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IV. Jótékonysági 
Erzsébet-Katalin bál

Az est meglepetés vendége Dolhai Attila volt

Csampa Zsolt képviselő, Solymosi Sándor  
és Urbanics Gábor a Gödöllői Járási Hivatal vezetője„Welcome drink”

Szervirozás közben Juhász István főszervező A bált a polgármester nyitotta meg 

(Részletes tudósítás a decemberi lapszámban)
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2014. december 4. Budai Tamás: Egy kis pszichológia 
2014. december 11. Bartha Péter – Csakó Zsolt: Horgászás Kanadában
2014. december 18. KIKE karácsony: Az ajándékozás jegyében
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

Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár programja
Csigaház

 December 05. Mindenki Karácsonya
 December 06. Sportbál
	 December	11.	 	Nevesincs	Színház	gyermekelőadása	
 December 18. Nyugdíjasok karácsonya 16.00-20.00
 December 31. Szilveszteri retro buli

Civil-ház:
 December 14.  Adventi találkozó – 

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
További információ: Szilárdi László 06-28-507-147

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
40 éven felüliek számára
2015. január 6-tól január 19-ig 

TÜDŐSZŰRÉST SZERVEZÜNK
A vizsgálat ideje:

Hétfő:	 12.50	-	18.00	óráig
Kedd:   8.00 - 13.50 óráig
Szerda: 12.50 - 18.00 óráig
Csütörtök:  8.00 - 13.50 óráig
Péntek:  8.00 - 13.50 óráig

A tüdőszűrés helye: 
2143 Kistarcsa, Széchenyi utca 33., CIVIL HÁZ
Kérjük,	hogy	személyi	igazolványt,	TAJ	kártyát,	valamint	az	elő-
ző	évben	kapott	tüdőszűrő	igazolást	hozza	magával!
Személyes	értesítőt	ebben	az	évben	sem	kapnak	az	érintett	lako-
sok,	kérjük,	hívják	fel	ismerőseik	figyelmét	a	tüdőszűrésre.
A	40	év	alattiak	tüdőszűrését	kizárólag	orvosi	beutalóval	a	Gö-
döllői	Tüdőgondozó	Intézet	(Gödöllő,	Ady	Endre	sétány	62.	tel.:	
06-28-420-490) végzi el. 
(Bővebb	tájékoztatás	a	www.kistarcsa.hu	weboldalon)
 Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatala

Lakossági fenyőfa elszállítása az ünnepek után
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy 2015. évben a karácsonyi ün-
nepeket	követően	a	kidobott fenyőfák elszállítása 2015. január 
19-től 23-ig tart. Kérjük, hogy a város tisztaságának megóvása, 
illetve	a	balesetek	elkerülése	érdekében	a	fenyőfákat	ne	dobják	
az úttestre, a parkokba, a zöldterületekre, hanem a kommunális 
hulladék szállítási napján helyezzék azokat az ingatlanoknál a 
hulladékgyűjtő	edények	mellé.	
A	 fenyőfák	begyűjtését	 csak	 a	heti	 aktuális	 hulladékszállítási	
napon	tudjuk	elszállítani,	a	következők	szerint:	
Hétfői szállítási napon 2015.  január 19-én hétfőn
Keddi szállítási napon 2015.  január 20-án kedden
Szerdai szállítási napon 2015. január 21-én szerdán
Csütörtöki szállítási napon 2015. január 22-én csütörtökön
Pénteki szállítási napon                      2015. január 23-án pénteken
Kérjük,	hogy	a	fenyőfát	az	adott	napon	reggel	7	óráig	kihelyez-
ni	szíveskedjenek,	mert	a	gyűjtő	gépjármű elhaladása után a 
később kihelyezett fenyőfát nem áll módunkban elszállítani. 
Pótnap	biztosítására	nincs	lehetőség!	

A KIVÜ Kft. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket  
és Boldog Új Évet kíván a város minden lakójának!

KIVÜ KFT. HÍREI 
Ünnepi szemétszállítás
Változik a szemétszállítás időpontja 
Kérjük, hogy az érintett területeken a meghatározott napokon 
reggel	 7.00	 óráig	 szíveskedjenek	 kihelyezni	 a	 hulladékgyűjtő	
edényeket.	Köszönjük	megértő	együttműködésüket!

Rendkívüli csecsemővíz osztás rendje

Eredeti időpont: Új időpont: 
2014. december 24. szerda 2014. december 23. kedd

2014. december 25. csütörtök 2014. december 23. kedd
2014. december 26. péntek 2014.	december	29.	hétfő
2015. január 1. csütörtök 2014. december 31. szerda

2015. január 2. péntek 2015.	január	5.	hétfő

Eredeti időpont: Új időpont: 
2013. december 25. csütörtök 2013.	december	22.	hétfő	 

15-19 óráig

2015. január 1. csütörtök 2014.	december	29.	hétfő 
15-19 óráig

Trükkös tűzifa árusok
A	leggyakoribb	trükk	a	tűzifa	beáztatása	és	a	mérlegek	elállítása.	Gya-
kori módszer továbbá, hogy a tároló alját nehezékkel rakják meg és arra 
pakolják	rá	az	eladásra	kínált	fát,	amely	így	jóval	nehezebbnek	tűnik,	
mint	amennyi	valójában.	A	gyanútlan	vásárló	csak	a	tűzifa	kipakolá-
sát	követően	eszmél	rá,	hogy	átverték.	További	veszélyforrás,	hogy	az	
árusok	az	értékesítés	alkalmával	 -	különböző	ürüggyel	–	bejutnak	a	
vevő	lakásába,	elterelik	a	sértett	figyelmét	és	eközben	értékeket	tulaj-
donítanak	el.	Felhívjuk	az	állampolgárok	figyelmét,	hogy	lehetőleg	ne	
vásároljanak olyan faárustól, aki jóval a kereskedelmi ár alatt kínálja a 
portékáját.	Fontolják	meg	a	jónak	tűnő	ajánlatot!	Mindenki	csak	olyan	
tüzelőanyagot	vásároljon,	aminek	ellenőrizhető	a	származása,	a	minő-
sége	és	a	szállító	rendelkezik	a	megfelelő	okmányokkal.

