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az
IRÁNY SURÁNY FESZTIVÁLON
2022.08.05. PÉNTEK 0.NAP!
16.00-18.00 Szelektív játszóház

2022.08.06. SZOMBAT

10.00-13.00 Textil újrahasznosító workshop
FOLY
ATO
14.00-16.00 Szelektív játszóház
PROGARM
AMOKS
16.00-18.00 Csodálatos gyógynövények - Gyógynövény ki-kicsoda
(Varázskert Levendula)
18.00-20.00 Szelektív játszóház
„Sziget 2222” rajzpályázat kiállítása a
könyvmegállóban
N
E
B
„Velem gyere vásárolni” táskák egyedi színezése
KÖZ
Madárkvíz
17.00 Sziget 2222 rajzpályázat díjkiosztó
Ökosziget kvíz társasjáték
(Élő adásban közvetítjük a Köszi Facebook oldalán)
19.30 Köszi, önkéntes! díjkiosztó
(Élő adásban közvetítjük a Köszi Facebook oldalán)

Minden gyermeket és játékos kedvű felnőttet szeretettel várunk a
Napsugár téri fesztiválsátrunkban!

2022.08.07. VASÁRNAP

AFT
ERP
ART
Y

06.00 a Napsugár tér és környékének takarítása

A rendezvényen a további közösségi munkánkhoz adományokat
gyűjtünk, kérjük, támogassa a munkánkat! Utalásnak is örülünk:
KÖSZI, ÖNKÉNTES! EGYESÜLET
CIB Bank 10700763-66296854-51100005

Támogatók:
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Önkormányzati hírek
Pócsmegyer Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2022. június 30-án, a
nyári szünet előtt rendes testületi ülést tar‐
tott.
Az 1. napirendi pontban a testület
döntött arról, hogy indul a Belügyminisz‐
térium által kiírt szociális célú tűzifa pályá‐
zaton, 118 m3 kemény lombos tűzifára
nyújt be pályázatot.
A 2. napirendi pontban elfogadta a tes‐
tület a jegyző tájékoztatását a polgármes‐
teri hivatalt érintő, az Állami Számvevő‐
szék által 2021 év végén lefolytatott
vizsgálatról, mely a hivatal szervezeti telje‐
sítményét vizsgálta.
A 3. napirendi pontban a Polgármeste‐
ri Hivatal 2021. évi munkájáról szóló be‐
számolót, a 4. napirendi pontban a fő‐
építész 2021. évi tevékenységéről szóló
beszámolókat tárgyalta és fogadta el a
Képviselő-testület.
Az 5. napirendi pontban a helyi adóbe‐
vételek II. negyedévi állásáról tájékoztatta
a hivatal a képviselőket.
A következőkben a Képviselő-testület ar‐

ról döntött, hogy a polgármesteri hivatal‐
ban a nyári igazgatási szünet augusztus 15.
és 26., a téli igazgatási szünet december 21.
és 30. között lesz.
A 7. napirendi pontban a Pócsmegyer
és Surány Közművelődéséért Közalapít‐
vány alapító okiratának módosításáról
döntött a testület, új kuratóriumi és a ko‐
rábbi felügyelő bizottsági tagokat újravá‐
lasztva.
A 8. napirendi pontban a Zöldsziget
Körzeti Általános Iskola PRK-ban tanuló
első és második évfolyamos diákjainak kö‐
vetkező tanévi gyermekétkeztetésére szóló

Tájékoztatás nyári
igazgatási szünetről
Ezúton szeretnénk tájékoztatni
a Tisztelt Lakosságot arról, hogy
Pócsmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata alapján, a
Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatal nyári igazgatási
szünetének időtartama 2022. évben
2022. augusztus 15-től – 2022. augusztus
26-ig tart.
Az igazgatási szünet időtartama alatt
a Polgármesteri Hivatal zárva lesz,
az ügyfélfogadás szünetel.
A Polgármesteri Hivatal ügyeletet biztosít, kizárólag
halaszthatatlan ügyintézést igénylő esetekben.
ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA / JEGYZŐ

árajánlatot tárgyalta a testület. A vállalkozó
által adott árajánlatban szereplő napi díjat
túl magasnak találta, ezért további tárgya‐
lásokat kezdeményez a vállalkozóval.
A 9. napirendi pontban zárt ülésen
döntött a testület a díszpolgári cím odaíté‐
léséről, melyet az október 23-i nemzeti
ünnep alkalmával nyújtanak át.
A 10. napirendi pontban a képviselőtestület döntött egy 2018-ban kötött köz‐
szolgáltatói szerződés felmondásáról a
Magyar Önkormányzatok Kulturális Éle‐
téért Nonprofit Kft-vel. Döntött egy köz‐
terület megvásárlása érdekében benyújtott
vételi ajánlatról, a testület nem kívánja el‐
adni az érintett közterületet. Tárgyalt egy
vállalkozó által benyújtott üzleti tervet egy
mozgó büfé üzemeltetéséről a surányi ho‐
mokos Duna-parton. A Képviselő-testület
hatáskör hiányában nem hozott döntést a
vállalkozásról.
A jegyzőkönyvek és a helyi rendeletek
megtekinthetők a www.pocsmegyer.hu ol‐
dalon.
ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA / JEGYZŐ

Iskolakezdési
támogatás
A Képviselő-testület Népjóléti Bizottságától iskolakezdési támogatás igényelhető, amelyet pócsmegyeri lakcímmel rendelkező, általános iskolás
gyermeket nevelő szülő kérhet, minden év június
30. és szeptember 30. között, amennyiben családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb öszszegének 300%-át, (85.500 Ft), egyedülálló szülő
esetében a 350%-át (99.750 Ft). A támogatás öszszege 10.000 Ft.
A kérelem nyomtatványa letölthető a honlapról
vagy átvehető a polgármesteri hivatalban Bor Ildikó igazgatási előadónál.
Éljenek a lehetőséggel, kérjenek támogatást, a
költségvetésben elegendő keret van erre, és hasonló szociális célokra!
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FELHÍVÁS a 2022. évi népszámlálásban közreműködő
SZÁMLÁLÓBIZTOSOK jelentkezésére
A Polgármesteri Hivatal számlálóbiztosok jelentkezését várja a 2022. október-november hónapokban bonyolítandó országos népszámláláshoz.

Előreláthatólag kb. 100 címen kell kérdőívet kitöltenie, tableten keresztül, amit a KSH biztosít az adatfelvétel idejére.

Jelentkezni 2022. augusztus 19. napjáig lehet:
• személyesen a polgármesteri hivatalban
• postai úton a Pócsmegyeri Polgármesteri Hivatal
(2017 Pócsmegyer Hunyadi u. 6.) címre, a borítékra
ráírva„Népszámlálás 2022”, vagy
• e-mailben a jegyzo@pocsmegyer.hu e-mail-címen.
A jelentkezés során a Jelentkezés 2022. évi népszámlálási számlálóbiztosnak megnevezésű nyomtatványt kell kitölteni. A nyomtatvány elérhető a
www.pocsmegyer.hu honlapon és a Pócsmegyeri
Polgármesteri Hivatalban.

A munkavégzés időtartama:
2022. október 17. – november 20.

A népszámlálás terepen történő adatgyűjtését a
számlálóbiztosok látják el a 2022. október 17. –
2022. november 20. közötti időszakban. A jelentkezéskor vegyék figyelembe, hogy a 2022. október 17.
napjával induló két hétben kell az összeírói munka
legalább 70%-át elvégezni.
DÍJAZÁS:
A díjazás mértéke a számlálóbiztos által a terepen
végzett adatgyűjtés alapján lakásonként és személyenként külön jogszabályban (362/2020. (VII.
23.) Korm. rendelet 3. számú melléklet) meghatározottak szerint változik: várhatóan kb. bruttó
170.000 Ft – 200.000 Ft/számlálóbiztos.
A számlálóbiztosokkal megbízási szerződést köt a
Hivatal. Számlálóbiztos csak nagykorú, cselekvőképes személy lehet.

