
Kistarcsa város önKormányzatánaK tájéKoztató lapja 2013. 11. szám

Vállalkozói Erzsébet-Katalin jótékonysági bál

Megtelt a Csigaház

Vécsey László országgyűlési képviselő 
is köszöntötte a vendégeket

Tombolát vásárol ifj. Juhász István 
alpolgármester

Hajnali 4-ig tartott a bál  
(részletes tudósítás a decemberi lapszámban)
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Városi Művelődési- Sportközpont és Könyvtár programja
Csigaház

 december 3.  Törpe-börze 9-12 óráig 
 december 6.  Mindenki Karácsonya  

15-21 óráig
 december 7.  Nyilvános batyus bál  

19-03 óráig
 december 14.  Tündérkuckó „Móka-vár”  

16-19 óráig
 december 19.  Nyugdíjas karácsony 16-20 óráig
 december 31.  Nyugdíjas szilveszteri bál

Civilház
12.04-én és 12.18-án ingyenes jogsegély szolgálat 10-14 óra 
között.

További információ: Szilárdi László 06-28-507-147

Ünnepi szemétszállítás
Változik a szemétszállítás időpontja. 
Kérjük, hogy az érintett területeken a 
meghatározott napokon reggel 7.00 órá-
ig szíveskedjenek kihelyezni a hulladék-
gyűjtő edényeket. Köszönjük megértő 
együttműködésüket! 

KIVÜ Kft.

Eredeti időpont: Új időpont: 

2013. december 24. kedd 2013. december 23. hétfő

2013. december 25. szerda 2013. december 27. péntek

2013. december 26. csütörtök 2013. december 27. péntek

2013. december 27. péntek 2013. december 30. hétfő

2014. január 1. szerda 2013. december 31. kedd

Fenyőfa elszállítása 
az ünnepek után 

Kérjük, hogy a város tisztasá-
gának megóvása, illetve a bal-
esetek elkerülése érdekében a 
karácsonyfákat ne dobják az 

úttestre, a parkok-
ba, a zöldterüle-

tekre, hanem a 
kommunális 

h u l l a d é k 
s z á l l í t á -
si napján 
he lye z z é k 

a hulla-
dékgyűj-

tő edé-
n y e k 
mellé.

KIVÜ Kft.

Szabályozták a szippantott  
szennyvíz elszállítását 

Az önkormányzat közszolgáltatót jelölt ki a szippantott szenny-
víz elszállítására. Kistarcsa területéről a szippantott szennyvíz 
begyűjtésére a jogot 2013. december 1-jétől a Szívó Kft. nyerte el. 
A társaság 1600,- Ft +Áfa/m³ egységárat kérhet a szolgáltatásért, 
ami tartalmazza a begyűjtés, szállítás valamint az ártalmatlanítás 
költségét.

Felhívjuk a lakosság figyelmét 2013. december 1-jét követően a 
szennyvíztározók ürítésére az igényeket a 06-1-400-1116 és a 06-
20-934-9972 telefonszámon 7-18 óra között lehet jelezni a Szívó Kft. 
(1164 Budapest, Magtár u. 68.) felé. A közszolgáltató munkanapo-
kon áll a lakosság rendelkezésére. A közszolgáltató a szennyvíztá-
rolók ürítését 2 munkanapon belül köteles elvégezni.

Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda

Az ünnepek alatt változik a 
csecsemővíz kiadási rendje

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2013. december 
27-ke (csütörtök) helyett december 23-án (hétfő) 15 órától 
17 óráig lehet majd átvenni a csecsemővizet. A helyszín vál-
tozatlanul a KIVÜ Kft. telephelye (2143 Kistarcsa, Kossuth L. u. 
23.). Köszönjük szíves megértésüket!  KIVÜ Kft.

Új járda épült az Ifjúság téren  
és a Szabadság út 56. előtt

Az iskola és uszoda előtt megnöve-
kedett járműforgalom miatt szük-
ségessé vált az Ifjúság tér járdáinak 
bővítése. Az önkormányzat által 
újonnan kialakított, esztétikus és 
kulturált közlekedést biztosító járda 
elősegíti, hogy a gyalogos közleke-
dés elkülönüljön a gépjárműforga-
lom részére fenntartott úttól. Az új 

viacolor burkolatú járda az uszoda és a Széchenyi utca között meg-
lévő burkolt út és a telekhatár között épült meg. Lánckorlát jelzi a 
gyalogosoknak a járdafelületet.

A Szabadság út 56. szám előtt is elkészült a hiányzó járdaszakasz. 
Az önkormányzat 2011. év elején elkészíttette a járdaépítés terveit, 
azonban az engedélyezési eljárás - az önkormányzat hibáján kívül 
- annyira elhúzódott, hogy csak ez év őszén nyílt lehetőség a járda 
megépítésére. A járda birtokbavételét 
követően a Zsófialigeti HÉV megálló 
és az üzletek kulturáltan megköze-
líthetővé váltak. A megépített útcsat-
lakozáson az üzletek gépjárművel 
is biztonságosan megközelíthetők. 
A járda elkészültével a gazdasági te-
rület irányából gépjárművel balra is 
ki lehet kanyarodni Budapest felé.

Adventi gyertyagyújtás
Kezdjük együtt a karácsonyvárást, készüljünk közösen a bé-
kés ünnepre, és jöjjünk össze egy áhítatos gyertyagyújtásra 
november 30-án, advent első vasárnapja előtti szombaton 5 
órakor, a Szent Imre-szobornál! 

A Kistarcsai Kulturális Egyesület advent első vasárnapjára 
ünnepi díszbe öltözteti a Szent Imre-szobor környékét (a HÉV-
ről látható, a Csigaház közelében), példát mutatva, és felhívva 
ezzel mások figyelmét is az ünnepi készülődésre, környeze-
tünk szebbé tételére, lelkünk megtisztítására. (Örömmel fo-
gadjuk a közös fogyasztásra hozott süteményt, italt, valamint 
az együtténeklési szándékot.)

Kistarcsai Kulturális Egyesület

Dr. Horváth Bánk
kisállatgyógyász

klinikus szakállatorvos

Dr. Henter Áron
Dr. Medgyesi Zsófia

magánállatorvosok

Nyitva: hétköznap 9-20
szombaton 9-12 

Mobil: +36-30/ 22-177-23
Telefon: +36-28/ 490-369

2144 Kerepes, Szabadság út 65. 
(3-as út)

www.kerepesvet.hu
e-mail: info@kerepesvet.hu

Kívánságra házhoz megyünk!
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2013. december 5. Jéger József: Játék és logika
2013. december 12. Kozma Éva: Minimális rezsiköltség, maximális kényelem
2013. december 19. KIKE karácsony: Az ajándékozás jegyében 
Deáktanya előadásait a Civil-ház (Széchenyi út 33.) termében tartják. A klubestek ideje: csütörtö-
kön este 7-10 óráig. A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai nyitottak, azokat bárki térítésmentesen 
látogathatja.  KIKE

Deáktanya programjai

Duguláselhárítás – falbontás nélkül. 
Víz, gáz, központifűtés szerelés. Ázások, csőtörések 
megszüntetése. WC-k, mosdók, tartályok cseréje.

telefon: 06-1-402-43-30, mobil: 06-20-491-50-89

Elkészült a 
szennyvízcsatorna a 

Szabadság úton
Október végén elkészült a Szabadság 
úton - a Petőfi utca és a Késmárki utca 
között - a szennyvízcsatorna. A 156 mé-
teres szakaszon a járda és az út között a 
padkában vezetve fektették le a 200 mm-
es csövet. A kivitelezést a veresegyházi 
székhelyű JUKO Építőipari és Szolgál-
tató Kft. végezte. A csatornaépítés teljes 
14.2 millió Ft+Áfa fedezetét az önkor-
mányzat biztosította. Ezzel a bővítéssel 
9 ingatlan csatlakozhat a szennyvízháló-
zatra. Az érintett ingatlantulajdonosok 
megkezdhetik a rácsatlakozást.

Hímzés és csipkekészítés
Az élethosszig tartó tanulás terén ismét 
egy nagy programba kezdünk, mégpedig 
újabb tanfolyamok indításával. Az Európai 
Bizottság által kiírt pályázaton – Grundtvig 
tanulási kapcsolatok – rajtunk kívül litván, 
olasz és szlovákiai magyar szervezet ka-
pott támogatást, így velük együttműködve 
valósítjuk meg a programot. 

Ezen kétéves projekt keretében hímző 
és csipkekészítő tanfolyamokat indítunk 
felnőtt tanulók részére. Ezek a területek in-
kább a hölgyek érdeklődésére számíthat-
nak, de szívesen látunk férfiakat is, mint 
ahogy a kerámia és a mozaikkészítő kur-
zusokon is képviseltették magukat.

A képzések előreláthatólag 2014 első ne-
gyedévében indulnak majd, de már most jelez-
zük, hogy legyen idő a felkészülésre. Bár még 
nagyon a projekt elején tartunk, de szívesen 
adunk az érdeklődőknek tájékoztató informá-
ciót, a 28/470-926 és a kike@kike.hu elérhetősé-
geken. Kistarcsai Kulturális Egyesület

Téli igazgatási szünet
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, 
hogy Kistarcsa Város Polgármesteri 

Hivatalában
2013. december 23-tól 2014. január 2-ig 

igazgatási szünetet tartunk.
Ezen időszak alatt a Polgármesteri Hiva-
tal – az előre nem látható halaszthatatlan 
ügyek intézése kivételével – zárva tart. 
A Flór Ferenc Kórházra tekintettel a szü-
letés és haláleset anyakönyvezése mun-
kanapokon 8.00 – 12.00 óra között törté-
nik. A hivatal működési körében fellépő 
vészhelyzet, baleset, elemi csapás, életve-
szély, súlyos kár estén telefonos ügyeletet 
biztosítunk. A bejelentések fogadása 8.00 
– 12.00 óra között a hivatal központi tele-
fonszámán (06-28-470-711) keresztül, azt 
követően munkaidő végéig pedig a 06-
20-429-30-59 mobil számon lehetséges.
Továbbá tájékoztatom Tisztelt Ügyfe-
leinket, hogy a Hivatal 2013. december 
7-én, valamint 21-én is zárva tart.

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző

Tájékoztatás ebösszeírásról
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény alapján az 
eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat három éven-
te legalább egy alkalommal ebösszeírást végez – a veszett-
ség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel  –
ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében.

