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Elkészült a Duna sétány!

Surány egy újabb aszfaltos útt al gazdago-
dott . Elkészült a Duna sétány!
Kérnénk mindenkit, aki az újonnan épült
úton közlekedik, hogy szíveskedjék be-
tartani a közlekedési szabályokat, a meg-
engedett  sebességet, ezzel is hozzájárulva
nem csak a gépjárművek, hanem a gyalo-
gosok és kerékpárosok biztonságos közle-
kedéséhez.

SIKERES PÁLYÁZAT!

A Magyar Faluprogram keretében Pócs-
megyer Község Önkormányzata 39 999 
999 Ft vissza nem térítendő támogatás-
ban részesült. Az összegből a Megyeri fa-
sor külterületi részének építése valósulhat 
meg. A beruházás keretében a meglévő 
földút egységes aszfalt pályaszerkezetet 

kap. Az út, víz és forgalomtechnikát tartal-
mazó engedélyezési tervdokumentáció 
elkészült, az építési engedély rendelke-
zésre áll. A munkálatok szeptember elején 
kezdődnek.

Önkormányzati hírek

Felhívás a zajjal járó kerti munkák kapcsán
A Képviselő-testület 10/2009. (X. 15.) rendelete 
értelmében a kertépítéssel és kertfenntartással 
kapcsolatos tevékenység (motoros fakivágás, 
kertitraktor-járatás, fűnyírás, építőipari kézi-, 
és nagy gépek használata, stb.) hétköznapokon

8-19 óra, szombaton délelőtt 9-12 óra, délután 15 

és 19 óra között engedélyezett, VASÁRNAP, ÜNNEP

NAPOKON ÉS MUNKASZÜNETI NAPOKON TILOS, ki-
véve az azonnali hibaelhárítási munkavégzést.

Kérjük lakosainkat, és a hétvégi ház tulajdono-
sokat,  hogy a békés egymás mellett élés érde-
kében kerti munkáik során tartsák be a fenti 
szabályokat!

Együttműködésüket köszönjük!

PÓCSMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
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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. szeptember 1-től betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 12.
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. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.pocsmegyer.hu – 2021. július 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. július 9.

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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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 (Pócsme-
gyer, Hunyadi u. 6.) kell benyújtani.

Határidő: 2021. augusztus 31.

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

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

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

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

NÉMETH MIKLÓS – POLGÁRMESTER
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Értesítjük Önöket, hogy idén hivatalosan
nyilvántartásba bejegyezték az Egyesüle-
tet.
Legfőbb célunk ezzel nem változott , mint
eddig is a nyugdíjas közösség összefogása
és építése. Az Egyesület tevékenysége le-
hetőséget ad az alábbiakra:
• kirándulások szervezése,
• zenés rendezvények,
• hagyományőrző programok szervezé-

se,
• kulturális rendezvények szervezése,
• kiállítások szervezése,
• „Őszirózsa” (nyugdíjas) tánccsoport

összefogás,
• egészségtudatos életmód támogatása,
• közreműködés Pócsmegyer község kul-

túrális életében,
• rendezvényi étkeztetés,
• büfé üzemeltetés rendezvényeken,
• különböző tematikai klubok szervezé-

se,
• jótékonysági tevékenység,
• adománykezelés,
• egyéb közösségi, társadalmi tevékeny-

ség.

Az Egyesület székhelye: 2017. Pócsmegyer 
Kossuth Lajos út 27. (Pócsmegyer Ren-
dezvényközpont) Pócsmegyer-Surány 
Nyugdíjas Egyesület elnöki tisztségét
Klibán Vendel, l elnökhelyett es tiszt-
séget Pappné Varró Ágnes, gazdasági
vezető tisztséget Kovács Ágnes, titkár
tisztséget Krajlich Karolina tölti be.

Adószám: 19302379-1-13 Bankszám-
laszám: 50421026-10002845
2021. június 05-én Klibán Vendel ve-
zetésével megtartottuk a surányi Civi-
lek Házában  az Egyesüléssé válás első 
taggyűlését melyen 60 fő vett részt. A 
nyitó beszéd előtt egyperces néma fel-
állással emlékeztünk meg Sallai László-
né tagtársunk eltávozásáról.
Több napirendi pontot megbeszéltünk, 
jegyzőkönyvet vezettünk, szavaztunk, 
ismertettük a terveket, a tagokat felkér-
tük a szervezésekben, rendezvényeken 
való részvételekre. Mindenki szívesen 
vállalt feladatokat és ajánlotta fel mun-
káját, segíteni akarását a közösség érde-
kében. Az egyesület tagjai jelenléti ívet 

írtak alá és hozzájárulásként tagdíjat fi-
zettek, ami időarányosan az idei év má-
sodik félévére 1.500 Ft, azaz ezerötszáz 
forint.
Bemutatkozott az „Őszirózsa” nyug-
díjas tánccsoport is, akik nagyon 
lelkesen már a próbák időpontjait is 
egyeztették egy Senior Táncverseny 
házaspár nyerteseivel, hogy felkészülje-
nek a rendezvényekre.

Az elmaradt születésnapi évfordulóso-
kat köszöntöttük és oklevelekkel aján-
dékoztuk meg őket.
A Pócsmegyeri Önkormányzat ren-
delkezésünkre bocsátotta a surányi Ci-
vilek Házát klub programok tartására 
minden hét keddjén 17 órai kezdéssel. 
Ide mindenkit szeretettel várunk játék, 
sport, kultúra, egészség megőrzési taná-

Folytatás a 8. oldalon »

Pócsmegyer-Surány Nyugdíjas Egyesület
beszámolója
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» Folytatás a 7. oldalról

csok, kézműves foglalkozások, háztartá-
si tippek, ínycsiklandó receptek cseréje 
és ezernyi más érdekes lehetőséggel.

A Nyugdíjas Egyesület tervezett prog-
ramjai között várhatóan szerepel:
• kerékpár túra,
• Dunakanyari Család és Gyermekjólé-

ti Intézmény által szervezett Családi 
Napon való részvétel,

• Irány Surány Fesztiválon való részvétel,
• főzőverseny,
• buszos kirándulás,
• horgászverseny,
• Szüreti Bál- Katalin Bál,
• Évzáró taggyűlés,
• Szilveszter.
Ezekről a programokról pontos infor-
mációt a Pócsmegyer-Surány Nyugdí-
jas Egyesület facebook oldalán teszünk 
közzé és a folyamatos tájékoztatást 
adunk a Kisbíró újságban is.

