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Államiságunk ünnepe
Ím a nyarat koronázza augusztus hava.
Királyságot hirdet nekünk, mint a korona.
Magasztos király a nyárban, benne ős erő.
Áldása, mely harmatoz ránk, gyümölcsérlelő.
Államiságunk ünnepe, legnagyobb ünnep,
Ezer éves királyságunk, megtart bennünket.
Magyaroknak koronája, népünket jelenti,
Megszentelt tárgy, jogi személy, időknek feletti!
Azt hirdeti, országunknak léte földön, égen,
Örökkön az Istennél van, ahogy egykor régen.
Új kenyér az új búzából, szalagdíszben áll,
Piros-fehér-zöld e szalag, s éhezőkre vár.
Éhezzük mi szép és igaz, az emberi szót,
Magyar létnek biztonságát, és a földi jót.
Mivé lettünk, István király, tekints végre ránk!
Ugye zokogsz, fáj a szíved országod iránt!
Legyen bőség, jövőnk nekünk, legyen sok gyerek.
Legyen kenyér, legyen gyümölcs amit egyenek!
Legyen bor, békesség, búza, erény, szeretet,
Legyen munka, megbecsülés, s boldog emberek!
Ím augusztus üzenete, s huszadika vár.
Ünnepeljünk újra ismét, István a király!
Nemzedékről-nemzedékre mindig így legyen.
Áradjon ránk áldás, erő, bőség, kegyelem!
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A Magyar Faluprogram keretében, az
Önkormányzati tulajdonban lévő ingat‐
lanok fejlesztése című, MFP-ÖTIK/
2021 számú pályázatból Pócsmegyer
Község Önkormányzata 9.354.523 Ft
vissza nem térítendő támogatásban ré‐
szesült. Az összegből a Barangoló Óvoda
fejlesztése valósul meg. Napelem és klíma
telepítése, régi kazán cseréje, kerti tároló
beszerzése.

A Magyar Faluprogram keretében, a Kö‐
zösségszervezéshez kapcsolódó eszközbe‐
szerzés és közösségszervező bértámogatá‐
sa című, MFP-KEB/2021 pályázatból
számú pályázatból Pócsmegyer Község
Önkormányzata 1.675.659 Ft vissza nem
térítendő támogatásban részesült. Az ösz‐
szeget egy napi 4 órában foglalkoztatott
közösségszervező bértámogatására fordít‐
ja az önkormányzat.

Veszélyes hulladék begyűjtése
Pócsmegyer Község Önkormányzata lehetőséget kínál

a lakosok számára a feleslegessé vált veszélyes hulladékok leadására.

Időpont: 2021. augusztus 28.,(szombat) 8:00-12:00 óra
Helyszín: Surány, Napsugár tér

A begyűjtés tárgyát képező hulladékok:

• Irodatechnikai hulladékok
(toner, nyomtató patron)

• Fáradt olaj
• Oldószer, hígítók
• Veszélyes anyaggal szennyezett göngyöleg
• Hajtógázas flakonok
• Növényvédő szerek
• Fénycsövek, izzók
• Festék maradékok (oldószeres)

• Gyógyszer hulladék
• Elemek
• Akkumulátorok
• Diszperzios festék
• Használt gumiabroncsok
• Étolaj
• Mosószerek
• Ismeretlen eredetű laborvegyszer
• Olajszűrő, olajos felitató anyagok

A hátrányos helyzetű gyermekek számára
a „Csobbanj Velünk!” kezdeményezés ke‐
retében az UBM TRADE Zrt támogatá‐
sával, Dr. Vitályos Eszter választókerületi
elnök, Európai Uniós Fejlesztésekért Fe‐
lelős Államtitkár közreműködésével, 300
gyermeknek biztosítottak ingyenes kirán‐
dulást és kikapcsolódást a balatoni Aqua
Fun Parkok egyikében.
A Pest megyei 3. sz. választókerület tizen‐
hét települését érintette ez a kezdeménye‐
zés. A döntés értelmében Budakalász,
Csobánka, Dunabogdány, Kisoroszi, Le‐
ányfalu, Pilisborosjenő, Pilisvörösvár, Pi‐

lisszántó, Pilisszentkereszt, Pilisszentlász‐
ló, Pócsmegyer, Pomáz, Szentendre, Szi‐
getmonostor, Tahitótfalu, Üröm és Viseg‐
rád településeken élő fiatalok juthattak el a
magyar tengerhez.
A felajánlott jegyek lakosságarányosan
kerültek elosztásra. Pócsmegyer számára
6 fő gyermek részére tudtak utazási lehe‐
tőséget felajánlani, biztosítani.
Az egész napos program teljes költségeit,
beleértve a le- és visszautazás költségét, a
gyermekfelügyeletet és az egész napos el‐
látás költségeit is az UBM TRADE Zrt.
támogatta.

Csobbanj Velünk!
Ingyenes kirándulást rászoruló gyermekeknek

Sikeres pályázatok

Ügysegéd
tájékoztató

Tisztelt Polgárok!

A Pest Megyei
Kormányhivatal

Szentendrei Járási
Hivatal települési

ügysegédje ismételten
megkezdi munkáját.

Ügyfélfogadás:
Minden hónap
első péntekjén,

10:00 – 12:00 óra között

Helyszín:
Pócsmegyer

Polgármester Hivatal

Nyilassy Ferenc
ügysegéd elérhetősége:

+36/70/399-3152
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Augusztus 20.-a a keresztény államalapítás,
illetve Szent István és a kenyér ünnepe a leg‐
régebbi magyar nemzeti ünnep. A középko‐
ri magyar királyság és államiság megalapító‐
ja 1038. augusztus 15-én hunyt el, és csak
több mint hatszáz évvel később avatták hi‐
vatalosan is, a kánonjog szabályai szerint
szentté, Buda 1686. szeptember 2-i bevétele
után. Hogy akkor mégis miért augusztus 20.
Szent István napja? Ennek jártunk utána.
Vajk a szent mártír, István után kapta a ne‐
vét. Mikor a Turul nemzetségbeli Géza
(Gyeics) fejedelem a törzsszövetség élére
került, a Magyar Nagyfejedelemség kül-,és
belpolitikai szempontból is súlyos helyzet‐
ben volt. A belső ellentétek kiéleződtek,
972-ben I. Ottóval az élen megalakult a Né‐
met-római Császárság, mely kelet felé ter‐
jeszkedett és a bizánci birodalom is megerő‐
södött, így a pogány magyar fejedelemség
beszorult e két erős keresztény hatalom
közé.

Géza felismerte, hogy hazánk csak úgy ma‐
radhat meg, ha felveszi a keresztséget, és ha
békében marad a szomszédokkal. Ezért a
972húsvétjánOttóáltalQuedlinburgbaösz‐
szehívott keresztény uralkodók gyűlésére
követséget küldött, hittérítő papokat kért a
császártól, és lemondott Ausztriáról vala‐
mint Morvaországról is. A Császár Géza ké‐

résére papokat küldött Magyarországra és
ezzel megkezdődött a hittérítés. A fejedelem
nem csak a német-római császárral, hanem
a többi szomszéddal is kerülte a háborúsko‐
dást. A békére törekedve, lányait a velencei
dózséval, a lengyel herceggel, a bolgár trón‐
örökössel és Aba Sámuel magyar nagyúrral
házasította meg, István fiát pedig a bajor
hercegnővel, Gizellával eskette össze.

Gizella születésekor apja, Civakodó Bajor
Henrik éppen Géza fejedelemmel háború‐
zott, ami végül azzal zárult, hogy Géza 973-
as quedlinburgi gyűlésen békét ajánlott
Henriknek, és feleségül kérte leányát, Gizel‐
lát, a fia, Vajk számára. Vajk apja nyomán
szintén felvette a keresztséget, aki ekkor kap‐
ta az István nevet az első vértanú után. Felis‐
merte a kereszténység politikai jelentőségét,
így István is keresztény hitre tért, bár a ke‐
reszténység nála eleinte nem vallási, hanem
sokkal inkább politikai kérdés volt. Az új hit‐
nek ellenszegülőket erőszakkal térítettek a
kereszténységre. A sztyeppei pogány népek
szeniorátus szokása szerint a család legidő‐
sebb férfi tagját Koppányt illette volna a
trón, és a fejedelem özvegyének, Saroltnak
keze is, azonban Géza a nyugati primogeni‐
túrát követte, ahol az első szülött fiú az örö‐
kös, ezért fiát, Istvánt jelölte ki utódjául és
halála előtt megeskette a főurakat, hogy a
trónharcban támogatni fogják őt. Tette ezt,
mivel a pogány Koppány lerombolta volna

