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Dzsida Jenő

Hálaadás
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Húsvéti köszöntő 2022

7.

Felhívás – Fa örökbefogadókat keresünk!
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Olvasópont – Könyvvadászok
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20.

Zöld hírek a nagyvilágból
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Kerti hulladékégetés szabályai
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Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
– itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!

Madarakról mindenkinek
22. oldal
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Költészet napja – képekben
Pilis-Dunakanyari Költészet Napja Pócs‐
megyer – Szigetmonostor – Tahitótfalu –
Leányfalu – Szentendre - Pomáz költői‐
vel, verseivel, versmondóival, zenészeivel.
képzőművészeivel. Pócsmegyeren telt há‐
zas rendezvényen találkozhattak a versba‐
rátok. Megvalósult mindaz, amit tervez‐
tünk: művészi sokszínűség, közösségi
élmény, jó társaság és élénk érdeklődés.

2022 május
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VÁLTOZÁS A NYARALÓK KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI
SZOLGÁLTATÁSA KAPCSÁN
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2022-es éveben a nyaraló szolgáltatással kapcsolatban az alábbi változtatás került bevezetésre.
Korábbi években több Ügyfélnek gondot okozott, a zsákok átvétele a nem megfelelő helyszín és időpont
miatt. Erre való tekintettel az idei évben a nyaraló szolgáltatással rendelkező Ügyfeleink részére a levelezési címükre, postai úton 26 darab érvényességi matricát küldött Társaságunk. A kommunális hulladék bármilyen, kereskedelmi forgalomban kapható, maximum 120 literes űrtartalmú zsákban kihelyezhető, melyre jól látható helyre 1 db érvényességi matrica felragasztása szükséges alkalmanként. Így Ügyfeleink az
általuk megadott levelezési címen megkapják a szükséges érvényesítő matricát és nem kell külön helyszínen, időpontban a szolgáltatás kapcsán megjelenniük.
Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.
Tel.: 06-28/561-200
Fax: 06-28/561-201

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szép kertek 2022.
Örömmel tudatjuk, hogy ez évben is kiírásra kerül„Az én kertem” pályázat, amelynek keretében az
Önkormányzat és a civilek összefogásával településünk legizgalmasabb portáit szeretnénk díjazni.
A zsűri a pályázatok értékelése során 10 portának ítél majd oda oklevelet és emléktáblát.
A jelentkezéseket a legjobb.kertek@gmail.com email címen várjuk.
A nevezési határidő: 2022. július 31. | Eredményhirdetés: 2022. augusztus 20.
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Önkormányzati hírek
Pócsmegyer Község Önkormányzatá‐
nak Képviselő-testülete 2022. március
30-án tartotta rendes, nyílt ülését.
Az 1. napirendi pontban a Köszi,
önkéntes! Egyesület 2021. évi tevékeny‐
ségéről szóló beszámolót hallgatta meg
és fogadta el a Testület. Ezt követően
döntés született még a Zöldszigeti Kör
Polgári, Kulturális Egyesület és a Pócs‐
megyer – Surány Nyugdíjasok Egyesü‐
lete beszámolójának elfogadásáról is.
A 2. napirendi pontban a Képviselőtestület a civil szervezetek támogatására
pályázati felhívás kiírásáról döntött.
A 3. napirendi pontban tárgyalta a
testület a hulladékgazdálkodási közszol‐
gáltatási szerződés módosítását. Az elfo‐
gadott határozat értelmében a szerződés
módosításának aláírása abban az eset‐
ben lehetséges, amennyiben a közszol‐
gáltató havi két alkalommal biztosítja a
szelektív hulladék elszállítását. Továbbá
kikötésre került az is, hogy a polgármes‐

idei munkatervét.
A 6. napirendben tárgyalta a Testület
a Szigeti Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó
Egyesület, továbbá a Peter Czerny Ala‐
pítvány támogatási kérelmét. A döntésé‐
ben az egyesületnek javasolta a Testület
a civil szervezetek számára kiírt pályáza‐
ti felhívásnak megfelelő pályázat be‐
nyújtását.
A testületi ülésen felhatalmazást kapott
továbbá a polgármester arra, hogy a Du‐
nakanyar Környezetvédelmi Egyesület
kezdeményezésére született, a Dunaka‐
nyar térségében biológiai szúnyoggyérí‐
tésre történő átállás iránti önkormány‐
zati szándékot kifejezi hívatott
szándéknyilatkozatot aláírja.

ter a teljesítés igazolást abban az esetben
írja alá, amennyiben a lakossági pana‐
szok száma a havi 100 darabot nem ha‐
ladja meg.
A 4. napirendi pontban a Képviselőtestület úgy döntött, hogy a Hunyadi,
Ady Endre és Dózsa György utcák út‐
felújítása céljából, nem engedélyköteles A jegyzőkönyvek és a rendeletek megte‐
útfelújítási tervek elkészítésére beszer‐ kinthetők a www.pocsmegyer.hu olda‐
zési eljárást indít.
lon.
Az 5. napirendi pontban a testület
elfogadta a környezetvédelmi bizottság
ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA / JEGYZŐ

A választások margójára
Négy éve a kormánypártok jelöltje a sza‐
vazatok 46,1 százalékával győzött a meg‐
osztott ellenzékkel szemben, az idén dr.
Vitályos Eszter a hat ellenzéki párt össze‐
fogása ellenére 51.94 százalékot, tehát ab‐
szolút többséget szerzett. Népszerűsége
településünkön meghaladja a választó‐
körzetben elért eredményt, 53,31 száza‐
lékot kapott Surányban (1.választtókör)
és közel kétharmaddal, 62,4 százalékkal
végzett Pócsmegyeren. Vagyis,
ahol igazán ismerik ott népsze‐
rűbb, hiszen itt lakott 18 éves
kora, azaz 1997 óta, majd
2006-tól 2012-es lemondásáig
(ekkor az Országgyűlés Hiva‐
talában kezdett dolgozni) al‐
polgármester volt. Későbbi
kormányzati megbízatásai be‐
töltésekor pedig tanácsaival se‐
gítette a település fejlődését.
A hatpárti egyesült ellenzék
jelöltjéről kevesebb pozitívu‐
mot gondoltak mind a válasz‐
tókörzetben – 38,37 százalé‐

kot kapott –, mind Pócsmegyeren, ahol
az 1. szavazókörben ennél alig szeré‐
nyebb, 35,58 százalékot ért el, az „ófalui”
2-es számúban viszont már csak a vok‐
sok alig több mint negyedét 28,03 száza‐
lékát könyvelhette el. A Vitályosnál 10
évvel fiatalabb ellenzéki politikus ön‐
életrajza szerint összesen másfél évet
dolgozott, de ez sem a választókörhöz
köti, a budapesti belvárosi parkolás üze‐

