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Az idei program egyeztetése már január
végén elkezdődött. Fő irányként a minősé‐
gi szórakoztatást, a helyi-térségi fellépőket,
a népi kultúrát, a kuriózumokat, a rendel‐
kezésre álló adottságokat és a közösség
erejét céloztuk. Február elejére már a nép‐
tánc találkozó, a MATASZ állomások, a
zenei és technikai közreműködők és egy
sor kísérő program leszervezésre került.
Amikor összeállt a teljes műsor, térben és
időben mindenkinek megvolt a helye,
hogy aztán a rendezvény reggelén minden
boruljon. Igaz, hogy az ember azért készít
tervet, hogy legyen mitől eltérnie, most el‐
tekintettünk volna ettől az opciótól.
A viharos szélben, esőben újratervezés:
a színpad, a csoportok, az öltözők, prog‐
ramok, kit-hova-meddig. „Nem foghat a
macska egyszerre kint s bent egeret…”
Délelőtt aztán elállt az eső, és az ezernyi
program mindent feledtetett. Nem lehe‐

tett másként, amikor megjelentek a helyi
RSG-s kislányok, vagy az akrobatikus
rockysok. Több száz tenyér csattant és
mindenkinek fülig ért a szája. Az ebédidő
sem törte meg a nap ritmusát: a terem‐
ben a Kispárna zenekar, a lézer lövészet, a
célba ugrás, könyvtár-kvíz, arcfestés, míg
odakinn bringaturmix, sárkányhajó, bú‐
várok, íjászat, airsoft és ki tudja mi min‐
den látványosság, érdekesség, finomság
várta a vendégeket.
A délutáni néptánc találkozón a zuglói
Arany János Általános Iskola, a pomázi
Kevély Táncegyüttes és a helyi Zöldszi‐
get és a Pollack Mihály Iskola növendé‐
kei adtak fergeteges műsort. Népszoká‐

sok, játékok, hazai és határainkon túli táj‐
egységek táncai, zenéi, viseletei keltek
életre a zsúfolásig megtelt Rendezvény‐
központ nagytermében.
Annyian voltunk, mint hétvégente a 11esen, de azt hiszem nem bántuk. Volt, aki
a mellékhelyiségből nyíló kis öltözőt kap‐
ta és volt, aki a könyvtárat. Volt aki a
szomszéd utcából jött és volt, aki Kere‐
pesről. A körülmények nem mindenki
számára voltak ideálisak. Sőt! Mégis, ami‐
kor a Kerek zenekar táncházával véget ért
a hivatalos program, még sokan-sokáig
maradtak. Enni, inni, fújni egy nagyot.
Aztán búcsút inteni és visszanézni: jö‐
vünk jövőre is!
GÁSPÁR S.

Támogatók:

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, vagy 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
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Önkormányzati hírek
Pócsmegyer Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2022. április 28-án tar‐
totta rendes, nyílt ülését.
Az 1. napirendi pontban a Szentendrei
Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenysé‐
géről szóló beszámolót fogadta el a testület.
A 2. napirendi pontban a Szentend‐
rei Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
2021. évi beszámolójának elfogadása
következett.
A 3. napirendi pontban a hivatali he‐
lyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn túli
házasságkötés engedélyezéséről, a szolgál‐
tatási díjról, és az anyakönyvvezető részére
fizetendő
díj
mértékéről
szóló
9/2017.(X.27.) önkormányzati rendelet
módosítása történt meg. A változtatást el‐
sősorban a korábbi házasságkötő helyet
biztosító önkormányzati ingatlan, a Kol‐
lár-ház értékesítése indokolta.
A 4. napirendi pontban a Képviselőtestület a helyi adóbevételek aktuális állá‐
sáról szóló tájékoztatót fogadta el. A helyi
adók befizetése a tájékoztató anyag szerint
időarányosan történik településünkön.
Az 5. napirendi pontban a Testület
arról hozott döntést, hogy az új egészség‐
ház pincéjének és pincelejárójának kiala‐
kítására a Tom-Ászok 97 Kft.-vel szerző‐
dést köt. Az így kialakított pincerészben
lesz az önkormányzati traktor és tartozé‐
kai számára parkoló, tároló helyiség. To‐
vábbá a jövőben bérleti szerződés alapján
a Magyar Posta is itt szeretné tárolni az
elektromos járműveit.

A 6. napirendben a Képviselő testület
arról döntött, hogy ismételten kerüljön ki‐
írásra a Fácános utcai ingatlanának értéke‐
sítéséről szóló pályázat. A pályázat benyúj‐
tásának határideje május 20. napja.
A 7. napirendi pontban a Pócsmegyer
és Surány Közművelődéséért Közalapít‐
vány kuratóriumi és felügyelőbizottsági
tagjainak megválasztásáról született döntés.
A 8. napirendi pontban a testület a
Magyar Posta Zrt-vel korábban kötött
bérleti szerződésének 2024. május 31.
napjáig történő meghosszabbításáról ho‐
zott határozatot. A bérleti szerződés értel‐
mében a posta 2024 májusáig a jelenlegi
helyén működik.
A 9. napirendi pontban tárgyalta a
Képviselő-testület a helyi építési szabály‐
zat esetleges későbbi módosításához
szükséges, a főépítész által elkészített szak‐
mai anyagot.
Ugyanebben a napirendi pontban, lakos‐
sági kérésre adta elvi hozzájárulását a Tes‐
tület ahhoz, hogy a Pócsmegyer, 1826

hrsz.-ú közterületi ingatlan későbbi érté‐
kesíthetősége érdekében hatósági eljárá‐
sokat kezdeményezzen.
Döntés született arról, hogy az idei évben
az önkormányzat első közmeghallgatását
május 27-én pénteken 18 órakor tartja
meg.
A Képviselő-testület ebben a napirend‐
ben döntött arról, hogy a Magyar Falu
Program keretében 2022-ben megnyert
pályázatok megvalósításához szükséges
eszközbeszerzések megnövekedett költ‐
ségeinek fedezetére 1,7 Millió Ft saját
forrást biztosít.
Utolsóként arról döntött a Képviselő-tes‐
tület, hogy az Ady Endre, Dózsa György
és Hunyadi utcák útfelújításának tervezé‐
sére bekért árajánlatok alapján a legkedve‐
zőbb ajánlatot adó Infraterv Mérnöki Iro‐
da Kft.-vel köt szerződést legfeljebb bruttó
ötmillió forint tervezési díjért. Ebből az ösz‐
szegből az Ady Endre utca tervezését ren‐
deli meg a Képviselő-testület.
Polgármester úr elmondta, hogy a Tahi‐
tótfaluban működő orvosi ügyelet financi‐
ális gondokkal és orvoshiánnyal küzd, az
ügyelet vezetője többlettámogatást kér a
szerződött önkormányzatoktól. Döntés e
kérdésben még nem született, a következő
ülésen azonban dönteni kell a megemelt
díjról, annak nagyságáról.
A jegyzőkönyvek és a rendeletek megte‐
kinthetők a www.pocsmegyer.hu oldalon.
ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA / JEGYZŐ