Gödöllői Rendőrkapitányság
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Kistarcsa Város Önkormány-
zata november 6-án este hat 
órától tartotta nyilvános testü-
leti ülését a Csigaházban. Az 
önkormányzati törvény szerint 
a közmeghallgatás olyan nyílt 
önkormányzati fórum, amit kö-
telező	 évente	 legalább	 egyszer	
megtartani. Solymosi Sándor 
polgármester egy projektorral 
kivetített képes beszámolóban 
foglalta össze az elmúlt év leg-
fontosabb történéseit. A beru-
házásokat összegezve többek 
között szólt a Kölcsey Ferenc, 
a	 Batthyány,	 és	 a	 Borostyán	
utca aszfaltozásáról, valamint 
a	nyolc	utcát	érintő	járdaépítés-
ről.	 Több	olyan	 fejlesztés	 is	 el-
készült,	ami	városszépítő	beru-
házásnak bizonyult, ilyen volt 

a	BMX	pálya,	a	Szent	Imre	szo-
bor mögötti park megépítése, 
az Uszoda ponyvacseréje, két 
játszótér	 megépítése	 (Lőcsey	
u. és a Simándy u. sarok gyer-
mekjátszótere,	 Hősök	 tere	
kondiparkja),	 a	 kettős	 kereszt	
felállítása, a világháborús em-
lékmű	felújítása	és	a	karácsonyi	
díszkivilágítás felszerelése a 
katolikus	templom	előtt.	Külön	
kitért a tornaterem beruházás-
ra. A polgármester elmondta, 
hogy a kiviteli terv folyamat-
ban van és várják a hitelkére-
lem elbírálását a kormánytól. 
Solymosi Sándor reményét 
fejezte	 ki,	 hogy	 a	 következő	

tanévre elkészülhet a beruhá-
zás. Az Uniós pályázatok közül 
megemlítette, hogy a 2015. évi 
Kistarcsai Napokra 30.000 eu-
rót nyert a város és az Államtól 
200 millió forintos támogatást 
remél a település útépítésre. 
Kiemelten foglalkozott az ivó-
vízminőség-javító	programmal	
is. Az 1.2 milliárdos projekt 
rekonstrukciós munkálatai 
90%-ban elkészültek, hama-
rosan megindulhat a próba-
üzem. A beszámolóból termé-
szetesen nem maradhattak ki 
a Kistarcsán minden évben 
sikeresen megrendezett prog-
ramok	sem,	a	Böllérfesztivál,	a	
Kistarcsai	Napok,	a	Kakasfőző	
Fesztivál,	 a	 Görhönyfesztivál,	
a Kistarcsai Túra és a Minden-

ki Karácsonya. 
A polgármester 
a beszámolóját a 
megvalósítandó 
tervekkel zár-
ta.	 Ezek	 között	
szerepel útépí-
tés, járdaépítés, 
csatornaépítés, 
é p ü l e t e n e r g e -
tikai program 

folytatása, az Uszoda további 
fejlesztése, az Ifjúság tér ren-
dezvény parkká alakítása, 
valamint a szelektív hulladék-
gyűjtés	 hatékonyabbá	 tétele	 és	
a	 zöld	 hulladék	 begyűjtésének	
megoldása. Alkalmas pályázat 
esetén	 bölcsőde	 építését	 is	 ki-
látásba helyezte. A beszámo-
lók	után	először	az	írásban	be-
adott kérdésekre válaszoltak, 
majd a helyszínen megjelen-
tek kérdezhettek. A közmeg-
hallgatáson minden kérdésre 
válaszoltak. A polgármester 
teljes	 beszámolóját,	 a	 felvető-
dött kérdéseket és a részletes 
válaszokat megtalálják a város 
honlapján.	 (www.kistarcsa.hu,	
önkormányzat, 2014. évi ülések 
jegyzőkönyvei).

Két bizottság alakult
Rendkívüli testületi ülés (október 27.)

Az október 22-én megtartott ünnepélyes alakuló ülés után az 
új	 ciklus	elindításához	még	meg	kellett	választani	a	képviselő-
testület	mellett	működő	bizottságokat	is.	Erről	az	október	27-én	
megtartott rendkívüli ülésen döntöttek. A bizottságok számát 
háromról	kettőre	csökkentették.	Ezek	a	következők:	

Humánpolitikai Bi-
zottság	7	fő	(4	képviselő,	3	
külsős	 bizottsági	 tag),	 el-
nök: Csampa Zsolt, tagok: 
Szemán	 Gergely,	 Csonká-
né	 Kisréti	 Boglárka,	 Maj-
sai	 Sándor,	 külsős	 tagok:	
Dőringerné	Kovács	Melin-
da,	Győri	István	és	Makrai	
Zoltán.

Pénzügyi és Település-
fejlesztési Bizottság	 11	 fő	

(6	képviselő,	5	külsős	bizottsági	tag),	elnök:	Zsiák	Balázs,	tagok:	
Szemán	Gergely,	Csampa	Zsolt,	Uvacsek	Csaba,	Dőringer	Károly,	
Juhász	József,	külsős	tagok:	Csaja	János,	Bergán	János,	Szász	Pé-
ter,	Czövek	László	és	Hőnis	István.	A	bizottságok	megválasztása	
után	a	külsős	tagok	eskütételére	is	sor	került.	
Ezen	 az	 ülésen	 döntöttek	 tanácsnok	 megválasztásáról	 is.	

