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2014. július 24. Mermező Géza: Esszencializmus 
2014. július 31. Németh Balázs: Down kórosok gondozása
2014. augusztus 7.  Jurth Ildikó: A XXI. századi házasság
2014. augusztus 14. Woth Imre: A korona őrzése
2014. augusztus 21. Németh Ágnes és KIKE-s társai: Spanyolországi élmények
2014. augusztus 28. Haász Ágnes: Elektrografika 
Deáktanya előadásait a Civil-ház (Széchenyi út 33.) termében tartják. A klubestek ideje: csütörtökön este 
7-10 óráig. A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai nyitottak, azokat bárki térítésmentesen látogathatja. 
 KIKE

Deáktanya programjai

Igazgatási szünet 
Gödöllőn

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, 
hogy Gödöllő Város Képviselő-testülete 
21/2014. (II.6.) határozatában a Gödöllői 
Polgármesteri Hivatal dolgozói részére 
2014. július 28-tól 2014. augusztus 8-ig 
igazgatási szünetet rendelt el. Az igazgatá-
si szünet ideje alatt ügyeletet tartanak.

Nyári igazgatási szünet a Polgármesteri Hivatalban
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy városunk Polgármesteri Hivatalában 

2014. július 21–től 2014. augusztus 1-jéig
igazgatási szünetet tartunk.

Ezen időszak alatt a Polgármesteri Hivatal – a halaszthatatlan ügyek 
intézése kivételével – zárva tart.

A Flór Ferenc Kórházra tekintettel a születés és haláleset anyakönyve-
zése munkanapokon 8.00 - 12.00 óra között történik.

A hivatal működési körében fellépő veszélyhelyzet, baleset, elemi csapás, 
életveszély, súlyos kár esetére telefonos ügyeletet biztosítunk. A bejelen-
tések fogadása 08.00-12.00 óra között a Hivatal központi telefonszámán 
keresztül, azt követően pedig a 06-20-445-9560 mobil számon történik.
Megértésüket és együttműködésüket köszönöm.

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző

Nyári zárás a GESZTENYÉS ÓVODÁBAN

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy óvo-
dánk 2014. július 21-től - augusztus 22-ig 
zárva tart.
Július 21-től – augusztus 1-jéig a gyermekek 
ellátása szülői igény szerint a Tölgyfa Óvodá-
ban biztosított.
Nyitás: 2014. augusztus 25. hétfő

Nyári zárás a TÖLGYFA ÓVODÁBAN
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy óvo-
dánk 2014. július 7 - től július 18-ig zárva 
tart. Ezen időszak alatt a gyermekek ellátása 
szülői igény szerint a Gesztenyés Óvodában 
biztosított.
Nyitás: 2014. július 21. hétfő
2014. augusztus 4-től - augusztus 22-ig az 
óvoda zárva tart! 
Nyitás: 2014. augusztus 25. hétfő

Kistarcsai kislány gyôzött az Országos 
Gyermekszépség-, és Tehetségkutató-versenyen  
Június 24. és 28. között rendezték meg az  Országos Gyermekszépség-, 
és Tehetségkutató versenyt Galyatetőn a Hunguest Hotelben, Little 
Miss Hungary - néven. Négy korosztályban közel 60 gyermek indult. 
A 4-6 évesek - a mini, a 7-9 évesek - a little, a 10-13 évesek  pre-teen és 
a 13-16 évesek - a tini kategóriában nevezhettek.

Kőkuti Jázmin a little kategóriában indult. A gyerekeket négy 
féle ruhában pontozta a zsűri, és egy 2 perces produkcióval is kel-
lett készülni. Jázmin az egyik Disney rajzfilm betétdalát énekelte. 
A 12 döntős kislány közül Jázmin végzett az első helyen. A koro-
nán kívül egy hatalmas lehetőséget is kapott, ugyanis ő képvisel-
heti Magyarországot a Törökországban októberben megrendezen-
dő világversenyen, ahol 40 ország gyermekei vesznek majd részt.

Nyári igazgatási szünet a Járási Hivatalban
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Pest Megyei 

Kormányhivatal Gödöllői Járás hivatalvezetője 
2014. július 21-től 2014. augusztus 1-ig 

a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Kistarcsai 
Kirendeltségében igazgatási szünetet rendel el.  

Ezen időszak alatt az ügyfélfogadás szünetel, a Kistarcsai 
Kirendeltség ZÁRVA tart. 

A szünetet követő első ügyfélfogadási nap a Kistarcsai 
Kirendeltségen: 

2014. augusztus 4. (hétfő) 
Lakcímigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés esetén a Pest Megyei 
Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Gödöllői Okmányirodai 

Osztályához (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7,
 tel.: 06-28-529-200) fordulhatnak. 

Egyéb hatósági ügyekben a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási 
Hivatalához (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7., tel.: 06-28-529-100). 
Sürgős, halaszthatatlan ügyekben a Pest Megyei Kormányhivatal 

Gödöllői Járási Hivatal Kistarcsai Kirendeltsége a 06-20-243-18-85-ös,  a 
Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala a  06-28-529-100-

as  ügyeleti telefonszámokon érhető el.

Pervainé Hangodi Ágnes hatósági osztályvezető 
Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala

Előkészítés fázisába került 
a tornaterem építés

A Simándy József Általános Iskola 
udvarán a kézilabdapálya helyére 
tervezett tornacsarnok építését csak 
akkor kezdhetik el, ha a pálya alatti 
közműveket áthelyezik a pálya szé-
lére. A munka során áthelyezik az 
ivóvíz vezetéket, a földgáz vezetéket, 
a  szennyvízcsatorna vezetéket és egy 
elektromos kábelt. A munka várható 
befejezési ideje július 25-e. A közmű-
kiváltást követően a 20x40 méter küz-
dőterű tornaterem építésének minden 
akadálya elhárul.  

Játszótér és kondipálya épül
A játszótér a Lőcsey utca és a Simándy utca kereszteződésében, 
a kondipálya pedig a település központjában az iskola mellett 

a Hősök terén lesz ki-
alakítva. A játszótér 
a kisgyermekek és 
szüleik részére jelent 
majd kulturált közös-
ségi teret. A munkák 
nyár végére készül-
nek el.
Városüzemeltetési Iroda

A kép közepén Kőkuti Jázmin
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Nyugdíjas Világnap
2014. szeptember 25. és október 2.

Mint minden évben az idén is alkalom nyí-
lik arra, hogy az Önkormányzat támogatá-
sával megünnepeljük az időseket. Erre az 
eseményre a Csigaházban a fenti időpon-
tokban, alkalmanként száz kistarcsai nyug-
díjast tudunk fogadni. Ezért kérjük azokat 
az időseket, akik szeretnének részt venni 
ezen az eseményen, hogy az Alapszolgál-
tatási Központban (Kistarcsa, Batthyány u. 
2/a.) jelezzék részvételi szándékukat. 
A rendezvényen való részvételre jogosító 
szelvényt is itt vehetik át.

Szeretettel várjuk azok jelentkezését is, 
akik eddig még nem vettek részt ezen az 
eseményen. 

Jelentkezés Páli Valéria klubvezetőnél 
2014. szeptember 1. és 15. között az alábbi 
nyitvatartási időben:

H: 8.00-18.00
K: 8.00-16.00
Sz: 8.00-18.00
Cs: 8.00-14.00
P: 8.00-14.00

Páli Valéria klubvezető

Település-szépítés 
- itt, ott, amott

Parkosítás, korlátfelújítás, buszmegál-
lók felújítása
Befejezéséhez közeledik a Szt. Imre szo-
bor mögötti park kiépítése. A KIVÜ Kft. 
automata öntözőrendszert és növénytele-
pítést hajt végre. A sétány mellé padokat 
és szemeteseket, valamint virágágyáso-
kat telepít. A kandeláberek elhelyezése 
július 24-ig valósul meg. A park közepét 

egy szökőkút fogja ékesíteni. A gördesz-
ka pálya használatát szabad WIFI elérhe-
tőség bővíti.

A nyáron a Móra Ferenc utca elején a 
HÉV átjárónál lévő betonkorlátot is fel-
újítják. Az útszakasz mentén acél szalag-
korlát épül, ami a gyalogosok biztonsá-
gosabb áthaladását is elősegíti.

Az önkormányzat a közeljövőben a he-
lyi járatú autóbusz megállóiban burkolt 
várakozóhelyeket és két helyen fedett 
buszvárót is épít.

Városüzemeltetési Iroda

Eladó önkormányzati ingatlan
Kistarcsa Város Önkormányzata eladja

a Kistarcsa 1237/13 hrsz.-ú, beépítetlen terület- megnevezésű 1 305 m2 területű ingatlanát.
Ára minimálisan:  

netto 27 millió forint.
Az ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlatok benyújthatók személyesen, vagy postai úton. 
Az ajánlatokat zárt borítékban, egy példányban, cégszerű aláírással, az ajánlatok benyújtására 

megjelölt időpontig és helyen kell leadni. Az ajánlat minden oldalát kézjeggyel kell ellátni. 
A zárt borítékon a pályázatra utaló jelzésként kell tüntetni az alábbi szöveget: -1237/13 hrsz.-ú 

ingatlan vételi ajánlata-. A késve érkezett ajánlatokat a kiíró érvénytelennek nyilvánítja.
Az ajánlatok benyújtásának helye:  

Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal, 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
A pályázat meghirdetési időpontja: 2014. június 27.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2014. augusztus 7. 10.00 óráig 
A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhető: Kistarcsa Város Polgármesteri 

Hivatal vagyongazdálkodási ügyintézőjétől, ügyfélfogadási időben:  
2143. Kistarcsa, Szabadság u. 48, illetve telefonon: 06-28/470-142. 

További részletek a város honlapján: www.kistarcsa.hu 
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DUGULÁS ELHÁRÍTÁS 
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

Több helyen járdaépítés kezdődött 

Megkezdődött három járda felújítása és kiépítése.  Az Aradi utcá-
ban a Széchenyi utca és a Petőfi utca közötti, a Deák Ferenc utcában 
a Lőcsei utca és Csömöri utca közötti szakaszon újítják fel a járdá-
kat. Az Aradi utcában aszfalt, míg a Deák Ferenc utcában térkö-
ves járda épül. Kiépítik a járdát a Hunyadi utcában is, a hiányzó 
szakaszt pótolják a HÉV megállóig. A munkák tervezett befejezési 
határideje augusztus 8.

További járdák építése tervezési, illetve engedélyezési sza-
kaszhoz érkezett. A Batthyány utca elején a Thököly út és a 
LAVET között térburkoló kővel kirakott járda épül, valamint 
útszegélyt is kialakítanak és az útszélesítés is megvalósul. Az 
útszakasz magassági vonalvezetését korrigálják, így biztosítják 
a csapadékvíz elfolyását.

Hamarosan elkészülnek a tervek a Kölcsey utca újabb járdasza-
kaszára is. Ez a Völgy utca és a Bartók Béla utca között épül meg. 
A tervek augusztus 8-ra készülnek el, amit az engedélyeztetés kö-
vet majd. Az építési engedély birtokában a lehető legrövidebb idő 
alatt tervezik a járdát megépíteni.

Szintén készülnek a tervek a Deák Ferenc utca és a Hunyadi utca 
kereszteződésében a kijelölt gyalogátkelőhely megépítésére. Az 
engedélyeztetés után felfesthetik az útburkolati jeleket, valamint 
a szükséges megvilágítást is kiépíthetik.

Városüzemeltetési Iroda

Kistarcsa Város Önkormányzat jegyzője
pályázatot hirdet Közterület-felügyelő munkakör 

betöltésére
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 
Próbaidő: 6 hónap. 

