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Értesítjük kedves Olvasóinkat, hogy a következő lapszám-
tól a Magyar Posta nem vállalja a Kisbíró újság kézbesítését
az állandó lakosok számára.
Az újság továbbra is ingyenesen elérhető az alábbi helyszíneken:

Pócsmegyeren:
• Megyeri közért
• Gyógyszertár
• Iparcikk bolt
• Takarmánybolt
• Pócsmegyer Rendezvényközpont
• Dohánybolt

Pócsmegyer-Surány Nyugdíjasok Egyesülete felajánlott a, hogy azon rá-
szorultaknak akik mozgásukban korlátozott ak, megszervezik az újság kéz-
besítését. Kérjük igényüket július 10-ig jelezzék telefonon: 26/200 013,
vagy e-mailen: kisbiro@pocsmegyer.hu, (hétfőtől csütörtökig 8:00 - 16:00
óra között )

Surányban:
• Presszó, Napsugár tér
• Ági közért

Felhívás a parlagfű elleni védekezésre! 
5. oldal
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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 május hónapban az alábbi dönté-
seket hozta, a képviselő-testület hatásköré-
ben eljárva a polgármester:
Döntés született  az önkormányzat 2020.
évi zárszámadásáról szóló rendelet, vala-
mint az önkormányzat vagyonáról szóló
5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendele-
tet módosító rendelet elfogadásáról.

Elfogadásra került továbbá a Polgár-
mesteri Hivatal vezetője által, valamint 
a Pócsmegyer Község Önkormányzat 
vezetője által tett, a belső kontrollrend-
szer működéséről szóló nyilatkozat, a 
2020. évi belső ellenőrzési munkáról 
szóló beszámoló, a Pro Pócsmegyer Te-
lepülésfejlesztési Kft. 2020. évi mérleg-
beszámolója, a Figyelj Rám! Közhasznú 
Egyesület 2020. évi tevékenységéről szó-
ló beszámoló.

Döntés született  arról, hogy a Duna sétány 
Nyárfa sor és Ági Közért közé eső része 
mart aszfalt burkolatt al felújításra, pormen-
tesítésre kerül. A munkálatok elvégzését 
megelőzően szükséges, hogy a polgármes-
ter az útburkolat elkészítésére beszerzési 
eljárást folytasson le, melynek keretében 
szerződést köt majd a legjobb ajánlatot be-
nyújtó vállalkozóval az útjavításra.
A Polgármester elfogadta Pócsmegyer 
Község Önkormányzata gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatainak 2019. 
évi ellátásáról, a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alap-
ján készült beszámolót. 
A helyi rendeletek megtekinthetők a 
www.pocsmegyer.hu oldalon.

ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA – JEGYZŐ

Önkormányzati hírek

Tájékoztatás

Ezúton szeretnénk tájékoz-

tatni a Tisztelt Lakosságot

arról, hogy Pócsmegyer Köz-

ség Önkormányzat Képvise-

lő-testülete 2/2021. (II.10.)

számú önkormányzati ren-

delete értelmében a Köz-

szolgálati Tisztviselők Napja

munkaszüneti nap a polgár-

mesteri hivatal dolgozói szá-

mára.

A rendelet értelmében

2021. július 1-jén, csütör-

tökön a Polgármesteri

Hivatal zárva tart.

Megértésüket köszönjük!

ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA – JEGYZŐ

Tájékoztató a polgármesteri hivatal 

ügyfélfogadásáról

A járvány elleni védekezés érdekében a Polgármesteri Hivatal-
ban a személyes ügyfélfogadásra 2021. május 31-től

 Hétfőn:  13-16,30 óráig

 Szerdán:  13-16,30 óráig

előzetes bejelentkezés alapján van lehetőség.

A megbeszélt időpontra kérjük, hogy pontosan jelenjenek meg.
Tekintettel arra, hogy az előadó előtt egyszerre egy ügyfél tartóz-
kodhat, ezért kérjük, hogy csak a ténylegesen ügyet intéző sze-
mély érkezzen a megbeszélt időpontra.

Kérjük használják a bejárat mellett a falon található kézfertőtle-
nítőt!

Az ügyintézés alatt a maszk viselése kötelező!

Időpont egyeztetésre az előadókkal történt megbeszélés alapján
a honlapunkon található telefonszámokon, vagy elektronikus le-
vélben van lehetőség.

Megértésüket köszönjük! 

ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA – JEGYZŐ
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Pócsmegyer Község Polgármesteri Hivatala

2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.
Tel.: 06 (26) 814-850, Fax.: 06 (26) 395-702,
E-mail: onkormanyzat@pocsmegyer.hu
Weboldal: www.pocsmegyer.hu

FELHÍVÁS ÁLLATTARTÓKNAK!

Tisztelt Lakosok!

Lehetőség nyílt arra, hogy Pócsmegyer Község Önkormányzata induljon a Ma-
gyar Faluprogram keretében a Felelős állattartás elősegítése című pályázaton.

A pályázat keretében lehetőség van a település lakóinak tulajdonában lévő

kutyák, macskák állatorvos által elvégzett:k

• ivartalanítására és/vagy

• kizárólag veszettség elleni összetevőt tartalmazó monovalens védőoltás be-

adására

• kutyák esetébenk mikrochippel történő megjelölésére.

A benyújtáshoz szükséges az állattartók körében végzendő, a kiírás keretében tá-
mogatható tevékenységek elvégzésének igényét alátámasztó Hozzájáruló nyi-

latkozat kitöltése, valamint egy igényfelmérő ív aláírása. 

A Hozzájáruló nyilatkozat letölthető a www.pocsmegyer.hu weboldalról, szemé-
lyesen átvehető a Rendezvényközpontban.

A kitöltött Hozzájáruló nyilatkozat leadására személyesen van lehetőség,
mivel a helyszínen szükséges az Igényfelmérő ív aláírása.

Határidő: 2021. június 18.

Leadás helyszíne: Rendezvényközpont,
 Hétfő - Csütörtök 8-16 óra, péntek 8-12 óra

PÓCSMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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Felhívás a parlagfű elleni védekezésre!
Felhívom a Tisztelt Lakosság fi gyelmét arra, hogy a parlagfű elleni védekezés jogszabály 
által előírt kötelezettség az ingatlanok birtokosai (használói, tulajdonosai) számára.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: 
Törvény) 17. § (4) bekezdése a parlagfű mentesítés érdekében előírja, hogy az ingatlan 
használója (tulajdonosa) köteles a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni, és 
ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
Az általános gyomfertőzés elleni védekezési kötelezettséget a növényvédelmi tevékeny-
ségről szóló 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet, valamint a parlagfű elleni közérdekű védekezés 
végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapí-
tásának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008.(VIII.30.) Kormányrendelet 
szabályozza.
A települések belterületén a jegyző hatásköre a parlagfűvel fertőzött ingatlanok tulajdono-
saival szemben eljárni, külterületen a növény- és talajvédelmi hatóság ellenőrzi a parlagfű 
fertőzöttséget. A jegyző ún. közérdekű védekezést rendelhet el a fertőzött ingatlanra, ha 
a tulajdonos gyommentesítési kötelezettségének nem tesz eleget. A közérdekű védekezés 
költségeit a gyomfertőzött ingatlan tulajdonosának kell viselnie. A közérdekű védekezés 
elrendelését követően minden esetben növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor.
Növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult. A bír-
ság összege bel- és külterületen a fertőzött terület nagyságától függően egyaránt
15.000.-5.000.000.-Ft-ig terjedhet.
Mindezekre tekintettel de leginkább azért mert a parlagfű allergiával küzdő társaink élet-Mindezekre tekintettel, de leginkább azért, mert a parlagfű allergiával küzdő társaink élet
minőségét rendkívüli mértékben rontja a levegőben szálló parlagfű pollen, kérem Önöket, 
hogy végezzék el a gyommentesítést, és azt tartsák fenn egészen őszig.