A	képviselő-testület	egyhangúan	Zsiák	Pétert	választotta	meg,	

aki a pályázatok, a 
közbeszerzés és a 
te lepü lésü zemel-
tetés feladatait fel-
ügyeli.

 P.Gy.

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

Közmeghallgatás

Beszámolóját tartja 
Solymosi Sándor

Az új testület első ülése

Esküt tettek a külsős 
bizottsági tagok

A képviselők egy csoportja
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Megváltozik az ügyfélfogadási rend az 
okmányirodákban és kormányablakokban

Tisztelt Ügyfeleink!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal 
kormányablakainak és járásszékhelyeken található okmányirodáinak 
ügyfélfogadási rendje 2014. december 1. napjától megváltozik.
Az új nyitva tartási idő a következők szerint alakul:

 Hétfő: 7.00 – 17.00
 Kedd: 8.00 – 18.00
 Szerda: 8.00 – 20.00
 Csütörtök: 8.00 – 18.00
 Péntek: 8.00 – 16.00 

Okmányirodáink és kormányablakaink nyitva tartásáról hon-
lapunkon, valamint a http://www.nyilvantarto.hu/ oldalon tá-
jékozódhatnak.
Az	új	ügyfélfogadási	időben	is	forduljanak	bizalommal	magas	
felkészültségű	ügyfélszolgálati	munkatársainkhoz.

Pest Megyei Kormányhivatal

Az	„‚Inter-Cultural	Dimension	for	European	Active	Citizenship”	el-
nevezésű	programban	Kistarcsa	Város	Önkormányzata	meghívott	
partnerként 30.000 euró támogatást kap. A pályázatot egy palermói 
pályázatíró	cég	nyújtotta	be.	A	teljes	mértékben	Európai	Unió	által	
finanszírozott	projekt	első	állomása	Szicíliában	volt	november	16-
án,	Palermótól	kétszáz	kilométerre,	Geraci	Siculo	településen.	

A kétéves programot négy ország rendezi: Olaszország, Magyar-
ország	(Kistarcsa),	Németország	és	Lengyelország.	Emellett	13	euró-
pai	partnerország	képviselői	is	részesei.

A támogatás célja, hogy tapasztalatcsere céljából bemutatásra 
kerüljön	az	Európai	Uniós	országok	oktatási,	önkormányzati,	köz-
igazgatási,	és	civil	szervezeteinek	finanszírozási	rendszere.

A	Szicíliai	program	négy	fő	témát	dolgozott	fel:	
-	A	résztvevő	szervezetek	tevékenységeinek	bemutatása.
-	A	résztvevő	országok	társadalmi	és	közigazgatási	rendszerének	

ismertetése. 
-	Az	Európai	Uniós	pályázati	lehetőségek	ismertetése	szakértők	

segítségével.
-A	 rendező	 település	 hagyományainak,	 gasztronómiájának	 és	

kulturális örökségeinek a bemutatása.
A	 programra	 Kistarcsáról	 Szilárdi	 László	 intézményvezető	 és	

Kabai Nándor köz-
tisztviselő	 utazott.	
Előadásuk	 részét	
képezte Kistarcsa 
Város rendezvé-
nyeinek és kultu-
rális hagyománya-
inak ismertetése, 
valamint a volt in-
ternáló tábor tör-
ténetének bemu-
tatása.	 Ezen	 kívül	
beszéltek Magyar-
ország	demokratikus	berendezkedéséről	is.
A	pályázati	program	következő	állomása	Kistarcsán	lesz,	május	

22-től	24-ig.	A	rendezvényt	a	Kistarcsai	Napok	keretein	belül	szer-
vezik meg.

 Szilárdi László

Téli igazgatási szünet
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Kistarcsa Város Ön-
kormányzatának Polgármesteri Hivatalában

2014. december 29. napjától 2014. december 31. napjáig
igazgatási szünet lesz.

Ezen	 időszak	alatt	 a	Polgármesteri	Hivatal	 –	a	halaszthatatlan	
ügyek intézése kivételével – zárva tart.
Az	anyakönyvi	ügyeket	(születési	és	haláleset	anyakönyvezése)	
naponta 08.00-12.00 óra között intézhetik.
A	hivatal	működési	körében	fellépő	veszélyhelyzet,	baleset,	ele-
mi csapás, életveszély, súlyos kár esetére telefonos ügyeletet biz-
tosítunk. A bejelentések fogadása  8.00-12.00 óra között a hivatal 
központi	telefonszámán	keresztül,	azt	követően	pedig	a	+36-20-
426-5976 mobil számon történik.
Megértésüket	és	együttműködésüket	köszönöm.
 Czukkerné dr. Pintér Erzsébet, jegyző

Kistarcsa nemzetközi kapcsolatai
30.000 euro támogatást nyert a város

17 országból érkeztek küldöttek Szicíliába

A küldöttek között Szilárdi László

Közlekedésbiztonsági tippsorozat
Őszi-téli átállás –  Gumiabroncsok cseréje
A	legtöbb	gépkocsivezető	a	nyári	gumiabroncsok	cseréjét	általában	a	
havazáshoz	 időzíti.	Amikor	beköszönt	a	 rossz	 idő,	 leesik	az	első	hó,	
akkor	mindenki	megrohamozza	a	hozzá	legközelebb	eső	gumiszerelő	
műhelyt.	De	biztos,	hogy	ekkor	van	ennek	az	ideje?	A	nyári	gumiab-
roncs	7	Celsius	fok	alatti	hőmérsékletnél	megkeményedik,	nem	tapad	
megfelelően	és	-	függetlenül	az	aszfalt	nedvességétől	-	csúszóssá	válik.	
Ilyenkor	megnő	a	fékút	(fékhatás	megkezdésétől	a	megállásig	megtett	
út)	és	ezzel	együtt	a	féktávolság	(az	akadály	észlelésétől	a	megállásig	
megtett	 út)	 is	megnő.	A	 téli	 gumiabroncs	 alapanyaga	 különbözik	 a	
nyári gumiabroncs anyagától, amely ennek következtében alkalmassá 
teszi azt a megváltozott körülmények közötti használatra.