A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48., illetve 
Kistarcsa Város közterületei 

Feltételek: 
-    magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 

-    középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga 
-    vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 

-    B kategóriás jogosítvány
A jelentkezéshez csatolni kell: 

-    önéletrajzot, 
-    képesítést tanúsító okiratok másolatát, 

-    három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
-    nyilatkozatot arról, hogy a bírálatban részt vevők a beadott iratokat 

megismerhetik. 
A munkakör betölthető: 2014. szeptember 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 5. 
Elbírálás határideje: 2014. augusztus 25. 

Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap. 
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal címére  

(2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) kell eljuttatni zárt borítékban. 
Jelige: közterület-felügyelő pályázat. 

A pályázat részletes kiírása megtalálható a város honlapján. (www.
kistarcsa.hu) vagy érdeklődni lehet a (28)-507-148-as telefonszámon.

Ismét Tarnai Richárd Pest 
megyében a kormánymegbízott

Kinevezte Orbán Viktor mi-
niszterelnök július 8-án  a kor-
mánymegbízottakat. A Magyar 
Közlöny július 8-i számában meg-
jelent miniszterelnöki határozat 
értelmében a kormányfő - Lázár 
János Miniszterelnökséget vezető 
miniszter javaslatára július 1-jei 
hatállyal Pest megyében Tarnai 
Richárdot nevezte ki.

A törvény szerint a kormány-
megbízottak vezetik a fővárosi és 
megyei kormányhivatalokat.

A mostani kinevezésekre azért 
volt szükség, mert a miniszter-
elnök négyéves mandátumának 
lejártával a korábbi vezetői meg-
bízatás megszűnt. 

A kormánymegbízott további 
munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, a megszigo-
rított szabályok szerint nem lehet országgyűlési képviselő sem, 
továbbá helyi önkormányzati képviselő, fővárosi, megyei közgyű-
lés tagja, polgármester, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, 
alpolgármester, megyei közgyűlés alelnöke, főpolgármester-he-
lyettes, nemzetiségi önkormányzat elnöke és nemzetiségi önkor-
mányzati képviselő sem. Tudományos, oktatói, művészeti, lektori, 
szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet 
ugyanakkor végezhet. 

Az összeférhetetlenség érinti a most budapesti kormánymegbí-
zottá kinevezett - a tisztségben Pesti Imrét váltó - György István 
városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettest, akinek így 
erről a posztjáról távoznia kellett.

A most kinevezett húsz kormánymegbízottból nyolcan - Deme-
ter Ervin, Széles Sándor, Rácz Róbert, Kállai Mária, Szabó Sándor, 
Tarnai Richárd, Harangozó Bertalan és Rigó Csaba Balázs - az elő-
ző kormányzati ciklusban is betöltötték a kormányhivatal-vezetői 
posztot.  (forrás: Pest Megyei Kormányhivatal)

Álláshirdetés
Kistarcsai Szeretetotthon szakácsot, vagy önállóan főz-
ni, sütni tudó munkatársat keres augusztus 1-jei mun-
kakezdéssel. Bérezés: KJT szerint. 
Érdeklődni a 06-20/824-8000-es telefonszámon, illetve 
e-mailben: papnek@lutheran.hu címen.

Kiadó! 120 m²-es szuterén raktárnak, Kistarcsa-Zsófialigeten a HÉV megállónál !
06-30-98-43-306

 APRÓHIRDETÉS

Aradi utca
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Október ötödikén lehetnek az önkor-
mányzati választások. A jogszabá-
lyok szerint ugyanis ez az első lehet-
séges dátum.

Önkormányzati és polgármes-
ter-választásokat Magyarországon 
négyévente, az országgyűlési válasz-
tásokat követően, ősszel tartják. (az új 
mandátum öt évre szól) A választás 
egyfordulós, sem érvényességi, sem 
eredményességi küszöb nincs. Szavaz-
hat minden legalább 18 éves magyar ál-
lampolgár, illetve nem magyar állam-
polgár, akinek bejelentett lakóhelye 
vagy tartózkodási helye van Magyar-
országon.
Helyi képviselők választása
A helyi képviselők választása a település 
népességszámától függően vegyes vá-
lasztási rendszerben vagy egyéni listás 
rendszerben történik. Előbbit a 10 000 
lakos feletti, utóbbit a legfeljebb 10 000 
lakosú településeken alkalmazzák.
Vegyes választási rendszer
A vegyes választási rendszerben 
egyéni választókerületekben és kom-
penzációs listákon lehet mandátumot 
szerezni.

Az egyéni választókerületekben egy-
egy képviselőt választanak a polgár-
mester-választás szabályaihoz hason-
lóan egyszerű többségi rendszerben, 
részvételi limit nélkül, vagyis a szava-
zásban résztvevők számától és a szava-
zatoknak a jelöltek közötti megoszlásá-
tól függetlenül az a jelölt szerzi meg a 
mandátumot, aki a legtöbb szavazatot 
kapta. A választás megtartásának nem 
akadálya, ha a választókerületben csak 
egyetlen jelölt indul.

Kompenzációs listát az a szervezet 
állíthat, amelyik az egyéni választó-
kerületek több mint felében jelöltet 
állít. A kompenzáció során azokat a 
töredékszavazatokat kell számításba 
venni jelölő szervezetenként, melyeket 
az egyéni választókerületekben meg 
nem választott jelöltekre adtak. Kom-
penzációs mandátumot csak annak a 
szervezetnek a listája kaphat, melynek 
jelöltjei a települési szinten összesített 
kompenzációs szavazatok legalább 5%-
át megkapták. Közös lista esetén a li-
mit 10%, kettőnél több szervezet közös 
listájának esetén pedig 15%.

A megválasztható képviselők száma 
vegyes választási rendszer esetén:

25 000 lakosig 8 fő egyéni választó-
kerületben és 3 fő kompenzációs listán.

Egyéni képviselőjelölt az lehet, akit 
a választókerület választásra jogosult 
polgárainak legalább egy százaléka 
ajánlásával támogat. Polgármesternek 
pedig az jelölhető, aki az adott telepü-
lés választópolgárainak legalább két 
százalékától kapott ajánlást.

Módosították a V.U.K. Vízilabda és Úszó 
Club Sport Egyesülettel kötött megállapo-
dást az Uszoda felújítására
A megállapodást eredetileg 2013. április 25-
én kötötték meg , amiben tömören az állt, 
hogy, az Uszodát TAO támogatásból a VUK 
Egyesület segítségével újítják fel. A jelenlegi 
módosítást az indokolta, hogy az Egyesület-
nek nem sikerült összegyűjtenie a teljes TAO 
támogatást, a befolyt támogatásból és az Ön-
kormányzat által biztosított önrészből csak 
a halaszthatatlanná vált ponyvacserét tudja 
megvalósítani az Önkormányzat. A pony-
vacseréhez elindították a közbeszerzési el-
járást, három cégnek küldtek ajánlattételi 
felhívást, amihez maximum bruttó 19 millió 
50 ezer forint fedezetet biztosítottak. 
Az Egyesület benyújtott támogatási igényét 
1 évvel meghosszabbítja a Magyar Vízilabda 
Szövetségnél, ezért a fennmaradó munkála-
tok vélhetően 2015 szeptemberéig megvaló-
sulhatnak. Természetesen ennek is feltétele 
az, hogy a fizetendő TAO-val rendelkező 
cégek felajánlják támogatásukat az Egyesü-
letnek.
A KIVÜ KFt.-vel új hulladékgazdálkodási 
közszolgálati szerződést kötöttek
A változtatásra azért volt szükség, mert 
megváltozott a törvényi előírás.
Kistarcsa Önkormányzata saját forrásból 
épít kisméretű műfüves pályát a geszte-
nyés Óvodában
A Képviselő-testület még 2013. áprilisában 
döntött arról, hogy az OVI-FOCI Közhasznú 
Alapítvánnyal együttműködve megvalósítja 
Kistarcsán az OVI-FOCI, OVI-SPORT prog-
ramot. Az önkormányzat az ehhez szük-
séges 2.850.000 Ft önrészt biztosította. Az 
alapítvány 2014. május 19-én tájékoztatta az 
önkormányzatot, hogy a Magyar Labdarúgó 
Szövetség jóváhagyó határozatát megkapta, 
ezzel egy időben az alapítvány felé benyúj-
tott pályázata támogatást nyert. Mivel a TAO 
támogatás összegyűjtésében az Alapítvány 
nem nyújtott segítséget,  a képviselő-testü-

let úgy döntött, hogy saját beruházásban az 
OVI-FOCI programra elkülönített összegből 
önállóan valósítja meg a kisméretű műfüves 
pálya kialakítását a Gesztenyés Óvoda terü-
letén.
Kistarcsa együttműködési megállapodást 
köt Recsk Nagyközséggel 
Kistarcsa Város Önkormányzatának régi 
célja, hogy a volt internáló tábor történeté-
vel kapcsolatos iratanyagot felkutassa, és 
a területén emlékmúzeumot alakítson ki. 
Ehhez olyan települések kapcsolatát kere-
si, ahol hasonló táborok működnek. Recsk 
Nagyközség Önkormányzata már létrehoz-
ta a saját emlékmúzeumát, ezért ezzel a te-
lepüléssel gondolták kialakítani a szorosabb 
együttműködést. Ennek keretén belül mód 
nyílhatna kulturális, turisztikai, oktatási, 
gazdasági és kommunális kapcsolatok ki-
építésére és fejlesztésére. A két közösség 
közösen hatékonyabban tudna fellépni an-
nak érdekében, hogy a két tábor, valamint 
az egyéb magyarországi és határon túli tá-
borok történeti és tárgyi dokumentációját 
felkutassák, feldolgozzák, bemutassák. To-
vábbá nagyobb tér és lehetőség nyílna a kö-
zös rendezvények szervezésével olyan kom-
munikációs tevékenység végzésére is, ami 
bemutatná az ifjabb korosztálynak a szocia-
lista társadalmi rendszer visszaéléseit és az 
internáló táborokban megtörtént szabadság 
és életellenes cselekedetek hátterét.
További forgalomlassító virágládákat he-
lyeznek ki Kistarcsán
A napirendi pontot Uvacsek Csaba képviselő 
vetette fel, kifogásolva a virágládák baleset-
veszélyességét. Szerinte a szűk utcákat nem 
kellene tovább szűkíteni. Ifj. Juhász István 
alpolgármester szerint viszont megoszlanak 
a vélemények a településen, de a pozitív vé-
lemények vannak túlsúlyban. Ezért további 
virágládák kihelyezését javasolta az alpol-
gármester. Az idei fejlesztési tervben még 15 
helyre terveznek forgalomlassító eszközöket 
telepíteni.