Városunkban az ebösszeírást kérdezőbiztos végezte. Kérem 
azon ebtulajdonosokat és ebtartókat, akikhez a kérdezőbiztos 
nem jutott el, hogy a www.kistarcsa.hu honlapról letölthető, 
továbbá Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal portáján átve-
hető ebösszeíró adatlapot kitöltve juttassák el a polgármesteri 
hivatalba 2013. december 31-ig.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgál-
tatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot von-
hat maga után.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális informá-
ciókat tartalmazzon, az ebtulajdonosok és ebtartók az össze-
írást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változá-
sokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző

A tűzoltás feltételeinek 
biztosítása télen

A Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatója
A 28/2011 (IX.06) BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabály-
zat) rendelkezései előírják, hogy „ a létesítmények közlekedési, 
tűzoltási, és - felvonulási útvonalait, valamint vízszerzési helyekhez 
vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, 
hogy alkalmas legyen tűzoltó gépjárművek közlekedésére és mű-
ködtetésére.” Mindezek miatt - a téli időjárás közeledtével - a 
tűzoltási feltételek folyamatos biztosítása érdekében, fokozott 
figyelmet kell fordítani a létesítmények közlekedési és felvo-
nulási útvonalainak síkosság- és hó mentesítésére. Az úttestre 
hullott havat rendszeresen takarítani szükséges, és gondos-
kodni kell - szükség szerint - a felület sózásáról is. Szintén fon-
tos a vízszerzési helyek, tűzcsapok, és szerelvények megköze-
líthetőségét biztosítani, valamint a fagymentesítést elvégezni 
ill. ellenőriztetni. Az épületek megfelelő kiüríthetőségének 
érdekében, a menekülésre tervezett vészkijáratok közelében a 
járdák tisztítását, síkosságmentesítését is meg kell oldani.

Tüdőszűrés
Tájékozatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 40 éven 

felülieknek 

2014. január 3-tól január 23-ig
tüdőszűrést szervezünk!

A vizsgálat ideje:
Hétfő: 12. 50 - 17. 55 óráig
Kedd: 8.00 - 14. 00 óráig
Szerda: 12. 50 - 17. 55 óráig
Csütörtök: 8.00 - 14.00 óráig
Péntek: 8.00 - 14.00 óráig

A tüdőszűrés helye:
2143 Kistarcsa, Széchenyi utca 33.

Civil-ház
Kérjük, hogy személyi igazolványt, TAJ kártyát, 

valamint az előző évben kapott tüdőszűrő igazolást 
hozza magával!

Személyes értesítőt ebben az évben sem kapnak az 
érintett lakosok, kérjük, hívják fel ismerőseik figyelmét a 

tüdőszűrésre.
A 40 év alattiak tüdőszűrését kizárólag orvosi beutalóval  

a Gödöllői Tüdőgondozó Intézet  
(Gödöllő, Ady Endre sétány 62.  
tel.: 06-28-420-490) végzi el.

Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatala 
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Az ügy fontosságát jelezte, hogy az ünne-
pélyes alapkőletételen megjelent Solymosi 
Sándor, Kistarcsa és Franka Tibor, Kerepes 
polgármesterén kívül dr. Tarnai Richárd 
Pest megyei kormánymegbízott és Vécsey 
László Pest megye 4. számú Gödöllői Egyé-
ni Választókerületének országgyűlési kép-
viselője is. Az előzményekhez hozzátarto-
zik, hogy 2009 decemberében hozta létre 
Kerepes Nagyközség Önkormányzata és 

Kistarcsa Város Önkormányzata 
a Szilas-menti Ivóvízminőség-ja-
vító Önkormányzati Társulást. 
A Társulás 2010. március 3-án a 
KEOP-7.1.3.0/09 számú ivóvízmi-
nőség-javító pályázaton sikeresen 
indult. A Társulás a programot 
2010 májusában indította és az 
első szakasz 2011. szeptember 
27-én zárult. Az első ütemben a 
legfontosabb feladatok közé tar-
tozott az elvi vízjogi engedély 
megszerzése, az előzetes tervek 
és tanulmányok, az RMT (Rész-
letes Megvalósíthatósági Tanul-

mány) és CBA (költség-haszon elemzések) 
elkészítése. Utóbbi tanulmányok 29.9 millió 
forint+Áfa-ba kerültek, amire 85%-os támo-
gatást kaptak. A második, kivitelezési sza-
kaszra ezután adták be a pályázatot, amit 
2012 júniusában nyertek el. A projekt teljes 
összege a költségvetés pontosításával 1 153 
575 000 forint+Áfa-ra módosult. A beruhá-
zás 100%-os pályázati forrásból, az Euró-
pai Unió 906 millió Ft, valamint a Magyar 

Állam 250 millió 
Ft támogatásával 
valósul meg. Ke-
repes Nagyközség 
és Kistarcsa Város 
Ivóvízminőség-
javító program-
jához kapcsolódó 
tervezési és ki-
vitelezési felada-
tokra vonatkozó 
szerződést 2013. 
szeptember 12-én 
írták alá. A közbe-
szerzési eljáráson 
a teljes kivitele-
zést a Vianova-87 
Zrt. – Hajdu 
és Társai Kft. – 
TEMEN-TRADE 
Kft. közös ajánlat-
tevők nyerték el. 

Az alapkőle-

tételen a vendégeket és a megjelenteket 
Zsiák Péter a Társulási Tanács elnöke kö-
szöntötte és elmondta, hogy a projekt se-
gítségével a terület vízbázisainak kútjait 
kell rendbe tenni, azután a tisztítási tech-
nológiát kell a megfelelő európai színvo-
nalra emelni, nem maradhat el az elavult 
vezetékek cseréje, a meglévő vezetékek 
mosatása és rekonstrukciója sem. Soly-
mosi Sándor polgármester, beszédében 
kiemelte, hogy a beruházás eredménye-
ként megvalósulhat majd mind a két tele-
pülésen, hogy tiszta és egészséges ivóvíz 
kerülhet az itt élők poharába, vagyis a jö-
vőben nem kell csecsemővizet osztani. Az 
eseményen beszédet mondott dr. Tarnai 
Richárd, Pest megye kormánymegbízott-
ja is, aki elmondta, hogy egyre nagyobb 
kinccsé válik a jövőben az ivóvíz, a kö-
vetkező évtizedek egyre inkább a vízről 
szólnak majd. A kormány éppen ezért fon-
tosnak tartja, hogy a közműcégek magyar 
tulajdonban maradjanak. Ez a projekt egy 
kicsit segít ebben. Vécsey László ország-
gyűlési képviselő ebből az alkalomból is 
gratulált Kerepes várossá válásához és ki-
hangsúlyozta, hogy az embereknek joguk 
van egészséges környezetben élni, ehhez 
tartozik az egészséges ivóvíz is. Nagyon 
büszke arra, hogy a választókerületében 
ilyen beruházás is megvalósul. Franka Ti-
bor Kerepes polgármestere arról beszélt, 
hogy több éves lobbizás után elkészülhe-
tett az, ami évekkel ezelőtt csak álom volt. 
Nem kell rettegni attól, hogy mit iszunk. 
Az ünnepi műsorban fellépett a Simándy 
József Általános Iskola Zeneiskola Fúvós-
zenekara és a Kerepesi Pávakör kórusa. Az 
alapkövet, benne egy időkapszulát a meg-
hívott vendégek rakták le a Szilasvíz Kft. 
bejáratánál. A várható befejezés a szerző-
dés szerint ötszáz nap, tehát valamivel ke-
vesebb, mint másfél év. Ez azt jelenti, hogy 
2014 augusztusában a kivitelezőnek el kell 
indítania a próbaüzemet, úgyhogy a jövő 
év nyarán a munkák nagy részének be kell 
fejeződnie. 

 P.Gy.

Megkezdődhetnek az ivóvízminőség-javító program kivitelezési munkái 
November 8-án elhelyezték a projekt alapkövét a Szilasvíz Kft. telephelyén

Sajtóközlemény
Uniós támogatásból ivóvízminőség-javító program indult Kerepes és 
Kistarcsa városában
A Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 906 490 575 
Ft uniós és hazai támogatást nyert az Ivóvízminőség-javítás című pályáza-
ti konstrukción az Új Széchenyi Terv keretében. A projekt összköltségve-
tése nettó 1 153 575 000 Ft. A támogatási intenzitás így 78,580983 %. 

A Belügyminisztérium 2012.11.06-án Támogatási Szerződést kötött a 
Társulással, mely értelmében további 247 084 425 Ft támogatást kapott az 
önerőhöz. Ezzel a forrással a támogatás már 100 %-os lett.

A Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Kerepes 
és Kistarcsa Város összefogásával jött létre, a településeken szolgáltatott 
ivóvíz minőségének javítása érdekében, így együttesen nyújtottak be pá-
lyázatot a KEOP 1.3.0/09-11 program keretében meghirdetett támogatás 
elnyerésére. A beadott projektjavaslatot a támogató 2012. június 29-én kelt 
támogató levél szerint támogatásra érdemesnek ítélte, így a települések 
komoly támogatási forrással kezdhettek neki a fejlesztésnek. A Társulás 
tagjai a működéshez szükséges forrásokat a saját költségvetéseikből biz-
tosítják 50-50 %-os arányban.

A projekt a Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város Ivóvízminőség-
javító programja címet kapta. A beruházás célja az érintett települések 
lakosságának egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása, mivel a 
várost kiszolgáló közös vízmű által szolgáltatott ivóvíz ammónium és nit-
rát tartalma meghaladja az elfogadott határértéket.

