 
egyike a balkáni országban. A keselyűk 
más dögevőkhöz hasonlóan fontos sze-
repet töltenek be az élővilágban, az állati 
tetemek fogyasztásával olyan kórokozók 
terjedését is szabályozhatják, amelyek sú-
lyos állat- és népegészségügyi problémát 
jelentenek.
Magyarországon 1974-ben indult nagy-
ragadozómadár-védelmi program. A 
LIFE keretében 2002-2005 között  a par-
lagi sas, később a túzok, a rákosi vipera, 
a kerecsensólyom, a kék vércse, 2012-
2016, majd 2016-2022 között  pedig a 
parlagi sas védelme állt, illetve áll a kö-
zéppontban. Az idei évre kitűzött  cél az, 
hogy 250 költőpár háborítatlanul fészkel-
hessen. Ami a barátkeselyűt illeti, 1932 
óta egyetlen alkalommal, 2008-ban fi -
gyeltek meg egy példányt, így különösen 
érdekes – írja az MME -, hogy az eltűnt 
jeladós példány mellett  a napokban egy 
másik példány is feltűnt az Alföldön. Ezen 
az utóbbi fi atal egyeden nem volt gyűrű, 
így feltehetően természetes fészekaljból 
származik. Még az is elképzelhető, hogy 
a jeladós eltűnt madárral együtt  vándo-
roltak ide. A kalandozás egyikük számára 
– a kipusztíthatatlannak tűnő orvvadászat 
miatt  – végzetesnek bizonyult.

(FORRÁS: MME) 

SZ. G.

Zöld hírek a nagyvilágból

SZÍNES GYŰRŰVEL JELÖLT BOLGÁR BARÁTKESELYŰK 

(FOTÓ: GREEN BALKANS)



PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ14 2021. május

Korunk egyik nagy kérdése, hogy a közös-
ségi médián csüngő fi atalok számára miként 
lehet érdekessé tenni olyan fajsúlyos témákat, 
mint a környezetvédelem vagy a megújuló 
energiaforrások használata.
Márpedig a most iskolapadban ülőket a jö-
vőben még inkább érinteni fogják az egyre 
fokozódó környezeti problémák, így fontos, 
hogy a téma kapcsán megfelelő ismeretekkel 
rendelkezzenek. A Szent István Egyetem fi a-
tal kutatójának felmérése alapján úgy tűnik, 
hogy a kíváncsiság megvan bennük, kör-
nyezett udatosságuk erősítéséhez azonban 
sokkal több nekik szóló online tartalomra is 
szükség volna.
Manapság a hétköznapjainkba teljesen bele-
ivódott  az okostelefonok és laptopok hasz-
nálata, ám hogy a fi atalok pontosan mikor 
és mennyit szörföznek a neten, vagy milyen 
tartalmakat böngésznek, arról sok esetben 
csak legendák keringenek. Persze mindez 
egy kétélű kard, az online térben töltött  idő 
ugyanis legalább annyira lehet hasznos is, 
mint ártalmas.
Dr. Szeberényi András a Budapesti Metro-
politan Egyetem Turizmus és Marketing 
Intézet adjunktusa számos hazai és külföldi 
szakmai konferencián is beszámolt a Gyön-
gyösi járásban végzett , igen összetett  kutató-
munkájáról.
A kutatásai során nemcsak arra volt kíváncsi, 
hogy a 14-25 éves korosztály milyen oko-
seszközöket, mobilapplikációkat és közös-
ségi médiafelületeket használ, hanem arra 
is, hogy a fi atalok hogyan viszonyulnak a 
környezeti problémákhoz, mennyire érdekli 
őket a globális klímaváltozás vagy a termé-
szet megóvása, hol hallott ak ezekről először 
és szoktak-e olvasni ilyen témájú híreket.
A kutató által összeállított  39 kérdést tar-
talmazó kérdőívet összesen 516 nyolcadik 
osztályos diák, 752 középiskolás és 304 
egyetemi hallgató töltött e ki a Heves megyei 
Gyöngyösi járásban.
„Azért esett  a választásom ezekre a korcso-
portokra, mivel a mostani 14-25 éves gene-
rációt a jövőben még inkább érinteni fogják 
az egyre fokozódó környezeti problémák, 
ezzel egy időben viszont azt a tudást is elsa-
játíthatják – akár online –, amely megoldást 
jelenthet a kialakult környezeti nehézségekre. 