Helyi önkormányzati 
választás Testületi ülés 2014. június 25.
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Plébánosuk pappá szentelésé-
nek 60. évfordulóját köszön-
tötték a kistarcsaiak június 
29-én. Rákoscsabáról is sokan 
eljöttek köszönteni a jubiláns 
atyát. Somlai József főtiszte-
lendő esperes-plébános 1928-
ban Budapesten született, 
1954. június 20-án szentelték 
pappá a Váci Székesegyház-
ban, 1954-1956 között Káplán 
volt Lőrinciben, Turán 1956-tól 
1961-ig, Hatvan-Belvárosban 
1961-től 1962-ig, Kecskemét-
Főplébánián 1962-től 1969-ig, 
Újpest-Főplébánián 1969-től 
1970-ig, Pestszenterzsébet-
Főplébánián 1970-től 1976-ig szolgált, 
majd Rákoscsaba-Óplébánián 1976-től 
1990-ig plébános, Kistarcsára 1990. szept-
ember 1-én került, az aranymiséje 2004-
ben volt. 2009 júliusában, 55 éves szolgá-
lat után nyugállományba vonult.  Dr. Beer 
Miklós váci püspök a hűséges papi életért 
az egyik legnagyobb egyházi elismerést, 
a címzetes apát kitüntetést adományoz-
ta neki. Kistarcsai közéleti szerepléséért 
2008-ban megkapta a Kistarcsáért érdem-
érmet, majd 2009-ben a díszpolgári kitün-
tetést.
Június 29-én vasárnap délelőtt teljesen 
megtelt a Rózsafüzér Királynője Templom. 
Az ünnepi szentmisén meghívott vendég-
ként ott volt Gulyka József isaszegi prépost 
plébános, az egyházkerület esperese, Dr. 
Mandula József, Somlai atya volt osztály-
társa, akivel öt évig voltak kispapok, Tóth 
Ferenc plébános, aki még Kecskeméten volt 
ministránsa, Kiszely Mihály prépost plébá-
nos, Solymosi Sándor polgármester, Csaja 
János képviselő és Juszkó Ferenc képviselő. 
A szentmise alatt az ünnepi szentbeszédet 
Görbe József plébános atya tartotta, 
asszisztált Orbán Csaba a Premontrei 
rend tagja, Kiss Dávid ötödéves teoló-
gus kispap és harminc ministráns. 

A bevonulás után Dolhai János a Kis-
tarcsai Egyházközség világi elnöke kö-
szöntötte Somlai Józsefet, majd Solymo-
si Sándor polgármester köszönte meg 
a 60 évet és adta át az önkormányzat 
ajándékát. Külön köszöntötte a jubilá-

ló atyát a Vivace kórus, a Mária Légió és az 
egyházközség nevében Kiss Dávid kispap. 
Ünnepelt és ünneplők meghatottan vettek 
részt a gyémántmisén. A szentmise végén 
mindenkit meghívtak egy szeretetvendég-
ségre, ahol a hívők bőséges süteményeit 
kínálták Hutter Pál sátra alatt a plébánia 
udvarán.
Az ünnepi szentmise után először azt kér-
deztem a plébános úrtól, hogy Kistarcsán 
volt-e már valakinek gyémántmiséje?
Tudomásom szerint nem – kezdte a válaszát 
Somlai József – de lehet, hogy voltak olya-
nok, akik Kistarcsán szolgáltak, és máshol 
tartottak gyémántmisét, de erről nincs sem-
milyen feljegyzés.
Hihetetlennek tűnik és látszik a 60 éves 
szolgálat, ugyanis a plébános úr nagyon 
fiatalosan él. Számítógéppel írja a jegyze-
teit, a mobiltelefont rutinosan használja, 
minden városi rendezvényen megjelenik. 
Honnan van ez a jó kondíció?
Ehhez kellett a Jóisten kegyelme és jósága. 
Szerencsére nem kell bottal közlekednem. 
Az Úrnapi körmeneten is végigmentem, ez 

több mint egy kilométer, itt azért 
elfáradtam. Egy nagy ministráns 
segített, ha kellett rátámaszkod-
hattam, szóval azért látszanak 
az évek. Örülök, hogy ebben a 
korban még talpon vagyok és 
tudok segíteni a kistarcsai temp-
lomnak.
Hatvan év nagyon nagy idő, 
1954 – a pappá szentelés éve 
- történelmi léptékkel is már 
régen volt. Mi az alapvető kü-
lönbség 1954 és 2014 között?
Az 50-es években Magyaror-
szágon még vallásos lelkületű 
emberek éltek. A templomok-
ban sok hívő volt. Manapság azt 

tapasztalhatjuk, hogy „nem divat” temp-
lomba járni. Saját szolgálatomat azonban 
nagyon szerencsésnek mondhatom, mert 
Rákoscsabán és itt Kistarcsán is mindig 
élénk volt a hitélet, az országos átlag fölött 
vagyunk. Egyébként belülről ugyanúgy él-
tem meg a pappá szentelésem szentmiséjét, 
mint a gyémántmisémet. Mindig örömmel 
kezdem el a szentmisét, és hála gondolata 
van bennem, amikor befejezhetem. Az em-
berben mindig van egy feszültség, hogy 
hogyan tudja elmondani azt, amire készül. 
Most a gyémántmisén eszembe jutott Márk 
Lajos, aki Megyeren volt a plébánosom. 
Amikor kispap voltam, ő akkor volt Kistar-
csára internálva. Ötödéves voltam, amikor 
szabadult. Nagyon karakán ember volt, jel-
lemében, becsületében nem lehettet megtá-
madni.
Budapesti létére miért szeret Kistarcsán 
élni?
Kistarcsa közel van Budapesthez, de sokkal 
jobb lehetőségei vannak, mint a fővárosnak.  
Itt nagyon szép vallásos hagyomány alakult 
ki és ehhez nagyban hozzájárultak a Pre-

montrei atyák, akik kijártak ide miséz-
ni és segítettek a helybéli plébánosnak. 
Kistarcsa egy igen vallásos lelkületű 
közösség és ezért szívesen maradtam 
itt. Be tudok segíteni Görbe József plé-
bános úrnak, így nem kellett lecsökken-
teni a misék számát, Nagytarcsára is át 
tudok járni havonta kétszer. Azt érzem, 
hogy szükség van rám.

Polgár

Somlai József nyugdíjas plébános gyémántmiséje

Görbe József plébános 
mondott szentbeszédet

Az önkormányzat ajándékát 
Solymosi Sándor polgármester adta át

Szeretetvendégség
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Június 29-től július 4-ig körülbelül 150 Bo-
gár szállta meg Kistarcsát. A Szentjánosbo-
gár közösség 1991 óta táboroztat gyereke-
ket szerte az országban, mindig falvakban 
vagy kisebb városokban. Az egyre népsze-
rűbb táboroztatás 1997 óta egyre több gye-
reket fogad be, így évek óta 5 helyszínen 
rendezik meg a Szentjánosbogár tábort. 
Idén Hosszúhetény, Bodajk, Boldog, Pilis-
marót és Kistarcsa fogadta a gyerekeket.

Már márciusban megkezdődött 
a szervezés. Az első találkozások 
után tisztán látszott, hogy Kistar-
csa kiemelkedően segítőkész. Az 
elénk gördülő akadályok gyorsan és 
könnyen oldódtak meg. A szállások 
különlegesen hamar összejöttek. 
A polgármester úr (Solymosi Sán-
dor) személyesen is a szívén viselte 
a tábor sorsát. Bármi kérésünk vagy 
kérdésünk volt, minden esetben 
segített megoldani. A plébános úr 
(Görbe József atya) a plébánia tel-
jes területét a rendelkezésünkre 
bocsájtotta. A helyi szervezőnk 
(Csicsiri Krisztina) pedig időt és 
energiát nem kímélve mindent 
megtett értünk.

A tábor egy már régóta bevált 
forgatókönyv szerint zajlott, ami 
minden évben és minden helyszí-
nen ugyanaz. A gyerekek (105-en) 
vasárnap kora délután érkeztek 
meg Kistarcsára. A regisztráció-

nál megtudták, hogy 
melyik csapatba ke-
rültek, majd csapa-
tonként rögtön meg 
is kezdték egymással 
a játékos ismerkedést. 
Idén a tábor témája a 
gyerekeknek (10-14 
év) a sport, a kama-
szoknak (15-17év) a 
szabadság volt. Este 
6-kor megkezdődött 
a tábornyitó szentmi-
se (és természetesen 
a további 4 tábor-
helyszínen ugyan-
így). A mise után 43 
családhoz sikerült 
beosztani a gyerekeket. Ezek után a veze-
tők visszavonultak bázisukra az általános 
iskolába.

Minden reggel imával kezdődött a nap 
a templomban, és napközben – valami-
kor – szentmisén vettek részt a táborozók. 
Hétfőn, kedden és csütörtökön délelőtt 
kiscsoportban beszélgettek a gyerekek a 
vezetők koordinálásával. Hétfőn délután 
sportverseny volt, utána misszió keretében 
a gyerekek kettesével-hármasával bejárták 
a város utcáit, mindenhova becsöngettek 
és személyesen meghívták a 

lakókat a kedd esti szentmisére. Kedden 
délután faluismereti program volt, me-
lyen a gyerekek meglátogatták a lovardát, 
néptáncot tanultak, agyagoztak és íjász 
tudásukat próbálgatták. Kedden a Mária-
Légió az egész tábornak palacsintát sütött, 
méghozzá olyan sokat, hogy fejenként 3-4 
is jutott. Szerdán egész napos kirándulásra 
mentünk, szabadtéri szentmisét egy tisz-
táson tartottunk és visszafelé a helyi fia-
talok segítségével a gyerekek Tom Sawyer 
kalandjait idéző akadályversenyen vettek 

részt. Csütörtökön délutánra a he-
lyieknek a gyerekek színdarabokkal 
készültek fel, melyeket a Csigaház-
ban adtak elő. Este tábortűz fényé-
nél játékokkal és énekléssel búcsúz-
tattuk a tábori élményeket a helyiek 
társaságában. Az esemény után egy 
befogadó család mindenkinek ele-
gendő fánkkal (200 db) lepte meg a 
gyerekeket.

Huszár Domonkos (táborvezető)

„Sok pozitív élményt vittem haza a táborból, azt hogy meny-

nyire jó bogárnak lenni, és a közösséghez tartozni. A saját húga-

imra is másképp tekintek már, igyekszem a szeretetnyelvükön 

hozzájuk szólni és jobban odafigyelni arra, mit, hogy teszek. 

Azért érte meg, mert sokat tanultam magamról és a vezetésről 

is, illetve, hogy a dolgok nem feltétlen úgy zajlanak, mint ahogy 

én azt elképzelem. Abszolút megérte részt venni.”
Szőlős Bori (csoportvezető)

„A befogadó családok odaadóak voltak és figyelemmel kí-

sérték, az apró kívánságainkat is. A család részévé váltunk, 

rengeteget beszélgettünk és szinte sajátjukként kezeltek minket. 

Minden helyi elhalmozott minket minden földi jóval, mely rit-

ka és igen nagy kincs. Gondolok itt a csütörtök esti fánkra, a 

hét folyamán kapott sok-sok gyümölcsre és a palacsintákra. Az 

akadályversenynél a kistarcsai fiatalok lelkesen és vidáman kí-

sértek minket az utunkon mely szuper élmény volt.”
Fülöp Eszti (kisbogár)

„Az eddigi táboraim helyszínei kis fal-
vak voltak. Emiatt ijedtem meg, mikor 
Kistarcsa nevét meghallottam. Azon-
ban már az első nap belopta magát a 
szívembe a kis városka, a maga falusi 
kedves jellegével. A táj és a Szilas-patak 
látványa olyan kedvessé tette számomra 
ezt a helyet, hogy a csoportot a legjobb 
lelkülettel tudtam vezetni. A gyerekek 
minduntalan arról beszéltek, hogy a házi 
bogarak milyen kedvesek voltak, milyen 
ajándékot, útravalót adtak. Bevallom 
irigyeltem őket és szívesen lettem volna 
újra kisbogár. Mindemellett a helyiek 
gyümölcs és sütemény áradata olyan ké-
nyelmet és luxust adott, amelyet el sem 
mertünk képzelni.”