Együttműködésüket köszönöm!
ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA – JEGYZŐ 
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Figyelem! Fontos!

Olvassa végig (kis)kamasz 

gyermeke, tanítványa bizton-

sága érdekében!

Sajnos az utóbbi hónapokban megnöve-
kedett  a gyermekkorúak ( 14. életévét be
nem töltött  gyerekek)  sérelmére, az inter-
neten elkövetett  zaklatások, behálózások 
(grooming) száma. A pandémia miatt  a
gyerekek több időt töltött ek a számítógép
mellett , bátran beszélgett ek számukra is-
meretlen emberekkel, jóhiszeműen fotó-
kat, videókat küldtek magukról olyan sze-
mélyeknek, akik visszaéltek ezekkel.
A rendőrség igyekszik felderíteni és az
ügyészség bíróság elé állítani azokat, akik 
álprofi l mögött  ismerkedve zaklatják,
kényszerítik a gyerekeket. Nagyon fontos,
hogy a szülők és a pedagógusok tudjanak 
a problémáról, beszélgessenek a gyerekek-
kel az internetes ismerkedés veszélyeiről,
igyekezzenek olyan bizalmi viszonyt kiala-
kítani, amelyben bátran fordulhat hozzá a
gyerek tanácsért vagy segítségért!

Hogy is történik mindez a valóság-

ban?
A legtöbb esetben a sértett  internetes já-
tékon keresztül ismerkedik meg hasonló
korú gyermekkel…legalábbis ezt tudja
róla, mivel a valóságban a másik fél álprofi l
mögé bújt felnőtt  ember, aki néhány üze-
netváltás után megkéri, hogy a beszélgetést
a Snapchatre vagy a TikTokra tegyék át, ott  
zavartalanul, privátban tudnak ismerkedni.
A gyerekek általában eleget tesznek ennek,
majd kérésre fotót küldenek magukról. Az
első fotók átlagos, sokszor csak az arcot áb-
rázoló fotók…

De mi is a Snapchat és a TikTok? A felnőttek 

többsége nem használja egyik alkalmazást

sem, de talán még nem is hallott róla.

A Snapchat kommunikációs alkalmazás,
amiben a felhasználók képes és videós üze-
neteket küldenek egymásnak. Ezeket az
üzeneteket csak nagyon rövid ideig láthatja
az, aki megkapja őket és a feladó dönti el,

hogy mennyi ideig legyenek láthatóak a
küldött  üzenetek. A  beállítható idő ma-
ximum 10 másodperc. A tinik szeretik a 
Snapchatet, mert imádnak csetelni, meg-
osztani és beszélgetni. Az alkalmazás le-
hetővé teszi, hogy olyan képeket, videókat
is megosszanak, amiket egyébként nem 
szeretnének a végtelenségig másokra bíz-
ni, például előnytelen szelfi ket, vagy vicces 
dolgokat másokról.
A TikTok egy olyan alkalmazás, amely k
lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy 
rövid videókat készítsenek, erre maximum 
1 percük van a felhasználóknak. A felüle-
ten visszajelzést is küldhetnek arról, hogy 
mennyire tetszett  egy videó, kommentel-
hetnek, sőt üzenetet is küldhetnek más
felhasználóknak.
…a számítógép másik oldalán ülő felnőtt  
ember is küld magáról az internetről le-
töltött  gyermekfotót, beszélgetésük során 
kedves, megnyerő, érdeklődő gyereknek 
adja ki magát, így gyorsan az áldozata bi-
zalmába férkőzik és hiányosabb öltözetű 
képet kér. A naív gyerekek sok esetben 
ennek is eleget tesznek. Hiányos öltözet-
ben, félmeztelenül fotózott  testükről fotót 
küldenek. És a pokol itt  kezdődik! A másik 
fél egyre durvábban követelőzik és zsarolni
kezdi a gyereket. Azt állítja, hogy a már ko-
rábban kapott  képeket közzé teszi a világ-
hálón vagy pedofi l oldalra feltölti. A sértett  
gyerekek – att ól tartva, hogy a nyilvános-
ság, a szüleik, tanáraik előtt  megszégye-

nülnek- további képeket, illetve videókat 
küldenek meztelen testükről, esetleg „vágy-
keltő” testhelyzetben, önkielégítést végez-
nek utasítások szerint. A kényszerítésnek,
követelőzésnek természetesen nincs vége, 
mert a zsaroló újabb fotókat, videókat 
kér. A gyerek pedig egy olyan spirálba ke-
rül, melyből segítség nélkül nehezen vagy 
egyáltalán nem tud kiszállni. Megváltozik 
a viselkedése, magába forduló lesz, romlik 
a tanulmányi eredménye és a szülő, a peda-
gógus gyanakodni kezd. Esetleg a gyerek 
lebukik a szülő előtt , mert rajtakapják fotó, 
videó készítése során, de előfordul, hogy ő 
maga mondja el, hogy bajba került. 
A behálózók tudatos stratégiát követnek, 
fi gyelve arra, hogy a beszélgetéseik bizal-
masak és titkosak legyenek, az áldozatról 
pedig minél több személyes információt 
tudjanak meg. Az online behálózók általá-
ban a biztos támaszt kereső fi atalok törődé-
sigényével élnek vissza. A kapott  fotókat és 
videókat azonnal rögzítik, mielőtt  a prog-
ram megsemmisítené azokat.

Abban az esetben, ha a szülő vagy a 

pedagógus tudomást szerez arról, hogy a 

gyerek sérelmére ilyen jellegű bűncselek-

ményt követtek el, tegyenek feljelentést a

rendőrségen! 14 év alatti gyereknél csak a 

törvényes képviselő tehet feljelentést, 14 

és 18 év között a gyerek saját maga és a

képviselője is megteheti. 

Rendőrségi felhívás



PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ 72021. június

18. életévét be nem töltött személy 

sérelmére zaklatás, szexuális kényszerítés

és gyermekpornográfi a bűncselekmények 

is elkövethetők. Azonban ha a sértett a 12.