A Gyöngyösi járás pedig azért kiváló kutatási 
helyszín, mert az általános iskolától az egye-
temig mindenféle szintű oktatási intézmény 
jelen van a térségben, emellett  találhatunk itt  
hegységet, erőművet és tájvédelmi körzetet is, 
ami lehetővé tett e számos specifi kus kutatási 
kérdéskör bevonását” – hangsúlyozta a fi atal 
kutató, aki maga is gyöngyösi származású.
Ezekkel a témákkal kapcsolatos híreket olvas-
nak leggyakrabban a Gyöngyösi járásban élő 
és tanuló fi atalok.
A felmérés során kiderült, hogy a környezet-
tudatos életmódról a megkérdezett  fi atalok 
28,1 százaléka óvodában, 41,5 százalékuk 
pedig alsó tagozatban hallott  először, ám 
hogy ki mit ért ez alatt , az igen változatos. A 
válaszadók 76,3 százaléka például szelektíven 
gyűjti a hulladékot, 65,1 százalékuk igyek-
szik spórolni az energiával és a vízzel, de né-
hányan a saját kerti zöldségek termesztését, 
a biotermékek vásárlását és az elektromos 
autók elterjedését is ide sorolták. Főleg a kö-
zépiskolások között  többen említett ék azt is, 
hogy önkéntes akciók keretében rendszere-
sen szednek szemetet, a palackozott  ásvány-
vizet pedig csapvízzel helyett esítik.
„A diákok tehát összességében környezett u-
datosnak ítélik magukat és próbálnak hozzá-
járulni a környezetvédelemhez, a hírolvasási 
szokások alapján azonban kiderült, hogy 
önmaguktól csak nagyon kevesen tájékozód-
nak a témában. A legtöbben inkább fi lmek-
kel, zenékkel (63,4%), sportt al (53,5%) és di-
vatt al (44,1%) kapcsolatos híreket olvasnak, 

de csak 4,5 százalékuk olyan, aki ténylegesen 
el is olvassa a hír jelentős részét. Mindez arra 
enged következtetni, hogy ismereteik több-
ségére a tantárgyi órák keretein belül tesz-
nek szert” – összegezte eredményeit a fi atal 
kutató, aki szerint az online kommunikáció 
eszközeivel sokat lehetne fejleszteni a fi atalok 
környezett udatos magatartásán.
A felmérés alapján a fejlesztéshez minden 
feltétel adott , hiszen a megkérdezett  fi atalok 
97,9 százalékának van saját okostelefonja, sőt 
jócskán vannak olyanok is, akiknek iskolai 
teendőikhez laptop (71,7%), grafi kai progra-
mokhoz, videószerkesztőkhöz és játékokhoz 
pedig jobb teljesítményű asztali számítógép 
(64,6%) is rendelkezésükre áll. A mobilapp-
likációk többségét jelenleg csetelésre és in-
teraktív idegennyelv-tanulásra használják a 
diákok, a közösségi médiafelületeken pedig 
bevallásuk szerint naponta 0,5-4 órát, a leghí-
resebb videómegosztón pedig napi 1-6 órát 
is eltöltenek.
Dr. Szeberényi András szerint mindez nem-
csak elgondolkodtató adat, hanem híd is a 
következő generáció felé. A környezett uda-
tosság, az online kommunikáció és a terüle-
tiség hármasát ötvöző kutatás segítségével, 
illetve különböző oktatóvideókkal és erre a 
célra fejlesztett  mobilapplikációkkal egyér-
telműen meg lehetne szólítani a fi atalokat és 
át lehetne adni számukra a környezeti prob-
lémák leküzdésére szolgáló alternatívákat.

FORRÁS: DR. SZEBERÉNYI ANDRÁS, 2020. 07. 23.
(NATGEO)

Környezettudatosság 
az okostelefonok világában

EZEKKEL A TÉMÁKKAL KAPCSOLATOS HÍREKET OLVASNAK LEGGYAKRABBAN A GYÖNGYÖSI JÁRÁSBAN ÉLŐ ÉS TANULÓ FIATALOK.
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• Tuskómarás (fák, cserjék),

• Telektisztítás,

• Fűkaszálás,

• Fakivágás,

• Kertkarbantartás,

• Füvesítés,

• Növényültetés,

• Permetezés,

• Zöldhulladék elszállítás,

• Nagyobb zöldterület nyírása fűnyíró 

traktorral

Minden, ami kert!