Követelmények a számlálóbiztossá váláshoz:
• nagykorú, cselekvőképes személy,
• saját eszköz megléte, internetelérés a felkészüléshez (PC, laptop, tablet stb.),
• e-mail-cím, telefonszám.
A kiválasztásnál előnyt jelent:
• legalább középfokú végzettség,
• magabiztos számítógépes ismeret,
• megfelelő tájékozódási, térképkezelési képesség,
• helyismeret,
• rugalmas időbeosztás és állandó elérhetőség.
A szerződéskötés feltétele:
• a jelentkező kiválasztása,
• az e-learning formában megvalósuló képzés sikeres teljesítése.
A számlálóbiztosok a KSH által biztosított, védett
elektronikai eszközzel (tablet) végzik az adatgyűjtést. Az eszközök már a feladatellátást kiszolgáló
szoftverekkel telepítve kerülnek a számlálóbiztosokhoz. Kizárólag a rendszer kérdőívmodulja fut a felhasználó eszközén, minden más modul elérhetetlen.
A számlálóbiztosok felkészítését e-learningrendszerben kívánja a KSH megvalósítani.

FONTOSABB TUDNIVALÓK AZ ALÁBBIAK:
A számlálóbiztos feladata:
• körzet bejárása, a körzethez tartozó címek felkeresése,
• az adatfelvétel lebonyolítása, a népszámlálási
kérdőív kitöltése az adatszolgáltatóval (ahol nem
töltötték ki a kérdőívet interneten),
• a címek pontosítása, esetleges új címek felvétele,
• folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval.

A képzésben résztvevők több alkalommal próbálkozhatnak a vizsga teljesítésével, amely előfeltétele az
éles terepmunkának. Az oktatási rendszer 2022.
szeptember 15-től érhető el a képzésben résztvevők számára.
További információ a 06/26-814-842 telefonszámon vagy a jegyzo@pocsmegyer.hu e-mail-címen
kérhető.
Pócsmegyer, 2022. július 14.
ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA / JEGYZŐ
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Adótartozás
Pócsmegyer Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 33/2019.(III.28.)
Ök.sz. határozatával arról döntött, hogy az
adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tör‐
vény 130. § (1) bekezdésében biztosított
jogával élve az önkormányzati adóható‐
ságnál helyi adó és gépjárműadó vonatko‐

zásában a legnagyobb összegű 90 napon
keresztül folyamatosan fennálló adótarto‐
zással rendelkező adózó magánszemély és
jogi személy nevét, lakóhelyét vagy szék‐
helyét, és az adótartozás összegét féléves
rendszerességgel a Pócsmegyeri Kisbíró‐
ban közzéteszi. A Képviselő-testület felha‐

talmazta a jegyzőt a határozat végrehajtá‐
sára.
A közzétételre jelenleg a július 14-én fenn‐
álló adótartozások tekintetében kerül sor
az adóhatóság nyilvántartása alapján.
ZÁKÁNYNÉ DR. SZŐKE TÍMEA / JEGYZŐ

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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Adótartozók névsora
Adózó neve

Lakhelye

Adótartozás
összege

Rigóné Kovács Mónika

2017 Pócsmegyer, Rigó út 3.

Kelemen György

2017 Pócsmegyer, Mély út 23.

689 005 Ft

Szabó Gábor

75038 Oberderdingen, Bissinger str 45.

686 783 Ft

Peiker és Társa Kft.

1146 Budapest, Thököly út 66.

624 390 Ft

Tóth Erika

2015 Szigetmonostor, Nagyduna sétány 70.

484 087 Ft

Flavali Kft.

2017 Pócsmegyer, Kossuth Lajos utca 27.

464 662 Ft

Horváth Ferenc

2021 Tahitótfalu, Dózsa György út 62.

310 010 Ft

Lator Péter Lev

2080 Pilisjászfalu, Szent István út 22.

245 364 Ft

Sram János

2017 Pócsmegyer, Megyeri fasor 7.

232 533 Ft

Thorsdal Consulting Kft.

2017 Pócsmegyer, Kossuth Lajos utca 27.

219 991 Ft

Romacsek Sándor

3000 Hatvan, Görbe utca 16.

186 983 Ft

Gercsény Kft.

1028 Budapest, Patakhegyi utca 83-85.

182 500 Ft

Winkler Attila

2017 Pócsmegyer, Nárcisz út 22.

112 553 Ft

Gábor György

2017 Pócsmegyer, Cseresznye út 1.

105 400 Ft

Soltész András

2017 Pócsmegyer, Vadaskert út 9.

105 236 Ft

Jávorka József Tibor

NW1 8NL London 402 Hawley Crescent, 31 Kentish Two Road 31.

100 000 Ft

Dr. Móró Gábor

1112 Budapest, Menyecske utca 1. 8. em./53

97 994 Ft

Füri Gábor

1072 Budapest, Klauzál tér 13. I em./14

97 050 Ft

Herczig Róbert

2017 Pócsmegyer, Gödszigeti út 46.

92 324 Ft

Gáspár László

2017 Pócsmegyer, Borbála sétány 4.

89 380 Ft

Szabó Dominik

2000 Szentendre, Vadőr utca 16.

78 062 Ft

Balás Enikő

1071 Budapest, Dózsa György út 68. 1 em./2

76 500 Ft

Eged Enikő Katalin

1092 Budapest, Bakáts tér 8. 4 em./5

75 000 Ft

Schmidt Anikó Zsuzsanna

1091 Budapest, Üllői út 75-77. B ép. 3 em./2

72 637 Ft

Petke Marianna

2017 Pócsmegyer, Szedres út 9.

72 000 Ft

Vörös-Szijártó Alexandra

1204 Budapest, Jósika utca 134.

70 000 Ft

Reményi Győző József

2017 Pócsmegyer, Fürj utca 15.

68 000 Ft

Kittrich Zoltán

2017 Pócsmegyer, Vadvirág utca 38.

64 250 Ft

Vaskovics László Tivadar

9061 Vámosszabadi, Rozmaring utca 14.

59 500 Ft

Veres Tamás

2017 Pócsmegyer, Orgona út 10.

59 500 Ft

Lánczi Viktor

2017 Pócsmegyer, Csóka utca 2.

57 905 Ft

Bugár Orsolya Viktória

2017 Pócsmegyer, Sziget út 42.

57 373 Ft

Tar Krisztina

2017 Pócsmegyer, Harmat utca 6.

53 900 Ft

Fazekasné Lőcsey Klára

1072 Budapest, Dob utca 24. 1/19 em.

1 130 170 Ft

52 500 Ft
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A Rendezvényközpont programjai
Surányban
Június 26-án a Pomázi Teleki-Wattay Művészeti Iskola
koncertezett a Napsugár téren. A BRASSERS zenekar 2016ban alakult a Pomázi Ifjúsági Fúvószenekar keretén belül. Az
együttes könnyűzenére épülő műsorában a Beatles slágereitől
napjaink popzenéjéig hallhattunk dalokat. A rézfúvósokra
épülő fúvósegyüttesben a dob, a szaxofon és a basszusgitár is
megszólalt. A verőfényes surányi estében megtelt a tér és a kö‐
zönség – készülve vagy készületlenül a strandról jövet – re‐
mekül szórakozott.

Augusztus 6-án 10.00 órától a Civilek házában az Álla‐
tok nyelvén tudó juhász – a Mesekocsi Színház zenés me‐
sejátéka, melyet a Köszönjük Magyarország program támoga‐
tásával ingyenesen láthatnak.
11.00 órától Mit olvasunk – mit olvassunk? Zenés
író-olvasó találkozó.
Vendég az elmúlt évek egyik legjobb ifjúsági és gyerekköny‐
veit jegyző írója, 2022 Merítés – díj Top 10-es listáján szerep‐
lő felnőtteknek szóló verseskötet szerzője Kiss Judit Ágnes, a
Fővárosi Operettszínház, valamint Madách Színház korábbi
művésze, a Szekér Színház vezetője Póka Éva színművész, va‐
lamint a Kaláka együttessel Kossuth – díjas zenész-énekes
Huzella Péter. Az összeállításban a gyermek és az ifjúsági iro‐
dalom, a kortalan kortárs költészet játssza a főszerepet.