Tájékoztatás
a polgármesteri hivatal zárva tartásáról
Ezúton szeretnénk tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot arról, hogy Pócsmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2022. (I.27.) számon hozott önkormányzati rendeletet a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról.
A rendelet értelmében 2022. július 1-jén, pénteken a Polgármesteri Hivatal zárva tart.
Megértésüket köszönjük!
ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA / JEGYZŐ
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Felhívás a parlagfű elleni védekezésre
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy a parlagfű elleni védekezés jogszabály
által előírt kötelezettség az ingatlanok birtokosai (használói, tulajdonosai) számára.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban:
Törvény) 17. § (4) bekezdése a parlagfű mentesítés érdekében előírja, hogy az ingatlan
használója (tulajdonosa) köteles a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni, és
ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
Az általános gyomfertőzés elleni védekezési kötelezettséget a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet, valamint a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008.(VIII.30.)
Kormányrendelet szabályozza.
A települések belterületén a jegyző hatásköre a parlagfűvel fertőzött ingatlanok tulajdonosaival szemben eljárni, külterületen a növény- és talajvédelmi hatóság ellenőrzi a parlagfű fertőzöttséget. A jegyző ún. közérdekű védekezést rendelhet el a fertőzött ingatlanra, ha a tulajdonos gyommentesítési kötelezettségének nem tesz eleget. A közérdekű
védekezés költségeit a gyomfertőzött ingatlan tulajdonosának kell viselnie. A közérdekű
védekezés elrendelését követően minden esetben növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor.
Növényvédelmi bírság kiszabására a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult. A bírság
összege bel- és külterületen a fertőzött terület nagyságától függően egyaránt 15.000 –
5.000.000 Ft-ig terjedhet.
Mindezekre tekintettel, de leginkább azért, mert a parlagfű allergiával küzdő társaink
életminőségét rendkívüli mértékben rontja a levegőben szálló parlagfű pollen, kérem
Önöket, hogy végezzék el a gyommentesítést, és azt tartsák fenn egészen őszig.
Együttműködésüket köszönöm!
ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA / JEGYZŐ
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Felhívás a zajjal járó kerti munkák kapcsán
A Képviselő-testület 10/2009. (X. 15.) rendelete értelmében
a kertépítéssel és kertfenntartással kapcsolatos tevékenység
(motoros fakivágás, kertitraktor-járatás, fűnyírás, építőipari
kézi-, és nagygépek használata, stb.) hétköznapokon 8-19
óra, szombaton délelőtt 9-12 óra, délután 15 és 19 óra között engedélyezett, vasárnap, ünnepnapokon és
munkaszüneti napokon tilos, kivéve az azonnali hibaelhárítási munkavégzést.
Kérjük lakosainkat, és a hétvégi ház tulajdonosokat, hogy a békés egymás mellett élés érdekében kerti munkáik során tartsák be a fenti szabályokat!
Együttműködésüket köszönjük!
PÓCSMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A finom ízek majálisa 2022-ben
Csaknem két évnyi bezárkózás, ismerő‐
seink, barátaink társaságának a pandé‐
mia miatti nélkülözése után, nagy öröm‐
mel készültünk a ma már történelmi
hagyománynak minősülő „Május 1.”-jei
ünnepre.
A várakozó hangulatot fokozta a napok‐
kal az ünnepet megelőzően köz‐
zétett „Szigeti fesztivál” plakát
megjelenése, melyen olvas‐
hattunk a várható színes progra‐
mokról gyermeknek-felnőttnek.
Ez évben a fesztivál szervezője, a
programok összeállítója Sziget‐
monostor Község Önkormányza‐
ta volt, a helyszíne pedig a rendkí‐
vül
hangulatos,
igényesen
kialakított Horányi piactér a du‐
naparti töltés védelmében.
A rendezvény a sziget többi há‐
rom települése, vagyis Kisoroszi,
Tahitótfalu és Pócsmegyer önkor‐
mányzatainak és polgárainak rész‐
vételével zajlott. A színes műsor
csúcspontja a négy település bá‐
tor vállalkozóinak főzőversenye
volt. A főzőversenyen 7 csoport
indult, Pócsmegyert a Gruber há‐
zaspár, a Nyugdíjas klub tagjai
képviselték.

A szép, nyílt teret már reggel 10 óra kör‐
nyékén varázslatos illatok töltötték el,
hiszen a gulyásoknak, raguknak a 12
órakor kezdődő zsűrizésre el kellett ké‐
szülnie.
Engem az a megtiszteltetés ért, mely
egyben nehéz feladatnak is minősült,

hogy a 4 tagú zsűriben Pócsmegyert
képviseljem.
Az elkészült finomságok bírálata fél egy‐
kor vette kezdetét, amikor is sorban fel‐
kerestük a szép, szögletes sátrak alatt te‐
vékenykedő csapatokat, hogy az
elkészült ételeket megkóstoljuk. A zsűri‐
tagoknak bírálati lapon kellett
pontozni több minőségi előírást,
az ízeken kívül a tálalás igényessé‐
gét, a húsok puhaságát, és termé‐
szetesen az ízhatást. Mondhatom
nagy feladat volt a finomabbnál fi‐
nomabb ételeknek valamilyen
sorrendjét meghatározni.
A versenyt végül Szigetmonostor
Hivatal nyerte szarvasborjú ragu‐
jával, a második, harmadik helye‐
zést Kisoroszi csapatai és a Ros‐
ton konyha nyerte, de a mi
csapatunk, bár nem ért el helye‐
zést, nem maradt le a finom ízek
versenyében. Az ünnepélyes ered‐
ményhirdetés után ugyanis öröm‐
mel fogadtuk el klubunk több tag‐
jával együtt a Gruber házaspár
meghívását az általuk készített re‐
mek ragura, melyet ezúton is
megköszön..
CSÉMY ISTVÁNNÉ
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Az írókör bemutatja
Gerzsenyi Gabriella – Eggyé nőtt a fával
A disznóólból kifelé tartva először a nagy‐
apjába ütközött. A nagyapja nadrágjába. A
nadrág zsebébe. Ötéves korában addig ért
fel az öregnek. Az ütközés véletlennek tet‐
szett, ám tulajdonképpen elkerülhetetlen
volt. Az öreg mindenütt megjelent, benne
élt a ház és a kert valamennyi szegletében.
Ha a pincébe szaladt le a kislány, nagyapját
ott találta a hordók között: fehér tömlővel
szívta a bort félliteres palackokba. Az udva‐
ron sétálgatva láthatta, hogy nagyapja vizet
húz a kútból. Végigfutott a járdán, el a ho‐
mokozó mellett, nagyapja a barackfát met‐
szegette. A hátsó fáskamrában pedig baltá‐
val aprította a hasábokat gyújtósnak.
A könnyű nyári térdnadrág látni engedte az
öreg visszeres és csaknem szőrtelen lábszá‐
rait. Ám a kislányt a nadrág kidudorodó
zsebei jobban érdekelték. Bal zsebe a kulcs‐
csomótól dudorodott ki, a hamarosan sor‐
ra kerülő esti csukdosás nélkülözhetetlen
kellékétől. A csukdosás szertartás volt,
kettejük programja. Az utcai nagykaputól
indultak, s kulcsra zártak minden lehetőt:
pincét, garázst, kamrákat. A nadrág jobb
zsebében szilvák rejtőztek. Most érett a ró‐
zsaszín ringló. A gyerek szájában összefu‐
tott a nyál. Nagyon szeretett volna legalább
egyet kapni az édes, lédús gömbökből, de
nem mert felnézni, sem megszólalni.
Úgy érezte magát, mintha nyalókalopáson
kapták volna. Ámbár, egyszer Joli mama
csakugyan nyalókalopáson kapta a Vérkeparti boltban, de még akkor sem volt eny‐
nyire zavarban. Némán tűrte, hogy odaha‐
za a nagyanyja háromszor-négyszer végig‐
suhintson rajta a mogyorófavesszővel.
Csípett nagyon, sajgott utána a bőre, de
csak azért sem sírt. Senki nem volt a közel‐
ben, akitől vigasztalást remélhetett, így az‐
tán haszontalan időtöltés lett volna a sírás.
Most akár sírhatna is, ha a nagyapja megfe‐
nyítené. Most itt van Lacika, akitől vigasz‐
talást remélhet.
Amikor nyár elején Lacika először tette be
a lábát a kertjükbe, a kislány már tudta: el‐
dőlt minden, utolérte a szerelem. Lacika
csinos volt, jóképű és nagyon bátor. A le‐
geslegbátrabb a másodikosok között. Ha
együtt ültek be a hajóhintába, Lacika olyan
magasra hajtotta, hogy lecsíphettek a szil‐
vafa leveleiből. Lacika nem félt felmászni a

hinta melletti farakás legtetejére, majd on‐
nan leugrani. Jutalmul adott neki egy ér‐
met az apja gyűjteményéből. Eredetileg az
apja cigarettatárcáját tervezte odaadni,
azonban azt az apja mindig magánál hord‐
ta. Csodaszép tárca volt pedig, igazi ezüst,
bordázott fedéllel. Ezüstszállal átszőtt gumi
tartotta benne szorosan egymás mellett a
szálakat. Az apja nagyon ügyelt rá, hogy ka‐
tonás rendben sorakozzanak a cigaretták.
Ha kettő-három hiányzott a sorból, igyeke‐
zett pótolni. Ugratták is nem egyszer a ba‐
rátai, hogy ennyire precíz mérnököt még
sosem hordott hátán a föld.
A kislány leste az alkalmat, hogy szerelmét
megvallja. Mert hiába nyilvánvaló, ki is kell
azt mondani. Bátran, a szemébe. Ez bizto‐
san tetszeni fog Lacikának, hiszen ő maga
is olyan bátor. Nemrégiben megvédte a
szomszédék kutyájától, Tigristől, holott a
kutya nem véletlenül kapta a nevét. Több‐
ször mondta, hogy megvédené egy med‐
vétől is. Az egész szovjet hadseregtől. Ha
kell, egy arab légiótól is. A kislány nem tud‐
ta, mi az az arab légió, de csillogó szemmel
hallgatta az olcsó sárga könyvekben olva‐
sott történeteket.
Elérkezett a nagy nap, a meleg délután ki‐
tűnőnek mutatkozott a szerelmi vallo‐
más megtételére. Helyszínül a disznóólat
választotta, melyben állatok helyett már
csak használaton kívüli gyerekjátékokat
és kerti szerszámokat tartottak, igen nagy
összevisszaságban. Sokszor csodálkozott
ezen a gyerek, hiszen nagyapjára nem
volt jellemző az effajta gondatlanság. El‐
szánta magát, semmitől sem riadt vissza.
Belenézett a Lacika meleg barna szemé‐
be, és kimondta. Nem is mondta, sóhaj‐