Gintner Ábel (csoportvezető)

„Nekünk nagyon nagy élmény volt együtt látni ennyi vallásos gyereket, akik vidámak, kedvesek, udva-riasak (a nálunk lakók mindenképpen ilyenek voltak). Ahogy a miséken is olyan lelkesen énekeltek, az ember szíve megtelt örömmel. Mondtuk a tábori atyának is, hogy hatalmas magvetés ez a részéről, amilyen szere-tettel és az ő nyelvükön beszél a gyerekekhez a miséken és azon kívül is. Biztos vagyok benne, hogy az egész városra jó hatással volt ez a tábor.”
Dolhai Jánosné (szállásadó)

Szentjánosbogár katolikus lelkiségű tábor volt Kistarcsán

Solymosi Sándor mindennap 
meglátogatta a táborozókat



Tandíjmentes szakképzés esti tagozaton, Kistarcsán
Folyamatosan változó világunkban nagyon fontos mind az iskolákból frissen 
kikerült fiatal felnőtteknek, mind az idősebb korosztálynak piacképes, használ-
ható szakmával rendelkeznie. Iskolánkban, a Mihály Dénes Szakképző Iskolá-
ban, szakmájukat jól ismerő és művelő, empatikus, rugalmas, de ugyanakkor 
szigorú pedagógusok, szakemberek tanítják a felnőtt tanulókat. Képzéseink 
tandíjmentesek (amennyiben megfelelnek a feltételeknek). Diákjaink számos 
kedvezményre jogosító diákigazolványt igényelhetnek (a jelenlegi szabályozás 
szerint), a huszadik életévüket be nem töltött tanulók kérhetik a családi pótlék 
folyósítását is. Iskolánkban iskolarendszerű, esti oktatás folyik, ami általában 2 
éves. Hetente 2-3 alkalommal 17.00 órától tartjuk az oktatást annak érdekében, 
hogy a dolgozó tanulóink is oda- érjenek az órákra. Célunk olyan szakembereket 
útjukra bocsátani, akiket szívesen alkalmaznak a munkáltatók, ha meghallják, 
hogy nálunk végeztek. Annak érdekében, hogy Önök, kedves leendő Tanulóink, 
érdeklődésüknek, hobbijuknak, jelenlegi élethelyzetüknek, a munkaerő-piaci el-
várásoknak a legmegfelelőbb képzést választhassák, ezért a 2014/2015 tanévre 
új szakmákat is meghirdettünk. Kérem, látogassanak el web oldalunkra (www.
mdiskola.hu) a bővebb információ érdekében vagy hívják a 06-70-933-6307-es te-
lefonszámot! Fel szeretném hívni a figyelmet az ebben a tanévben először meg-
hirdetett speciális szakiskolai képzésünkre: számítógépes adatrögzítő. Iskolánk 
ezzel is szeretne segítséget nyújtani a sajátos nevelési igényű tanulóknak, hogy 
könnyebben el tudjanak helyezkedni a munkaerőpiacon. Szakmai kínálatunk-
ban figyeltünk arra is, hogy az érettségivel nem rendelkező, 8 általánost végzett 
fiatalabb és idősebb felnőttek is tudjanak szakmát választani. Várjuk Önöket az 
elektronikai műszerész, valamint a szociális gondozó és ápoló képzéseinkre!

Érettségizettek részére meghirdettük a gyakorló ápoló képzést, mely elvégzése 
után lehet az ápolói szakmát megszerezni. Szeretnénk a művészeti oktatást is 
meghonosítani Kistarcsán. Ennek érdekében hirdettük meg a grafikus képzést.

Augusztus 25-ig lehetőség van online beiratkozásra. A személyes beiratkozás 
augusztus 25., 27., 28., valamint szeptember 2., 3. napokon lesz 16.00-18.00 óra kö-
zött a Simándy József Általános Iskolában. Szeretettel várjuk Önöket 2014/2015-
ös tanévre!

Kózol Ákos, tagintézmény vezető. www.mdiskola.hu
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Gyere Te is velünk!
A Mária Út teljes szakaszán egy közös célért, a családokért szervez za-
rándoklatot a Mária Út Egyesület és a Mária Rádió 2014. augusztus 16-án, 
Nagyboldogasszony ünnepének szombatján. Ez a minden évben megren-
dezendő zarándoknap több száz települést érint Ausztriában, Erdélyben és 
Magyarországon. A Mária Út fővonala Mariazellt és Csíksomlyót köti össze, 
ami 1400 km-es távolságot jelent és szakaszonként teljesítik a résztvevők.

A kijelölt Mária Út magyarországi középső szakasza Kistarcsán is átha-
lad. A Kistarcsát érintő útvonal 25.55 km hosszú, a zarándokcsapat Rákos-
szentmihályról reggel 7 órakor indul az Árpádföld – Csömör – Kistarcsa 
– Kerepes – Gödöllő – Máriabesnyő útvonalon. A zarándoklat este hat óra 
körül érkezik Máriabesnyőre a Nagyboldogasszony Bazilikához, ahol este 
hét órakor tartják meg a záró szentmisét. 

Kistarcsán kb. 11 és 12 óra között halad el a zarándoklat a Csömöri utca- 
Berényi utca – Árpád vezér utca vonalon Kerepes felé. Ezen a napon szen-
telik fel a Mária Út kistarcsai és kerepesi szakaszát. Az Árpád vezér utca 
végén, az Evangélikus Szeretetotthonnál, az utcai fák árnyékában tervezik 
a helyi szervezők a pihenést és az étkezést. A katolikus testvérek reggel kb. 9 
óra körül indulnak a templomtól a Deák Ferenc utcán át a földúton a Csömör 
tábláig. Itt várják be és itt csatlakoznak a Csömör felől érkező zarándok-
lathoz. Innen kezdődik a Mária Út kistarcsai szakasza, amit Görbe atya ez 
alkalomból felszentel.

A Székely János püspök atya által kezdeményezett nemzetközi zarán-
doknapon résztvevők idén egymáshoz, egymás mellett és egymásért, csa-
ládjaikért zarándokolnak. Az eseményre meghívást kap minden család és 
család nélküli ember, aki késztetést érez arra, hogy augusztus 16-án egy 
napos zarándoklat keretében hosszabb vagy rövidebb szakaszt tegyen meg 
a Mária Úton. Az 1Úton zarándoknaphoz kapcsolódhatnak civil szerveze-
tek, egyházi szervezetek, iskolák, közösségek. Székely János püspök mond-
ta „Tegyünk meg mindnet, hogy ne lepje be a fű a zarándokutakat, se azokat amik 
Istenhez, se azokat, amik egymáshoz visznek” Menjünk 1 Úton K.F.É.

Tandíjmentes OKJ-s képzések esti 
tagozaton

Kistarcsán a Mihály Dénes 
Szakképző ISkolában

Érettségizettek részére ajánljuk:
– informatikai rendszergazda
–  gyakorló ápoló (új) – sikeres 

vizsga esetén állás lehetőség
– vállalkozási és bérügyintéző
– grafikus (új)

Érettségivel nem rendelkezők részére 
ajánljuk:

– szociális gondozó és ápoló (új)
– elektronikai műszerész (új)

Speciális szakiskolai képzésünk SNI-s 
tanulók részére:

– számítógépes adatrögzítő (új)

Igényelhet – diákigazolványt
Kérhet – családi pótlékot, ha még nem 

töltötte be a 20. életévet
www.mdiskola.hu

Folyamatos online beiratkozási lehetőség!
Személyesen: augusztus 25., 27.,28., 

szeptember 2.,3. 16:00-18:00 óra között
Cím: Simándy József Általános Iskola, 
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3., II. emelet

telefon: 06-70-933-6307
Szeretettel várjuk iskolánkban!

Koordinátor és zarándoklatvezető: 
Fodor László, telefon: +36 30 999 4462,  
e-mail: eflaci@t-online.hu
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Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

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

 VÍZKIMARADÁSOK ÜTEMTERVE
Kezdés Befejezés Vízhiányos területek Időtartam Tervezett ütem 

száma
2014.05.19 2014.08.15 Kistarcsa 8.00-tól 

17.00 óráig 
2014.07.21 2014.07.25 Akácvirág utca - Árpád V.ezér utca - Attila utca - Balassi utca - Báthori utca 

- Berényi utca - Csömöri - Damjanich utca - Deák Ferenc utca - Déryné utca 
- Diófa utca - Harangvirág utca - Határút - Kölcsey utca - Körösi Cs., Liliom 
utca -Mikszáth utca - Móra Ferenc utca - Szt. László utca -Táncsics utca - 
Terézia utca -Tulipán utca - Ungvári utca

5 nap Kistarcsa  
7-8. ütem

2014.07.28 2014.08.01 Árpád Vezér utca - Báthory utca - Móra Ferenc utca - Scheda Ferenc utca - 
Homok dűlő - (Északi) Kölcsey Ferenc utca - Móra Ferenc utca  - Terézia 
utca által határolt terület

5 nap Kistarcsa  
9. ütem

2014.08.11 2014.08.15 Deák Ferenc utca (Lőcsey utcáig) - Táncsics Mihály utca - Berényi utca - Ár-
pád Vezér utca - Toldi Miklós utca + Kamilla utca - Galagony utca - Fenyves 
utca - Boróka utca - Holló utca - Mirtusz utca - Nyíltárok utca

5 nap Kistarcsa  
10. 10/a ütem

2014.09.08 2014.09.12 szakaszosan az Árok utcától Szabadság út - Móra Ferenc utcáig- Ibolya utca - 
Balczó István utca  

5 nap 11. ütem

2014.06.02 2014.09.12 Kerepes 8.00-tól 
17.00 óráig 

2014.07.14 2014.07.18 Árok utca - Daru utca - Felsősor utca - Fenyves utca - Galamb utca - Gém 
utca -  Gyárutca -Halász utca - Kert utca - Madarász utca -  Magtár utca -  
Magtár tér- Mező utca - Mogyoródi utca - Mókus utca - Öv utca - Patkó utca 
- Páva utca - Pillangó utca -  Rigó utca - Rozmaring utca - Szabadság utca 
-  Szakadék utca - Szérüs utca - Szérüskert utca - Szilas utca - Szilasligeti utca 
- Szőlő sor - Zerge utcákban.

5 nap Kerepes 3. ütem

2014.08.04  14.08.08. Széphegyi út - Sólyom utca - Kölcsey utca - Martinovics utca - Szőlő utca 5 nap Kerepes 4. ütem
2014.08.18 2014.08.22 Mogyoródi út - Alföldi út - Juhász Gyula utca - HÉV vonala 5 nap Kerepes 5. ütem
2014.08.25 2014.08.29 Wéber Ede utca - Kölcsey utca - Sas utca - Szondy utca - Wéber Ede utca - 

Városhatár - Kiss József utca - HÉV vonala -Állomás utca - Béke utca
5 nap Kerepes 6. ütem

2014.09.01 2014.09.05 Mogyoródi út Erdősor utcától Alföldi utcáig + Erkel Ferenc utca - Sólyom 
utca - Kiss József utca - Béke utca

5 nap Kerepes 7. ütem

A kivitelezés előrehaladása során az ütemtervben esetleg változás történhet, ezért a pontos időpontokról és helyszínekről rendszeresen aktualizált 
tájékoztatást adunk az Önkormányzatok honlapjain, hirdetőtábláin, a Társulás www.szilas-menti-ivoviz.hu weboldalán, valamint a Szilas TV-n és a 
Régió Plusz TV-n. Kérjük, ezeket a felületeket  fokozottan kísérjék figyelemmel!

Javában tart az az európai uniós projekt, melynek keretében a Kis-
tarcsai Kulturális Egyesület hímző és csipkekészítő tanfolyamokat 
indított.

Mivel a program nemzetközi, külföldi tanulmányutak is szere-
pelnek a megvalósítandó munkatervben. Rajtunk kívül egy-egy 
litván, olasz és szlovákiai magyar közösség vesz részt a kétéves 
folyamatban. Litván partnerünk a márciusban megtartott vilniusi 
Kaziukas vásár időpontjára időzítette az aktuális projekttalálkozót. 
Ez a kézművesek bemutatkozója hasonló a mi Mesterségek ünnepe 

című rendezvényünk-
höz, de jóval nagyobb 
volumenű. Nem tud-
tunk betelni az igen 
változatos, színpom-
pás látnivalóval.