Július 15-én a Barakoo Dobkört láttuk vendégül. Az af‐
rikai djembe nem csak koncert hangulatot, hanem egyfajta
közösségi élményt hordoz. A vezető dobosokhoz ugyanis
bárki csatlakozhatott, felvehette a ritmust. Ehhez rendelkezés‐
re álltak a hangszerek, amiket kortól, nemtől, zenei képzett‐
ségtől függetlenül bárki használhatott. Igazán jó volt látni a
sok-sok gyereket, családot, ahol előbb, vagy utóbb mindenki
odaülhetett a hangszerekhez. Az együttes vezetője Mákó
Kató dobosként, instruktorként, énekesként több produkció‐
val is járja az országot, s a nyári fesztiválok kedvelt vendége.
Nálunk viszont igazán otthon érezhette magát, hiszen évek
óta Surányban él.

Augusztus 7-én vasárnap 18.00 órától a Rendezvény‐
központban Nevess, ha tudsz!
Abszurd-groteszk versszínház irodalmunk legjavából, Balázs
László Gábor Nemzeti Verseny fődíjas versmondó előadásá‐
ban.
A programok a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának kö‐
szönhetően ingyenesek!
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Kedves Egyesületi Tagok, Barátok!
Pócsmegyer-Surány Nyugdíjasok Egye‐
sülete augusztus 20-án találkozót szer‐
vez a Klubházban (Surány, Akácos u. 17.,
Civilek Háza).
Egy egész napos programra és egyben
taggyűlésre hívjuk az Egyesület min‐
den tagját, melyet egy kerékpár túrával
kezdünk. Az indulás és gyülekező
9:00-kor lesz. Aki nem tud kerékpároz‐

ni az se bánkódjon, jöjjön nyugodtan,
mert lehet a házban más játékot és szó‐
rakozást találni. A vezetőség egy bog‐
rács ételt készít ebédre, melyhez a szor‐
gos kezek is kellenek. Batyus bulit
tartunk, ezért ha van a spájzban némi
házi savanyúság, vagy sütemény, szíve‐
sen megkóstoljuk. Ásványvíz lesz, de
ha mást is szeretnétek kérlek hozzatok!

Itt lesz lehetőség a tagdíjak második ré‐
szének befizetésére is. A kerékpáros
túra részleteiről bővebb információt az
egyesület facebook oldalán lehet tájé‐
kozódni. Mindenkire számítunk, és
érezzük jól magunkat!
Addig is szép nyarat mindenkinek, jó
pihenést!
EGYESÜLET VEZETŐSÉGE

Nyugdíjas biciklitúra
Pócsmegyer-Surány Nyugdíjasok Egyesü‐
lete vezetősége nagyszerű programot hir‐
det a kedves tagok számára.
Az augusztus 20-i nemzeti ünnepünk reg‐
gelén 9 órára toborozzuk tagjainkat egy
nagyszerű biciklitúrára.
Gyülekezés a fent említett időpontban a
surányi Civilek Háza előtt (Akácos út 17.)
A 25 kilométeresre tervezett dunaparti
túra a remélhetőleg kellemes időben, gyö‐
nyörű környezetben, igazán szép előkészü‐
let az ünnepnap bevezetésére.
A kellemes biciklis kirándulásból megér‐
kezve bográcsban készült remek ebéd, vala‐
mint 1-1 palack üdítő ital, vagy sör, (ki mit
óhajt) várja az éhes és szomjas sportembe‐
reket. A finom menü kiegészíthető a Nyug‐
díjas Egyesület kevésbé vállalkozó kedvű
tagjai által hozott itallal, süteménnyel.

Aki a biciklitúrán részt kíván venni, vegye ren a Szent István napot, az Új Kenyér ün‐
fel a kapcsolatot Szabó László tagtársunk‐ nepét ülő, és egymás társaságát élvező su‐
kal. Mobilszáma: 30-500 3077 Az ebéd rányi és pócsmegyeri barátainkhoz.
CSÉMY K.
befejeztével csatlakozunk a Napsugár-té‐

Nyáron is könyvtár
Sokunknak a nyárhoz hozzá tartozik az olvasás. Vízparton, hegytetőn, udvaron, szobában, mindegy, csak
egy kényelmes ülőalkalmatosságra van szükség és néhány üres órára. Ilyenkor kézbe kerülhetnek a vastag könyvek, amelyekre év közben nincs idő, vagy éppen a könnyed regények.
Könyvtárunk a megszokott nyitvatartási időben várja a kedves olvasókat sok új könyvvel. Örömmel látom
az unatkozó gyerekeket is, akiknek izgalmas olvasmányok mellett érdekes társasjátékokat tudok ajánlani,
melyekkel a könyvtár olvasótermében játszhatnak.
Szabadság miatt augusztus első két hetében lesz zárva a könyvtár, azaz augusztus 1-14-ig.
Ha más napokon nyitvatartási időben mégis zárva találja az ajtót, kérem, csengessen!
Kellemes nyarat és sok feledhetetlen élményt kívánok minden kedves olvasónknak!
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Kötetlenül – többgyerekes barátnő
Rég nem láttuk egymást. Azelőtt minden
júliusban közösen elmentünk valahová
csajos napot szervezve. Aztán jöttek sorba
a gyerekek és egyre nehezebben tudott el‐
szakadni tőlük. Harmincnégy évesen már
egy tizenhárom, egy tíz és egy hároméves
szaladgált körülötte. De valahogy mindig
sikerült egy jó kis napot kicsikarnunk a
családtól.
Az idei csak nekem jutott eszembe. Barát‐
nőm megfeledkezett róla. Amikor megér‐
kezett, meglepve láttam milyen sápadt. Az‐
előtt nagyon ápolt és összeszedett volt,
most elcsigázottan rogyott le a székre. Kér‐
tem két kávét és két süteményt. Rám bízta
milyen édességet rendelek. Már ez is szo‐
katlan volt, mert amikor nem látták a fér‐
jek, szégyentelenül faltuk a sütiket.
– Mi van veled? Beteg vagy? – kérdeztem
együttérző kíváncsisággal.
Rám nézett, sóhajtott aztán belekezdett:
– Mi bajom van? Vége a sulinak, az a ba‐
jom. – forgatja a szemeit elkeseredetten. –
Minden tagom sajog. Egész nap meg sem ál‐
lok. Úgy érzem, nem is három, hanem há‐
romszáz kis gazember vesz körül. A legki‐
sebb ezen a nyáron fedezte fel a tetőtérbe
vezető lépcsőt, és azt, hogy van ott egy olyan
szoba, ahová azelőtt soha nem léphetett be.
Mellesleg ez a szoba az én apró kis menedé‐
kem volt. Most romokban az egész. Azzal
kezdte, hogy lerámolta a polcomat. Könyvet,
jegyzeteket, füzeteket és különböző ruhákat
halmozott fel mindenféle céllal. Egyik nap
házat épített a babáinak, másnap kórházat
rendezett be a plüssöknek, aztán az egészet
kipakolta a közlekedőbe, mert inkább isko‐
lásdit játszik. A csendes középső, a maga tíz
évével bölcsen figyel és távol tartja magát
minden normától eltérő eseménytől. A közép‐
sők szindrómájával küzd, tudom én. Törő‐
désre, elismerésre vágyik, de kérdem én: ki
nem ebben a családban? Állandóan neveli a
legkisebbet, mintha az én államtitkárom len‐
ne. Persze a hároméves hangosan berzenke‐
dik ez ellen. A kicsi sikít, a középső mormog,
szabályokat mantrál. A civakodás alapdal‐
lama kezd az agyamra menni.
– Ez nem olyan nagy baj. Nevelik egy‐
mást. Neked már kevesebb gond jut – vi‐
gyorgok kissé gonoszul.
Nem értem miért panaszkodik, amikor
olyan gyönyörűek és jól neveltek a gyere‐
kei. Feltűnt, hogy nem a nevüket mondja.