ÜDVÖZLETTEL A VEZETŐSÉG

Helyszín:
• Ági bolt Surány
• Pócsmegyer Rendezvényközpont

Településünk is csatlakozott  a „Cseppet-
Sem!” használt sütőolaj-begyűjtési rend-
szerhez!
Sokan vagyunk úgy, hogy főzés után azon 
gondolkodunk, mit is csináljuk a megma-
radt olajjal, zsírral. Sajnos sokan az egysze-
rűbb megoldást választják, ami súlyos kör-
nyezeti károkat okoz! A használt sütőolaj 
és sütőzsiradék a csatornába jutva dugulást 
okozhat és a szennyvíztisztítót is leterheli, a 
földbe jutva károsítja a talajfl órát. Egyetlen 
liter használt sütőolaj egymillió liter ivóvi-
zet képes fogyasztásra alkalmatlanná tenni. 
Jó tápanyag a kártevőknek, a csótányok – 
esetleg patkányok – elszaporodásához ve-
zethet. Elégetése esetén rákkeltő anyagok 
kerülnek a levegőbe. Tavaly ősztől folya-
matosan épül ki a lakossági használt sütőo-
laj-begyűjtési hálózat az ország települése-
in, melynek „bölcsője” a Dunakanyar volt. 
A cél az, hogy a térség lakossága elérhető 
közelségben adhassa le a háztartásokban 

keletkezett  használt sütőolajat és sütőzsira-
dékot. Ez a rendszer indult el a környéken
és terjedt tovább egész Magyarországon 
„CseppetSem!” néven.A rendszer előnye, 
hogy a használt sütőolajat és sütőzsira-
dékot nem önteni kell a gyűjtő-
edénybe, hanem pet-palackban
vagy befőtt esüvegben kell be-
helyezni. (Nem jelent problémát, ha az
üveg összetörik, mert a tartalma a gyűjtő-
ből akkor is kinyerhető.)
Tegyünk együtt  az élhetőbb környe-
zetért!

Visszatérítés

A „CseppetSem!” program a társadal-
mi felelősségvállalással a környezet-
védelem mellett további előnyt is je-
lent a csatlakozó települések számára:
a hasznosítást szervező Biotrans Kft. 
vállalja, hogy évente egy alkalommal a 
gyűjtőponton összegyűlt minden hasz-
nos kg után 25 Ft  visszatérítést fizet az 
önkormányzat által kijelölt Pócsme-
gyer-Surány Nyugdíjasok Egyesületé-
nek!

Gyűjtőpontok létesítése sütőolaj összegyűjtésére!
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Magyarországon évente összesen 50 ezer 
tonna étolajat használnak el a háztartások 
és különböző konyhák. Ennek jelenleg 2
százalékát gyűjtik vissza, pedig a használt
sütőolaj szinte teljes egészében újrahasz-
nosítható.
A probléma sajnos minden nagyvárosban
egyre inkább jelen van, hiszen jelenleg a
háztartások sokkal több olajat használnak,
mint 50-60 évvel ezelőtt . Egyútt al a városi
háztartások száma is egyre több. Nem be-
szélve a gyorsétt ermek növekvő számáról.
Miért okoz dugulást?
Mi történik, ha a használt olajat a vécébe
öntjük? Az olaj lerakódik a csövek falán, és
mivel a zsír nem oldódik a vízben, szépen
ott  is marad, majd ahogy újabb olaj rakó-
dik rá, egyre növekszik. A dugulás egyrészt
kellemetlen, másrészt költséges, harmad-
részt sokszor csak vegyszeres úton szüntet-
hető meg. De nem csak ez a gond.
A szennyvíztelepre érve az olaj szétt erül a
víz felszínén, még nagyobb károkat okozva
ezzel a környezetnek. Akadályozza a szeny-
nyvíz tisztítását, és nem engedi, hogy oxi-
gén áramoljon a vízbe. A szennyvíztisztító
olajos végtermékét nem lehet termékeny 
iszapként használni, mert az olaj a föld légá-
teresztő képességét is tönkreteszi.
Az utóbbi időben egyre több háztartásba
eljutott  az üzenet, hogy ne öntsük a lefo-
lyóba az olajat, ezért sokan összegyűjtik 
egy üvegbe és úgy dobják a szemétbe.

Mondanunk sem kell, hogy ez sem jó meg-
oldás, hiszen az olaj így ugyanúgy a földbe
vagy a vizekbe jut. És egy liter étolaj akár 
egy millió liter vizet is be tud szennyezni.
Országszerte gyűjti a MOL és a 
COOP, több-kevesebb sikerrel
Országszerte több mint 350 MOL-ben-
zinkúton már évek óta le lehet adni a hasz-
nált sütőolajat (sajnos, az ország keleti felén 
jóval kevesebb a lehetőség rá), ahogyan a 
legtöbb vidéki Coop boltban is, ahol még 
80 forintos kupon is jár érte. A MOL-kuta-
kon az elmúlt években több mint 2,3 millió 
liter (2100 tonna) használt sütőolajat gyűj-
tött ek össze.
Mielőtt  leadnánk, használjuk, amíg 
lehet
A sütőolaj is éppen olyan, mint minden 
más hulladék: jó dolog az újrahasznosítás, 
de azért még jobb, ha nem is keletkezik sze-
mét. Ehhez kapcsolódóan a legnagyobb 
kérdés, hogy fel lehet-e többször is használ-
ni sütéshez az olajat? A legtöbben egyetlen
használat után öntik is ki az olajat, elterjedt 
nézet ugyanis, hogy a használt sütőolaj rák-
keltő lehet. Összességében azonban az olaj 
ott honi körülmények között  is többször is 
felhasználható sütéshez.
Ha újra sütni szeretnénk az olajban, akkor 
először is miután kihűlt, szűrjük le egy 
teaszűrő segítségével, vagy még jobb, ha át-
csorgatjuk egy kávéfi lteren. Ezután tegyük 
befőtt esüvegbe és legközelebb is nyugod-

tan süssünk benne.
Ily módon csökkent-
hetjük a kidobott  olaj 
mennyiségét. Fontos 
azonban, hogy pár 
sütés után az olajat 
teljesen cseréljük 
le! Hevítés hatására
ugyanis az olajokban 
valóban keletkezhet-
nek káros vegyüle-
tek, ezeket természe-
tesen leszűrni sem 
tudjuk. Ott honi 
sütés alkalmával, ez 
azért gond, mert az 
ott honi tűzhelyeken 
az edény alulról kap-
ja a meleget, így az 