az éppen kiépülőben lévő keresztény álla‐
mot, István pedig keresztény szellemben ne‐
veltetett.
A keresztény magyar állam alapjait letevő fe‐
jedelem halála (997.február 1.) utáni trónvi‐
szályban István Bajor segítséggel leverte
Koppányt, testét felnégyeltette, és szétküld‐
te az országban, a lázadó vezér testrészeit
négy vár falára szegezték fel elrettentésül.
Nem akart Ottó hűbérese lenni, ezért a pá‐
pától kért koronát. Az eredetileg Vajk (kis
vezér) néven született István folytatta apja
munkáját, a keresztény hit terjesztését, és
egy szilárd keresztény Magyarország létre‐
hozását. Mindehhez Rómából, az apostoli
Szent Széktől kapott koronát. Bár akkoriban
az volt a szokás, hogy a leghatalmasabb vilá‐
gi fejedelem, a német-római császár adja a
koronát. István, elkerülendő, hogy a császár
hűbéresévé váljon az ország, a pápához for‐
dult. 999-ben Asztrik pannonhalmi apátot
küldte el Rómába II. Szilveszter pápához tár‐
gyalni, koronát és apostoli áldást kérve, me‐
lyet hittérítő munkája érdeméül meg is ka‐
pott Róma püspökétől.
Mivel I. Ottó német-római császár próbálta
a pápai hatalmat visszaszorítani, így a Vati‐
kánnak is jól jött ez a szövetség. 1000. de‐
cember 25-én (a 16. század második felétől
érvényes gregorián naptár szerint január el‐
sején) Esztergomban Istvánt Asztrik „Isten
kegyelméből" a magyarok királyává koro‐
názta.

Tudja-e, miért lett augusztus 20.
Szent István ünnepe?
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István a királyi hatalom birtokában leszá‐
molt az ellene, és az általa bevezetett új rend
ellen lázadó pogány urakkal. A nagyfejede‐
lemséget felváltotta a nyugati típusú király‐
ság, István feudális Államszervezetet hozott
létre. Kiépítette az egyház szervezeteit is,
megalapította többek között a veszprémi, a
kalocsai, és győri püspökséget. Az ország
szuverenitása érdekében tette meg érsek‐
ségnek Esztergomot. Szent István az első
püspökségek egyikét a dombokra épült
Veszprém városában alapította, és felesége,
Gizella itt történt megkoronázása nyomán
vált szokássá, hogy évszázadokon át Veszp‐
rémben koronázták a magyarországi király‐
nékat. Az igen vallásos Gizella a keresztény
állam létrehozásában férjének társa, és aktív
segítője volt. király Esztergomot érseki
rangra emelte, ami politikailag azért volt
fontos, hogy az önálló magyar érsekség lét‐
rejöttével megakadályozta, a magyar egyház
német érsekségi uralom alá kerülését, mint
ahogyan Csehország és Lengyelország ese‐
tében is történt. Országlása alatt a szerzetes‐
ség is elterjedt Magyarországon. A kolosto‐
rok pedig nem csak a keresztény hit
terjesztésének, hanem a latin írásbeliségnek,
valamint egy új, korszerű nyugati művelt‐
séggel rendelkező magyar vezetői réteg ki‐
nevelésének is a központjaivá váltak. István
uralkodása alatt igen jelentős szellemi köz‐
ponttá vált az általa alapított veszprémvölgyi
és pécsváradi apátság. Pannonhalmán a
bencés kolostort már Géza idejében 996-
ban megalapították, és a veszprémi püspök‐
séget ugyancsak a fejedelem kezdte el szer‐
vezni, aki többek között a veszprémvölgyi
görögkeleti kolostort is felépíttette. Belebe‐
tegedett fia, Imre herceg halálába. István tör‐
vénybe iktatta az egyházi rendet és privilégi‐
umokat. Előírta például, hogy
vasárnaponként templomba kell menni és
nem szabad dolgozni, minden 10 falunak
építenie kellett egy templomot, valamint
kötelesek voltak tizedet fizetni az egyház‐
nak. István minden püspöki székhelyet
évente háromszor is meglátogatott a felesé‐
gével és fiával együtt. István Szűz Mária
mennybemenetelének napját, augusztus
15-ét ünneppé tette. Ezen a napon ült királyi
tanácsot Székesfehérvárott és törvénynapot
tartott. István még életében át akarta adni fi‐
ának, a szentéletű Imre hercegnek a koro‐
nát, ám ő váratlanul meghalt egy vadászbal‐
esetben. Fia halála úgy lesújtotta a királyt,
hogy szabályosan belebetegedett. Nem
csak a köszvény, a szomorúság és a gyász
gyötörte, hanem a súlyos aggodalom is, mi‐

vel nem maradt utóda, akire a trónt hagy‐
hatta volna, hogy Krisztus hitén megőrizze
az országot. Jogosan aggódott, hogy a nép
visszatérhet a pogány hitre. A király jogosan
aggódott, hiszen a nép körében még eleve‐
nen élt az ősi vallás és szokások iránti nosz‐
talgia. A magyarok így egy erős uralkodó hi‐
ányában könnyen visszaszokhattak volna a
pogányságra. István már soha többé nem
épült fel teljesen a betegségéből. Élete vége
felé Nagyboldogasszony napján az országot
a Szűzanya oltalmába ajánlotta.
István 1038. augusztus 15-én, Mária
mennybemenetelének napján meghalt. A
halott királyt Szűz Mária tiszteletére az általa
alapított székesfehérvári székesegyházban
helyezték örök nyugalomra. István halála
után ezért hosszabb ideig augusztus 15-én
emlékeztek meg az államalapító uralkodó‐
ról. Az ünnepnapot a lovagkirály, I. (Szent)
László rendeletére tették át augusztus 20-ra,
mivel az ő közbenjárására ezen a napon
nyilvánították szentté Istvánt.
László király VII. Gergely Pápa engedélyé‐
vel a székesfehérvári székesegyház oltárára
helyeztette az államalapító relikviáit, (csont‐
jait tartalmazó ládát), ami a kor szokása sze‐
rint egyenlő volt az elhunyt szentként való
elismerésének, azonban kánonjogilag ez
még nem számított érvényes szentté avatási
eljárásnak. Mária Terézia tette magyar nem‐

zeti ünneppé augusztus 20-át. Az egyete‐
mes egyház nevében és a kánonjogi előírá‐
soknak megfelelően Istvánt csak a halála
után hat és fél évszázaddal később, a török
magyarországi kiverésében hervadhatatlan
érdemeket szerzett XI. Ince pápa nyilvání‐
totta szentté 1686-ban, Buda visszavétele
után. Még ugyanebben az évben István fiát,
Imre herceget, valamint tanítóját, Gellért
püspököt is szentté avatták. Szent István
napját egyházi ünnepből Mária Terézia ki‐
rálynő tette nemzeti ünneppé, amit a nap‐
tárba is beiktatott, amikor a Szent Jobbot
diplomáciai úton 1771-ben megszerezte és
Budára hozatta.
1771-ben XIV. Benedek pápa csökkentette
az egyházi ünnepek számát, és Szent István
napját is kivette a hivatalos ünnepek sorá‐
ból, ám ekkor Mária Terézia királyi dekrétu‐
mával augusztus 20-át nemzeti ünneppé
tette. Az eredetileg Székesfehérváron őrzött
Szent Jobb - István mumifikálódott jobb
keze - a török hódoltság idején került el az
országból, először Boszniába, majd raguzá‐
ba, a mai horvátországi Dubrovnikba került
a domonkos szerzetesekhez. Mikor Mária
Terézia megtudta, hogy a Szent Jobbot a ra‐
guzai dominikánus kolostorban őrzik. Dip‐
lomáciai úton visszaszerezte az ereklyét, és
Bécsbe, majd Budára vitette, ahol ünnepé‐
lyes keretek közt átadta azt az Angolkisasz‐
szonyoknak, megőrzésre. A kommunisták
nem merték eltörölni, hanem az alkotmány
ünnepévé tették. A királynő 1771. június
21-én elrendelte augusztus 20. nemzeti ün‐
neppé tételét és rendszeres megünneplését,
és ekkortól vált szokássá, hogy augusztus
20-án a Szent Jobbot körmenetben vitték
végig Budán. Az 1848-as szabadságharc le‐
verése utáni évtizedben, az abszolutizmus, a
Bach-korszak éveiben nem volt szabad
megtartani a független magyar állam ünne‐
pét, egészen 1860-ig. A kiegyezés után Fe‐
renc József augusztus 20-át munkaszüneti
nappá nyilvánította. 1945 után, a kommu‐
nista éra idején, bár hivatalosan nem til‐
tották be Szent István ünnepét, ám a kom‐
munisták úgy gondolták, hogy az ünnep
„klerikális" tartalmát meg kell változtatni.
Ezért 1949-től, a sztálini alkotmány kihirde‐
tésétől egészen a rendszerváltozásig, au‐
gusztus 20. hivatalosan az alkotmány ünne‐
pe volt. 1988-ban tartottak ismét Szent
Jobb-körmenetet a Szent István bazilika fa‐
lain kívül, és azóta minden augusztus 20-án,
a régi hagyományoknak megfelelően, meg‐
tartják az ünnepi körmenetet..