Nézzünk meg néhány, szemmel látható különbséget a nyári és téli 
gumiabroncs között:

Mintázat: A téli gumiabroncsnak magasabb a csatornázottsági ará-
nya, mint a nyárinak. A téli hónapokban több és másfajta csapadékra 
kell számítani, mint az év többi hónapjában, ezért a mintázatnak en-
nek	megfelelően	kell	a	kerekek	alól	a	csapadékot	„elvezetnie”.	

Lamellák száma: A téli gumiabroncson lényegesen több lamella ta-
lálható,	mint	egy	nyári	gumiabroncson.	Ennek	lényege,	hogy	így	az	út-
burkolaton	lévő	tömörödött	hóval	sokkal	több	éllel	tud	a	gumiabroncs	
kapaszkodni, így a tapadás és az iránytartás fokozódik.
Ugyan	még	számíthatunk	10	Celsius	fok	feletti	hőmérsékletre,	azon-

ban	már	egyre	gyakrabban	lehűlhet	a	hőmérséklet	7	Celsius	fok	alá.	
Ezért	kérünk	mindenkit,	hogy	a	gépkocsiján	lévő	nyári	gumiabroncsait	
cseréltesse	le	jó	minőségű,	3	évnél	nem	öregebb	téli	gumiabroncsokra.
Mindannyiunk	felelőssége	és	kötelessége,	hogy	fokozott	óvatosság-

gal	közlekedjünk,	hiszen	mindenkit	hazavárnak!
Pest Megyei Baleset-megelőzési Bizottság
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Kistarcsa Város Önkormányzata szeretettel meghívja a tele-
pülés lakosságát a Kistarcsai Böllér Fesztiválra.

Időpont: 2015. február 7. reggel 7.00 órai kezdettel
Helyszín: Kistarcsa,	Városi	Uszoda	melletti	terület	(Ifjúság	tér	3.)

Nevezni az alábbiak szerint lehet:
Csapatlétszám:	4-6	fő,	1	fő	böllér,	(csapatvezető)
Maximum 14 csapat nevezését tudjuk fogadni, csapatonként fél 
disznó	feldolgozására	(kb.	60	kg	élősúly)
Nevezési díj: 35.000,- Ft csapatonként, ezért a csapatok 60 kilós 
félsertést,	 tűzrevaló	 fát,	1	db	 raklapot,	 sátrat,	kóstoláshoz	3	kg	
kenyeret, 50 db egyszer használatos kanalat, 
kést, villát, tányért, 1 db 2,5x0,8 m asztalt 
és 8 db széket kapnak.
Áram, meleg-, hidegvíz vételi le-
hetőség	megoldott.
A hangosítást, világítást és a 
szórakoztató programokat a 
szervezők	biztosítják.
A verseny a szúrástól a fo-
gyasztható	 sült,	vagy	 főtt	
termékek készítéséig tart.
A	 zsűri	 folyamatosan	 fi-
gyelemmel kíséri és értéke-
li a csapatok tevékenységét:
- szúrás, perzselés, mosás, 
bontás	(két	csapat	kap	1	disznót,	
a	 belsőséget	 megosztják	 egymás	
között),
-	 bontás	minősége,	 húsok,	 szalonnák	 for-
mázása,
-	 tepertő	elkészítése,
- abált szalonna formája, íze,
- hurka, kolbász elkészítése, íze,
- a bírák külön értékelik a pálinkát és a bort, valamint az aszta-
lok díszítését, tisztaságát.
-	 Disznósajt	készítése	tilos!
-	 Zsűrizésre	1	kg	sült,	vagy	főtt	készterméket	kell	beadni.	A	csa-
pattagok a nyershúst és a többi elkészített terméket hazavihetik, 
melynek további felhasználásáról kötelesek nyilatkozni, továbbá 
tetszés	szerinti	mennyiségben	sült	és	főtt	 termékeket	kínálhat-
nak	 ismerőseiknek,	meghívott	 vendégeiknek	 a	 zsűrizés	 folya-
mata után. 
A	feldolgozással	14	órára	kell	végezni,	a	zsűri	ezt	követően	pon-
tozás	alapján	hirdet	győztest.	
A csapatok maguk gondoskodnak a fent felsoroltakon kívül 
minden	disznótorhoz	szükséges	eszközről,	fűszerről,	mint	pl:
-	 kések,	 bárd,	 egyéb	 kézi	 eszközök,	 daráló,	 töltő,	 üstház	 –üst,	
vágódeszka,
-	 sütő-	és	főző	eszközök,
-	 a	fél	sertés	feldolgozásához	szükséges	fűszerek,
-	 teknők,	ládák,	tároló	edények	(hagyományos	edények	haszná-
lata	előny!)
-	 tisztított	 sertésbél,	 hurkának	 való	 gabonaféle	 (rizs,	 zsömle),	
hagyma,

-	 szükséges	 mennyiségű	 edény,	 keverőkanál,	 gázpalack,	 gáz-
rózsa, gyújtóeszköz, asztaldísz, balta, lapát, kaparókés, vödör, 
kefe,
- pálinka, bor.
-	 Csak	kézi	daráló	használható!
A	nevezési	díjat	2015.	január	16-ig	kell	befizetni	a	Polgármesteri	
Hivatal pénztárába.
Cím: Polgármesteri Hivatal 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Nevezni és felvilágosítást kérni Szilárdi László intézményveze-
tőnél	lehet.	Tel:	06-28-507-147,	06-30-972-6608.
E-mail:	kistarcsamuvhaz1@apmail.hu
A versenyfelhívás elektronikus formában megtalálható az aláb-

bi címeken: 
www.kistarcsamuvhaz.hu,	

www.	kistarcsa.hu
A nevezés érkezési sorrendben 

történik, 14 csapatnál többet 
nem tudunk fogadni.