totta, s közben úgy pirult feje búbjától a
lábujja hegyéig, mintha órákig időzött
volna a perzselő déli nap sugarai alatt.
A kidudorodó zsebekbe ütközve csak
állt, leszegett fejjel, mint a vádlott, ha már
elmondta, amit az utolsó szó jogán en‐
gedtek, s most az ítélethirdetést hallgatja,
tettének súlya alatt rogyadozva, várva,
hogy átadhassa magát a bűnhődésnek és
önsajnálatnak. Meglepetésére a nagyapja
nem is csodálkozott, nem kérdezte, miért
időztek a disznóólban. Két szilvát vett elő
a jobb zsebéből. Az egyiket az unokájá‐
nak, a másikat Lacikának nyújtotta, majd
hátrakulcsolt kézzel elballagott az ól túl‐
oldalán magasodó körtefa felé.
Az asszony egy darabig tűnődve nézte a
vakolatát és cserepeit vesztett disznóólat.
Tekintete továbbvándorolt az ólról a jár‐
dára, onnan a körtefára. A fa egyik fele
még élt, gyümölcsök csüngtek rajta.
Tudta, hogy a fán nem érnek be a perga‐
menkörték, leszedés után még hetekig
sorakoztak a Joli mama konyhaszekré‐
nyének tetején. A fa másik oldalán lévő
vastag ág már elszáradt, élettelenül me‐
redt a levegőbe. Kis gallyai mint görcsbe
rándult, szigorú ujjak mutattak a kert
minden sarka felé. Nagyapja a két ág kö‐
zött ült, teste már eggyé nőtt a fával, de az
arca tisztán kivehető volt. Őt nézte. Az
asszony elmosolyodott, és apró biccen‐
téssel üdvözölte az öreget. Azután a házi‐
gazdához fordult, megköszönte, hogy is‐
meretlenül is beengedte a kertjébe, és
elindult az utcai nagykapu irányába. Két
gyereke már odakint lármázott, s az utca
végén álló fagylaltosbódé felé terelgették
az apjukat..

Sajnos nagyon sok könyvtári könyv
nem érkezett vissza a járvány idején.
Kérjük, akinél lejárt kölcsönzési idejű
könyv van, hozza vissza, hogy mások
számára is elérhető legyen.
Köszönjük!
Információ kérhető a 06-30-831-0301
telefonszámon.
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„A legdrágább egyetemet, az Élet Egyetemét járjuk”
Bemutatjuk a Sziget Kosara termelőit: a Kálvária farm
Egy dühös pulyka fogad, amikor kiszál‐
lok az autómból. Illetve, persze, nem tu‐
dom, milyen érzelmei vannak egy puly‐
kának, az is lehet, hogy csak túl hangosra
sikerült az üdvözlése. Már Csancsár Eri‐
ka is itt van, tőle megtudom, hogy puly‐
kából nincs több, ő csak úgy, a “farm
szépségéért” lakik itt.
Az Őrbottyán melletti Kálvária farm
mintegy 2 hektáros területe amúgy tele
van „lakókkal”: először is itt vannak a fe‐
hér tollú és vörös tollú csirkék, amelyek‐
ből kéthetente szállítanak a Sziget Kosa‐
rába frissen vágottakat, konyhakészen;
aztán az említett egy szem pulyka, disz‐
nók, és persze tehenek is.
Miközben szilvafák mellett sétálunk, Eri‐
ka azt is elmeséli: száz szilvafa van, a ter‐
mésükből főleg lekvárt főznek, de az íze‐
sített joghurtokba is kerül belőlük. A
tehenek – összesen három, és egy kis
üsző – most nem látszanak, mert a lege‐
lőt járják ilyenkor. A tejükből többféle
tejtermék készül: a joghurtok mellett tej‐
föl, kefír, túró és kenyérre kenhető ízesí‐
tett „kenőkék” – ahogyan ők nevezik.
Éppen visszaérünk egy elkerített részhez,
ahol a fehér tollú csirkék laknak, ám
meglepetésemre utunkat állja egy liba –
na, ő tényleg dühös, a földön kuporgó
helyzetéből lassan, de határozottan áll fel,
széttárt szárnyakkal és dühös sziszegéssel

fogad minket, úgyhogy inkább leteszünk
a látogatásról. Helyette, a terület másik
oldalán a tyúkokat nézzük meg, akik sza‐
badon kapirgálnak az elkerített részben.
Szemmel felmérem őket, nagyjából har‐
mincan lehetnek, de Erikától megtu‐
dom, hogy száz tyúk van, ők adják a to‐
jást.
– Száz tyúk tojását összeszedni naponta,
azért az elég sok idő lehet – jegyzem
meg.
– Minden nap háromszor járunk körbe,
hogy összeszedjük.
Közben, újabb szilvafák mellett elhalad‐
va, visszaérünk a farm központjába, egy
kis emelkedőn állunk, ahonnan gyönyö‐
rűen rálátni a környék szelíd lankáira, er‐
dőkre, mezőkre. Erika észre is veszi in‐
nen a teheneket, békésen legelnek a farm
határától kissé távolabb, talán 100 méter‐
re tőlünk.

– Az egész terület az övék, amerre csak
ellátsz, körben a mezőkön legelésznek,
ahol csak zöldet találnak. Egész nap kint
vannak.
– Most naponta hárman összesen nagy‐
jából 30 liter tejet adnak, de ez nem a
legtöbb, hiszen lassan kezdődnek az ellé‐
sek. „Csúcsidőszakban” ennek a három‐
szorosa is feldolgozásra kerül – kapcso‐
lódik be Erika férje is, Sándor.
Közben odaérünk egy másik elkerített
részhez, itt élnek a vörös tollú csirkék.
Sándor is csatlakozik hozzánk, miközben
belépünk a csirkeólba, ahol nagyjából 60
csirke szaladgál. Most már akkorák, hogy
búza helyett tört kukoricát esznek, de
fontos azt is kiemelni, hogy itt töltött ide‐
jük alatt semmilyen adalékanyagot, vegy‐
szert nem kapnak. Amúgy sokszor szaba‐
don is tartják őket, a gyümölcsösben
például, ahol mindenfélét felszedegethet‐
nek, de most, a madárinfluenza-veszély
miatt egy ideig nem lehetnek szabadon.
A Kálvária farm termékeiből amúgy
több környékbeli piacra is jut: Őr‐
bottyánban minden csütörtökön, pénte‐
kenként Szadán, kéthetente szombaton
Sződligeten – és persze kéthetente csü‐
törtökön pedig nálunk, a Sziget Kosará‐
ban lehet vásárolni tőlük.
Tőlünk csak néhány méterre van a tejfel‐
dolgozó, egy nagyjából öt méterszer hat
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méteres helyiség, ide lépünk be. Egy fia‐
tal lány tüsténkedik odabent, éppen a
friss joghurtok készülnek. A tűzhelyen,
egy hatalmas lábosban a savó – ez amúgy
nagyon egészséges alapanyag, előfordul,
hogy ebből is eladnak. Egy tálban a friss
túró, mellette pedig befőttesüvegek,
aranyszínű folyadékkal. Ez a savóméz,
amellyel az édes joghurtokat ízesítik –
tudom meg tőlük. Csupán a friss savó‐
ból, némi cukor hozzáadásával, és több
órás főzéssel készül. De van itt még érde‐
kesebb: a savókaramell. Ránézésre éppen
olyan, mint a karamell, a kinyitott üveget
fejjel lefelé fordítom, és még így sem fo‐
lyik ki. Erikáék biztatására meg is kósto‐
lom: pont olyan ragadós-édes, mint a ka‐
ramell, de azért, legalábbis szerintem,
jóval finomabb.
– Mióta van meg ez a farm, és hogy kez‐
dődött a története?
– Annak idején, nagyjából 10 évvel ez‐
előtt, saját magunknak vettük főként
azért, hogy mi egészséges élelemhez, csir‐