FORRÁS: ORIGO.HU
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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

ELADÓ INGATLAN!
Pócsmegyer Község Önkormányzata eladásra kínálja

önkormányzati tulajdonú ingatlanát

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

Határidő: 2021. augusztus 31.
Az ingatlanmegtekinthetőminden hétköznap 9-16 óra között. Konkrét időpontot előzete-
sen a Polgármesteri Hivatal műszaki előadójánál kell egyeztetni a 30 /691 7837 telefonszámon.

Avételi 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

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
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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

ELADÓ INGATLAN!
Pócsmegyer Község Önkormányzata eladásra kínálja

önkormányzati tulajdonú ingatlanát

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

Határidő: 2021. augusztus 31.
Az ingatlanmegtekinthetőminden hétköznap 9-16 óra között. Konkrét időpontot előzete-
sen a Polgármesteri Hivatal műszaki előadójánál kell egyeztetni a 30 /691 7837 telefonszámon.

Avételi 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

Cím Ingatlan
területe

Ingatlan-nyilvántartási
megnevezése

Övezeti
besorolás

Bruttó
induló ár

2017 Pócsmegyer,
Tavirózsa u.

2401/39 hrsz.
2.722 m2

Kivett
közforgalom elől

el nem zárt magánút
Lke-4 5.000.000 Ft
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Az első közös programot június 20-án va‐
sárnap tartottuk meg, melyen még keve‐
sen voltunk, de Szabó László és felesége
Marika igazi vidám hangulattal egy szép
napot szereztek nekünk. A Pócsmegyeri
Rendezvény Központtól indult neki a csa‐
pat a Szigetmonostor-Horány piactérre,
onnan a gáton Surányig. A Napsugár tér‐
nél pici pihenő és vissza a rajthoz. Aki telje‐
sítette az utat, hideg italt és meleg ételt ka‐
pott az elismerő oklevele mellé, amit a
vezetőség adott át. Köszönjük a vezetést.
Július 03-án részt vettünk a Dunakanyar

Család- és Gyermekjóléti Intézmény által
megrendezett Családi Nap programon,
ahol az Egyesületet Őszirózsa nyugdíjas
tánccsoportja is fellépett, nagy sikerrel. Gra‐
tulálunk kitartó munkájukhoz ebben a nagy
hőségben és köszönjük a felkészítést, kore‐
ográfiát Sebinek és Feliciának, akik szintén
felléptek a fantasztikus táncukkal.
Július 17-én Hajókiránduláson vettünk
részt Zebegényben.
Tervezett programjaink amire mindenkit
szeretettel várunk a következő időpontok‐
ban lesznek.

• Augusztus 20. – Főzőverseny
• Szeptember 18. – Horgász verseny
• Szeptember 24. – Kézműves sajtkészítés
• Szeptember 25. – Kirándulás
• Október 02. – Szüreti Bál
• Október 08. – Párkányi vásár látogatás
Minden héten kedden 17.00 órától Klub
nap a Civilek Házában. A vezetőség az idő‐
pont és a programváltozás jogát fenntartja.
Aki teheti kövessen bennünket Facebook
közösségi oldalon: Pócsmegyer-Surány
Nyugdíjasok Egyesülete. Jó egészséget és jó
szórakozást mindenkinek.

Pócsmegyer-Surány Nyugdíjas Egyesület
beszámoló

Iskolakezdési támogatás
A képviselő-testület Népjóléti Bizottságától iskolakezdési támogatás igényelhető, amelyet
pócsmegyeri lakcímmel rendelkező, általános iskolás gyermeket nevelő szülő kérhet, minden
év június 30. és szeptember 30. között, amennyiben családjában az egy főre jutó havi jövede-
lem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 300 %-át, (85.500.-
Ft), egyedülálló szülő esetében a 350 %-át (99.750.-Ft).

A támogatás összege 10.000.-Ft.

A kérelem nyomtatványa letölthető a honlapról vagy átvehető a polgármesteri hivatalban Bor
Ildikó igazgatási előadónál.

PÓCSMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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Mikor kezdődik a következő tanév, és med-
dig fog tartani? Mikor lesz az őszi, a téli és a
tavaszi szünet, illetve a 2022-es érettségi,
középiskolai felvételi?

Mikor kezdődik a következő tanév, és med-
dig fog tartani? Mikor lesz az őszi, a téli és a
tavaszi szünet, illetve a 2022-es érettségi,
középiskolai felvételi?

A 2021/2022-es tanév rendjéről szóló kor‐
mányrendelet alapján az iskolai év szeptem‐
ber 1-én, szerdán kezdődik, és 2022. június
15-ig, szerdáig tart.
A diákoknak összesen 181 napig – a szak‐
gimnáziumokban 179, a gimnáziumokban
és szakiskolákban 180 napig – kell iskolába
járniuk. Ez alól kivételt jelentenek a végző‐
sök: a középiskolások számára az utolsó ta‐
nítási nap 2022. április 29-én lesz. A két év‐
folyamos rész-szakképesítésekre való
felkészítést folytató szakiskolákban pedig
2022. május 31-ig tart majd a tanév.
A tanév első félévének 2022. január 21-én
lesz vége Az iskolák január 28-ig értesítik
majd a diákokat és a szülőket a félévi ered‐
ményekről.

Szünetek
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
2021. október 22. (péntek), a szünet utáni
első tanítási nap. 2021. november 2. (kedd).

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2021.
december 21. (kedd), a szünet utáni első ta‐
nítási nap 2022. január 3. (hétfő).
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap
2022. április 13. (szerda), a szünet utáni első
tanítási nap 2022. április 20. (szerda).

Érettségik
Az őszi érettségi szezon 2021. október 15-
én kezdődik a nemzetiségi nyelvi és irodal‐
mi írásbelikkel, az írásbeli vizsgák egészen
október 28-ig tartanak. Az emelt szintű szó‐
beli érettségiket 2021. november 11-15 kö‐
zött tartják, a középszintű szóbeliket pedig
november 22-26 között.
A tavaszi érettségik 2022. május 2-án, hét‐
főn kezdődnek, és egészen május 23-ig tar‐
tanak. Az emelt szintű szóbelikre 2022. júni‐
us 1-9. között, a középszintűekre június 13-
24. között kerül sor.

Középiskolai felvételi
A középfokú iskoláknak 2021. október 20-
ig kell nyilvánosságra hozniuk felvételi tájé‐
koztatójukat, az általános iskolák pedig ok‐
tóber 31-ig tájékoztatják a nyolcadikosokat
a felvételi eljárásról.
November 16-ig az Oktatási Hivatal közzé‐
teszi azoknak a középiskoláknak a listáját,
amelyek központi írásbeli felvételi vizsgát
szerveznek. A központi felvételi vizsgára
2021. december 3-ig jelentkezhetnek a diá‐

kok.
A központi írásbeli felvételit 2022. január
22-án tartják az érintett középiskolák, a pót‐
ló írásbeli vizsgát pedig január 27-én. Az
eredményekről február 7-ig értesítik a diá‐
kokat.
A középiskolákba 2022. február 1-ig lehet
jelentkezni.
A szóbeli vizsgákat 2022. február 22. és már‐
cius 11. között tartják.
A tanulói adatlapokat 2022. március 21-22-
én lehet majd módosítani.
A felvételről vagy elutasításról 2022. április
29-ig értesítik a diákokat.
2022. május 9. és augusztus 31. között az is‐
kola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást ír‐
hat ki. A középiskolai beiratkozás 2022. jú‐
nius 22-24. között lesz.

További fontos dátumok
Az általános iskolai beiratkozás 2022. április
21-22 lesz.
Országos mérések (kompetenciamérés,
idegen nyelvi mérések): 6. évfolyamon
2022. május 18-31. között, 8. évfolyamon
2022. május 4-17. között, 10. évfolyamon
2022. április 20. és május 3. között lesznek.
8. osztályos pályaválasztási kompetencia‐
mérést – kivéve a felnőttoktatásban tanulók
esetén – 2021. szeptember 20. és 2021. ok‐
tóber 11. között tartják.