Vendéglátóink egy 
teljes napot szántak a 
projekttel kapcsolatos 
egyeztetésekre, ami-

nek nem örültünk, mert szerettünk volna minél többet magunkba 
szippantani a litván kultúrából. Ebből okulva, mi másképp szervez-
tük a nálunk esedékes projekttalálkozó programját. Igyekeztünk 
sok érdekes dolgot megmutatni vendégeinknek, a szükséges egyez-
tetéseket pedig a köztes időkben – utazás, étkezés… – intéztük el.

Az első napon látogatást tettünk a Parlamentben – kiegészítés-
képpen a Seuso kincsekhez is bevittük őket – tanulmányozhatták 
a magyar csipke és hímzés változatait a Néprajzi Múzeumban, sé-
táltunk a Várban, gyönyörködtünk a Margit-szigeti szökőkút zené-
re változó színkavalkádjában, majd sétahajózás keretében néztük 
meg a kivilágított Duna partot.

A második napra autóbuszos kirándulást szerveztünk Hövejre, 
ahol a Nemzeti Értéktárba felvett csipke két különálló épületben 
is megtekinthető. Ha már arra jártunk, elmentünk a Fertődi Esz-
terházy kastélyba is, útközben pedig rövid sétát tettünk Kapuvár 
belvárosában.

A harmadik napot a Civilházban kezdtük, mégpedig hímző és 
csipkekészítő műhelygyakorlatokkal. Órákon át ment az egymás 
tapasztalatainak, a sajátos technikáknak az átadása, megismerése. 

Ebéd után Solymosi Sándor polgármester fogadta a társasá-
got, aztán megmutattuk Kistarcsa központját, majd a napot 
egy mogyoródi pincészet jó hangulatú borkóstolójával zár-
tuk. 

Mi minden tőlünk telhetőt megtettünk azért, hogy külföl-
di vendégeink jól érezzék magukat, így aztán reméljük, szép 
emlékekkel távoztak Magyarországról.

Kereszti Ferenc KIKE  

Kézimunkázó vendégeink
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 Katolikus

 Református

Loyolai Szent Ignác ünnepe: július 31.

Rabszolgából testvér

1491-ben Spanyolországban született. Ifjú ko-
rában katona volt, és a lovagi játékoknak nagy 
kedvelője. Pamplona várának hősies védel-
mében jobb lába súlyos sérüléseket szenve-
dett. Hosszas betegségében, lovagi könyvek 
híján, Krisztus életét és a szentek történetét 
kezdte olvasni. Belátta eddigi élete céltalan-
ságát, a földi élet dicsőségétől elfordulva, 
új fény támadt lelkében. Életét Krisztusnak 
ajánlotta fel, hogy mint Krisztus lovagja, her-
vadhatatlan koszorúkért küzdjön. Betegségé-
ből felépülve, az egyéniségét jellemző lángoló 
erővel és következetességgel lépett rá a Krisz-
tus követés új útjára. 

Élete új időszakában lemondott minden 
földi értékeiről, tiszti kardjáról is, és koldus-
ruhában vonult egy kis városka, Manréza 
mellett magányosságba. Itt hősies vezeklés 
között elmélkedett az örök igaságokról. El-
mélkedéseinek feljegyzéséből eredt a keresz-
tény világirodalom egyik leghíresebb lelki 
könyve a Lelkigyakorlatok. Itt gondolta át 
először egy új szerzetesrend alapításának a 
tervét, melynek célja: Krisztus királyságá-
nak megszilárdítása. Azonban kénytelen volt 
belátni, hogy eredményes apostolkodásra 
felsőbb tanulmányok alapos ismerete nélkül 
nem vállalkozhat. Kemény elhatározással új-
ból iskolapadba ült, 31 éves korában. Tizenkét 
éven keresztül pótolta neveltetésének hiánya-
it, és végül a párizsi egyetemen magiszteri (a 
középkorban általánosan és némely orszá-

gokban mai is a doktorinál alacsonyabb tudo-
mányos fokozat) fokozatot ért el. 

Most már megfelelő tudással és lelki fel-
készültséggel úgy érezte, hozzáfoghat tervé-
nek megvalósításához, az új szerzetesrend 
megalapításához. Hetedmagával fogadalmat 
tett az apostoli és szerzetesi életre. Első társai 
között volt Xavéri Szent Ferenc, későbbi India 
nagy apostola, boldog Faber Péter, Layner és 
Salmeron. A cél az volt, hogy elhagyjanak 
mindent, ami az eddigi szerzetesrendek éle-
tét alkotta. Az öltözék, a helyhez kötöttség, a 
szerzetesházban való élet, a közös imádság. 
Könnyű mozgási lehetőségeket biztosítani, 
képzett buzgó erőket állítani az akkor any-
nyi oldalról fenyegetett egyház szolgálatára. 
Ignác és társai, mint egy kis csapat a pápá-
hoz, III. Pálhoz fordult és neki ajánlották 
fel szolgálatukat. A pápa Isten ujját látta az 
eléterjesztett programban. Az új rendet, mint 
„Jézus-társaságát” (Jezsuiták) 1540. szeptem-
ber 27-én jóváhagyta. 

A rendtagok egyhangúan, Ignácot válasz-
tották általános rendfőnökké. A pápa meg-
bízásából kidolgozták a rend szabályait, me-
lyet később legcsodálatosabb remekműnek 
neveztek. Oly sikeresen irányították Ignác és 
szerzetestársai a rend életét, hogy Ignác halá-
lakor (16 év elteltével) közel ezer rendtag volt. 
Ignác sok levelet írt, melyet tizenkét vaskos 
kötetben gyűjtöttek össze. Leveleiben megis-
merhető a lángeszű szervező, az okos, de hig-

gadt mester, és különösen az Istenben hívő 
lélek. Szerzetestársai úgy beszéltek róla, mint 
a kimeríthetetlen lelkülettel rendelkező apos-
tol. Egy világot akart meghódítani Krisztus-
nak. Jellemző történet életéből: Amikor III. 
János portugál király, az akkor még csak tíz 
szerzetesből álló rendből öt hithirdetőt kért 
Indai megtérítésére, Ignác így válaszolt: „Mi 
marad nekem akkor az egész világ megtérí-
tésére?” 

Az újszerű, és csakhamar nagy tekintélyre 
emelkedett rendnek ellenségei is voltak. Ig-
nác azonban Istenben bízva megjövendölte, 
hogy szerzetes közössége úgy fog megma-
radni, ahogy ő megalapította. Szavai idők 
múlásával be is teljesedtek. Az újkor vallási 
életének megújulására kevés embernek volt 
oly messze terjedő hatása, mint Ignácnak. 
Lelke és szelleme egész erejével dolgozott, 
mint Krisztus lovagja a hit terjedéséért. Sike-
rei miatt a gyűlölet és a rágalom töviseit kapta 
az egyház ellenségeitől. Éleslátását és kezde-
ményező erejét igazolja a többek között a Ró-
mai Kollégium (a későbbi Gergely egyetem) 
és a Collegium Germanicum-Hungaricum 
megalapítása. 

1556-ban halt meg. 1609-boldoggá, 1622-
ben pedig XV. Gergely pápa szentté avatta. 
Róma egyik legszebb temploma az ő nevét 
viseli. Teste a rend első római templomában 
Gesu-ban van eltemetve.

 Somlai József nyugdíjas plébános

„Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsol-
hatnám neked azt, ami kötelességed volna, a szeretet 
miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok 
én, az öreg Pál, most még fogoly is Krisztusért. 
Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban 
szültem, Onézimoszért, aki egykor neked haszon-
talan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. 
Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig 
magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted 
szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fog-
ságomban. Beleegyezésed nélkül azonban semmit 
sem akartam tenni, hogy jótetted ne kényszerű, ha-
nem önkéntes legyen. Hiszen talán azért szakadt el 
tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd, most már 
nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval 
többet: aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi 
értelemben is és az Úrban is szeretett testvéred.”   
Filemon 8-16.

Pál apostol ezt a levelet bizonyára Kr.u. 
59-ben írta az utolsó fogságából, Rómából a 
Kolosséban lakó gazdag patriciusnak, File-
monnak, aki az apostol nyomán lett keresz-
tyén. 

Filemon egyik rabszolgája, Onézimosz meg-
szökött gazdájától. Filemon házában hívő, bi-
zonyságtévő emberek éltek, mégis idegen ma-
radt a hittől a családjukban élő rabszolga szíve. 
Nyílván a rabszolga nem értette, hogyan pré-
dikálhat valaki a hitről, miközben rabszolgát 
tart. Ezért semmit nem jelentett számára gaz-
dája fennkölt hite, a rabszolgatartó pedig nem 
látta meg rabszolgájában a szabadságra vágyó 

embert. Türelmetlenségében a maga kezébe 
akarta venni a sorsát, nem várta ki, hogy gaz-
dája is el tudja fogadni, ami neki olyan égetően 
fontos és sürgős volt.

Hogyan kerülhetett Onézimosz, a szökött 
rabszolga Pálhoz Rómában? Léteznek dolgok, 
amit csak Isten tud elrendezni. Talán elfogták 
és éppen Pál mellé zárták. Ott várta, hogy 
hazazsuppolják. Pál apostol is fogoly volt, 
nemcsak Krisztusért viselt bilincset, hanem 
Krisztus „foglya is volt”, mivel életét örökre 
hozzá kötötte. Mély benyomást tehetett ez a 
szökött rabszolgára, aki mindezt látva keresz-
tyénné lett. 

Amikor hazatoloncolták, már Pál apos-
tol levelével mehetett vissza, aki azt kérte 
Filemontól, hogy testvérként fogadja vissza 
Onézimoszt. Ennek egy részletét olvastuk a 
bevezetésben. Nagy kérés volt ez. Legtöbbször 
a megtalált rabszolgát megkorbácsolták és bör-
tönbe vetették.

Ki mellé áll az apostol ebben a helyzetben: a 
szökött rabszolga, Onézimosz, vagy a rabszol-
gatartó Filemon mellé? Ezzel együtt mi mellé 
áll: rabszolgafelszabadítás, vagy az ókori rab-
szolgatartó társadalmi rend mellé? Pál ebben a 
levélben közbenjárt egy szökött rabszolgáért, 
Onézimoszért.

Miért kérte, miért nem parancsolta meg lel-
ki gyermekének, a gazdag Filemonnak, hogy 
szabadítsa fel a rabszolgáját? Kálvin szerint eb-
ben tükröződik az apostol lelkének finomsága.  

Öregségére az Isten szeretete megváltoztatta az 
alaptermészetét.  Most már nem élt a jogaival, 
másokról nem döntött megkérdezésük nélkül. 
Filemon megkérdezése nélkül sem akart dön-
teni rabszolgája ügyében.  Bár az öregség, az 
Úr Isten nagy nevelő iskolája megtanítana ben-
nünket is arra, hogy most már kérjünk azoktól, 
akiknek eddig parancsolhattunk is!

Hit által olyan társadalmi kérdést oldott meg 
Pál apostol, ami Krisztus tanítása nélkül elkép-
zelhetetlen lett volna abban a korban, de ehhez 
mindkettőnek testvérré kellett válnia a hitben.