ke-, és disznóhúshoz jussunk. – kezdi
Sándor – Aztán az idő meg az élet úgy
alakította, hogy már nem csak saját ma‐
gunknak állítunk elő élelmet, hanem el is
adunk belőle. Lépésről lépésre alakultak
ki a dolgok, úgymond egymásra épülnek.
Igazándiból a kettőnk fizikai teljesítőké‐
pessége szab határt a feladatoknak mert
elég nehéz a mai világban állatok mellé
embert találni, és a gépesítés is elég sokba
kerül.
– Tanultátok ezt előzőleg, tehát belevág
az eredeti szakmátokba, vagy abszolút a
gyakorlatból tanultatok meg mindent?
– A legdrágább egyetemet járjuk, az pe‐
dig az “Élet Egyeteme”, tehát mindenért
kétszeres árat fizetünk, mint hogyha is‐
kolában tanultuk volna. Itt a tapasztalat
számít, meg az, amit az ember gyerekfej‐
jel hozott még magával a szülőktől, vagy
a gyerekkori életéből. Mindig vannak
buktatók, de hát ez szerintem máshol is
megvan, nem csak egy ilyen helyen.
– De akkor tipikus városi kiköltözők
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vagytok?
– Igen, igen. Budapestről költöztünk ide
Őrbottyánba, egyébként salgótarjániak
vagyunk. – folytatja Erika – Nekem in‐
formatikus-könyvtáros végzettségem van,
és elvégeztem az Aranykalászos gazda
tanfolyamot. Nagyon szeretünk itt lenni,
ez az életünk, ez a munkánk. Friss leve‐
gő, két hektáros területen. Kiülök a lap‐
toppal ide, és azt érzem: úristen, de jó itt!
– Mit tanácsoltok azoknak, akik hasonló
életre vágynak?
– Szerintem ott kezdődik az egész,
hogyha valaki nem szereti az állatokat,
az ne kezdjen bele. – hangsúlyozza Sán‐
dor – Illetve én azt gondolom, hogy a mi
módszerünk, hogy mindent apró lépé‐
sekkel, az másnak is jó lehet, mert nem
fog túl sok pénzt elbukni, meg beleölni
energiát egy álomba, amely esetleg nem
teljesül. Így van ideje, lehetősége arra,
hogy beletanuljon, beleszokjon ebbe az
életformába. Aztán majd az élet eldönti,
hogy alakul a dolog.

Olvasópont
Daniel Keyes: Az ötödik Sally
Daniel Keyes a népszerű Virágot Alger‐
nonnak című mű szerzője. Az ötödik
Sally egy szintén komoly pszichológiai
történet. A regény főhőse az átlagos
Sally Porter és az ő másik négy szemé‐
lyisége: Bella, a ledér csábító, Nola az
okos és szép művésznő, Derry a pozitív,
életvidám nő és Jinx az ijesztően durva
és agresszív lénye. Sally jelenleg pincér‐
nőként dolgozik, elvált, gyermekeit az
apának ítélte a bíróság. Amikor Sally
négy másik énje közül valamelyik fel‐
éled, majd távozik, Sally-nek nincsenek
emlékei a történtekről. Vannak tárgyak,
melyek nem tudja hogyan kerültek az
otthonába, felelősségre vonják olyanért,
amire nem emlékszik. Ennek ellenére
tagadja, hogy több személyiség lakna
benne.
Dr. Ash pszichiáter elvállalja a disszocia‐
tív személyiségzavaros Sally kezelését,
habár felmondási idejét tölti. Sally to‐
vábbra is tagad, bár egyre inkább bízik a
pszichiáterében. Aztán egyszercsak
meglátja magát a tévében. A felismerés

feldolgozása szintén nehéz feladat, de
Sally mindent megtesz, hogy Dr. Ash ke‐
zelése sikeres legyen és összefésülje a
személyiségeit. Azonban Bella, Nola,
Derry és Jinx nem hagyják magukat egy‐
könnyen. A terápia közben megtudjuk,

hogy Sally énjei mikor és milyen ese‐
mény hatására törtek a felszínre, és fény
derül Dr. Ash magánéletének válságára
is. Mindketten küzdenek és magukkal
cipelik a múlt csomagjait, hatással van‐
nak egymásra.
Daniel Keyes 23 évesen szerezte meg
pszichológiai diplomáját New Yorkban.
A többszörösen hasadt személyiség kér‐
dése igencsak foglalkoztatta, teljes körű
kutatásokat végzett a témában egy valós
ügy kapcsán, amiből szintén regény szü‐
letett Szép álmokat Billy címmel.
Az ötödik Sally egy lenyűgöző pszicho‐
lógiai regény. Rengeteg kérdés megfo‐
galmazódhat egy emberben a mű kap‐
csán toleranciáról, empátiáról, az emberi
természet aspektusairól. Daniel Keyes
úgy tudja szemléltetni a dolgokat, hogy
azt is tökéletesen átérezzük, ami tőlünk
idegen. Ennek köszönhető, hogy magá‐
val ragad a történet és a hátborzongató
részeken nem becsukjuk a könyvet, ha‐
nem tovább izgulunk.
RADY-NOVÁK ESZTER
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RAJZPÁLYÁZAT
A Köszi, önkéntes! Egyesület rajzpályázatot hirdet
óvodásoknak és általános iskolásoknak

SZIGET 2222

A pályázat témája:
Hogy képzeled a jövőt a Szentendrei-szigeten? Hogy fog
kinézni a kedvenc helyed 200 év múlva? Minek örülnél, ha
megvalósulna a jövőben a szigeten? Örülnénk, ha a szigeti helyek
is felismerhetőek lennének a rajzodon!

címmel.

Pályázati kategóriák:
óvodás, alsó tagozatos, felső tagozatos

• Az alkotások bármilyen rajz-, festő-, és színező technikával készülhetnek, A/4-es
méretben
• csak egyénileg lehet pályázni
• a kézzel készült eredeti alkotásokat kérjük 2022. július 24-ig leadni a Pócsmegyer
Rendezvényközpontban elhelyezett dobozba, vagy július 1-24. között a Napsugár téri
Lángososnál!
• A rajz hátoldalán legyen feltüntetve: a pályázó neve, életkora, a nevezési kategória, szülő
neve, telefonszáma, lakcíme, e-mail címe, valamint a rajz címe
• a pályamű beküldésével úgy tekintjük, hogy a törvényes képviselő beleegyezését adta
a pályázaton való részvételhez, kiállításon, illetve interneten való megjelenítéshez
Eredményhirdetés:
A rajzokból augusztus elején az Irány Surány Fesztivál ideje alatt kiállítást tervezünk
a Napsugár téri könyvmegállóban. Ott lehet majd szavazni a közönségdíjas rajzra is.
A zsűri minden kategóriában a három legjobb pályázatot díjazza.
Eredményhirdetés a Fesztiválon lesz,
amelyre minden kedves pályázót és szüleit szeretettel várunk!
Köszi, önkéntes! Egyesület
koszionkentes@gmail.com
www.koszionkentes.hu

A felhasznált motívumok
Gereben Lara rajzából vannak.
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A zöldhulladék is hulladék
így az „erdei komposztnak” hitt zöldhulla‐
dék-halom akár több hektár erdőt veszé‐
lyeztető tűzfészekké válhat.
• A zöldhulladék illegális lerakásá‐
nak komoly természetvédelmi koc‐
kázata is van, ugyanis elősegíti az invazív
fajok, így például a bálványfa, a parlagfű és
a japán keserűfű terjedését. A kertekből ki‐
kerülve, ezek az agresszív idegenhonos fa‐
jok a főváros környékén még meglévő ős‐
honos
védett
erdők
rovására
terjeszkednek, visszaszorításuk nagy erőfe‐
szítéseket igényel.