ételről leváló szemcsék a serpenyő alján 
jobban megégnek, mint az étt ermi főzőre-
ndszerekben.
Összefoglalva, ezt tehetjük tudatos 
fogyasztóként:
• Lehetőleg minél kevesebbszer süssünk 
bő olajban, ezzel az egészségünknek is jót 
teszünk.
• A használt olajat, miután kihűlt, szűrjük 
le, és háromszor nyugodtan használjuk 
újra! Én egy szép régi csuporban tartom a 
leszűrt olajat, így a konyhapulton is jól mu-
tat. Nyugodtan tárolhatjuk szobahőmér-
sékleten, de inkább sötét tárolóban mint
üvegben.
• A harmadik használat után az olajat 
öntsük egy tároló fl akonba, vagy befőtt es 
üvegbe.
Mi lesz a használt olajjal?
A használt olajat a Biofi lter Zrt. gyűjti ösz-
sze, és a tisztítást követően az így kinyert 
tisztított , szűrt olajat biodízel gyártásra 
adja át, – de kisebb mértékben a festék- és a 
gipszgyártásban is használható. A jelenlegi 
szabályozás értelmében Magyarországon 
8,2%-s arányban kötelező biodízelt keverni
a gázolajhoz, így tehát a lakosságtól begyűj-
tött  étolaj közlekedési felhasználásra visz-
szajuthat a lakossághoz, vagy a logisztikai 
iparág szereplőihez.
Az újrahasznosítás során az olajat kett é-
választják, az első lépés a szűrés. A visz-
szagyűjtés során nekünk nem kell ott hon 
leszűrni az olajat, sőt azzal teszünk jót, ha 
benne hagyjuk a kis maradék szemcséket 
is. A tisztítás során keletkező hulladék 
(prézli-, ételmaradék) a biodízelgyártás 
melléktermékeivel együtt  ugyanis kiváló 
alapanyaga a biogáz-előállításnak. Ha te-
hát nem öntjük az olajat a lefolyóba, ak-
kor duplán is jót teszünk a környezett el.
A használt, begyűjtött  zsiradékkal egyéb-
ként más kísérletek is folynak. Az Angli-
ában folyó kutatások szerint a jövőben 
egyféle bio-műanyagot, sőt implantátu-
mokat is elő lehet majd belőle állítani. 
A felhevített  olaj egyébként sokkal több 
kémia vegyületet tartalmaz, mint a nyers, 
így a használt olajat érdekes módon sok-
kal szélesebb rétegben lehet felhasználni, 
mint a nyerset.

FORRÁS: TUDATOSVASARLO.HU

Hányszor süthetünk az étolajban, 
és utána hova vihetjük?
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PÓCSMEGYER 

KOMMUNÁLIS, HÁZHOZ MEN  CSOMAGOLÁSI (SZELEKTÍV) ÉS ZÖLDHULLADÉK 
2021.  III. NEGYEDÉVI SZÁLLÍTÁSI REND 

Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt a kommunális, az újrahasznosítható csomagolási (szelektív), és 
a zöldhulladék gy jtésér l. Együttm ködésüket ezúton is köszönjük! 

FIGYELEM! 2021. július 5-t l a kommunális hulladékszállítás HÉTF I napokon történik! A szállítás 
HÉTF I napra való áthelyezése érinti a házhoz men  csomagolási és zöldhulladék gy jtést is, melyek 
id pontjai az alábbi táblázatokban található. 
A kommunális hulladékszállítás napáthelyezést megel z  utolsó alkalma: 2021. június 29. – kedd, majd a napáthelyezést 
követ  els  alkalma: 2021. július 5. – hétf . 

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által 
térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld szín lebomló m anyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 100 cm hosszú 
kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 1 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a 
közterületet nem szennyez  módon. 
A mindenkori begy jtéssel egyidej leg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld szín , emblémás) biztosítanak. Szükség esetén 
további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyz könyv aláírása ellenében az 
ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizet je nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok 
szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke, 180 Ft/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezel  (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra. 
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiség  megvásárolt, kék 
szín , DTkH emblémás lebomló zsák helyezhet  ki. 

HÁZHOZ MEN  CSOMAGOLÁSI (SZELEKTÍV) HULLADÉKGY JTÉS 
2021. 

július augusztus szeptember 

19. 16. 13. 

A mindenkori begy jtéssel egyidej leg munkatársaink szállítási alkalmanként a kihelyezett zsákkal megegyez (csomagolási 
hulladék gy jtésére szolgáló, átlátszó szín , emblémás) adnak. 
Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegy jtött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül 
kihelyezhet  bármely átlátszó zsákban. 
Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz 
szükséges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!

FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdít s, boros, pezsg s) gy jtése kiöblítve, az üveg gy jt pont(ok)on történik!  

Ügyfélszolgálat és zsák értékesítés 
cím ügyfélfogadás telefon e-mail honlap 

Pócsmegyer, Kossuth út - 
Ficsor Lászlóné E.v.

- - - - 

DTkH Nonprofit Kft.
2600 Vác, Zrínyi út 9. 

H: 7.00 - 19.00 
Sze: 12.00 - 16.00 

P: 8.00-12.00
28/561-200 ugyintezes@dtkh.hu www.dtkh.hu 

HÁZHOZ MEN  ZÖLDHULLADÉK GY JTÉS 2021. 
július augusztus szeptember 

12; 26. 9; 23. 6; 20. 
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A Köszi, önkéntes! Egyesület tavalyi rajz-
pályázatának kiállítását a szokásokhoz
híven a Pócsmegyer Rendezvényköz-
pontban szerettük volna megrendezni,
de ez a fennálló járványügyi rendeletek 
miatt csak nagyon körülményesen lett
volna lehetséges.
Ezért úgy döntöttünk, hogy a szokásos
köztéri helyünkön, Balogh Katalin rajz-
tanár, a rajzpályázat programvezetője ke-

rítésén állítjuk ki a rajzokat. Köszönjük a 
befogadást!
A kiállítást megnyitotta: Kozák Zsuzsan-
na, esztéta.
A tárlat megtekinthető július végéig 
Surányban, a Hóvirág és Tavasz utca 
sarkán! A rajzokból készült képeslapok 
megvásárolhatók rendezvényeinken.

Minden érdeklődőt szeretett el várunk!

A „Legjobb helyek a szigeten” című rajzpályázat 
kerítés kiállítása

„Köszönet Pócsmegyernek ” Dr. Kiss 
András fotóiból nyílt kiállítás a Rendez-
vényközpontban.
Megtekinthető szeptember elejéig .