Tágra nyílt, riadt tekintete megijesztett.
– Nem olyan nagy baj, hogy az idegeimre
mennek? – kérdezte szinte sikítva.
– Dehogy… – próbáltam megnyugtatni.
– Persze, azt gondolod, hogy akkor miért
engedtem nekik, hogy mindent felforgassa‐
nak? Miért nem teszek rendet közöttük? Mi‐
ért? Mert éppen főznöm, sütnöm kell a negy‐
ven fokban, hallgatva az elszívó gúnyos
sziszegését: „megszívtad…megszívtad”. Az‐
tán takarítanom, mosnom, etetnem, aztán
kezdem elölről. Folyton rámolok, fürdetek,
hogy mire az apjuk hazaszédeleg, rend le‐
gyen. Őrület.
– Gyorsan felnőnek. Nem lesz mindig eny‐
nyi dolog velük…
– Ja, de addigra biztos, hogy megzakkanok.
– Ugyan már…
– Az a legborzasztóbb, hogy soha nincs vége
és mindennap ugyanaz a menü. Újra és újra.
Idegtépő. Aztán ott van a keresés. Szőnyeget,
kanalakat, papírszalvétát, WC papírt, part‐
fist keresgéltem és szedegettem össze egészen
elképesztő helyekről. A szemétlapátot vég‐
képp eltüntették. Persze soha nincs meg a
tettes. Állandóan, és fáradhatatlanul növelik
a káoszt körülöttem. A középső meg állandó‐
an jelent mi történik ott, ahol én nem látom.
Eszébe sem jut, hogy esetleg nem is akarom
látni.
– Na, és a nagyfiad? Ő vele mi van? – kér‐
deztem reménykedve egy kis pozitív hí‐
rért.
– Idén javított matekból, de aztán benyúj‐
totta igényeit: zsebpénz, biciklitúra, sporttá‐
bor, szülinapok, bulik, foci itt, foci ott és teljes
szabadság – mondta a barátnőm, és ráme‐
redt a dobostortája maradékára, mint aki
nem hisz a szemének, majd gyorsan eltün‐
tette.
Amikor lenyelte, ivott egy korty kávét és

rám nézett.
– Csupa fiús program vette körül eddig is, de
többre és többre vágyik. Úgy gondolja jár
neki a szórakozás. Leginkább szólás-szabad‐
ságot követelt magának, egyre többször ösz‐
szezördülve apjával, na és persze velem. Tá‐
volságtartást csikart ki a húgai ellen, arra
hivatkozva, hogy nem egy korosztályba tar‐
tozik a tízévessel (ő a tizenhárom éves!). A
háromévessel meg pláne nem tud mit kezde‐
ni. Kifogásolja, hogy a kicsi túlságosan izgá‐
ga, hangos és akaratos. Nekem mondja?
Barátnőm felhörpintette az utolsó csepp
kávét is. Sóhajtott, a mobiljára meredt.
– Csak most ért véget a suli, máris a nyár vé‐
géért rimánkodom. – mondta elkeseredve –
Szégyenkezem, de amikor a három energia‐
vámpír rajtam csüng személyiségfejlődési
problémáival zaklatva, szegény fáradt lel‐
kem nyugalomért kiált.
– Mit szeretnél majd tenni, ha szeptem‐
berben egyik sem lesz otthon, beszipkázza
őket az óvoda és az iskola?
– Lekapcsolom a villanyt, odasettenkedem a
képzeletbeli oltáromhoz, és imádkozom,
hogy az iskolakezdés és az óvoda valós ese‐
mény legyen szeptembertől. Imádkozom,
hogy semmi ne jöjjön közbe és mehessek vég‐
re …Ja, hova is? Sehova. Talán a fürdőszo‐
bába, megkeresem a tükröt és megpróbálom
felismerni magam benne. Két hónap után, ta‐
lán már csend lesz, rend lesz. Csak addig
amíg a srácok apja nem jelentkezik, hogy
most már igazán vele is törődhetnék. Úgy‐
hogy ne haragudj, de most mennem kell.
Megértettem. Közös programunk törlő‐
dött. Végleg. Mivel minden évben történt
valami, hol az én gyermekemmel, hogy az
övéivel. Barátságunk szép lassan az utolsó
helyre sodródott az életünkben.
TÖRÖK ANNA KAROLINA
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Beköszöntött a nyár
Egyre többen gondolják úgy, hogy a
zsúfolt strandok, valamint a Velencei-tó
és a Balaton helyett valami eldugottabb,
kevésbé látogatott helyet keresnek.
Pest megyében közel negyven bányató
van.
A nyári szünidő, a szabadságok idején ki‐
emelten fontos felhívni a pihenni, kikap‐
csolódni vágyók figyelmét a fürdőzés
szabályainak fontosságára, a bá‐
nyatavak veszélyeire, valamint a sza‐
badvizek biztonságos használatá‐
ra, hiszen ezek a vizek jóval több
veszélyt rejtenek az ellenőrzött stran‐
doknál.
A szabadvizeken való tartózkodás • 6 éven aluli vagy úszni nem tudó 12 év
szabályai mindenkire vonatkoz‐
alatti gyerek csak szülői felügyelettel
nak. Ezeket nagyon fontos betartani, hi‐
fürödhet szabadvizekben, ahol a fürdés
szen élettani, egészségügyi és jogi
engedélyezett.
következményei is lehetnek. A forró • A fürdésre kijelölt területen rendszere‐
napokon nagyon sokan keresik fel a hű‐
sen ellenőrzik a víz minőségét, van
vös vizű bányatavainkat, azonban az
mosdó, zuhany, illemhely, hulladék‐
alapvető szabályokkal nem mindenki
gyűjtő, valamint a mentésre, elsőse‐
van tisztában.
gélynyújtásra képzett személyzet.
Tilos fürdeni hajóútban, kikötők, hajóállomások, vízi sporteszköz közlekedésére
szolgáló pályák területén, városok területén, valamint éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve, ha a vízfelület meg van világítva, és legfeljebb a
mély víz határáig!
A fürdési tilalomra minden esetben
60×30 cm-es, jól látható helyen lévő tábla
figyelmeztet.
• Fürdésnek számít az úszás és a lu‐
bickolás mellett a játékcsónak, vízibi‐
cikli, banánhajó, gumimatrac vízen tör‐
ténő használata és az ezekről történő
vízbe ugrálás.

IMPRESSZUM:
Felelős kiadó és szerkesztés: Pro Pócsmegyer Kft.,
2017 Pócsmegyer, Kossuth L. u.27.,
E-mail: kisbiro@pocsmegyer.hu;
Tel.: 26/631-951
Nyomás: Pannónia Nyomda Kft., Budapest
Megjelenik havonta 1200 példányban

A bányatavak mellől mindez hi‐
ányzik, jellemzőjük a kiszámíthatat‐
lan mederviszony. Ezek a tavak néhány
lépés után hirtelen mélyülnek, a nagy
mélység miatt csak a felszín meleg, a
hirtelen vízhőmérséklet csökkenés pe‐
dig könnyen okozhat izomgörcsöt, sok‐
kot, szívmegállást.
Medrükben előfordulhatnak fém dara‐
bok, munkagép alkatrészek, amik köny‐
nyen okozhatnak sérülést, főleg a vízbe
ugrálóknak.
Aki a tiltás ellenére fürdőzik, nemcsak a
testi épségét, egészségét, életét veszé‐
lyezteti, de szabálysértést követ el, vele
szemben szabálysértési eljárás indul.
Ne hagyja őrizetlenül értékeit a
törölközőn, takarón. Csak annyi
pénzt vigyen magával, amennyi
feltétlenül szükséges!
Tartalmas, és biztonságos nyári időtöl‐
tést, kikapcsolódást kíván
a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztálya!
PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG /
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

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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Gyurmaparty és barátság kövek a nyitott kert délutánon