A közbeszerzési eljárást követően kiválasztásra került a kivitelező és 
2013. szeptember 12-én megkötötték a szerződést. 2013. november 8-án ke-
rült sor a projekt ünnepélyes alapkő-letételére a Szilasvíz Kft telephelyén. 
A projekt megvalósításának tervezett befejezési időpontja: 2015. február 15. 
A projekttel kapcsolatban személyesen érdeklődhet: 

 az Információs központban, 2143 Kistarcsa, Deák Ferenc utca 2. (Oázis Üz-
letház I. emelet). Nyitva tartási idő: kedd, szerda, péntek (13.00-18.00 óráig).
A Társulásról és a fejlesztésről bővebb információt a www.szilas-menti-

ivoviz.hu oldalon olvashatnak.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

Az ünnepélyes alapkőletétel pillanata

Franka Tibor, Solymosi Sándor, Zsiák Péter, 
dr. Tarnai Richárd és Vécsey László



Jövőre a szemétszállítási tevékenység csak 
önkormányzati támogatással valósítható 
meg
Elfogadták a KIVÜ Kft. 2013. III. negyedéves 
pénzügyi jelentését, valamint a 2014. évi üz-
leti terv koncepcióját és támogatási igényét. 
A KIVÜ Kft. képviselő-testület elé terjesztett 
2014. évi üzleti terv koncepciójában 138 mil-
lió 600 ezer Ft bevétellel számol. A kiadások 
mértéke 154 millió 825 ezer Ft, így 16 millió 
225 ezer Ft veszteség realizálódása várható. 
A különbözet nagy része a veszteségesen 
végezhető szilárd és szelektív hulladék-
gyűjtési tevékenységből adódik össze. Mint 
ismeretes a „rezsicsökkentés” eredménye-
ként a szemészszállítási tevékenység 2013. 
augusztusától csak veszteségesen működ-
tethető. Továbbá többletterhet jelent, hogy a 
hulladék lerakási díja a jelenlegi 3.000,- Ft-ról 
6.000,- Ft-ra emelkedik, várhatóan a bánya-
díj is 11.770,- Ft/tonnára növekedik. Költ-
ségemelkedést okoz még, hogy a szelektív 
hulladékszállítást végző FE-Group Invest 
Zrt. 30 Ft/kg-ról 34 Ft/kg-ra drágította a 
hulladék szétválogatási díját. Jó hír, hogy a 
KIVÜ Kft.-nél a III. negyedévben 14 millió 

332 ezer Ft összegű nyereség 
keletkezett. A 2014-es kon-
cepció szerint a nyereséget 
a várható veszteségek pótlá-
sára használják fel. A KIVÜ 
Kft. álláspontja szerint 2014. 
első feléig ki tudják gazdál-
kodni a megnövekedett költ-
ségeket, de az  első félévet 
követően szükséges lesz a 
szemétszállítási tevékenység 
önkormányzati kompenzá-
lására. Az önkormányzat azt 
kéri a KIVÜ Kft. végleges 

üzleti tervének elkészítésekor, hogy abban 
térjen ki az üveghulladék begyűjtési tevé-
kenységére is. Ehhez a polgármesteri hivatal 
a decemberi testületi ülésre megvizsgálja az 
üveghulladék gyűjtésére hasz-
nálandó konténerek kihelyezé-
sét biztosító jogszabályokat.
A Simándy József Sportis-
kolai Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 
Intézményi Tanácsába Zsiák 
Balázst a Közoktatási, Köz-
művelődési és Sport Bizott-
ság elnökét delegálták
A nemzeti köznevelésről szóló 
törvény szerint az intézmé-
nyi tanácsot a szülők, a ne-
velőtestület és az intézmény 
székhelye szerinti települési 
önkormányzat delegáltjaiból 
kell létrehozni. Ebbe a megala-
kítandó Intézményi Tanácsba 
delegálták a képviselőt.
Jövőre a kóbor állatok befogását a Kutya-
mentsvár Alapítvány végzi
A határozati javaslat szerint 2014-ben a vá-

ros közigazgatási területén lévő kóbor állatok 
befogására a Kutyamentsvár Alapítvánnyal 
(1013 Budapest, Krisztina tér 10.) kötnek ismét 
szerződést. A megállapodás szerint a Kutya-
mentsvár Alapítvány a szolgáltatásért egy évre 
300.000,- Ft támogatást kap.
Módosították az ingatlanok házszámozá-
sáról és a közterületek elnevezéséről szóló 
/8/2009. (II. 27.)/ önkormányzati rendeletet
Az egyes ingatlanok házszámát hatósági eljá-
rás keretében, átruházott hatáskörben a pol-
gármester állapítja meg, azonban a rendeletben 
nem volt megjelölve a közigazgatási hatósági 
eljárásokról szóló törvény, mint alkalmazandó 
jogszabály. Ezért az eljárások egyértelműsítése, 
pontosítása miatt kiegészítették a rendeletet 
egy új bekezdéssel. Jelenleg az önkormány-
zat részére biztosított rendeletalkotási jogkör 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
(2011. évi CLXXXIX. Törvényben), valamint 
Magyarország Alaptörvényében szerepel, így 
a rendelet ezen hivatkozásait kellett javítani.

Kistarcsa Város Önkormányzata november 7-én este hat órától tartotta nyilvános 
testületi ülését a Csigaházban. Közepes érdeklődés mellett Solymosi Sándor pol-
gármester egy projektorral kivetített képes beszámolóban foglalta össze az elmúlt 
év legfontosabb eseményeit. A polgármester beszámolója után a bizottsági elnö-
kök tartottak rövid tájékozatót az elmúlt egy év munkájáról. A beszámolók után 
először az írásban beadott kérdésekre válaszol-
tak a képviselő-testület tagjai és a polgármester. 
Majd a helyszínen megjelentek kaphattak lehe-
tőséget arra, hogy közérdekű ügyekben közvet-
lenül kérdezzenek, vagy javaslatokat tegyenek. 
Több olyan észrevételt is megfogalmaztak a je-
lenlévők, amit a képviselők köszönettel fogad-

tak, de többször vitába átcsapó hozzászólások és 
kérdések is elhangzottak. A közmeghallgatáson 
minden kérdésre válaszoltak, így az eredetileg 
este nyolc óráig tervezett nyílt önkormányzati 
fórum fél tízkor fejeződött be. A polgármester 
teljes beszámolóját, a felvetődött kérdéseket és a 
részletes válaszokat megtalálják a város honlap-
ján. (www.kistarcsa.hu, önkormányzat, 2013. évi 
ülések jegyzőkönyvei).

Közmeghallgatás

önkormányzAt kistArcsAi hírAdó6

Döntések a legutóbbi képviselő-testületi ülésről (november 20.)

Uvacsek Csaba, Juhász József és Márkus József

A kép előterében Méhesné Horváth Erika és Juhász István

Közepes volt az érdeklődés

A képviselő-testület és 
Solymosi Sándor

Kiss Joachim vállalkozó kérdez…
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Elöljáróban elmondhatjuk, hogy a régiek 
sem merültek feledésbe. Eddigi kedvelt 
programjainkat idén is megtartjuk.

Mindjárt ősszel a hagyományos sportna-
punkat, a családi napot rendeztük meg. Már 
szeptemberben elkezdődött a programok 

szervezése. Idén először a szülői munkakö-
zösség aktív részvételével került megrende-
zésre. Nem kis munkát vállaltak magukra, 
mint a főzés megszervezését. Amíg a bog-
rácsokban rotyogtak az ínycsiklandó ételek, 
addig a sportolni vágyók focibajnokságon és 
sorversenyeken vehettek részt. A reggeli be-
melegítés és bemutató után Németh Rozália 
(Kondi doki) játékra hívta a mozogni vágyó 
gyermekeket és különböző vidám feladatok-
ban mérhették össze ügyességüket. Idén is 
megörvendeztettek bennünket bemutató-

jukkal a Marcipán Fitness Se, a Sentinel SE 
és a Harmónia Táncklub növendékei. Aki 
a csendesebb elfoglaltságot választotta az 
kézművesedhetett. A tanítók most is remek 
ötletekkel vártak kicsiket és nagyokat. Idén 
is volt gyöngyvasalás, készíthettek papírból 

képeket és apró díszeket, festhet-
tek, agyagozhattak és nemezel-
hettek is. A műveltségi vetélkedőn 
egyénileg vagy csapatokban mér-
hették össze tudásukat a verseny-
zők. 

Délután zeneiskolásaink ad-
tak egy növendékhangversenyt. 
A Pannónia Néptáncegyüttes idén 
is táncházzal, népviseleti kiállítás-
sal és népi játékokkal készült. Sor 

került egészségügyi 
szűrésre és könyv-
csereberére is. 

Az idő ismét nekünk 
kedvezett, mert hűvös 
reggeli kezdés után iga-
zán kellemes, napsüté-
ses időben tölhettünk el 
együtt egy vidám napot 
és délután kellemesen el-
fáradva mentünk haza.

(d)

Köszönetnyilvánítás a biztonságos járdáért
Tanulóink biztonságosan köze-
líthetik meg az épületünk főbe-
járatát. November közepén el-
készült a Széchenyi utcai járdát 
az iskolába vezető aszfaltsza-
kasszal összekötő térkövezett 
járda. Gyermekeink biztonsága 
érdekében korlát is felszerelés-
re került az autós közlekedésre 
kijelölt útszakasz oldalára.

Kistarcsa Város Képvise-
lő Testülete támogatta Szülői 
Munkaközösségünk és isko-
lánk pedagógusainak kezde-
ményezését. Köszönjük szépen!

Simándys bál
Iskolánk Szülői Munkaközössége, pedagógusaink segítségé-
vel, 2013. november 16-ára bált szervezett. A lelkes szervezés 
és munka jó célt szolgált: tanulói szekrények további bővítését 
tűztük ki célul. Az új szekrények hamarosan a gyermekek ren-
delkezésére állnak.

Minden kedves támogatónk segítségét köszönjük szépen!
Jutasi-Varró Diána Ildikó

igazgató

Új tanév, új feladatok, új kihívások a Simándi Általános IskolábanCsaládi 
nap

Focibajnokságot szerveztek a műfüves pályára

Az ebéd bográcsokban készült

„Teltház” a kézműves foglalkozáson
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„Ha a lelkünk egymáshoz ér, az adja az ünnep igazi értékét és melegét. Ha emellé szépen terített 
asztal társul, finom étkekkel, az emeli természetesen az ünnep fényét, de szeretet nélkül az anyagi 
világ értéktelen és elenyésző halmai lesznek csupán.” Simon András grafikusművész 

Kistarcsa Város Önkormányzata és az Alapszolgáltatási Központ meghirdeti I. Ka-
rácsonyi Adománygyűjtő Kampányát 2013. november 15. és 2013. december 13. kö-
zött, ahol számítunk minden kistarcsai lakos aktív közreműködésére.

Munkatársaink vállalják az adományok gyűjtését, tárolását, szortírozását és még a ka-
rácsony előtti, legkésőbb 2013. december 23-ig történő szétosztását.
Milyen adományokat várunk?

-  tartós élelmiszert: lisztet, cukrot, sót, rizst, búzadarát, olajat, száraztésztát, tartós 
tejet, készétel konzervet

-  jó minőségű, valódi csokoládét és szaloncukrot originált csomagolásban
-  új, gyermekeknek szóló könyvet, kifestő füzetet és játékokat szintén gyári csoma-

golásban
Hol és mikor várjuk az adományokat?

