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ÖnkormányzAti hírek

A választásokat követő első Tes-
tületi ülésre 2014. november 
27-én került sor.

Az alábbiakban az ülésen 
elhangzott leglényegesebb napi-
rendi pontokról állítottunk össze 
egy tájékoztatást. A teljes jegy-
zőkönyv megtekinthető a www.
pocsmegyer.hu weboldalon.

A Testületi ülés megnyitása, 
a megjelentek köszöntése után 
Németh Miklós polgármester 
ismertette az ülés napirendjét, 

majd az első napirendi pont sze-
rint rátértek az önkormányzati 
bizottságok tagjainak megválasz-
tására.

A Képviselő-testület a követ-
kezők szerint választotta meg a 
Képviselő-testület bizottságainak 
elnökét és tagjait:
1. Pénzügyi-Településfejlesztési 
Bizottság (7 fő)
Elnök:  Fazekas János
Tagok:   dr. Csémy István Lajos
 Szente Olivér
 Szente Sándorné
Nem önkormányzati képviselő 
tagok:
 Barta Szilvia
 Szabó Gábor

 Zákány Miklós

2. Oktatási-Kulturális és Sport 
Bizottság (5 fő)

Elnök: Szente Sándorné
Tagok:  dr. Csémy István Lajos
 Szente Olivér
Nem önkormányzati képviselő 
tagok:
 dr. Borzsák Enikő Etelka
 Bécsy Lászlóné
3. Népjóléti Bizottság (5 fő)
Elnök: dr. Csémy István Lajos
Tagok:  Szente Sándorné
 Párkánszky Árpád Jenő

Nem önkormányzati képviselő 
tagok: Godawszky György
 dr. Kálmán Tihamérné

Ezt követően a külsős bizott-
sági tagok eskütételére került 
sor.

A második napirendi pont 
kapcsán a szociális célú tűzifa 
támogatás rászorultsági szabá-
lyairól és igénylésének feltételei-
ről tárgyalt a Testület. A döntés 
értelmében min. 5, maximum 10 

mázsát javasoltak a képviselők 
odaítélni rászorulónként.

Az ülés napirendjei között 
szerepelt Kőbányai Jánosné 

beszámolója a helyi adóztatás-
ról. A Testület adóemelést nem 
tervez a 2015-ös évben (kivéve a 
ideiglenes iparűzési adót, amely-
nek mértéke 1500 Ft-ról 5000 
Ft-ra változik 2015 január 1-től). 
Ugyanakkor feltétlenül szüksé-
gét érzik annak, hogy a lakosság 
tisztában legyen a településen 
kivetett adók és a maximálisan 
kivethető adómértékek összegé-
vel.

A tízedik napirendi pont kere-
tében elfogadásra került a köz-
terület-felügyelő felállításáról 
szóló előterjesztés.

Önkormányzati hírek

 A kivetéses adónemekben a helyi 
adómértékek maximuma 2015. január 1-től: Beállási szint:

Építményadó 1852,1 Ft/m2  1000Ft/nm2

Telekadó   336,7 Ft/m2   75 Ft/m2 adómaximum 
75.000.- Ft

Kommunális adó  28.624,3 Ft/adótárgy  17.000,- Ft/adótárgy
Iparűzési adó 2% 1,5%
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karácsony a családsegítőnél

Intézményi hagyományaink-
hoz híven a 2014-es esztendőt 
is a családok részére rendezett 
karácsonyi ünnepséggel zártuk, 
amely idén Szentendrén a Járá-
si Kormányhivatal épületében  
került megrendezésre. 

A meghívottaknak ajándékok-
kal és bőséges vacsorával kedves-
kedtünk, s külön figyelmet fordí-
tottunk arra, hogy azok vehesse-
nek részt, akik máshonnan nem 
számíthatnak meglepetésekre, 
értő figyelemre.

A ünnepi műsor és kézmű-
ves foglalkozás után a legizgal-

masabb pillanatot a karácsonyfa 
alatti ajándékok átadása jelentet-
te.  A gondosan elkészített cso-
magokban a lányoknak és fiúk-
nak személyre szóló meglepeté-
seket helyeztek el szolgálatunk 

munkatársai. A szülők eközben 
gyermekik önfeledt örömében 
gyönyörködhettek.

Természetesen karácso -
nyi ünnepségünk nem jöhetett 
volna létre támogatóink, és a tele-
püléseken élők adományai nél-
kül, akiknek ezúton is köszön-
jük nagylelkű felajánlásaikat: Pik-
szis Kreatív Hobby, Vegye-vigye 
Vegyeskereskedés, Szilágyi Pék-
ség, Maros Márk Zöldséges, Zöld 
Patak Gyógyászati Segédeszkö-

zök Boltja, Karnevál József Vál-
lalkozó, Kékvölgy Waldorf Isko-
la és Gimnázium, Lakatos Elena, 
La Fiesta Party Service, Drogerie 
Markt, Fellegvár Óvoda Visegrád, 
Áprily Lajos Ált. Isk. Visegrád, 

Városi Gyógyszertár Szentend-
re, Ringató Közösség Szentendre 
és Visegrád, Berdo Gyümölcs Kft. 
Budakalász

Tapasztalataink szerint az 
adakozási kedv évről évre növek-
szik, amely a segítő szakemberek  
számára kiemelkedően fontos.

Pócsmegyer lakosságának ered-
ményekben gazdag, boldog új 
esztendőt kíván: a Dunakanya-
ri Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat minden munkatársa.

Karácsonyi ünnepség a 
Dunakanyari Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálatnál

Számítógép-Szervíz

+36 30 9483-709
2015 Szigetmonostor, Klapka u. 1.

A református 

egyházközség 

állandó 

alkalmai:

Vasárnap 10.30 

istentisztelet és 

gyermek istentisztelet

Hétfő 18.00 bibliaóra

Csütörtök 10.00 

baba-mama kör

EGYETEMES IMAHÉT 

PÓCSMEGYEREN 

2015. JANUÁR 18-25.



5Pócsmegyeri Kisbíró
2015. január

www.pocsmegyer.hu

a dunakanyar takarékszövetkezet közleménye

A legbiztonságosabb hitelintéze-
tek között a Dunakanyar Taka-
rékszövetkezet

Háromszáz milliárd forintnyi 
tőke védi a takarék betéteseit

A Dunakanyar Takarékszö-
vetkezet tagja lett Magyarország 
legbiztonságosabban és legátlát-
hatóbban működő hitelintézeti 
rendszerének, a Takarékszövetke-
zetek Garanciaközösségének. Az 
erről szóló oklevelet Orbán Vik-
tor miniszterelnök jelenlétében 
december 10-én Budapesten vette 
át a Dunakanyar Takarékszövet-
kezet vezetője. Az új betétvédel-
mi közösségben a takarékszövet-
kezeteknél elhelyezett megtaka-
rítások gyakorlatilag 100 százalé-
kos védelmet éveznek. 