Sokan azt gondolják, hogy a termé‐
szetben lebomló anyagokat bátran
elhelyezhetik az erdőkben, mező‐
kön, utak szélén, és ezzel nem követ‐
nek el természetkárosítást. Ez azon‐
ban tévedés. Az illegálisan lerakott
zöldhulladék komoly problémát je‐
lent a természeti területekre nézve,
különösen az aszályos, forró hetek‐
ben.
A Pilisi Parkerdő Zrt. munkatársai rendsze‐
resen találnak kisebb-nagyobb illegális
zöldhulladék-lerakó helyeket, ahová a ker‐
tes házakban élő lakosság kényelmi okok‐
ból vagy jóhiszeműen, tájékozatlanság mi‐
att kihordja a kertekben keletkezett
hulladékot. A köztudatban ugyanis az a né‐
zet terjedt el, hogy zöldhulladék elhelyezé‐
se közterületen vagy az erdőterületeken
megengedett, a növényi részek ott úgyis el‐
korhadnak. A valóság ezzel szemben az,
hogy a zöldhulladék illegális elhelye‐
zése éppúgy szabálytalan és bünte‐
tendő, mint a kommunális, vagy bár‐
mely más hulladék lerakása.
Milyen veszélyeket rejt a természet‐
re és az emberekre nézve az illegáli‐
san elhelyezett, szabálytalanul kezelt
zöldhulladék?
• Nyár végi időszakban az egyik leggya‐
koribb zöldhulladék a frissen levágott fű és
a lehullott, rohadó, fogyasztásra már nem
alkalmas gyümölcs. Az ilyen hulladék
azonban kiváló táplálék a vaddisznó szá‐

mára, így lehetővé teszi az állatok belterü‐
leten való megtelepedését, állandó jelenlé‐
tét. Egy közelmúltban publikált kutatás
megállapította, hogy részben az ilyen táp‐
lálékforrások miatt a főváros térségében
kialakult egy belterületen élő vaddisznó
populáció, amely el sem hagyja a települé‐
seket, így létszámuk szabályozása komoly
gondot jelent.
• Örökzöldjeink lenyesett ágai más ve‐
szélyforrást jelentenek: a fenyő, a tuja és a
többi örökzöld – főleg elszáradt állapot‐
ban – fokozottan tűzveszélyes, illegális le‐
rakásuk aszályos, forró időszakban köny‐
nyen belterületi vagy erdőtüzek okozója
lehet.
• A nagy mennyiségben, egyben lerakott
zöldhulladék ugyancsak fokozott tűzve‐
szélyt jelent, mert a végbemenő lebomlási
folyamatok öngyulladáshoz vezethetnek,

HÁZTARTÁSI FÉNYFORRÁSOK
GYŰJTÉSE!
Értesítjük a lakosságot, hogy fényforrások gyűjtésére
alkalmas tárolók kerültek kihelyezésre Surányban az
Ági boltban és a Rendezvényközpontban.
Kérjük, hogy a környezettudatosság jegyében a jövőben a használt izzókat ezekben a gyűjtőedényekben
helyezzék el!

A Pilisi Parkerdő Zrt. munkatársai folya‐
matosan felderítik az illegális zöldhulladéklerakó helyeket, és szükség esetén jelzik
azokat az illetékes hatóságoknak. Azonban
a probléma megoldása ebben az esetben is
a lakosság környezettudatos magatartásá‐
ban rejlik. A főváros környéki erdőket ke‐
zelő erdészek ezért arra figyelmeztetnek
mindenkit, hogy akinek zöldhulladéka
keletkezik, és azt nem kívánja, vagy
nem tudja kertjében komposztálni,
azt a kereskedelmi forgalomban
megvásárolható, e célra szolgáló zsá‐
kokba helyezve tegye legális elszállí‐
tásra alkalmassá. Emellett érdemes tájé‐
kozódni
az
ezzel
kapcsolatos
lehetőségekről az adott településen, hiszen
van, ahol az önkormányzatok aprítással,
komposztálási programokkal segítik a
zöldhulladék elhelyezését, hogy az ne er‐
deinket terhelje és veszélyeztesse..
FORRÁS: WWW.TURISTAMAGAZIN.HU
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Kötetlenül
Valami elromlott ebben a gyerekben
Régen történt, mert gyermekem épségben
túlélte gyerekkorát és viszonylag kiegyen‐
súlyozott felnőttként is egészen jól elbol‐
dogul. De, bevallom bennem mély nyo‐
mot hagyott szülői kötelességem
gyakorlása. Nevelési tevékenységünk so‐
rán úgy éreztük, hogy a kamaszkor okozott
nagyobb gondot a kelleténél.
Egy szülői értekezlet jutott eszembe, ahol
még én is (pedagógusként) úgy éreztem
magam, mint akit kínpadra vontak. Rend‐
szerint néhányan elég korán elfoglaltuk a
gyermekeink helyét az osztályban, ezért
addig amíg az osztályfőnökre vártunk,
spontán beszélgetés folyt. Természetesen a
nevelésünk is szóba került. Emlékszem va‐
laki csendesen megkérdezte az osztály
sztártanulójának édesanyjától, hogy mit
csinál a lányával, hogy ennyire tökéletes?
Mintha egy nevelési konferencián lettem
volna, olyan határozott előadást tartott ne‐
künk az érintett.
– Nem csinálok én vele semmit. Nagyon jól
tudja, hogy nálam nem lehet feleselni, azt kell
tennie, amit kérek. Soha nem beszél vissza,
tudja, hogy ha valamit nem úgy csinál, ahogy
azt elvárom, nem kap jutalmat. Semmit. Sőt.
Nálunk a szobafogság is megjelenik. Szigorú‐
ság kell a mai gyerekeknek. Amíg nem felnőtt,
addig én fogom megmondani neki mit kell
tennie. Mindennap ellenőrzöm a dolgait, az
apjával együtt. Nincs lógás. Úszni visszük,
edzésekre, szakkörökre jár, nincs idő holmi os‐
tobaságokra. Tudjuk mire van szüksége, és ezt
meg is kapja. Ezért joggal elvárhatjuk, hogy
azt tegye, amit kell.
Ezzel nehéz volt vitatkozni, mert a kislány
engem is lenyűgözött. Minden szülő álma
egy ilyen tökéletes gyermek. Vegyes érzel‐
mekkel, legfőképpen szégyenkezve vettem
tudomásul, hogy a mi családunk fényévek‐
re van attól, hogy ennyire szigorú beosztás‐
sal, ilyen következetes elvekkel neveljük
egyre lazább viselkedésű, nagyszájú kama‐
szunkat. Elméláztam kicsit azon, hogy mi‐
lyen drága volt még ötévesen, mennyit se‐
gített nekem. Szó nélkül rendet tett a
játékai között, tiltakozás nélkül fogat mo‐
sott, kis sámlira állva még el is mosogatott.
Merészen álmodtam a jövője felől. Szuper
járműveket alkotott, kreatív módon a Leg‐
ojából, rendkívül jól festett. Gyorsan meg‐

tanulta a meséket, magabiztosan szágul‐
dott a kis piros, lábbal hajtható autójával.
Fejlett humorérzéke volt, rengeteget ne‐
vettünk. Fantasztikus trükköket talált ki a
biciklijével. Aztán ahogy nőtt, úgy nőtt
bennem is a szorongás.
Mit lehet tenni, ha az iskolába lépve há‐
romszázhatvan fokos fordulatot vesz gyer‐
meke viselkedése? Ha örökké csak a pa‐
naszt hallja felőle? Ha állandósul körülötte
a zűrzavar? Semmit. Nincs jelen, ezért csu‐
pán imádkozhat, hogy egyik nap majd
csak dicséretet is hoz haza. Lerághatjuk a
körmünket, álmatlanul forgolódhatunk éj‐
szakánként a lelkiismeret-furdalástól. A ne‐
velési kudarc ránk telepszik és csúfondáro‐
san a szemünkbe nevet: Na, ezt sem
csinálod jól!
Amitől minden szülő retteg talán az, hogy
kicsúszik a kezéből az irányítás és gyerme‐
kéből mindenhol, ahol megjelenik „fekete
bárány” lesz. Mit lehet tenni, ha a számunk‐
ra a túlzott szigor, a távolságtartó szülői ma‐
gatartás éppúgy ellenszenves és megoldha‐
tatlan, mint a túlságosan kényeztető,
mindent megengedő áldozati szerep?
Mekkora legyen az a gyerekhatalom, ami‐
vel még elbírunk?
Szerintem sokféle hataloméhes gyerek lé‐
tezik, aki megkeserítheti a szülők életét.
Közülük leggyakrabban kétfélével találkoz‐
tam. Az egyik minden szituációban nyerni
akar. Övé az utolsó szó. Ő a leghangosabb
zsarnok. Mindent másképp tesz, mint amit
elvárnak tőle. Szándékosan keresi a bajt,
kötekedik, verekszik. A másik hatalmasko‐
dó csendes színész, túlzott érzékenységet
mutat, lépten-nyomon sírva fakad. Ha va‐
lami nem sikerül neki addig sajnáltatja ma‐
gát, amíg valaki elvégzi helyette a feladatát.
Talán nem túlzok, ha azt állítom minden