FORRÁS: EDULINE.HU

2021/2022-es tanév rendje
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A tavalyi görkori tábort követően indult év‐
közi görkori suli program természetes foly‐
tatása volt július elején a kéthetes görkori tá‐
bor.
Az általános iskolásoknak hirdetett prog‐
ramra tavalyi és évközi tanítványok épp úgy
jöttek, mint új érdeklődők. A csoportokban
a nemek és az életkor aránya szerencsésen
alakult, így mindenki megtalálhatta a maga
társaságát, ami a gyerek közösségeknél na‐
gyon fontos. A korcsolyázási tudásszintek is
eltérőek voltak. Mindig volt 3-4 abszolút
kezdő és 3-4 magabiztos tudású, míg a több‐
ség már megállt a lábán. Az oktatók – Soma,
Levente és Balázs – a helyes testtartástól a
hátrafelé korcsolyázásig igyekeztek minden‐

kit fejleszteni. Természetesen nem lehetett
napi nyolc órában korcsolyázni. A tábori te‐
matikában bel-és kültéri korcsolyázások, ki‐
rándulások egyaránt szerepeltek. Felmász‐
tunk a Vöröskőre, jártunk Szentendrén,
Leányfalun kerékpárúton, játszótéren, mú‐
zeumban. Napi szinten 2-4 órát koriztunk,
vagyis végig megmaradt a korcsolyázás irán‐
ti érdeklődés. A tábor zárásakor a szülők is
elégedetten nyugtázták a fejlődést, sőt ma‐
guk is többen beálltak volna.
Meglátjuk! Ősszel a korisuliban indítha‐
tunk felnőtt csoportot. Addig a nyár hátralé‐
vő időszakára is lehet szintentartó edzéseket
tartani. Kellemes nyaralást kívánunk !

GÁSPÁR SÁNDOR – KORI SZIGET

Görkorisok a Rendezvényközpontban
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Az egészség forrásai – idősen is formában
címmel, a Szentendrei Járás Egészségfejlesz‐
tési Iroda munkatársai által egy nagyszerű
előadást hallgathattunk meg a PRK-ban.

Az előadás fő témái a következők voltak:
Mit jelent az egészségfejlesztés? Milyen té‐
nyezők befolyásolják az egészségünket? A
szellemi fittség megőrzése. Mire érdemes a

táplálkozásban odafigyelni 65 év felett.
Köszönjük szépen az előadóknak a sok-
sok hasznos információt és tanácsot!

Idén több szempontból is változtak a pá‐
linkafőzés szabályai. Míg a főzés admi‐
nisztrációs teendői szinte alig változtak, a
párlat-előállítás bizonyos mennyiségig
adómentessé vált a magánfőzőknek és a
bérfőzőknek egyaránt.
A 2021-es változások nem befolyásolják a
párlatkészítés két eddig is megszokott
módját, tehát pálinkát továbbra is magán‐
főzéssel vagy bérfőzetéssel lehet előállítani.
A magánfőző személyes fogyasztásra maga
állítja elő a párlatot saját gyümölcsből, és
legfeljebb 100 liter űrtartalmú, saját pálin‐
kafőzőt használhat.
Újdonság idén, hogy a magánfőzés adó‐
mentessé vált, de a főzhető mennyiség –
86 liter – nem változott. Ez a mennyiség,
ahogyan korábban is, csak a magán-főző,
családtagjai vagy vendégei által fogyaszt‐
ható el, vagy kizárólag adóraktár részére ér‐
tékesíthető.
Az adómentességgel megszűnik a párlat‐
adójegy is.
Mostantól a magánfőzőnek a pálinkafőzés
előtt a NAV J49-es nyomtatványt kell elkül‐
deni a NAV-hoz akár elektronikusan, akár

papíron. Meg kell adnia a nevét, a lakcímét,
az adóazonosító jelét, a főzni tervezett pálin‐
ka mennyiségét literben és nyilatkoznia kell,
hogy a magánfőzés feltételeinek megfelel. A
bejelentés alapján a NAV magánfőzöttpár‐
lat-származási igazolást készít, amit elküld a
magánfőzőnek.
Ha valaki most kezdene otthoni főzésbe,

vagy már főz, de adatai megváltoztak, a ma‐
gánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés
megszerzését, valamint a változásokat 15
napon belül kell bejelenteni a lakóhelye sze‐
rinti önkormányzati adóhatósághoz. Az el‐
lenőrzéseket az önkormányzati adóhatóság
munkatársai végzik. Valótlan adatok meg‐
adása, vagy a főzés bejelentésének hiánya
miatt a desztillálóberendezést és az azon
előállított párlatot le is foglalhatják.
A bérfőzetéssel szeszfőzdében előállított pá‐
linka után a bérfőzetőnek 2021-től évente
50 liter mennyiségig nem kell adót fizetnie,
az 50 litert meghaladó vagy a nem adórak‐
tárnak értékesítésre szánt mennyiségre az
adó hektoliterenként 333 385 forint. Az 50
literes mennyiség alatt 43 hektoliterfok al‐
koholterméket kell érteni, amely például 86
liter 50 térfogatszázalék alkoholtartalmú
párlatnak feleltethető meg.
A jövedéki ügyeket elektronikusan kell in‐
tézni. Ez alól magánfőzőnél csak a be-jelen‐
tési kötelezettség és a származás igazolása, a
kizárólag bérfőzést végző adó-raktárnál pe‐
dig az adóraktári nyilvántartás vezetése és
adatszolgáltatása jelent ki-vételt.

Az egészség forrásai

Újra adómentes a„pálinkafőzés”
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tájékoztató!
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Tavaly, amikor egy cég támogatásának kö‐
szönhetően az általunk gondozott Liget té‐
ren egyedi építésű pingpongasztalt állí‐
tottunk, az új fejlesztést a Hajós Alfréd
Szabadidőpark 1. ütemének neveztük. Már
akkor úgy gondoltuk, hogy továbbfejleszte‐
nénk „a világ legkisebb szabadidőparkját”,
egy közösségépítő petanque pályát álmod‐
tunk, aminek az ideje most jött el.
A 2. ütem támogatója: TESCO "Ön választ,
mi segítünk" programja volt, aminek segít‐
ségével nemcsak a pályát tudtuk megépíte‐
ni, hanem napelemes lámpák, kerékpártáro‐
lók, padok és egy szép eredményjelző tábla
is került a térre. Köszönjük az önkormány‐
zatnak az engedélyt a fejlesztéshez!
A pályát Antmann István tervezte. Famun‐
ka, festés, talajmunka: Antmann István, Ki‐
gyós Attila, Pethő Zsolt, Perjési Zoltán,
Tichy-Rács Levente, Dobos Réka, Heleszta
Márton és Gáspár, Szilvágyi Gábor, vala‐
mint Perjési Trisztán közösségi szolgálatos.
Betonöntés: Stremeny Gábor. Eredmény‐
jelző tábla: Pethő Zsolt tervei alapján Vár‐
noki Mónika. Mályvaültetés: György Erzsé‐
bet. Köszönjük Gombás Jenő
alpolgármester úrnak a salak hozzájárulást!
Faanyagok szállítása: Novák János, Horváth
András. Köszönjük az önkormányzatnak és
Koós Andrásnak a salakszállítást!
A pályát PZ (Perjési Zoltán Köszi, önkén‐
tes! Egyesületi társunk avatta:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, serdülő Her‐
cegnők és ifjú Hercegek!
Engedjétek meg, hogy mindenkit nagy sze‐
retettel köszöntsek és megköszönjem, hogy
személyes jelenlétével megtisztelte az álta‐
lunk szervezett eseményt!
Amit a kezemben tartok, azt többféle mó‐
don lehet értelmezni. Akik csak az utcán jár‐
nak-kelnek, meglehet, hogy semmi különö‐
set nem látnak benne, hiszen csak egy
közelítőleg 3 cm átmérőjű fagolyó. Azok,
akik bábáskodtak a petanque pálya ötleté‐
nél, szellemi energiákat fektettek a tervezés,
megvalósítás folyamatába és végül tevőle‐
gesen felvállalták a kivitelezéssel járó mun‐
kákat - beleértve a növényeket, padokat, az
eredményjelzőt és a kerékpártárolókat is -,
nos, azok sokkal többet látnak, mint egy kis
fagolyó. Ők tudják, hogy az „Öcsi” –ben – a
petanque nyelvén így hívják ezt a kis fago‐
lyót - sűrítve van az emberi érzelmek széles
skálája. Játékba hozásával, mint egy kis nyo‐