meltetésével foglalkozott.
Négy évvel ezelőtt a DK, a Jobbik, az
LMP és a Momentum színeiben különkülön indult öt jelölt 49,1 százalékot szer‐
zett, vagyis 3 százalékpontot rávertek
kormánypárti ellenfelükre, most Buzin‐
kaynak hatpárti támogatással sem sike‐
rült ezt az eredményt megközelítenie.
„Avatatlan szem is észrevehette: ezt a vá‐
lasztókerületet e két nagy párt jó előre fel‐
adta” – írtuk a Kisbíró 2018.
májusi számában. (Akkor a
DK-MSZP páros a másodéves
művészeti egyetemista Király
Miklóst indította az ötödik
parlamenti ciklusára készülő
volt visegrádi polgármester
Hadházy Sándorral szemben.)
Ezt a mondatot most úgy le‐
hetne aktualizálni, hogy avatat‐
lan szemmel is kezdettől látha‐
tó volt: ezt a választókerületet a
hat párt jó előre feladta.
SZABÓ GÁBOR
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KERTI HULLADÉKÉGETÉS SZABÁLYAI
Ezúton tájékoztatjuk lakosainkat és az ingatlantulajdonosokat a településen a kerti
hulladék égetés szabályairól:
Kerti hulladékot (vékonyabb ágak, vesszők és gallyak) maximum 1 m3 mennyiségben március 1-től november 30-ig minden hónap első hétfőjén (esős idő esetén
ugyanazon hét pénteki napján) lehet égetni, megfelelő légköri viszonyok (enyhe
légmozgás, és száraz idő) esetén, 8:00 – 18:00 óra közötti időszakban. Amennyiben a hónap első hétfője ünnepnap, az égetés ugyanazon hét pénteki napján
lehetséges.
Avart égetni a község teljes közigazgatási területén tilos!
Külterületi, mezőgazdasági célra használt ingatlanon égetni kizárólag az Országos
Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezéseinek megtartásával lehet. Közterületen égetni
tilos. Háztartási és termelési hulladék nyílt égetése a község teljes területén tilos!
Aki megsérti az avarégetésre vonatkozó, a környezetvédelemről szóló önkormányzati rendeletben előírt szabályokat, azzal szemben a közösségi együttélés szabályainak megsértése miatt természetes személyek esetén tizenötezer forinttól kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek esetén húszezer forinttól kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság
szabható ki.
Kérjük lakosainkat és a hétvégi ház, nyaraló, telek tulajdonosokat, hogy a békés
együttélés, és mindannyiunk egészségének védelme érdekében tartsák be a fenti
szabályokat! A füst környezetszennyező, ezért amennyiben lehetőségük van rá, vegyék igénybe a hulladékszállító közszolgáltató zöldhulladék szállítását, vagy komposztáljanak!
Együttműködésüket köszönjük!
PÓCSMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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Tájékoztató a Magyar Falu Program keretében elnyert
vissza nem térítendő támogatásokról
Kommunális eszköz beszerzése – MFPKOEB/2022 – 14.314.997 Ft
A 2022. évi Magyar Falu Program kereté‐
ben elnyert összegből a tavalyi pályázatból
megvásárolt Antonio Carraro traktorhoz
szeretne Pócsmegyer Község Önkor‐
mányzat 13.900.000 Ft értékben kiegészí‐
tő eszközöket vásárolni.
• Billy GoatDL 1302 lombszívó
• Tecna Combi seprő
• Caravaggi aprítógép
• Ravenna utánfutó
A kiegészítők lehetőséget biztosítanak az
önkormányzat számára, hogy Pócsmegyer
község területén található zöldfelület kar‐
bantartása és a zöld hulladék kezelése
gyorsabban, hatékonyabban működhes‐
sen a jövőben. Pócsmegyer Község Ön‐
kormányzata az eszközt az AGROLÁNC
Kft-től megrendelte.

megszervezésre, melyek ki tudják elégíteni a
helyi lakosság igényeit. Verses, zenés estek,
színházi előadások, gyermek programok,
családi rendezvények. A bértámogatáson kí‐
vül pályázati összeg lehetőséget ad még a
Rendezvényközpont számára hangosító
eszközök és infokommunikációs eszközök
beszerzése.

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – MFP-ÖTIK/2022/6 –
4.999.998 Ft
A támogatás keretében egy 6×4 m-es mo‐
bilszínpad kerül beszerzésre. Az eszközt
mind beltéren, mind kültéren lehet majd
Közösségszervezéshez kapcsolódó eszköz- használni. A beszerzés lehetőséget biztosít
beszerzés és közösségszervező bértámo- a település számára, hogy a jövőben olyan
gatása – MFP-KEB/2022 – 3.762.140 Ft
rendezvények megtartására nyíljon lehe‐
Az elnyert pályázat lehetőséget biztosított tőség, melyeket eddig színpad hiányában
arra, hogy a 2021 szeptemberétől napi 4 nem lehetett megvalósítani.
órában foglalkoztatott szakképzett közösség‐
szervezőt további egy évre alkalmazzuk. A Önkormányzati tulajdonban lévő ingatbértámogatás egy éves időszakra szól. Az új lanok fejlesztése – MFP-ÖTIK/2022/5 –
kolléga szakmai tapasztalata lehetőséget biz‐ 25.049.084 Ft
tosít arra, hogy folytatva az eddigi gyakorla‐ Az elnyert támogatásból Pócsmegyer Ren‐
tot a jövőben is olyan programok kerüljenek dezvényközpont és az abban működő iskola

fejlesztése valósul meg az alábbiak szerint:
Inverteres klíma telepítése, napelem felszere‐
lése, belső terek festése, kerítés újjáépítése,
előtető az iskola bejáratához, asztalok, székek
beszerzése, infokommunikációs eszközök
vásárlása. A napelemes rendszer kialakításá‐
nál az egyik legfontosabb elem a környezet‐
védelem volt. A napelem az egyik legnépsze‐
rűbb megújuló energiaforrás, melynek
működése során nem szabadul fel káros
anyag és nem szennyezi a légkört. A nap‐
elemrendszer költséghatékony megoldás és
időtálló befektetés. A beruházás során 32 db
panel került elhelyezésre, 13000 13800
kWh várható éves termeléssel.
A klíma berendezések elhelyezése szintén
nagyon hasznos, hiszen a klímaváltozás so‐
rán megemelkedett átlaghőmérséklet miatt,
a nyári hónapokban sokszor elviselhetetlen
meleg az épület. Az eszközök nem csak hű‐
tésre, hanem fűtésre is alkalmasak lesznek,
ezzel szabályozni lehet, hogy az 1500 m2
alapterületű épületben csak azon helyiségek
legyenek fűtve a téli hónapokban, melyek
használatban vannak. A napelem és a klíma
felszerelésével nagymértékű energiamegta‐
karításra, költségcsökkenésre lehet számítani.
A támogatásokat a Miniszterelnökség
bocsátotta a település rendelkezésére.
A Program végrehajtásával kapcsolatos
feladatokat a Támogató megbízása
alapján Lebonyolító Szervként a Ma‐
gyar Államkincstár látta el.

Tájékoztatás KSH adatgyűjtésről
Ezúton tájékoztatjuk tisztelt lakosainkat, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a településen 2022 évben az alábbi önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre:
Felmérés a Háztartások információs és Kommunikációs Technológiai eszközhasználatáról
Az adatgyűjtés időszaka: 2022. április-június
Az összeírási munkát a KSH megbízásából a Statek Kft. fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik, de lehetőség van telefonos válaszadásra vagy weben történő önkitöltési lehetőségre is.
A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása véletlenszerű mintavétellel történik.
A lakosság részére a lakinfo@ksh.hu e-mail címen vagy a 06 80 200 766-os (3 mellék) telefonszámon ad a KSH tájékoztatást.
Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatban a www.ksh.hu internetes oldalon található Adatszolgáltatóknak
/ Adatszolgáltatás teljesítése / Elektronikus lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást.
PÓCSMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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Húsvéti köszöntő 2022
„Még egy kevés idő és a világ nem lát
engem többé; de ti megláttok engem:
mert én élek, ti is élni fogtok.”
János 14,19