A verseny folyamán a ha-
gyományos disznótorra 
jellemző	 házias	 ételeket	
vásárolhatnak az érdek-
lődők.
Az	előző	nap	a	helyszínre	
szállított	 nagyobb	 méretű	
berendezések	 őrzéséről	 a	

szervezők	gondoskodnak.
Előkészített	nyers	húst	és	füstölt	

terméket a csapatok nem vihetnek 
a	verseny	helyszínére!	A	termékek	elő-

állításához	kizárólag	a	 rendezők	által	biz-
tosított, az állatorvosok által jóváhagyott nyers hús 

használható	fel!
Az	előállított	termékek	árusítása,	értékesítése	tilos!	A	csapatok	–	
kizárólag	hőkezelés	(sütés,	főzés)	után	–	kóstoló	céljából	adhatják	
saját csapattagjaiknak, vagy meghívott vendégeiknek. 
Minden csapatnak egy kiló hurkát és egy kiló kolbászt kell adnia 
a	szervezői	személyzet	és	a	fellépők	ellátása	céljából	(pl.	zenekar,	
zsűri,	fellépők,	technikai	személyzet,	szervezők	stb.)	
A	szabályok	megszegése	azonnali	kizárást	von	maga	után!
Sapka,	fejkendő	használata	kötelező!
A	csapatok	csak	előzetesen,	otthon	konyhakészre	tisztított	zöld-
ségeket, hagymát, fokhagymát, krumplit stb. használhatnak fel 
sütésre-főzésre,	helyszíni	tisztogatás	nem	megengedett.
A	csúszásmentesítő	anyagról	a	szervezők	gondoskodnak.	A	csú-
szásmentesítést, esetleges sáreltakarítást a csapatok végzik. 
A	hulladék	és	a	veszélyes	hulladék	elszállítását	a	szervezők	vég-
zik. Az állati maradványokat külön erre a célra rendszeresített, 
helyszínen kiosztott zsákban kell tárolni.
Az eligazítást és a munkavédelmi oktatást a csapatok a verseny 
megkezdése	előtt	hallgathatják	meg.
A rendezvény várhatóan 21 óráig tart. Az eredményhirdetést kö-
vetően	a	vendégek	és	a	csapattagok	utcabálon	szórakozhatnak.
A	nap	folyamán	látványos	programok	várják	az	érdeklődőket!

Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár
szervezők

IV. Kistarcsai Böllérfesztivál
Versenyfelhívás
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Szeptember hónapban mindkét testvérte-
lepülésünkkel voltak közös programjaink. 
A hónap elején a Falunapokra, Torjára ka-
pott meghívást a Pannónia Hagyomány-
őrző	Táncegyüttes	és	egy	baráti	 társaság,	
a	Kistarcsai	Mulatós	Barátok.		

A tánccsoport nagy sikerrel lépett fel a 
kétnapos rendezvényen, szlovák és ma-
gyar táncokkal mutatkoztak be. Nemcsak 
táncaik nyerték el a közönség tetszését, 
hanem	gyönyörű	népviseletük	is.	A	fellé-
pésen	túl	 lecsófőzéssel	 is	hozzájárultak	a	
falunap	sikeréhez.	A	Mulatós	Barátok	töl-
tött káposztával és különféle sütemények-
kel	kényeztették	a	helyi	 lakosságot.	Őket	
is régi barátság köti Torja polgármesteré-
hez, hiszen éveken át Kistarcsa színeiben 
részt vettek a helyi disznótoros versenye-
ken és a gádorosi gasztronómiai rendez-
vényeken is rendre találkoztak.

Nehéz elmesélni azt a szeretetteljes fo-
gadtatást, amiben Torján részesültünk, 
ezért csak egy csodálatos gesztust ra-
gadok ki a többnapos vendéglátásból. 
Daragus Attila, Torja polgármestere meg-
tudta, hogy a baráti társaságból Antal Pé-
ter	és	felesége,	Győrfi	Erzsébet	éppen	ott-

létük idején ünneplik 40 éves házassági 
évfordulójukat.	 Gondolt	 egy	merészet	 és	
megszervezte, hogy a vasárnapi nagymi-
se	után	újra	összeadják	az	„ifjú	párt”.	

A vasárnapi Mária-búcsú lovas kocsis 
felvonulással indult, melyen egy szeké-
ren	 a	 Hagyományőrző	 Együttes	 kistar-
csai szlovák népviseletbe, egy másikon 
az	 évfordulóját	 ünneplő	 pár	 szintén	 ha-
gyományos népviseletbe öltözve ült.  

A	vőlegény	 Luka	Medárd	 székely	 visele-
tét öltötte magára, míg a menyasszonyt a 
Hagyományőrző	Együttes	 öltöztette	 saját	
gazdag ruhatárából kistarcsai menyecs-
kének.	 	A	misét	Péter	Artúr,	kézdikővári	
plébános celebrálta, a szentbeszédet Ko-
vács	 Gábor,	 kovásznai	 esperes	 mondta.	
A	negyvenéves	évfordulóját	ünneplő	párt	
a közkedvelt Zoli Atya adta össze újra. 
A	„násznépet”	a	torjai	és	a	kistarcsai	ün-
neplő	közönség	adta.	
Igazi	testvéri	összefogást	éltünk	át!
Egy	 héttel	 később,	 a	 hagyományos	 kis-

tarcsai	 Görhönyfesztiválon	 újabb	 testvéri	
cselekedetet	 éltünk	 meg.	 Belušából	 is	 el-
jöttek barátaink görhönyt sütni, bár mint 
„gazdabolt”	 tulajdonosok	 a	 legnagyobb	
szezonban voltak. Most is, mint mindig, 
a görhöny alapanyagain kívül számtalan 
finomságot	 hoztak	 magukkal,	 juhtúrót,	
különféle sajtokat, pálinkát, amiket jószí-
vűen	kínáltak	fel	a	fesztivál	résztvevőinek.	
František	 Salaj	 és	 felesége	 Katka,	 lányuk	
Adriana már rengeteg barátot tudhatnak 
magukénak Kistarcsán. Jelen volt Ladislav 
Loužecký	 tanár	 a	 szintén	 tanár,	 magyar	
származású feleségével, Andreával, akik 