Hívjon bizalommal!
Csereklye Csaba

Tel.: 06-20 8228502

e-mail: csaba.csereklye@gmail.com
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Közérdekű telefonszámok
Mentők 104

Tűzoltók 105

Rendőrség 107

Szentendrei Rendőrkapitányság 06-26/502-400

Tahi Rendőrőrs 06-26/387-140

Körzeti megbízott –

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 – 18:00

Kedd:  .......................................... 8:00 – 12:00

Szerda:  ..................................... 13:00 – 17:00

Csütörtök:  ................................... 8:00 – 12:00

Péntek:  ....................................... 8:00 – 12:00

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

Csütörtök:  ............................................... 8:00 – 15:00

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

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

Csütörtök:  .............................................  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

ju
s

május 4. Kommunális Szelektív

május 11. Kommunális Zöld

május 18. Kommunális –

május 25. Kommunális –

Jú
n

iu
s

június 1. Kommunális Szelektív, Zöld

június 8. Kommunális –

június 15. Kommunális –

június 22. Kommunális Zöld

június 29. Kommunális Szelektív

Zöld Híd Régió Nonprofi t Kft elérhetőségek:

Telefon: 06 (28) 561-200,

Postacím: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.

E-mail cím: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu,

Honlap: www.zoldhid.hu

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

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

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

PÓCSMEGYER – LEÁNYFALU

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

Munkanap Hétvége és ünnepnap

Pócsmegyer Leányfalu Pócsmegyer Leányfalu

5:00 5:05  **4:50 **4:55

5:45 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.
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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

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

K E D D

 8:00 – 12:00  ....... Családsegítő – Martonné Balga Andrea
 16:00 – 17:00  ..........................  Görkori Suli – Gáspár Sándor
17:00 – 18:00 ..........................................  Karate – Sipos István

 18:15 – 19:15  ...........................  Cross Training – Sipos István

C S Ü T Ö R T Ö K

12:00 – 16:00  ....... Családsegítő – Martonné Balga Andrea
 17:00 – 18:00  ...........................................  Karate- Sipos István
 18:15 – 19:15  ...........................  Cross Training – Sipos István

S Z O M B A T

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

Civilek Háza állandó programjai
Surány, Akácos út 17

Hétfő, szerda, péntek 18:30 – 19:30

Női torna – Ficzek Kati

Tel.: 30/596-7581

Családsegítő – Martonné Balga Andrea

Ügyfélfogadás a PRK-ban

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

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

Karinthy Ferenc Könyvtár

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

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

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

Tel.: 06 30 831 0301 • E-mail: konyvtar@pocsmegyer.hu
facebook: Könyvtár Pócsmegyer-Surány
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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
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A kérdőív célja, hogy fölmérjük és ez alapján képviseljük a lakosság igényeit a helyi és helyközi 
közlekedéssel kapcsolatban.

Kérjük Önöket, hogy a minél pontosabb statisztikai adatok elérése érdekében a család minden 
tagja töltse ki a kérdőívet!

Kérjük, hogy az egyes kérdések alatt vonallal húzza alá az Önre legjellemzőbb választ!

Május hónapban a kitöltött kérdőívek a PRK-ban és a surányi Coop üzletben (Ági-bolt) elhelyezett 
gyűjtődobozokban leadhatók, illetve a kérdőív online is kitölthető a PS2.0 Pócsmegyer-Surány 
újragondolva Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/ps20.hu)

1. Ön állandó lakó vagy nyaraló a településen?

 Állandó lakó   Nyaraló

2. Ön a településen született?