Kedves Testvéreink az Úr Jézus
Krisztusban!
Isten kegyelméből ismét ünnepet ülhe‐
tünk. Igaz, nem a megszokott módon.
Minden megváltozott körülöttünk. Már
nem azt nézzük, hogy ebben a húsvétban
mi hiányzik a terített asztalról, hanem há‐
lát adunk mindenért, amink van. Elsősor‐
ban az életünkért, és azért, hogy van fedél
a fejünk felett. Sokaknak már az sincs. Me‐
nekülni kényszerülnek. Ebben a helyzet‐

ben másodlagossá vállnak az eddig meg‐
szokott „elengedhetetlennek” vélt dolgok.
Átértékelődik minden. A hangsúly már
nem azon van, hogy hogyan ünnepeljek,
hanem, hogy kivel? Országhatárok válasz‐
tanak el családokat egymástól. Lesz-e ki‐
nek, lesz-e hová hazajönni? Bízunk benne,
hogy lesz! Az itthon maradottak addig is
teszik a dolgukat, őrzik a lángot, hogy a
hazatérőknek majd legyen hol melegedni‐
ük.
Templomaink harangjai Kárpátalja szerte,
Krisztus Urunk dicsőséges féltámadását
ünnepelni hívogatnak. Megfogyatkozva
bár, de ezen a húsvéton is kőrül álljuk
Urunk megterített asztalát. Istentisztele‐
tünk végeztével felhangzik a Kárpátaljaiak

himnusza: „Mindig velem Uram, min‐
dig velem, még ha nem láthat is gyarló
szemem…”. A jövőnk Isten kezében van,
aki nem feledkezik meg rólunk. Atyai gon‐
doskodását kedves testvéreinken keresztül
is megtapasztalhattuk. Hálásak vagyunk,
hogy segítségünkre siettek a bajban. Ado‐
mányuk eljutott a célba. A Benei, Sáros‐
oroszi és Csetfalvi gyülekezetek hálás szív‐
vel köszönik a Testvérek áldozatkészségét.
Urunk áldja és őrizze továbbra is Önöket.
Testvéri szeretettel, áldott Feltámadás ün‐
nepet kívánva: a Benei, Csetfalvai, Sáros‐
oroszi társegyházközségek presbitériuma
és lelkipásztora.
Bene, 2022. április 16.
ORBÁN SÁNDOR – REFORMÁTUS LELKÉSZ

Meghívó
Pócsmegyer-Surány Nyugdíjasok Egyesülete szeretettel meghívja Önt
2022. május 13. 17.00 a Civilek Házába,
Szendrő Szabolcs vetítéssel egybekötött élménybeszámolójára.
Szendrő Szabolcs egyik lábát fiatal korában amputálni kellett. Mindössze 19 éves volt, amikor Gödöllőről edzésre indult. Késésben volt, ezért felugrott az induló vonatra. Beesett a szerelvény alá, a kerekek pedig levágták a sarkát. Megműtötték, de egy héten belül kiderült: nem indul meg a vérkeringés,
így a lábát térd alatt csonkolták. Ám Ő egyetlen pillanatra sem adta fel a küzdelmet, s az egyik legjobb
hegymászó lett. Pedig nem vallja magát annak.
PÓCSMEGYER-SURÁNY NYUGDÍJASOK EGYESÜLETE

Örömünkre szolgál, hogy Egyesületünk 6.731.537 Ft viszsza nem térítendő támogatást nyert a MagyarFalu Program keretében, aFCA-KP-1-2022 kódszámú „Civil közösségi tevékenységek és feltételeinektámogatása” című
pályázaton.
Az elnyert összegből a használatunkban lévő Civilek háza felújítása (az épületben lévő galériához lépcső építése, külső terasz téliesítése), valamint eszközök vásárlása(sörpad garnitúrák, teraszfűtő berendezés,mini konyha) fog megtörténni.
PÓCSMEGYER-SURÁNY NYUGDÍJASOK EGYESÜLETE
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FELHÍVÁS
Fa örökbefogadókat keresünk!
Tisztelt lakosok, önkormányzatunk képviselő-testülete által hozott, környezetvédelemről
szóló 8/2019. (V.29.) számú önkormányzati rendelet 2. számú mellékletében
meghatározott fa (pl. tölgy, gesztenye, nyár, platán, kőris, fenyő stb.) vagy
fás szárú növény kivágatása engedély alapján történhet.
A kivágott fákat az engedélyben megállapított darabszámban, egy éven belül pótolnia kell
az ingatlan tulajdonosának.
Abban az esetben, ha az érintett ingatlanon belül, annak területén a telepítés nem,
vagy nem teljes egészében lehetséges, úgy lehetőség van arra,
hogy az, a jegyző javaslatára megállapított egyéb közterületen valósuljon meg.
Ahogyan azt Önök is tapasztalhatták, elsősorban Surány településrészen,
több fa kivágatására került sor az elmúlt években. A pótlásuk azonban több esetben nem
valósulhat meg az ingatlanon belül, ezért most

olyan ingatlantulajdonosok jelentkezését várjuk, akik örömmel fogadnák
az ingatlanuk előtti közterületen vagy telkükön belül új fák telepítését.
Kérjük, hogy jelentkezésüket, az érintett ingatlan címének megjelölésével,
az onkormanyzat@pocsmegyer.hu email címre küldjék meg.
Valamennyi jelentkező esetében a helyszínen vizsgáljuk meg, hogy a fa ültetése
nem veszélyeztet-e közművet. Abban az esetben, ha a faültetésnek nincsen akadálya,
rövidesen sor kerülhet a telepítésre.
Együttműködésüket köszönjük!

ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA JEGYZŐ
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Olvasópont
Jennifer Chambliss Bertman: Könyvvadászok
Jennifer Chambliss Bertman: Könyvvadá‐
szok című könyve a címéből fakadóan iga‐
zi könyves kalandokat sejtet. A történet fő‐
hőse Emily. Emily rajong a könyvekért és
rejtvényekért, kedvenc elfoglaltsága a
könyvvadászat, amit a család folytonos köl‐
tözése mellett mindenhonnan űzhet. A kö‐
vetkező állomásuk San Francisco, amitől a
lány nagyon izgatott, hiszen San Francisco
a könyvvadászat központja. Itt él és dolgo‐
zik a könyvvadászat kitalálója Mr. Gris‐
wold, aki egy új játék bejelentésére készül
aznap, amikor Emily és családja a városba
érkezik. Mr. Griswoldot azonban a beje‐
lentés előtt megtámadják a BART állomá‐
son, aki a nála lévő könyvet elrejti.
Emily új szomszédja, James is rajong a rejt‐
vényekért és a kódfejtésért. Emily a bátyjá‐
val és James-szel tiszteletét teszi a támadás
színhelyén, ahol megtalálják az elrejtett kü‐
lönleges könyvet. A fiatalok nyomozni kez‐

denek, azonban a könyvet mások is meg
akarják szerezni. A rejtély újabb rejtélyt
szül, csakhogy a végén a tét már nem csak a
könyv, hanem Emily és James barátságá‐
nak mibenléte is.

KENU
KÖLCSÖNZÉS
2017, PÓCSMEGYER, ARADI U. 12.

Ez az izgalmas ifjúsági mű több könyvaján‐
lót is tartalmaz. Olyan irodalmi alkotások‐
ról esik szó benne, amit ismerünk vagy fel‐
keltheti érdeklődésünket. Az egyik, ami
kulcsfontosságú a talány megfejtésében
Edgar Allan Poe: Az aranybogár című no‐
vellája. Sajnos megjegyzendő, hogy a no‐
vellát rosszul szemléltetik a műben, misze‐
rint többen fejtették meg a kódokat,
viszont Legrand egyedül fejti meg azokat.
Ezen felül nagyon szimpatikus, hogy a
könyv a könyvek szeretetéről szól egy izgal‐
mas kalandba ágyazva.
Vajon kié lesz végül az egyedi kiadású
könyv, sikerül-e megfejteni az összes kódot
és rejtélyt, felépül-e Mr. Griswold a táma‐
dásból, ki nyeri az iskolai titkosírás ver‐
senyt, kitart-e végig Emily és James barát‐
sága? Lebilincselő, fordulatos, kellemes
olvasmány.
RADY-NOVÁK ESZTER

500 Ft-os és 1.000 Ft-os
támogatói jegy vásárlásával
Ön is támogathatja
a Pócsmegyer-Surány
Nyugdíjas Egyesület
működését.
A jegyek megvásárolhatóak
Pócsmegyeren a Rendezvényközpontban,
és a Coop üzletben, illetve Surányban
a Duna sétányon lévő Coop üzletben.