gyermeknek célja, hogy szülei úgy reagálja‐
nak a hibáira és a sikereire, ahogy ő az el‐
képzeli. A hibákat ne vegyék észre, a sikert
látványosan jutalmazzák. Ha ezeket a ma‐
nipulátorokat nem állítjuk le, nem terem‐
tünk valamiféle egyensúlyt az elképzelésük
és a valóság (igazságosság) között bizony
később önértékelésük sérülhet, mert lesz
olyan ember, akiket nem tudnak majd be‐
folyásolni.
Szerencsére én nem egyedül vívtam meg
hataloméhes fiammal a harcot, ott volt
mellettem az apja, na meg a szeretet. Mé‐
lyen egyetértek azzal a nézettel, hogy ha
legtöbbször és a lényeges szabályok, mint
megbízhatóság, őszinteség, segítőkészség,
együttérzés és abban, amiben értéket lá‐
tunk, betartatásában következetesek va‐
gyunk, és példát mutatunk előbb-utóbb ez
lesz gyermekünknek is a természetes visel‐
kedés. Minden szabályt, amit megkövete‐
lünk tőle az ő érdekében, ha lehet vele
együtt és a mi szeretetünkkel támogatva al‐
kossunk meg. Ha együtt megállapodtunk
valamiben, azt ne szegjük meg, de hibázni
lehet.
A hibákból tanulunk. Aki túl szigorú, nem
engedi a hibát elkövetni, hazugságra kény‐
szeríti a gyerekét. Aki pedig túlságosan en‐
gedékeny, kényeztető, elgyámolítja, meg‐
fosztja őt a saját felelősségtudatától, jó
döntéseitől. Természetesen nincs olyan
éles határ a szigor és a kényeztetés között,
hiszen mindkettőt alkalmazzuk, mert fel‐
nőttként tudjuk, hogy a viselkedésünket
erősen befolyásolja a szituáció és a problé‐
ma.
Az a kislány, akit olyan szigorúan fogtak,
akinek komoly diplomás egzisztenciát ál‐
modtak meg a szülők, éppen csak azt várta
meg, hogy leérettségizzen, tizennyolc éve‐
sen összeköltözött az angol tanárával.
Nincs garancia arra, hogy amit teszünk és
amit áldozunk azonnal megtérül. A minta,
amit mutatunk, a küzdelem, amit rendíthe‐
tetlenül vívunk értük, csak később hozza
meg a gyümölcsét. Nem kell szuper szülő‐
nek lenni ahhoz, hogy szerethető és tisztel‐
hető embert neveljünk. Elég, ha mi is azok
vagyunk, bár ez sem egyszerű feladat a vál‐
tozó világban..
TÖRÖK ANNA KAROLINA
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Idesüss
Tejkaramellás szelet
Hozzávalók: egy 24×37 cm-es tepsihez
vagy 28 cm-es tortaformához:
Tészta:
• 14 tojásfehérje
• 2 csipet só
• 280 g kristálycukor
• 340 g darált dió
• 4 ek finomliszt
• 4 ek kakaópor
• 1 zacskó sütőpor
• 200 ml olaj
Krém:
• 400 g tejkaramella
• 2 l tej
• 14 tojássárgája
• 320 g étkezési keményítő
sűrűre.
• 300 g cukor
3. Amikor a krém kihűlt adjuk hozzá a
• 200 g vaj
vajat, majd keverjük el, végül pedig for‐
• 400 ml habtejszín
gassuk hozzá a tejszínből vert kemény
habot.
Elkészítése:
Összeállítás:
Tészta:
1. Az egyik lapot tegyük egy tálcára,
1. A sütőt melegítsük elő 170 fokra. A majd kenjük meg a krém 1/4-ed részé‐
tepsit vagy tortaformát vajazzuk és lisz‐ vel. Erre tegyünk újabb lapot és kenjünk
tezzük ki.
rá egy újabb negyed adag rémet. Újra
2. 7 tojásfehérjét felverjük egy csipet lap, krém és a végén lap.
sóval. Ha kezd kifehérdeni, szórjunk 2. A megmaradt egy negyed krémmel
bele 140 g cukrot, majd verjük kemény kenjük körbe a sütit, majd a tetejét is. Te‐
habbá.
tejét csokoládéforgáccsal díszíthetjük..
3. Szitáljunk hozzá 2 ek lisztet, 2 ek ka‐
kaópor és fél zacskó sütőport. Adjunk
Banános muffin recept
hozzá 170 g diót és 100 ml olajat, majd
robotgéppel, alacsony fokozaton kever‐ Hozzávalók:
jük el a masszát.
• 250 g liszt
4. A kész masszát simítjuk egyenlete‐ • 1 tasak sütőpor (12 g)
sen az előkészített tepsibe, majd süssük • 1 kisebb, érett banán
30 percig.
• 2 tojás
5. A maradék alapanyagokból ugyan • 150 g cukor
ezzel az eljárással süssünk még egy lapot. • 1 tasak vaníliás cukor (10 g)
6. Amikor a lapok kihűltek, akkor • 150 g margarin
mindkettőt vágjuk 2-2 lapba, így kapunk • 250 g görög joghurt (lehet kekszes)
majd 4 lapot.
Krém:
Elkészítése:
1. A tojássárgákhoz adjuk hozzá a cuk‐ 1. A sütőt előmelegítjük. A muffin sütő
rot és a keményítőt, majd adjunk hozzá mélyedéseit kibéleljük papírral.
5 dl tejet és az egészet keverjük csomó‐ 2. A lisztet egy tálba szitáljuk, elkever‐
mentesre.
jük benne a sütőport. A banánt villával
2. A maradék tejet öntsük egy edénybe, áttörjük. Egy másik tálban a megolvasz‐
adjuk hozzá a karamellát és melegítsük tott, de nem forró margarint, elkeverjük
addig, amíg a karamella elolvad. Kever‐ a cukorral, vaníliás cukorral, tojásokkal,
jük át a tojássárgás keveréket és adjuk joghurttal, banánnal.
hozzá a karamellás tejhez, majd főzzük 3. Beleszórjuk a sütőporos lisztet. Cso‐

mómentes, sűrű masszává keverjük.
4. A tésztát egyenletesen elosztjuk a
forma mélyedéseiben.
5. 170 fokon, hőlégkeveréssel 25 perc
alatt megsütjük. Tűpróbával ellenőriz‐
zük. A formában hagyjuk kb 10 percet
pihenni..

Tejszínes kókuszkocka
Hozzávalók a tésztához:
• 8 tojás
• 7 ek liszt
• 5 ek porcukor
• 1 csomag sütőpor
• 2 ek kakaópor
• fél tábla tortabevonó olvasztva
Hozzávalók a ragasztáshoz:
• 1 csomag tejszín ízű pudingpor
• 2 dl habtejszín
• 1 kis csomagos kókuszreszelék (100 g)
• 3 dl tej
• 4 ek porcukor
Tetejére:
• kókuszreszelék
• fél tábla tortabevonó
Elkészítése:
1. A tojásokat szétválasztjuk, a sárgáját
kikeverjük a cukorral. A fehérjét kemény
habbá verjük. A liszttel elkeverjük a sü‐
tőport, majd a tojásos masszához adjuk.
Elkeverjük, majd jön a tojásfehérje, óva‐
tosan, kanalanként a masszához adjuk.
2. Kivesszük a tészta kb. negyed részét
és belekeverjük a kakaót és a felolvasz‐
tott bevonót. Mindkét tésztát külön ki‐
sütjük, előmelegített, sütőpapírral bélelt,
20*30 cm-es tepsiben.
3. Ha kihűltek, a sárga piskótát ketté
vágjuk.
4. A szokásos módon pudingot készí‐
tünk a cukorból, tejből és a tejszín ízű
pudingból. A habtejszínt kemény habbá
verjük és mikor teljesen kihűlt a puding,
akkor hozzákeverjük, majd a kókuszre‐
szeléket is beleforgatjuk.
5. A sárga lapot megkenjük krémmel,
jön a barna lap, újra a krém, majd befed‐
jük a sárga lappal. A tetejét is megkenjük
vékonyan krémmel, a felolvasztott torta‐
bevonót rácsurgatjuk és megszórjuk kó‐
kuszreszelékkel.
6. 2 órára hűtőbe tesszük.
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Zöld hírek a nagyvilágból
Bécsi akcióterv a nyári hőségre

lítani a nap segítségével, mint 2020-ban.
Ezzel párhuzamosan céli a fosszilis energia‐
hordozóktól való függőség mérséklése és
az épületek energetikai korszerűsítése.
(FORRÁS: TURIZMUS ONLINE)

Jordániai zöldszervezet
a sivatagosodás ellen

mántólmintegy90kilométernyireegyvédett
területen. A palánták 85 százaléka marad
meg, ami jó aránynak számít. Ez annak is
köszönhető, hogy ritkán kell öntözni őket.
Egy ENSZ-jelentés szerint egyébként vi‐
lágszerte 2,3 milliárd ember él vízhiányos
területen, sokan kényszerülnek elhagyni
otthonukat és a migrációs nyomás fokozó‐
dása várható a klímaváltozás hatására.
2030-ra már 700 millióra becsüli a világ‐
szervezet a szárazság előli menekültek,
áttelepültek számát.
(FORRÁS: EURONEWS.GREEN)