Fotókiállítás a PRK-ban



PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ 132021. július

A jelenlegi, normálistól eltérő időszak 
igazán próbára teheti az emberek türel-
mét. Nem látjuk jól egymás arcát, meg-
szabott távolságot kell tartanunk, többet
kell sorba állni az üzletek előtt. Megviseli
a betegségtől való félelem az embereket,
az állandó szorongás gyorsan kialakuló
konfliktushoz vezethet. Munkám során
számos esetben kellett érvelnem, győz-
ködnöm, békítenem, sőt, támadnom
másokat, hogy céljaimat elérjem. Volt,
amikor büszke voltam magamra, de elő-
fordult, nem egyszer, hogy ostobaságom
miatt hamut szórhattam volna a fejemre,
vagy szégyenemben világgá szaladhat-
tam volna.
Bármilyen hétköznapi eseményben te-
remtődhet vitás helyzet.   Sokan az in-
dulatok csapdájába kerülnek egy olyan
szituációban, ahol valaki a magatartásá-
val kelt feltűnést. Hangoskodás, tolako-
dás, nyilvánvaló önző viselkedés bárhol
előfordulhat és ez kiválthat ellenszenvet.
Ráadásul, ha az illető nem abba a kultúr-
körbe tartozik, amibe a többség, akkor 
méginkább megvetik zavaró, irritáló vi-
selkedése miatt . A többséget képviselő
képtelen az indulatait kordában tartani,
ilyenkor megjegyzéseket tesz, ami csak 
olaj a tűzre. Kevéssé viseljük türelmesen
az ilyen ember társaságát, megvetjük, el-
ítéljük pedig azt sem tudjuk kicsoda-mi-
csoda. Általában kevésbé gondolnak 
arra a bosszankodók, hogy talán nem
először fut bele az emberek nyilvánva-
ló ellenszenvébe, ami egyfajta védekező
hozzáállást váltott  ki belőle, az agressziót,
a feltűnősködést stb.  Az újabb és újabb
helytelen viselkedés újra és újra negatív 
véleményt szül és kész az ördögi kör az
emberek körül. Sokan vagyunk úgy, hogy 

minden olyan ember, aki valamiben ha-
sonlít arra, aki felbosszantott  minket, biz-
tos, hogy nem lesz szimpatikus nekünk. A 
sztereotípia működésbe lépett .
Az ember együtt  él a harccal, amióta 
együtt  él másokkal. Az életben új szoká-
sok keletkeznek például a környezet, a di-
vat, a digitalizáció hatására. A környezet-
védelemben a saját birtok védelme sokkal 
erősebben él bennünk, mint a közös terü-
leteké. Milyen nehéz meggyőzni arról va-
lakit, hogy a kutyagumit össze kell szedni, 
mert veszélyes és gusztustalan. A kutya 
gazdája úgy gondolhatja, amíg világ a vi-
lág a kutyák és egyéb állatok bárhol, sza-
badon üríthett ek, miért ne tehetné most 
is szegény pára? Elég, ha beoltatja, ivar-
talanítja és esetleg, ha nagyon szenved, 
állatorvoshoz viszi. Aki szagolja, felszedi, 
belelép, vagy csak simán undorodik a do-
logtól viszont úgy gondolhatja, ma már a 
kutya és macska nem vadállat, az ember 
családjában él, ezért a gondozásába ez is 
beletartozik. A kert-tulajdonos gondoz-
za a környezetét, ez kötelessége, amibe 
beletartozik a potyadékok összeszedése 
is. De jogos igénye, hogy a kutya gazdá-
ja működjön ebben együtt  vele, kortól és 
nemtől függetlenül. 
Azon is érdemes elgondolkodni néha, 
hogy miért érzi vesztesnek magát sok 
ember, ha egy vita során nem győzi meg 
a másikat, vagy nem változik semmi? Hát 
persze, hogy azért, mert úgy gondolja iga-
za van. Legalábbis az ő szempontjából, az 
ő tapasztalatával és tudásával neki kellett  
volna „győznie”. A saját érveit helyesnek 
tartja, a másikét pedig torznak.
Nagyon jól illusztrálja az eltérő vélemé-
nyek hátt erét Edward de Bono, orvos, 
pszichológus példája: Képzeljünk magunk 

elé egy házat. A ház négy különböző oldalá-
nál áll egy-egy ember. Később megkérdezik 
tőlük mi a véleményük az épületről? El lehet ?
képzelni, hogy az, aki a ház tűzfalát látt a, 
mit tud elmondani az épületről, szem-
ben azzal, aki a díszes bejárati homlok-
zatnál nézelődhetett . Minél több ember 
vesz részt egy vitában, annál nehezebb 
egyességre jutni, mert mindenki győzni 
(legyőzni?) akar. Amikor a gyerekkel vi-
tatkozunk, a szülő/felnőtt  érvei erőseb-
bek, a munkahelyünkön a vezetőnek van 
rendszerint igaza. 
Amikor egy idegennel kerülünk ösz-
szetűzésbe, akkor rendszerint érzelmi 
alapon vagy erőből dől el a vita. Akinek 
kevés eszköz van a kezében, ezért lég-
ből kapott információt gyárt, ugyanúgy 
bosszanthatja környezetét, mint aki úgy 
gondolja többet tud másoknál. Thomas 
Gordon neves amerikai szakpszicholó-
gus szerint nehezen viselhető el az az 
ember, aki állandóan parancsol, utasít, 
irányít, fenyeget, moralizál, prédikál, ki-
oktat, vádol, kritizál, hízeleg, kifiguráz. 
Szerinte, mindegyik azt sugallja, hogy 
igazából nem is érdekli mit gondol a 
másik, számára az a fontos, hogy a saját 
igaza érvényesüljön.
Nem változtathatunk meg mindenkit, 
hiszen magunk sem vagyunk képesek 
kaméleonként élni, hogy mindenkinek 
megfeleljünk. Sokféle szerepben kell 
helyesen viselkednünk, ehhez idő kell 
és tapasztalat és sok-sok türelem.  Ösz-
szefeszülni bárkivel, akár saját magam-
mal is, emberi dolog, de néha engedjük 
meg magunknak és másoknak is a téve-
dés szabadságát.

TÖRÖK ANNA KAROLINA

Kötetlenül
Szóharcba keveredve

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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Fehércsokis-citromkrémes 

máktorta recept

Hozzávalók egy 22 cm-es tortaformához:
Tészta

• 20 dkg fi nomliszt
• 15 dkg kristálycukor
• 20 dkg darált mák
• 1 tojás
• 1 csapott  kk szódabikarbóna
• 3 dl tej

Fehércsokis krém:
• 4 dl habtejszín
• 20 dkg fehércsoki
• 25 dkg mascarpone
• 1 csomag zselatinfi x

Citromkrém:
• 3 kezeletlen héjú citrom
• 3 tojás
• 15 dkg cukor
•  15 dkg vaj

Burkoló krém:
• 2 dl habtejszín
• 1 csomag habfi xáló
• 3 ek darált mák
• 25 dkg mascarpone