Solymosi Sándor pol-
gármester úrral vannak 
jó barátságban és egy 
fiatal	 nyitrai	 házaspár:	
Daniel Lovas és felesé-
ge Petra. Népviseletbe 
öltözve kínálták ízletes 
káposztás görhönyüket 
és	 egyéb	 finomságai-
kat, mellyel elnyerték 

a	 legvendégszeretőbb	csapat	 címet	 és	 egy	
görögországi	 utazást.	 Ezt	 a	 csapatot	 és	 a	
múltbéli és jelenlegi Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzatot a legtisztább baráti-test-
véri összetartozás köti össze. 

Boldogsággal	tölt	el,	hogy	mindkét	test-
vértelepüléssel ilyen örömteli eseménye-
ket élhettem át.  

Szabóné Tóth Katalin

Testvértelepülési kapcsolatok

Antal Pétert és feleségét külön köszöntötték 40. házassági évfordulójukon

A Görhönyfesztiválon a győztes belušai csapat
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Népmese napja a Simándy 
Általános Iskolában

Szeptember	 30-án	 Bene-
dek	 Elek	 születésnapján	
ünnepeljük a népmese 
napját. A nap célja, hogy 
ekkor megkülönböztetett 
figyelemmel	 forduljunk		
mind a magyar, mind más 
népek meséi felé.

Iskolánkban a megem-
lékezések osztályszinten 
történtek. A pedagógusok meséket olvastak vagy vetítettek a 
gyerekeknek.	Ezekről	gyönyörű	illusztrációk	készültek.	
A	negyedikesek	évfolyamszinten	emlékeztek	meg	erről	a	

napról. A délután célja volt, hogy a tanulók mondják, hall-
gassák, lássák és játsszák is a meséket. De nemcsak magyar 
népmesékkel ismerkedtek a tanulók, hanem hétmérföldes 
csizmába bújva átléptük az ország határait, és látogatóba 
indultunk	az	Európai	Unió	országaiba.	Ugyanis	minden	ne-
gyedikes osztály örökbe fogadott három Uniós országot és 
ezek meséit mondták el társaiknak. Így hallhattunk többek 
között német, francia, dán, görög, belga és olasz mesét is. 
Amíg egy csoport mesét hallgatott, addig a többiek drama-
tikus	előadást	néztek	meg.	A	könyvtárban	játékos	feladatsor	
várta	őket.	

A tornateremben pedig megoldották azokat a próbákat, 
melyeket	 kedvenc	mesehőseik	 is	 átéltek	 és	 elnyerhették	 ju-
talmukat, mellyel a délutánt zártuk, egy-egy sütit vagy pa-
lacsintát.

Idén októberben ismét megren-
dezésre került a családi nap, is-
kolánk egész napos sportnapja. 
A szervezés már szeptember-
ben	elkezdődött.	Az	osztályfő-
nökök	 szülői	 értekezleten	 fel-
mérték, mely osztályok fognak 
főzni,	kik	vennének	részt	sport-
versenyeken.	Szülői	segítséggel	
történt	 a	 főzőhelyek	 elosztása,	
kijelölése. Az igazgatói meg-
nyitó után iskolánk énekkara 
mutatkozott be, majd Németh 
Rozália zumbás bemelegítése 
után	elkezdődtek	a	programok.	

A	műfüves	 pályán	 futballmér-
kőzéseken	mérték	 össze	 erejü-
ket az osztályok, az aszfaltos 
részen biciklis ügyességi fel-
adatok voltak. Több, a város-
unkban	 működő	 sportegye-
sület is bemutatkozott ezen 
a napon. Megcsodálhattuk a 
Marcipán	 Fitness	 SE	 tagjainak	
akrobatikus	 elemekkel	 átszőtt	
gyakorlatait, a Harmónia Tánc-
klub táncosainak kecsességét, 
és	a	Blerosystem	hip-hop	tánc-
iskola moderntánc-bemutatóját 
is. A Pannónia Néptáncegyüt-

tes táncházzal, népviseleti 
kiállítással és népi játékok-
kal készült. Zeneiskolás 
növendékeink fülbemászó 
dallamokkal szórakoztat-
ták	 az	 egybegyűlt	 hallga-
tóságot. Tanítóink idén is, 
mint minden évben kéz-
műves	 foglalkozásokkal	
vártak kicsiket és nagyo-
kat. A gyerekek készíthet-
tek papírsárkányt, rongy-
babát, baglyot dugóból 
és	 levelekből,	 fűzhettek	
és vasalhattak gyöngyöt. 
Szép alkotások születtek 
agyagból	és	nemezből.	
Családok	 műveltsé-

gi	 vetélkedőn	 vehettek	 részt,	
miközben	 bográcsokban	 fi-
nomabbnál	 finomabb	 ételek	
készültek,	 melyeket	 a	 zsűri	
arany, ezüst és natúr fakana-
lakkal díjazott. 
Sor	került	egészségügyi	szű-

résre	 és	 könyvvásárra	 is.	 Bár	
az	idő	a	nap	vége	felé	lehűlt,	az	
eső	 is	 szemerkélni	kezdett,	de	
azért elmondhatjuk, hogy egy 
programokban gazdag, kelle-
mesen eltöltött napot tudha-
tunk magunk mögött. 