Szabadstrand az Alte Donau-nál © PID / Fürthner

Hőség elleni akciótervet dolgoztak ki az
osztrák fővárosban, olyan intézkedéseket
terveznek, amelyek hatása azonnal érezhe‐
tő. Mindez igazodik a város nemrég elfo‐
gadott klímavédelmi stratégiájához is. Elő‐
irányozták például az ivókút-hálózat
további bővítését, szabadtéri munkaállo‐
mások kialakítását, továbbá úgynevezett
hűsölő zónákat hoznak létre, amelyek olyan
klimatizált középületek, ahova bárki bemehet
hűsölni néhány órára. 2025-ig 25 ezer fát
ültetnek, és a sűrűn beépített kerületekben
is növelik a zöldterületek arányát. Ennek
érdekében szélesebb körben alkalmazzák
a „szivacsváros”-elvet – így jobb életkörül‐
ményeket teremthetnek a városi fáknak.
Hogy mérsékeljék a hőszigetek számát, csök‐
kentik a leaszfaltozott felületek nagyságát
és az így nyert területeket beültetik.
Az időseket különösen megviseli a nagy
hőség, ezért Bécs folyamatosan újítja fel
az idősotthonokat és gondozási közpon‐
tokat. Az épületeket árnyékolják és klima‐
tizálják, méghozzá úgy, hogy a klímaberen‐
dezéseketatetőkönelhelyezettnapelemekkel
működtetik. Ahol lehet, még több árnyékos,
hűs helyet alakítanak ki a szabadban. Mivel
hőségben a tanulás is nehezen megy, az is‐
kolák felújításakor és újak építésekor kiemelt
figyelmet fordítanak arra, hogy az épületek
ne melegedjenek fel könnyen, illetve klí‐
masemleges energetikai rendszerük legyen.
Mindezek kiegészítik a februárban elfogadott
klímavédelmi menetrend hosszútávú in‐
tézkedéseit, amelyek segítségével Bécs
2040-re klímasemlegessé szeretne válni.
A cél elérésében kulcsszerepet szán a nap‐
energiának: 2025-re ötször, 2030-ra pedig
tizenhatszor annyi áramot szeretne előál‐

Háború és erdőtüzek

Jordánia a világ egyik legszárazabb orszá‐
ga, az éves átlagos csapadék az ország nagy
területein a 200 millimétert sem éri el, ez
a skót átlag huszada. Az ENSZ szerint víz‐
hiányosnak számít az a régió, ahol az egy
fő által felhasználható éves vízmennyiség
500 köbméter alatt van – a jordániai adat
mindössze 100 köbméter. Az ország kilenc‐
tizede száraz-félszáraz terület, az erdők.
mindössze egy százalékát borítják. Egy női
közösség alkotta civil szervezet a vízgazdál‐
kodás javításáért (WADI) azt próbálja el‐
érni, hogy honos növényzet ültetésével
csökkentse a száraz területek arányát. A nö‐
vények visszatartják a csapadékot és javít‐
ják a talajvízháztartást – bizakodnak. A
beduinok lakta Badia régióban látnának
munkához, ahol növényzet híján a lehulló
kevés csapadék elfolyik, illetve gyorsan el‐
párolog. A szervezet a szezonban ezer főnek
kínál munkaalkalmat, palántát nevelnek,
majd kiültetik őket, évi 150 ezer növény
telepítésére képesek. Helyi emberek helyi
problémát oldanak meg – hangsúlyozta a
WADI egyik telepvezetője.
A nagyratörő tervek egyelőre negyven négy‐
zetkilométeren valósulnának meg Am‐

Szinte ellenőrizetlenül pusztítanak az erdő‐
tüzek Szibériában, miután a tűzoltásra szo‐
kás szerint bevetett katonákat az ukrán frontra
vezényelték. Az esetek száma áprilisban dup‐
lája volt az egy évvel ezelőttinek – állítja a
Greenpeace Oroszország. Az Independent
britnapilapmegrázófelvételeketközöltaTyu‐
meny körzetben pusztító lángokról és a me‐
nekülő jávorszarvasokról. Az ilyen hatalmas
tüzek megfékezésére a katonaságnak vannak
eszközei, de a jelek szerint nincs, akire rá le‐
hetne bízni őket. Minél tovább lángol az erdő,
annál több szén-dioxid kerül az Északi-sark‐
vidék légkörébe, amely különösen érzékeny
az éghajlatváltozásra. Emellett nagy mennyi‐
ségű metán is felszabadul, amelynek üveg‐
házhatásaaszén-dioxidénálerősebb.Alángok
ugyanis felmelegítik a fagyott talajt, amely alól
így kiszabadul a metán. Ha a katonákat nem
vezénylik vissza, a tüzek nyár végéig is eltart‐
hatnak.TavalynyáronSzibériábanegyhőhul‐
lám idején 48 fokot is mértek.
(FORRÁS: INDEPENDENT)
SZ. G.
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A Duna gyönyörű – de veszélyes is lehet
Nyáron rengetegen látogatnak el a Duna
partjára, a vízi sportok mellett időnként für‐
denek is a folyóban. Azonban kevesen tudják,
hogy a vízben hűsölésnek szigorú szabályai
vannak. A visszatérő ellenőrzések ellenére
még mindig sokan fürödnek tiltott helyen.
Tavaly a Dunából összesen 40 holttestet
emeltek ki, ebből 4 haláleset volt a fürdő‐
zéshez köthető.
A tragédiák jelentős részét megelőzhetjük,
ha betartjuk a fürdőzés írott és íratlan sza‐
bályait, és felelősen, magunkra és egymásra
vigyázva strandolunk, sportolunk a szabad
vizeknél.
Kevesen tudják, hogy a Dunában a kijelölt
területeken kívül tilos fürdeni. Ha valaki
fürdeni szeretne a folyóban, akkor azt a kö‐
vetkező helyeken teheti meg: Dunakeszi,
Göd, Szentendre, Verőce, Dunabogdány,
Nagymaros,Kisoroszi,Ráckeve,Szigetcsép
és Szigetszentmárton települések által
üzemeltetett szabadstrandokon.

100 méteres körzetében
• kikötők, veszteglő- és rakodóhelyek, kije‐
lölt, zárt vízisí és vízirobogó (jet-ski), vala‐
mint egyéb motoros vízi sporteszköz köz‐
lekedésére szolgáló pályák, hajóállomás
területén,
• egészségre ártalmas vizekben, kijelölt
fürdőhelyek kivételével a határvizekben és
a városok belterületén lévő szabadvizek‐
Tilos fürdeni:
ben,
• hajóútban
• éjszaka és korlátozott látási viszonyok
• hajóutat és hajózási akadályt jelző bó‐ között, kivéve, ha a vízfelület megvilágított
ják, nagyhajók, úszó munkagépek és és legfeljebb a mélyvíz határáig,
fürdés célját nem szolgáló úszóművek • ahol a tiltó tábla jelzi.
100 méteres körzetében
• vízlépcsők és vízi munkák 300 méte‐ Asérülésekéshalálesetekelkerülése,valamint
res, hidak, vízkivételi művek, egyéb vízi a jogszabályok betartatása érdekében a rend‐
műtárgyak, komp- és révátkelőhelyek őrség rendszeresen, visszatérően tart ellen‐

őrzéseket, és intézkedik azokkal szemben,
akik a fürdőzés szabályait megszegik.
Vízisport eszközök (mint például a vízisí
vagy a SUP) használhatók a Dunán; ezekre
az eszközökre hasonló szabályok vonatkoz‐
nak, mint a csónakokra.
Vízi járművet csak az vezethet, aki nem ivott
alkoholt.
Azaszélerővel,vagygépiberendezésselhajtott
vízi jármű, amelynek hossza a 7 métert meg‐
haladja, névleges vitorlafelülete a 10 négy‐
zetmétert eléri, vagy motorteljesítménye
nagyobb,mint7,5kW,csakkülönképesítéssel
vezethető.
Vízi járműben tartózkodó, úszni nem tudó,
valamint 14 évnél fiatalabb személy, továbbá
vízi sporteszközön közlekedő minden em‐
ber köteles mentőmellényt viselni. Aki nem
tud jól úszni, az mindig csak sekély vízben
fürödjön. Ha fürdés közben a felfújható ví‐
zieszközök – például gumimatrac – elsod‐
ródik, ne ússzanak utána, mert az életüket
veszélyeztetik. Felhevült testtel tilos hirtelen
vízbe ugrani. Szabad vizekben 6 éven alul,
illetve úszni nem tudó 12 éven aluli gyer‐
mek csak felnőtt közvetlen közelében, annak
felügyelete mellett fürödhet.
Ha valaki megszegi a szabályokat, például
tilos helyen fürdőzik, szabálysértést követ
el, és 5 ezertől 150 ezer forintig terjedő pénz‐
bírsággal sújtható.
(FORRÁS: WWW.POLICE.HU)

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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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

G Ö R KO R IS

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

K ALAN D TÁ B OR

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

2022. június 27. – július 7.
Pócsmegyer Rendezvényközpont

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

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

Június

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

* jelölt csak tanítási idő alatt, bérlet érvényessége minden hó 05-től.