életévét még nem töltötte be, a cselekmény

szexuális erőszak is lehet. A rendőrségi eljá-

rás lezárását követően az elkövető bűnössé-

géről az eljáró bíróság dönt a bizonyítékok

fi gyelembevétele után.

Mit tehet a szülő, hogy gyermeke 

ne váljon áldozattá?

• Beszélgessen gyermekével az internet 
használatáról, a net és az ismerkedés
veszélyeiről! Tudatosítsa gyermeké-
vel, hogy nem mindenki az, akinek 
kiadja magát, ezért legyen óvatos,
körültekintő és gyanakvó az idege-
nekkel szemben!

• A bizalom kiépítése fontos szülő és
gyerek között , aki ne érezze tabunak, 
hogy mivel foglalkozik szabadidejé-
ben, kivel ismerkedik!

• Ismerje meg azokat a játékokat, 
alkalmazásokat, melyeket a gyermeke
használ, hogy baj esetén ne isme-
retlenül álljon előtt e, illetve tudjon

beszélgetni róla!
• Mondja el gyermekének, hogy a 

sértő, zaklató üzeneteket ne törölje ki, 
azonnal mentse el képernyőkép men-
téssel ( screen shot ), mutassa meg 
önnek, hogy jelzéssel tudjanak élni a 
szolgáltató felé, esetleg feljelentéssel a 
rendőrségen. A zaklatót azonnal tiltsa 
le, ne válaszoljon neki és főleg ne 
küldjön semmilyen tartalmat!

• Fontos megtanítani, hogy a gyermek 
tudjon NEMet mondani. Igaz ez az 
iskolában és az interneten is. Ha olyan 
cselekvésre akarják rávenni, melyet ő 
nem akar megtenni, bátran mondjon 
nemet.

• A Snapchat és a TikTok esetében is 
13 éves kor a regisztráció alsó korha-
tára. Minél idősebb a gyerek, annál 
inkább képes megérteni, hogy mit 
szabad és mit nem szabad megosz-
tania magáról és másokról, és be is 
tudja tartani a megosztás szabályait.

• Az interneten olvasson utána, hogy 
milyen szülői felügyeleti programok/ 
szoft verek vannak, melyek működnek 
és védelmet nyújtanak. Ezek az alkal-
mazások képesek kiszűrni az ártalmas 
és nem helyénvaló tartalmakat a 

weboldalakon és a közösségi hálóza-
tokon. A htt p://www.police.hu/hu/
hirek-es-informaciok/bunmegeloz-
es/internet-biztonsag oldalon hasz-
nos információkat talál a felügyeleti 
programokkal kapcsolatban is.

• Beszéljék meg, hogyha gyermeke 
találkozni akar valakivel, akit online
ismert meg, mindig szóljon előtt e 
önnek, és csak az ön engedélyével és 
jelenlétében találkozzanak!

Mit tehet a pedagógus?

• Beszélgessen a diákokkal az internet-
ről, az internet veszélyeiről! 

• Ha a diák bizalmasan mesélni szeret-
ne önnek, hallgassa végig és esett ől
függően jelezze a szülőnek!

• Ha a diák viselkedése megváltozik, 
tanulmányi eredménye romlik,
folyamatosan fáradt, sokat hiányzik és 
zárkózott  lesz, annak oka van. Lehet
családi problémák bántják, azon-
ban lehet, hogy internetes zaklatás, 
bántalmazás vagy zsarolás áldozata 
lett , de nem mer szólni róla. Próbálja 
meggyőzni, hogy segítő szándékkal 
közeledik, bátran mondja el problé-
máját!

Amennyiben a gyerek bűncselekmény 

áldozata lett, tegyenek feljelentést! A 112-

es segélyhívó szám ingyenesen hívható. 

A http://www.police.hu/ugyintezes/

beadvanytetel oldalon minden szükséges

információt megtalál. 

Hamarosan beköszönt a nyári szünet, a 
gyerekek ismét ott hon lesznek, sok eset-
ben szülői felügyelet nélkül. Beszélges-
senek sokat, hogy elkerüljék az áldozatt á 
válást és a nyári szünetet se árnyékolja be 
semmilyen bűncselekmény!

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
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„Nem akartam író lenni. Min-
den egyébbel megpróbálkoz-
tam, csak hogy ne kelljen író-
nak lennem. Nyelvész voltam, 
vízipólózó, sportoló, edző 
akartam lenni, tanár. Életem 
egy szomorú szakaszában 
még kereskedő is voltam, meg 
tisztviselő, dramaturg , lektor, 
minden, csak író nem” – me-
séli egy interjúban Karinthy 
Ferenc. Valóban volt vízipóló-
zó, egészen fi atalon a Ferenc-
város vízipólócsapatában ara-
tott  sikereket, az egyetemen 
magyar–angol–olasz szakon 
tanult, a doktori disszertációját 
Olasz jövevényszavaink cím-
mel írta, és édesapja halála után 
családfenntartóként még ke-
reskedő is lett  a háború idején, 
az anyai nagyapa örökségét, 
egy kis zsinegboltot működte-
tett . Ezek azonban mind csak 
kitérők voltak, melyek gazdag 
alapanyagként járultak hozzá 
az író munkásságához.
1921. június 2-án született  Karinthy Fri-
gyes és Bőhm Aranka gyermekeként. 
A Karinthy László Ferenc Kristóf nevet 
kapta, de hamar ráragadt a Cini becenév, 
haláláig így szólított ák szerett ei, barátai, 
munkatársai és sokan mások. A tehetsé-
ges, de igen szétszórt író és a gyönyörű, de 
nagyon zaklatott  anya az előző házassá-
gukból egy-egy fi út hoztak az új családba, 
így hangozhatott  el az ismert mondás Ka-
rinthy Frigyes szájából: „Aranka kérem, 
a maga gyereke meg az én gyerekem 
veri a mi gyerekünket!” Nem volt egy „ti-
pikus” család az övék, ahogyan Karinthy 
Ferenc egy későbbi riportban fogalma-
zott . Egyfelől híres írók, művészek és azok 
gyermekei között  nőtt  fel Cini, édesapja 
arra nevelte, hogy gondolkodjon, legyen 
saját véleménye, de ugyanakkor gyakori 
volt a veszekedés a szülők között , folya-
matosan anyagi problémákkal küzdött ek, 
pedig Karinthy Frigyes az egyik legolva-
sott abb író volt akkoriban. A rossz példa 
hatására Cini már egészen máshogyan 
állt az élethez. „Másféleképpen vircsaf-
toltunk, mint a szüleim. Tán abból a fé-
lelemből, hogyha egy olyan zsenit, mint 