mógomb, képes a legnemesebb emóciókat
előidézni, mint a szenvedély, a csoda vagy a
varázslat átélése, hogy csak néhányat említ‐
sek. Emellett igaz az is, hogy magában hor‐
dozza a csalódás lehetőségét, de ezt mindig
szűkebben méri, mint az örömteli, boldog
pillanatokat!
Önmagában az „Öcsi” mit sem ér, egy na‐
gyon fontos valami, helyesebben valaki kell
még hozzá: a homo ludens – a játékos, já‐
tékra kész ember.
A játéknak mindig tétje van, a homo ludens
felvállalja a téttel járó kockázatot, cserébe
tükröt kap a játék során, így akkor is nyerés‐
ben van, ha éppen veszít. Bátorság kell
mindkettőhöz, a nyeréshez, a vesztéshez is,
de a közös játék ölelően feloldja a belső és
külső feszültségeket egyaránt. Ezt tudja álta‐
lunk az „Öcsi” és ezért épült fel a világ legki‐
sebb szabadidőparkjában ez a pálya. Szeret‐
nénk, hogy Ti is bármikor részesülhessetek
a játék közös örömében, hogy érezzétek át
azt a hajszálnyi, ám minőségben mégis lé‐
nyeges különbséget, ami a homo sapiens
(értelmes ember) és a homo ludens (játé‐

kos, játékra kész ember) között van! Ez ese‐
tünkben nem több mint 3 cm!
Nekem két évvel ezelőttig a petanque-ról
csak a Louis De Funes filmek halvány em‐
lékképei ötlöttek fel éltes bácsikákkal, akik
önfeledten dobálgattak a parkok minden
szegletén. Egy, a hivatásommal évtizedekre
visszanyúlóan egybeérett kifejezéssel élve
„buta, bátor, jó közelharcos”-ként vettem
részt a Hajós Alfréd Szabadidőpark 2. üte‐
mének fejlesztésében. Nem negatív érte‐
lemben mondom, mert hitem szerint pon‐
tosan ebben van a Köszi, önkéntes!
Egyesület és támogatóinak a tettrekészsége.
Minden egyes aktivistája, ha kell „buta, bá‐
tor, jó közelharcos”-ként tégla a falban, de ha
szükséges, akkor a falat összetartó habarcs,
kohéziós erő, amelynek köszönhetően ereje
többszörösen meghaladja önmaga statikus
lehetőségeit.
Végezetül engedjétek meg, hogy nagyszerű
játékokat és önfeledt órákat kívánjak Nek‐
tek! Használjátok a park minden eszközét
olyan szeretettel, mint ahogyan készült!

KÖSZI, ÖNKÉNTES! EGYESÜLET

Petanque pálya Surányban – Tesco támogatással
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Weöres Sándor versét, a Pletykázókat so‐
kan ismerik. Talán nincs is olyan ember,
aki ne szeretne érdekes, esetleg normától
eltérő, izgalmas híreket hallani erről-arról.
Az emberek szeretnek beszélgetni. Minél
többet találkoznak, annál szélesebb a be‐
szédtéma palettája. Így bővül a megisme‐
rés köre és mélysége. Ez jó dolog, ha nem
társul a veszélyes képmutatással és rossz‐
indulatú manipulációval valótlan híresz‐
telések által, amiből a pletyka táplálkozik.
A szóbeszéd, mint sok más szokásunk is,
egyidős az emberiséggel. Minél extré‐
mebb, annál izgalmasabb a történet, per‐
sze mindig másokról szól, és nem rólunk.
A pletykázó embert szívesen hallgatják
meg mások, még akkor is, ha tudják, egé‐
szen könnyedén kezeli a valóság és a fik‐
ció arányát mondandójában. Bárhova ke‐
rülünk mindenhol van egy önjelölt
hírforrás, ahol emberek együtt tevékeny‐
kednek. Ő az, aki mindenkiről mindent
tud. Ilyen hírforrást találhatunk például, a
munkahelyen. Érdekes élmény egy új be‐
lépőnek, hogy hányan és kik próbálják
gyorsan tájékoztatni a többi kollégáról, a
főnökökről és a szokásokról.
Kevesebbet gondolnak az emberek arra,
hogy ők is kerülhetnek a pletyka fókuszá‐
ba, mint arra, hogy mindent izgalmas dol‐
got megtudjanak másokról. A bizalmas
közlés abban a pillanatban elindul a maga
útján, ahogy azt kimondják.
Nem titok az soha többé, mit négy fülnél
több meghallott,
Megjárta az okos, hogyha hat fül előtt tit‐
kot vallott. (hindu mondás)
Számtalanszor tapasztaltam, hogyha a

pletyka befészkeli magát az emberek
közé, akkor még egy mélyebb baráti kap‐
csolatot is negatívan befolyásolhat. Az
alaptalan és haszontalan hírterjesztésről
az alábbi, Szókratészről szóló történetet
olvashatjuk:
„Szókratész egy nap egy ismerősével fu‐
tott össze az utcán, aki azt mondta:
– Akarod tudni, hogy mit hallottam a
legjobb barátodról?
– Várj egy pillanatot! – válaszolt Szókra‐
tész. – Mielőtt bármit mondanál, szeret‐
ném, ha megfelelnél három kérdésre. Ezt
hívják a tripla szűrőnek. Az első szűrő az
Igazság. Teljesen megbizonyosodtál ar‐
ról, hogy amit mondani akarsz az igaz?
– Nem – válaszolta az ember. – Éppen‐
séggel csak hallottam róla, és…
– Rendben, szóval nem igazán vagy biz‐
tos benne, hogy igaz-e vagy nem. Most
próbáljuk meg a második szűrőt, a Jóság
szűrőjét: azt, amit mondani akarsz a bará‐
tomról, valami jó dolog?
– Nem, épp ellenkezőleg…
– Szóval – folytatta Szókratész –, valami
rosszat akarsz mondani róla, de nem vagy
benne biztos, hogy igaz. Semmi baj, a har‐
madik szűrő még vissza van: a Hasznos‐
ság. Amit mondani akarsz a barátomról,
az hasznos lesz nekem?
– Nem igazán.
– Nos – vonta le a következtetést Szókra‐
tész –, ha mondani akarsz nekem valamit,
ami nem igaz, nem jó és nem is hasznos,
miért mondanád el egyáltalán?”
A pletyka további romboló természete az,
hogy nem lehet ellene védekezni. Kép‐
mutató módon az érintett háta mögött

zajlik, tudta nélkül rontja a megítélését.
Egyetlen esetet képesek az emberek kive‐
títeni közösségekre. Előfordult, hogy egy
pedagógus hölgy sört vásárolt a férjének
a boltban. Ezt látta egy szülő, és azonnal
elterjedt a hír, miszerint az óvodában iszá‐
kos pedagógusok dolgoznak. Sokan a
körzetből más óvodát kerestek gyerme‐
küknek. Évek teltek el, mire az óvoda hír‐
neve újra pozitív lett.
Meglepő, de a pletyka lehet hasznos is.
Azért, mert felfedi a pletykázó jellemét.
Ha valaki figyelmesen hallgatja azt, aki
másokról beszél, azonnal felfedezheti,
hogy a képmutatás, a rosszindulat vagy
éppen a tájékozatlanság lehet a mozgató
rugója beszámolójának.
Megismerhető, amiről, akiről és ahogy
beszél, hogy véleménye mögött milyen
indulatok, érzések bújnak meg. Irigység‐
ből, a feltűnési vágyból, bosszúból vagy
egyszerűen felelőtlenségből ad tovább
megalapozatlan híreket, történeteket ba‐
rátokról, ismerősökről, munkatársakról.
Összegezve: a pletyka emberi dolog és
megállíthatatlan. Általában nem tudható
előre, hogy kitől ered, csak az, hogy kiről
szól. A témája sem választható meg, nem
is lehet az eredetét felismerni, olyan gyor‐
san változik, formálódik. Szájról szájra
terjed, de függ a pletyka hordozójától.
Nem tudjuk mindig mérlegelni, hogy
mennyire hasznos, őszinte és milyen
mértékben manipulatív az, ha másokról
beszélünk. Bevésődött a génjeinkbe pasz‐
szív információforrásként, ha akarjuk, ha
nem előbb-utóbb az útjába kerülünk.

(TÖRÖK A.K.)