ÉRDEKLŐDJÖN TELEFONON!
06-30/964-5836
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Az írókör bemutatja
Glück György – De jóóó…
Dobrovics néni a színehagyott konyhai
nagy kredenc fiókjából elővette a szatyrát
és az elnyűtt, lapos pénztárcáját.
– Öltözz, papa lemegyünk, a ződségeshez
vásárolni megvesszük a holnapi ebédhez
valót.
Ahogy kiléptek a mállott falú külvárosi bér‐
ház nagy, súlyos fakapuján, az lassan, nyiko‐
rogva csukódott be utánuk. A szitáló tava‐
szi eső éppen elállt. A tócsákat kerülgetve
alig egy háztömbnyit kellett megtenniük, s
máris a régi bolt előtt álltak. Kikerekedett a
szemük. A sárga tölteni való paprikával, vö‐
röshagymával, répával teli faládák helyett
valami egészen más látvány fogadta őket.
– Puffneki… Mán csak ez hiányzott… –
dörmögte szomorúan Dobrovics bácsi a
csili-vili, új üzlet kirakata előtt toporogva, és
megdörzsölte borostás állát.
Kissé hátralépett. Felnézett, s a házfalon
megszokott, ócska, betűhiányos „ÖLD.
ÉGES” felirat helyén „INGATLAN IRO‐
DA” világító betűi virítottak.
Nem tudták levenni szemüket a kirakat‐
üveg mögötti kacskaringós, színes feliratról,
a több szögből fényképezett, tintakék görög
tenger ölelte, kifli alakú szigetről. Na és a
mesés földdarab áráról, mert vastag fekete
számokkal az is oda volt írva. 21.475.000Ft.
Dobrovics néni hiányos fogai közt halkan
morzsolgatta a szavakat. Újra és újra el kel‐
lett olvasnia. A nagy fotók, a figyelemfelkel‐
tő reklám felirat mellett damylszálon egy
kicsiny, felfújható repülőgép libegett a rej‐
tett ventilátor keltette légáramlatban.
– Magánsziget eladó… Ma… gán… szi‐
get eladó… jóóó, hogy lehet kapni… és a
hagyma, a krumpli? – Dobrovics néni any‐
nyira meglepődött, észre sem vette, hogy a
félretaposott, magasszárú cipőjének elko‐
pott talpa átengedte az imént elállt esőt, és
már vastag, stoppolt harisnyája is átnedve‐
sedett.
– Te apjuk, ha lecsót akarsz enni, most el
kell mennyünk a madaras tecsóba. Jó mesz‐
sze van és még drágább is… van nálad elég
pénz? Még szerencse, hogy a farhátat…
hogy a hentesünk még megvan… ki
tuggya meddig…
– … de Jolán, hová lett a ződségesünk? A
múlt héten még megvót – húzta össze
szemöldökét az öreg.

– Biztosan visszaesett a forgalom.
– … és mi lett a Márival, most hol árujja a
paprikát meg a paradicsomot?
– Hátha amott a nagy bótban tuggyák, ott
többen is ismerik – húzta fel a két vállát
Dobrovics bácsi, s fázósan összefogta ko‐
pott télikabátja gallérját. Egy pillanatra
megemelte befülledt, ócska kucsmáját, és
nagy, kockás zsebkendőjével megtörölte iz‐
zadt homlokát. Dobrovics néni gyakorlott
mozdulattal megigazította fejkendőjét, na‐
gyot sóhajtott, és az újra eleredt, szitáló eső‐
ben csámpás léptekkel, kézen fogva elin‐
dultak a két utcával arrébb lévő
hipermarket felé.

– Te, Józsi, egy ilyen szigeten mennyi sok
ződséget lehetne termeszteni… – hozta a
néni távolodó hangját a kora tavaszi szél.
Este az ágyban Jolán néni csak forgolódott,
az istennek sem tudott elaludni. Folyton
arra a szigetre gondolt. Szép is vóna… ha a
házat… meg a dugipénzt, amit hatvanhá‐
rom éve…
– Te papa, ha a régi putnoki házat elad‐
juk… meg a szenespincében a fásláda…
– Aludj mán asszony, aludj… – szólt közbe
morogva Dobrovics bácsi jelezve, hogy vé‐
get vetett a napnak, és bosszúsan a másik
oldalára fordult.
2022.
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Kiállítás a PRK-ban
B. Tóth Éva és Gebora István alkotásaiból
Megnyító: 2022. május 27-én

A verőcei művészpáros a Dunakanyar kapujában él és alkot a 150 éves műteremházukban. A
környezet, a csend és a panoráma inspirációja által, az ódon gerendák között számtalan alkotás születik. Éva Dunapatajról érkezett, ott született és nevelkedett, népművész hímző édesanyja és díszkovács édesapja művészeti örökségét hordozzák alkotásai. István felmenői szintén művészek, festőművész, író, zenész generáció leszármazottja, egyetemi tanulmányai
előtt Szigetmonostoron élt Mindkettejük munkássága a Dunakanyarban teljesedett ki életük
delén, amikor egymásra találtak. Alkotásaik, alkalmazott technikájuk különböző, mégis
egész életük egymás inspirálása és megértése. Kötődésük a Kárpát-Medence és a magyarság
örök értékeihez megjelenik minden alkotásukban. Állandó résztvevői nemzetközi alkotótáboroknak mind Magyarországon mind pedig Erdélyben. Kötődésük nem a távoli századokba
nyúló, s mára már csak papíron követhető, rokoni vérvonal kapcsolat, hanem az az igaz személyes barátság, amit a kárpátalji és az erdélyi emberekkel alakítottak ki az apró falvakban
közöttük élve.
Éva képei megérzések, emóciók, emlékképek vizuális megjelenítései, kiegészítve az ősi, népi
motívumok modern, grafikus ábrázolásával. Nem nonfiguratív ábrázolások, mégsem a konkrét világ tükröződése, hanem egy olyan egyéni, sajátos képi világ, mely a nézőjét készteti az
érzés felismerésére és befogadására
István a konkrétabb természetábrázolást választotta képeinek alapjául. Hol egy részletet kiragadva, hol pedig az összképet hangsúlyozva alkotja olajfestményeit. Ezek sohasem egy táj,
személy, vagy tárgy egyszerű tükörképei, hanem a forma és szín mögé rejtett érzelmek.
Alkotásaik Európa számos országán kívül Amerikába és Távol-Keletre is eljutottak. Hitvallásuk szerint a művészet az ember egyéni szabadságának felülkerekedése a mindennapok küzdelme felett. Képeik ezt az érzést közvetítik a kiállításokon és azoknak az otthonában is, akik
festményeik körében élhetnek.
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Kötetlenül – lassítsunk!
Ébresztő! Még mindig az ágyban
vagy? Nem igaz, hogy ennyit kell
piszmogni azzal az öltözködéssel.
Most aztán már elegem van! Ha
nem leszel kész öt perc múlva, itt
hagylak! Gyerünk, mert anyád elké‐
sik. Idő van!
Ugye nagyon sokszor hangzanak el
ezek a mondatok reggelenként a csa‐
ládban? Ezzel indul a napja sok gyerek‐
nek. Gondoljunk csak bele! Még az éj‐
szakai álom kavarog a kis fejében,
szeretné köszönteni az ágyában fekvő
macit, babát vagy kisautót, de nem te‐
heti. Szülei kiszakítják a saját kis világá‐
ból, nem adnak időt az ébredés utáni
regenerálódásnak.
De nem könnyebb ébreszteni a kama‐
szokat sem. Nagyon nehéz egy tizenévest
arra motiválni, hogy rendezetten, frissen és
tervekkel telve kezdje a napjait. Egészen el‐
képesztő módon változtatja hozzáállását a
mindennapi tevékenységekhez. Van, ami‐
kor szinte minden órában szakít időt a fog‐
mosásra, aztán másik nap azt se tudja hol
van a fürdőszoba. Számtalanszor meghök‐
kenti szüleit azzal, hogy napokig elterülve
fetreng az ágyán és csak arra képes, hogy a
szemét forgassa, aztán történik valami,
amitől, mint akit megcsípett a bolha nyü‐
zsög, rohan, kapkod és tele van vele az
egész lakás. Hol itt, hol ott bukkan fel aztán
a szobájában találunk rá megint elnyúlva,
mélyen alvó állapotban. A normától eltérő
viselkedés oka legtöbbször, láthatatlanul, a
háttérben húzódik meg.
Általában a gyerekek már baba koruktól
fogva hajszában élnek, persze hogy kiala‐
kul bennük valamiféle védelmi mechaniz‐
mus. Az ellenállást nem tudják megfelelő‐
en kifejezni és időzíteni. Ezekkel aztán
alaposan feladják a leckét szegény szüleik‐
nek. Még a szakemberek sem képesek
mindig megtalálni azt a tökéletes nevelési
módszert, ami a személyiségfejlődést nor‐
mális mederben tartja. De érdemes néha a
tanácsukra odafigyelni.
„Mindennapi életünk tempója egyre ke‐
vésbé van összhangban a gyerekkor tem‐
pójával.” – olvashatjuk Kim John Payne
Egyszerűbb gyermekkor című könyvében.
Az idézet szerzője, a világhírű pszicholó‐
gus-pedagógus lelki láznak nevezi, azt az
állapotot, amibe akkor sodródhat bele a