Nagyon sok családra jellemző ez a kép: amíg 
lótnak, futnak, mindenki végzi a dolgát, útjá-
ban vannak egymásnak, nem értik egymás 
lelkét, mindenki fújja a maga sérelmét. Gyak-
ran előfordul velünk is, hogy valakik testileg 
velünk élnek, de lelkileg nagyon távol vannak 
tőlünk. Hajlamosak vagyunk ezt mindig csak 
a hitetlen családtag számlájára írni. Úgy nem 
lehet békességben élni Istennel, hogy mellet-
ted valaki szüntelen sóhajtozik, nélkülözni 
kénytelen, mivel a mindennek az eltűrése az 
alvó lelkiismeretet leplezi le. Akinek alszik a 
lelkiismerete, nem újjászületett ember. Kivel 
kell megbékélned, hogy békességben élhess 
Istennel? „Az Úrban szeretett testvérré kell 
válnunk, hogy egymás számára ajándékok 
lehessünk.” Lehet napjainkban is egymás szá-
mára haszontalan, használhatatlan teherből 
ajándékká lenni egymás számára? Krisztus-
ban, igen! Riskó János lelkész
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ARNOLD-KOKO 
KFT "kt.a."

1131 Budapest Jéggyár utca 11. II/7. iparűzési adó  270 600    

ARNOLD-KOKO 
KFT "kt.a."

1131 Budapest Jéggyár utca 11. II/7. gépjárműadó  455 400    

ARNOLD-KOKO 
KFT "kt.a."

1131 Budapest Jéggyár utca 11. II/7. összesen  726 000    

BÁRDI WORK KFT 
"f.a."

1141 Budapest Jeszenák J. u.88. iparűzési adó  798 650    

BÁRDI WORK KFT 
"f.a."

1141 Budapest Jeszenák J. u.88. összesen  798 650    

BELLUS BÚTOR 
FAIPARI KFT

2143 Kistarcsa Kápolna utca 44/b. iparűzési adó  625 500    

BELLUS BÚTOR 
FAIPARI KFT

2143 Kistarcsa Kápolna utca 44/b. összesen  625 500    

BER-GA BAU KFT 
"f.a."

1165 Budapest Hunyadvár utca 61. iparűzési adó  1 413 750    

BER-GA BAU KFT 
"f.a."

1165 Budapest Hunyadvár utca 61. összesen  1 413 750    

BERTA ISTVÁN 2143 Kistarcsa Baross Gábor u. 50. LC. gépjárműadó  332 540    
BERTA ISTVÁN 2143 Kistarcsa Baross Gábor u. 50. LC. összesen  332 540    
BIG-BAU UNIO KFT 
"kt.a."

2143 Kistarcsa Thököly utca 1. iparűzési adó  445 650    

BIG-BAU UNIO KFT 
"kt.a."

2143 Kistarcsa Thököly utca 1. gépjárműadó  41 239    

BIG-BAU UNIO KFT 
"kt.a."

2143 Kistarcsa Thököly utca 1. összesen  486 889    

CAN YANG KFT 
"f.a."

1042 Budapest Kassai utca 9. VI. Em. 
40.

iparűzési adó  298 050    

CAN YANG KFT 
"f.a."

1042 Budapest Kassai utca 9. VI. Em. 
40.

összesen  298 050    

CF-BAU KFT 2144 Kerepes Szabadság út 105. iparűzési adó  504 550    
CF-BAU KFT 2144 Kerepes Szabadság út 105. összesen  504 550    
DAUBER 2000.
ÉPITŐIP.KER. SZ.BT

2142 Nagytarcsa Árpád fejedelem u. 7. iparűzési adó  335 581    

DAUBER 2000.
ÉPITŐIP.KER. SZ.BT

2142 Nagytarcsa Árpád fejedelem u. 7. gépjárműadó  163 966    

DAUBER 2000.
ÉPITŐIP.KER. SZ.BT

2142 Nagytarcsa Árpád fejedelem u. 7. összesen  499 547    

DEK-LA-VILL KFT 2143 Kistarcsa Raktár krt 5. iparűzési adó  2 411 550    
DEK-LA-VILL KFT 2143 Kistarcsa Raktár krt 5. gépjárműadó  9 660    
DEK-LA-VILL KFT 2143 Kistarcsa Raktár krt 5. összesen  2 421 210    
DUDA PÉTER 2143 Kistarcsa Rákóczi körút 2. gépjárműadó  266 023    
DUDA PÉTER 2143 Kistarcsa Rákóczi körút 2. összesen  266 023    
FEKETE GYöRGY 2143 Kistarcsa Rózsa u. 45. gépjárműadó  364 620    
FEKETE GYöRGY 2143 Kistarcsa Rózsa u. 45. összesen  364 620    
FÖLDI ISTVÁN 2143 Kistarcsa Galagonya u. 3. telekadó  217 260    
FÖLDI ISTVÁN 2143 Kistarcsa Galagonya u. 3. összesen  217 260    
GAL BAU EUROPA 
KFT

2143 Kistarcsa Batthyány utca 10 iparűzési adó  204 650    

GAL BAU EUROPA 
KFT

2143 Kistarcsa Batthyány utca 10 gépjárműadó  13 524    

GAL BAU EUROPA 
KFT

2143 Kistarcsa Batthyány utca 10 összesen  218 174    

GAL-BAU 2005 BT 2143 Kistarcsa Batthyány u. 10. iparűzési adó  946 595    
GAL-BAU 2005 BT 2143 Kistarcsa Batthyány u. 10. összesen  946 595    
GARDEN-SYSTEM 
KFT

2143 Kistarcsa Móra Ferenc utca 87. gépjárműadó  286 373    

GARDEN-SYSTEM 
KFT

2143 Kistarcsa Móra Ferenc utca 87. összesen  286 373    

GÉMESIKER KFT 2143 Kistarcsa Dr. Tibold József utca 
34/b

iparűzési adó  339 200    

GÉMESIKER KFT 2143 Kistarcsa Dr. Tibold József utca 
34/b

gépjárműadó  27 048    

GÉMESIKER KFT 2143 Kistarcsa Dr. Tibold József utca 
34/b

összesen  366 248    

GLAITZÁR LAJOS 2143 Kistarcsa Széchenyi u. 43. gépjárműadó  1 200 420    
GLAITZÁR LAJOS 2143 Kistarcsa Széchenyi u. 43. összesen  1 200 420    
HÓRUSZ INGAT-
LAN KFT

2112 Veresegy-
ház

Huszár u. 1. 1/4. iparűzési adó  357 751    

HÓRUSZ INGAT-
LAN KFT

2112 Veresegy-
ház

Huszár u. 1. 1/4. összesen  357 751    

INTERTÁRS 2005. 
KFT "f.a."

2143 Kistarcsa Raktár krt. 5. iparűzési adó  574 600    

INTERTÁRS 2005. 
KFT "f.a."

2143 Kistarcsa Raktár krt. 5. gépjárműadó  207 000    

INTERTÁRS 2005. 
KFT "f.a."

2143 Kistarcsa Raktár krt. 5. összesen  781 600    

KASZÁS TIBOR 2143 Kistarcsa Szigetvári u. 06. gépjárműadó  203 534    
KASZÁS TIBOR 2143 Kistarcsa Szigetvári u. 06. összesen  203 534    
KÉRI ZOLTÁN 2143 Kistarcsa Dózsa György utca 6 gépjárműadó  392 334    
KÉRI ZOLTÁN 2143 Kistarcsa Dózsa György utca 6 összesen  392 334    
KISTARCSA INVEST 
KFT "v.a."

2143 Kistarcsa Szabadság út 56. iparűzési adó  303 800    

KISTARCSA INVEST 
KFT "v.a."

2143 Kistarcsa Szabadság út 56. összesen  303 800    

KUN TIBOR 2143 Kistarcsa Toldi Miklós u. 28. iparűzési adó  184 850    
KUN TIBOR 2143 Kistarcsa Toldi Miklós u. 28. gépjárműadó  99 480    
KUN TIBOR 2143 Kistarcsa Toldi Miklós u. 28. összesen  284 330    
LÁSZLÓ ENDRE 
MÁRTON

2143 Kistarcsa Alig utca 9 iparűzési adó  406 167    

LÁSZLÓ ENDRE 
MÁRTON

2143 Kistarcsa Alig utca 9 összesen  406 167    

LEE-MIX KFT. 1204 Budapest Vécsey u.97. iparűzési adó  219 150    
LEE-MIX KFT. 1204 Budapest Vécsey u.97. összesen  219 150    
LEEDS TRANS KFT. 2143 Kistarcsa Szabadság út 56/f. iparűzési adó  570 250    
LEEDS TRANS KFT. 2143 Kistarcsa Szabadság út 56/f. összesen  570 250    
LENGYEL LÁSZLÓ 2143 Kistarcsa Baross G. u. 42. telekadó  3 621 360    
LENGYEL LÁSZLÓ 2143 Kistarcsa Baross G. u. 42. összesen  3 621 360    

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

5231 Fegyvernek Dózsa Gy. utca 155 iparűzési adó  190 750    

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

5231 Fegyvernek Dózsa Gy. utca 155 gépjárműadó  21 000    

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

5231 Fegyvernek Dózsa Gy. Utca 155 összesen  211 750    

MOLNÁRNÉ DR 
TANÁCS ILONA

2143 Kistarcsa Széchenyi u. 8. telekadó  351 405    

MOLNÁRNÉ DR 
TANÁCS ILONA

2143 Kistarcsa Széchenyi u. 8. összesen  351 405    

MONEY & FASHION 
KFT "kt.a."

2143 Kistarcsa Völgy u. 44. iparűzési adó  351 250    

MONEY & FASHION 
KFT "kt.a."

2143 Kistarcsa Völgy u. 44. összesen  351 250    

NE-ANDER BT. 2143 Kistarcsa Magyar u. 23. iparűzési adó  258 250    
NE-ANDER BT. 2143 Kistarcsa Magyar u. 23. összesen  258 250    
NOV-SPED PLUSZ 
KFT.

2143 Kistarcsa Völgy utca 44/d. Ép. 
Fsz. 4.

iparűzési adó  261 900    

NOV-SPED PLUSZ 
KFT.

2143 Kistarcsa Völgy utca 44/d. Ép. 
Fsz. 4.

összesen  261 900    

POLYÁK ZOLTÁN 2143 Kistarcsa Móra F. U. 59. telekadó  770 033    
POLYÁK ZOLTÁN 2143 Kistarcsa Móra F. U. 59. összesen  770 033    
PRIMULA-MED 
KFT. "f.a."

1022 Budapest Rókushegyi lépcső.7. iparűzési adó  1 212 200    

PRIMULA-MED 
KFT. "f.a."

1022 Budapest Rókushegyi lépcső.7. gépjárműadó  15 450    

PRIMULA-MED 
KFT. "f.a."

1022 Budapest Rókushegyi lépcső.7. összesen  1 227 650    

PRIVÁTE BROK.
NETWORK MARK.
KFT.

2143 Kistarcsa Arany J. u.35. iparűzési adó  511 250    

PRIVÁTE BROK.
NETWORK MARK.
KFT.

2143 Kistarcsa Arany J. u.35. összesen  511 250    

RADIÁN KFT 2143 Kistarcsa Mária u. 36. iparűzési adó  155 386    
RADIÁN KFT 2143 Kistarcsa Mária u. 36. gépjárműadó  133 650    
RADIÁN KFT 2143 Kistarcsa Mária u. 36. összesen  289 036    
RÁCZ ÁLL.-ELL 
NAGYKER KFT.

2143 Kistarcsa Raktár krt. 11 gépjárműadó  1 114 120    

RÁCZ ÁLL.-ELL 
NAGYKER KFT.

2143 Kistarcsa Raktár krt. 11 összesen  1 114 120    

RÁCZ ÉS TÁRSA BT. 
"v.a."

2141 Csömör Határ út 1. gépjárműadó  243 225    

RÁCZ ÉS TÁRSA BT. 
"v.a."