-  intézményünkben a Batthyány u. 2/a. címen nyitva tartási időben 
(hétfő és szerda: 08.00-18.00, kedd: 08.00-16.00, csütörtök és péntek: 08.00-14.00)
-  a „Mindenki Karácsonya” városi rendezvényen 2013. december 6-án pénteken 

14.00-18.00 óra között
…Gondoljunk bele közösen…
Mit vehetünk és adhatunk 200,- Ft-ból? …1kg lisztet…
…és 500,- Ft-ból?… 1kg cukrot és 1csomag tésztát…
esetleg 1000,- Ft-ból?… 1 l olajat, 1 l tejet és csokoládét is…
…Adni jó és felemelő érzés…

Megváltozott a ruhaosztás 
rendje az Alapszolgáltatási 

Központban

Az Alapszolgáltatási Központ Család-
segítő Szolgálata tájékoztatja minden 
meglévő és leendő ügyfelét, hogy 2013. 
november 13-tól átalakított rend szerint 
zajlik az intézményben a ruhaadományok 
szétosztása.
Az átalakítást két ütemben hajtjuk végre:
2013. 11. 13. és 2013. 12. 31. között hetente 
egy alkalommal vihet:

 −  saját részre minden felnőtt 3 db ruha-
neműt,

 −  minden szülő saját gyermekei részére, 
gyermekenként 1 garnitúra (alsó és fel-
ső) ruhát.

2014. 01. 01-jétől a ruhaosztás rendje:
 −  havonta egy alkalommal vihető a fenti 
mennyiségben ruhanemű

 −  az igényelt ruhadarab típusát és mére-
tét szükséges megadni, mert a ruhák 
kezelése a családgondozó feladata lesz.

A ruhaosztás napja változatlan: minden 
héten, szerdán 08.00-10.00 óra között.

Az átalakítással azon fáradozunk, hogy a 
beérkező adományok kezelése gyorsabb, át-
láthatóbb és kulturáltabb legyen, s igazod-
jon minden ügyfelünk igényéhez.

Mindenkit szeretettel várunk a szerdai 
ruhaadomány osztásokon!

Alapszolgáltatási Központ

Karácsonyi Adománygyűjtő 
Kampány

FILMKLUB az 
Alapszolgáltatási Központban

Az Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti 
Szolgálata 2013. szeptember 9-től minden hónap második hétfő-
jén 15 órai kezdettel „Ajánlott irodalmi művek filmen 5-8. osz-
tályos tanulók részére” címmel filmklubot indít gyerekeknek
A Filmklub programja 2013. szeptember - 2014. május között:

2013. december. 9. hétfő - (8. osztály részére) 
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig

2014. január. 13. hétfő - (5. osztály részére) 
Erich Kästner: A két Lotti

2014. február. 10. hétfő - (6. osztály részére) 
Jack London: A vadon szava

2014. március.10. hétfő - (7. osztály részére) 
Jókai Mór: Szegény gazdagok

2014. április.14. hétfő - (8. osztály részére) 
Erich Kästner: A repülő osztály

2014. május. 12. hétfő - (8. osztály részére) 
Móricz Zsigmond: Árvácska

Szeretettel várunk minden mozirajongó tizenévest a vetítésekre!
Helyszín: 2143 Kistarcsa, Batthyány u. 2/a. 
Elérhetőség: +36-20 568-7498

Állami támogatás otthonához! Önnek is vannak olyan lakással kapcsolatos tervei, amik még 
nem valósultak meg? Mikorra szeretné, hogy kész legyen? Gyermekének is szeretne megoldást 
találni? Örülne, ha mindehhez támogatást kapna, amit a saját megtakarításaihoz adnak? Ingye-
nes tájékoztatásért hívjon! Tóth Katalin ( OTP-partner ) 06-20-343-3838
Álláshirdetés Járműjavító cég kistarcsai irodájába heti egyszeri (félnapos) alkalomra takarítónőt 
keres. Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal az iroda@unimogszerviz.hu címen.
Tűzijáték vásár a Gödöllöi Tesconál pirotechnikusnál december 28-31-ig. Tel.: 06-30-32-48-884 
Termelői méz kapható! Kistarcsa, Holló u.19. Tel: 06-30-869-5261

 APRÓHIRDETÉS

Meghívó
Szeretettel hívjuk Önt és családját 

2013. december 15-én 
délután 5 órára 

a kistarcsai Római Katolikus 
Templomba

a Vivace kórus és az egyházközség 
zenekarának

Adventi koncertjére

Vezényel:

Kissné Bozó Sarolta



Pest megyében is találtak veszett rókát
A Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Igazgatóság közleménye
Három év után ismét találtak veszett vörös rókákat Magyarországon: szeptember közepe 
óta már 18 állatnál igazolták a fertőzést. A Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
esetek után 2013. november 7-én a Pest megyei Kőröstetétlen közigazgatási területén 
lévő tanya közelébe tévedő róka teteméből is kimutatták a veszettség vírusát. Felhívjuk a 
lakosság figyelmét, ha lakókörnyezetükben veszett állatot vagy tetemet találnak azonnal 
értesítsék a Kistarcsai Polgármesteri Hivatalt a 28/470-711, 28/470-712 telefonszámokon.
Veszettséggel kapcsolatos tudnivalók:
- A természetellenesen viselkedő (barátságos, vagy támadó magatartást mutató) vadon 

élő emlősállattal (róka, aranysakál, kóbor eb) ne érintkezzen!
- Ha jármű által elgázolt vagy ismeretlen ok miatt elhullott róka tetemet talál, ne érintse 

meg!
- Mindkét fenti esetben értesítse az állategészségügyi hatóságot! 
- Ha veszettségre gyanús állattal érintkezett, sürgősen keresse 

fel háziorvosát. 
- Ha házi kedvence a megszokottól eltérően viselkedik, vagy 

harapás nyomait véli felfedezni rajta, haladéktalanul értesítse 
szolgáltató állatorvosát! 

- Ne feledkezzen meg az ebek évenkénti kötelező veszettség el-
leni oltásáról! 

- Tekintettel a veszettség esetekre, kijáró házimacskák esetében 
is javasoljuk a veszettség elleni oltás beadatását a főváros és 
Pest megye területén.

A veszettség, vírus okozta fertőző járványos betegség, amely az 
agyvelő gyulladását okozza. A mai ismeretek szerint a klinikai 
tünetek megjelenése esetén a betegség minden esetben gyógyít-
hatatlan. Védekezés megelőző vakcinázással lehetséges.
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Komfortosabb fürdőszobát alakítottak ki a „Tulipán” csoportban
Örömmel tapasztaljuk, hogy a különböző pályázatokon való részvételek eredménye-
ként óvodánk egyes részei bővülnek, megújulnak.

Sajnos csoportunk mosdójára ezekből a támogatásokból még nem jutott pénz, ezért 
a tanév eleji szülői értekezleten a szülők összefogtak és felajánlották a segítségüket és 
anyagi támogatásukat, hogy korszerűbb és higiénikusabb környezetet biztosítsanak 
gyermekeiknek.

Így történt, hogy október 26-án, Dömötör napján, egy csapat lelkes szülő nekilátott a 
megtervezett felújításhoz. Az akciót komoly szervezés, beszerzési terv és támogatás előz-
te meg. Új mosdók, csapok, wc-k, elválasztó paravánok, valamint szagelszívó kerültek 

beépítésre.
A gyerekeknek nagyon tetszett a felújí-

tott fürdőszoba, különösen az új egykaros 
csapok, amelyeket könnyedén el tudnak 
már zárni, így „nem folyik el a víz”, ahogyan 
ők megfogalmazták. A beépített szagelszí-
vó pedig megfelelő levegőztetést biztosítva 
megszüntette az eddigi kellemetlen szago-
kat.

A „Tulipán” csoport gyermekei, az óvó 
nénik és a dadus néni egyaránt nagyon 
büszke azokra a szülőkre, akik gondoltak 
egy merészet és felújították a fürdőszobán-
kat, nem sajnálva időt, pénzt, energiát és 
lelkesedést erre a célra!

Külön köszönet a szervezésért és finanszírozásért Huszti Ágica apukájának!
Továbbá szeretnénk köszönetet mondani azoknak a szülőknek, akik részt vettek a meg-

tervezett felújításban:
 − Kovács Áron apukájának és anyukájának, 
 − Kóti Henriettének (szervezés és online kapcsolattartás a szülőkkel, tájékoztatás), 
 − Borkó Bence és Bálint apukájának,
 − Homa Helga és Lívia apukájának, Homa Helga és Lívia anyukájának (ellátásért)
 − Nagy Kornél apukájának
Továbbá köszönjük a többi szülőnek is, akik hozzájárulnak a felújítás költségeinek ará-

nyos térítéséhez.
Csuvarszki Pálné, Szász Gyöngyi óvónők

Átadás előtt a 
Tölgyfa Óvoda

December 2-án megnyit  
az óvoda a gyermekek előtt is

Kedves Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Tölgyfa Óvo-
da fejlesztése KMOP-4.6.1.-11-2012-0011 
pályázathoz kapcsolódó régi épületszárny 
felújítási munkái befejeződtek. 

Az érdeklődő szülők és a lakosság részé-
re 2013. november 28-án délután 16-17 óra 
között bejárást tartottunk, melyen meg le-
hetett tekinteni az egész intézményt.

2013. december 2-án reggel 6.00-órától a 
Tölgyfa Óvoda régi, megszokott helyén a 
Széchenyi u. 63. sz. alatt fogadja a gyer-
mekeket.

Minden szülő türelmét és a visszaköltöz-
tetésben résztvevő szülők segítségét ezúton 
is ismételten köszönjük.

Ratimovszky Tiborné óvodavezető

Nyílt nap a Tündérkuckóban
A Tündérkuckó nyílt nappal várta nov-
ember 9-én azokat, akik bepillantást sze-
rettek volna nyerni ennek a családi nap-
közinek az életébe. Sokan jöttek kicsik és 
nagyok, jókat játszottak és beszélgettek az 
itt dolgozókkal. 

A Tündérkuckó Családi Napközi és 
Fejlesztőközpont azonban szívesen meg-
mutatja a családi napközit mindazoknak, 
akik szeretnék jobban megismerni min-
dennapjaikat. Elérhetőség: tunderkucko.
com; tunderkucko@gmail.com

A gyerekek örömmel 
használják a felújított mosdót
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Sikeres Hapkidó szeminárium és övvizsga Kistarcsán
Sikeres Hapkido szeminári-
ummal és övvizsgával zárult 
október 19-én Kistarcsán az 
edzés. A Sentinel SE szerve-
zésében lebonyolított hat órás 
foglalkozáson Hegyes Imre 
3. danos taekwondo mester 
Hapkidoban piros övfokoza-
tot ért el.

Gratulálunk a mesternek és 
minden résztvevőnek, aki tel-
jesítette a szemináriumot.