Kötetlenül
Juli néni, Kati néni – letye-petye lepetye!
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A SUP, azaz a stand up paddle az elmúlt évek
nyári slágersportjává nőtte ki magát, nem vé‐
letlenül: egyszerre jelent kihívást és szórako‐
zást, megmozgatja az egész testet, valamint
fejleszti az egyensúlyérzéket. Ha az idei nya‐
raláson mi is szeretnénk kipróbálni ezt az iz‐
galmas mozgásformát, érdemes megfogadni
néhány tippet, hogy a deszkán töltött percek
biztonságosan teljenek.
1. Legyenmegfelelő az öltözékünk!
Nyáron a legtöbben fürdőruhában pattan‐
nak SUP-ra, azonban gyakran előfordul,
hogy vékony ruházattal védik a bőrüket a
leégés ellen, SUP jóga esetén pedig sokan
kényelmes jógaruházatban mozognak.
Akármelyik megoldás mellett döntünk,
mindenképpen vegyük számításba, hogy
ennél a sportnál bizony nagy esély van arra,
hogy a vízbe esünk, így részesítsük előny‐
ben a gyorsan száradó anyagokat.
2. Készítsük fel a testünket amozgásra!
Akármilyen szórakoztatónak tűnik, a SUP
ugyanúgy egy sport, amire fel kell készíte‐
nünk a testünket. Ennek megfelelően ne
vágjunk bele fáradtan vagy sérülten, és ne
fogyasszunk alkoholt, mielőtt a vízbe men‐
nénk. Egy tengerparti nyaralás alatt nehéz
nemet mondani egy koktélra vagy fröccsre,
de a biztonságunk érdekében ezt tartogas‐
suk a testmozgás utánra. Mielőtt vízre száll‐
nánk, érdemes egy könnyű bemelegítéssel
ráhangolódni a ránk váró aktív kikapcsoló‐
dásra.
3. Gondoljunk a fényvédelemre!
A SUP-pal töltött órák nagyon gyorsan el‐
repülnek, így az edzés végére azon kaphat‐
juk magunkat, hogy rákvörösre égtünk. A
leégés és a napszúrás viszont nemcsak kel‐
lemetlen, de veszélyes is, így előtte mindig
használjunk bőségesen fényvédőt, és gon‐
doljunk a vízállóságra is! Ha a legerősebb
UV-sugárzás óráiban pattanunk deszkára,
érdemes kalappal védeni a fejünket a forró‐
ságtól és a káros napsugaraktól.
4. Ha lehet, ne egyedül menjünk!
A vízi sportok könnyedén veszélyesre for‐
dulhatnak, így akár kezdők, akár gyakor‐
lottabbak vagyunk, a legjobb, ha velünk
van egy tapasztaltabb kísérő. Kezdőként
akkor is igyekezzünk partközelben marad‐
ni, ha párban vagy csoportosan evezünk, és
ne sodródjunk túl messzire a társainktól.

5. Ne bízzuk a véletlenre a biztonságun-
kat!
Az országtól és bérbeadás esetén az adott
cég szabályaitól is függ, hogy milyen biz‐
tonsági követelményeknek kell megfelel‐
nünk SUP-ozás közben. Ha az adott helyen
nem is követelik meg a mentőmellény és a
bokapánt használatát, mindenképpen aján‐
lott ezeket beszerezni, főleg gyerekek és bi‐
zonytalanul úszók számára. Ha egyáltalán
nem tudunk úszni, inkább válasszunk má‐
sik mozgásformát!
6. Kössünk utasbiztosítást!
Nem szívesen gondolunk arra, hogy nya‐
ralásunk közben baleset vagy más kár ér
minket, viszont jobb előre felkészülni a vá‐
ratlan helyzetekre, és indulás előtt utasbiz‐
tosítást kötni, akár belföldre, akár külföldre
indulunk útnak. Jó hír, hogy a leg‐
több utasbiztosítás a SUP-ozás közben be‐
következett balesetekre is térít, azonban ne
feledjük, hogy alkoholos befolyásoltság
alatt történő balesetekre nem fizet a bizto‐
sító – ez még egy érv amellett, hogy csak
józanul csobbanjunk.
7. Ne vigyük túlzásba!
Ha ráérzünk a SUP ízére, nagyon nehéz
abbahagyni: páratlan érzés, ahogy a desz‐
kán állva szeljük a habokat, és közben él‐
vezzük a látványt. Ne feledjük azonban,
hogy az izmaink eközben intenzív munkát
végeznek, hogy egyensúlyban tartsák a tes‐
tünket, így ha nem figyelünk, a nyaralás kö‐
vetkező napjai pokoli izomlázzal telnek
majd. Miután partot értünk, szánjunk bő‐
ven időt arra, hogy lenyújtsuk az igénybe
vett izmokat, másnap pedig tartsunk egy
kis pihenőt!
8. Figyeljük az időjárást!
A vízi sportok egyik legnagyobb veszélye a
viharos időjárás: evezés előtt mindig néz‐

zük meg az aktuális időjárás-előrejelzést,
viharjelzés esetén pedig azonnal hagyjuk el
a vizet! A Balatonon jelenleg elsőfokú vi‐
harjelzés esetén engedélyezett a SUP, de
csak a parttól számított 500 méterig, má‐
sodfokú viharjelzés esetén pedig szigorúan
tilos a vízben tartózkodni. A vízirendőrök
minden évben több tucat embert mente‐
nek ki a Balatonból SUP-ozás közben, így
nagyon fontos, hogy betartsuk ezeket a
szabályokat.
9. Gyerekeknek csak kísérővel!
Ha a családi nyaraláson a legkisebbekkel is
megosztanánk ezt az élményt, fontos, hogy
biztonságosan, a legsekélyebb vízben, part‐
közelben próbálkozzunk. A gyerekek job‐
ban megijedhetnek a vízbe eséstől, így raj‐
tuk minden esetben legyen mentőmellény,
és egy pillanatra se tévesszük szem elől
őket! Ha minden szabályt betartunk, a kö‐
zös SUP-ozás a gyerekek számára is feled‐
hetetlen élmény lesz.
10. Tudjuk, mi a teendő vészhelyzet ese-
tén!
Bár a fenti szabályok betartásával nagy esély‐
lyel elkerülhetjük a vészhelyzeteket, fontos,
hogy tudjuk, mi a teendőnk egy váratlan
helyzetben. Ha vízbe estünk, és elsodród‐
tunk a deszkánktól, kiabáljunk vagy inte‐
gessünk a társunknak, ha pedig egyedül ke‐
rültünk bajba, igyekezzünk lassan és
nyugodtan a deszka felé úszni. Kifáradás,
izomgörcs, vagy bármilyen más akadályo‐
zó tényező esetén kiabáljunk a part felé,
vagy próbáljuk más módon felhívni ma‐
gunkra a figyelmet. Ha nem viszünk ma‐
gunkkal telefont, hasznos, ha magunknál
tartunk egy biztonsági sípot, amelynek kö‐
szönhetően könnyebben ránk találhatnak,
ha bajba kerültünk. Fő a biztonság!

NETRISK.HU

SUP-ra fel!
10 dolog, amivel biztonságosabb lesz ez a testmozgás
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Sárgabarackos pite egyszerűen

A tésztához
• 4 db tojás
• 12 dkg cukor
• 1 csom sütőpor
• 32 dkg liszt
• 4 dl tejföl
• 1,2 dl étolaj
A tetejére:
• 0,5 kg sárgabarack
• 15 dkg barna cukor
Elkészítése:
1. A sárgabarackos pite elkészítéséhez
egy tálban a tojást a cukorral habosra ver‐
jük. Hozzáadjuk a sütőporral elkevert liszt
felét, majd összekeverjük.
2. Hozzáöntjük a tejfölt és az étolajat is,
végül a tálba szórjuk a sütőporos liszt má‐
sik felét is, és csomómentesre keverjük a
masszát.
3. A tésztát sütőpapírral bélelt tepsibe
öntjük. A tetejét megszórjuk a kockákra vá‐
gott sárgabarackkal, majd a barna cukorral.
170 fokos sütőben 60 percig sütjük.

Túrós-barackos rácsos sütemény
Hozzávalók
• 1 csom leveles tészta
• 3 db nektarin
• 1ek. méz
• 0,5 tk. fahéj
• 1ek. szeletelt mandula
• 10 dkg túró
• 1 ek. tejföl
• 1 csom vaníliás cukor
• 1 tk. citromlé
• 0,25db citrom
• 1 db tojás
• porcukor
Elkészítése:
1. A túrós-barackos rácsos süte‐
mény elkészítéséhez a leveles tésztát kihaj‐
togatjuk, egy tepsire tesszük, és téglalapo‐
kat vágunk belőle.
2. A töltelékhez a barackokat megmos‐
suk, szeletekre vágjuk, és összekeverjük a
mézzel, a fahéjjal és a szeletelt mandulával.
A túrót kikeverjük a tejföllel, a vaníliás cu‐
korral, a citromlével és a citromhéjjal.
3. A téglalapok egyik oldalára halmozunk
a túróból, és ráhelyezzük a barackszelete‐
ket. A széleit megkenjük a felvert tojással,
majd ráhajtjuk a másik felét, széleket lenyo‐

mogatjuk. Egy éles késsel rácsokat vágunk
bele.
4. Lekenjük a tetejüket tojással, és 180
fokra előmelegített sütőben aranybarnára
sütjük. Ha már kihűlt, porcukorral meg‐
hintve kínáljuk.