2141 Csömör Határ út 1. összesen  243 225    

REHA TECH KFT. 1133 Budapest Váci út. 76. iparűzési adó  234 000    
REHA TECH KFT. 1133 Budapest Váci út. 76. összesen  234 000    
RHINO GYM KFT 2143 Kistarcsa Szabadság u.56. iparűzési adó  84 500    
RHINO GYM KFT 2143 Kistarcsa Szabadság u.56. gépjárműadó  205 899    
RHINO GYM KFT 2143 Kistarcsa Szabadság u.56. összesen  290 399    
SG COMMUNICA-
TION KFT

2143 Kistarcsa Deák Ferenc u. 10. iparűzési adó  321 998    

SG COMMUNICA-
TION KFT

2143 Kistarcsa Deák Ferenc u. 10. összesen  321 998    

SINKÓ CSABA 2143 Kistarcsa Terézia u. 16. gépjárműadó  567 675    
SINKÓ CSABA 2143 Kistarcsa Terézia u. 16. összesen  567 675    
SZIKKADT SPED 
KFT.

2143 Kistarcsa Rózsa u. 45. iparűzési adó  900    

SZIKKADT SPED 
KFT.

2143 Kistarcsa Rózsa u. 45. gépjárműadó  533 815    

SZIKKADT SPED 
KFT.

2143 Kistarcsa Rózsa u. 45. összesen  534 715    

SZILABAU 2003 KFT. 
"v.a."

1136 Budapest Hegedűs Gy. u. 8.IV/2 iparűzési adó  891 750    

SZILABAU 2003 KFT. 
"v.a."

1136 Budapest Hegedűs Gy. u. 8.IV/2 összesen  891 750    

SZILÁGYI JÓZSEF 2143 Kistarcsa Kápolna utca 10. telekadó  310 122    
SZILÁGYI JÓZSEF 2143 Kistarcsa Kápolna utca 10. összesen  310 122    
SZUPER-BAU 
VERTIKÁL KFT."f.a."

2143 Kistarcsa Pf.31.Raktár krt.5. gépjárműadó  258 400    

SZUPER-BAU 
VERTIKÁL KFT."f.a."

2143 Kistarcsa Pf.31.Raktár krt.5. összesen  258 400    

TOP GLAS AUTÓ-
ÜVEG KER. KKT

3763 Bódvaszilas József Attila utca 2. iparűzési adó  307 765    

TOP GLAS AUTÓ-
ÜVEG KER. KKT

3763 Bódvaszilas József Attila utca 2. összesen  307 765    

TWIN HAUSE 
ÉPITŐIP.KFT."kt.a."

2143 Kistarcsa Fiktivált cím! iparűzési adó  583 050    

TWIN HAUSE 
ÉPITŐIP.KFT."kt.a."

2143 Kistarcsa Fiktivált cím! gépjárműadó  32 683    

TWIN HAUSE 
ÉPITŐIP.KFT."kt.a."

2143 Kistarcsa Fiktivált cím! összesen  615 733    

ÚJVÁRI FERENC 2143 Kistarcsa Aulich lajos u. 34. iparűzési adó  639 540    
ÚJVÁRI FERENC 2143 Kistarcsa Aulich Lajos u. 34. gépjárműadó  135 353    
ÚJVÁRI FERENC 2143 Kistarcsa Aulich Lajos u. 34. összesen  774 893    
VASÚT-KOMPLETT 
SZOLGÁLTATÓ KFT

2144 Kerepes Szabadság u. 102/2. gépjárműadó  261 677    

VASÚT-KOMPLETT 
SZOLGÁLTATÓ KFT

2144 Kerepes Szabadság u. 102/2. összesen  261 677    

VASVÁRI KER.
SZOLG.BT."f.a."

2143 Kistarcsa Eperjesi u. 9. iparűzési adó  240 900    

VASVÁRI KER.
SZOLG.BT."f.a."

2143 Kistarcsa Eperjesi u. 9. összesen  240 900    

XANDEX KFT. 2143 Kistarcsa Szabadság út 40. iparűzési adó  557 109    
XANDEX KFT. 2143 Kistarcsa Szabadság út 40. összesen  557 109    

Tisztelt Kistarcsai Adózók!
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, telephelyét, 
adóazonosító számát és az adótartozás összegét 
a helyben szokásos módon közzétegye. 
Az önkormányzati adóhatóság - adófizetési 

morál erősítése érdekében – élni kíván a tör-
vényi lehetőséggel és rendszeresen közzéteszi 
a hátralékosok listáját a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján, a honlapján (www.kistarcsa.
hu) és a Kistarcsai Híradóban. 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző

Adósok listájának közzététele

Közzététel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/b. alapján 2014. június 30-i állapot szerint 90 napon túli 200.000 ft-ot meghaladó hátralékok esetében



HIRDETMÉNY KISTARCSAI HÍRADÓ12

Ezúton is megköszönjük mindazoknak, akik megtekintették a 
Kistarcsai Napokon a KIVÜ Kft. kiállítását. Nagy örömünkre 
szolgált, hogy az OHÜ Nonprofit Kft. által biztosított szelektív 
hulladékszállítással kapcsolatos játékok a gyerekek körében 
nagy sikert arattak. Jó volt látni, hogy a gyerekek nagy lelkese-
déssel fogadták ezeket a játékokat. 

Szelektív hulladékSzállítáS: 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy 2014. július hónaptól a 
KIVÜ Kft. az OHÜ Nonprofit Kft. által kiírt iparfejlesztési pályá-
zaton nyert gépjárműveikkel végzi a szelektív hulladék gyűjtését 
és szállítását. Az eddigi gyakorlat azonban nem változott, ezért is-
mételten felhívjuk a figyelmet, hogy a szelektív hulladékgyűjtésnél 
a szállítással nem azonos időben történő zsák visszaosztás miatt a 
sárga gyűjtőzsákokat 7 óráig helyezzék ki az ingatlanjaik elé. Így 
elkerülhető, hogy a későn kihelyezett szelektív hulladék elszállítás-
ra kerül, de cserezsákot esetlege-
sen nem kapnak. 

Amennyiben nem kaptak 
cserezsákot, akkor a KIVÜ Kft. 
ügyfélszolgálaton igényelhet-
nek, ahol 2 db zsákot biztosítunk 
mindenki számára. 

Kérjük, hogy a szelektív hulla-
dékgyűjtő zsákot csak a szelektív 
hulladékok gyűjtésére használ-
ják. Továbbra is sokan helyeznek 
ki a zsákba kommunális, zöld és 
veszélyes hulladékot. A koráb-
ban kért papír külön gyűjtésé-
hez kérjük ne használják a sárga 
szelektív gyűjtőzsákot, hanem 
összekötözve a zsák mellé he-
lyezzék ki a gyűjtési napon. 
A szelektív zsákba az alábbi hul-
ladékok helyezhetők ki:
- műanyag (PET palack, fólia, PP+HDPE jelzésű flakonok),
- alumínium italos dobozok,
- fém konzervdobozok.
Külön kérjük a társasházak lakóit, hogy a szelektív gyűjtéshez 

kihelyezett big-bag gyűjtő-
zsákokba kizárólag szelektív 
hulladékot helyezzenek el, 
mert továbbra is nagy szám-
ban találunk benne kommu-
nális hulladékot, sajnálatos 
módon esetenként építési 
törmeléket is. 

Üveghulladék gyűjtés: 
2014. áprilistól megvalósult 
Kistarcsán az üveghulladék 
gyűjtése. Az alábbi pontokra 
helyeztünk ki gyűjtő konté-
nereket: 
- Rákóczi krt. – Thököly u. 
parkoló (Zsófialiget HÉV Ál-
lomás),
- Hunyadi utca – Arany János 
utca (piactér),
- Síp utca – Sportpálya,
- Fenyves utca – Raktár krt.
- Ifjúság tér (gázfogadó). 
Az elmúlt hónapok tapasz-
talatai alapján sajnos a kon-

ténerekbe minimális mennyiségű üveghulladékot helyeznek ki. 
Ugyanakkor vannak olyan gyűjtőpontok (Zsófialiget HÉV Állo-
más), ahol a konténerben nagy mennyiségben csak kommunális 
hulladékot találunk.
Ezúton ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy balesetveszély miatt 
a sárga, szelektív hulladékgyűjtő zsákokba ne helyezzenek üveg-
hulladékot. Kérjük, hogy vegyék igénybe a kihelyezett üveggyűjtő 
konténereket. 

kommunáliS hulladékSzállítáS: 
A kommunális hulladék gyűjtése során továbbra is tapasztaljuk, 
hogy az ingyenesen biztosított szelektív hulladékgyűjtés ellené-
re nagyon sok újrahasznosítható anyag kerül a hulladékgyűjtő 

edényekbe. Kérjük, hogy a 
mindenki számára elérhető 
szelektív hulladékgyűjtést 
vegyék igénybe, így csök-
kenthető a lerakóba kerülő 
újrahasznosítható anyag 
mennyisége. Csökken a le-
rakóhelyen a környezetkáro-
sító, több évtized alatt, vagy 
soha le nem bomló anyagok 
mennyisége. 
Amennyiben a hulladék-
gyűjtő edénybe helyezhető 
mennyiséget meghaladó 
hulladékot szeretnének ki-
helyezni, ezt kizárólag a 
KIVÜ Kft. ügyfélszolgálatán 
vásárolt kékszínű zsákba te-
hetik meg. Kollégáink csak a 
kékszínű zsákba kihelyezett 

plusz hulladékot szállítják el. Amennyiben bármilyen más zsákot 
használnak azt nem áll módunkban elszállítani.
Lomtalanításkor továbbra is azt tapasztaltuk, hogy a kiküldött tájé-
koztató ellenére nagyon sokan a kommunális hulladékszállítás nap-
ján, vagy utána helyezik ki a lomhulladékot. Továbbra is nagyon sok 
kommunális eredetű, zöld és veszélyes hulladék került kihelyezés-
re. Megjegyezni kívánjuk, hogy a törvényi szabályozás értelmében 
a gyűjtőedény méretét meghaladó tárgyak, hulladékok minősülnek 
lomtalanítási hulladéknak. Ezen hulladékokat nem állt módunkban 
elszállítani. Az eltelt három évhez képest idén mintegy harmadával 
növekedett meg a lomtalanított hulladék mennyisége.

SzámlázáS: 
Ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014. április 1-től módosult a 
lakossági számlázás rendje.  Havi számla helyett negyedéves elszá-
molást küldünk. A II. negyedévre vonatkozó számlát július elején 
juttattuk el Önöknek. Az aktuális információkról a számla 2. olda-
lán tájékozódhatnak. Kérjük, hogy a félreértések elkerülése végett a 
számla minden oldalát figyelmesen olvassák át. 
A negyedéves számlázásra való átállás ellenére sok ügyfelünk to-
vábbra is havonta utal részünkre. Kérjük, amennyiben állandó 
megbízást adtak a bankjuknak, azt minél hamarabb módosítani 
szíveskedjenek. Amennyiben túlfizetésük van tájékoztató levelet 
küldünk, ami alapján az ügyfélszolgálaton készpénzben vehetik át 
a túlfizetés összegét. Kérjük, hogy a számlát csak a kézhezvételt kö-
vetően egyenlítsék ki és ne utaljanak előre. 
Következő negyedéves számlát (ami tartalmazni fogja a július, 
augusztus, szeptember havi hulladékgyűjtés díját) október elején 
küldjük meg. 

Ünnepi szemétszállítás: 
Eredeti időpont: Ünnep miatti szállítási időpont: 
2014. augusztus 20. szerda 2014. augusztus 21. csütörtök
Kérjük, hogy az érintett területeken a meghatározott napokon 
reggel 7.00 óráig szíveskedjenek kihelyezni a hulladékgyűjtő 
edényeket.