Reméljük tavasszal a kö-
vetkező szemináriumon még 
több taekwondos próbálja ki a 
nagyon sokoldalú és hasznos 
sportágat.

sport kistArcsAi hírAdó10

A hagyomány már kötelez! Ezt szem előtt 
tartva most is egy színvonalas pörgős vízi-
labdatornát szervezett november 9-én Val-
kai Ferencné az uszoda vezetője. A mosta-
ni tornán személyesen vett részt Solymosi 
Sándor polgármester (kettős szerepben: fő-
védnökként és az „Önkormányzók” csapat 
tagjaként). Délután kettő órakor - lazán 
– tréningruhában nyitotta meg a rendez-
vényt és elmondta, hogy volt testnevelő 
tanárként nagyon örül, hogy egy ilyen 
tömegsport rendezvényen ennyien megje-
lentek. Reményét fejezte ki, hogy legköze-
lebb már a felújított uszodában tudják ezt 
az amatőr versenyt megrendezni, ugyanis 
az önkormányzat jövőre 48 millió forint 
(+Áfa) fordíthat az uszoda átépítésére. TAO 

támogatással kicserélik a sátrat és kicserélik a teljes gépészeti be-
rendezést. A polgármester mindenkinek jó versenyzést kívánt. 

A játékszabályok nem változtak, csapatonként 4 mezőnyjátékos 
és egy kapus szerepelhetett. Kétszer 7 percig játszhattak a fiúk, a 
minik pedig kétszer öt percig. A 17 csapat (kb. 100 benevezett já-
tékos) – köztük 3 vecsési - este nyolcig küzdött az érmekért. Most 
megengedték a vegyes csapatok indulását is, így hölgyek is be-
szállhattak a férfiak ellen. A torna a minik, 7-9 éves fiúk-lányok 
csatájával kezdődött. Ebben a kategóriában összesen három csa-
pat indult. A körmérkőzések után a következő sorrend alakult ki: 
1. Vecsés, 2. Cápák, 3. Csikóhalak

A fiúknál hat csapat küzdött az érmekért.(itt is indultak vegyes 
csapatok).Mindenki mindenkivel játszott, a győzelmet itt is a 
vecsésiek szerezték meg, 2. helyen végzett a „Csubakka”, 3. helyen 
pedig a „Buldózerek”.

A legkeményebb és legszínvonalasabb összecsapások a felnőt-

teknél alakultak ki. A nyolc nevezőt két csoportra osztották és a 
legjobbak játszhatták a döntőt. Solymosi Sándor csapata az „Ön-
kormányzók” jól vette az első akadályt, ugyanis 4:2-re győztek, 
aztán beleszürkültek a mezőnybe, így nem jutottak a döntőbe. Eb-
ben a kategóriában a dobogó tetejére a „Faterok” állhattak, ezüst-
érmes lett a Vecsés , a bronzérmet a „Rajna família” érdemelte ki. 

A nevező csapatokat és a kísérőket most is étellel és üdítővel 
kínálták. A 80 liter babgulyást és a 20 liter őzpörköltet Szilárdi 
László a Városi Művelődési Ház- Sportközpont és Könyvtár veze-
tője készítette. Polgár

XIII. amatőr vízilabdatorna

Solymosi Sándor 
gratulál a miniknek

Fiúk lányok egymás ellen
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A ÉS K KFT 2143 KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 56. IPARŰZÉSI ADÓ  403,400.00 Ft 
A ÉS K KFT 2143 KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 56. ÖSSZESEN  403,400.00 Ft 
ARNOLD-KOKO KFT 
"kt.a."

1131 BUDAPEST JÉGGYÁR UTCA 11. II/7. IPARŰZÉSI ADÓ  528,900.00 Ft 

ARNOLD-KOKO KFT 
"kt.a."

1131 BUDAPEST JÉGGYÁR UTCA 11. II/7. GÉPJÁRMŰADÓ  548,685.00 Ft 

ARNOLD-KOKO KFT 
"kt.a."

1131 BUDAPEST JÉGGYÁR UTCA 11. II/7. ÖSSZESEN  1,077,585.00 Ft 

BÁRDI WORK KFT "f.a." 1141 BUDAPEST JESZENÁK J.U.88. IPARŰZÉSI ADÓ  798,650.00 Ft 
BÁRDI WORK KFT "f.a." 1141 BUDAPEST JESZENÁK J.U.88. ÖSSZESEN  798,650.00 Ft 
BELLUS BÚTOR FAIPARI 
KFT

2143 KISTARCSA KÁPOLNA UTCA 44/B. IPARŰZÉSI ADÓ  625,500.00 Ft 

BELLUS BÚTOR FAIPARI 
KFT

2143 KISTARCSA KÁPOLNA UTCA 44/B. ÖSSZESEN  625,500.00 Ft 

BER-GA BAU KFT "f.a." 1165 BUDAPEST HUNYADVÁR UTCA 61. IPARŰZÉSI ADÓ  1,413,750.00 Ft 
BER-GA BAU KFT "f.a." 1165 BUDAPEST HUNYADVÁR UTCA 61. ÖSSZESEN  1,413,750.00 Ft 
BERTA ISTVÁN 2143 KISTARCSA BAROSS GÁBOR U. 50. LC. GÉPJÁRMŰADÓ  297,085.00 Ft 
BERTA ISTVÁN 2143 KISTARCSA BAROSS GÁBOR U. 50. LC. ÖSSZESEN  297,085.00 Ft 
BIG-BAU UNIO KFT 
"kt.a."

2143 KISTARCSA DAMJANICH UTCA 12. IPARŰZÉSI ADÓ  445,650.00 Ft 

BIG-BAU UNIO KFT 
"kt.a."

2143 KISTARCSA DAMJANICH UTCA 12. GÉPJÁRMŰADÓ  41,239.00 Ft 

BIG-BAU UNIO KFT 
"kt.a."

2143 KISTARCSA DAMJANICH UTCA 12. ÖSSZESEN  486,889.00 Ft 

BÍRÓ LÁSZLÓ ERNŐ 2143 KISTARCSA BATTHYÁNY U. 07.C. TT 19. GÉPJÁRMŰADÓ  503,941.00 Ft 
BÍRÓ LÁSZLÓ ERNŐ 2143 KISTARCSA BATTHYÁNY U. 07.C. TT 19. ÖSSZESEN  503,941.00 Ft 
CAN YANG KFT "v.a." 1042 BUDAPEST KASSAI UTCA 9. VI. EM. 40. IPARŰZÉSI ADÓ  298,050.00 Ft 
CAN YANG KFT "v.a." 1042 BUDAPEST KASSAI UTCA 9. VI. EM. 40. ÖSSZESEN  298,050.00 Ft 
CF-BAU KFT 2144 KEREPES SZABADSÁG ÚT 117. IPARŰZÉSI ADÓ  504,550.00 Ft 
CF-BAU KFT 2144 KEREPES SZABADSÁG ÚT 117. ÖSSZESEN  504,550.00 Ft 
DAUBER 2000.ÉPITŐIP.
KER. SZ.BT

2142 NAGYTARCSA ÁRPÁD FEJEDELEM U. 7. IPARŰZÉSI ADÓ  338,100.00 Ft 

DAUBER 2000.ÉPITŐIP.
KER. SZ.BT

2142 NAGYTARCSA ÁRPÁD FEJEDELEM U. 7. GÉPJÁRMŰADÓ  169,276.00 Ft 

DAUBER 2000.ÉPITŐIP.
KER. SZ.BT

2142 NAGYTARCSA ÁRPÁD FEJEDELEM U. 7. ÖSSZESEN  507,376.00 Ft 

DEK-LA-VILL KFT 2143 KISTARCSA RAKTÁR KRT 5. IPARŰZÉSI ADÓ  1,109,100.00 Ft 
DEK-LA-VILL KFT 2143 KISTARCSA RAKTÁR KRT 5. ÖSSZESEN  1,109,100.00 Ft 
DOIT INFORMATIKAI 
ÉS SZOLG.BT

2143 KISTARCSA ARANY JÁNOS U.22. IPARŰZÉSI ADÓ  220,200.00 Ft 

DOIT INFORMATIKAI 
ÉS SZOLG.BT

2143 KISTARCSA ARANY JÁNOS U.22. ÖSSZESEN  220,200.00 Ft 

FEKETE GYöRGY 2143 KISTARCSA RóZSA U. 45. GÉPJÁRMŰADÓ  324,330.00 Ft 
FEKETE GYöRGY 2143 KISTARCSA RóZSA U. 45. ÖSSZESEN  324,330.00 Ft 
GAL BAU EUROPA KFT 2143 KISTARCSA BATTHYÁNY UTCA 10 IPARŰZÉSI ADÓ  207,800.00 Ft 
GAL BAU EUROPA KFT 2143 KISTARCSA BATTHYÁNY UTCA 10 ÖSSZESEN  207,800.00 Ft 
GAL-BAU 2005 BT 2143 KISTARCSA BATTHYÁNY U. 10. IPARŰZÉSI ADÓ  946,595.00 Ft 
GAL-BAU 2005 BT 2143 KISTARCSA BATTHYÁNY U. 10. ÖSSZESEN  946,595.00 Ft 
GLAITZÁR LAJOS 2143 KISTARCSA SZÉCHENYI U. 43. GÉPJÁRMŰADÓ  1,175,580.00 Ft 
GLAITZÁR LAJOS 2143 KISTARCSA SZÉCHENYI U. 43. ÖSSZESEN  1,175,580.00 Ft 
HITELES HELY TAN.
AD.ÉS SZ.KFT.

2143 KISTARCSA DEÁK FERENC U. 10. IPARŰZÉSI ADÓ  321,998.00 Ft 

HITELES HELY TAN.
AD.ÉS SZ.KFT.

2143 KISTARCSA DEÁK FERENC U. 10. ÖSSZESEN  321,998.00 Ft 

HÓRUSZ INGATLAN 
KFT

2112 VERESEGY-
HÁZ

HUSZÁR U. 1. 1/4. IPARŰZÉSI ADÓ  357,751.00 Ft 

HÓRUSZ INGATLAN 
KFT

2112 VERESEGY-
HÁZ

HUSZÁR U. 1. 1/4. ÖSSZESEN  357,751.00 Ft 

INTERTÁRS 2005. KFT 
"f.a."

2143 KISTARCSA RAKTÁR KRT. 5. IPARŰZÉSI ADÓ  574,600.00 Ft 

INTERTÁRS 2005. KFT 
"f.a."

2143 KISTARCSA RAKTÁR KRT. 5. GÉPJÁRMŰADÓ  315,000.00 Ft 

INTERTÁRS 2005. KFT 
"f.a."