az apám, leláncoltak az anyagi gondok, 
akkor, úgy éreztem, nekem feltétlen 
stabilitásra kell törekednem. Sohasem 
költött em többet, mint amennyi volt. 
Mániákusan irtóztam az adóságtól. 
Kispolgár lennék?”
Az apa halála után (1938) lezárult egy 
korszak. Hirtelen rászakadt az élet Cini-
re, a zsinegbolt mellett  egyetemre járt és 
elkezdett  írni, novellái, regényei jelentek 
meg. Sokan segített ék, később, amikor 
szükséges volt, bújtatt ák. Édesanyja Ame-
rikába menekült az egyre fenyegetőbb 
helyzet miatt , és több levélben is kérte 
fi át, hogy menjen utána. „Tizennyolc éves
voltam; tudtam, ha én most elutazom a 
háború elől, örökre elszakadok a Petőfi  
Sándor utcától, barátaimtól, a vidám és 
vad szombat estéktől, az FTC-től meg 
a bajnokság reményétől, de még Krú-
dy Gyulától és Aranytól is. S érdemes-e 
úgy élni, hogy az ember nem sétálhat 
át a Lánchídon a Vízivárosba vagy a 
Ferenc József-hídon a Lágymányosra? 
Megírtam anyámnak, hogy most sem-
miképpen sem utazhatok Amerikába, 
ne is hívjon többé.” Aranka úgy döntött ,
akkor ő költözik vissza Magyarország-

ra. Rossz döntés volt, 1944-
ben Auschwitzban megölték.
Nemcsak anyját veszti el ha-
sonló körülmények között ,
hanem több rokonát, barátját,
ismerősét. A sok tragédia után
nagy lelkesedéssel, ifj ú hévvel
hisz az új rendszer kiépíté-
sében, de néhány éven belül
csalódik, és onnantól cinikus
humorral viszonyul a hatalom-
hoz. „Ma Kazimir telefonált, 
este menjek be a Házszente-
lőhöz, érdekes nézők lesznek.
Voltak is: Kádárék és Aczé-
lék. Évek, évtizedek óta nem
voltak új magyar darabnál.
(…) A közönség felismerte
a páholyban, sokan nézték,
és végén a szokásosnál hosz-
szabb, már-már tüntető taps
volt. Ő is nagyon tapsolt. Azt 
mondta, nem kritikus, nem
megy bele a részletekbe, csak 
gratulál, és további hasonló
sikereket kíván. Azt mond-
tam, én se megyek bele náluk 

a részletekbe, és én is további sikereket 
kívánok.” (Napló, 1978. december 14.)
A Házszentelő éles kritikája a vidéki ká-
der világnak, megmutatja, hogyan úsznak 
meg akár egy emberölési kísérletet is a 
párt emberei.
Prózáiban gyakran élete eseményeit dol-
gozza fel, a szereplők is sokszor megfelel-
tethetők valós személyekkel. Kiemelkedő 
regényei a Szellemidézés, a Kentaur, az 
Epepe, de írt sok novellát, tárcát, útirajzot 
is. Legnagyobb sikereit színdarabjaival 
érte el, ezekben jelenik meg leginkább 
kifi nomult szellemessége. Szinte minden 
évadban játsszák valamelyik színházban a 
mai napig a Gellérthegyi álmokat vagy a 
Dunakanyart, ismert még a Bösendorfer 
és a Gőz, de ne feledkezzünk meg a Han-
gok az űrben című egyfelvonásosról sem.
Szerett e Budapestet, szerett e Magyaror-
szágot, de ha lehetősége akadt rá, utazott . 
Hosszabb-rövidebb időt töltött  Francia-
országban, Svájcban, Olaszországban, az 
Egyesült Államok több nagyvárosában, 
Kubában, a Szovjetunióban, Japánban, 
Ausztráliában és még sorolhatnánk. 
1963-ban vásárolta kis telkét Leányfalun 

Száz éve született Karinthy Ferenc
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Szabadságon leszek végre ,
holnapt l m r nem j v k.
Nem kelteget anya reggel
és az ra sem cs rög.
Nem mondj k, hogy; reggelizz 
m r,
lt zz, futás, moss fogat!

Nem sz l senki; el ne késs nk!
Nem sie  et, noszogat.
Mateklecke? Elfelejtve!
Angol szavak? Á, minek?
Rajzra se kell bepakolni
fest ket meg pemzliket.
Nem kell kor n ágyba b jni ,
nincs k ny rgés, hajcih ,
tornazs kb l se szaglik ki
büdös zokni , vagy cip .
Eldugtam a tásk mat is,
minek, úgyse haszn lom?!
Meglehet, majd úgy, mint tavaly,
k nnyen meg se tal lom.
El ruljam, hogy leltem r ?
Pszt! Anya el   az titok!
A szag ut n , me   a szendvics
régt l benne lapít  t.

De most nincs, mi kedvem szegn ,
hah , sz p ny r, v  alak!
H vnak tavak, foly pa  ok,
rnyas erd k, v rfalak…

Kedvem sz  tyan? Lust lkodom.
Szabadid m? Tem rdek!
Ha játszani h vna b rki ,
garant ltan el rhet.
Elkész lt az rarendem, 
n zd csak, az le   r rva;
minden program sz nidei
zemmódhoz llítva .

rilistól októberig. Zsiga kutyájával gyak-
ran átevezett  a szemben levő Kacsa-szi-
getre. „Nem tudom megunni a Dunát.
A fürdést, úszást benne, a hajókázást 
rajta, vagy csak nézni a partról, kert-
ből, innen az ablakból. Hogy soha két-
szer nincs egyforma színe. Hogy mindig 
változik a szintje. Hogy sose nyugszik:
árad, apad, hullámzik, csillámlik, bor-
zolódik. És hogy Európa folyik át, itt  az
ablakom előtt . Élő víz, ez az izgalmas
benne.” (Napló, 1968.július 28.)
Sok tervvel vártuk születésének századik 
évfordulóját, hogy méltóképpen emlé-
kezzünk meg könyvtárunk névadójáról,
Karinthy Ferencről. Sajnos a járvány mi-
att  a rendezvények későbbre tolódnak,
de – a körülményekhez alkalmazkodva
– még az idén megrendezésre kerülnek.