 Igen   Nem

3. Ha nem a településen született, miért költözött a településre?

 Olcsóbb a megélhetés   Jobb, tisztább a levegő  Kertes házat akart  

 Csendesebb, mint a főváros   Nyugodtabb az élet  Jók a közlekedési feltételek

 Barátai, rokonai javasolták  Egyéb, éspedig   Nem tudja vagy nem Ön döntött

4. Jelenleg Ön a nap mely időszakában szokott utazni? (több válasz is jelölhető)

 04:00-05:59   06:00-07:59   08:00-09:59   10:00-11:59   12:00-13:59

 14:00-15:59   16:00-18:00   18:00-20:00   20:00-22:00

5. Jelenleg az Ön utazásának mely(ek) az elsődleges indoka(i)? (több válasz lehetséges)

 Munkába járás   Iskolába járás   Egészségügyi okok (orvos)

 Ügyintézés   Vásárlás   Szabadidős tevékenység   Egyéb

6. Jelenleg Ön milyen gyakran használ gépkocsit?

 Soha   Évente egyszer   Évente többször   Havonta egyszer

 Havonta többször  Hetente egyszer  Hetente többször   Naponta

7. Jelenleg Ön milyen céllal használja a gépkocsit?

 Munkába járás   Munkavégzés  Szabadság

 Kirándulás   Vásárlás   Ügyintézés

 Gyerekek iskolába vitele   Szórakozás, sport   Egyéb

8. Jelenleg Ön igénybe veszi a tömegközlekedést, ha elhagyja a települést?

 Igen, gyakran  Igen, esetenként   Ritkán  Nem

Közlekedési szokások és igények kérdőív
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9. Jelenleg Ön milyen tömegközlekedési eszközt használ? (több válasz lehetséges)

 Komp   Autóbusz   Hév   Vonat

10. Jelenleg Ön a hét mely napjain szokott utazni az előbb megjelölt tömegközlekedési eszközzel?

 Munkanapokon   Iskolai napokon   Ritkán utazom

 Nem szoktam igénybe venni a helyi közlekedést

11. Jelenleg Ön az alábbiak közül mely kompokat szokta rendszeresen használni?

 Pócsmegyer – Leányfalu  Szigetmonostor – Szentendre (Pásztor)

 Szigetmonostor – Szentendre (Határcsárda)   Göd – Horány

 Dunakeszi – Horány

12. Jelenleg Ön a hét mely napjain szokott utazni az előbb megjelölt komppal?

 Munkanapokon   Iskolai napokon   Ritkán utazom

 Nem szoktam igénybe venni a helyi közlekedést

13. Jelenleg Ön elégedett-e a 6. pontban megjelölt komp menetrendjével?

 Igen   Részben – nem elég sűrű

 Nem   Részben – nem elég korai/késői

14. Ön igénybe venné-e a tömegközlekedést, ha az szervezettebb és igényekhez igazított lenne a
szigeten?

 Igen, gyakran  Igen, esetenként   Ritkán  Nem

15. Igénybe venne-e egy helyi buszjáratot, mely Szigetmonostortól Tahi hídig kötné össze a tele-
püléseket érintve fontos állomásokat (révátkelők, orvosi rendelő, ABC, piactér stb.)

 Minden nap   Munkanapokon   Iskolai napokon

 Hétvégente  Heti 1-2 alkalommal   Ritkábban

 Nem vennék igénybe ilyen szolgáltatást

16. A nap mely időszak aiban venné igénybe a rugalmas szolgáltatást? (több válasz is jelölhető,
több válasz lehetséges)

 04:00-05:59   06:00-07:59   08:00-9:59

 10:00-11:59   12:00-13:59   14:00-15:59

 16:00-17:59  18:00-19:59   20:00-21:59

 22:00 után   Nem venném igénybe
KÖSZÖNETTEL: 

MWAJAS KRISZTA, BIRÓ JÓZSEF ÉS DR. SZILVÁGYI GÁBOR KÉPVISELŐK
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Most egy olyan madarat szeretnék bemutat-
ni, amely rejtett  életmódjával nem hívja fel
magára a fi gyelmet, s ha a laikus meg is lát-
ná véletlenül, azt gondolná, hogy „csak” egy 
vveréb. Nálam viszont, főleg tavasszal, mindig 
megjelenik, s napokon keresztül láthatom
az itatónál s annak környékén, ahol táplálék 
után kutat, s meglepetésemre a már kibon-
tott  napraforgó magot is elfogyasztja. Tol-
lazata nem feltűnő, de nagyon szép színár-
nyalatokat mutat. A házi verébre emlékeztet,
de csőre vékony, feje és melle ólomszürke,
fülfedője és feje teteje barnás árnyalatú.
Hazánkban költő fajként a múlt század első
felében jelent meg, először a Szigetközben,
majd a Bükkben, a Soproni hegységben, a
Pilisben, majd a Duna mentén egész közön-
séges fészkelővé vált. Az erdei szürkebegy 
hegyvidéken a fi atal fenyveseket, a bükkö-
sök újulatait, a patakparti sűrűségeket ked-
vveli, de ugyanúgy szereti az ártéri erdőket,
bbokrosokat, de egyre inkább fészkelhet a
vvárosok parkjaiban is. Évente kétszer költ. A 
fészket a tojó készíti, a talajhoz közel, csalán-
nal benőtt  bokorba, iszalaggal befutott  fi atal
fenyőre. A fészek alapja vékony ágacskákból
készül, amely közé mohát épít be, a fészek 
csészéjét szőrökkel béleli, kevés tollat is ke-
vverve bele. A hím csak felügyeli a fészeképí-
tést. Május elejére elkészül a fészek, a 4-7 kék 