KIVÜ KFT. HÍREI

Az új járművek az ünnepélyes átadáson

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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Teraszburkolás – már elsőre véglegesen
Családi házaknál a burkolási-szigetelési munkák közül sok szempontból a terasz a legkritikusabb, 
mert sokkal intenzívebben érik a különböző környezeti hatások, mint pl. a hőmérsékletváltozás 
és a nedvesség (a teraszburkolat felületi hőmérséklete nyáron elérheti a 70 C fokot is!) Ezeken a 
helyeken a károsító hatás együtt jelentkezik egyrészt a téli és nyári állapotok közötti hőmérséklet-
különbséggel, másrészt a napsütéstől felmelegített és a csapadék által hirtelen lehűtött feszültség-
különbözet hatásával. 

Sok esetben a tulajdonosok úgy döntenek, hogy a teraszt, balkont, erkélyt és lépcsőt kültéri 
fagyálló járólappal szeretnék burkolni, mivel mindenki szereti, ha ezek a felületek jól néznek ki. So-
kan rengeteg pénzt adnak ki arra, hogy a látható felszínt szép csempével burkolják, közben pedig 
az alatta lévő láthatatlan, le nem szigetelt felülettel nem törődnek. Az ilyen módon burkolt terasz 
szép látványt nyújt, de tapasztalataink szerint két éven belül a jó szigetelés hiánya problémát és 
persze a tulajdonosok számára sok mérgelődést és anyagi veszteséget okoz.

A teraszoknál elengedhetetlen a megfelelő lejtés kialakítása azért, hogy a csapadékvíz gyorsan 
távozzon a felületről. Ennek a lejtésnek legalább 2%-nak kell lennie , még akkor is, ha vízszigetelés 
van a burkolt felület alatt. A kenhető vízszigetelés kihagyhatatlan a tartóssághoz.

A rossz tapasztalatok ellenére mégis sokan megalapozott szigetelés nélkül fektetik le a burko-
latot. A szigetelés hiánya nem akadályozza a víz károsító pusztítását, amely éveken át tartó lassú 
szivárgással rombol. A talajban lévő pára/nedvesség átdiffundál a szigeteletlen aljzaton és kicsa-
pódik a burkolólap hátoldalán, ami persze télen felfagy. Ezért a gondosan letisztított alapfelületre 
– ami többnyire valamilyen betonréteg – kenhető , ún. folyékony fólia vízszigetelést kell használni.

 A csempeburkolatok nem , de a fuga szintén átengedi a vizet ,ezért olyat kell alkalmazni,ami 
vízzáróvá teszi a felületet. Az ilyen fugaanyagok műgyanta alapúak.

Amennyiben ezeket a jól bevált anyagokat használjuk, a terasz, a balkon vagy az úszómedence 
évtizedeken át nem fog problémát jelenteni.

Hitkó László Coll-Stock Kft. (x)

Coll-Stock 
OTTHONSZERVÍZ
„Ezermestert mindenkinek!”

06/30-208-3737
Nincs aki kitisztítsa az ereszcsator-
nát? Már régóta halogatja a csöpögő 
csap javítását?…
Bármelyik otthonban előfordulhat:
- vészhelyzet , - időhiány, - kedvhiány.
Fixen szabott óradíj, vagy kedvezmé-
nyes havidíj ellenében egy csapat áll 
rendelkezésükre mindenféle házban, 
lakásban vagy a ház körül előforduló 
kisebb nagyobb karbantartási munkála-
tokban. 
Számunkra nincs túl kicsi, vagy túl nagy 
feladat.
Amennyiben szeretne többet megtudni szol-
gáltatásunkról hívja telefonszámunkat.

06/30-208-3737
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HOMLOKZATI 
HŐSZIGETELÉS

BAG, Petőfi tér 14. Tel.: 06-30 625 6560

KISTARCSA, Nagytarcsai út 6. Tel.: 06-70 945 5757

BUDAPEST, XVI. Rákosi út 116. Tel.: 06-70 361 5896

AKCIÓ!
10 cm vastag  

komplett hőszigetelő 
rendszer

br. 2510 Ft/m²

www.hosziget.hu www.hoszigeteles.eu

Házi készítésű 
májas hurka, 
zsemlés véres hurka,
sütnivaló kolbász,
grillkolbász, kenő májas,
disznósajt, tepertő,
paprikás abált szalonnák
füstölt készítmények, 
nagy választékban

MINDEN MÁSODIK HÉTEN FRISS TŐKEHÚS ÉRTÉKESÍTÉS

Őstermelői húsfeldolgozó
Kohajda Péter

Kistarcsa, Nagytarcsai u. 3., 
+36-30-402-59-61, +36-30-308-0559

A következő vágás: 
2014. július 25-én  
pénteken 12-18-ig 

július 26-án 
szombaton 8-12-ig 

augusztus 8-án 
pénteken 12-18-ig 

augusztus 9-én 
szombaton 8-12-ig 

Füstölt áru minden 
hétvégén! 

Nyitva tartás:  pénteken 12-18-ig, szombaton 8-12-ig
Augusztus 22-23-án ZÁRVA!
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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

WWW.PATRIATAKAREK.HU

Gomba: 29/433-472 Nyáregyháza: 29/490-022 Úri: 29/656-250
Monor: 29/410-396 Pilis: 29/496-174 Vasad: 29/494-021

KÖSSE MEG NÁLUNK NYÁRI 
UTASBIZTOSÍTÁSÁT...

... HOGY cSAK AZéRT fIZESSEN, AMI 
vALóBAN KOcKÁZATOT jELENT ÖNNEK!

• Belföldi utazásra
• Tengerparti üdülésre
• Városlátogatásra, körutazásra
• Búvárkodásra
• Hegymászásra
• Sportolásra
• Hajós körútra
• Üzleti útra
• Sztornó (útlemondási) biztosítás

További fiókjaink: Abony, Albertirsa, Budapest, VI., XVI., XVII., XVIII., Cegléd, Ceglédbercel, 
Csemő, Csömör, Dánszentmiklós, Ecser, Gödöllő, Gyömrő, Isaszeg, Jászkarajenő, Kistarcsa, Kocsér, 
Maglód, Mende, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapáti, Sülysáp, Tápióbicske, Pánd, Pécel, Törtel, 
Tápióság, Tápiószentmárton, Üllő, Vecsés

Népszerű 
biztosítási 

termékeink:

A részletekről érdeklődjön 
fiókjainkban:
Csömör: 28/ 543-450
Gödöllő: 29/ 530-675

Isaszeg: 28/ 582-270
Kistarcsa: 28/ 506-840

Nagytarcsa: 29/ 490-022
Pécel: 28/ 547-740

a bIztonSágoS nyaraláS tItka
Hogy milyen egy igazán jó nyaralás és hogyan kell jól eltölteni a 
rendelkezésre álló szünidőt, arról tanulmány is született. A szerzők fel-
tárják, hogy miért fontos évente legalább egyszer magunk mögött hagy-
ni a munkát, a hétköznapi rutinjainkat, és egy új, nyugodt környezetben 
feltöltődni, elfelejteni a gondjainkat, bajainkat. De még a szakértők által 
megírt értekezés sem tér ki arra, miért oly fontos, hogy legyen utas-
biztosításunk a vakációnk során? Nyaralásunk alkalmával az önfeledt 
szórakozás, a kikapcsolódás, a feltöltődés reményében kerekedünk fel, a 
kiruccanás során esetlegesen felmerülő problémákkal nem szívesen szá-
molunk az utazásra készülődve. Inkább bemagyarázzuk magunknak, 
hogy minket úgysem rabolhatnak ki, nem érhet bennünket baleset, nem 
betegedhetünk meg, mert az előttünk álló napok csakis csupa jó dolgot 
és a megérdemelt pihenést tartogatják számunkra. Sokan már csak babo-
nából is elhessegetik a borús gondolatokat, és egyesekben fel sem merül, 
hogy a bajok – sajnos – nincsenek tekintettel a kikapcsolódásunkra, és 
még az annyira áhított üdülés is balul sülhet el egy nem várt esemény, 
például egy lopás, egy baleset vagy egy betegség okán. Utólag pedig 
sokkal nagyobb bosszúság szembesülni a ténnyel: némi előrelátással 
és egy megfelelő  biztosítással orvosolhattuk volna a problémánkat. 
A PÁTRIA Takarék gondolt azokra, akik felelősségteljesen számoltak a 
nyaralás során előforduló eshetőségekkel, és a mérlegelés után a bizton-
ságot választották. Többféle utasbiztosítási ajánlattal várja előrelátó 
ügyfeleit a PÁTRIA Takarék, hogy ne az útközben összeszedett beteg-
ségek, a balesetek vagy a poggyász miatt kelljen aggódni, és a nyaralás 
tényleg gondtalan és biztonságos legyen. Persze ehhez arra is szükség 
lesz, hogy alap dolgokat betartsunk, például ne vigyünk magunkkal sok 
pénzt a strandra, ne hagyjuk őrizetlenül értékeinket, és sorolhatnánk az 
elcsépelt intelmeket, melyeket talán pont azért vagyunk hajlamosak el-
felejteni, mert annyira magától értetődőnek tűnnek. (x)
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Mit nyújt a PostaNyugdíj Aranytartalék?

Ha aktív éveinkben a PostaNyugdíj Aranytartalékot választjuk, 
a nyugdíjkorhatárt elérve csak a munkának kell búcsút mon-
danunk: a megtakarításunkhoz hozzájuthatunk egy összegben 
vagy járadék formájában. Ezzel is közelebb kerülhetünk ahhoz, 
hogy álmainkat, terveinket valóra válthassuk. 

Ezzel a megtakarítási lehetőséggel biztonságosan készülhetünk fel nyugdí-
jas éveink anyagi finanszírozására, ráadásul a hatályos szja-törvény szerint 
a 2014. január 1-jétől megkötött nyugdíjbiztosítások befizetett díjára adófi-
zető Ügyfeleink

20%-os adójóváírást vehetnek igénybe!
A PostaNyugdíj Aranytartalék folyamatos díjas nyugdíjbizto-
sítás az igénybe vehető adókedvezményen túl számos további 
előnnyel rendelkezik:

• 10 éves és a feletti tartam esetén garantált elérési összeg. 

• 10 évnél rövidebb tartam esetén 10 éves járadékfizetés. 

• Az elérési összeget növelheti a többlethozam, a különdíjak, az 
adójóváírás, valamint ezek hozamai. 

• 300 000 Ft baleseti halál szolgáltatást tartalmaz. 

• A szolgáltatás kamatadó- eho- és öröklésiilleték-mentes. 

• 5 díjjal fedezett év után a díjfizetés a tartam során 2 alkalommal 
1-1 évig szüneteltethető. 

• 2 díjjal fedezett év eltelte után díjmentesen leszállítható és vissza-
vásárolható a szerződés.

PostaNyugdíj 
Aranytartalék

…alaptól a tetőig

Minden, ami építőanyag…

– zsalukövek, betongerendák
– béléstestek, kertépítők
– téglák, Ytong termékek
– üveggyapot, kőzetgyapot
– nyílászárók, tetőtéri ablakok
– gipszkarton rendszerek
– tetőcserepek, fenyőfaáru
– vasáruk, sóder
– térkövek
– kémények
– cement, mész, 
– csemperagasztók

KOCSIS TÜZÉP KISTARCSA
2143 Kistarcsa, Móra Ferenc u. 81.
Telefon és fax: 28/552-675 Mobil: 06-20 561-1050
E-mail: kocsistuzep@invitel.hu

HASÍTOTT TÜZIFA FOLYAMATOSAN KAPHATÓ!