Balázs Gergő már harmadik éve rendez
júniusban Nyitott kert fesztivált Surány‐
ban, ezúttal a surányi Napsugár téri presz‐
szóban.
A koncertek ingyenesek voltak, de a be‐
folyt adományokat a Köszi, önkéntes!
Egyesület kapta. 28.000 Ft jött össze,
amit az egyesület a programjaira fordít.
A rendezvényhez ezúttal a Köszi is csatla‐

kozott kézműves programokkal. A dél‐
utáni gyermekprogramon is jól szórakoz‐
tunk, a gyurmadélután témája stílusosan
„a kert” volt, és a másik asztalnál nagyon
szép barátság kövek születtek! Sokan szí‐
nezték a Köszi ökotáskáját, a „Velem gye‐
re vásárolni”-táskát. Az ifjú alkotók min‐
denki örömére fagyi kuponokat kaptak:)
A program munkatársai voltak: Balogh

Katalin, Szandi Adrienn, Gresó Marcela
és Szandi, Rácz Józsefné, valamint Stel‐
mach Gergő közösségi szolgálatos.
Köszönjük a sütiket Bertalan Évának,
Rácz Józsefnének és Gégény Évának.
A mobil hangszóró a Nemzeti Együtt‐
működési Alap pályázatából vásároltuk.
TOPITS JUDIT – KÖSZI, ÖNKÉNTES! EGYESÜLET
FOTÓ: BALOGH KATALIN

Sakk- és piknikasztal avató
Pócsmegyer-Surányban – Tesco pénzből
Évek óta nagy hangsúlyt fektet a Köszi,
önkéntes! Egyesület arra, hogy a Liget te‐
ret, kulturáltabbá tegye. Kezdetben az át‐
láthatatlan dzsungelt tisztítottuk meg, ké‐
sőbb belefogtunk a növénytelepítési
programba. A belső körön madárberke‐
nyéket, a külső körön mályvákat ül‐
tettünk. Évek óta locsolócsoportot mű‐
ködtetünk, hogy a növényeink fejlődni
tudjanak ezen a nehéz, meleg helyen. Az
első sporteszközünket, a saját készítésű
pingpongasztalt két évvel ezelőtt állí‐
tottuk, majd tavaly egy petanque pályát

avattunk. Fellengzősen Hajós Alfréd Sza‐
badidőparknak neveztük el a területet,
bátran mondhatjuk, hogy ez a világ legki‐
sebb szabadidőparkja. Most egy egyedi
sakk- és piknikasztallal bővült a tér.
Az ötletgazda Heleszta Márton volt, to‐
vábbgondolta és kivitelezte Antmann Ist‐
ván és Pethő Zsolt. A japán stílusú bábu‐
kat tervezte Pethő Zsolt. A fémvázat
hegesztette: Farkas Imre. A műgyanta be‐
vonatot Bebesi Áginak köszönhetjük.
Szállította: Koós András. Kihelyezés:
Antmann István, Perjési Zoltán, Horváth

Péter. Tábladizájn: Várnoki Mónika. Kö‐
szönjük az Önkormányzatnak a terület‐
használati engedélyt!
Fő támogató: a TESCO „Ön választ, mi
segítünk” programja, valamint Bíró József,
aki egyhavi képviselői tiszteletdíját aján‐
lotta fel erre a célra, végül sok köszis ado‐
mánya pótolta ki a hiányzó költségvetést.
Pethő Zsolt avatóbeszéde:
Miért nem lettem király?
Ott kezdeném, hogy a hetvenes évek végén el
kellett döntenem, hogy mi legyek, ha nagy le‐
szek. Addigi tapasztalataim alapján, az már
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biztos volt, hogy nem szeretnék korán kelni.
Miután minden mást kizártam, maradt az,
hogy király leszek. A tervem az volt, hogy ki‐
rályként az első munkanapomon hozok egy
törvényt, hogy a királynak elég kilenc óra
után felkelnie, de akkor se muszáj. A lényeg,
hogy jól kipihenje magát. A kész tervvel ma‐
gabiztosan érkeztem a munkaközvetítőbe,
ahol egy kedves fiatal lányhoz kerültem, aki
feltételezésem szerint munkaközvetítő akart
lenni, és lám, sikerült neki. Gondoltam a ki‐
rállyal se lehet nagy gond. Miután felvette az
adataimat, biztatóan rám nézett és feltette a
kérdés.
– Milyen szakmára gondolt?
– Hát – mondom – a királyra.
– Dehát király nincs Magyarországon!
– Hát ezt mondom! Hiányszakma. Piaci
rés. Gondoljon csak bele! Ha a Bakáts tér
háromban valakinek szüksége van egy ki‐
rályra, ezentúl nem kéne Hollandiából vagy
Belgiumból hozatni egyet, hanem csak fel‐
szállok a hatos buszra, a Nyugatinál át‐
szállok a négyeshatosra, egy órán belül ott
vagyok és csinálom, amit ugye a királyok
szoktak. Ha már itt tartunk... Meg tudja
nekem mondani, hogy mit csinál egy király

azon kívül, hogy ül a trónszékben, koroná‐
val a fején miután persze jól kialudta ma‐
gát?
– Gondolom beszédeket tart, integet, ün‐
nepségeken vesz részt, kitüntetéseket oszt.
Nagyjából ennyi. De ne haragudjon, most
látom, hogy nincs üresedés. Sajnálom!
– Esetleg tetszik gondolni, hogy később visz‐
szajöjjek?

– Hát, ha lehet ne nagyon!
Nos, így nem lettem király, pedig ha akkor
felvesznek, valószínűleg ezekkel a szavakkal
adnám át eme remekművet: Hölgyeim és
uraim! A Köszi önkéntes Egyesület öröm‐
mel adja át a közösségnek a világ egyetlen
ilyen színű piknik és sakkasztalát! Hasz‐
nálják örömmel!
FOTÓ: TOPITS JUDIT

Kertmozi a Malomnál
A pócsmegyeri kertmozi régi-új kezdeményezés. Nyári estéken jó alkalom a közösségi
együttlétre, hogy néhány érdeklődő egymás társaságban nézzen könnyű filmeket. Szerény
kerti körülmények között, szabadban, zsíroskenyérrel, fröccsel. Kérjük, lehetőleg gyalog vagy
kerékpárral gyere. Ha távolabbról autóval jössz, hagyd kinn a sarkon a töltés tövében, tőlünk
60 m-re. (Zajra, porra, szomszédokra és önmagunkra való tekintettel.)
A filmek friss megjelenésűek, a vetítés legális, ezért van ára a jegynek (1.000 Ft).
A malombeli vetítéseket a szentendrei P'Art Mozi teszi lehetővé.
Cím: Pócsmegyer, Malom u. 1.

Vetítések
augusztus 5. ............................................................ AZ EMBER, AKIT OVÉNAK HÍVTAK
svéd fekete komédia, 116 perc, 2015. (16)

augusztus 19. .................................................................................................... KEDVES KÉM
chilei–amerikai–német–holland–spanyol dokumentumfilm, 84 perc, 2020. (12)