2143 KISTARCSA RAKTÁR KRT. 5. ÖSSZESEN  889,600.00 Ft 

KAKTUSZVIRÁG BT."f.a." 2143 KISTARCSA RAKTÁR KRT. 1. IPARŰZÉSI ADÓ  131,950.00 Ft 
KAKTUSZVIRÁG BT."f.a." 2143 KISTARCSA RAKTÁR KRT. 1. GÉPJÁRMŰADÓ  468,600.00 Ft 
KAKTUSZVIRÁG BT."f.a." 2143 KISTARCSA RAKTÁR KRT. 1. ÖSSZESEN  600,550.00 Ft 
KÉRI ZOLTÁN 2143 KISTARCSA DÓZSA GYÖRGY UTCA 6 GÉPJÁRMŰADÓ  386,500.00 Ft 
KÉRI ZOLTÁN 2143 KISTARCSA DÓZSA GYÖRGY UTCA 6 ÖSSZESEN  386,500.00 Ft 
KISTARCSA INVEST 
KFT "v.a."

2143 KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 56. IPARŰZÉSI ADÓ  453,500.00 Ft 

KISTARCSA INVEST 
KFT "v.a."

2143 KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 56. ÖSSZESEN  453,500.00 Ft 

KUN TIBOR 2143 KISTARCSA TOLDI MIKLÓS U. 28. IPARŰZÉSI ADÓ  206,150.00 Ft 
KUN TIBOR 2143 KISTARCSA TOLDI MIKLÓS U. 28. GÉPJÁRMŰADÓ  47,196.00 Ft 
KUN TIBOR 2143 KISTARCSA TOLDI MIKLÓS U. 28. ÖSSZESEN  253,346.00 Ft 
LEE-MIX KFT. 1204 BUDAPEST VÉCSEY U.97. IPARŰZÉSI ADÓ  505,300.00 Ft 
LEE-MIX KFT. 1204 BUDAPEST VÉCSEY U.97. ÖSSZESEN  505,300.00 Ft 
LEEDS TRANS KFT. 2143 KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 56/F. IPARŰZÉSI ADÓ  286,500.00 Ft 
LEEDS TRANS KFT. 2143 KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 56/F. ÖSSZESEN  286,500.00 Ft 

LUCULLUS-2001. BT. 
"v.a."

5231 FEGYVERNEK DÓZSA GY. UTCA 155 IPARŰZÉSI ADÓ  190,750.00 Ft 

LUCULLUS-2001. BT. 
"v.a."

5231 FEGYVERNEK DÓZSA GY. UTCA 155 GÉPJÁRMŰADÓ  21,000.00 Ft 

LUCULLUS-2001. BT. 
"v.a."

5231 FEGYVERNEK DÓZSA GY. UTCA 155 ÖSSZESEN  211,750.00 Ft 

MONEY & FASHION KFT 2143 KISTARCSA VÖLGY U. 44. IPARŰZÉSI ADÓ  351,250.00 Ft 
MONEY & FASHION KFT 2143 KISTARCSA VÖLGY U. 44. ÖSSZESEN  351,250.00 Ft 
MY HOME INVEST 
KFT. "f.a."

2143 KISTARCSA KOSSUTH LAJOS UT 15. GÉPJÁRMŰADÓ  363,833.00 Ft 

MY HOME INVEST 
KFT. "f.a."

2143 KISTARCSA KOSSUTH LAJOS UT 15. ÖSSZESEN  363,833.00 Ft 

NAGY-VARGA MÓNIKA 2144 KEREPES SZILASLIGETI ÚT 36. TELEKADÓ  256,770.00 Ft 
NAGY-VARGA MÓNIKA 2144 KEREPES SZILASLIGETI ÚT 36. ÖSSZESEN  256,770.00 Ft 
NOV-SPED PLUSZ KFT. 2143 KISTARCSA VÖLGY UTCA 44/D. ÉP. 

FSZ. 4.
IPARŰZÉSI ADÓ  261,900.00 Ft 

NOV-SPED PLUSZ KFT. 2143 KISTARCSA VÖLGY UTCA 44/D. ÉP. 
FSZ. 4.

ÖSSZESEN  261,900.00 Ft 

POOLCONTROLL KFT 
"f.a."

2141 CSÖMÖR HUNYADI U.21. IPARŰZÉSI ADÓ  4,338,000.00 Ft 

POOLCONTROLL KFT 
"f.a."

2141 CSÖMÖR HUNYADI U.21. ÖSSZESEN  4,338,000.00 Ft 

PRIMULA-MED KFT. 
"f.a."

1022 BUDAPEST RÓKUSHEGYI LÉPCSŐ.7. IPARŰZÉSI ADÓ  1,212,200.00 Ft 

PRIMULA-MED KFT. 
"f.a."

1022 BUDAPEST RÓKUSHEGYI LÉPCSŐ.7. GÉPJÁRMŰADÓ  15,450.00 Ft 

PRIMULA-MED KFT. 
"f.a."

1022 BUDAPEST RÓKUSHEGYI LÉPCSŐ.7. ÖSSZESEN  1,227,650.00 Ft 

PRIVÁTE BROK.NET-
WORK MARK.KFT.

2143 KISTARCSA ARANY J.U.35. IPARŰZÉSI ADÓ  511,250.00 Ft 

PRIVÁTE BROK.NET-
WORK MARK.KFT.

2143 KISTARCSA ARANY J.U.35. ÖSSZESEN  511,250.00 Ft 

RADIÁN KFT 2143 KISTARCSA MÁRIA U. 36. IPARŰZÉSI ADÓ  181,650.00 Ft 
RADIÁN KFT 2143 KISTARCSA MÁRIA U. 36. GÉPJÁRMŰADÓ  99,150.00 Ft 
RADIÁN KFT 2143 KISTARCSA MÁRIA U. 36. ÖSSZESEN  280,800.00 Ft 
RÁCZ ÁLL.-ELL NAGY-
KER KFT.

2143 KISTARCSA RAKTÁR KRT. 11 GÉPJÁRMŰADÓ  930,948.00 Ft 

RÁCZ ÁLL.-ELL NAGY-
KER KFT.

2143 KISTARCSA RAKTÁR KRT. 11 ÖSSZESEN  930,948.00 Ft 

RHINO GYM KFT 2143 KISTARCSA SZABADSÁG U.56. IPARŰZÉSI ADÓ  41,900.00 Ft 
RHINO GYM KFT 2143 KISTARCSA SZABADSÁG U.56. GÉPJÁRMŰADÓ  184,555.00 Ft 
RHINO GYM KFT 2143 KISTARCSA SZABADSÁG U.56. ÖSSZESEN  226,455.00 Ft 
RÓZSASAFE KFT."f.a." 4026 DEBRECEN PÉTERFIA UTCA 4. II/205 IPARŰZÉSI ADÓ  324,500.00 Ft 
RÓZSASAFE KFT."f.a." 4026 DEBRECEN PÉTERFIA UTCA 4. II/205 ÖSSZESEN  324,500.00 Ft 
S.P.B. TUNING Kft "f.a." 1139 BUDAPEST FORGÁCH U. 8. I/108. IPARŰZÉSI ADÓ  1,408,000.00 Ft 
S.P.B. TUNING Kft "f.a." 1139 BUDAPEST FORGÁCH U. 8. I/108. GÉPJÁRMŰADÓ  414,570.00 Ft 
S.P.B. TUNING Kft "f.a." 1139 BUDAPEST FORGÁCH U. 8. I/108. ÖSSZESEN  1,822,570.00 Ft 
SINKÓ CSABA 2143 KISTARCSA TERÉZIA U. 16. GÉPJÁRMŰADÓ  484,778.00 Ft 
SINKÓ CSABA 2143 KISTARCSA TERÉZIA U. 16. ÖSSZESEN  484,778.00 Ft 
SZIKKADT SPED KFT. 2143 KISTARCSA RÓZSA U. 45. GÉPJÁRMŰADÓ  451,797.00 Ft 
SZIKKADT SPED KFT. 2143 KISTARCSA RÓZSA U. 45. ÖSSZESEN  451,797.00 Ft 
SZILABAU 2003 KFT. 
"v.a."

1136 BUDAPEST HEGEDŰS GY. U.8.IV/2 IPARŰZÉSI ADÓ  891,750.00 Ft 

SZILABAU 2003 KFT. 
"v.a."

1136 BUDAPEST HEGEDŰS GY. U.8.IV/2 ÖSSZESEN  891,750.00 Ft 

SZUPER-BAU VERTIKÁL 
KFT."f.a."

2143 KISTARCSA PF.31.RAKTÁR KRT.5. IPARŰZÉSI ADÓ  103,550.00 Ft 

SZUPER-BAU VERTIKÁL 
KFT."f.a."

2143 KISTARCSA PF.31.RAKTÁR KRT.5. GÉPJÁRMŰADÓ  264,000.00 Ft 

SZUPER-BAU VERTIKÁL 
KFT."f.a."

2143 KISTARCSA PF.31.RAKTÁR KRT.5. ÖSSZESEN  367,550.00 Ft 

TOP GLAS AUTÓÜVEG 
KER. KKT

3763 BÓDVASZILAS JÓZSEF ATTILA UTCA 2. IPARŰZÉSI ADÓ  307,765.00 Ft 

TOP GLAS AUTÓÜVEG 
KER. KKT

3763 BÓDVASZILAS JÓZSEF ATTILA UTCA 2. ÖSSZESEN  307,765.00 Ft 

TWIN HAUSE ÉPITŐIP.
KFT."kt.a."

2143 KISTARCSA ISMERETLEN IPARŰZÉSI ADÓ  583,050.00 Ft 

TWIN HAUSE ÉPITŐIP.
KFT."kt.a."

2143 KISTARCSA ISMERETLEN GÉPJÁRMŰADÓ  32,683.00 Ft 

TWIN HAUSE ÉPITŐIP.
KFT."kt.a."

2143 KISTARCSA ISMERETLEN ÖSSZESEN  615,733.00 Ft 

ÚJVÁRI FERENC 2143 KISTARCSA AULICH LAJOS U. 34. IPARŰZÉSI ADÓ  600,961.00 Ft 
ÚJVÁRI FERENC 2143 KISTARCSA AULICH LAJOS U. 34. GÉPJÁRMŰADÓ  106,653.00 Ft 
ÚJVÁRI FERENC 2143 KISTARCSA AULICH LAJOS U. 34. ÖSSZESEN  707,614.00 Ft 
VASVÁRI KER.SZOLG.
BT."f.a."

2143 KISTARCSA EPERJESI U. 9. IPARŰZÉSI ADÓ  304,000.00 Ft 

VASVÁRI KER.SZOLG.
BT."f.a."