A szektor központi bankja, a 
TakarékBank Zrt. döntése alapján 
december 5-én 115 szövetkeze-
ti hitelintézet, köztük a Duna-
kanyar Takarékszövetkezet rész-
vételével teljes körűen kiépült 
a takarékszövetkezetek garan-
ciaközössége. A döntés értelmé-

ben a Takarékbank, a Szövetkezeti 
Hitelintézetek Integrációs Szerveze-
te (SZHISZ) és takarékszövetkezeti 
szektor összes tagja – 115 szövetke-
zeti hitelintézet – ezentúl egyetem-
legesen felelnek egymás kötelezett-
ségeiért. 

Az új, minden eddiginél átlátha-
tóbban és biztonságosabban műkö-
dő betétvédelmi közösség létrejöttét 
átfogó vizsgálatsorozat előzte meg. 
Ennek célja a szektor átvizsgálá-
sa, a múltból örökölt problémák 
orvoslása, a szabálytalanul műkö-
dő hitelintézetek kiszűrése volt. 
Ez az átmeneti időszak most lezá-
rult: a garanciaközösséghez csatla-
kozott intézmények egytől-egyig 
megfeleltek a vizsgálat szigorú 
követelményrendszerének, transz-
parens és biztonságos működésük 
folyamatos fenntartása érdekében a 
jövőben egységes kockázatkezelési 
szabályzatokat alkalmaznak.

A garanciaközösség létrejötté-
vel a Dunakanyar Takarékszövet-
kezet betéteseinek megtakarítá-
sai mostantól gyakorlatilag 100 

százalékos biztonságban vannak. 
Ennek anyagi fedezetét az is bizto-
sítja, hogy az állam tavaly 136 mil-
liárd forinttal növelte meg a szövet-
kezeti hitelintézetek szavatoló tőké-
jét és létrehozta a szövetkezeti hitel-
intézetek új Tőkefedezeti Alapját. 
Az új rendszerben az integráció egé-
sze, illetve minden egyes, a garan-
ciaközösséghez csatlakozó takarék 
mögött tehát egységesen közel 300 
milliárd forintnyi tőke áll.

A garanciaközösség kiépítése 
mindemellett kulcsfontosságú fel-
tétele a szövetkezeti hitelintézetek 
egységes piaci fellépésének, piaci 
bővülésének, mivel lehetővé teszi a 
szektorban lévő tőkének a jelenlegi-
nél jóval hatékonyabb, csoport szin-
tű felhasználását. A takarékszövet-
kezetek így a jövőben képesek lesz-
nek nagyobb vállalatok, önkormány-
zatok és projektek hitelezésére is. 
Az új, hatékony működési modell 
révén az ország egyik legbizton-
ságosabb, legnagyobb hálózatával 
és piaci részesedésével rendelkező 
pénzügyi szolgáltatója jöhet létre.

A Dunakanyar Takarékszövetkezet 
közleménye

December 11-én színházlátogatáson voltunk Szőcs Péter szervezésében. Budapesten az Erkel Színház-
ban a János Vitéz című darabot néztük meg.Szigetmonostorról indult a különjáratú busz pócsmegye-
ri betéréssel, köszönjük  Somabusznak a kényelmes kellemes utazást. Az odafelé út is élményekkel teli 
volt, mindenki jól érezte magát.
A darab 3 felvonásos volt, színvonalas műsort láttunk. Gyerekek is nagyon élvezték tetszett nekik a 
sok színes szereplő. Az előadás fénypontja a folyton furulyázó Jancsi volt,ami osztatlan sikert aratott 
mindenki számára.
Mikor kijöttünk a színházból ami a II. János Pál pápa téren van gyönyörű kivilágított Budapestet lát-

tunk. A fűtött busz a színház melletti par-
kolóban várt. Hazafele is élmény volt az 
utazás a gyerekeknek nagyon tetszett az 
ünnepi díszbe öltözött város. Hamar haza-
értünk a busz kérésünkre több helyen meg-
állt a leszállók miatt. 1/2 11-re mindenki 
otthon volt.
Már nagyon várjuk a következő lehetőséget.
Köszönjük Szőcs Péternek a kitűnő szerve-
zést!

 
■ Vácziné Páncél Mónika 

és Seregley Márta
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Adventi vásár

Néhány évvel ezelőtt hagyo-
mányteremtő céllal először ren-
deztük meg az adventi vásárt 
Pócsmegyeren. Nagy izgalommal 
és nem kevés munkával készül-
tünk erre az eseményre. Kíván-
csiak voltunk, hogy milyen lesz 
ennek az új eseménynek a fogad-
tatása. Amit ezen első alkalom-

mal  kináltunk: az a saját ötle-
tünk alapján, sajátkezűleg készí-
tett  darabok, könyvborító, 
edényfogó, neszesszer, fenyő-
ből készített csokor, mézes, diós 
és túrós kalács. Mindezek mellé 
szép karácsonyi énekek szól-
nak és forró tea, forralt bor segít 
átmelegíteni. 

A kínálat megtekintése pedig 
jó alkalmat nyújt ahhoz, hogy 
beszélgessünk egymással.  Az 
érdeklődő emberektől érkezett 
visszajelzésből pedig azt érez-
tük, hogy érdemes volt megren-
dezni ezt az eseményt, hiszen 
jó hangulatot teremtett, és soha 
ilyen korábban még nem volt itt, 
Pócsmegyeren. 

Az idén decemberben meg-
szervezett adventi vásár már a 
negyedik alkalom volt, és abban 
is különbözött az előzőktől, hogy 
most a polgármester úr felajánlá-

sával az egykori Horváth-Kollár 
házban, kényelmes körülmények 
között rendezhettük meg. Bizony 
jó volt látni, hogy az előző évek-
hez képest még többen érdek-
lődtek a vásár kínálata iránt. Ezt 
nagy örömmel láttuk, hiszen a 
készülődést bizony elég korán 
el kell kezdenünk ahhoz, hogy 

mindennel elkészüljünk időre. 
Többszöri megbeszélés és egyez-
tetés során áll össze, hogy mit 
készítünk az adott vásáron, és 
bizony rengeteg ötletből választ-
juk ki azokat, amikről úgy gon-
doljuk, hogy tetszeni fog és szí-
vesen veszik a vásárt látogatók. 
Idén bővítettük a mézeskalács-
ból készült kínálatunkat, régi 
pócsmegyeri képeket dolgoz-
tunk fára, így díszítésként hasz-
nálható, sokféle, ablakra, ajtóra 
helyezhető  karácsonyi díszítés-
sel gazdagítottuk a kínálatot és 
gazdag ásvány kínálatunk is volt. 
Ez a vásár abban is eltért az elő-
zőektől, hogy most a Danubia 
TV is jelen volt, így segítségük-
kel más településen élők is lát-
hatták a mi adventi vásárunkat. 
Különböző visszajelzésből, ami 
eljutott hozzám igen dicsérőleg 
beszéltek erről a vásárról.

Az adventi vásár szép példá-
ja az összefogásnak és örömszer-
zésnek, hiszen már az előkészü-
let is az összefogásról szól és 
az elkészítés is örömszerzés. A 
vásárba látogatónak is öröm, ha 
kedvére valót talál, amivel más-
nak örömet szerezhet. 

Az összefogás szép eredmé-

nye pedig az, hogy  az adventi 
vásár bevételét, az előző évihez 
hasonlóan a millenniumi kopjafa 
környékének felújítására, széppé 
tételére kívánjuk fordítani.

Reménységünk és a kapott 
ígéret szerint ebben évben végre 
elkészülő játszótérhez egyesü-
letünk az évekig - a nyári zenés 
esték és a megrendezett jóté-
konysági esten - gyűjtött pénzzel 
tud hozzájárulni. 

Örömmel mondhatjuk, hogy 
egyesületünk 2014-ben várha-
tóan a község életében mindkét 
fontos esemény megvalósításá-
hoz jelentős mértékben hozzájá-
rul.  

■ Borzsák Enikő
Zöldszigeti Kör Polgári 

Kulturális Egyesület elnöke 

Adventi vásár Pócsmegyeren
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tegyünk együtt a szigetünkért!

Azzal kezdeném, hogy immáron 
20 éve tavasztól-őszig minden 
hétvégén megtalálható vagyok 
Surányban a Napsugár téren. 
Ugyanis itt működik egy most 
már jelentősen kibővült, csalá-
dias és vidám hangulatú piac. 
Sok minden megtalálható itt, 
ráadásul mióta megnyílt a bolt a 
parton, központi hellyé váltunk. 
Hátrányunk viszont, hogy itt 
csak Surányban lakók, nyaralók 
térülnek-fordulnak. Rengeteg 
emberrel volt módomban meg-
ismerkedni, beszélgetni ez idő 
alatt. Árusok, boltosok, jöttek 
mentek, igyekeztünk kielégíte-

ni az itt élők igényeit, de mind 
ezidáig nem tudtuk ezt teljes 
körűen megtenni. Hála az égnek 
elmondhatom, hogy igen nagy 
fejlődésen megy keresztül a mi 
kis szigetünk, hiszen egyre több 
embertől hallom, milyen nagy 
igény lenne, több, minőségibb, 
háztáji élelmiszerre, kézműves 
termékre.

Köszönettel tartozunk a Póc-
smegyeri Önkormányzatnak és a 
szervezőknek, hogy támogatnak 
bennünket céljaink elérésében, 
figyelembe veszik az igényein-
ket. Nekik köszönhetően ugy-
a n i s  e l k e z d h e t t ü n k  e z e n 

igények megvalósításán dolgo-
zni. Novembertől a Pócsmegy-
eri Művelődési Házban helyet 
kaptunk, hogy télen se kelljen 
lemondania az árusoknak a kis 
bevételükről, illetve a vevőknek 
a helyi termékekről. A szervezők 
igyekeznek a vidám hangu-
latról gondoskodni. A gyerme-
keknek minden piac alkalmával 
kézműves asztalkát, programot 
biztosítanak, így a szülők addig 
nyugodtan nézelődhetnek, 
v á s á r o l h a t n a k ,  r á a d á s u l , 
így minden második szom-
bat délelőtt, egy jó kis családi 
program lehet, helyben. A 
felnőtteknek is igyekszünk ked-
vezni, előadókkal, zenészekkel és 
amire igény van. Nem véletlenül 
vagyunk, több, mint egy piac.

 A kezdeményezés, és az 
első lépések megvalósultak, ez 
nagyszerű és hatalmas dolog! 
A környék majdnem mind-
en településéről jönnek kofák, 
saját, házi készítésű, termelésű 
áruikkal, elérhető áron. Nem 
kell nekünk vásárlóknak sem 
ezreket költeni az utazásra, hogy 
jót vehessünk, ehessünk. Ahhoz 
viszont, hogy ez fennmaradhas-
son, működhessen és innovatív 
legyen, szükség van, az itt élőkre 
is, vevőkre. Emlékezetünk-
ben még élnek az igazi régi 
piacok, ahova kijártak a helyi 
dinnyetermelők, ahonnan bármit 
beszerezhettünk, amire csak 
szükségünk volt. Ezt és még töb-
bet szeretnénk nyújtani, ehhez 
azonban szükség van rá, hogy 
mindannyian értékeljük ezeket 
az egészséges dolgokat, az áru-
sok ebbe fektetett munkáját. 
Szükség van rá, hogy mindan-
nyian hozzájáruljunk ennek a 
működéséhez, hiszen ez munkát 
ad a helyieknek, megélhetést, 
valamint mindenki számára egy 
kellemes hangulatban eltöltött 
délelőttöt, családi programot.

■ Paál Erika

Tegyünk együtt a szigetünkért!

Bolhapiac Pócsmegyeren
Pócsmegyeren a Kossuth út 6. szám alatt minden szombaton 10-14 óra 
között. Széles választék, hetente megújuló árukészlet. 

Gyermek és felnőtt ruha, cipő, gyerek játékok, szerszámok, gépek, 
konyhai eszközök, porcelán,  díszek, étkészletek, szőnyeg, függöny, 
bútor, kerékpáros cuccok és minden, amire szükséged lehet, de nem sze-
retnél vagyonokat kiadni érte. Itt az eredeti ár töredékéért megveheted. A 
piac ideje alatt a kerékpárod állapot felmérését,  helyszíni alapjavítását is 
kérheted. 

Ha neked is van feleslegessé vált holmid, amit szívesen eladnál, akkor 
jelentkezz árusító helyért  a 70/539-8379-es számon! Helypénzt nem kell 
fizetni, de előzetes regisztráció szükséges, mivel helyek és asztalok csak 
korlátozott számban állnak rendelkezésre .

Nézd meg a facebookon a  Bolhapiac Pócsmegyeren című oldalunkat 
és csatlakozz hozzánk!  

Zsírégető torna 
a Civilek Házában 

(surány, akácos út 17)
Ficek Katalin vezetésével!
Január 5-től, hétfőn és csütörtökön 18.30 tól 19.30-ig 

várok minden régi és új tornázni vágyót.
Jelszavunk még mindig: Kemény fenék, feszes mell, 

ez az ami Nekem kell!
Érdeklődni: A helyszínen vagy 70 574-0632
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Boldog új évet!

Elszaladt a 2014-es eszten-
dő. Különleges esztendő volt ez 
nekem, hisz lehetőségem adó-
dott arra, hogy aktívan tegyek 
lakóhelyemért. Február óta dol-
gozom Pócsmegyer és Surány 
kulturális életének fellendítésé-
ért, az információ áramlás jobbá 
tételéért és helyi közösségek 
kialakításáért. Számtalan fan-
tasztikus pillanatot, sok kese-
rű pirulát hozott ez az év. Volt 
aki rengeteget segített, volt aki 
hátráltatta a munkámat. Sokat 
tanultam, és sokat kaptam. Itt 
2015 hajnalán úgy érzem a nega-
tív élményeimből levontam a 
tanulságokat, el nem feledem 
őket viszont emlékezni csak a 
szépre szeretnék. 

I r ány  Surány  f esz t i vá l , 
Suliindító két tömegeket moz-
gató rendezvény, amire nagyon 
szívesen emlékezem. Öröm-
mel tölt el, hogy a Civilek Házá-
ba sikerült életet lehelni, és 
ha megnézik, már szinte min-
den nap lehet menni oda kultu-
rális, sport vagy egyéb esemé-
nyekre. Nagy élmény, hogy elin-
dult a színházbusz. Ősszel négy 
előadáson(Üvegcipő, Mizantróp, 
Carmen, János vitéz) voltunk, 
most januárban a Rigolettó vár 
ránk. A pálmát kétségtelenül a 
János vitéz vitte el, hisz 77-en 
vettünk részt az előadáson.

Ami a szívemben igazán meg-
marad az a kiépült emberi kap-
csolatok. A társasjáték klub lel-
kes csapata, akik játék közben 
megosztották velem örömü-
ket, bánatukat. A nyári röplab-
dameccsekből kialakult bará-
ti társaság, amiből elindult a 
Több mint piac és a Boszorkány 
a konyhában rendezvény. Köszö-
nöm Baditz Erikának, Gottweisz 
Tímeának, Paál Erikának és 
Gölöncsér Juditnak a lelkesedést, 
a nehéz napokon való átsegítést 
és az együtt töltött vidám perce-
ket.

A Civilek Házának nagyon 
fontos programja a Dúdoló és 
az Operaház nagykövete. Köszö-
nöm Kálna Natáliának a hétfő 
reggeli vidám perceket és Käfer 
Györgynek a színvonalas előadá-
sokat és a segítséget az előadá-
sok ajánlásában és a jegyvásár-
lásban.

Nehéz, sőt vétek lenne ezt a 
munkát „titokban” végezni. A 
tájékoztatásról néhány számadat: 
kiküldtem több mint 100 hírle-
velet, posztoltam a facebookon 
több mint négyszázszor, megje-
lent minden Kisbíróban az idő-
tábla az eseményekről és cikkek 
a programokról, és a honlap is 
mindig friss hírekkel van tele.

Persze ezt a munkát egye-
dül szinte lehetetlen csinálni. 
A fent említett segítőkön kívül, 
gondommal bajommal bármikor 
fordulhattam az Önkormány-
zat dolgozóihoz. Bárkitől kér-
tem segítséget, megkaptam, ami-
ért nagyon hálás vagyok. Köszö-
nöm a támogatást és segítséget 
a munkámhoz Németh Miklós 
polgármester úrnak és Gombás 
Jenő alpolgármester úrnak.

Összegzésként annyit, nagyon 
nagy munkába kezdtem 2014-
ben, és úgy érzem, hogy ezt a 
munkát alapjában támogató 
közegben végezhettem. Köszö-
nöm a támogató szavakat, üze-
neteket és mindenkit arra bíz-
tatok azzal segítse a munkámat, 
hogy eljön a rendezvényekre, 
hisz egy kulturális szakembernek 
(leánykori nevén népművelőnek) 
az a legnagyobb öröm, ha látja a 
mosolyt az arcokon. Ennek elő-
segítésére a megszokott állandó 
eseményeken kívül, készülök két 
új mesés rendezvénnyel. Az álta-
lános iskolások 2.3.4. osztályosai 
számára kiírt 7mérföldes csizmá-
ban heted 7 határon át országos 
mesevetélkedő helyi fordulóiban 
szeretném kideríteni, melyik a 
legmesésebb szigeti gyerekcsa-
pat és szeretném megszólaltat-
ni a falunk idősebbjeit mesélje-
nek élményeikről, gyerekkoruk-
ról a Mondj egy mesét sorozat-
ban. Várok mindenkit 2015-ben 
is a különböző rendezvényeken! 

Boldog új évet!
■ Szőcs Péter

Boldog új évet!
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eseménynaptár

Jóga foglalkozás Surányban, a Civilek Házában, (Akácos u. 17.)
péntekenként 8:00-9:15 Szabó Erikával 

MAS Jóga, mert mindenki MÁS! De hogy mi is ez? Dinamikus hatha jóga, (ha ez még nem mond sem-
mit, ne aggódj), tehát aktív légzéssel együtt mozdulva gyakoroljuk a klasszikus jóga pózokat. A klasszi-
kus jóga minden előnyét hordozza, és használja az Ayurvéda (5000 éves indiai egészségmegőrző tudo-

mány) bölcsességeit. Szóval mindenkinek csak jó lehet! 
Ayurvédikus elvek mentén kidolgozott stílus, amelynek kifejezett célja, hogy idővel módot adjon a 

gyakorlatok testreszabására és az önálló gyakorlásra. Aktív, kellemesen dinamikus kezdő-középhaladó 
gyakorlás, mely figyelembe veszi az évszakokat, követi az időjárás változásait, így segít mindenkinek, 

hogy megállja a helyét a mindennapok nehézségeiben.
Gyere és adj magadnak esélyt, hogy MÁS-képp éld az éltet! 18-23 éves korig, és nagycsaládosoknak 

féláron! Hozz polifomot, pokrócot légyszi. Első alkalom: 2015 január 9.
Várlak szeretettel, Erika     Tel.: 30-2698992
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Az ajándékozási illeték tárgy; az 
ingatlan és ingó ajándékozása, 
vagyoni értékű jognak ingyenes 
alapítása, vagy ilyen jognak vagy 
gyakorlásának ingyenes áten-
gedése, továbbá az ilyen jogról 
ellenszolgáltatás nélkül történő 
lemondás (ideértve a követelés 
elengedését is).

 
Az előbbiekben felsorolt aján-

dékozás csak akkor esik ajándé-
kozási illeték alá, ha arról okira-
tot állítottak ki, vagy ingó aján-
dékozása esetén okirat kiállítá-
sa ugyan nem történt, de az egy 
megajándékozottnak jutó ingó 
forgalmi értéke a 150.000 forin-
tot meghaladja.

Az ajándékozási illetékkötele-
zettség keletkezik: 

1. Az ingatlan, ingó ajándéko-
zásáról szóló a szerződésről kiál-
lított okirat aláírása napján. 

2. Külföldön kiállítottak 
okirat esetén azon a napon, 
amelyen az illetékkötelezettsé-
get megalapító esemény bekö-
vetkezett, vagy az ajándékozá-
si szerződés megkötése napján. 
3.Vagyoni értékű jog ajándékozá-
sa esetén – ha az ingó, a vagyoni 
értékű jog ajándékozásáról nem 
állítottak ki okiratot, a vagyon-
szerzéskor keletkezik.

Illetékmentes az egyenes ági 
rokonok és a házastársak közötti 
ajándékozás. 

Kik számítanak egyenes ági 
rokonnak? Azok, akiktől szárma-
zol, örökbe fogadás útján a csa-
ládba kerülők, apasági nyilatko-
zattal elismert leszármazottak.

Tehát nem egyenes ági a nagy-
néni, nagybácsi, a keresztmama, a 
sógor koma, a házastárs.

Illeték mértéke: lakás, vagy 
ahhoz kapcsolódó jog után 9%, 
ingóság után 18%.

Az ajándékozást az állami 
adóhatósághoz az illetékkötele-
zettség keletkezését követő 30 
napon belül be kell jelenteni a 
AVBA nevű nyomtatványon. Az 
illetékmentes ajándékozást nem 
kell bejelenteni az adóhatóság-
hoz 2013. január 01. óta.

Ingó tárgyak ajándékozása
A 150 ezer forint alatti ingó-
ajándékozásokkal kapcsolatban 
lényeges szempont, hogy csak 
akkor nem kell a megajándéko-
zottnak illetéket fizetnie, ha az 
ajándék értéke kisebb 150 ezer 
forintnál és az ajándékozásról 
nem állítanak ki okiratot. Okirat 
készítése esetén ugyanis az ingó-
ajándék is az „első forinttól” ille-
tékköteles. Az értéket „ügyleten-
ként” kell vizsgálni, vagyis nincs 
összeszámítási szabályt.

Magánszemélytől kapott 
pénzajándék

2013. január 01-vel megszűnt a 
takarékbetétek ajándékozásának 
illetékmentessége és evvel annak 
a gyakorlatnak a háttere, amikor 
a megajándékozott részére bank-
számlájára történő utalás illeték-
mentessé tette a pénzajándékot 
függetlenül az összegtől. 

A változás következtében a 
nem egyenes ági rokonok közöt-
ti pénzajándék után18% illetéket 
kell fizetni, ha arról okiratot állí-
tottak ki, vagy okirat kiállítása 
ugyan nem történt, de az összeg 
a 150 ezer forintot meghaladja

Tárgyi ajándékok
Nem kell ajándékozási illetéket 

fizetni, ha például a keresztszülő 
okirat kiállítása nélkül ajándékoz 
a keresztgyermekének egy 140 
ezer forint értékű laptopot vagy 
a lánykérés során átadott jegy-
gyűrű értéke nem több mint 150 
ezer forint. Az említett összeg-
határ fölötti ajándék után aján-
dékozási illetékkötelezettsége 
keletkezik a megajándékozott-
nak, akkor is, ha a keresztapa 
egyben nagybácsi, a menyasz-
szonyból pedig hamarosan fele-
ség lesz. 

Ezt a szabályt kell alkalmazni 
a nászajándékok esetén is, figye-
lemmel arra, hogy azt – jellem-
zően – az ifjú házasok közösen 
kapják. A nászajándék után tehát 
akkor keletkezik illetékkötele-
zettség, ha a kettejüknek adott 
ingóajándék értéke meghaladja 
a 300 ezer forintot. Ha az egye-
nes ági rokonoktól kapnak aján-
dékot, akkor 150.000Ft-t meg-
haladó érték után kell illetéket 
fizetni.

Ingatlan ajándékozás
Illetékmentes az az ingatlan, 
amelyet a szülők vásárolnak 
gyermeküknek. Ha a szülők az 
ingatlant a gyermekük házastár-
sának nevére vásárolják, akkor 
már illetékköteles, mert a gyer-
mekük házastársa nem egyenes 
ági rokon.  

A nem egyenes ági rokon 
részére ajándékozott ingatlan 
illetékkötelezettség az ingatlan 
értékének 9%-a

■ dr. Tódor Krisztina
adószakértő

iroda@tamaszado.hu

Ne felejtkezzünk el az ajándékozási 
illetékről sem az ajándékozás lendületében

AdótAnácsAdás
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A természetben tél van, vagy is 
a természeti erők a földbe befe-
lé húzódnak! Nagy szükség van 
tavasszal ezekre az erőkre, hogy 
az új termés erős és egészsé-
ges legyen.  Sokan az eredeti ősi 
magok tulajdonságainak, tápláló 
erőire vágyunk!

Vajon az ember szervezete 
lépést tud tartani, a rohanó tech-
nika vívmányaival, a génmódosí-
tott növényekkel? A műtrágyázott 
földekkel? A mesterséges tápok-
kal etetett állatokkal? Hogy a tyúk 
állandóan tojást tojjon-nal?

 Puha hó takarja a földet és a 
fagy uralkodik, mely minden növe-
kedést a nyugvó állapotába helyez.  
Ha mi emberek is összhangban 
maradunk a természetben történ-
tekkel, akkor a téli időszak épp oly 
szép, kellemes és hasznos, mint a 
többi időszak. Számunkra a janu-
ár a belső erőgyűjtés idejét jelen-
ti szellemi és testi vonatkozás-
ban is. Ha mi erre odafigyelünk a 
táplálkozásunkban és a tevékeny-
ségünkben is, meg lesz a védel-
münk a hideggel szemben is. Ősi 
bölcsesség szerint, a szilárd ételt 
olyan forrón kell enni, ahogy csak 
tudjuk, a folyékonyt meg hide-
gen, de nem fagyosan. Ebben az 
időszakban, mivel friss zöldség 
nincs, a savanyított káposzta cso-
dákra képes hónapokon keresz-
tül. Változatos formákban készítik 
a helyi asszonyságok. Lehet tanul-
ni Tőlük, kedvesen és igen alapo-
san elmondják, hogyan készítik, 
alkalomadtán meg is lehet kós-
tolni., köszönjük szépen. Mivel 
a decemberi nagy ünnepségeken 
már túl vagyunk, még sincs itt a 
böjt ideje, hacsak valaki nem tudta 
hol a határ!

Mivel a Szentendrei szigeten 
sok minden csodával találkoz-
hatunk, ami régről maradt, nem 
akarták átmódosítani és mássá 
tenni, felismerték az eredetiség ősi 
csodáját, nem csak a haszonállat-
ok területén: a krumplik sem burgo-
nyák, hanem krumplik. És nagyon 
finomak! Több féle van, de kivétel 
nélkül mind jó ízű. Minden háziasz-
szony tudja a fortélyát a változatos 
elkészítésnek.  Melegíti az embe-
ri szervezetet, mint a gabonafélesé-

gekből készült ételek is, hogy kibír-
juk tavaszig. 

Egyszer már felsoroltam, hogy 
a legtöbb téli fűszerünk, amit 
szinte minden nap használunk, 
melegít minket. Ezek: babérlevél, 
bazsalikom, csillagánizs a süte-
ményen, csipkebogyó, nem főzve, 
csak áztatva, dió, ezzel óvatosan 
mert nyák-képző is. Ginzen-gyö-
kér, de aki magas-vérnyomással 
küszködik, tilos!

Eukaliptusz olaj bedörzsölésre, 
a mellkason, köhögéscsillapításra 
és könnyíti a levegővételt.

Fahéj, szegfűszeg, borsok, for-
ralt borba is kiváló. Fokhagyma 
mindenkor, minden mennyiség-
ben, nyersen, ha lehet, de minden 
formában jó!

Svédcsepp + zúzott fokhagy-
ma + mézzel összekeverve napi 1 
evőkanállal csodákra képes, még 
azoknak is, akik epeproblémákra 
panaszkodnak. (Érdemes belegon-
dolni, milyen lelki tulajdonságok 
okozzák az epekövet) galagonya 

+ fagyöngy + fokhagyma pirulát 
készen lehet kapni, akinek a szíve 
vacakol. Gyömbér a kedvencem, 
hagyma naponta, lila fini. Kakukk-
fű, lenmag, macskagyökér, majo-
ránna, akár együtt teafőzetnek is.

Mák, narancshéj, sütemény-
be. Mustármag, pirospaprika, 
kömény, szerecsendió, szezám-
mag, torma, tökmag zsálya. 

Remélem nem hagytam ki sem-
mit!

A 7 szem pucolt mandula reggel 
péppé rágva, minden gyomorprob-
lémákra megoldás. Csak 7 nap, és 
huss, eltűnt a fájdalom is.

Az összes csonthéjas gyümölcs, 
nem marék számra, ásványi-anyag 
forrás!

Borsó és babfélék!  Ha az első 
levét leöntjük, és jól megrágjuk is 
okozhat szelet! Viszont a fogaink 
és a csontjaink meghálálják.

JANUÁR 1-én lencse!
BUÉK és sok szerencse!

■ Besze Judit

JANUÁR a természetben tél van!

jAnuár

EGY SZOMORÚ TÖRTÉNET
Minduntalan azt halljuk a TV-ben, rádióban, hogy miképpen mutassuk 
ki együttérzésünket embertársainknak.

Az én igaz történetem az együttérzés szikráját sem mutatta. Decem-
ber 11-én csütörtökön késő este, a fél 9 órai révvel jöttem, jöttünk vol-
na haza. Mi utasok heten voltunk, munkanap volt és hűvös este. Sajná-
latunkra a rév motorja is embertelen volt, mivel felmondta a szolgála-
tot. A révészek minden erőfeszítése ellenére sem működött. (Ezen a na-
pon már másodszor tette ezt, de az első esetben segítettek rajta, műkö-
dött. De most nem!) A hét utas közül kettő utas tudott telefonon autót 
kérni hazaszállításukra. Az egyik autót kérő utas másodmagával (tehát 
két utassal) elautózott. A másik autót kérő utas egymaga húzott el az 
érte jövő autóval. Ráadásul, hogy még ne is lássuk szerencséjüket, fel is 
mentek a 11-es úthoz és ott ültek be az értük jövő autóba. Szemünk lát-
tára kellett nekik félig üres autójukkal elhúzni, míg mi várakoztunk az 
út mentén. Azt tudom elképzelni, hogy talán szégyellték magukat előt-
tünk, hogy ez a szerencsés hazakerülés csak nekik adatik? Miért kellett 
előlünk elbújva, előttünk elhúzva távozni? Rejtély!

De mi sem Leányfalun ragadtunk, mert a négy ott maradt utas – aki 
bőven befért volna az előttünk elhúzó két autóba – megoldotta a helyze-
tet, ugyanis taxit rendeltünk, potom áron, de nem ez a lényeg. A lényeg 
az, hogy Pócsmegyerre haza is érkeztünk.

Úgy gondolom, az eset tanulságos, és a tanulság az, hogy figyeljünk 
egymásra, ne a közöny legyen uralkodó bennünk.

Akik magukra ismernek, őket sajnálom, reményem a felismerés.

■ Varga Józsefné
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állandó programok / Hirdetések

A könyvtár nyitva tartása:

Hétfő: 08.00-12.00 • 15.00-18.30

Kedd: 08.00-12.00

Szerda: 08.00-12.00

Péntek: 15.00-18.30

Pócsmegyer, Táncsics Mihály u. 2. 
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Hirdetések  

TONCSI 
KONYHÁJA

ebéd menüre
megrendelőket vár szeretettel!

Az ebédet minden nap,  

házhoz szállítjuk. 
Étkezési utalványt elfogadunk.

Kérjen menülapot telefonon és vá-
lassza ki az Önnek tetsző ételeket!

Rendezvényekre, családi 
összejövetelekre házi készítésű 

sütemények elkészítését és 
házhozszállítását vállaljuk!

Telefonszám: 06-30 3283944

Vihar ?!.... Betörés ?!....

Hogy segíthessünk,
kössön biztosítást házára, nyaralójára!

EXTRA KEDVEZMÉNYEK!
Hívjon bizalommal: 
 Widder Éva 
 tanácsadó, üzletkötő 
 Generali-Providencia Biztosító

 Telefon: 06-20- 661- 4475

Minden egyéb biztosítással is állok ren-
delkezésére: vállalkozás- felelősség- 
gépjármű-, élet- baleset-egészségbiz-
tosítás, gyermekjövő program, nyug-
díjbiztosítás (adóvisszatérítéssel), 
ellátást nyújtó egészségbiztosítás (adó-
mentes, költségként leírható), utasbiz-
tosítás.
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Fontos teleFonszámok és tudnivalók

Fontos telefonszámok 
és tudnivalók

Németh Miklós polgármester 
fogadóórája elõzetes bejelentés alapján 

minden hónap utolsó keddjén 13-15 óráig

Mentõk   104
Tûzoltók 105
Rendõrség 107
Rendõrkapitányság Szentendre 502-400
Tahi Rendõrõrs 387-140
Körzeti megbízott Bodor Róbert r.tzls. 
     bodorrobert@pest.police.hu • 06-20-489-6757 
Polgármesteri Hivatal telefonszám 395-006
Fax szám 395-702
e-mail  onkormanyzat@pocsmegyer.hu
Orvosi rendelõ, fogorvos  Pócsmegyer, Ady E. u. 12. 
Dr. Kolcsár Attila  06-20-422-7092
Dr. Szabó György háziorvos mobiltelefon  06-70 293-0050

Erika: 06-20 327-9560
Védõnõ: Gyöngyösiné Baranyi Mária  06-30-694-3265

kedden 8.30-9.30-ig, szerdán 8.30-12.30-ig
Orvosi Ügyelet Tahitótfalu  387-030

hétköznap 17 órától reggel 7-ig
hétvégén és ünnepnapokon egész nap

Dr. Bándli József állatorvos 06-30-974-2548
kedden és pénteken rendel a Polgármesteri Hivatalba 

történõ elõzetes bejelentés alapján
Agrártámogatások: Hansági Dénes    06-30-244-9546

(E-mail: hend@invitel.hu)
Falugazdász:  06-26-311-320, 06-20-293-8506
Marosi Gusztáv Szentendre, Dunakorzó u. 18.                                 

hétfõn és szerdán 9-12-ig és 13-15-ig
Magyar Kémény Kft. Ügyfélszolgálat    06-40-918-025
Szentendrei Földhivatal  06-26-312-413, 301-743
Szentendrei Okmányiroda  06-26-501-460
Közjegyzõ, Szentendre   311-581
Pócsmegyeri Iskola  395-133
Óvoda  396-078
Szigetmonostori Iskola  393-100
Gyógyszertár, Pócsmegyer 395-277
Mûvelõdési Ház, Könyvtár 06-30-694-3266
Takarékszövetkezet  395-003
Posta  395-575
ELMŰ Ügyfélszolgálat 06-40-38-38-38
Református Lelkészi Hivatal  395-128
Római Katolikus Plébánia 385-807
Baptista Lelkészi Hivatal 06-20-886-1927

Pócsmegyeri Kisbíró
Megjelenik havonta 1200 példányban. 

Kiadó: Polgármesteri Hivatal
2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.

Felelôs kiadó: Molnár Gyöngyi jegyzõ  
Szerkeszti: Karsai Gábor 

06-30-694-3266, kisbiro@pocsmegyer.hu
Felelôs szerkesztô: Deák Péter 
Nyomás: D’Sign Kft. Szentendre

HázIORVOSI RENdEléSI Idő
Dr. Szabó György  háziorvos rendelési ideje: 

Hétfő:       14 - 19 óráig 
Kedd: 8 - 12 óráig
Szerda: 13 - 17 óráig
Csütörtök: 8 - 12 óráig
Péntek: 8 - 12 óráig

Elérhetőség: 26-395123; mobilszám: 06-70-293-0050

FOGORVOS
Dr. Kolcsár Attila fogszakorvos – 

Rendelés időpontjai:
Hétfő: 13 – 19 • Szerda: 8 – 14 • Csütörtök: 13 – 18

Iskolafogászat: Szerda: 8 – 11 óráig
Teljes körű fogászati ellátást és szükség esetén 

homeopátiás kezelést biztosít a betegek számára!
Bejelentkezés:  06-26/395-123 •  06-20/422-7092

Szekeres Erika asszisztens

A Polgármesteri Hivatal 
közvetlen telefonszámai

Pócsmegyer Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Cím: 2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.

Telefon: 06-26-395-006 • Fax: 06-26-395-702
E-mail: onkormanyzat@pocsmegyer.hu

Ügyfélfogadás
Hétfő: 13:00-16:30 • Szerda: 8:00-16:30 • Péntek: 8:00-12:00
Feladatkör, ügyintéző Telefonszám
Anyakönyvi ügyek, lakcímbejelentés 
Kajos Lászlóné 06-26-814-844
Adóügyek 
Kőbányai Jánosné 06-26-814-848
Dudásné Tamási Anita 06-26-814-850
építési és műszaki ügyek 
Takács József 06-26-814-847
Pénzügy 
Simon Zsuzsa 06-26-814-846
Pénztár 
Debreczeni Beáta 06-26-814-849
Iktatás 
Somogyiné Alagyi Szilvia 06-26-814-845
Polgármester titkárság 
Klibán Zita 06-26-814-843
Kisbíró szerkesztősége
Karsai Gábor 06-30-694-3266

Szent Klára Gyógyszertár Fiókgyógyszertára

a pócsmegyeri GYÓGYSZERTÁR
nyitva tartása:

Hétfő: 14.00-19.00 • Kedd: 8.00-13.00
Szerda: 13.00-18.00 • Csütörtök: 8.00-13.00

Péntek: 8.00-13.00

Pócsmegyer, Ady E. u. 12. Tel.: 26-395-277
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rév menetrend / Hirdetések

        MUNKANAPOKON                  HÉTVÉGE ÉS ÜNNEPNAP
Pócsmegyerről Leányfaluról Pócsmegyerről Leányfaluról
 **5:00 **5:05 **5:00 **5:00
 **5:20 **5:25 **5:50 **5:55
 **5:50 **5:55 **6:15 **6:35
 **6:10 **6:35 **6:40 **6:45
 **6:40 **6:45 7:30 8:00
 *7:00 *7:05 8:40 9:00
 7:30 7:35 9:40 10:00
 7:40 8:00 10:40 11:00
 8:40 9:00 11:40 12:00
 9:40 10:00 12:40 13:00
 10:40 11:00 13:40 14:00
 11:40 12:00 14:40 15:00
 12:40 13:00 15:40 16:00
 13:40 14:00 16:40 17:00
 *14:10 *14:35 17:40 18:00
 14:40 15:00 18:30 18:35
 *15:30 *15:35 **19:10 **19:30
 16:00 16:05 **20:10 **20:30
 *16:30 *16:35 **21:10 **21:35
 17:00 17:05 **22:20 **22:30
 *17:30 *17:35
 18:00 18:05
 18:30 18:35
 **19:10 **19:30
 **20:10 **20:30
 **21:10 **21:35 (éjszakai pótlék 3.000.-Ft 
 **22:20 **22:30 + teljes áru jegy)

* Az egy csillaggal jelölt járatok csak tanítási 
napokon közlekednek. 

** A két csillaggal jelölt csak előre egyeztetés 

alapján közlekedik. 

Egyeztetni telefonon az az adott nap 17:00 óráig lehet. 

VITEldÍJAK 

Felnőtt jegy:  300,- • Diák és nyugdíjas: 200,-

(csak érvényes igazolvány felmutatásával)

Kerékpár: ingyenes 

(más kedvezménnyel össze nem vonható)

Kisállat: ingyenes

Kísérő nélküli csomag szállítás: 200,-

Bérletek:

Havi dolgozó: 5 900,- • Diák / nyugdíjas: 3 000,-

Felhívjuk a lakosság figyelmét, 

hogy a havi bérletek 05-től 

következő hó 05-ig érvényesek!

A diák, a 65 év feletti, és a 90% kedvezmény 

igénybevételéhez igazolvány felmutatása kötelező!

Peiker és Társai Kft.

Telefon: 06 (70) 577-7753 • 06 (30) 599-8705

PÓCSMEGYER - LEÁNYFALU 
RÉVÁTKELŐ MENETREND (2013. okt. 1-től)

Ügyfeleim részére eladó 
házakat, telkeket keresek.

Tardi Tamás ingatlanközvetítõ

Könyvelés, most akár 
3 hónap ingyen!!!

Teljes körű könyvelést, bérszámfejtést vállalunk, társas 
vállalkozások, egyéni vállalkozók részére. A könyvelési 

anyagért igény szerint „házhoz” megyünk! 
Budapesten és Pest-megye számos területén van ügyfelünk, 

egy kollégánk rendszeresen gyűjti be az anyagokat. 

egyéb szolgáltatásaink:
I. Könyveléshez kapcsolódó 

adminisztráció: pénzügyi nyilvántartások vezetése, 
eszközök nyilvántartása, vevő számlák kiállítása stb.

II.szövegszerkeztés, gépírás, 
táblázatkezelés: táblázatok kezelése, feldolgozása, 

scannalés, irattározás stb.
III.egyéb Ügyintézés: postaszolgálat, 

okmányirodai ügyintézés, földhivatali ügyintézés... stb. 
Székhely/Iroda: 2021 Tahitótfalu       

Iroda I: 2000 Szentendre
Info: www.konyvelembb.hu 

előzetes időpont egyeztetést követően, 
bármely irodába szeretettel várjuk! 

Hívjon bizalommal!
06-20-478-9636 

e-mail: konyvelembb@gmail.com
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Tel: 0630 335 9552
E-mail: parkanszky@freemail.hu

Nyitva tartás:
H-P 8:00-17:00

Párkánszky Autószerviz
Pócsmegyer

Táncsics Mihály út 25.

 Autójavítás
 Autódiagnosztika
 Karosszéria lakatos munkák
 Karambolos, és korrodált autók

szakszerű javítása
 Autófényezés
 Alváz, és üreg védelem
 Gumiszerelés, gumijavítás
 TÉLIGUMI AKCIÓ nagy választékban
 Műszaki vizsgára való felkészítés
 Műszaki vizsgáztatás
 Kedvezmény a nálunk vásárolt

alkatrészekre!
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volánbusz menetrend

PEIKER ÉS TÁRSAI KFT. 
TEL: 06 30 599 8705, 06 70 577 7753

A Surány és Felsőgöd 
közötti révátkelés 

2014. augusztus 20-tól 
2015. júniusáig szünetel.

Volánbusz menetrend
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kerek zenekar / töBB, mint piac

Képes beszámoló a Kerek Zenekar advent első és 
utolsó vasárnapján tartott rendezvényéről
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januári események