gyermek, amikor túl sok külső „támadás‐
sal” kell megküzdenie.
A lelki láz jelenlétének legismertebb for‐
mája a hisztéria. Erre, mi szülők sokféle‐
képpen reagálunk. Bárkivel előfordulhat,
hogy egyszerűen lefagy, mert csemetéje
hihetetlen műsort rendez, látszólag vala‐
mi apróság miatt. Van, aki magyarázatba
kezd, végül fáradtan feladja, van, aki fizikai
erejével lép fel.
Akárhogyan is teszünk, amikor gyerme‐
künk szembeszáll velünk, rendszerint
nem azt a módszert kapjuk elő a tárhá‐
zunkból, ami hatásos lenne. Az sem lehet
megoldás, hogy álljunk meg és tegyük azt
mindig, amit a csemeténk szeretne. Szó
sincs arról, hogy minden esetben az ő
akarata érvényesüljön, hiszen sokszor sa‐
ját magától is védeni kell őt.
A pszichológusok többsége azt javasolja,
hogy adjunk időt a hisztéria, érzelmi kifa‐
kadás lecsengésének. Csakhogy sokszor
nincs erre idő. Minden gyermeknek meg
kell szoknia az élet kihívásait és azt, hogy
közben „érzelmi viharokat” élhet át. Tud‐
juk, hogy az érzelmi kitöréseket meg kell
tanulnia kezelni. Na, jó, de ezt egy három‐
évesnek még nem lehet, a kamasznak meg
már nem lehet azzal elintézni, hogy ja,
fiam ilyen az élet. Ennél sokkal többre van
szüksége.
Hogyan segíthet ebben egy laikus szülő?
Használja a szülei nevelési módszerét? De
hát nagyon jól tudja, hogy a saját gyerekko‐
ra sem volt tökéletes. Mégis ember lett be‐
lőle! – mondhatná. Ezért mindent úgy

tesz, ahogy az ő szülei tettek vele. Csak‐
hogy az ő gyereke nem azonos vele.
Sok más öröklött és tanult személyiség‐
vonással felvértezve, egy egészen új em‐
bert hozott létre.
Ilyenkor ne essünk pánikba, egyszerű‐
sítsük le a gyermek napjait – tanácsolja
Kim John Payne.
Hagyjunk neki időt arra, hogy meg
tudjon küzdeni gondjával. Függesszük
fel a napi rutint. Dobjuk el a fölösleges
tevékenységeket. Ezzel időt nyerünk
számára. Vegyük észre, ha valamiért túl‐
hajszolt állapotba került. Sok a külön‐
óra, sok a családi feladat, feszült a han‐
gulat, a saját kis dolgaira nem jut elég
idő, ezek mind okozhatnak lelki és fizi‐
kai megterhelést.
Annyi mindent pakolunk a gyerekeinkre,
amivel esetleg még nem tud igazán mit
kezdeni, aminek következményeként ál‐
landósítjuk nála a stresszes állapotot. Ha
túl sok a szobájában a játék, a mindenféle
divatos kütyü, azt sugalljuk neki, hogy
mindent megkaphat. Sosem lesz elége‐
dett, boldog gyerek. Talán más is tapasz‐
talta már, hogy csemetéje előszeretettel
kutakodik, keresgél, kísérletezik. Egy
olyan fiók, amiben mindenféle dolgot ra‐
kosgattunk és lehet benne turkálni, felfe‐
dezni tárgyakat, sokkal érdekesebb szá‐
mára, mint bármelyik előre gyártott
szuperjáték. Nem kell mindenáron meg‐
tervezni azt, hogy hasznosak legyenek a
napjai, hagyni kell a saját ütemében élni.
Főleg játszani engedjük őket.
Kell egy kuckó, ahol elidőzhet gondolatai‐
val, megfogalmazhatja kérdéseit. Amikor
pedig kilép onnan tudnia kell, hogy szerető
családtagok veszik körül, és bátran fog kér‐
dezni. Mi szülők olyanok vagyunk, hogy
szeretetünk képessé tesz minket arra, hogy
mélyebbre lássunk gyermekünk lelkében.
Ne lássunk bennük kis felnőttet, nem azok.
A mafla kamasz fiú, a nőként szájaló bakfis
bármennyire is távolságtartó, néha arra vá‐
gyik, hogy anyja megölelje, apja megvere‐
gesse a vállát. Miközben személyisége a sa‐
ját ütemében kiteljesedik, állandóan
problémákba fog ütközni. De ha ott van
mögötte a stabil biztonság, a megértés, a
türelem, előbb-utóbb képesek lesznek
megküzdeni a démonjaikkal.
TÖRÖK ANNA KAROLINA
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Idesüss
Bögrés meggyes recept
Hozzávalók:
• 4 egész tojás
• 3 bögre finomliszt
• 2 bögre kristálycukor
• 1 csomag sütőpor
• 1 csomag vaníliás cukor
• 1 bögre étolaj
• 1 bögre szódavíz
• 1 tk őrölt fahéj
• ½ kg magozott meggy
Elkészítése:
1. A tojást a cukorral habosra
keverjük, majd felváltva bele‐
keverjük a többi hozzávalót.
2. Sütőpapírral bélelt tepsibe
öntjük.
3. A meggyet jól lecsepegtet‐
jük, majd egy kevés liszttel megszórjuk
Kinyomós keksz linzer tésztából
és összekeverjük.
4. Így a meggy fennmarad a sütemény Hozzávalók a tésztához:
tetején, nem ül le az aljára.
• 50 dkg liszt
5. A tésztára szórjuk a meggyet és 190 • 25 dkg margarin
fokra előmelegített sütőben kb. 50 percig • 25 dkg kristály cukor
sütjük.
• 2 db tojás
• 1 csomag vaníliás cukor
• 2 kk sütőpor
Almás bögrés recept
• +2 ek. kakaópor (cukrozatlan)
Hozzávalók (25×35 cm-es tepsihez): Hozzávalók a ragasztáshoz:
A bögre 2,5 dl-es
• sárgabarack lekvár
• 5 egész tojás
• 1,5 bögre cukor
Elkészítése:
• 1 bögre olaj
1. A liszttel a margarint elmorzsoljuk,
• 2 bögre finomliszt
majd a kakaó kivételével hozzáadjuk a töb‐
• 1/2 bögre dió durvára vágva
bi tészta hozzávalóit és jól összegyúrjuk.
• 3-4 db alma
FONTOS: Ha kakaósat is szeretnénk, ak‐
• 10 dkg csoki durvára vágva
kor két tálba tesszük bele a tészta hozzáva‐
• 1 kk szódabikarbóna
lóit elfelezve, de még mielőtt a liszttel a
• 1 kk fahéj
margarint összemorzsolnánk az egyik tál‐
• 1 dl tej
ból, amelyik a kakaós lesz abból vegyünk
ki 2 ek. lisztet és tegyünk bele 2 ek. kakaó‐
Elkészítése:
port.
1. A tojást elkeverjük (nem kell felver‐ 2. A kinyomó készüléket megtöltjük a
ni!) a cukorral, majd lassan hozzáadjuk tésztával és sütőlemezre nyomjuk (hideg
az olajat.
és száraz legyen mindig a sütőlemez, hogy
2. Belekeverjük a lisztet, a tejet, szóda‐ oda ragadjon a tészta)
bikarbónát, almát hámozva és kis dara‐ 3. Előmelegített sütőben 180 fokon kb.
bokra vágva, diót, csokit, fahéjat és az 10-12 perc alatt készre sütjük.
egészet jól összekeverjük.
4. A megsült és már kihűlt egy forma ala‐
3. Olajozott, lisztezett tepsibe öntjük és kú kekszeket sárgabarack lekvárral összera‐
előmelegített, 180 fokos sütőbe rakjuk.
gasztjuk (de nem muszáj) és lezárható te‐
4. Kb 30 perc a sütési idő.
tejű dobozban tároljuk.