2143 KISTARCSA EPERJESI U. 9. ÖSSZESEN  304,000.00 Ft 

XANDEX KFT. 3525 MISKOLC ARANY JÁNOS TÉR 1. IPARŰZÉSI ADÓ  557,109.00 Ft 
XANDEX KFT. 3525 MISKOLC ARANY JÁNOS TÉR 1. ÖSSZESEN  557,109.00 Ft 

Tájékoztatom Önöket, hogy az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. Törvény 55/B.§-a feljogosítja 
az önkormányzati adóhatóságot arra, hogy a he-
lyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a száz-
ezer – magánszemélyek esetében az ötvenezer – 
forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan 

fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét 
(elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephe-
lyét, adóazonosító számát és az adótartozás ösz-
szegét a helyben szokásos módon közzétegye. 

Az önkormányzati adóhatóság - adófizetési 
morál erősítése érdekében – élni kíván a törvé-

nyi lehetőséggel és rendszeresen közzéteszi a 
hátralékosok listáját a Polgármesteri Hivatal hir-
detőtábláján, a honlapján (www.kistarcsa.hu) és 
a Kistarcsai Híradóban. 

 Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző

Adósok listájának közzététele

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi xCII. törvény 55/b. § alapján 2013. október 31-i állapot szerint 90 napon túli 200.000 Ft-ot meghaladó hátralékok esetében



 Katolikus

 Református

A temető

„..akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget.” (Zsolt.127, 2.)

A Magyar Értelmező Kéziszótár (1972) a 
temető címszó alatt ezt írja: A halottak 
eltemetésére hivatalosan kijelölt terület. 
A görög coemeterium szó, az alvók helyét 
jelenti. 

Az ember természetéhez mindig hozzá-
tartozott, hogy hallottait tiszteleje, és meg-
felelő módon eltemesse. (Kivétel: háborúk, 
ellenség, gyűlölet.) Az Ószövetségben és az 
ókorban csak a város falain kívül lehetett 
temetni. A római jog elismerte a különféle 
temetkezési társulatok létezését, és ezeket 
a keresztényekre nézve még az üldözések 
alatt is tiszteletben tartották. Így alakulha-
tott ki Róma és az ókori városok környékén 
a keresztények közös temetkezési helyei, 
melyeket lefelé mélyített folyósokkal bőví-
tettek, ha oldalirányú terjeszkedésre már 
nem volt lehetőség. Ezek lettek a katakom-
bák, vagyis temetkezési helyek, melyeket 
később búvóhelyként használtak, vagy itt 
tartották a szentmiséket. Különösen tisztel-
ték a híres vértanuk temetési helyét. 

A középkor elején megszűnt a városon 
kívüli temetés törvénye. Így lehetett te-
metni templomokban, előcsarnokokban, 
altemplomokban, templom körül. Magyar-
országon kis településeknél, falvakban, 
gyakorlatban volt a templom körüli teme-
tés. Templomokat szerették egy magaslatra 
építeni, és körülötte temetni. Ezek voltak a 
templom-dombok. A sírokat kereszttel je-
lölték meg, a temetőket, pedig megáldot-
ták. Az egyház ma is a „szent helyek” kö-

zött tartja számon a hívek temetkezésére 
szánt és megáldott temetőket. 

Valamikor vidéki viszonylatban az 
egyházközségeknek saját temetőjük volt. 
A katolikus egyházközségek temetőiben 
nagy előszeretettel kápolnákat építettek. 
Itt néha szentmiséket mutattak be a meg-
halt hívek lelki üdvösségükért. Gyakorlat 
volt az is, amikkor egy-egy család épített 
kápolnát, mely részben kriptául is szolgált. 
Nagy kőfeszület állítása is gyakori volt a 
temetőkben, lépcsőzetes kialakítással. Itt 
halottak napján, és novemberben a ha-
lottak hónapjában gyertyát gyújtottak, és 
imádkoztak halottaikért. Ezt a gyakorlatot 
általában azok követték, akiknek elhunyt 
szeretteiket ismeretlen helyeken temették 
el, vagy ismert helyen, de nagyon messze, 
és nem volt rá lehetőségük, hogy felkeres-
sék e helyeket. (Hősi halottak.) 

Az egyház kéri, hogy katolikus vallású 
hívei sírját kereszttel jelöljék meg. Más 
vallásúaknál a fejfa használatos. Vigyáz-
zanak a temető tisztaságára, rendjére, és a 
szent helynek kijáró tisztelettel legyenek 
ott. A hívek elhunyt rokonaik tiszteletére, 
a sírhalom helyén síremlékeket készítenek, 
melyeket meg is szokták áldani. Templo-
mokban nem szoktak temetni. Kivéve a 
római pápát, bíborost, megyés püspököt. 
Ez a tilalom kimondottan templomokra 
vonatkozik, kápolnákra nem. A templo-
mok alatt lévő altemplomba lehet temetni, 
hiszen azok az altemplomok nem a rend-

szeres szentmiséknek a helyei. A székes-
egyházak altemplomaiban temetik el a 
megyéspüspököt, a segédpüspököt, a püs-
pöki helynököt, és lehet a kanonokot is. 
Szerzetesek kezelésében lévő templomok 
altemplomában temették el a szerzetes kö-
zösséghez tartozókat. De az is gyakorlat 
volt, hogy a temetőkben kriptát építettek, 
szerzetesek részére, vagy külön temetői 
területük volt. 

Új templomok építésénél az altemplomot 
úgy alakították ki, hogy urnák elhelyezé-
sére is alkalmas legyen. Az urnahelyek 
bevételéből építették a templomot. Ezeket 
az altemplomokat meghatározott időkben 
nyitva tartják. Így látogatni lehet halotta-
kat, mint a temetőkben. 

A temetőket bekerítik, rendszeresen nyit-
ják, zárják. Ezzel természetesen nem tud-
ják megakadályozni a kegyeletet mélyen 
sértő „sírgyalázókat”. Elitélendők azok, 
akik akár virágot lopnak a sírokról, akár a 
síremlékekről fémtárgyakat feszítenek le, 
akár erőfitogtatásból sírköveket rongálnak 
meg, vagy ledöntik. Szép gyakorlat, hogy a 
nagy háborúk után a hősi halottaknak te-
metőrészt biztosítanak, és hősi emlékművet 
állítanak. 

A temetők bejáratánál sok helyen olvas-
hatjuk: Feltámadunk. A gondolkodó ember 
számára a temető szent hely. Értékeljük 
halottainkat, akik nemcsak valamikor, de 
most is a mieink. 

Somlai József nyugdíjas plébános

A zsoltár az Isten nélküli munkát nevezi 
hiábavaló fáradozásnak, és áldást ígér a ben-
ne bízók számára. Mi már tudjuk, hogy Is-
ten minket Jézusért szeret, ezért legnagyobb 
gondjaink közepette is nyugodtan hajthat-
juk pihenésre a fejünket. Isten „nem hagy 
el álmodban, váratlan események sodrában, 
kiszolgáltatottságodban, de még a halálban 
sem. Karjaiban visz át az ő országába. Nem 
kellene kezébe tenned végre az életedet?” 
(Végh Miklós) Isten gyermekeként élni nem 
terhes kötelesség, hanem lehetőség a külső 
háborúságok közti belső békességre, meg-
nyugvásra. Így lehetünk hajszolt világunk-
ban nyugalmat sugárzó emberekké.
Gyülekezetünk ifjúsági csoportja
Isten iránti hálával írom, hogy a megelőző 
hónapok során sok áldásban volt részünk 
az ifjúsági csoportban. A beszélgetéseket 
János evangéliuma alapján tartjuk. Olyan 
fiatalok kapcsolódtak be idén az ifibe, akik 
jó kérdéseket vetnek fel, így lelki beszélge-
tések alakultak ki, szemben a korábbi idő-
vel, amikor alig mert valaki megszólalni. 
Különböző szempontokat ütköztetnek, jól 
érvelnek és kérdeznek. Szinte észre se vesz-
szük, hogy milyen gyorsan elszaladt ez az 
óra. Istennek adtunk hálát gyülekezetünk 
hívő ifjúsági csoportjáért. 

Létezik a gyülekezeti munkának egy 
belső dinamikája: ha a közösség eléri ezt 
számban és intenzitásban, akkor érzik jól 
benne magukat, akkor kezd el magától is 
növekedni a csoport. 

Szeretettel várjuk mindazokat a refor-
mátus fiatalokat, akik a Biblia törvényei 
szerinti, Istennek tetsző, hívő életet szeret-
nének élni, hogy jöjjenek az ifjúság biblia-
órákra! 

Adventi programjaink
- November 30-án, szombaton 2-4 óráig ka-
rácsonyi ajándékkészítés és játszóház lesz 
a Kistarcsai Református Templom mögötti 
gyülekezeti házban. A részvétel ingyenes. 
Hozzanak ollót, ragasztót. Minden mást 
biztosítunk. Sok szeretettel várjuk a gyer-
mekeket, szülőket, nagyszülőket! 

 Ezalatt a szülők adventi koszorúikat ké-
szíthetik el közösen, amihez fenyőt bizto-
sítunk. A koszorúalapot és díszeket min-
denki hozza magával. De ha a szülők nem 
tudnak maradni, gyermeküket itt hagy-
hatják a foglalkozáson és visszajöhetnek 
értük. Természetesen szeretettel várunk 
olyan szülőket, nagyszülőket is, akik gyer-
mekeik unokáik nélkül tudnak jönni. Igen 
nagy öröm látni, hogy a felnőttek között 

milyen boldog beszélgetés alakul ki a ko-
szorúkészítés közben.
- December 1-jén, advent első vasárnapján 
úrvacsorát osztunk az istentiszteleten.
- Az adventi lelki készülődés időpontja: 
december 17-20-ig, keddtől péntekig este 6 
órakor,  istentiszteletek keretében, a refor-
mátus templomban. 

December 24-én 2 órakor gyermekka-
rácsony! Sokáig nem is tudtam, hogy mi-
lyen alkalmas időpont szenteste délutánja 
a gyermekkarácsonyi műsorra. Otthon 
délelőtt mindent elkészít a család. A gyer-
mekkarácsonyról hazaérve pedig éppen 
alkalmas az időpont a családban a gyer-
tyák meggyújtására. Örömmel látom, hogy 
minden évben szépen megtelik a templom 
gyermekekkel, szülőkkel, nagyszülőkkel, 
családtagokkal. Minden gyermek kap egy 
kicsiny szerepet a műsorban. Ehhez viszont 
előre tudnunk kell, hogy kik lesznek itthon, 
kik nem. Kérjük, hogy akik el fognak utaz-
ni, értesítsenek, hogy ne adjunk szerepet 
gyermekeiknek. Minden évben jelzi egy-
egy gyermek, hogy csak néma szerepet kér. 
Természetesen a kicsiknél ezt elfogadjuk. – 
Mindenkit szeretettel várunk!