Elkészítése:
Fehércsokis krém:
1.  A tejszínt felforrósítjuk, majd a csokira
ráöntjük és addig keverjük, amíg a csoki
teljesen fel nem olvad. Betesszük a hűtőbe
minimum 5 órára, de legjobb egy egész áj-
szakán át ott hagyni.
2.  Másnap, mikor állítjuk össze a tortát,
akkor a fehércsokis keveréket kivesszük a
hűtőből és robotgéppel elkezdjük felverni.
Amikor már kezd habos, selymes lenni, ak-
kor hozzáadjuk a zselatinfi xet és a mascar-
ponét, majd az egészet keményre felverjük.
Citromkrém:
3.   A citromok héját lereszeljük, a levüket
kifacsarjuk. A tojásokat a cukorral kike-
verjük és hozzáadjuk a citromlevet is. Gőz
felett  addig keverjük folyamatosan, amíg 
be nem sűrűsödik, majd hozzáadjuk a va-
jat, a citrom héját és elkeverjük az egészet
alaposan. Kihűtjük, majd felhasználásig 
hűtőbe tesszük.
Lap:
4.   Előkészítünk két 22 cm átmérőjű
tortaformát. Sütőpapírral béleljük vagy 
vajazzuk és lisztezzük. A sütőt 180 fokra
előmelegítjük.
5.  A tojást kihabosítjuk a cukorral, majd

hozzáadjuk a tejet és jól összekeverjük. Be-
letesszük a lisztet, mákot, szódabikarbónát
és csomómentesre keverjük a tésztát.
6.   A kész tésztát egyenletesen eloszlatjuk a 
formákban, majd kb. 15-20 perc alatt  meg-
sütjük és rácson kihűtjük.
Burkoló krém:
7.   A tejszínt keményre felverjük a fi xálóval, 
majd beledolgozzuk a mákot és a mascar-
ponét is, majd elkeverjük alaposan.
Összeállítás:
8.   A lapokat félbe vágjuk, így összesen 4 
lapunk lesz.
9.   Az egyik lapot letesszük, majd meg-
kenjük a fehércsokis krémmel (ezt a leg-
egyenletesebben egy habzsákkal tudjuk 
megoldani úgy, hogy csiga vonalban fel-
visszük a lapra a krémet, majd elsimítjuk). 
A szélére húzunk még egy réteget (pere-
met képezünk) és középre citromkrémet 
kenünk, majd ráteszünk egy másik lapot. 
Ezt a folyamatot addig ismételjük, amíg az 
utolsó lapot is rá nem tett ük a tortára.
10.   Elővesszük a mákos burkoló krémet és
bevonjuk vele a torta oldalát és a tetejét is.
11.   Ízlés szerint díszíthetjük a maradék 
krémekkel, habcsókkal, macaronnal, gyü-
mölcsökkel, cukorkákkal, amivel csak sze-
retnénk.

FORRÁS: RECEPTNEKED.HU

Mennyei házi pitatészta

Hozzávalók
• 200 gramm liszt
• 1 dkg élesztő
• 1 mokkáskanál cukor
• 1 mokkáskanál só
• 1 evőkanál olaj
• 1,5 dl víz

Elkészítése:
1.   Morzsold bele az élesztőt 1 dl vízbe, 
keverd el benne a cukrot, majd futt asd fel 
az élesztőt. Közben a lisztet szitáld át egy 
tálba, add hozzá a sót, és a maradék vizet, 
valamint a felfutt atott  élesztőt. Alaposan 
keverd össze az egészet, és amikor már 
formázható a tészta, gyúrd át alaposan,
körülbelül 10 percig. Ha diétázol, a piáról 
akkor sem kell lemondanod, készítheted 
teljes kiőrlésű lisztből is!
2.   Ezt követően fogj egy tálat, olajozd ki, 
forgasd meg benne a tésztát, és takard le, 
majd tedd meleg helyre. Addig várj, amíg 

körülbelül a duplájára nem nő. Ha a tésztád 
már megkelt – ami beletelhet akár 2 órába 
is –, oszd szét 5-6 részre, formázz a tész-
tadarabokból kis gombócokat, és lisztezett  
deszkán nyújtsd ki őket olyanra, mint a pa-
lacsintatészta, félcentis vastagságra.
3.   Közben melegítsd elő a sütőt 230 fokra, 
tedd olajjal kikent tepsibe a pitatésztákat, 
majd oldalanként 4-5 percig süsd. Hússal, 
sajtt al, salátával, paradicsommal töltve, 
szósszal tálald, de készíthetsz hozzá márto-
gatóst is.

FORRÁS: NLC.HU

Fehércsokoládés epres mousse 

torta recept

Hozzávalók egy 24 cm-es tortaformához:
Alap:

• 25 dkg zabkeksz
• 8 dkg olvasztott  vaj

Epres réteg:
• 35 dkg eper
• kb. 6 dkg cukor
• 5 g zselatin
• 2 ek víz
• 2 dl habtejszín

Fehércsokis réteg:
• 20 dkg fehércsokoládé
• 3,5 dl tejszín
• 5 g zselatin
• 2 ek víz

Elkészítése:
1.   A kekszes alaphoz összekeverjük a hoz-
závalókat és a tortaforma aljába nyomkod-
juk egyenletesen, majd hűtőbe tesszük.
2.   Az epret feldaraboljuk, összefőzzük a 
cukorral, majd botmixerrel pürésítjük. A 
zselatint a vízzel összemelegítjük és az ep-
res püréhez keverjük. Kihűtjük.
3.   Gőz felett  összeolvasztjuk a csokoládét 
1,5 dl tejszínnel, a zselatint a vízzel össze-
melegítjük és a csokis részhez keverjük.
Kihűtjük.
4.   2 dl tejszínt habbá verünk, hozzáadjuk a 
fehér csokoládés keveréket és egyneművé
keverjük, az egészet a kekszes alapra simít-
juk. Kb 20 percre hűtőbe tesszük.
5.   2 dl tejszínt szintén habbá verünk, hoz-
záadjuk az epres keveréket és egyneművé 
keverjük, az egészet a csokis rétegre öntjük, 
majd a tortát pár óra hűtés után szeletelhet-
jük is.

FORRÁS: RECEPTNEKED.HU

Idesüss
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Egy örömhírt szeretnénk megoszta-
ni kedves Olvasóinkkal. A Szentend-
rei-szigeten (Surányban) lehetőség van
vadon élő állatok szakszerű mentésére,
rehabilitációjára, a Sólyom Vadmentő
Egyesület jóvoltából. Az egyesület, kü-
lönös fontossággal a Szentendrei-sziget
és környékén élő védett és vadászható
vadállatok balesetből és egyéb módon
megsérült egyedek mentésében, és re-
habilitációjában tud szakszerű segítséget

nyújtani. Kutya és macska kivételével 
bármilyen állatot képesek menteni, állat-
orvosi felügyelettel rehabilitálni, vagy ha 
az állat egészségügyi állapota nem teszi 
lehetővé az állat szabadon engedését, ak-
kor a további gondozását is vállalják. 