SCHANDL ESZTER Fortepan / Hunyadi József

Mentovics Éva versei 

Vakáci , vagyis végre szabadság!
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Einstein soha nem lett  volna talán No-
bel-díjas tudós, ha nincs egy fi atal egye-
temista ismerőse, aki a rendszeres családi 
vacsora és ebéd során fi gyelmesen beszél-
getett  vele, érdekelte az állandóan kérdező 
fi atal, támogatt a kutatásaiban. Einstein 
tanulási nehézsége miatt  súlyos prob-
lémákkal küzdött  a poroszos iskolában, 
ezen kívül hátrányos családi helyzete is 
akadálya lehetett  volna a tanulmányainak, 
de szerencsére akadtak olyan felnőtt ek, 
akik méltányolták különleges probléma-
megoldó gondolkodását, szorgalmát és 
kitartását.
Minden helyzetből ki lehet keveredni. Ha 
ez az életfelfogásunk a családban, nem 
gondolja másképp gyermekünk sem. Az 
anyagi biztonság kiegyensúlyozott á tesz, 
de ezt meg kell teremteni, ami küzdelem-
mel jár sok-sok család számára. Nem az a 
baj, hogy szegények vagyunk, inkább az, 
ha ezt úgy kompenzáljuk, hogy különféle 
ártó szokásokat alakítunk ki, tehetetlenül 
kesergünk vagy bűnbakokat keresünk. 
Akit nagyon féltenek, óvnak mindenki-
től és mindentől, az a kisgyerek nem lesz 
felvértezve ellenállóképességgel, sem lel-
kileg, sem fi zikailag. Ki az, aki egész éle-
tében védeni képes gyermekét? Senki. A 
gyermeknek rugalmasan alkalmazkodnia 
kellene a váratlan helyzetek sokaságához. 
Ilyen az élet, de hogyan alakulhat ki bár-
kiben is az a lelkierő, amivel a nehézségek 
ellenére is képes jól boldogulni, jól teljesí-
teni bárhová kerül?

Emmy Werner fejlődéstani pszichológus 
végzett  kísérletet 698 gyermekkel. Szü-
letésüktől egészen harmincéves korukig 
kísérte őket fi gyelemmel. Azt vizsgálta, 
hogy a stabil és a kockázatos családi hát-
térrel rendelkezők hogyan boldogulnak az 
élet kihívásaival. Az eredmény meglepte a 
szakmát. A kockázatos hátt érből induló 
gyerekek között  akadtak olyanok, akik 
jó képességű, határozott  és gondoskodó 
felnőtt ekké váltak, miközben hasonló pa-
raméterekkel induló társaik komoly prob-
lémákkal, többen priusszal rendelkeztek 
már nagykorúságuk idején.
A kérdést sokan vizsgálták: hogyan voltak 
képesek sikereket elérni a társadalom-
ban, annak ellenére, hogy életük a kezde-
tektől tele volt nehézségekkel?
Megállapított ák, hogy mindegyiknek 
gyermek korában volt egy felnőtt  támoga-
tója. Ez a mentor lehetett  egy idősebb test-
vér, szülő, tanár vagy akárki a gyermek kör-
nyezetében. A másik közös pont volt, hogy 
mindegyik gyermek önállóan, függetlenül 
és saját szabályai szerint viselkedett , ami 
általában egy erős belső teljesítmény-ori-
entációban nyilvánult meg. Mélyen hitt ek 
abban, hogy saját maguk képesek befolyá-
solni eredményeiket. Minden hibájukból 
tanultak, és a maguk hasznára fordított ák.
Természetesen a pozitív személyiségje-
gyek megléte nem elég ahhoz, hogy min-
den akadályt leküzdve sikeres felnőtt  vál-
jon gyermekeinkből.
Nem szabad elfelejteni, hogy a sikeresség 
mindenkinél mást jelent. Ha valaki a saját 

életében átélt nehézségeket képes leküzde-
ni, céljai vannak, amit el tud érni, akkor már 
megharcolta a maga háborúját. Ez lehet, 
hogy csak egy érett ségi, lehet, hogy csupán 
nyolc általános, de az is lehet, hogy ösztön-
díj egy menő egyetemre, egy jó vállalkozás, 
biztos állás.
Vajon lehet javítani, erősíteni a gyermeke-
inkben a megküzdési képességet? A szak-
emberek úgy gondolják, igen, lehet harcos-
sá nevelni gyermekeinket.
Fontos, hogy legyen pozitív a családi kap-
csolat. A közös beszélgetéseket bizalom jel-
lemezze. Teremtsünk kiszámítható családi 
környezetet (kialakult életritmus, szoká-
sok) a gyerek körül, ami segíti abban, hogy 
a világ megismerhető legyen.
Az őszinteség nagyon fontos. Az egyéni 
tévedések, kudarcok beismerése és elisme-
rése, valamint felismerése, hogy ezek az élet 
részei, ett ől nem dől össze a világ a mi dol-
gunk, felnőtt eké. 
Szerencsések azok a csemeték, akiknek a 
szülei közül legalább az egyik szintén rezi-
liens ember.
Talán vannak között ünk, felnőtt ek között  
olyanok, akik általában látják a lényeget, 
képesek messzebbre látni, mint a saját kis 
világuk. Nyitott ságuk szinte mindenre és 
mindenkire kiterjed, szeretik a lehetősége-
ket megragadni. A kritikát jól tűrik, örülnek 
a véleményeknek, segítik és igyekeznek el-
lenőrzésük alatt  tartani saját hibáikat, képe-
sek a fejlődésre. A változás nem rett enti meg 
őket, tudják, hogy nem képesek mindent 
egyedül megoldani, szívesen veszik mások 
segítségét. Emberközpontúak, mindemel-
lett  szeretnek és tudnak is egyedül lenni. 
Öngondoskodók, gondot fordítanak a saját 
egészségükre, tájékozott ságukra, erőnlétük-
re. Mély érzelmekre képesek, együtt érzők, 
fi gyelmesek. Mindig van egy B tervük, nem 
ragadnak bele a kudarcokba.
A jelenre vonatkozóan azt tanácsolják a 
szakértők azoknak, akik alkalmazkodásukat 
szeretnék erősíteni: építs kapcsolatokat! Ta-
láld meg a céljaidat! Vadássz a jó dolgokra! 
Tedd fel a kérdést a váratlan helyzetek előtt : 
segít vagy árt? Nem az esemény, hanem a 
válaszod számít!
Lucy Hone tanácsával zárom soraimat: 
„tanuld meg megtalálni a jót a világban!”

TÖRÖK ANNA KAROLINA

Taplógomba
Május 23-án, egy ősi surányi lakos a Nagy Duna

sétányon lakik és elsétált az Akácos út végére,

ahol egy rendkívüli méretű 53 cm átmérőjű 

gombát talált amely a taplógombák családjába

tartozik.  A magyar neve májusi tinder gomba, 

a latin neve Plyporus ciliaete. Nem sárga géva-

gomba és nem a gyakori taplógomba, hanem

egy harmadik. 

Megkérdezett egy gombaszakértőt, aki a

pontos latin nevét is megmondta és hogy 

rekordméretű gombáról van szó.

Legyőzhetetlenek
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Bögrés raff aelló recept

Hozzávalók (1 bögre=300 ml):
• 2 tojás
• 1 bögre tej
• 2 bögre rétesliszt
• 1/2 bögre olvasztott  vaj
• 1 cs sütőpor
• 1,5 bögre porcukor

A tetejére:
• 1/2 bögre porcukor
• 1/2 bögre kókuszreszelék

A megsült forró tészta tetejére:
• 1 bögre habtejszín 
• kevés porcukor, kókuszreszelék a 

tálaláshoz
20×30 cm-es tepsi vajjal kikenve

Elkészítése:
1.   A tojásokat egészben felverjük, tovább
kavarjuk az 1 bögre porcukorral, olvasztott  
vajjal. Hozzáadjuk a tejet és a sütőporral el-
kevert réteslisztet.
2.   A kivajazott  tepsibe simítjuk, meg-
szórjuk fél bögre kókuszreszelékkel,
majd a fél bögre porcukorral. Előme-
legített  sütőben sütjük kb. 30-35 percig.
Magas a süti, tehát tűpróba vagy, ha alacso-
nyabbat akartok, akkor tegyétek nagyobb
tepsibe.
3.   A megsült forró sütire az 1 bögre tejszínt
rálocsoljuk. A tészta magába szívja.
4.   A kihűlt tésztát szeleteljük, megszórjuk 
vékonyan porcukorral, valamint kókuszre-
szelékkel.