Riskó János református lelkész

hitélet kistArcsAi hírAdó12
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• vizsgáztatás
• klíma töltés,
•  hivatalos Bosch szak-

műhely

• javítás
•  diagnosztika (motor, 

ABS, stb.)

Varga István,  
magyar rally bajnok, 
autószerelő mester

Nyitva tartás: 
H-P: 8-17-ig

Csömör, Kistarcsa Határ út
Telefon: 28/445-244, 06-30/9647-669

3D computeres futóműállító 
technológia

R.H.Dental
Fogorvosi rendelôk és

Fogtechnikai laboratórium
Kistarcsa, Árpád vezér u. – Szt. László u. sarok

BEJELENTKEZÉS: (06-28) 472-400 (munkaidôben)
(06-30) 251-61-60 és (06-30) 823-34-64 (non-stop)

rhdental@rhdental.hu
www.rhdental.hu www.szajapolas.com

Várjuk kedves pacienseinket
fogorvosi rendelônkben!

Extra minôségû fogpótlások 
kedvezô áron (cirkon hidak).
Konzerváló fogászat és felnôtt 

fogszabályozás.

Akciós áron cirkon hidak 
és implantációk!

Kistarcsai 
privát rendelésünk:

Hétfô és szerda: 
16–20 Dr. Répay Klára

Szerda 9–14 és péntek 14–20 
Dr. Farczádi Tímea

R.H. Dental Kistarcsa, Árpád Vezér u. 5.
Tel: 06 28 472 400, 06 30 251 6160, 06 30 273 1669

Rendelés: hétfô, szerda: 16-20 dr. Répay Klára
  kedd: 8-14 csütörtök,  

péntek 16-20 dr. Farczádi Tímea
 Fogtechnika nyitva hétköznap 8-16

Áldott békés karácsonyt kívánunk pacienseinknek: 

dr. Répay Klára és dr. Farczádi Tímea

2014-ben is változatlanul várják Önöket fogászatunkon.
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Állati-Jó Eledelek boltja

Fagyasztott áru 
Bábolna-Purina 
táp
Takarmány-áru: 

kukorica, búza, árpa, 
korpa, zab, borsó
vegyes tyúk darák

Kutya-cica, díszállat eledel

Kerepes, Szőlő u. 182. 

Nyitva tartás: 
H- P: 8.00 – 17.30-ig
Szombat: 8.00 – 13.00-ig
Tel.: 06-70-2647476
Házhozszállítással

kukorica, búza, árpa, 

Tisztelt Lakóközösség! Kedves szomszédok!

Egy súlyos és mindnyájunkat érintő problémára szeretnénk fel-
hívni a fi gyelmüket és segítségüket kérni.

Az utóbbi hónapokban Kakastelepen (kórház környéke) elsza-
porodtak a patkányok és újabban menyétek is fel-feltűnnek. Nem-
régiben a helyi újságban is felhívták a lakosság fi gyelmét, hogy 
városszerte sokasodik a patkányok jelenléte.

Csak úgy tudjuk visszaszorítani 
őket, ha mind fi gyelünk a por-
tánkra, rendben tartjuk, illetve 
ha védekezünk ellenük csapdák-
kal és mérgekkel. Mivel viszony-
lag sok macska és kutya van környe-
zetünkben a kihelyezett mérgekkel óvatosan 
kell bánnunk! Kedvenceinkre is veszélyt jelent-
hetnek, akár pusztulásukhoz is vezethet. Az 
interneten remek csapdákat és méreg elhe-
lyező dobozokat lehet vásárol-
ni jó áron, amik biztonságosak 
kedvenceinkre nézve is.

Fontos! Attól még, hogy reggel nem köszöntenek minket az 
ajtónk előtt ülve, igenis az életterünkben, kertjeinkben vannak, 
autóinkba költözhetnek, súlyos anyagi károkat okozva. Ha fi -
gyelmesek vagyunk, észrevehetjük a rájuk utaló jeleket, pl.: ürü-
lékük. 

Még egy nagyon fontos dolog, és itt kérjük a segítségüket: sok-
kal hatásosabb, ha mind írtjuk őket, nem pedig csak 1-2 család!

Előre is köszönjük segítségüket, reméljük, a jövőben együtt 
védhetjük otthonainkat, hisz mindenki érdeke, hogy ne tudja-
nak elszaporodni!

Néhány információ a patkányokról és viselkedésükről
Már három hónapos életkorukban ivarérettek. Vemhessége 

mindössze három hét, s egy nőstény házi patkány évente 2-4, a 
vándorpatkány 3-7 alkalommal ellik 10-körüli utódot (a szélső-
érték akár 20 is lehet). 40-70 új egyed/év!

Magatartásuk territoriális, vagyis a kisebb-nagyobb csoport (álta-
lában a 15-30 egyedből álló család) saját területét megjelöli és védi. 
A házi patkány inkább a föld feletti terüle teket (szemétkupacok, 

farakások, trágya, ólak, falba fúrt üregek, kamrák, padlások, 
stb.), míg a vándorpatkány a szennyezettebb, föld alatti 

„élettereket” részesíti előnyben (kanálisok, szenny-
víz-csatornák, trágyaaknák, pincék, stb.).

Az idegen táplálékkal szemben bizalmatla-
nok (így kezdetben a csalétekkel szemben is).

Ragaszkodnak a megszokott dolgaikhoz 
(búvóhelyükhöz, és szagjelzéseikkel ellátott 
útvonalaikhoz). Ha ezekre az útvonalakra 
helyezik ki a csapdákat, vagy a mérget, ak-

kor jó esély van az ellenük való küzdelemben. 
Ez azonban nem ennyire egyszerű, mivel a pat-

kány gyanakvó, igen óvatos állat.
Csak olyan méreg eredményes, ami nagyon lassan fejti ki mér-

gező hatását, mert csak így van esély arra, hogy több példány is 
egyen a méregből. 

Jó szolgálatot tesznek a pépes („fi lteres”) rágcsáló irtó szerek, 
mert ezeket a patkány gyakran a fészkébe viszi az utódai számára.

Nem elhanyagolható kártétel, hogy rongálják az épületeket, 
azok falaiban lyukakat, járatokat fúrnak, megrágják a faszerkeze-
teket, a vezetékeket, a szigetelést, a berendezési tárgyakat.
(forrás: http://daam.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1076397)

Bazsó Tiborné

Az utóbbi hónapokban környékünkön elszaporodtak a patkányok

városszerte sokasodik a patkányok jelenléte.
Csak úgy tudjuk visszaszorítani 

őket, ha mind fi gyelünk a por-
tánkra, rendben tartjuk, illetve 
ha védekezünk ellenük csapdák-
kal és mérgekkel. Mivel viszony-
lag sok macska és kutya van környe-
zetünkben a kihelyezett mérgekkel óvatosan 
kell bánnunk! Kedvenceinkre is veszélyt jelent-
hetnek, akár pusztulásukhoz is vezethet. Az 
interneten remek csapdákat és méreg elhe-
lyező dobozokat lehet vásárol-
ni jó áron, amik biztonságosak 

A házi patkány inkább a föld feletti terüle teket (szemétkupacok, 
farakások, trágya, ólak, falba fúrt üregek, kamrák, padlások, 

stb.), míg a vándorpatkány a szennyezettebb, föld alatti 
„élettereket” részesíti előnyben (kanálisok, szenny-

víz-csatornák, trágyaaknák, pincék, stb.).

Ez azonban nem ennyire egyszerű, mivel a pat-

IMPLANT ÉS KOZMETIKAI
FOGÁSZAT
• a  város határ közelében, főút mentén,
   ingyenes parkolóval
• professzionális orvos csapat
   nemzetközi diplomával

• családias környezet,rugalmas
   időpont egyeztetés

• felnőtt- és gyermek fogszabályozás

• ingyenes állapotfelmérés,
   teljeskörű garancia

• versenyképes árak

www.vitalitasfogaszat.hu

1162 Budapest
Attila utca. 68.

(Rákosi út sarok)

Tel: 06 1 402-1195,
06 30 987-0807

info@vitalitasfogaszat.hu

KÉTHETENTE FRISS VÁGÁS! 
Kistarcsai és környékbeli ízek, mesterséges adalékanyagoktól 
és tartósítószerektől mentes termékek!

Friss hús értékesítés  
minden második héten:  

december 13-án pénteken 12-18-ig  
december 14-én szombaton 8-12-ig 
december 27-én pénteken 12-18-ig 
december 28-án szombaton 8-12-ig 

Füstölt áru minden hétvégén!  
pénteken 12-18-ig, szombaton 8-12-ig

Kohajda Péter húsfeldolgozója
Kistarcsa, Nagytarcsai u. 3., 

+36-30-402-59-61, +36-30-308-0559
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A Kincstári Takarékjegy Plusz (KTJ Plusz) dematerializált (nem pa-
pír alapú) értékpapírként hetente új sorozatban kerül kibocsátásra, 
melynek feltételeit a kibocsátás első munkanapját megelőzően 3 
munkanappal hozza nyilvánosságra a Kibocsátó, a Magyar Állam az 
Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársa-
ság (ÁKK Zrt.) útján. 

Miért érdemes Kincstári Takarékjegy Pluszt vásárolni?
•	 kedvező, versenyképes kamatozás
•	 kiszámítható: előre meghatározott, lépcsős kamattal rendelke-

ző állampapír, mely a kibocsátás napjától számított 3. hónap vé-
géig 100%-on, ezt követően 3 hónap +1 nap után az eltelt hóna-
pok száma szerint fix kamat időarányos része alapján számított 
felhalmozott kamattal kerül visszaváltásra

•	 EHO-mentes: a kamatjövedelem után nem kell egészségügyi 
hozzájárulást fizetni

•	 biztonságos: államilag garantált
•	 rugalmas: a futamidő alatt bármikor visszaváltható. Amennyi-

ben a visszaváltás a kibocsátástól számított 4. hónap első napját 
követően történik, a névértéken felül a felhalmozott időarányos 
kamatot is megkapja. Futamidő végén a névérték felhalmozott 
kamattal növelt összege automatikusan jóváírásra kerül a kap-
csolódó ügyfélszámlán.

•	 könnyen elérhető a forgalmazásra kijelölt postahelyeken
•	 kisbefektetőknek is kedvező, mert már 10 000 forinttól meg-

vásárolható
•	 egyedi: az állampapírpiacon máshol nem elérhető állampapír 

konstrukció

Bővebb információ a www.posta.hu oldalon

 2143 Kistarcsa, Iskola u. 6. 
06-28/470-841

Kincstári Takarékjegy Plusz