Citrompite
Hozzávalók a pitéhez:
• 20 dkg liszt
• 10 dkg hideg vaj
• 7 dkg porcukor
• 1 csomag vaníliás cukor
• 1 csipet só
• 1 db tojás
• 1-2 ek hideg víz
• 1-2 marék szárazbab
• A citromkrémhez:
• 3 db biocitrom
• 10 dkg cukor
• 4 db tojássárgája
• 2 db tojás
• 1 csipet só
• 12 dkg vaj
Díszítéshez: színes cukor‐
ka (elhagyható)
Elkészítése:
1. A lisztet gyors mozdulatokkal ösz‐
szemorzsoljuk a hideg vajjal, majd hoz‐
záadjuk a porcukrot és a vaníliás cuk‐
rot, a sót, a tojást és a vizet. Gyorsan
összegyúrjuk figyelve, hogy ne mele‐
gedjen fel. Ezután a tésztát folpackba
tesszük, és 30-60 percre hűtőbe tesz‐
szük.
2. Ezután a tésztát lisztezett felületen
kör alakúra nyújtjuk, és a kivajazott pi‐
teformába tesszük. A tészta alját villával
megszurkáljuk, majd kibéleljük sütőpa‐
pírral, és rászórjuk a szárazbabot. Elő‐
melegített sütőben 200 fokon 15 percig
sütjük. Ezután levesszük a tésztáról a
babot a fóliával együtt, és 190 fokon to‐
vábbi 10-15 percig sütjük, majd hagy‐
juk kihűlni.
3. 2 db citrom héját lereszeltjük, 3 db
levét kifacsarjuk. A citromlét feltesszük
főni, hozzáadjuk a cukrot és a lereszelt
citromhéjat, és elkeverjük. Hozzáadjuk
a tojássárgákat, az egész tojásokat és a
sót. Homogénre keverjük, majd taka‐
rékra kapcsoljuk a tűzhelyet, ás folya‐
matos keverés mellett felmelegítjük.
Apránként hozzákeverjük a vajat, majd
levesszük a tűzről, és kihűtjük.
4. A kihűlt tésztára rásimítjuk a kihűlt
krémet, színes cukorkákkat díszítjük,
majd fogyasztás előtt pár órára hűtőbe
tesszük..
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Közérdekű telefonszámok
Mentők

104

Tűzoltók

105

Rendőrség

107

A Polgármesteri Hivatal elérhetőségei

Szentendrei Rendőrkapitányság

06-26/502-400

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

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

Szentendrei Közjegyző

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

Agrártámogatások – Hansági Dénes

06-30/244-9546

Barangoló Óvoda

06-26/396-078

Pócsmegyer Iskola

06-26/395-133

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

Szentendrei Földhivatal

Cím: 2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.
Tel.: 06-26/395-006, Fax: 06-26/395-702, E-mail: onkormanyzat@pocsmegyer.hu
Ügyfélfogadás
Hétfő és szerda 13:00 – 16:30 között, előre egyeztetett időpontban
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

06-26/814-850

kalman-kreisz.agnes@pocsmegyer.hu

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

ado@pocsmegyer.hu
ado2@pocsmegyer.hu

Titkárság
dr. Kálmán-Kreisz Ágnes
Adóügyek
Tóth Tímea
Hajdúné Kánai Enikő
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

iktatas@pocsmegyer.hu

06-26/814-845

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

igazgatas@pocsmegyer.hu

Közterület felügyelet
Koós Roland

kozteruletfelugyelet@pocsmegyer.hu

30-214-1202

GYÓGYSZERTÁR

HÁZIORVOS

FOGORVOS

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

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

Dr. Csíkos Csilla – fogszakorvos

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

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

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
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PÓCSMEGYER – LEÁNYFALU

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

Munkanap
Pócsmegyer

Leányfalu

Pócsmegyer

Leányfalu

5:00

5:05

–

–

5:45

5:50

–

–

6:10

6:35

6:15

6:35

6:40

6:45

6:40

6:45

*7:00

*7:05

–

–

7:35

7:40

7:30

7:50

8:40

8:45

8:40

8:45

9:40

9:45

9:40

9:45

10:40

10:45

–

–

11:40

11:45

11:40

11:45

12:40

12:45

–

–

13:40

13:45

13:40

13:45

14:30

14:35

–

–

15:00

15:05

–

–

15:30

15:35

15:40

15:45

16:00

16:05

–

–

16:30

16:35

–

–

17:00

17:05

–

–

17:30

17:35

17:40

17:45

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

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:

BÉRLETEK: • Dolgozó: 4.800 Ft, • Diák-Nyugdíjas: 2.800 Ft
Érvényes minden hó 5-től, következő hó 5-ig
* jelölt csak tanítási idő alatt, bérlet érvényessége minden hó 05-től.

Május

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

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.

Június

** jelölt csak telefonos egyeztetés alapján, aznap 18 óráig, kivéve vasárnap.

Dátum
május 2.
május 9.
május 16.
május 23.
május 30.
június 6.
június 13.
június 20.
június 27.

Hétfő
Kommunális
Kommunális
Kommunális
Kommunális
Kommunális
Kommunális
Kommunális
Kommunális
Kommunális

Zöldhulladék
–
Zöldhulladék
Szelektív
Zöldhulladék
–
Zöldhulladék
Szelektív
Zöldhulladék

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
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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

Családsegítő – Martonné Balga Andrea
Ügyfélfogadás a PRK-ban

NYITVA TARTÁS:

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

Hétfő – Csütörtök: .......... 8:00 – 19:00
Péntek: .................................... 8:00 – 12:00

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

HÉTFŐ

Civilek háza bérlési lehetőség

9:00 – 9:30 ................ Meridián torna – Schandl Hubertné -Zsófi
15:30 – 17:30 ...... Ritmikus Sportgimnasztika – Gyöngyszem SE.
18:00 – 19:30 ................................................................. Jóga – Nagy Emma

KEDD
8:00 – 12:00 .................... Családsegítő – Martonné Balga Andrea
16:00 – 17:00 ........................................... Görkori Suli – Gáspár Sándor
17:00 – 18:00 ............................................................ Karate – Sipos István
18:15 – 19:15 ............................................. Cross Training– Sipos István

SZERDA
15:30 – 18:30 ...... Ritmikus Sportgimnasztika – Gyöngyszem SE.
17:00 – 18:30 .............................................................. Jóga – Székely Erika

CSÜTÖRTÖK
9:00 – 9:30 ................ Meridián torna – Schandl Hubertné -Zsófi
12:00 – 16:00 .................... Családsegítő – Martonné Balga Andrea
16:00 – 17:00 ............................................................................... Gyerektorna
17:00 – 18:00 ............................................................ Karate – Sipos István
18:15 – 19:15 ............................................. Cross Training– Sipos István

PÉNTEK
16:00 – 17:00 ........................................... Görkori Suli – Gáspár Sándor
18:30 – 19:30 ...................................................... Társastánc felnőtteknek

Karinthy Ferenc Könyvtár
Hétfő: ................
Kedd: .................
Szerda: ..............
Csütörtök: ........
Péntek: ..............