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 hozzá‐
valókat és a tortaforma aljába nyomkodjuk
egyenletesen, majd hűtőbe tesszük.
2. Az epret feldaraboljuk, összefőzzük a cu‐
korral, majd botmixerrel pürésítjük. A zsela‐
tint a vízzel összemelegítjük és az epres püré‐
hez keverjük. Kihűtjük.
3. Gőz felett összeolvasztjuk a csokoládét 1,5
dl tejszínnel, a zselatint a vízzel összemelegít‐
jük és a csokis részhez keverjük. Kihűtjük.
4. 2 dl tejszínt habbá verünk, hozzáadjuk a
fehér csokoládés keveréket és egyneművé ke‐
verjük, az egészet a kekszes alapra simítjuk.
Kb 20 percre hűtőbe tesszük.
5. 2 dl tejszínt szintén habbá verünk, hozzá‐
adjukazepreskeveréketésegyneművékever‐
jük, az egészet a csokis rétegre öntjük, majd a
tortát pár óra hűtés után szeletelhetjük is.

Gluténmentes joghurtos-barackos
piskóta

Hozzávalók
• 5 dkg vaj
• 5 poh. rizsliszt
• 1,5 csom. sütőpor
• 10 db sárgabarack
• 4 db tojás
• 1,5 poh. porcukor
• 1 csom. vaníliás cukor

• 1,5 poh. olaj
• 4 poh. natúr joghurt
Elkészítés
1. Egy nagyobb tepsi (nálam 35×24×8cm-
es csatos tepsi) aljába sütőpapírt teszünk, és
az oldalát kivajazzuk. A sütőt előmelegítjük
180 fokra (alsó-felső sütés).
2. A lisztet és a sütőport egy tálban
összekeverjük, a barackokat megmossuk,
kimagozzuk, és 2-3 cikkre vágjuk. Egy
másik tálban a tojásokat, a porcukrot és a
vaníliás cukrot elkezdjük kikeverni
robotgéppel. Néhány percig magas
fokozaton keverjük, amíg kivilágosodik és
habos lesz. Ekkor hozzáöntjük az olajat, és
a joghurtot, majd a robotgép alacsony
fokozatán összekeverjük.
3. Ezután már spatulával vagy fakanállal
dolgozunk. A tojásos keverékbe több
adagban beleszórjuk a sütőporos lisztet, és
összeforgatjuk.
4. A tésztát a sütőpapíros, vajazott tepsibe
öntjük, a tetejére rápakoljuk a barackokat,
majd az előmelegített sütőben kb. 45
percig sütjük. A tepsiben hagyjuk hűlni
néhány percig, majd mikor megszilárdult,
lehúzzuk az aljáról a sütőpapírt, és kihűlve
szeleteljük.

Barackos-túrókrémes pohárkrém
Hozzávalók
• 1doboz barackkonzerv vagy friss barack
• 50 dkg túró
• 1 mk. citromhéj
• 2 ek. citromlé
• 4 dkg porcukor
• 1 csom. vaníliás cukor
• 2 dl tejszínhab
• 1 csom. habfixáló
Elkészítés
1. A barackkonzerv levét egy tálba öntjük.
Kb. 15 dkg barackot és 3 ek baracklevet
botmixer segítségével pürésítünk, majd
hozzáadjuk a túrót, a reszelt citromhéjat és
citromlevet, a porcukrot és a vaníliás
cukrot, majd egy robotgép segítségével 5
perc alatt krémesre keverjük.
2. A megmaradt barackot apró kockára
vágjuk. A tejszínhabot a habfixálóval
kemény habbá verjük.
3. Ezután poharakba rétegezzük a túrót, a
tejszínhabot és a barackot bazsalikomleve‐
lekkel díszítjük, fogyasztás előtt lehűtjük.

FORRÁS: MINDMEGETTE.HU

Idesüss
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Erdőtüzek Európa szerte

A szélsőséges hőség miatti erdőtüzek már
tavaly is kétszer akkora területet pusztítottak
az unióban, mint a 2019-ben. Június végén,
40 fokos melegben, hónapok óta tartó szá‐
razságot követően Cipruson mintegy 50
négyzetkilométeren kapott lángra az erdő, a
füstöt a 75 kilométerre levő fővárosból, Ni‐
cosiából is látni lehetett. A katasztrófa négy
halálos áldozatot követelt. Görögországban
Kefalónia szigetén kellett evakuálni embe‐
reket. Spanyolországban mostanáig 1360
hektárt pusztított el a tűzvész, 138 erdőtüzet
jelentettek. Olaszországban Szicília szigetén
július 4-edikén, azaz egyetlen napon 34 je‐
lentős tűzhöz riasztották a tűzoltókat.
Mindez semmiség a szibériai – immár szo‐
kásos – nyári erdőtüzekhez képest, amelyek
több mint 1,7 millió hektáron tombolnak,
elsősorban Jakutföldön, ahol csaknem
2200 ember vesz részt az oltásban. A szintén
távol-keleti Magadanban 23 terület áll lán‐
gokban több mint 150 ezer hektáron – kö‐
zölte a rendkívüli helyzetek minisztériumá‐
nak szóvivője az Interfax orosz
hírügynökséggel. A tűz állítólag nem fenye‐
get lakott területeket.

Több mint 60 régióban van érvényben fi‐
gyelmeztetés, nyolc szövetségi területen –
Cseljabinszk, Jakutföld, Karélia, Perm,
Krasznojarszk, Irkutszk, Csukcsföld, Kam‐
csatka – pedig vészhelyzetet rendeltek el. Az

erdőtüzek mérgező füstje mindeközben to‐
vább terjedt. Sűrű füst borította el Jakutföld
székhelyét, Jakutszkot és több mint 60 tele‐
pülést a térségben. Az AP amerikai hírügy‐
nökség megjegyzi: az Oroszországot sújtó
erdőtüzek okaként a szokatlanul magas hő‐
mérsékletet és a tűzbiztonsági előírások be
nem tartását teszik felelőssé. Az idén először
Putyin elnök sem vonta kétségbe a globális
klímaváltozás szerepét a szaporodó termé‐
szeti katasztrófákban, sőt adókat is bevezet‐
nek a legnagyobb légszennyező cégekre. Ta‐
lán ezentúl az erdőtüzek fojtogató füstjét is
komolyabban veszi az orosz kormány.

(FORRÁS: EURONEWS, GREENFO, HVG)

Vitatott majomkísérletek

Még 2014-ben történt: a német soko Ti‐
erschutz állatvédelmi szervezet megbízásá‐
ból titokban 100 órányi dokumentumfilmet
készítettek a tübingeni Max Planck intézet‐
ben kutató Nikos Logothetis neurológus kí‐
sérleteiről. A német televízióban is bemu‐
tatták a majmok agyába vezetett
elektródákat, az egyik állat ezek hatására
egyenesen a kamerára hányt. A látottak hatá‐
sára 800 fős tüntetést rendeztek a szörnyeteg‐
nek és gyilkosnak nevezett doktor laboratóri‐
uma előtt, aki az életveszélyes fenyegetések
hatására tavaly összepakolt és a sanghaji neu‐
rológiai intézetbe költöztette laborját. Ez Kína
egyik vezető agykutató intézete, ahol 2018-
ban génmódosított főemlőst „állítottak elő”.
Miközben Európában és Észak-Amerikában
az állatkísérletek korlátozását fontolgatják,
vagy már részben el is kezdték, Kínában nin‐
csenek ilyen aggodalmak. A sanghaji intézet
kifejezetten kísérleti célra tenyészt az emberi
génszerkezetet jobban megközelítő majmo‐
kat, hogy neurológiai betegségek gyógyítását
tanulmányozhassák. Egerekkel ezt világszerte
megteszik, de a majmokkal eddig csak Kína
és Japán merészkedett idáig.
Az állatvédők fő kifogása, hogy ezekhez a fáj‐
dalmas kísérletekhez a főemlősök nem adták
a beleegyezésüket. A nyugati kutatóintézetek
igyekeznek minimálisra korlátozni az efféle
kísérleteket és helyettesítő módszereket talál‐
ni. Egyfelmérés szerint csak minden kétezre‐
dik laborban végeznek majomkísérleteket. A
viták oka, hogy ilyen intelligens lényeknek
szabad-e fájdalmat okozni, másfelől azzal ér‐
velnek, hogy éppen ez a magas intelligencia

teszi rendkívül értékessé a megfigyeléseket,
hiszen a majmok agya áll legközelebb az em‐
beréhez. A szerotonint például nyulak és bé‐
kák heréjének tanulmányozása során fedez‐
ték fel, látszólag öncélú kísérleteknek is
köszönhető tehát a mai antidepresszáns
gyógyszerek kifejlesztése. Majomkísérletek
nélkül az agyhullámokkal irányított pótvég‐
tagok sem készülhettek volna el.
A szívbajok után a neurológiai zavarok okoz‐
zák a legtöbb halálesetet, ahogy öregszik a
Föld lakossága egyre több a demens, alzhei‐
meres, parkinsonos beteg. A majmokkal
Kína válik ezek kutatási központjává, innen
látják el a világ többi laborját is. A pandémia
miatt a kínaiak megtiltották a vadon élő álla‐
tok exportját és engedélyhez kötötték a labo‐
ratóriumi állatok kivitelét is. Mivel az agyku‐
tatás a kínai tudománypolitika egyik
prioritása, a korábbi kereskedelem nagysága
egyhamar aligha áll vissza.