augusztus 26. ................................................................. NOTTHINGHILL-I CUKRÁSZDA
angol romantikus vígjáték, filmdráma, 97 perc, 2020. (12)
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Idesüss
Kefires lepény recept
Hozzávalók – mérce a kefires pohár
(175g-os):
• 1 pohár kefir
• 1 pohár cukor
• 2 pohár liszt
• 1/4 pohár étolaj
• 2 egész tojás
• 1 cs sütőpor
• gyümölcsök ( meggy, málna, ribizli, .szinte bármely gyümölccsel elkészíthető.
…stb.)
8. Nagyon finom,hűsítő desszert és nem
kell bekapcsolni hozzá a sütőt.
Elkészítése:
1. A tojás fehérjéket a cukorral kemény
Meggyes-mákos kevert süti
habbá verjük, belekeverjük a tojássárgákat
és az olajat, végül óvatosan hozzákeverjük a Hozzávalók közepes, magas falú tep‐
sütőporos lisztet és a kefirt.
sihez:
2. Kivajazott, lisztezett, kisebb tepsibe önt‐ • 3 tojás
jük, megszórjuk a gyümölcsökkel és előme‐ • 20 dkg kristálycukor
legített sütőben 190 fokon 30-35 perc alatt • 2 dl tej
megsütjük.
• 20 dkg darált mák
3. Ha langyosra hűlt felszeleteljük és por‐ • 1 megmosott (bio)citrom reszelt héja
cukorral meghintve tálaljuk..
• 15 dkg liszt
• fél cs. sütőpor
• kb. 40 dkg magozott meggy 2-3 tk por‐
Sárgabarackos rizstorta recept
cukros fahéjjal elkeverve
Hozzávalók:
• 1 l tej
Elkészítése:
• 12 dkg rizs
1. A sütőt melegítsük elő 180 fokra.
• 1 vaníliás cukor
2. Az egész tojásokat a cukorral alaposan
• 1cs vaníliás pudingpor
keverjük ki, majd adjuk hozzá a sütőporral
• kb 20 db sárgabarack
elkevert lisztet, a citromhéjat, apránként a te‐
• 2-3 ek cukor
jet, végül a mákot.
• 2 dl tejszínhab
3. Öntsük vajjal kikent vagy sütőpapírral
bélelt tepsibe a masszát, majd szórjuk meg a
Elkészítése:
fahéjasporcukorralelkevertmagozottmegy‐
1. A tejbe beletesszük a rizst és a vaníliás gyel. Süssük 180 fokon kb. 30-35 percig..
cukrot, cukrot, majd puhára főzzük.
2. 6-7 db sárgabarackot összeturmixolunk
Citromos kocka recept
és a forró rizshez keverjük.
3. 3-4 ek vízzel kikeverjük a pudingot és las‐ Hozzávalók a tésztához:
sú tűzön a rizshez keverjük,majd még 2 per‐ • 25 dkg liszt
cig folyamatos kavargatás mellett felforraljuk. • 25 dkg margarin (olvasztott)
4. Tortaformába öntjük és félbe-/negyed‐ • 25 dkg porcukor
be vágott sárga barackkal kirakjuk a tetejét. • 1-2 csipet só
Mikor már langyos, felverjük a tejszínhabot • 1 csomag sütőpor
és a torta tetejét díszítjük vele.
• 2 citrom kifacsart levetész
5. Ha marad,akkor a tejszínhabra is tehe‐ • 2 citrom lereszelt héja
tünksárgabarackotdíszítésként.Hűtőbetesz‐ • 4 tojás
szük 1,5-2 órára.
Hozzávalók a sziruphoz:
6. Melegen is tálalható,de akkor kevésbé • 6 tk víz
szeletelhető.
• 18 dkg porcukor
7. Őszibarackkal, reszelt almával, banánnal.. • 3 tk citromlé

A tetejére:
• porcukor
• kandírozott citromhéj (opcionális)
Elkészítése:
1. Egy mély tálba beleöntjük a lisztet, a
sütőport, az olvasztott margarint, a cukrot,
a sót, a citrom levét és a lereszelt citrom
héját, majd összekeverjük. Egyenként
hozzáadjuk a tojásokat. Az egészet jól ösz‐
szekeverjük.
2. Előmelegítjük a sütőt 160-170 fokra. Ki‐
kent, lisztezett tepsibe (30 ×26 cm) öntjük a
masszát, és kb. 25 percig sütjük. (Tűpróba!)
3. Közben elkészítjük a szirupot: egy lá‐
bosba beleöntjük a vizet, a porcukrot és a
citrom levét. Az egészet felforraljuk.
4. Ha megsült a tészta, még melegen
egyenletesen egyből ráöntjük a forró sziru‐
pot, és így hagyjuk teljesen kihűlni.
5. A kihűlt süteményt egyforma kockákra
felvágjuk, és a tetejét megszórjuk porcu‐
korral. (Díszíthetjük kandírozott citrom‐
héjjal.).

Sajtos kréker
Hozzávalók:
• 25 dkg finomliszt
• 20 dkg margarin
• 20 dkg sajt
• 2 tojás sárgája
• 1 teáskanál só
Elkészítése:
1. Az átszitált lisztben elkeverjük a sót, be‐
lemorzsoljuk a puha margarint és a reszelt
sajtot (ami lehet füstölt sajt is, úgy még fi‐
nomabb) és a hozzáadott a tojássárgájákkal
összegyúrjuk.
2. A tésztagombócot folpackba csoma‐
goljuk és 1 órára betesszük a hűtőbe.
3. Ezután 2-3 mm vékonyra kisodorjuk
és kb. 25cm átmérőjű kör alakot vágunk ki,
vastagabb szívószállal (vagy bármi mással
ami kéznél van) lyukakat szúrunk és pizza‐
vágóval 8 részre vágjuk.
4. A leeső széleket és a kiszúrt lyukakat
összegyúrjuk és abból is egy kisebb kört
nyújtunk, majd lyukasztunk és felvágjuk.
5. Egy sütőlemezt kibélelünk szilikonos
sütőpapírral, beletesszük a krékereket és
10-12 perc alatt megsütjük.
FORRÁS: RECEPTNEKED.HU
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Zöld hírek a nagyvilágból
Rezsicsökkentés a német
tömegközlekedésben

Jelképes, 9 eurós összegért lehet havijegyet
vásárolni Németországban a helyi és regio‐
nális buszjáratokra és vonatokra a nyári hó‐
napokban. A szövetségi kormány javaslataira
május 20-án bólintott rá a német parlament
felsőháza, a tartományok küldötteiből álló
Bundesrat is. A havijegyek értékesítése ezt kö‐
vetően kezdődött meg, a bérleteket online,
illetve a jegypénztárakban és a jegykiadó au‐
tomatákból is meg lehet, sőt egy közös inter‐
netesértékesítésiplatformotisterveztekaköz‐
lekedési szolgáltatók. A havijegyek naptári
hónaponként 9 euróba kerülnek és korlátlan
számú utazásra használhatók a buszokon, vil‐
lamosokon, metrókon, vonatokon a helyi és
regionális forgalomban, egész Németország‐
ban. Távolsági járatokra és első osztályra nem
használható fel a jegy (így egy távolabbi úti
célt több átszállással lehet csak megközelíteni,
ha olcsón akarunk utazni).
Azolcsóbérletbevezetésearraisszolgál,hogy
minéltöbbutazótcsábítsanakátaminddrágább
üzemanyaggal táplált autókból a tömegköz‐
lekedési eszközökre. A most elfogadott tör‐
vény szerint a szövetségi kormány egyebek
mellett2,5milliárdeurótbocsátatartományok
rendelkezésére, hogy a közlekedési szolgál‐
tatók bevételkiesését kompenzálja.
A közlekedési vállalatok és a közlekedési szak‐
mai szövetségek óriási rohamra készülnek,
különösen hétvégenként, a kedvelt kiránduló
úticélokban.Anémetkormánynövekvőener‐
giaárakra reagáló csomagját képezi az energia
adójának csökkentése is a három nyári hó‐
napra..
(FORRÁS: TURIZMUS.COM
FOTO: CITIES-TODAY.COM – SVEN LAMBERT/BVG

Szennyvízből sör?
Szingapúrban megcsinálták: újrahasznosított
szennyvízből gyártanak sört, ami a szűkös
ivóvízforrások ismeretében ott kevésbé
kelt megütközést. A közel hatmilliós Szin‐
gapúrnak négy ivóvízforrása van: a szűkös
helyi ivóvízbázisok, az import, a tengervíz
sótalanításából és végül a szennyvíz tisztí‐
tásából nyert ivóvíz. A Newbrew nevű sört
a Brewerkz cég prémium összetevők –né‐
met árpamaláta, aromadús Citra és Calypso
komló, valamint norvég háztáji élesztő –
adalékolásával készíti, de a fő összetevő, a
„newater”. Ennek kiinduló nyersanyaga
szennyvíz, amelyet a közszolgáltatást végző
szingapúri állami vízügyi hivatal membrán
technológiával tisztít és ibolyántúli besu‐
gárzással fertőtlenít. Így a saját vízbázisokból
nyert víznél tisztább, az Egészségügyi Vi‐
lágszervezet (WHO) iránymutatásának
megfelelő minőségű ivóvizet állít elő. A cég
a termékkel fel kívánja hívni a figyelmet,
hogy milyen súlyos fenyegetést jelentenek
az elhúzódó aszályok és egyre gyakoribb
árvizek a világ édesvízellátására. Szingapúr
önellátásra törekszik, igyekszik függetleníteni
magát a malajziai vízimporttól.