8:30 – 12:30 15:00 – 18:30
8:30 – 12:30
–
8:30 – 12:30 15:00 – 18:30
Zárva
–
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

Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Civilek házát a Pócsmegyer- Surány Nyugdíjasok Egyesülete
használatába adta.
Az épületet a jövőben az Egyesületen keresztül lehet bérbe
venni. Érdeklődni az alábbi elérhetőségen lehet:
Szabó László: 30/500 3077

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
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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.

G Ö R KO R IS
K ALAN D TÁ B OR
2022. június 27. – július 7.
Pócsmegyer Rendezvényközpont

Két héten keresztül
hétfőtől péntekig
naponta
8:00 – 16:00 óráig.
Infó-jelentkezés:
Kori Sziget
facebook oldalon

TÖLGY HASÍTVA
18.000,- Ft/m3 (ömlesztve)
AKÁC HASÍTVA
24.000,- Ft/m3 (ömlesztve)
A mennyiség a kocsi platóján
lemérhető és ellenőrizhető!
1 m3=1 m x 1m x 1m

Forester Kft. / Szabó Zoltán
Tel.: 06-20/933-1945
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Programajánló – 2022
IDŐPONT

PROGRAM

HELYSZÍN

Május 13. / 17:00

Szendrő Szabolcs előadása

Civilek Háza

Május 14. / 11:00

Vers Mester Kurzusok

Rendezvényközpont

Gyermeknap

Pázsit-tó

Május 24. / 17:00

Dániel András – családi író-olvasó találkozó

Karinthy Ferenc Könyvtár

Május 27. / 17:00

B. Tóth Éva és Gebora István kiállítás megnyitó

Rendezvényközpont

Május 21. / 10:00-16:00

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 feltétlenül
egyezik a szerkesztőség véleményével; a sajtó- és szólásszabadság szellemében lapunkban
helyt adunk egymásnak ellenmondó véleményeknek is, kivéve azokat, melyek egyéb okok mi‐
att (erkölcsi, szélsőséges, stb.) kerültek kitiltásra az újságból. A hirdetések tartalmáért a kiadó
felelősséget nem vállal. Szerkesztőségünk fenntartja az írások szellemiségét nem érintő rövidí‐
tések és helyesbítések jogát. 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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Zöld hírek a nagyvilágból
A klímaváltozás
a múltunkra is kihat

Azéghajlatdrámaiangyorsváltozásanemcsak
a földi élet jövőbeli kilátásait, de még a tör‐
ténelmi múlt emlékeit is megváltoztatja.
A római császár idejében, 1900 éve épült
észak-angliai Hadrianus fal például számtalan
csatát, politikai és valódi vihart átvészelt,
de a klímaváltozás azzal fenyeget, hogy egyes
részei tönkremennek. Az egykor közel 120
kilométer hosszú építmény egyik szakasza
például lápos területen húzódik, amely ki‐
száradóban van. Emiatt a terület lesüllyedt
és egy korábban a felszín alatt levő, a talaj‐
borításmiattvédettókorikútafelszínrekerült.
Az ókori romok előbukkanása azért aggasztja
a régészeket, mert a felszínre kerülve sokkal
jobban ki vannak téve a károsító tényezők‐
nek és könnyebben megsemmisülhetnek.
(FORRÁS: EURONEWS)

Agresszív velencei sirályok
Gondot okoz a velencei vendéglátóknak,
hogy galambok és sirályok csapnak le a te‐
raszokon étkezők harapnivalóira. „Amint
feláll egy vendég az asztaltól, 10-15 ga‐
lamb és sirály csap le az ott maradt ételek‐
re, összetörve üvegpoharakat, tányérokat”
– panaszolta egy szállodaigazgató. Nem
egyszer fordult elő, hogy a szálloda kárpó‐
tolni kényszerült a vendégeket a veszen‐
dőbe ment fogásokért vagy a foltokért a

ruhájukon. Az sem ritka, hogy a madarak
a vendégek vagy a Szent Márk téren sétá‐
lók kezéből ragadják ki az ennivalót, akár
a fagyit is. (Számos tengerparti idegenfor‐
galmi centrumban tapasztalható hasonló
sirálytámadás, számukra könnyebb így
élelmet szerezni, mint nagy fáradsággal a
víz fölött körözve lecsapni egy-egy felszín‐
közeli halra. A szerk.)
A velencei szállodák sok éves próbálkozása
után most leginkább a vízipisztoly látszik
beválni. Mihelyst a galambok meglátják,
elmenekülnek – mondja az igazgató. Fel‐
tehetően a narancsszín hatására, ugyanis
elég, ha a pisztoly az asztalon van, a galam‐
bokat már a puszta látványuk távol tartja.
Mások sólymokkal űzik el a galambokat
és a sirályokat, a Gritti Palace-ba például
hetente kétszer hívnak solymászt, aki egy
alacsonyabban és egy magasabban repülő
sólymot vet be. A módszer hatékony, csak‐
hogy a szolgáltatás drága, egy évre 30 ezer
euróba kerül.
A különösen a gyerekek által kedvelt ma‐
darak higiéniai, közegészségügyi, környe‐
zeti és műemlékvédelmi problémát is je‐
lentenek. A velencei szállodák szövetsége,
az AVA márciusban külön tanácskozáson
vitatta meg a védekezés lehetőségeit. A vé‐
dett sirályokat és galambokat csak kímé‐
letes eszközökkel űzhetik el, szóba jöhet‐
nek még riasztó hangok vagy olyan szagok,
amelyeket az emberek nem éreznek.
(FORRÁS: TURIZMUS.COM)

Napelemekkel a majdani uniós
energiafüggetlenségért
Határozott hangú, ámde egyelőre semmiféle