 AFM, BVM

Családi nap a Simándy Iskolában 

Bravúrosan szerepelt az 
országos trombitaversenyen 

Fehér Ilona

Fehér Ilona, a Simándy József 
Általános Iskola 7. osztályos ta-
nulója,	valamint	a	Budapest	XV.	

kerületi	Hubay	 Jenő	Művészeti	 Iskola	
növendéke, a november 7-9-ig Zala-

egerszegen a 13. alkalommal megrendezett 
Országos Lubik Imre Zeneiskolai Trombita-
versenyen korcsoportjában 2. helyezést ért 
el. Remekül versenyzett, bátor kiállásával és 
magabiztos játékával sok-sok hívet szerzett 
magának.	Már	egy	hónappal	ezelőtt,	a	buda-
pesti válogatón is sokan megcsodálták. Ak-
kor az egyik legmagasabb pontszámmal ju-
tott tovább. Szuper, hogy ezt a teljesítményt a 
zalai	döntőben	még	fokozni	tudta.	A	zenén	
kívül a sportban is szép eredményei van-
nak, legutóbb október 4-én egy országos 
taekwondo	 versenyen	 párosban	 szerzett	
aranyérmet.
Felkészítő	 tanára:	 Bera	 Zsolt	 harsonamű-

vész,	(Hot	Jazz	Band	együttes)	zongorakísé-
rője:	 Szakács	 István	 zongoraművész.	 Taná-
raiknak	 köszönjük	 a	 felkészítő	 munkát,	 és	
további szép sikereket kívánunk.

Táncház az iskola udvarán

A főzőversenyre több 
család is benevezett
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Az ENSZ Közgyűlése 1991-ben nyil-
vánította október 1-jét az idősek vi-
lágnapjává. E napon a világ minden 
településén a szép korúakat ünne-
peljük.

Kistarcsán is él ez a szép szokás, im-
már	évek	óta.	Idén	több	mint	300	idős-
korú jelentkezett intézményünknél, 
az Alapszolgáltatási Központ Csa-
ládsegítő	 Szolgálatánál	 azzal,	 hogy	
szeretne részt venni a rendezvényen. 
A	nagy	 érdeklődésre	 való	 tekintettel	
2 teltházas rendezvényt tartottunk, 
az egyiket szeptember 25-én, a mási-
kat október 2-án.
Már	kora	reggel	megkezdődtek	az	előkészületek,	berendeztük	

a termet, feldíszítettük az asztalokat azokkal az asztaldíszekkel, 
amelyeket	 Idős	Klubunk	 tagjai	készítettek	nagy-nagy	szeretettel	
és sok munkával. Mindenki számára kedveskedtünk egy meg-
lepetéssel, melyet szalaggal átkötve tettünk a teríték mellé. Dél-

után megérkeztek 
Klacsán Lajos jóvol-
tából a virágok, me-
lyeket vendégeink 
érkezéskor kaptak 
meg. 
A	 műsort	 Soly-

mosi Sándor polgár-
mester	úr	köszöntője	
nyitotta meg, majd 
következtek a fellé-
pők:	 a	 Szeretet	 Dal-
kör, a Szeretet Duó, 

Böröndi	 István,	 Kéknefelejcs	 Dalkör,	
Rozmaring	 Dalkör.	 A	műsorok	 sorát	
egy	 meglepetés	 műsorszámmal	 zár-
tuk, Karczagi János operett és nóta 
előadásával	 igyekeztünk	 kedveskedni	
vendégeinknek. A vacsorát a Kisgöm-
böc étterem készítette el és tálalta ki, 
felszolgálásukban	 pedig	 a	 képviselő-
testület megjelent tagjai és az Alapszol-
gáltatási Központ munkatársai segítet-
tek. Az est további részében fergeteges 
mulatság	kezdődött,	a	résztvevők	tán-
coltak, énekeltek, még vonatoztak is. 
Mindkét rendezvény nagyon jó hangu-
latú volt, és visszajelzések alapján ven-
dégeink elégedetten távoztak.

Ezúton	is	köszönöm	Szilár-
di Lászlónak, hogy rendelke-
zésünkre bocsátotta a termet, 
Kisréti Józsefnek, hogy kezel-
te a hangtechnikát. 
Az	 ünnepről	 készült	 to-

vábbi fotókat megtekint-
hetik hamarosan elkészü-
lő	 honlapunkon.	 http://
alapszolg2143.netmives.hu/, 
de	hozzáférhető	facebook	ol-
dalunkon is.

Pálfi Kálmánné intézményvezető 
Alapszolgáltatási Központ

2143 Kistarcsa, Batthyány u. 2/a.
Telefon: (28) 742-083 E-mail: alapszolg@digikabel.hu 

Családsegítő Szolgálat: 06-20-568-7974,   
Gyermekjóléti Szolgálat: 20-442-7182, 20-568-7498  

Nagy mennyiségű 
adományt kaptunk a Peppy 

Trade Kft.-től!
Ezúton szeretnénk köszönetün-

ket kifejezni Fleischer György 
Úrnak, hogy intézményünknek 
ajánlott fel nagy mennyiségű, 
kereskedelmi forgalomba nem 
hozható, zsákos csomagolású 

papírzsebkendőt, papírtörlőt és 
szalvétát adományként. A fel-
ajánlott adományt karácsonyig 

folyamatosan kiosztjuk az Alap-
szolgáltatási Központtal kapcso-

latban álló családok között.

Intézményünk előzetes egyez-
tetés után, továbbra is szívesen 
fogad adományokat a helyi cé-

gektől, vállalkozásoktól.