Diós-fehér csokis szelet

Hozzávalók (22×22 tepsihez, 2 tész-
talaphoz):
Tésztához

• 3 tojás szétválasztva
• 10 dkg barna cukor
• 15 dkg darált dió
• 1 késhegynyi sütőpor

Krémhez
• 10 dkg fehércsoki
• 3 púpozott  evőkanál mascarpone

Tetejére
• 2-3 dkg reszelt fehér csoki

Elkészítése:
1.   A fehérjét verjük nagyon kemény hab-
bá. A tojássárgákat a cukorral keverjük jó
habosra.
2.   A tojássárgákhoz keverjük hozzá a dió
felét, majd a fehérjehab felét, végül a mara-

dék diót és fehérjét.
3.   Két részletben süssük – két vékony tész-
talap készül.
4.   Sütőpapírral bélelt tepsiben simítsuk el 
a massza felét, majd előmelegített  sütőben
180-as hőfokon süssük aranybarnára. Süté-
si idő kb. 20-25 perc.
5.   A tésztát a sütőpapírral együtt  vegyük ki 
a sütőből, s hagyjuk kihűlni. Süssük meg a
másik tésztalapot, s azt is hagyjuk kihűlni.
6.   A tésztáról óvatosan húzzuk le a sütőpa-
pírt – a tészta törékeny, éles késsel nyúljunk 
alá, így könnyű a papírt eltávolítani.
7.   A krémhez az apróra tört fehércsokit 
vízgőz felett  olvasszuk fel. A mascarponét
lazítsuk fel, keverjük jól össze, majd az ol-
vadt csokit adjuk hozzá és keverjük a kré-
met egyneművé.
8.   A tésztalapra simítsuk rá a krém kicsivel 
több mint felét, majd borítsuk rá a másik 
tésztalapot. Kenjük be a maradék krémmel
és reszeljünk rá fehér csokit.
9.   Legalább fél napig tartsuk hűtőben, ezu-
tán fogyasszuk.

Édes felfújt kuszkuszból, túróval és 

áfonyával

Hozzávalók:
• 20 dkg kuszkusz
• 3,5 dl tej + 1 ek méz (vagy cukor) + 

késhegynyi vaníliaőrlemény vagy fél 
tasak vaníliás cukor

• 25 dkg átt ört túró
• 3 nagy evőkanál tejföl
• 3 tojás szétválasztva
• 3-4 ek méz vagy 3-4 ek eritrit (vagy 

más édesítőszer)
• áfonyalekvár vagy juharszirup a tetejére
• szőlő- vagy porcukor szóráshoz
• friss áfonya (opcionális)

Elkészítése:
1.  A tejben keverjük el a mézet (vagy 
cukrot) és a vaníliás cukrot. Forraljuk fel.
Amint forr, el is zárhatjuk a tűzhelyet. Ad-
juk hozzá a kuszkuszt és fedő alatt  pároljuk 
puhára.
2.  Az átt ört túróhoz keverjük hozzá a tej-
fölt, a tojások sárgáját, a mézet (vagy éde-
sítőszert).
3.  A tojásfehérjéket verjük kemény habbá.
4.  Egy közepes keverőtálban elegyítsük a
puhára párolódott  kuszkuszt és a túrós-to-
jásos keveréket, végül fi nom mozdulatok-
kal keverjük hozzá a habbá vert fehérjét is.
5.  Öntsük vékonyan kivajazott  kisebb
tortaformába a masszát, majd 200 Celsi-
us-fokra előmelegített  sütőben süssük 40-
45 percig 180-as hőfokon, míg aranybarna 
színt nem kap.
6.  Hagyjuk kihűlni. Szépen szeletelhető.
7.  A tetejére kenjünk vékonyan áfonyalek-
várt, hintsük meg kevés szőlő- vagy porcu-
korral és adjunk mellé friss áfonyát.

Epres-bögrés morzsasüti

Hozzávalók: 32×24 cm-es tepsihez
• eper (kb. 70 dkg)
• 1 szál rebarbara (elhagyható)
• 1,5 bögre liszt
• 1,5 bögre zabpehely
• 1 bögre cukor
• csipet só
• 1-2 kk fahéj
• 25 dkg margarin/vaj

Elkészítése:
1.  A sütőt melegítsük elő 180 fokra.
2.  Az epreket megmossuk, a zöld szárát
eltávolítjuk. Ha nagyobbak, 2-3-4 felé vág-
juk, csak úgy nagyjából, és beleszórjuk a 
tepsibe. A lisztet, a zabpelyhet, a cukrot, a
csipet sót és a fahéjat késes aprítóba borít-
juk. Hozzáadjuk a felkockázott  hideg (!!!) 
margarint/vajat, és az egészet morzsásra
őröljük.
3.  2-3 marékkal rászórunk az eperre a 
morzsából, és kissé átforgatjuk az egészet. 
A maradék morzsát szórjuk rá egyenlete-
sen, kissé nyomkodjuk rá.  Mehet a közben
felmelegedett  sütőbe, és kb. 30-35 perc 
alatt  süssük meg. A gyümölcsből kiszökött  
lé szépen bugyborékolni fog a morzsa kö-
rül.

Jó étvágyat kívánunk!

Idesüss
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Farkasokkal a szarvasok 
elütése ellen