konkrét következménnyel nem járó nyilatko‐
zatot tett március végén a brüsszeli bizottság
energiaügyekért felelős biztosa, Kadri Sim‐
son: „törik-szakad”, az Európai Bizottság új‐
jáépíti Európa szolárkapacitását – mondta a
brüsszeli naperőműves konferencián. Az ak‐
ció annak a tervnek a része lenne, amely véget
vetne az orosz gáztól való kiszolgáltatottság‐
nak.Azuniósországokanapelemespaneleket
döntőrészbenimportból,elsősorbanKínából
szerzik be, a tendencia megfordításához
pénzügyi segítséget is fontolgat a bizottság
a beruházásokhoz – tette hozzá Simson. A
változás horderejét mutatja, hogy mindössze
három EU-tag – Olaszország, Franciaország
és Szlovénia – rendelkezik említésre méltó
napelemgyártókapacitással.Avilágonlegtöbb
panelt Kínában állítják elő, majd az USA, In‐
dia, Japán és Vietnam a sorrend. (A szolár be‐
rendezésekkelelőállítottvillamosárammeny‐
nyisége 2019-ben Kínában 224,5 ezer GWh,
az USÁ-ban 97,5, Japánban 69, az NSZK-ban
46,4, Indiában 43,9 ezer GWh volt a Nem‐
zetközi Megújulóenergia-Ügynökség adatai
szerint.) 2020-ban az unió villamos áram ter‐
melésének valamivel több mint 5 százaléka
származott fotovoltaikus forrásból, a tavaly
június-júliusi verőfényben pedig ennek a
dupláját,atermelésegytizedétszolgáltattaköz‐
vetlenül a Nap ereje.
(FORRÁS: EURONEWS.GREEN, IRENA.ORG)
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Madarakról mindenkinek – csóka
A csóka a verébalakúak rendjén belül a
varjúfélék családjába tartozó madárfaj. A
hazai csókaállomány részben vonuló,
északkelet felől télen sok madár érkezik a
nagy varjúcsapatokkal. Európában és
Ázsia nagy részén él, valamint Észak-Afri‐
kában is előfordul. Hazánkban főleg sík- és
dombvidéken költ, főleg emberi települé‐
sekhez kötötten. A legfőbb előfordulási
helyei a vegyes fás, épületes és nyílt térsé‐
gekkel rendelkező területek. Nem kedveli
sem a túlságosan nyitott területeket, sem
az erdős részeket.
A csókát a többi varjúfélétől jól meg lehet
különböztetni, mivel a tarkója és fejoldala
hamuszürke, a testalja sötétszürke, amúgy
tollai feketék, kékes árnyalattal. Az öreg
madarak szeme fehér, a fiataloké világos‐
kék. Csőre rövid.
A csóka latin nevét, Corvus monedula,
Linné adta, ugyanis az a hiedelem, hogy a
csóka szívesen felszedegeti a fényes pénz‐
érméket, s annak latin neve moneta. Ma‐
gyarul nevezik még kéményseprőmadár‐

nak is, mivel gyakran tartózkodik kémé‐
nyeken.
Eléggé zajos madár, főleg repülés közben
fémesen csengő „csjek” vagy „csjak” han‐
got hallat. A városokban élő egyedek elég‐
gé szelídek, míg a városon kívüliek sokkal
félénkebbek. Többnyire csapatosan jár, de
a hím és tojó életre szóló „házasságot” köt,
és a csapaton belül is együtt mozognak.
Az államalkotó rovarokat kivéve nem sok
állat él olyan fejlett családi és társas életet,
mint a csókák. Konrad Lorenz Nobel-dí‐
jas etológus ausztriai otthonában tanulmá‐
nyozta a csókák társas viselkedését, erről a
Salamon király gyűrűje című könyvében
olvashatunk. Kortalan cimboráknak ne‐
vezte a csókákat és számos, rendkívül ér‐
dekes megfigyelést tett a csókakolónia éle‐
tét tanulmányozva. A párválasztás, mely
egy életre szól, a csókafiú udvarlásával kez‐
dődik. Ha kiszemelt egy tojót, körülötte
„hetvenkedik”, „produkálja magát”, állan‐
dóan összekap a többi csókával. Kiszemel
egy odút, aminek a környékéről minden

más csókát elzavar, majd bebújva az odú‐
ba, éles, magas, csalogató hangot hallat. Az
udvarlás közben a hím „szemez” a válasz‐
tottjával, folyton feléje pislog, ahogy Lo‐
renz írja „ teljesen nyíltan, parázsló szem‐
mel és szünet nélkül bámulja a leányzót, az
azonban látszólag mindenhova néz, éppen
csak a dürgő dalia felé nem. Valójában per‐
sze nagyon is odanéz, mégpedig egészen
kurta pillantásokkal… de ahhoz azért elég
hosszan, hogy pontosan felmérje: az egész
bűvölés neki szól…” Ha kialakul a pár, ak‐
kor szükség esetén hevesen védik egy‐
mást, állandóan egymás közelében tartóz‐
kodnak, a hím minden finom falatot a
tojónak ad, ő pedig egy fióka kolduló
mozdulatával fogadja. A nőstény úgy mu‐
tatja ki „szerelmét” a hím iránt, hogy annak
feje búbján levő tollakat tisztogatja. A csó‐
kák hosszú életű madarak, de a csókapá‐
rok gyengédsége egymás iránt nem lany‐
hul az évek során.
Városi környezetben a csókák kémények‐
ben, épületek zugaiban, tornyokban, pad‐
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lásokon, odvas fákban fészkelnek, mező‐
gazdasági területeken varjúfészkekben, od‐
vas fákban, de mesterséges költőládákban
is megtelepszenek. A fészek alapját gallyak
képezik, száraz fűvel, szőrrel, gyapjúval és
sok más anyaggal bélelik ki. A csóka tojása
fényes világoskék, sötét foltozással. A tojó
4-6 tojást rak, de már az első lerakása után
kotlani kezd, ezért a fiókák közt nagy kü‐
lönbség van. 17-48 nap alatt kelnek ki, csu‐
paszok és vakok, s míg a kotlásban csak a
tojó vesz részt, a fiókák etetését mindkét
szülő végzi. Bő egy hónapig maradnak a
fészekben, de még a kirepülésük után is

frissen kirepült csókafióka

egy ideig a szülők gondoskodnak róluk. A
csóka rovarokkal, más gerinctelenekkel,
kisemlősökkel, tojásokkal, ételmaradékkal
táplálkozik, a dögre is rájár a többi varjúfé‐
léhez hasonlóan. Érdekes jelenség, hogy a
csapaton belül az egyedek megosztják
egymás közt a táplálékot, kérniük sem kell,
mert nemtől és rokonságtól függetlenül a
több táplálékhoz jutott egyed ad a táplálék
nélkül maradtaknak is. A csókák egy lineá‐
ris hierarchikus társadalmi rendszer szerint
élnek, ahol minden madárnak megvan a
helye a ranglétrán. A hímek párválasztás
előtt kialakítanak egy bizonyos rangot, s a

párjuk is megkapja ezt a rangot, még ak‐
kor is, ha valahol nagyon az alján volt a
rangsornak. A csókatársadalomban a ma‐
gas rangúak, különösen a legnagyobb ran‐
gú a mélyen alattuk állókkal szemben ha‐
tározottan jóindulatúak, viszont a rangban
közvetlen alattuk állókkal szemben inger‐
lékenyek. Az egyszer már kialakult szociá‐
lis rangsorhoz a csókakolónia tagjai na‐
gyon is konzervatív módon ragaszkodnak.
Lorenz sosem tapasztalta azt, hogy egy
rangsorban alul álló fellázadt volna, kizáró‐
lag külső indíték váltott ki változásokat a
ranglétrán.

a fiatalok szeme világoskék

fehér szemű öreg csóka

MOLNÁR LÍDIA
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GYERMEKNAP
2022. május 21. 10:00 - 16:30

10.30 - 11.00 RSG bemutató
11.00 - 11.30 Pink Panthers Akrobatikus Rock and Roll Táncsport Egyesület
13.00 - 14.00 Kispárna mesezenekar
14.00 - 14.30 Kevély táncegyüttes
14.30 - 15.00 Arany János Művészeti Iskola néptáncosai
15.00 - 15.30 A szigetmonostori iskolások néptáncbemutatója
15.30 - 16.30 Kerek zenekar koncert és táncház
Kisérő programok:
• bringaturmix • csillámtetoválás • airsoft bemutató és lövészeti
lehetőség • íjász és légfegyveres lövészeti bemutató, • érzékelős
célba ugró • sárkányhajózás • búvárbemutató és a felszerelések
kipróbálása • kézműves vásár • vasalós lepény • óriáspalacsinta
• minifánk • jégkása • limonádé • vattacukor • pattogatott kukorica

Várunk mindenkit szeretettel!
Eső esetén a programok a PRK-ban kerülnek megrendezésre.

Támogatók:

