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önkOrmányZaTi HÍrek / csaTOrnáZás

A Képviselő-testület 2015. decem-
ber 15-én tartotta rendes testületi 
ülését, az alábbiakban egy össze-
foglalót olvashatnak az elhangzott 
napirendi pontokból. A teljes jegy-
zőkönyv a www.pocsmegyer.hu 
oldalon megtekinthető.

Az 1. napirendi pontban az 
Önkormányzat költségvetésének 
1-10 havi teljesítéséről szóló beszá-
molót fogadta el a Testület.  A 2. 
napirendi pont a Képviselő-testü-
let 2016. évi munkatervének elfo-
gadásáról szólt. A 3. napirendben 
a Testület jóváhagyta a bizottságok 
beszámolóját a 2015. évi munkáról. 
A 4. napirendi pontban Zákányné 
dr. Szőke Tímea jegyző a 2016. évi 

belső ellenőrzési tervre vonatko-
zóan kérte a Testület jóváhagyá-
sát, a belső ellenőrzési feladatot 
2016-ban is a Szahk-Értelem 2006. 
Bt. látja el. A 7. napirendi pont-
ban helybenhagyta a Testület azt az 
előterjesztést, miszerint a Polgár-
mesteri Hivatal téli igazgatási szü-
netének időtartama 2015. decem-
ber 21-től 2015. január 03-ig tart-
son. A 8. napirendi pont kere-
tében Bornemisza Miklós, a Pro 
Pócsmegyer Kft. ügyvezetője beszá-
molt róla, hogy szükségessé vált az 
Inkubátorház akusztikai korrekci-
ója és ennek felméréséhez a Tes-
tület jóváhagyását kérte. A továb-
biakban tárgyaltak a riasztórend-

szer kiépítésének szükségességéről, 
a Pázsit-tó bekerítéséről, valamint 
meghallgathatta a Testület az ügy-
vezető üzleti tervét a 2016-os évre 
vonatkozóan. Az aktuális témák 
között többek között döntés szüle-
tett a Zovika Kft.-vel kötött bérle-
ti és üzemeltetési szerződés továb-
bi egy évvel történő meghosszab-
bításáról, a Peiker és Társai Kft. 
által benyújtott ünnepi menetrend 
tervezetet tárgyalta a testület, sor 
került egy pócsmegyeri lakos támo-
gatási kérelmének elbírálására és a 
Danubia televízióval kötött együtt-
működési megállapodás meghosz-
szabbításáról szóló döntés megho-
zatalára.

Lezárult a szentendrei szenny-
víz-agglomerációhoz tarto-
zó öt település (Leányfalu, 
Pócsmegyer, Szentendre, Sziget-
monostor, Tahitótfalu) csator-
nahálózatának bővítése tárgyú, 
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0061 
azonosítási számú, több mint 4 
milliárd forintos projekt. 

A közösségi cselekvés keretei-
nek meghatározásáról a víz-politika 
területén” című, 2000. december 
22-én hatályba lépett, 2000/60/
EK irányelv az EU új víz-politikája 
érvényesítésének legfontosabb esz-
köze. Az előírásai szerint az Euró-
pai Unió tagállamaiban 2015-ig jó 
állapotba kell hozni minden olyan 
felszíni és felszín alatti vizet, ame-
lyek esetén ez egyáltalán lehetsé-
ges és fenntarthatóvá kell tenni a 
jó állapotot. 2004 és 2015 között 
Magyarországon a szennyvízgyűj-
tő csatornahálózattal ellátott terü-
leten élő lakosok száma 68%-ról 
88-90%-ra nőtt, és a gyűjtőhálózat-
tal összegyűjtött szennyvizek teljes 
mennyisége legalább másodfokú 
biológiai tisztítást kap a befogadó-
ba történő kibocsátás előtt.

A Dunakanyar-Pilisi Önkor-

mányzatok Többcélú Kistérségi 
Társulása 2009 márciusában dön-
tött a kistérségi csatornázási pályá-
zat beadásáról EU-s források elnye-
rése céljából (KEOP 1.2.0. Szenny-
vízelvezetés és tisztítás kétfordu-
lós pályázati konstrukcióban meg-
valósítandó projektek támogatásá-
ra). A csatornázási pályázathoz öt 
település – Szentendre, Leányfalu, 
Tahitótfalu, Pócsmegyer és Sziget-
monostor – csatlakozott. 

2009 decemberében megalakult 
a Dunakanyari Csatornázási Társu-
lás, mely az érintett önkormányza-
tokat, mint beruházókat képvise-
li a projekt megvalósításában. Az 
önkormányzatok közreműködésé-
vel a csatornázásra kijelölt területe-
ken lévő ingatlanokon 2010 nyarán 
kezdődött el a lakossági szervezés. 
A csatornázásban résztvevő lako-
sok Dunakanyari Csatornamű Víz-
gazdálkodási Társulatot alapítot-
tak, amely a lakossági befizetések 
összegyűjtéséről gondoskodik.

2013. november 20-án, a pócs-
megyeri Polgármesteri Hivatalban 
írták alá ünnepélyes keretek között 
a projekt szerződését. Az előké-
szítő és tervezési munkák után, 

2014 szeptemberében elkezdődtek 
a kivitelezési munkálatok.

Az öt településen közel 4000 
ingatlant érint a csatornázá-
si fejlesztés, ebből Leányfalun, 
Tahitótfalun, Szentendrén közel 
1500, Pócsmegyeren és Szigetmo-
nostoron közel 2500 bekötés való-
sul meg a beruházás révén. 

A mintegy 4 milliárd forint össze-
gű uniós támogatásból, illetve a 
lakossági befizetésekből megvalósu-
ló beruházás révén jelentősen nő a 
lakosság életminősége és csökken a 
környezet terhelése. A környezetvé-
delmi szempontokat figyelembe véve, 
a projekttel párhuzamosan idén befe-
jeződtek a szentendrei szennyvíztisz-
tító-telep beruházási munkálatai, így 
a fejlesztés révén a telep alkalmassá 
vált a régió megnövekedett igényének 
kiszolgálására, csökkentve a környe-
zeti terhelést. 

Dunakanyari Csatornázási 
Társulás 

Cím: 2017 Pócsmegyer, 
Hunyadi utca 6. 

Telefon: +36 (30) 844-4439 
Fax: 06 (26) 395-702 

E-mail: dcstiroda@pocsmegyer.hu 
www.dunakanyaricsatornazas.hu

Önkormányzati hírek

Szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések csatornahálózatának 
bővítése - keop-1.2.0/B/10-2010-0061 

Dunakanyari csatornázás
Lezárult a jelentős 

környezetminőség-javító beruházás
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advenTi vásár 2015.

Egyesületünk az első adventi 
vásárt 2010. decemberében tar-
totta hagyományteremtő céllal, 
így  most  örömmel tapasztaltuk, 
hogy az adventi vásár mára várt 
esemény lett. 

Az egyesületi tagok évről évre 
már októbertől készülnek erre az 
alkalomra. Az első lépés talán a 
legnehezebb, amikor tervezge-
tünk, és számba vesszük, kinek 
milyen ötlete van, hogy lehet 
még érdekesebbé, hangulatossá 
tenné a vásárt. 

 Szerencsére mindannyian 
máshoz értünk, másfajta dol-
got tudunk elkészíteni, így szé-
pen kialakul a végére, hogy mit 
teszünk az asztalra. Úgy láttuk, 
hogy idén több féle portékát tud-
tunk kínálni,   és az érdeklő-
dés is nőtt.  Most az újdonság a 
tombola volt, melyen a három 
kiemelt díj: aerobik bérlet Ficzek 
Katitól, egy arckezelés Bartháné 
Marcsinál és egy talpmasszázs 

Németh Timinél. Ezeken túlme-
nően további értékes tárgyi aján-
dékot is lehetett nyerni (Vár-
juk a fődíj nyertesét és kérjük 
mutassa be 41 tombolajegyét, 
hogy átadhassuk a nyereményt.)

Nagy öröm volt számunkra, 
hogy egy kislány, aki már tavaly 
is jött a saját készítésű édessé-
geivel, ismét eljött és a tavalyi-
tól eltérően most mécses tartót, 
illatos szappant, edényalátétet 
kínált. Jövetele nagy élmény volt, 
hiszen ő gyerek fejjel élte meg, 
hogy a fáradtsággal elkészített 
portékáit vásárolták és így boldo-
gan tapasztalhatta munkája gyü-
mölcsét. Igen ő megélte, amit mi 
évek óta tapasztalunk: nagyon 
jó készülni, sütni, varrni, kötni, 
horgolni, vagy dobozt készíteni 
és látni, hogy tetszik és megvá-
sárolják. 

 Sajnos nem mindenki érzi 
át, hogy amit mi adventi vásár-
nak hirdetünk , annak a lénye-

ge a jótékonyság, hiszen  az elké-
szítésre fordított időt, pénzt, 
fáradságot feledve boldogan és 
örömmel készülünk, és a bevé-
telt pedig a falu javára fordítjuk 
saját hagyományunk szerint. Így 
készült el már a révnél a millen-
niumi kopjafa környékének par-
kosítása, az 56-os kopjafa átfes-
tetése, és ilyen szépítő célra fog-
juk a mostani, az eddigi legna-
gyobb összegű bevételt, 72.000.-
Ft-ot is fordítani.

 Köszönet mindenkinek, aki 
ezért dolgozott, a díjakat felaján-
lóknak és köszönet mindazon 
vevőnek, aki átérezve a vásár 
jótékonysági célját jött és vásá-
rolt. 

Az adventi vásár így közössé-
gi készülődés, és ez a legnagyobb 
értéke.

 Köszönjük a Zöldszigeti Kör 
Polgári Kulturális Egyesület 
nevében!

■ Borzsák Enikő

aDVenti VáSár 2015. 

Intézményi hagyományaink-
hoz híven a 2015-es esztendőt 
is a gondozott családjaink részé-
re szervezett ünnepi karácsonyi 
rendezvényünkkel zártuk, mely 
a tágas budakalászi Kós Károly 
Művelődési Házban került meg-
rendezésre. 

A meghívott vendégein-
ket személyre szóló ajándékok-
kal és ízletes vacsorával vártuk, 
s kiemelt figyelmet fordítottunk 
arra, hogy azok vegyenek részt 
ünnepségükön, akik máshonnan 
nem számíthatnak meglepetések-
re, figyelemre.

A kézműves foglalkozá-
son egyedi készítésű, természe-
tes alapanyagú karácsonyi dísz-
tárgyak kerültek ki a gyerme-
kek kezeik közül. Az ünnepsé-
günk során a gyermekek csapat-
versenyeken vehettek részt, mely 
jókedvű gitározással és közös 

énekléssel zárult. Az est fény-
pontját természetesen karácsony-
fa alatti ajándékok átadása jelen-
tette, csillagszórók fényeinek 
kíséretében. A gondosan elkészí-
tett csomagokban a lányoknak és 
fiúknak életkorúk és érdeklődé-
si körük szerinti meglepetéseket 
helyeztek el szolgálatunk munka-
társai. Az ajándékok kicsomago-
lása közben a szülők gyermekeik 
önfeledt örömében gyönyörköd-
hettek.

Természetesen karácsonyi 
ünnepségünk nem jöhetett volna 
létre támogatóink nélkül, akik-
nek ezúton is köszönjük nagylel-
kű felajánlásaikat: Krenner Ottó, 
Ringató Közösség Szentendre és 
Visegrád, La Fiesta Party Servi-
ce, Kimmel Erika, Doser Katalin, 
Mille Colori Kft., Városi Gyógy-
szertár Szentendre, Pikszis Kre-
atív Hobby, DM-Szentendre, 

Coop-Móricz ABC, Szilágyi 
Pékség, Berdo Gyümölcs Kft.-
Budakalász, Vujicsics Tiha-
mér tér Környéki Kereskedők, 
Templomdombi Általános Isko-
la, Goodsmarket – Dunabogdány, 
Vegye-vigye Vegyeskereskedés – 
Szentendre, Maros Márk Zöld-
séges, Művész Étterem - Szent-
edre, Zöld Patak Gyógytermék 
Bolt, Drogeria Flora KFC., Laka-
tos Elena, Fellegvár Óvoda Viseg-
rád, Cseperedő Waldorf Óvoda, 
Kékvölgy Waldorf Iskola

Tapasztalataink szerint az ado-
mányozási kedv évről évre növek-
szik, amely a segítő szakemberek 
számára nélkülözhetetlen.

A település 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
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Miért döntöttél úgy, hogy bele-
vágsz ebbe a versenybe?

Először azt gondoltam, hogy 
nem sok esélyem van bejutni, 
de ha meg sem próbálom, akkor 
biztosan nem fog sikerülni. Tud-
tam, hogy nyáron sok időm lesz, 
unatkoznék, ezért elkezdtem 
tanulni. Sokat tanultam, de meg 
is lett az eredménye.

Úgy ismertelek meg, hogy 
ha elhatározol valamit, akkor 
azért nagyon tudsz küzdeni, és 
el is éred a célodat. Gondolok itt 
a futóversenyekre, vagy a mate-
matika versenyekre. Mi az, ami 
belülről „rábír” ezekre?

Az, hogy van esélyem. Olyan 
célokat tűzök ki, amit nehéz el-
érni, de lehetséges. Reális célokat 
fogalmazok meg magamnak, és a 
siker motivál.

Azt mondtad, hogy egész nyá-
ron tanultál. Lehetett volna, hogy 
sütteted a hasad, haverokkal 
találkozol, számítógépes játéko-
kat játszol, egyszerűen szórako-
zol. Mi az, ami rávett a tanulás-
ra?

Az, hogy kijutottam Dél-
Koreába, nagyon jó érzés. Tud-
tam, hogy ez ilyen érzés lesz, 
meg akartam ezt élni. Szoktam 
játszani néha, mert az kikapcsol, 
de időpazarlásnak tartom. Talál-
koztam barátokkal is, de amikor 
közösen elmentünk a Balatonra, 

akkor is tanultam. A tanulás és a 
szórakozás egyaránt megvolt.

Örömet okoz neked a tanulás?
Hát igen.
Mi lehet ennek az oka?
Arra gondolok, hogy többet 

tudok. És ez jó. De nehéz leülni 
és elkezdeni a tanulást. Ha ott-
hon vagyok, akkor reggel tízig 
nem csinálok semmit, akkorra 
veszem rá magam a tanulásra, de 
akkor este nyolcig tanulok. Ha 
már elkezdem, akkor megy gör-
dülékenyen. 

Hogyan tanulsz?
Először kijegyzetelem a dol-

gokat az értő olvasás után. A 
fontos dolgokat leírom és így 
megjegyzem. Ha leírom, utána 
tudom.

Megerősítés számomra az, 
amit mondasz. Tevékenységet 
kapcsolsz a tanuláshoz, írsz, így 
több csatornán keresztül jut el 
az ismeret. Ha valamit leírsz, az 
csupán kijegyzetelés, vagy a saját 
gondolkodásodra formázva írod 
le?

Nekem a jegyzetelés logikus 
és egymásra épülő. Inkább vázla-
tot írok. Törekszem minél keve-
sebb mondatot írni, de néha az is 
kell, például a definíciókat le kell 
írni. Tele van nyilakkal a jegyze-
telésem.

Ha jól értem, akkor a könyvet 
használod eszközként, de saját 
logikád szerint készíted a jegyze-
tedet. Így már a sajátoddá válik 
a tudás.

Igen, de az a baj, hogy én más 
jegyzetéből nem is tudok tanul-
ni. ha csak olvasom, nem tudom 
megtanulni. PPT-ből sem tudok 
tanulni, nekem kell a könyv 
hozzá. A táblai vázlat alapján 
sem tudok, mert az nem az én 
logikám szerint van.

Folytatás a következő oldalon!

A Kisbíró nagy örömmel mutatja be a településünkön élő tehetséges, kiemelkedő teljesítményt nyújtó emberek munká-
ját, eredményeit. Most két olyan fiatalembert ismerhetnek meg az olvasók, akik tehetségük és felkészültségük alapján 
komoly eredményt értek el. (a szerkesztő)
Ifj. Székely András  a Szentendrei Református Gimnázium tanulója Pócsmegyeren lakik szüleivel, 
testvéreivel. Az általános iskola 6. osztálya után felvételt nyert a szentendrei „Refibe”. Mindig 
jó tanuló volt, azonban a gimnáziumban teljesedett ki. Tehetségével, szorgalmával elérte, hogy 
beválasztották a 12. Nemzetközi Természettudományos Diákolimpia Magyarországot képviselők 
csoportjába. A cikk az előkészületekről szól. Bandi  már túl van a versenyen, ahol az előkelő ezüst 
minősítést érte el, melyhez  ezúton is gratulálunk! 

■ Szente Sándorné

Az alábbi cikk megjelent a Szentendrei Református Gimnázium  iskolaújságjában. 
A riportot Koczor Tünde matematika szakos osztályfőnök készítette.

Interjú Székely Andrással, 
aki Magyarországot képviseli a 12. Nemzetközi 

Természettudományos Diákolimpián Dél-Koreában
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Teljesen meg tudlak érteni, 
nekem is mindent le kell írnom 
saját logikám szerint végig vezet-
ni, ha meg akarom jegyezni. 
Milyennek ítéled a memóriádat?

Jó, de van néhány dolog, amit 
nagyon hamar elfelejtek, példá-
ul az, hogy hova rakom a cuc-
caimat. Múltkor például azért 
késtem le a buszt, mert elővet-
tem a ruhámat, letettem vala-
hova és aztán nem találtam. Fél 
óráig kerestem, mire kiderült, 
hogy beraktam valaki másnak a 
szekrényébe.

Verset hogyan tanulsz? Memó-
riádra hagyatkozva, vagy pró-
bálsz valami mást?

A verset azt bemagolom. 
Magolni is kell. Például a szava-
kat is így szoktam tanulni. Ha 
valamelyiket nem tudom meg-
jegyezni, akkor próbálok valami 
kapcsolatot keresni.

Milyen tanácsot tudnál megfo-
galmazni a többieknek?

Nem tudom… Azzal, hogy 
leülnek fél órát tanulni, sem-
mire nem mennek. Én minden 
nap rászánok legalább két órát a 
tanulásra. Nem csak a másnapra 
koncentrálok. Most a versenyre 
készülve öt-hat órát simán tanu-
lok naponta. Kell az idő!

Hogy tudod beosztani az idő-
det, hogy mindemellett zenélsz, 
sportolsz, iskolába jársz, és 
pluszban versenyre készülsz?

Nehezen. Próbálok minden-
hol lehetőséget találni, hogy 
valamit csináljak. A sportra min-
dig találok 1-1,5 órát. Most reg-
gelente úszok, hogy ne menjen 
a tanulási időből. A zenélést fél 
évig abbahagytam. Buszon nem 
tudok tanulni. Egyszer próbál-
tam, de semmi eredménye nem 
volt. Ha edzésre hamarabb érek 
oda, akkor leülök például egy 
benzinkútnál és ott tanulok.

Külső elvárás van veled szem-
ben, vagy Te ezt mind magadtól 
várod el?

Én úgy érzem, hogy van, de 
amúgy nincs. Olyan külső elvá-
rás van, hogy mindenki úgy 
tudja, hogy én jó tanuló vagyok, 
és ennek meg kell felelni. Csa-
lódnának bennem, ha ez nem így 
lenne. De én magam sem tud-
nék magam elé állni, ha abba-
hagynám a tanulást és nem ver-
senyeznék.

Ez, hogy ide eljutottál egy 
folyamat része. Amikor idekerül-
tél hetedikben, ez még nem műkö-
dött egyértelműen. Emlékszem 
volt sok-sok harc, órai fegye-
lem, és tanulás miatt. Nyilván 
sok talentumot kaptál. Mégis mi 
lehetett az a pont, ami a rendet-
lenkedő, problémázó Bandiból 
egy Diákolimpiára eljutó Bandit 
hozott létre?

Hát, a hetedikes év végi ered-
ményem nagyon gyenge lett. Ez 
motivált. Ekkor kaptam először 
négyes szorgalmat. Ez lelkileg 
padlóra dobott. Ezért elkezdtem 
tanulni, nehogy négyes legyen a 
szorgalmam.

Hú, de jó hogy 4-est adtunk. A 
büszkeséged mozdított ki?

Igen. Milyen az, aki négyes 
szorgalmú?

Volt-e olyan, hogy versenyezni 
akartál valaki mással?

Igen. Mindig jobb akarok 
lenni. Próbálok a legjobb lenni.

Szerinted a zene és a sport 
segít a tanulásban?

A hegedülés biztosan nagyon 
sokat segített. Ezért is akarom 
folytatni. A sport kikapcsol és 
felfrissít. Ha nem sportolnék, 
akkor szellemileg is tunya len-
nék. 

Hogyan segített a zene?
Nemcsak a zene, hanem 

a technika. Hegedülés közben 
nagyon sok mindenre kell egy-
szerre figyelni. A memóriát is 
fejleszti, hiszen a darabokat meg 
kellett tanulni fejből. Kitartás is 
kell hozzá. Engem a hegedülés is 
kikapcsol.

A sikerben, a Te sikeredben 
szerinted az adottság és a hozzá-
tett munka aránya milyen?

Szerintem sokkal kevesebb az 
adottság, mint a munka. Hiába 
van jó adottságod, ha nem teszed 
hozzá a munkát, akkor nem 
leszel senki. Ha kicsi az adottsá-
god, de rengeteg a szorgalmad, 
akkor kiemelkedő lehetsz. Sze-
rintem 10-90 is lehet, nálam is 

Interjú Székely Andrással – folyatás az előző oldalról
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csak sZólOk!

az. Szerintem én nem vagyok 
annyira tehetséges, mint ami-
lyennek tűnök. Csak rá tudom 
venni magamat, hogy tanuljak. 
Vannak, akik sokkal okosabbak 
és ügyesebbek. Sokkal eredmé-
nyesebbek lehetnének nálam, 
ha tanulnának. De nem teszik. 
Ezért én ki tudok emelkedni. Ez 
nekem egy előny.

Érzel-e néha olyat, hogy elfe-
cséreled az idődet, hogy nem élsz?

Volt ilyen. Nyáron keve-
set találkoztam a barátokkal, de 
ezt felismertem és változtattam 
rajta.

Osztályfőnökként jó látni, 
hogy nem kerültél csodabogár, 
különc szerepbe. Kedvelnek a tár-
said, benne vagy a közösségben, 
nem csak úgy elvagy egymagad-
ban. Szerinted ennek mi lehet az 
oka?

Próbálok nem tűnni csodabo-
gárnak, mert nem érzem magam 
annak. Nem érzem magam 
kiemelkedőnek. Egyszerűen 
csak tanulok. Szinte mindenki el 
tudná érni azt, amit én, ha tanul-
na. Nem érzem úgy, hogy több 
lennék, mint a többiek.

Éreztél-e olyat, hogy tanuláso-
dért „lesajnálnak”?

Nem. Inkább irigykednek, 
hogy tudok ennyit tanulni.

Van valamilyen elképzelésed 
a továbbtanulással kapcsolato-
san? A kémia most nagyon bejött 
a versenyen a képbe, és persze a 
matematika régebbről.

Igazán nincs. De a biológia és 
az informatika is. A matematika 
azért van ott, mert az minden-
nek az alapja. A feladatok meg-
oldásához kémiában kevesebb 
a lexikális tudás, a nagy része 
matematika, minden logika. Ha 
fölírod az egyenletet, meg is van 
a megoldás.

Köszönöm szépen az inter-
jút. Azt hiszem az osztálytársa-
id nevében is mondhatom, hogy 
büszkék vagyunk rád! Várjuk a 
koreai beszámolódat!

CSak SzÓLok!
(Ahol zene szól, ott nincs nagy baj!)

Állunk a borünnepi tolongás közepén a 
szentendrei Duna-parton. Fél nyolckor még 
mindig van vagy negyven fok nulla szél-
lel. Előttünk egy ebédlőasztalnyi színpadon 
három srác zenél. (Finom emberek ezt úgy 
hívják, hogy trió!) Mellettem fiatal pár hall-
gatja őket a bringáikra támaszkodva. Két 
nóta között a fiú-tag odaszól nekem: - Egész 
ügyes ez a „hosszú gitáros gyerek”! Bár zene 
közben nem szoktam csevegni, azért oda-
dünnyögöm neki: - Nem, barátom! Ügyes 
te vagy, ha a bringáddal kikerülöd a rajzszö-
get! … Ez a hosszú gitáros CSAK tehetsé-
ges! A pasi bólint, ezzel véget is ér a próza, 
mert a srácok belökik a következő nótát, és 

elég keményen odateszik a hangerőt is, így nincs több duma a szín-
pad előtt. „LITTLE WING” feldolgozás James Marshall Hendrixtől. Igen 
elszánt, bátor vállalkozás! (Utoljára Gary Moore-t hallottam Hendrixet 
gitározni - ráadásul már ő sem él, csak úgy mondom!) Jól repülnek a” 
kis szárnyak” itt is. Meg is kapják érte a tapsot. Megérdemlik. Mind a 
hárman. Azután még néhány saját szerzemény (!), és vége. 

Pedig csak akkor kezdődött úgy istenigazából. A „hosszú ügyes gi-
táros” Németh „Bendi” Bendegúz. Szigeti gyerek. Közülünk való! Egy 
darabig csendben (?) otthon gitározgatott egyedül, azután elkevere-
dett a Bartókra, és egy viharos délutánon összerámolt egy triót. (Mel-
lette Kőrös Tamás basszusozik, Nagyfi Marci meg jókat dobol.) Így 
aztán hármasban ballagtak tovább a rock-zene rögös útjain. Például 
most november 28-án elmentek Paksra egyet villantani (!) a XVIII. 
Paksipoprockjazz tálentum-guberálóra, ahonnan elhozták a „legjobb 
gitáros” és a „legjobb dobos” büszke címeket, ami, lássuk be, egy tri-
ótól nem gyenge teljesítmény! No pláne tizennyolc zenekarból! Rá-
adásként a magas zsűri még kitömte a zsebüket reményteljes jövőbe-
li lehetőségekkel is. 

A nagy rock-gitárosok közül Jimmy Page (Led Zeppelin) 71 éves, 
Clapton a „lassúkezű” 70, David Gilmour (Pink Floyd) 69! 

Gyerünk Bendi, húzzál bele!
Németh Bendegúz még nincs 20 éves sem.  Szigeti gyerek. Közü-

lünk való! Legyünk rá nagyon büszkék! Én időben szóltam!
■ Karádi György
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 Az első festés sikerére való tekintettel januárban újra 
indul a mandala!

2016.01.30 szombaton 9-18óráig a 
Civilek Házában (Surány, Akácos u. 17.) 

Jelentkezési határidő: 2016.01.26 kedd
Szeretnél saját kezűleg selyem mandalát készí-

teni? Itt a ragyogó alkalom, hiszen végre elhoz-
ha tom Nektek  „manda lás  tudományomat” ! 
Surányi lány vagyok magam is, így hát minden Ked-
ves surányi és pócsmegyeri jelentkező kedvezményesen 
vehet részt a tanfolyamon.

A kedvezmények a következők: - a mandalás 
tanfolyam házhoz jön.. a Civilek Házához... így 
akár könnyedén ide is sétálhatsz... - továbbá 

3 000 Ft kedvezmény a tanfolyam részvételi díjából 
Önfeledt, nagyon érdekes és vidám napra készülj. Csor-
dultig színes világba nyersz itt betekintést.

Miért szeretjük a mandala festést? Mert segít önma-
gunk mélyebb megismerésében, különböző érzelme-
ink, félelmeink feldolgozásában, felszínre hozza azokat 
a dolgokat, feladatokat, melyek akadályoznak jelenlegi 
életünk során.  Oldja a bennünk lévő blokkokat, feszült-
ségeket. Mandalafestés közben tágul a tudatunk és meg-
nyílik a szívünk. 

Miért érdemes eljönnöd? Mert kívül hagyhatod egy 
egész napra a külvilágot minden nyűgével, bajával. Itt 
Te vagy a legfontosabb, végig önmagadra figyelhetsz, 
kikapcsolhatsz. 

Erre van a leginkább szükségünk és mégis szinte tel-
jesen hiányzik az életünkből. Megismerhetsz hozzád 
hasonló embereket. Sok barátság szövődik itt és sokat 
adunk egymásnak. A napunkat végig kísérik az illatok, 
aminek mindig nagy sikere van. Bekukkanthatsz az aro-
materápia világába... a gyógyító, lazító, vidító illóolajok 
hamar megszerettetik magukat. 

A nap végeztével hazaviheted első, saját készítésű 
selyem mandalád, amit mindig szeretni fogsz és nagy 
becsben tartod majd. 

Ő a legelső! Emlékeztetni fog arra, hogy mindig 
törődj magaddal, szeresd és ismerd meg önmagad. 
Jelentkezni és további részleteket kérni itt tudsz: 
erika.paal@gmail.com mail 70 680 8234

Szeretettel várlak! 
■ Paál Erika

JÓnáS
2016. január 10-én, 
vasárnap 15 órakor
a Művelődési Házban 
(Pócsmegyer, 
Táncsics u. 2.)
Jónás próféta 
bibliai történetét 
- MAGYARY ÁGNES mo-
dern feldolgozásában – 
előadja a Kisoroszi Refor-
mátus Egyházközség
Színjátszó csoportja.

Szereplők:
Jónás: ifj. Benedek Károly / Kapitány: Pályi Péter
Szomszédok: Ginyovszky Andrea, Török Zoltánné, 
Antalné Borda Zsófia
Kofák: Szabadi Annamária, Ginyovszky Andrea, 
Török Zoltánné
Cet: Tannert Fanni / Tök: Tannert Fanni
Hajósok: Futaki Horog József, Czikora Gyula
Technika: Futaki Horog József
Rendező: Berta Pálné

KözérDeKű

SeLyem manDaLáS tanFoLyam SUrányBan
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eseménynaPTár

Akciós tűzifA
Akác, kemény tűzifA, cser, bükk, vegyes

Egységár (m3): 20 000,- ft
szállítással (m3): 22 000,- f
kuglizva (m3): 23 000,- ft

Amíg a készlet tart!!!
megrendelhető: 

Pócsmegyer, Labdarózsa utca, tel.: 20/ 321 8895
Dr. tóth viktória, 5000 szolnok, csillag u. 8. 
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civilek HáZa

BolDog úJ évET!
Ismét eltelt egy esztendő. A 2015-
ös év volt az első amikor egész 
évben szolgálhattam a közösséget, 
végezhettem a munkámat. Az óév 
vége és az új év kezdete mindig a 
számadásé és az új terveké. 

Két fontos feladatom van: a 
gyors, hiteles tájékoztatás, és mi-
nél több, minél szélesebb tömege-
ket megmozgató programok szer-
vezése.

Az ember munkáját objek-
tíven a számokkal lehet leírni. 
Még egy olyan szubjektív szak-
mában is mint az enyém nagyon 
sokat elmondanak a számok. Ezért 
engedjék meg, hogy ehhez a mód-
szerhez nyúljak. 

A tájékoztatást alapjaiban 
reformáltam meg. Úgy hiszem, 
hogy a mai technikai adottságok-
kal, pillanatok alatt el lehet jut-
tatni információkat a lakosoknak. 
Klibán Zita kolléganőmmel közö-
sen abszolút naprakészre hoz-
tuk a honlapunkat. Szinte heten-
te változó tartalmak mellett a 
www.pocsmegyer.hu oldal mindig 
aktuális, érdemes rá akár napon-
ta, de hetente mindenféleképpen 
ránézni. Ez még nem elég persze 
ezért elindítottam a névre szóló 
emailek küldését az eseményekről. 
Ebből kiment több mint 110 ami 
azt jelenti, hogy átlag heti több 
mint kettő. A feliratkozók száma 
is elérte a több mint háromszá-
zat. Egy átlagos négytagú család-
dal számolva ez azt jelenti, hogy 
mostmár a hírek közvetlenül eljut-
nak a lakosság feléhez. Mindez a 
nulláról indulva, remek teljesít-
mény, köszönöm a bizalmat. Idén 
már elindítottam a külön a nya-
ralók szűrését, hisz őket jobbára 
csak a nyári programok érdeklik. 
Itt még vannak komoly lemaradá-
saim, hisz a nyaralókat igen nehéz 
elérni. 2016 fő feladata ezen a 
téren ez lesz. No meg az, hogy az 
állandó lakosság internetet hasz-
náló részének 100%-hoz eljussak. 
És ha már internet akkor meg kell 
említeni a facebookot. Több mint 
négyszáz bejegyzés, videók, játé-
kok, aktivitások. Sokat köszön-
hetek ennek az oldalnak, hisz a 
népszerűségét, jó százalékkal ki 

tudom aknázni. A negyedik láb a 
Kisbíró. Sajnos a gyors szervezés-
re (mint amilyent pl a színház-
busz igényel), nem ad lehetősé-
get, de az általam bevezetett prog-
ram összefoglaló timetábla nagy 
népszerűségnek örvend, hisz ide 
egy helyre minden helyi program 
bele kerül, napra lebontva így igen 
könnyű a tájékozódás.

A másik fontos feladatom a 
rendezvények szervezése. 2015-
ben ebben is nagyobb fokozatra 
kapcsoltunk. Legnagyobb „sze-
relmem” a Színházbusz. Tíz elő-
adásra (no meg az Állatkertbe) 
több min hatszázan jutottunk el 
színházba Budapestre. Fontos, 
hogy ki tudtuk használni telepü-
lésünk azon előnyét, hogy közel 
van Budapesthez és kompenzál-
tuk a nagy létszámot befogadni 
képes művelődési tér hiányát. A 
Színházbusz természetesen nem 
áll le és már most három 2016-os 
előadásra közel 250-en megyünk. 
Ez átlagosan az induláshoz képest 
45%-os növekedést jelent. Lassan 
kevés lesz az egy busz? Engedje-
nek meg ide egy „szolgálati közle-
ményt”. A busz szervezése gyorsa-
ságot ígényel ezért mindig elekt-
ronikus úton szervezem, az újság-
ba már csak a tény tud belekerül-
ni. Aki tehát szeretne csatlakozni 
ehhez az egyre bővülő csapathoz, 
szeretné átélni a közös buszozás 
és színházlátogatás élményét és 
van internet elérhetősége iratkoz-
zon fel a hírlevélre. Akinek nincs, 
adja meg nekem a telefonszá-
mát. Jól működik már most is az 
a rendszer, hogy aki kéri azt felhí-
vom az aktuális színházbusszal és 
telefonon tud jelentkezni.

Az év nagy rendezvénye volt 
az Irány Surány fesztivál. Boldog-
sággal tölt el, hogy ismét mindkét 
nap megtelt a tér, nagyon pozi-
tív visszajelzéseket kaptam, hisz 
idén igen illusztris nevek voltak 
láthatók a színpadon. Földes Lász-
ló Hobo hetvenévesen is zseniá-
lis koncertet adott és legjobb tudá-
som szerint ő az első Kossuth 
díjas művész aki fellépett nálunk 
Surányban.

A rengeteg program közül még 
két számomra nagyon kedveset 

emelnék ki. Az egész éven átnyú-
ló szerdai Társasjáték klub hatal-
mas erőt, és jókedvet ad Nekem. 
Fantasztikusak a klubtagok, akik 
hétről hétre eljönnek játszani, 
beszélgetni, és a hét többi napján 
sem hagyják cserben egymást. Sok 
idős hölgy jár oda akiktől tudtam 
tanulni alázatot, jókedvet, élet-
igenlést és sorselfogadást. Köszö-
nöm Nekik és mindenkit arra biz-
tatok jöjjön el egyszer és próbálja 
ki. Csak az első lejövetel a nehéz, 
mert utána már nagyon-nagyon 
várja az ember azt a bizonyos szer-
da este 17 órát.

A másik program a nyári tábor. 
Gyerekek fantasztikus dolgokat 
alkottak. Csoda volt látni, ahogy 
a különböző alapanyagok végül 
mivé alakulnak. Számomra ez egy 
varázslatos utazás volt. Köszö-
nöm Gottweisz Tímeának, hogy 
bevezetett a csodákba. És, hogy 
csodákból a felnőttek se marad-
janak ki jöjjenek el január 30-án 
mandalázni.

Igen ez már a 2016-os év egyik 
első programja. Bízom benne lesz 
mandalázás, még az évben több-
ször is. Még nem mondtam le a 
Mondj egy mesét programsor-
ról amim 2015-ről nagy adóssá-
gom. Remélem idén sikerül. Mint 
ahogy lesz Irány Surány 2016 is, 
Suliindító is, és reményeim sze-
rint az Inkubátor házban is sok 
izgalmas programot tudunk szer-
vezni. A január február az építke-
zés időszaka, akkor körvonalazód-
nak a lehetőségek. Keményen dol-
gozunk, hogy olyan éves progra-
mot állítsunk össze amely min-
den igényt kielégít. Mindenkit arra 
bíztatok, ha van programkíván-
sága bátran írja meg Nekem. A 
színházbusznál nagyon jól műkö-
dik ez a rendszer, hisz az előadá-
sok egy része (Mágnás Miska, Car-
men, Csárdáskirálynő, Férfiagy, 
Mamma mia) közkívánatra került 
a programba.

Figyeljék a honlapot, olvas-
sák a hírlevelet, és ragasszák ki a 
timetáblát a hűtőre. Akkor biztos 
találkozunk valamelyik rendezvé-
nyen.

Boldog új évet kívánok!
■ Szőcs Péter

Hírek a Civilek Házáról (Pócsmegyer-Surány, Akácos u. 17.)
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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

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
Helyettes körzeti megbízott: 
Strehó Zoltán rendőr főtörzsőrmester 

06-20-310-9128
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
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.

Felelős kiadó: Zákányné dr. Szőke Tímea jegyző  
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 Pócsmegyeri Kisbíró – pócsmegyeri és surányi közéle-
ti havilap – küldetése alapvetően az, hogy tájékoztas-
sa az itt élő, ide kötődő, a pócsmegyeri-surányi közélet 
iránt érdeklődő embereket a települést érintő kérdések-
ről, történésekről, egyben mutassa be a település múlt-
ját, jelenét és jövőjét a „külvilág” számára is.

(szerkesztő)

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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Kit érint mindenképpen a 
módosítási kötelezettség?

- A 2014. március 15-ét meg-
előzően a cégjegyzékbe bejegy-
zett, valamint bejegyzés alatt 
álló azon korlátolt felelősségű 
társaságokat, amelyek jegyzett 
tőkéje nem éri el a hárommillió 
forintot.

Kit érinthet még egyéb 
okból a módosítási kötelezett-
ség?

Nem a legkisebb jegyzett 
tőkére vonatkozó új szabály, 
hanem a társasági törvényt fel-
váltó 2013. évi V. törvény 
(továbbiakban: Új Ptk) szabá-
lyaival való összhangba hozása 
miatt:

- a 2014. március 15-ét meg-
előzően a cégjegyzékbe bejegy-
zett, valamint bejegyzés alatt álló 
azon korlátolt felelősségű tár-
saságokat, akiknek a jegyzett 
tőkéje ugyan eléri a hárommil-
lió forintot, de létesítő okiratuk 
valamely rendelkezése nem áll 
összhangban az új Ptk rendelke-
zéseivel.

Mikor illetve meddig kell 
módosítani a céget?

A 2014. március 15-ét követő 
első társasági szerződés (alaptó 
okirat) módosítással egyidejűleg 
kell a változtatást elvégezni azon 
korlátolt felelősségű társaságok-
nak, akiknek jegyzett tőkéje eléri 
a 3 millió forintot. Amely cégek-
nek a jegyzett tőkéje ennél ala-
csonyabb, tovább működhetnek 
a korábbi társasági törvény hatá-
lya alatt, legkésőbb 2016. már-
cius 15-ig. 

Hogyan tudjuk jegyzett 
tőkénket az előírt mértékűre 
emelni?

Új törzsbetét befizetésével 
 A legkézenfekvőbb megoldás a 
jegyzett tőkét a tagok pénzbe-
li hozzájárulásával megemelni. 
Ezzel egyetlen probléma lehet, 

az hogy a tagok nem rendelkez-
nek készpénzben a jegyzett tőke 
hiányzó részével. Ez csak akkor 
lehetséges, ha a tagok a társasá-
gi szerződésben előírt befizeté-
seiket már hiánytalanul teljesí-
tették. 

A befizetés teljesíthető tulaj-
doni hányad arányosan, de lehe-
tőségük van a tagoknak új ará-
nyok kialakítására, vagy új tag 
felvételére is, természetesen a 
törvényi előírások rendelkezése-
it megtartva pl. az elővásárlási 
jogok gyakorlása terén.

Apporttal történő tőkeemelés 
A tagok a jegyzett tőkét nem 
készpénz rendelkezésre bocsátá-
sával emelik meg, hanem bármi-
lyen más vagyoni értékkel ren-
delkező dologgal, szellemi alko-
táshoz fűződő vagy egyéb vagyo-
ni értékű joggal. A nem pénzbe-
li hozzájárulás értékének megha-
tározása könyvvizsgáló vagy más 
szakértő megbízásával is lehet-
séges, de meghatározhatják azt a 
tagok is. Ebben az esetben a tag-
gyűlésnek kell definiálnia, hogy 
milyen szempontok figyelembe-
vételével történt a nem pénzbe-
li hozzájárulás értékelése, melyet 
nyilatkozatba kell foglalni. 
Törzstőkén felüli vagyonból tör-
ténő emeléssel 

Az előző üzleti évre vonatko-
zó beszámoló hat hónapon belüli 
mérlege vagy a tárgyévi közben-
ső mérleg alapján a tőkeemelés 
fedezetének biztosítottnak kell 
lennie. Törzstőkén felüli vagyon, 
amelyből a jegyzett tőke emelése 
megvalósítható lehet tőketarta-
lék és eredménytartalék.

A tőketartalékból való tőke-
emelés – mivel ez a tőkeelem 
nem kapcsolódik a társaság ered-
ményességéhez – természete-
sen adómentesen tehető meg. Az 
eredménytartalékból történő tő-
keemelés esetén pedig értékpa-

pír juttatás valósul meg, amely 
után a magánszemélyek adófize-
tési kötelezettsége csak akkor ke-
letkezik majd, ha az üzletrészü-
ket valamikor elidegenítik, érté-
kesítik.

A tőkén felüli vagyonból tör-
ténő tőkeemelés esetén közben-
ső mérleget kell készíteni.  Be 
kell fizetnem a bankba a tőke 
különbözetet?

A tőkerendelkezésre bocsátá-
sa a társaság házipénztárába tör-
ténő befizetéssel is teljesíthető. 

Mennyibe kerül ez a módo-
sítás?

Illeték és közzétételi költ-
ségtérítés megfizetése nélkül 
lehet a cégbírósághoz benyújta-
ni az a fentiek szerinti társasá-
gi határozatot, továbbá a válto-
zásbejegyzési kérelmet, feltéve, 
hogy az ahhoz csatolandó léte-
sítő okirat módosítása kizárólag 
az új Ptk. rendelkezéseihez törté-
nő igazítás, illetve a Ptk. eltérést 
engedő szabályainak alkalmazása 
miatti módosításokat tartalmaz. 
Egyéb cégadatot is érintő válto-
zás esetén az illetékkedvezmény 
alkalmazható, tehát 15.000.- Ft-
tól 40.000 Ft ig terjedő illetéket 
is fizetni kell. 

Természetesen ügyvédi mun-
kadíj megfizetésére is számíta-
ni kell.

 És ha nem csinálok sem-
mit?

  Azon céget, amely fenti 
kötelezettségének határidőn túl 
tesz eleget, a cégbíróság a beje-
lentési kötelezettség késedelme 
miatt pénzbírsággal sújtja. (Meg-
jegyezzük, hogy a törvényi elő-
írás ellenére a cégbíróságok egy-
séges gyakorlata a korábbi évek-
ben nem ez volt.) 

■ Tódor Krisztina
adószakértő

iroda@tamaszado.hu

Ne hagyják az utolsó pillanatra!
PTK előírásaira történő kötelező áttérés és jegyzett tőkeemelése 3mFt-ra
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állásHirdeTés

ÁllÁshirdetés

Munkakör Megnevezése: területi munkatárs 
Munkáltató: Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete

Munkavégzés Helye: Szentendre és körzete. 
Foglalkoztatás Jellege: munkaszerződéssel, kötetlen munkarendben 

Munkakör általános leírása: 
Az új munkatárs feladatai lesznek: – a területi, mozgalmi munka szervezése; – véradásszervezés; – közúti/
munkahelyi elsősegélynyújtás oktatás/vizsgáztatás szervezése; – aktív részvétel a területi és a megyei ka-
tasztrófavédelmi tevékenységben; – önkéntesek szervezése, tevékenységük koordinálása; – a terület he-
lyi (alap) szervezetei működésének segítése és ellenőrzése; – támogatói kör bővítése, adománygyűjtés, 
segélyezés; – programok (táborok, egészségnapok, klubok, stb) szervezése; 
Az új munkatárssal szemben támasztott alapvető elvárások: – legalább középfokú végzettség (egészségügyi és/
vagy szociális területen szerzett diploma előnyt jelent); – a Magyar Vöröskereszt Alapszabályának, szer-
vezeti felépítésének és működésének ismerete, annak elfogadása; – felhasználói szintű MS Office (Word, 
Excel, PowerPoint, Outlook) ismeretek és gyakorlott alkalmazói szint; – a megjelölt térség helyismerete; 
– rászorulókkal szemben tanúsított segítőkészség és empátia; – erős szervező- és kommunikációs kész-
ség és gyakorlatiasság;  – pro aktivitás; –  „B” kategóriás jogosítvány; – saját gépjármű;
A pályázat elbírálásakor előnyt jelent: – a Magyar Vöröskereszten belül folytatott önkéntes tevékenység; – 
karitatív tevékenységben szerzett jártasság; – életvitelszerű lakhely és széleskörű kapcsolatrendszer a te-
rületen; – felsőfokú végzettség (egészségügyi és/vagy szociális szerzett diploma további előnyt jelent); 

Jelentkezés Feltételei, MódJa, HatárideJe: 
A jelentkezés feltételei: – magyar állampolgárság; – büntetlen előélet; – szellemi és fizikai cselekvőképes-
ség; – állandó lakhely első sorban Szentendrén, vagy Szentendre közvetlen szomszédságában lévő tele-
pülésen
Pályázati anyag összetétele: – részletes – 1 évnél nem régebbi önarcképes – szakmai önéletrajz; – motiváci-
ós levél; – végzettséget igazoló bizonyítvány másolati példánya;  
Pályázati anyag benyújtásának módja: – elektronikus úton (pdf, jpeg, word formátumban), a 
hrpestmegye@voroskereszt.hu e-mail címre elküldve; – az elektronikus levél „tárgyában” kérjük a mun-
kakör megnevezésével együtt a következő munkaköri kódot is szerepeltetni: Szentendre - 7/44/2015

Jelentkezés határideje: 2016. január 15.

Pályázatok elbírálásának Menete, HatárideJe: 
A pályázatok elbírálásának menete: – kizárólag a jelentkezési határidőn belül, a „Jelentkezés feltételei, módja, 
határideje” bekezdésben leírtaknak maradéktalanul megfelelő pályázatok kerülnek elbírálásra; – a kivá-
lasztott pályázók egykörös személyi beszélgetésen vesznek majd részt; – A pályázat eredményéről csak 
az interjúra behívott pályázókat tájékozatjuk. A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. január 29.

a Munkába állás általános Feltételei, legkorábbi időpontja: 
A munkába állás általános feltételei: – a munkavállaló személyi okmányainak, gépjárművezetői engedélyé-
nek, iskolai végzettségét-, illetve a munkakör ellátása szempontjából releváns szakképesítéseket igazoló 
bizonyítványok eredeti példányainak bemutatása; – eredeti, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
bemutatása; – a saját gépjármű érvényes forgalmi engedélyének bemutatása.

A munkába állás legkorábbi időpontja: 2016. február 15.
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csövesek

„Ez még nem a cél, ez csak az 
út!” /Luther Márton/
Misztikus dolgok történnek 
mostanában Surányban! Eltűn-
tek (- talán egy távoli galaxis-
ban?) a szép, nagy, sárga biro-
dalmi lépegetők! Igaz, van még 
némi mocorgás, mert imitt-
amott elszánt brigádok foltoz-
gatják sebtében a föld sebeit, de 
a hosszúra nyúlt dúlás után las-
san kezdenek a dolgok a helyük-
re csúszni.

Hanem a keréken járókat érte 
a legnagyobb jó, mert igen csinos 
csapásokat rittyentett a magas 
Elöljáróság itt-ott. Még a nagyhí-
rű Hamilton Lajos is megnyalná 
mind a négy gumiját, ha végigsö-
pörne a kényes – csillagos járgá-
nyával, teszem azt a presszó és a 
közért között a Duna felé! Nem 
mellékesen már a pulyák sem 
nyelik le a cumit a nagy döcö-
géstől, midőn tologatva vannak a 

babakocsikban a mondott helye-
ken. Így aztán jó kondíciókkal 
lehet mostanában lesuhanni az 
Ágiho’, ha nagy hirtelen elfogy-
na az aszalt naspolya a kamrából. 
Azért persze a túlvégét is látni 
kell ennek a sok jónak, mert pél-
dának okáért egy fehér Mazdás 
Atyafit a minap annyira feltüzelt 
a jóvá tett út, hogy szolíd százzal 
vágtatott végig a Nárciszon, alig 
hagyva esélyt a tradicionálisan 
ott bóklászó migráns ebeknek. 
Na most, ha már a sokat szen-
vedett Nárciszon járunk, muszáj 
szép szóval szólni arról a meg-
kapóan csinos kis „kula-kennel”-
ről, amit a végibe ügyeskedtek 
össze  a leleményes csövesek 
mindannyiunk gyönyörűségé-
re. Még TV-antenna is magaso-
dik ottan egy méretes cső végén, 
messzire hirdetve a modern kul-
túra szárnyalását és a NASA-
technológia jótékony közelségét.

Viszont nagy mázlija az itt 
sürgölődő szakiknak, hogy a 
zord idő beálltával akadozik a 
Marika-féle Mindent (Jobban) 
Tudás Egyetemének működése, 
mert az alkalmanként összeverő-
dő tudós társaság – vendég pro-
fesszorokkal és előadókkal kie-
gészülve – csak megkésve tudja 
majd megszakérteni a dolgok 
formálódását. Legkorábban talán 
tavasszal. (Amúgy sem könnyű 
a magyar embernek jót monda-
ni a jóról!)

Mindezekből szépen kivilág-
lik, hogy nem naplopással és láb-
lógatással fordulunk bele a télbe, 
hanem inkább sok reménnyel a 
jövőt illetően, mert a történe-
lemből tudjuk (már aki odafi-
gyelt!), hogy a Csendes-óceán-
nál is előbb-utóbb véget értek a 
csaták.

                                                                                                                                                   
■ Karádi György

CSÖVeSek ii.
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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

KISTEHER-
FUVAROZÁS

ÁRUSZÁLLÍTÁS!
Építőanyag-, 

zöldhulladék-,
bútorok szállítása 

1,5 tonnáig!

06 70 518 58 04
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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
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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!

Számítógép-Szervíz

+36 30 9483-709

2015 Szigetmonostor, 

Klapka u. 1.

Gépkölcsönzés, javítás, értékesítés, munkaruházat
Makita • DolMar • Maktec

Stihl • viking
aeg • flex • hitachi • Metabo • hilti

boSch • DeWalt • SigMa • al-ko
egyéb gépek, alkatrészek, tartozékok

csapágyak, szénkefék, szimeringek, ékszíjak, 
gyújtógyertyák, légszűrők, porzsákok, 

Den braven ragasztók, Diatech csiszolástechnika, 
fiskars, Stanley

2000 Szentendre, Dózsa györgy út 20.
– a lidl mellett – 

tel.: 06-26-313-385 • 06-30-500-5448
nyitva: h-p: 6-17 • szo: 7-13

kisgepcentrum@postafiok.hu
www.kisgep-centrum.hu

simonszerszam.hu • simonkisgep.hu

A református 
egyházközség állandó 

alkalmai:
Vasárnap 10.30 istentisztelet és 

gyermek istentisztelet

Hétfő 18.00 bibliaóra

Csütörtök 10.00 baba-mama kör
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kerek Zenekar

Képes beszámoló a Kerek Zenekar 
adventi családi koncertjéről

Fotó: Gyimesi János
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Adventi gyertyagyújtás 2015. 
Pócsmegyer–Surány

Gyimesi János fotói

advenTi gyerTyagyúJTás