A Michigan Tech ökológusa, Rolf Peter-
son még emlékszik azokra az időkre, ami-
kor a Felső-félszigeten (Michigan Upper 
Peninsula) átvezető autóutakat szarvaste-
temek szegélyezték. Ennek akkor lett  vége, 
amikor az 1990-2000-es években szürke 
farkasokat telepített ek ide Minnesotából 
és Kanadából. Peterson szerint a farkasok 
megjelenése miatt  csökkent a szarvasgázo-
lások száma.
Hasonló eredményre jutott  egy másik 
kutatócsoport is Wisconsinban. Megál-
lapított ák, hogy a farkasok megjelenése 
megteremtett e azt a környezetet, amit a 
tudósok a „félelem területének” hívnak. 
Dominic Parker, a Wisconsini Egyetem 
természeti erőforrásokkal foglalkozó köz-
gazdásza, a tanulmány társszerzője szerint 
a gázolások száma nemcsak azért csök-
kent, mert a betelepülő farkasok vadászni 
kezdtek a szarvasokra, hanem azért is, mert 
a szarvasokban fellépő félelem az állatok 
viselkedésére is kihatott .
„Miután a farkasok feltűntek a megyében, 
nagyon rövid időn belül 24 százalékkal 
csökkent a szarvasgázolások aránya. A 
zsákmányállat viselkedésére is kihat, ha 
egy nagy ragadozóval él egy térségben. A 
farkasok az utak, a csővezetékek és a patak-
medrek mentén haladnak. A szarvasok ezt 
megtanulják, és alkalmazkodhatnak hoz-

zájuk” – mondta a phys.org hírportálnak 
Parker.
A szürke farkasok 1973-óta védett ek, 
1995-ben visszatelepítési program kereté-
ben kerültek a Yellowstone Nemzeti Park-
ba. Az USA 48 másik államában összesen 
5500 példány él. Noha haszonállatokra is
vadásznak, összességében mégis komoly 
megtakarítás, hogy csökkentik a szarvasgá-
zolások valószínűségét. Más kérdés, hogy 
például a farkaslesre érkezők a Yellowsto-
ne-parknak hoznak bevételt, amely nem 
jut el azokhoz a közösségekhez, amelyek-
nek együtt  kell élniük a farkasokkal. Ami
a szarvasgázolások kárait illeti az Egyesült 
Államok Közlekedési Minisztériuma sze-
rint évente több mint nyolcmilliárd dollár-
ról van szó, amit az említett  kutatóük alábe-
csült értéknek tartanak.

(FORRÁS: QUBIT.HU)

Úszó szeméthegyek – nemcsak a
Tiszán

Egykor folyó volt, ma inkább úszó sze-
métt elep a Drina és bosnyák, szerb, mont-
enegrói mellékfolyói. A szemétáradatot 
lebegő terelőgát tartóztatja föl a boszniai 
Višegrad mellett . “Ez egy hűtő, vagy va-
lami olyasmi” - mutatja Dejan Furtula, a 
višegradi Eko Centar aktivistája. „Tegnap 
hat vagy hét ilyen úszott  a vízen. Mivel 
a terelőkorlát átszakadt, ezért csak egy 
maradt itt , a többit valószínűleg elvitt e 
a sodrás a vízerőmű felé. Minden évben 
ugyanezzel a helyzett el szembesülünk.” 
Két kilométerrel lejjebb egy második kor-
látot állított ak fel, hogy a szemét ne aka-
dályozza a vízierőmű működését. Évente 
6-8 ezer köbméter lebegő hulladékot 
gyűjtenek itt  be.
A mikroműanyagok a halakba kerülnek, 
amelyeket megeszünk. Mivel itt  nincse-
nek újrafeldolgozó üzemek, a szemét 

nagy részét egyszerűen elégetik az ön-
kormányzati létesítményben. A lakosok 
pedig kénytelenek belélegezni azokat a 
gázokat, amelyek közben keletkeznek” – 
mondta Furtula.
„Olyan sok a szemét, hogy kénytelenek 
voltunk egy új tisztogató egységet felállí-
tani. Ezek a műveletek évente változóan 
25-100 ezer euróba kerülnek nekünk” 
- mondja Darko Frganja, a višegradi ví-
zerőmű környezetvédelmi osztályának 
vezetője. Bő negyedszázada vátozatlanul 
ez a helyzet. „Tavaly volt itt  Višegradon 
egy találkozó a montenegrói, szerb és 
bosnyák környezetvédelmi miniszterek 
között . De semmi sem történt. Csaknem 
két év telt el, és megint ugyanott  vagyunk 
- panaszolja Furtula. “Egyes becslések sze-
rint a területünk mindössze 60-70 száza-
lékán van infrastruktúra a szemét megfe-
lelő kezelésére.”
Hasonló a helyzet a szerb határnál is. Si-
niša Lakovics vadvízi evezéseket szervez 
a Lim-folyón, (a Drina mellékága), de 
egy ideje már inkább a tisztításával fog-
lalkozik. “Ezen a labdán a montenegrói 
futballszövetség jele van a válogatott  csa-
patuk játékosainak aláírásaival. Ha nem 
állítjuk meg, a boszniai Drinán és a Stá-
ván át Belgrádnál a Dunában köthetett  
volna ki.” 15 kilométerrel feljebb Siniša 
megmutatja nekünk, honnét ered ez a 
környezetvédelmi rémálom – a környék 
legnagyobb – de korántsem egyetlen il-
legális szemétlerakóhelyéről. A helyi civil 
szervezetek becslése szerint két monten-
egrói, két szerbiai és egy bosnyák önkor-
mányzatnak vannak illegális hulladékle-
rakói a Lim-folyó mellett .
Irena Vujovics, Szerbia környezetvédelmi 
minisztere nem tagadja, hogy sürgősen 
ellenőrizni kéne az illegális szemétt ele-
peket, de – mint mondja – a valódi meg-
oldásra több időre van szükségük. “Idén 
elkezdjük nyolc regionális szemét-újra-
feldolgozó központ tervezését. Ennek a 
fi nanszírozására a kölcsönöket már fo-
lyósított ák, és a papírmunka is intenzíven 
készül.” Ezek szerint nem egyhamar válik 
lehetővé, hogy a helyiek ismét zavartala-
nul horgászhassanak, vagy egy jót úszhas-
sanak – tiszta vízben.

(FORRÁS: EURONEWS) 

SZ. G.

Zöld hírek a nagyvilágból
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RAJZPÁLYÁZAT
nkéntes! Egyesület rajzpályázatot hirdet A 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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INGYENES

RUHABÖRZE

Június 17-én, csütörtökön 9-14 óráig
Dunakanyari- Család és Gyermekjóléti Szolgálat 

Használtruha, játék börzét tart

Pócsmegyer Rendezvényközpontban

Börze alkalmával nem áll módunkban használt ruhát átvenni!

Kérjük, létesítményre vonatkozó higiéniai szabályok betartására figyeljenek!
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Meghívó

A Köszi, önkéntes Egyesület 
minden érdeklődőt szeretettel vár

2021. június 19-én, 
szombaton 16.30-kor

A LEGJOBB HELYEK A SZIGETEN
rajzpályázatra beérkezett pályaművekből

rendezett kerítéskiállítás megnyitójára
a surányi Tavasz-Hóvirág utca sarkára.

A kiállítást megnyitja 
Kozák Zsuzsanna, esztéta

Az eseményen és 
június 20-án vasárnap 10-18 óra között 

a díjazott rajzokból készült képeslapok megvásárolhatók.
A díjazottak a tiszteletpéldányaikat akkor vehetik át.

A kiállítás megtekinthető 2021. július 27-ig!

A megnyitón kérjük, tartsák be az érvényes járványügyi előírásokat!
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Pócsmegyer Rendezvényközpont (PRK)
Pócsmegyer, Kossuth L. u. 27., Tel: 26/ 200-013, 

E-mail: prk@pocsmegyer.hu
www.prk.pocsmegyer.hu

NYITVA TARTÁS:

Hétfő - Csütörtök:  .......  8:00 - 16:00

Péntek:  ..........................  8:00 - 12:00

K E D D

 16:00 – 17:00 ..........................  Görkori Suli – Gáspár Sándor

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@dunakanyari.hu

Pócsmegyer-Surány

Nyugdíjasok Egyesülete

Klubnap minden kedden 17:00 – 22:00
a Civilek házában (Surány, Akácos út 17)

Telefonszám: 20 325 1960

Bankszámla: Takarékbank Zrt 50421026-10002845

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

IMPRESSZUM:

Felelős kiadó és szerkesztés: 

Pro Pócsmegyer Kft.,

2017 Pócsmegyer, Kossuth L. u.27., 

E-mail: kisbiro@pocsmegyer.hu; 

Tel.: 30/844 4439

Nyomás:  Pannónia Nyomda Kft., 
Budapest

Megjelenik havonta 1500 példányban

Az aláírt cikkekért, képekért a szerző 
viseli a felelősséget. A mondanivaló

nem feltétlenül egyezik a szerkesztőség 
véleményével; a sajtó- és szólásszabadság 

szellemében lapunkban helyt adunk 
egymásnak ellenmondó véleményeknek 

is, kivéve azokat, melyek egyéb okok 
miatt  (erkölcsi, szélsőséges, stb.) kerültek 

kitiltásra az újságból.
A hirdetések tartalmáért a kiadó 

felelősséget nem vállal. Szerkesztőségünk 
fenntartja az írások szellemiségét nem
érintő rövidítések és helyesbítések jogát.
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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 06-26/814-850 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

Jú
n

iu
s

június 1. Kommunális Szelektív, Zöld

június 8. Kommunális –

június 15. Kommunális –

június 22. Kommunális Zöld

június 29. Kommunális Szelektív

Jú
li

u
s

július 6. Kommunális –

július 13. Kommunális Zöld

július 20. Kommunális –

július 27. 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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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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Megkezdem ügyvédi tevékenységem a Dunakanyarban!

Pászthoryné Dr. Tóth Mária ügyvéd

Több évtizedes szakmaai gyakorlattal rendelkezzem

• polgári jogi (pl. ingaatlanokhoz kapcsolódó 
ügyek, öröklés, adóssság behajtás), 

• családjogi (pl. házassság megszűnése, házasssági 
vagyonjog, szülői felügyelet, gyermek tartássa)

• munkajogi ügyek teerületén

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, vagy 

info@toth-ugyvediiroda.hu,

További infók a weboldalon:  www.toth-ugyvediiroda.hu
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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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AA karvaly – egy a nála talán közismertebb
– vércséhez hasonló méretű, de csendes,
rejtett  életmódja miatt  nehezebben ész-
revehető, gyakori ragadozó madár. Euró-
pában Magyarországon és itt  Pócsmegye-
ren is él, költ, és nagyon kultúrakövető faj.
Már akár kertekben, kisebb facsoportok-
bban, arborétumokban vagy városokban
is megtelepedik, ahol vannak fák, és na-
ponta elfogja majd elfogyasztja a kisebb
énekes madarakat. A fa vagy erdő nélküli
élőhelyeken ritkán fordul elő. 
AAz ivari kétalakúság jellemző rá, mivel a
tojó – a gyakorlott  szeműeknek – látható-
an nagyobb, mint a hím. Viszonylag hosz-
szú, 12 darab farktollán négy-öt sötétebb
keresztsávot visel, mint a héja is. Szemük 
élénksárga és a kismadarak oldaláról néz-
vve vészt jósló. Rendkívül vérmes, gyors és
kegyetlen. Mióta egyáltalán van tudomá-
nyos madár megfi gyelés, az óta közismert
szakmai körökben, hogy heves támadásai
közben se szeri se száma nincsen a bal-
eseteinek. Ilyenkor, amikor a zsákmány 
után veti magát, csupán a kiszemelt zsák-
mányra összpontosít, amely néha a saját

életébe is kerül. Amikor ablaknak repül, 
vagy egyéb, számára megtévesztő tárgy-
ba ütközik. Itt  kell meg említenem, hogy 
községünkben egy madár és vadonélő 
emlősmentő vállalkozás született , ahol 
adott  esetben segítséget kérhetünk. A fi -
atal 3 gyermekes családfő vállalkozó Kor-
csog Krisztián, akinek a telefonszáma:
06 20 806 9433.
Mivel a felnőtt  és röpképes példányainak 
életveszélyes ellensége nincsen, ma már 
korlátlanul szaporodik. Hazai állománya 
a 2000-2012 MME felmérése alapján 
3-4000 párra tehető, és stagnáló tenden-
ciát mutat. Ha saját 1970- 2021-ig terje-
dő megfi gyeléseimet nézem, lényegesen 
gyakoribbá vált, mint volt. Ez a már em-
lített  életmódja és védett ségének is kö-
szönhető. Amíg lőhető volt, nem kevés 
esett  áldozatul.
A faj júniusban való tárgyalásához főleg az 
adta az aktualitást, hogy egy, a többi hazai 
ragadozó madárhoz képest az egyik ké-
sőn költő és fi ókáit nevelő fajról van szó. 
Addig ameddig a rétisas, vagy egerészölyv 
már kora tavasszal elkezdik a költést, ad-

dig a karvaly csak májusban. Mivel a kot-
lási ideje egy hónap, a fi óka nevelési ideje 
a legtöbb párnak júniusban folyik. Ilyen-
kor az átlagos, saját maguk részére elegen-

kdő táplálék mellett  a kikelt 4-5 fi ókának 
is kell zsákmányolniuk. Ezért a június az 
apró madarakra nézve fokozott an veszé-
lyes. Így a madártani beszámolókban és 
interjúkban elhangzó egyik leggyakoribb 
mondat úgy hangzik hogy  „.. az apró éne-
kesmadarak fi ókáinak csak kb. 40 - 60%-a 
éri meg az egy éves kort. A táplálékhiány, 

ka betegségek, a balesetek és a ragadozók 
martalékává válnak. 
A karvaly költését főleg tűlevelű fákra 

yrakott  fészkében végzi, amikor vékony 
száraz gallyakból legtöbbször vörösfenyő 
ágaiból épít fészket. A fészekből kilóg a 

gbenne kotló tojó farka, a hím pedig végig 
eteti a fészekben kotló tojót. Amikor a fi -
ókák kikeltek, a tojó még védi és melegíti 
őket, majd egy hét körül maga is elkezdi a 
zsákmány fogását. A fi ókák egy hónapos 
kor körül hagyják el a fészket.

BÉCSY LÁSZLÓ

Madarakról mindenkinek – a karvaly

elkapott háziveréb tojó

öreg hím

tojó fürdeni készül

öreg hím landolt

öreg hím fölött egy támadó szajkó

öreg hím portré
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