színű tojáson csak a tojó kotlik 12-14 napig, 
a fi ókák szinte egyszerre kelnek ki, etetésük-
nél már a hím is segédkezik. A kotlási idő-
ben a hím éberen őrködik és védi a revírjét. 
A fi ókák újabb két hétig vannak a fészekben, 
amikor kirepülnek, a farkuk még nagyon 
kicsi és gyengén repülnek, a sűrű bozótban 
rejtőzködnek, ahol a szüleik még egy dara-
big etetik. A legtöbb énekes madár fi ókája a 
fészek elhagyásakor még gyengén repül, de 
a szülők továbbra is etetik őket. Tehát nem 
szabad „megmenteni” a kirepült fi ókákat, 
ha rájuk találnánk, mert nem árvák és nem 
elhagyott ak, jellegzetes hívó hanggal jelzik 
a papának-mamának, hogy éhesek és merre 
bujkálnak. Persze, ki vannak téve a veszély-
nek, hogy természetes ellenségeik elkapják 
őket, de ez az élet rendje. Viszont az emberi 
településeken a sok (kóbor) macska már 
természetellenesen növeli az elpusztított  fi -
ókák számát, ők pedig nem azért ölik meg, 
hogy megegyék, mint mondjuk a karvaly, 
hanem sokszor csak pusztán „kedvtelésből”. 
Ezért hasznos, ha a szabadon kószáló macs-
kák nyakába csengett yűt kötnek, hogy ne 
tudják észrevétlenül megközelíteni a bokrok 
közt lapuló madárfi ókákat.
Az erdei szürkebegy nyáron át rovarok-
kal, pókokkal táplálkozik, ősszel-télen 
bogyókat és magvakat is fogyaszt. A ha-

zai állomány rövidtávú vonuló, a telet a 
Földközi-tenger környékén tölti, de eny-
he teleken át is telelhet.
Az erdei szürkebegy színesebb rokona a 
havasi szürkebegy, amely nevéhez illőenyy
magas hegységek költő madara, nálunk az 
ősz második felétől láthatóak vonuló pél-
dányai. Kőfejtőkben, várromokon, sziklás 

yhelyeken láthatjuk kisebb csapatait vagy 
magányos példányait. Elég bizalmas ma-
dár, néhány méterre megközelíthető. Ha 
közelebbről nézzük, látszik a testoldal erős 
vörösbarna csíkozott sága, a világosan ke-

kresztsávozott  torok, a két fehér szárnycsík 
és a narancssárga csőrtő. Nekem a visegrádi 
Fellegvár körül sikerült lencsevégre kapni.
2017. január 18-tól egy harmadik szürke-
begy faj is felkerült a hazánkban megfi gyelt 
madárfajok listájára, mégpedig a szibériai 
szürkebegy. Surányban sikerült lencse-yy
végre kapnom, miközben az erdei szürke-
begyek után kutatt am. Amint a neve is el-
árulja, É-Szibériában és az É-Urál mindkét 

goldalán költ, ritka kóborlóként Ny-Európáig 
is eljut időnként, így kerülhetett  el az emlí-
tett  időpontban hazánkba is. Mérete kb. az 
erdei szürkebegyé, jellemző rá a széles és 
hosszú, aranysárga szemöldöksáv, amelyet 
kihangsúlyoz a sötét pofa és fejtető.
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Madarakról mindenkinek – 
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