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.

Július

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

Dátum
június 6.
június 13.
június 20.
június 27.
július 4.
július 11.
július 18.
július 25.

Hétfő
Kommunális
Kommunális
Kommunális
Kommunális
Kommunális
Kommunális
Kommunális
Kommunális

–
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

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ

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.
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FUVAROZÁS
• Sóder • Homok • Termőföld
• Zöldhulladék

Apróhirdetéseket, céges hirdetéseket leadhatják
a PRK-ban: 2017 Pócsmegyer, Kossuth u. 27.
és elküldhetik e-mailben a
kisbiro@pocsmegyer.hu címre.

Érdeklődjön
telefonon: 06-70/251-2110

TÖLGY HASÍTVA
22.500,- Ft/m3 (ömlesztve)
AKÁC HASÍTVA
28.000,- 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

Június 13. / 18:00

Murányi Sándor Olivér – Folyamtánc c. kötetének bemutatója

Karithy Ferenc Könyvtár

Június 25. / 17:00

Balga György kiállításmegnyitó

Rendezvényközpont

Június 30. / 18:00

Farkas Arnold Levente – Brácsahúr c. kötetének bemutatója

Karithy Ferenc Könyvtár

Irány Surány Fesztivál

Napsugár tér

Aranyosi Péter és Vida Péter-Stand up estje

Rendezvényközpont

augusztus 6.
Augusztus 19. / 19:00

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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KENU
KÖLCSÖNZÉS
2017, PÓCSMEGYER, ARADI U. 12.

2022 június 21

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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Madarakról mindenkinek
A pócsmegyeri fehér gólyák
Váratlan megjelenésük és fészekrakásuk
történetét, magam Szalai Sanyi elmondása
alapján tudom. Szerencsére szavait kiváló
fénykép felvételeivel tudta kísérni, mert
megjelenésük elejétől figyelte és fényké‐
pezte őket.
A fehér gólya egyébként a magyar telepü‐
lések egyik legismertebb, és legjobban sze‐
retett madárfaja, melyről több költőnk és
írónk is írt. (Petőfi Sándor, Fekete István).
Hozzá kötődik a régi népies válasz arra a
kérdésre: hogy honnan érkezett a kisbaba?
Hát a gólya hozta a kisbabát.
Ez év április 22-én megjelent egy fehér gó‐
lyapár, Pócsmegyeren és rövid tájékozó‐
dás után olyan természetes módodon
szálltak le az Ady Endre utca harmadik
harmadában, mintha otthon lennének. A
hír gyorsan terjedt, és mivel senki sem em‐
lékezett arra, hogy korábban volt-e rá pél‐
da, nagy volt a meglepetés. Sanyi fényké‐
pezte őket, amint egy betonoszlop tetejére
elkezdtek viharos gyorsasággal fészket épí‐
teni. Miközben a faluban lakók gyönyör‐
ködtek benne, mi Surányiak még téli ál‐
munkat aludtuk ebben a témában. Kajos
Ani a dolgok elfajulását meg akadályozan‐
dó, (áramütés vagy zárlat) telefonált Már‐
ton Andrásnak Dömösre, aki a Dunaka‐
nyar legismertebb madárvédője, és
ráadásul ez a madár faj is költ nála úgy de‐
rék magasságban. Röviden: a tojó egy röp‐
képtelen mentett madár, a hím pedig
évente tavasszal megérkezik hozzá fióká‐
kat nevelni. András pedig eteti.
András egy nála begyakorlott telefonnal
értesítette az E-on illetékes irodáját a hír‐
ről. Ugyanis a gólyamentésnek és a fészek‐
alap felrakásának Magyarországon is több
évtizedes hagyománya van. A Magyar
Madártani Egyesület (MME) és az áram‐
szolgáltató vállalat, támogató szerződése
már régen működik az egész országban.
A fehér gólyák eredetileg főleg fákon rak‐
tak fészket, de a földtörténet során az em‐
beri faj megjelenése után, fokozatosan
áttértek a lakóházak kéményeire, kazlakra,
tornyokra. Ezt több tényező okozta. Töb‐
bek között az egykori legelőkön álló nagy
fák kivágása. Zárt erdőket kerüli. Vörsön
pl. beszéltem olyan helyi lakossal, aki még
látta, hogy a Kis-Balaton és a Zala árteré‐
ben álló fákon akár 4 fészek is díszlett. Pé‐

megérkeztek az EON szerelői

terhidán szintén. Ezeket is kivágták. A
nagy átállás vége szemünk előtt zajlott le,
nem is olyan régen. Például Nagyivánban
a Hortobágy közepén épült településen
valamikor valamennyi gólyafészek, a nád‐
tetős házak tetejére, vagy kéményére épült.
Az 1950-es évektől az ott lakók gyermekei
lebontották a régi vályogból épült házakat,
és új házakat építettek, amelyen már nem
tűrték meg az addig kedvesnek tartott gó‐
lya madarakat. A gólyák kényszerből, a ház
előtti oszlopra költöztek. Ragaszkodtak

a félig kész fészket nászolva ünnepelték

megszokott helyükhöz.
Az MME Monitoring Központ Nagy Ká‐
roly közleménye alapján sok érdekes ada‐
tot lehet olvasni. A gólyákat 5 évenként
számlálják hivatásos madarászok termé‐
szetvédelmi őrök, postások, és önkénte‐
sek. Óriási munkát és feldolgozást igényel.
A 2019-es utolsó számlálás adatai szerint
„évtizedek stabilitása után közel negyedé‐
vel csökkent a hazai fehérgólya-állomány
az utóbbi öt évben”. Akkor 4000-re becsül‐
ték a fészkelő párokat. Az állomány 84%-a
villanyoszlopon, 6%-a külön oszlopon,
9%-a épületeken, 1%-a egyéb helyen, pl. si‐
lón, magaslesen, fára 6 pár épített fészket.
1941-ben még minden harmadik fészek
fára épült, az akkori 15-16 ezer pár gólya
közül.
Visszatérve Pócsmegyerre, április 25-én
nagyon példamutató és dicséretes módon
megérkeztek az E-on szerelői és Márton
András, majd egy emelő kosaras daru se‐
gítségével, leszedték az addigra a szom‐
széd oszlopra átváltott gólyák félig kész
fészkét. Felszerelték az erre a célra már év‐
tizedek óta alkalmazott fészektartó gólya‐
fészek alapot. Nagyon szakszerűen a vas‐
ból készült fészek tartóra alul egy erős
hálót tettek, majd arra először nagyobb
ágakat, rá kisebbeket és megfelelő sűrű
száraz töltőanyagot, amelyre már a gólyák
leszállhattak. A gólyák a fészekkel szem‐
ben álló Ágoston Zsolték házának tetejé‐
ről nézték az akciót, és a szerelők eltávozá‐
sa után azonnal elfoglalták. Azt a kis
epizódot, ami megelőzte a megjelenésü‐
ket, Márton András tolmácsoltra. A duna‐
bogdányi fészeknél ádáz küzdelmet vívott
idén is mint minden évben több gólya pár.
Majd a vesztes jött át Pócsmegyerre. A fia‐
tal gólyák 3-4 éves korukig nem ivar‐
érettek, és vagy Afrikában, vagy valahol
Európában tartózkodnak, majd ivarérett‐
ségük elérése után térnek vissza költőhe‐
lyükre.
Sorsuk alakulását több tényező is befolyá‐
solja, nem pozitív irányba. Ez egy nagy
téma, itt hely hiányában most nem folyta‐
tom. Ajánlom, hogy akit érdekel, az olvas‐
hatja az MME Monitoring Központ hon‐
lapján Nagy Károly munkáját.
Köszönjük a képeket Szalai Sándornak..
BÉCSY LÁSZLÓ
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nagy szorgalommal hordták az ágakaqt
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A MISKOLCI GYÖKEREK

Aranyosi Péter és Vida Péter

KARINTHY-GYŰRŰS HUMORISTÁK
KÖZÖS STAND UP ESTJE
2022. au gu sz t us 19. 18 : 00
Pó c sme gyer Ren d ezvényközp ont
Mi a közös a két fellépőben?
A keresztnevük, a miskolci gyermekévek, a diósgyőri foci – de az nem
igazán – és a Kabinet Rt. show-ska zenekar.
A többi kiderül a 90 percből, amit – néha – együtt töltenek a színpadon...
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