Az egyesület elérhetősége:
Sólyom Vadmentő Egyesület
Korcsog Krisztián
Tel.: 06/20-806-9433

Bizonyára Ön is találkozott ezzel a mon-
dattal: „Megfáztam a légkonditól.” Sokan
félnek a klímáktól, hogy megfáznak a klí-
ma miatt. Lehetséges ez? 

Igen is meg nem is. Ha a klíma jól van be-
állítva és megfelelően van karbantartva, 
tisztítva, akkor nem fázhatunk meg tőle. 
De túl hidegre állítás vagy a karbantartás 
hiánya miatt nem kizárt a megfázás, vagy 
egyéb egészségügyi probléma.
Néhány tanácsot szeretnék megosztani 
Önökkel, hogy elkerülhessék a klímák-
tól való megbetegedéseket.
Hány fokra hűtsük az otthonun-
kat?
A szakértők azt tanácsolják, hogy ne 
legyen a kinti és a benti hőmérséklet 
között 8-10 foknál több különbség. Te-
hát ha kint 32 fok van, akkor ajánlott a 
klímánkat 22-24 fok közé állítanunk. Vi-

szont a kinti 38 fokos kánikula esetén se 
állítsuk a klímát napközben 10, max. 12 
foknál hidegebbre! Tapasztalni fogjuk, 
hogy 38 fokról bemenni 28 fokra, már 
önmagában kellően hűvös érzetet kelt, 
egy 20-22 fokos szobában ilyenkor nem 
csak fázni, de megfázni is fogunk.
Arra is figyeljünk, hogy ne ránk fújjon 
a klíma! Ha mindenképpen igényeljük 
a légmozgást, használjunk egy nem túl 
erősre állított ventilátort.
Igen fontos a szakszerű karban-
tartás!
A légkondicionáló használata során ned-
ves közeget hoz létre a beltéri egységben, 
ami a gombák, baktériumok és penészek 
megtelepedését elősegíti. A nem szaksze-
rűen karbantartott  klímák, a következő 
betegségek kialakulásához járulhatnak 
hozzá: asztma, allergia, gombafertőzés, 
Legionellosis, gomba okozta gyulladás, 
gombák által termelt szervezetet károsí-
tó anyagok által kiváltott  reakció.
A professzionális tisztítás megaka-
dályozza, hogy a készülékben a kór-
okozók elszaporodjanak, és a be-
rendezés működése során a beltéri 
levegőbe kerüljenek.
Ha további kérdéseik vannak, állok ren-
delkezésükre.

Kubicsek Márk
Tel.:+36 20 508 9885
E-mail: kubicsekklima@gmail.com
Web: facebook.com/klimamarkkubicsek

Sólyom Vadmentő Egyesület

Megfázás a klímától?
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Júniusi melegrekordok

Budapesten június 23-án éjszaka sem
ment 23,8 fok alá a hőmérséklet (a lágy-
mányosi mérőállomáson), ez másfél fokkal
magasabb a korábbi években ugyanezen a
napon mért rekordnál. Napközben a hőség 
országszerte tovább fokozódott  és Dom-
begyházon megdőlt a június 23-ára vonat-
kozó legmagasabb hőmérséklet országos
rekordja. 37,8 fokot mértek, 0,1 fokkal töb-
bet, mint az addigi csúcstartó Sopronban
2002-ben, ugyanezen a napon.
De van, ahol még ennél is nagyobb volt a
forróság: június 17-én a kaliforniai Death
Valley-ben, a stílszerűen Furnace Creek-
nek (Kemence-völgynek) nevezett  látoga-
tóközpontban 53,2 Celsius fokot (128 °F)
jelzett  a műszer, árnyékban.

Földünk egyik legmelegebb pontjáról van
szó, de az ilyen mértékű hőség arrafelé
sem mindennapi. Június 27-edikén pedig 
Kanadában dőlt meg a melegrekord, 46,1
fokot mértek az ország délnyugati részén,
Lytt onban. A korábbi, 45 fokos csúcsot
1938-ban állított ák be.
A világon valaha mért legmagasabb értéket
1913. július 10-én regisztrálták – szintén a
Death Valleyben. Akkor 56.7 Celsius fokot
(134°F) mutatott  a hőmérő.

(FORRÁS: OMSZ – WWW.MET.HU)

Forró jóslatok

A klímaváltozással foglalkozó kutatók 
szerint Európa a globális átlagnál jóval
gyorsabban melegszik, ahogy ezt már a
bőrünkön is érezzük. A tavalyi év az át-
laghőmérséklet alapján az eddig mért
legmelegebb volt. Ehhez akár hozzá is 
szokhatunk, ugyanis 30 év múlva az euró-
pai nagyvárosokban nyáron átlagosan 3,6,
télen 4,7 Celsius-fokkal is melegebb lehet,

mint manapság.
És ez még optimista előrejelzés. A Mete-
orológiai Világszervezet 2020 júliusában 
publikált jelentése szerint 20 százalék az
esély arra, hogy a korábban még 2040-re
prognosztizált kritikus, 1,5 Celsius-fokos 
átlaghőmérséklet-emelkedést már három 
éven belül elérjük. Ez időjárási szélsősége-
ket - például hőhullámokat - és vízhiányt is 
jelent.
Ahhoz, hogy a felmelegedést ez alatt  a 
biztosnak mondott  szint alatt  tudjuk tar-
tani, 2050-ig globálisan el kellene érni az 
úgynevezett  nulla nett ó szén-dioxid-ki-
bocsátást, azaz a karbonsemlegességet. 
2020-ban több ország is bejelentett e, hogy 
karbonsemlegessé válik: Kína a nem túl 
közeli 2060-ig, Japán és Dél-Korea 2050-
ig tervezi elérni ezt az állapotot. Eddig két 
ország, a dél-amerikai Suriname, valamint
Bhután vált karbonsemlegessé, elsősorban 
kis népességüknek és nagy erdőterüle-
tüknek köszönhetően, mivel így nagyobb
mennyiségű szenet képesek lekötni, mint 
amennyit kibocsátanak.

(FORRÁS: WWF) 

Szennyezett Márvány-tenger

Isztambul környékén a tengerpartot vastag 
nyálkaréteg lepi el. A probléma nem új ke-
letű. Az Égei és a Fekete-tengert összekötő, 
különleges ökoszisztémával rendelkező 
Márvány-tengerbe zúduló hulladék és me-
zőgazdasági melléktermék magas nitro-
gén- és foszforszintet okoz. A tengerben élő 
fi toplanktonoknak emiatt  elszaporodtak. 
Ráadásul az eltelt fél évszázadban több mint 
2 Celsius fokkal melegedett  a tenger. Ezek 
együtt es hatására keletkezhetett  a mikroor-
ganizmusokból álló, váladékszerű anyag.
A tengeri nyálka 2007-ben jelent meg 
először Törökországban, de még sosem
terjedt szét ilyen riasztó mértékben. A ten-
gerfenéken élő korallokat és tengeri sziva-
csokat teljes egészében beborítja a nyálka, 
amitől megfulladnak, és barna  habot bo-
csátanak ki magukból. A helyi halászhajók 
motorját eltömíti a tapadós anyag ráadá-
sul vagy elszakítja, vagy a halak számára 
is láthatóvá teszi a halászhálókat. A nagy 
nehezen kifogott  halra pedig alig van ke-
reslet, az emberek ugyanis óvatossá váltak 
a Márvány-tenger halaival szemben. A 

habos-nyálkás anyaggal együtt  olyan be-
tegségek terjedhetnek, mint például a ko-
lera. Ám nem mindenki veszi komolyan a 
szennyezést. A Márvány-tenger túloldalán, 
Isztambultól 100 kilométerre fekvő Erdek 
üdülőváros egyik önkormányzati képvi-
selője, Recep Eren szerint a nyálka el fog 
tűnni, a szenzációhajhász média az oka,
amiért nem jönnek a turisták. „A nyálkás 
területekről mindenki tudja, hogy el kell 
kerülni, mert szennyvizet engednek a ten-
gerbe. Minden reggel itt  úszom, és nincs 
semmi bajom tőle” – mondta a 70 éves 
férfi  a tenger egyik tiszta szakaszára mutat-
va. A szennyvízprobléma tehát közismert. 
A népességét évi 1-2 százalékkal növelő, 
jelenleg mintegy 16 milliós Isztambul kép-
telen lépést tartani a növekvő igényekkel. 
A tisztítókapacitás a szennyvíz mintegy 

60 százalékával birkózik meg, kétötödét 
némi előkezeléssel, vagy anélkül, „nyersen” 
vezetik hosszú csővezetéken a tengerbe.  
Recep Tayip Erdoğan török elnök június 
5-ödikén, a környezetvédelmi világnapon 
tartott  isztambuli beszédében nem is ta-
gadta a siralmas helyzetet, sőt megígérte, 
hogy megszabadítják tengert a nyálkától, 
egyben vizsgálatot is elrendelt az ügyben. 
Azt is megemlített e, hogy a tisztítatlan 
szennyvíz a Fekete-tengert is veszélyezteti. 
Murat Kurum környezetvédelmi minisz-
ter a következő három évre szennyvíztisz-
títási beruházásokat helyezett  kilátásba. A 
kormányt bírálók szerint ezeknek kellene 
elsőbbséget adni, s csak a teljes szeny-
nyvízmennyiség megtisztítását követően 
szabadna nekilátni Erdoğan újabb mega-
beruházásának. Egy 15 milliárd dolláros 
csatorna építését vett e tervbe, amely a szűk 
Boszporusz mellett  összekötné a Fekete- és 
a Márvány-tengert.

(FORRÁS: TELEX.HU) 

SZ. G.

Zöld hírek a nagyvilágból

Fotó: davestravelcorner.com/)
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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

Görkori Suli – Gáspár Sándor

 Görkori Suli – Gáspár Sándor

K E D D

 16:00 – 17:00 ....................... Göörkk

ri ulliii –– GáGáGáGáGáGáGáGááspspspspspspspspspspááárárárárárárárár SSSSSSSSááááánánánánddddodor

...... Görkori Suli – Gáspár Sándor

S Z O M B A T

 15:00 – 16:00 ..........................  Görkori Suli – Gá áN YÁ R I  S Z Ü N E T
..... Görk

ri Suli – Gás á

.... Görk

ori Suli – Gá á

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

Dr. Szabó György háziorvos szabadság

A háziorvos értesíti a lakosságot, hogy 

2021.07.21 - 07.30 közötti időszakban 

szabadságon lesz.

Szekeres Erika kedden és csütörtökön rendelési
időben kiírja a gyógyszereket, beírja a táppénzt.

Ez idő alatt a helyettesítést Dr. Kondor Andrea,
Szigetmonostor fogorvosa látja el,
saját rendelési idejében:

Hétfő, kedd, szerda:  8:00 - 11:00 óra
csütörtök:  13:00 - 16:00 óra
péntek:  10:00 - 13:00 óra

Telefon: 26/393-360
sürgős esetben 30/539-2737
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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
li

u
s

július 5. Kommunális –

július 12. Kommunális Zöld

július 19. Kommunális Szelektív

július 26. Kommunális Zöld

A
u

g
u

sz
tu

s

augusztus 2. Kommunális –

augusztus 9. Kommunális Zöld

augusztus 16. Kommunális Szelektív

augusztus 23. Kommunális Zöld

augusztus 30. Kommunális –

Zöld Híd Régió Nonprofi t Kft elérhetőségek:

Telefon: 06 (28) 561-200,

Postacím: 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.

E-mail cím: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu,

Honlap: www.zoldhid.hu

Kormányablak Tahitótfalu
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.

• 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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Díjtalan kiszállás és árajánlat-kérés!
Ha lassú, lefagy, nem indul, vírusos, vagy 

melegszik  hívjon, segítek!
Keressen akár hétvégén is a 
06-70-241-3204-es számon!

Poczkodi András, 
Szigetmonostor

www.vegremukodik.hu

JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Asztali számítógép és laptopAsztali számítógép és laptop

Pászthoryné 

Dr. Tóth Mária ügyvéd

Ügyvédi tevékenység

a Dunakanyarban!

• polgári jog – ingatlanokhoz kapcsolódó ügyek, 
öröklés, adósság behajtás

• családjog – házasság megszűnése, házassági 
vagyonjog, szülői felügyelet, gyermek tartása

• munkajogi ügyek 
• cégjog -cégalapítás, változásbejegyzés

Fogadóóra előzetes időpontegyeztetés alapján, 
az alábbi helyszíneken:
• Pócsmegyer Rendezvényközpont

Pócsmegyer, Kossuth Lajos u. 27.

• Leányfalu Faluház

Leányfalu, Móricz Zsigmond út 124.