Sőt, még Kínában is majomhiány léphet fel,
amit hiba lenne vietnami vagy kambodzsai
vadon befogott állatokkal pótolni, a rémült
főemlősök nem használhatók tenyésztett
klónjaikhoz hasonló megalapozottságú tu‐
dományos célokra. A sanghaji intézet három‐
ezer agyszondát szerzett be, amelyek a koráb‐
bi elektródás módszernél kíméletesebbek.
Az etikus nyugati államok tehát kiszervezik a
vitatott állatkísérleteket az egyre fejlettebb
módszerekkel dolgozó kínai intézetekbe.

(FORRÁS: THE ECONOMIST)

SZ. G.

Zöld hírek a nagyvilágból

Az USAmajomimportja Kínából, Kambodzsá-
ból, Mauritiusról, Vietnámból, és a világ más
országaiból összesen. (ezer fő)
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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 ZOMBAT
15:00 – 16:00 Görkori Suli – Gáspár Sándor

Pászthoryné
Dr. TóthMária 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

NYÁRI SZÜNET

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

Civilek Háza állandó programjai
Surány, Akácos út 17

Hétfő, szerda, péntek 18:30 – 19:30

Női torna – Ficzek Kati
Tel.: 30/596-7581

Pócsmegyer-Surány
Nyugdíjasok Egyesülete

Klubnapminden 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
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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 –
Kaprinai Mónika Csilla – r. ftőrm

06-20/489-6758

Kéményseprés 1818

Szentendrei Földhivatal
06-26/312-413
06-26/301-743

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 finanszírozott 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.: 06-30/974-2548

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:

Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. elérhetőségei:

Telefon: 06 (28) 561-200,
Cím: 2600 Vác, Zrínyi út 9.

E-mail cím: ugyintezes@dtkh.hu,
Honlap: www.dtkh.hu

Dátum Kedd

A
ug

us
zt

us

augusztus 2. Kommunális –

augusztus 9. Kommunális Zöld
augusztus 16. Kommunális Szelektív
augusztus 23. Kommunális Zöld
augusztus 30. Kommunális –

Sz
ep

te
m

b
er szeptember 6. Kommunális Zöld

szeptember 13. Kommunális Szelektív

szeptember 20. Kommunális Zöld

szeptember 27. Kommunális –

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.

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.

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
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PÓCSMEGYER

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

Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja Önt a kommunális, az újrahasznosítható csomagolási (szelektív), és
a zöldhulladék gyűjtéséről. Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

FIGYELEM! 2021. július 5-től a kommunális hulladékszállítás HÉTFŐI napokon történik! A szállítás
HÉTFŐI napra való áthelyezése érinti a házhoz menő csomagolási és zöldhulladék gyűjtést is, melyek
időpontjai az alábbi táblázatokban található.
A kommunális hulladékszállítás napáthelyezést megelőző utolsó alkalma: 2021. június 29. – kedd, majd a napáthelyezést
követő első alkalma: 2021. július 5. – hétfő.

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által
térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag 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 szennyező módon.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűlegmunkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szükség esetén
további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az
ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok
szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke, 180 Ft/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.
Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék
színű, DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI (SZELEKTÍV) HULLADÉKGYŰJTÉS
2021.

július augusztus szeptember

19. 16. 13.
A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkalmanként a kihelyezett zsákkal megegyező (csomagolási
hulladék gyűjtésére szolgáló, átlátszó színű, emblémás) adnak.
Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül
kihelyezhető 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, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(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

Kérjük, fokozott figyelemmel tájékozódjanak a helyszínek és nyitva-tartások tekintetében, mert a járványügyi helyzettől
függően eltérhetnek a feltüntetetettektől!

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2021.
július augusztus szeptember

12; 26. 9; 23. 6; 20.
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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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Ha nem jártam volna az utóbbi években
Pócsmegyer és Surány határában élő er‐
dőcskéket, talán sosem kezdtem volna az
örvös légykapó bemutatásához. Addig,
amíg fiatal koromban csupán a Kőszegi
hegységtől a Zempléni hegyekig húzódó
Magyar Középhegység erdeit jártam a ha‐
zai fajok megismerésétől hajtva, (1967-
2000) addig nem gondoltam arra, hogy az
ilyen apró termetű, még házi verébnél is ki‐
sebb, de tetszetős, madárfaj vonuláskor itt
közvetlenül lakóhelyünkön is előfordul.
Ezért nagyon megörültem neki, amikor az
utóbbi 10 évben évről évre itt is találkoz‐
tam vele és sikerült megfigyelnem. Ezek a
megfigyeléseim, a tavaszi vonulás idejére
estek. Magyarországon áprilistól szeptem‐
berig fordul elő. A fekete alapszínű hímen
fehér homlokfolt, nyakörv, has-mell, és
szárnyfolt látható.
A költőhelye a lombos erdőkhöz kötött,
melyekben találhat magának természetes
vagy harkályok vájta odút. Nagyon fontos
a hazai állomány fennmaradása szempont‐
jából a madárvédők által készített mester‐
séges odúk kihelyezése. Az odútelepeknek

köszönhető, melyekben B típusú odúk is
vannak, hogy ott is költhet ahol az első
kettő nem áll rendelkezésére. Láttam köl‐
teni például Tolcsva erdőjében kis fako‐
páncs készítette odúban, de hasonlóan, a
Bükk hegységben Noszvajon is.
Bár ez a faj is az énekesmadarak nagy csa‐
ládjához tartozik Magyarországon csupán
négy légykapófaj él. Az is érdekes informá‐
ció lehet, hogy a Földön 324 légykapók‐
hoz tartozó faj él.
Éneke, nem nagyon feltűnő, ezért jó hallás
kel hozzá, hogy valaki a madárdaloktól
hangos erdőben hangja után észrevegye,
de még ennél is jobb szeműnek kell len‐
nie, mert az éneklő hím főleg az erdők
lombkoronájában mozog. Táplálékát fő‐
leg a levegőben repülő rovarok közül kap‐
ja el, de ha kikeltek a fiókái, akkor a lomb‐
leveleken előforduló hernyókat is
zsákmányolja.
A fészkét a tojó olyan tipikus fűszálakból
építi, hogy már az e téren kicsit is tájéko‐
zottabb madarász is rögtön felismeri, anél‐
kül hogy madarat látott volna, akár évek
múlva is. Égszínkék tojásai két hét múlva

kelnek ki. Majd a fiókák szintén két hét
múlva hagyják el a fészket. A fajt már sok
éve tanulmányozza az ELTE ökológiai ku‐
tató csoportja Dr. Török János vezetésével.
Onnét került a szakirodalomba, többféle
információ is a magyar madártanba. Köz‐
tük például az is hogy a hímek több tojóval
is párosodhatnak, és fordítva is igaz.
De a fiókanevelés idején az eredeti szülő‐
kön kívül a közelben élő szinglik is bekap‐
csolódhatnak az etetésbe. Valamint hogy
a közeli rokon kormos légykapóval is ke‐
reszteződhetnek. Az is meghökkentő,
hogy bár az odúba szárnyas, kártevő (szaj‐
kó szarka) nem fér be, mégis nagy a mor‐
talitás a fiókák között.
Ennek számlája pedig főleg az erdei sikló
fiókarabló tevékenységére írható. Ezen kí‐
vül a pelék is szóba jöhetnek.
Érdekes a Magyar Madártani Egyesület‐
ben végzett heroikus állomány felmérési
és gyűrűzési munka is. A hazai állományt
70 és 145 ezerre becsülik. A hazai meg‐
gyűrűzött példányok száma 62.979 db. A
megkerülések száma 8 db.

BÉCSY LÁSZLÓ

Madarakról mindenkinek – örvös légykapó

hím inni készül

hím 7 pettyes katicával

hím

hím szöcskével

a fészekalj

hím hernyóval
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