A Brewerkz szerint a sör a maga sajátosan
lágy, „pirított mézes” utóízével a helyi tró‐
pusiéghajlattalmegkülönböztetettharmóniát
mutat.„Afenntarthatóságlehetegybenízletes
is” – mondta a cég vezetője az új sörkülön‐
legességet beharangozó tavaszi sajtótájé‐
koztatón. Az állami vízműtársaság 2002 óta
állít elő ivóvizet szennyvízből, a Brewerkz
pedig első ízben 2018-ban rukkolt ki az új
sörrel, akkor csak egy konferencia résztve‐
vőinek mutatta be. Most azonban néhány
hónapig egy két kereskedelmi lánc és néhány
étterem is forgalmazta, a cég sztenderd kí‐
nálatában azonban egyelőre nem szerepel‐

tetik. Egy doboz ára 4,50 dollár, ami a cég
5-8 dolláros szokásos áraihoz képest sze‐
rénynek mondható.
(FORRÁS: WWW.STRAITSTIMES.COM)

A delfinek
mint korallzátony-mentők

Ha a delfinek a korallzátonyok környékén
végzik a dolgukat, az sokat segít ennek az
érzékeny tengeri képződménynek a fenn‐
maradásában – állítja a Londoni Állattani
Társaság (ZSL) tanulmánya. A nitrogénben
dús ürülékük ugyanis javítja a korallok el‐
lenállóképességét és termékenységét. Leg‐
alábbis ezt tapasztalták a Maldiv-szigetek
és a Chagos szigetcsoport korallzátonyai‐
nál. A ragadozók reggeltől koradélutánig
pihennek az atollokon, innen indulnak va‐
dászportyáikra. Az itt tanyázó mintegy száz
delfin állítólag napi közel 30 tonnányi ter‐
mékkel ajándékozza meg a tengerek sava‐
sodása miatt veszélyeztetett korallokat, te‐
hát nagyon fontos szerepük van ezek
fennmaradásában. Eggyel több ok, hogy
ezeket az egyébként nem védett delfinfajo‐
kat is óvjuk – mondja a kutatás vezetője.
Maguk a korallzátonyok részben hullámtörő
funkciójuk miatt fontosak a szigetlakók
számára, másrészt nagyon sok fajnak adnak
menedéket és ezáltal sok embernek adnak
megélhetést. Nélkülük a turisztikai bevételek
is megcsappannának. A híres Maldív szi‐
geteki tiszta óceán nem túl termékeny,
szemben a korallzátonyok gazdag élővilá‐
gával. Arra majd a további megfigyelések
adnak választ, képes-e ellensúlyozni néhány
delfin az emberiség szén-dioxid kibocsátá‐
sát, ami a vízzel gyenge savat alkotva kife‐
héríti és végül elpusztítja a vörös korallokat.
(FORRÁS: EURONEWS.GREEN)
SZ. G.
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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

06-26/631-951

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

GYÓGYSZERTÁR
Pócsmegyer, Ady E. U. 12.,
Tel.: 06-26/395-277
Hétfő: ....................................... 14:00 – 18:00
Kedd: .......................................... 8:00 – 12:00
Szerda: ..................................... 13:00 – 17:00
Csütörtök: ................................... 8:00 – 12:00
Péntek: ....................................... 8:00 – 12:00

ORVOSI ÜGYELET
Tahitótfalu, Visegrádi u. 12.,
Tel.: 06-26/387-030
Hétköznap 17:00 órától reggel 7:00 óráig
Hétvégén és ünnepnapokon egész nap.

GYERMEKORVOSI ÜGYELET
Szentendre, Bükköspart 27.,
Tel.: 06-26/312-650
Hétvégén és ünnepnapokon:
9:00 – 13:00 óra közt gyermekorvosi ügyelet,
13:00 óra után a központi ügyelet

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

HÁZIORVOS

FOGORVOS

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

Dr. Csíkos Csilla – fogszakorvos
Pócsmegyer, Kossuth u. 27.,
Bejelentkezés: 06-70/626-2679 telefonszámon

TB finanszírozott rendelési ideje::

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

Hétfő: ....................................................... 8:00 – 15:00
Szerda: ....................................................12:00 – 19:00
Csütörtök: ............................................... 8:00 – 15:00

VÉDŐNŐ
Gyöngyösiné Baranyi Mária

Hétfő: .......................................................15:00 –16:00
Szerda: ................................................... 19:00 – 20:00
Csütörtök: ............................................. 15:00 – 16:00

Pócsmegyer, Kossuth u. 27.,
Tel.: 06-26/395-123, Mobil: 06-30/694-3265

ÁLLATPATIKA a szigeten

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

Magánrendelés ideje:

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

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

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

Hulladékgyűjtés
A szelektív és zöld hulladék zsákok beszerzése
Zöld hulladék zsákok 180Ft áron, a szelektív hulladék gyűjtő zsákok
térítés ellenében beszerezhetők az alábbi helyszínen:
Ficsor Lászlóné Vegyes Iparcikk (Kossuth Lajos utca 21.)

A kommunális, zöld és szelektív gyűjtések időpontjai:

Augusztus

Munkanap

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.

Szeptember

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

Dátum
augusztus 1.
augusztus 8.
augusztus 15.
augusztus 22.
augusztus 29.
szeptember 5.
szeptember 12.
szeptember 19.
szeptember 26.

Hétfő
Kommunális
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)

Családsegítő – Martonné Balga Andrea

Pócsmegyer, Kossuth L. u. 27., Tel: 26/631-951,
E-mail: prk@pocsmegyer.hu | www.prk.pocsmegyer.hu

Ügyfélfogadás a PRK-ban

NYITVA TARTÁS JÚLIUS HÓ:
Hétfő – Csütörtök: .......... 8:00 – 16:00
Péntek: .................................... 8:00 – 12:00
HÉTFŐ
18:00 – 19:30 ............................................................... Jóga – Nagy Emma

ok
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r
g
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ó
ek!
d
n
l
n
e
a
18:00 – 19:00 ...........................................
Cross Training–
Sipos István
l
t
l
e
á
Az
zün
s
n
a
b
ztCuSsÜ T Ö R T Ö K
s
u
g
u
18:00 –a20:00 ........................................... Cross Training– Sipos István

Kedd: 8:00 – 12:00 és Csütörtök: 12:00 – 16:00
Tel.: 06-20/217-2883, E-mail: szolgalat@dunakanyari.hu

Civilek háza bérlési lehetőség
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)

Karinthy Ferenc Könyvtár
Szabadság miatt
augusztus első két hetében lesz zárva
a könyvtár, azaz augusztus 1-14-ig.
Ha más napokon nyitvatartási időben
mégis zárva találja az ajtót, kérem, csengessen!

Cím: 2017 Pócsmegyer, Kossuth u. 27. (PRK)
Tel.: 06 30 831 0301
E-mail: konyvtar@pocsmegyer.hu
facebook: Könyvtár Pócsmegyer-Surány

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 telefonon:
06-30-831-0301

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.