További infó és elérhetőség:
www.toth-ugyvediiroda.hu

Email: tothugyvedi.iroda@upcmail.hu • info@toth-ugyvediiroda.hu

Telefon: 06-30/ 284-4245
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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 balkáni gerle az egyik legközönsége-
sebb madarunk, télen-nyáron velünk van
falun-városon egyaránt. De ez nem volt
mindig így, mivel ez a vadgalamb faj csak 
a 20. század elején-közepén kezdett  terjesz-
kedni Európában. Eredetileg Hátsó-Indi-
ától Kis-Ázsiáig költött . Magyarországon
1926-ban észlelték először Tiszaugon. A 
Balkán-félsziget felől terjeszkedett  ÉNy-i
irányba, innen kapta a nevét is. Ma már 
AAngliában és a Skandináv félsziget déli
részén is költ. Kultúrakövető faj, vagyis az
emberi településeket foglalta el, ahonnan
kiszorított a közeli rokonát, a vadgerlét.
AA balkáni gerle egész teste szürkés színű,
csak a nyak oldalán és hátulján van egy 
fehérrel szegett  fekete nyakörv, ami a fi a-
taloknál hiányzik. Az elsőrendű evezői fe-
keték, a farka végén fehér sáv van. A szivár-
vványhártyája és lába vörös, a csőre fekete.
AA balkáni gerle állandó madarunk, télen
óriási csapatokba verődik istállók, magtá-
rak környékén, éjszakára is csapatosan te-
lepszenek meg a fák koronájában.
Tavasszal a nagy csapatok felbomlanak és
a hímek territóriumot foglalnak. A hím a
területét jellegzetes repüléssel és hanggal
jjelöli meg: egy magaslatról, sokszor han-
gos szárnycsapkodás mellett  felemelkedik 
(maximum 30 m), azután egy ívben vagy 
spirálban a kiindulási pontra, esetleg att ól
távolabb ereszkedik vissza. Közben a szár-
nyát vízszintesen tartja, farkát terpeszti,

hogy a farok fekete-fehér kontrasztos min-
tázata jól látható legyen.  Ha egy tojó köze-
ledik a párzásra kész hím felé, akkor az egy 
hívóhanggal, kérkedve fogadja. A kérkedő 
hívás első strófája közben a hím meghajol a 
tojó előtt . Az első strófát még további kett ő 
követi. Ha a tojó elfogadja a hím udvarlását, 
akkor csőrét nyújtja a hímnek, ami a párzás 
bevezetése. Eközben a tojó leszorítja a fejét, 
megemeli és ellazítja szárnyait, miközben a
hím ráugrik vagy ráröppen a hátára. A pár-
zás után turbékoló hangot adnak.
A balkáni gerle évente 4-5-ször is költhet, 
télen is fi gyeltek meg már sikeres költést. 
Fészkét fákra, épületekre, bármely alkal-
mas helyre építi. Sepsiszentgyörgyön egy 
alkalommal egy tömbház lakás erkélyén 
falra kitett , kitömött  holló hátára épített e 
a fészkét. A fészek helyét a hím mutatja 
meg a tojónak, a hím által hordott  fésze-
kanyagból, gallyacskákból, gyökerekből 
a tojó építi meg az elég gyatra fészket, 
melyet a szél könnyen lever, s ezért sok 
fészekalj pusztulhat el. Találtam már ki-
mondott an csak drótból épített  fészket 
is. A tojó 2 fehér tojást rak, amin felváltva 
kotlanak a párjával kb. két hétig. A kikelt 
fi ókákat is néhány napig felváltva melen-
getik, majd együtt  etetik. A táplálék főleg 
magvakból áll, előszeretett el fogyasztja a 
napraforgót és mindenféle gyommagot 
is.  Kisebb csigákat is eszik. A fi ókákat 
a begyben termelt „begytejjel” átitatott  

péppel csőrből csőrbe eteti. A fi ókák bő 
két hétig maradnak a fészekben, a kire-

kpülés után kb. 26 napos korukig a szülők 
még gondoskodnak róluk. Már az első 
évben ivarérett é válik és akár költhet is. 
Nem védett  madár, augusztustól februá-
rig vadászható.
Végezetül, a gyerekek kedvéért idézem 
Arany László népmese gyűjtésének azt 
a részét, mely a vadgalamb fészeképítési 
„tudását” magyarázza: „Tudod-e, miért 
nem ért a vadgalamb a fészekcsináláshoz, 

kmiért rak olyan hitvány fészket, mely csak 
néhány szál száraz ágból van összetákol-
va? Elmondom én. A vadgalamb a szarkát 
kérte meg, hogy tanítsa meg őt a fészek-

yrakásra, mert ebben a szarka igen nagy 
ymester, s olyan fészket tud csinálni, hogy 

ahhoz a héja, ölyv hozzá nem fér. A szarka 
szívesen elvállalta a tanítást, s fészekrakás 
közben, míg egy-egy gallyat helyére illesz-
tett , mindig mondogatt a a maga módján: 

A– Csak így, csak így! Csak így, csak így! A 
vadgalamb erre mindig azt felelte: – Tú-
dom, túdom, túdom! A szarka elhallgatt a 
azt egy darabig, de utoljára megharagu-
dott . – Ha tudod, csináld! – s ott hagyta 
a fészket fele munkájában. A vadgalamb 
aztán azóta sem tudott  ebből a mester-
ségből többet megtanulni.”   Arany Lász-
ló – Magyar népmesék / Móra Ferenc 
Könyvkiadó Budapest, 1979

MOLNÁR LÍDIA

Madarakról mindenkinek – a balkáni gerle

itatónál

fiókáját etető balkáni gerle - Bécsy L. felvétele

balkáni gerle fészekalj - Bécsy L. felvétele

kotlik a balkáni gerle

balkáni gerle pár

tollászkodás közben
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Támogatók: 
• Zöldszigeti Kör Polgári, Kulturális Egyesület 
• Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. • Ági bolt Surány

Irány Surány Fesztivál
2021. augusztus 6-7. / Napsugár tér

Pócsmegyer Község
Önkormányzata

Péntek
17:00 T'Rakija zenekar
18:30 AK26
19:40 Kávészünet zenekar
21:40 Diabolus in Musica
23:00 The New Point

Szombat
10:30 Jazzterlánc zenekar
12:00 Ostara Tribal és az Őszirózsa tánccsoport
12:45 Szikra László humorista
13:45 Jazzformers
14:00 Köszi,önkéntes! rajzpályázat eredményhirdetés
15:15 Kuna Vali és a Fourtissimo zenekar
16:45 Andorai Péter and The Graceband
18:10 Bulldózer együttes
19:00 Köszi,önkéntes! díjak átadása
20:00 Pedrofon zenekar
21:30 Sipos F. Tamás
23:00 Madarak HBzk.

Egész napos szombati programok:
• Furfangos csudavilág • kézműves foglalkozás 
• kézműves vásár • véradás a Civilek házában 12:00-17:00
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Egész napos szombati programok:
• Furfangos csudavilág • kézműves foglalkozás 
• kézműves vásár • véradás a Civilek házában 12:00-17:00