2022 augusztus 19

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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Olvasópont
Tímár Krisztina: A látszat mesterei – Tükörben I.
Tímár Krisztina: A látszat mesterei című
fantáziaregénye nagyon érdekes világot
tár az olvasó elé.
A regény egy lánygyermek születésével
kezdődik, aki már az anyaméhben fej‐
lődve tanulja az új nyelvet és világot,
amelybe születik. Emlékszik az előző
életére is, ahol Lantos Fruzsina levéltá‐
rosként élt. Most egy teljesen más kör‐
nyezetbe érkezik. Ebben a világban az
emberek bőre szürke, vörös vagy sárga, a
fehér bőrszín rosszat jelent és félnek
tőle. Ide érkezik Fruzsina fehér bőrrel,
kalandos kezdettel.
Ebben a világban a házak, tájak három‐
szögletűek. A négyzet a világ négy ele‐
méhez kapcsolódik, azonban a földet
kizárták és azóta minden háromszögle‐
tűen épül, rendeződik. A föld elem a Bi‐
rodalmat jelképezi, a Hollók birodal‐
mát, akik váratlanul lecsapnak egy-egy
falura, városra, ritkítva a népességet, el‐
rabolva csecsemőket. Ezért a városok
óvónevet kapnak. Az emberek sem a va‐
lódi nevüket használják. Fruzsina új vi‐
lági beceneve Cselezüst, és a lány hamar

elindul a felnőtté válás útján. Róla szól a
kötet első fele.
A második rész főhőse Lánglélek, aki
Kiválasztottként él, s ennek méltón ké‐
szül harmóniát teremteni a világban, s
legyőzni a Birodalmat. Éles esze, ráter‐
mettsége, bátorsága és a kiválasztottság

tudata egy előre vetített sikert fogalmaz
meg benne, s ennek alapján éli életét. Az
ő helyzetét, életét és munkásságát is‐
merjük meg ebben a részben, ami elő‐
ször közvetve majd közvetlenül összefo‐
nódik Cselezüsttel, egy nem várt
fordulatot hozva a regény végére.
Mindkét rész aprólékosan ki van dol‐
gozva, a politikai, gazdasági, földrajzi és
társadalmi berendezkedését is megis‐
merjük ennek az univerzumnak, ahol az
általunk ismert emberi tulajdonságok is
remekül és hitelesen vannak ábrázolva.
Részletessége nagyon alapos, áttekinté‐
sei világosak, úgy érezzük teljesen meg‐
ismerjük egy szereplő lelkét, világát,
amelyben él. A fantasztikus irodalom
műfaján belül A látszat mesterei egy iz‐
galmakban bővelkedő kalandregény,
amit nehéz letenni.
Tímár Krisztina gimnáziumi magyar és
angol tanár. A látszat mesterei 2016-ban
jelent meg, a trilógia első részeként. Az‐
óta eltelt egy kis idő, de én rendületle‐
nül várom a folytatást!.
RADY-NOVÁK ESZTER

PÓCSMEGYERI KISBÍRÓ
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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.

Programajánló – 2022
IDŐPONT

PROGRAM

HELYSZÍN

Augusztus 6. / 10:00

Az állatok nyelvén tudó juhász – Mesekocsi Színház

Civilek háza

Augusztus 6. / 11:00

Zenés iró-olvasó találkozó Huzella Péterrel és meglepetés vendégével

Civilek háza

Surány Fesztivál

Surány, Napsugár tér

augusztus 7. / 19:00

Zenés Nyári Esték- Méhes Balázs orgonaművész

Református templom

augusztus 19. / 19:00

Aranyosi Péter és Vida Péter -Stand up est

Rendezvényközpont

Augusztus 20. / 9:00

Biciklitúra - Pócsmegyer-Surány Nyugdíjas Egyesülete

Civilek háza

Augusztus 20. / 17:00

Ünnepi megemlékezés

Pázsit-tó

Szeptember 9. / 18:00

Nagy Koppány Zsolttal, az Előretolt helyőrség szerkesztőjével
beszélget Gerzsenyi Gabriella, író

Karinthy Ferenc Könyvtár

Családi-és Sport nap

Rendezvényközpont

Szüreti bál - Pócsmegyer-Surány Nyugdíjas Egyesülete

Rendezvényközpont

augusztus 6.

Szeptember 11. / 10:00-14:00
Szeptember 24.
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Madarakról mindenkinek – a héja

tojó fiókával – Jakabszállás

Környékünk és lakóhelyünk egyik neves
képviselője a héja. Termete, és életmódja
alapján, nem lehet a nehezen látható és
felismerhető madárfajok közé sorolni.
Azonban érdekes statisztikai adat lenne,
hogy a saját településünk, de akár vehet‐
jük a szigetünkön fekvő négy települést, és
Leányfalut is együtt hogy az itt élő lako‐
sok közül hányan látták, és tudnak a jelen‐
létéről és költéseiről? Tehát mégis egy rej‐
tett életmódú, szép és védett madárfaj.
A héja, mint a hazai ragadozó madarak
egerészölyvhöz hasonló méretű madara,
egyrészt sokkal kisebb létszámban fordul
elő úgy nálunk a szigeten, mint az ország‐
ban, egész Európában. A környékünkön,
5-8 pár körüli költőpár lehet, mely éven‐
ként változhat. Országosan 800-1500 a
becsült költőpárok száma. A felnőtt ma‐
darak közül a tojó valamivel nagyobb mé‐

fürdés után – Jásszentandrás, 2017.05.28

öreg héja tojó – Surány, 2022.03.25

retű a hímnél, szürkésbarna felső tolla‐
zattal, a mellükön fehér és szürke vízszin‐
tesen futó csíkozással, farktollaikon, pedig
5 csíkkal. A fiatal madarak barna összha‐
tású felső tollazattal, míg mellükön függő‐
leges irányú cseppfoltokkal bírnak. Röpte
szintén jellegzetes, ha nem vitorlázik, ak‐
kor néhány gyors erőteljes szárnycsapás
után, siklik egy darabig, majd ezt ismételi.
Fartollai észrevehetően hosszabbak, mint
az egerészölyvé. Hangja melyet főleg a
költési időben és zsákmányfogás után
hallat éles vijjogás, mely sokban eltérő,
mint az előbb említett egerészölyvé. Igazi
erdei ragadozó madár, mely igen bravúro‐
san siklik akár a legsűrűbb lombok között
is, ha kell.
Zsákmányállatai igen változatosak. A kis
méretű énekes madaraktól, a galambokon
át, a tyúkméretűig, az egerektől-pockoktól
a nyulakig, fiatalokat és öregeket is bele‐
értve. Az általam tapasztalt legmeglepőbb
zsákmányát Pogányszentpéteren észlel‐
tem, ahol egy öreg rétisas pár fiatal még
pelyhes fiókáját is elvitte egy 50héja0 mé‐
teren belül a közelében költő héja. Zsák‐
mányolási stratégiáját befolyásolhatja,
hogy adott esetben mely zsákmányállat‐
ból létezik a legtöbb a közelében. Költését
az előző évi fészek tatarozásával, vagy új
építésével kezdi. A fészkét kívülről kezdve
hüvelykujj méretű ágakkal kezdi, majd a
fészek belseje felé egyre vékonyabb ágak‐
kal folytatja. Végül a fészek csészéjét fino‐
mabb növényi anyagokkal béleli és jellem‐
zően friss zöld ágakkal is jelzi, hogy foglalt.
Fészkét ugyanis más madárfajok, is elfog‐
lalhatják, például, egerészölyv, vagy kere‐
csen-sólyom, esetleg holló, vagy uráli ba‐
goly. A 3-5 tojásból álló fészekaljat a tojó
melegíti pár nappal tovább, mint egy hó‐

Iszik – Surány, 2022.03.05.

nap. Kotlás alatt a tojó életben maradásá‐
ról vagy a hím gondoskodik táplálékkal,
vagy alkalmanként felváltja a kotlásban,
míg a tojó fog magának. A fiókák nagyjá‐
ból 10 nappal tovább maradnak a fészek‐
ben, mint egy hónap. Viszont már a fé‐
szekben is megbetegedhetnek parazitáktól
és nyuszt, vagy sas is kárt tehet bennük.
Mivel állandó madár mely alatt értjük,
hogy nem vonul el rendszeresen téli tele‐
lőhelyre, ezért az 1951-től nagy munkával
meggyűrűzött 3200 példányból csupán 9
példány került elő a szomszédos országok‐
ból. A héja már évszázadok óta a kedvelt
vadászmadarak közé tartozik, ezért a soly‐
mászok idomították apróvad befogására.
Manapság a Magyar Madártani Egyesület
Solymász szakosztálya berkein belül lehet
tartási engedélyhez jutni.
BÉCSY LÁSZLÓ

héja pár, jobbra a hím – Budai hg., 2005.03.17
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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...

JE GYEK:
korlátozott számban kaphatóak
elővételben 3.500 Ft
a helyszínen: 4.000 Ft

J EL ENT K EZN I:
prk@pocsmegyer.hu e-mail címen
vagy személyesen a Pócsmegyer
Rendezvényközpontban
(2017 Pócsmegyer, Kossuth u. 27.)