Alapszolgáltatási Központ 
2143 Kistarcsa, Batthyány u 2/a 

http://alapszolg2143.netmives.hu/

Az Alapszolgáltatási Központ meg-
hirdeti 2. Karácsonyi Adománygyűjtő 
Kampányát  2014. november 17. és 2014. 
december 10. között, melyben számí-
tunk minden kistarcsai lakos aktív köz-
reműködésére.

Munkatársaink vállalják az adományok 
gyűjtését,	 tárolását,	szortírozását	és	még	
a	 karácsony	 előtti,	 legkésőbb	 2014.	 dec-
ember	23.-ig	történő	szétosztását.
Milyen adományokat várunk?
tartós élelmiszert: lisztet, cukrot, sót, 
rizst, búzadarát, olajat, száraztésztát, 
tartós tejet, készétel konzervet, lekvárt, 
mézet, gyümölcs-és zöldségkonzervet, 
kakaóport, májkrémet, kekszet
jó	minőségű,	valódi	csokoládét	és	szalon-
cukrot originált csomagolásban új, gyer-
mekeknek	szóló	könyvet,	kifestő	 füzetet	
és játékokat szintén gyári csomagolásban

Hol és mikor várjuk az adományokat?
Intézményünkben,	a	Batthyány	u.	2/a.	cí-
men	nyitvatartási	időben	(hétfő	és	szerda:	
08.00-18.00, kedd: 08.00-16.00, csütörtök és 
péntek: 08.00-14.00)

…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 felemelô érzés…

„A Jóság a természet legtisztább, leghatalma-
sabb gyökérhangja, amely vigasztal, ad, békét 
teremt, és sohasem rombol. Adtál-e már a 
benned rejlő Jóságból teljesen önzetlenül úgy, 
hogy semmi viszonzást nem vártál érte? ”
 (Szepes Mária)

Idősek világnapja

2. Karácsonyi Adománygyűjtő 
Kampány

A Szeretet Dalkör

Humoros jelenetet 
adott elő a Rozmaring
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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. november 28-án  

pénteken 12-18-ig 
november 29-én 

szombaton 8-12-ig 
december 12-én 

pénteken 12-18-ig 
december 13-án 

szombaton 8-12-ig 
december 19-én 

pénteken 12-18-ig 
december 20-án 

szombaton 8-12-ig 
Füstölt áru minden 

hétvégén! 

Nyitva tartás:  pénteken 12-18-ig, szombaton 8-12-ig

Kistarcsán ez a program egyre inkább megmozgatja a gyerekeket 
és	felnőtteket	is.	Visszatérő	csapatok	vannak	az	indulók	között,	és	
ami örvendetes, hogy a leányok is beszálltak a küzdelmekbe.
A	 játékszabályok	nem	változtak,	 csapatonként	 4	mezőnyjáté-

kos és egy kapus szerepelhetett. Kétszer 5 percig játszhattak a 
gyerekek,	a	felnőttek	pedig	kétszer	7	percig.	A	13	csapat	(kb.	80	
benevezett játékos) estig küzdött az érmekért. Most is megen-
gedték a vegyes csapatok indulását, így hölgyek is játszhattak 
a	férfiak	ellen.	A	torna	a	gyerekek,	7-9	éves	fiúk-lányok	csatájá-
val	kezdődött	és	nagy	meglepetésre	a	„Csajcsapat”	9:0	arányban	
leiskolázta	 a	 fiúkat.	 Ebben	 a	 kategóriában	 összesen	 hét	 csapat	
indult.	 A	körmérkőzések	 után	 a	 következő	 sorrend	 alakult	 ki:	
1. Csubakka, 2. Csajcsapat, 3. Hajtó Manók, 4. Kecskepásztorok, 
5.	Édesvízi	polipok,	6.	Teknősbékák,	7.	Pallanouvo.	A	rend	ked-
véért	megemlítem,	hogy	a	„Csubakka”,	legutóbb	(tavasszal)	a	2.	
helyen végzett.  
A	legkeményebb	és	legszínvonalasabb	összecsapások	a	felnőt-

teknél	 alakultak	 ki.	 Ebben	 a	 kategóriában	 a	 dobogó	 tetejére	 az	
„Aranycsapat”	 állhatott	 fel,	 ezüstérmet	 szerzett	 a	 „Gyilkos	 gu-

micukor”	 ,	a	bronzérmet	a	„Gőzhajó”	érdemelte	ki.	Most	 lecsú-
szott	a	dobogóról	a	„Rajna	família”,	ugyanis	a	4.	helyen	végeztek,	

őket	követték	az	„Önkormányzók”	és	 a	 „	
CsapatI.”.	
A	nevező	csapatokat	és	a	kísérőket	most	

is	 főtt	 étellel	 és	 üdítővel	 kínálták.	 A	bab-
gulyást Máthé Attila készítette, aki sokáig 
maradt, annak még Szilárdi László fensé-
ges	 marhapörköltjéből	 is	 jutott.	 A	tornát	
támogatta Kistarcsa Város Önkormányza-
ta,	 a	 Városi	 Művelődési	 Sportközpont	 és	
Könyvtár,	a	trans-o-flex	Hungary	Kft.,	és	a	
Napról Napra Reklámújság.

Polgár

XIV. Kistarcsai Amatőr Vízilabdatorna

A felnőttek izgalmas mérkőzéseket játszottak

Szilárdi László marhapörköltet készített Valkai Ferencné főszervező a gyerekek körében
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ARNOLD-KOKO KFT 
"kt.a."

1131 BUDAPEST JÉGGYÁR	UTCA	11.	II/7. Iparűzési	adó  270 600 Ft 

ARNOLD-KOKO KFT 
"kt.a."

1131 BUDAPEST JÉGGYÁR	UTCA	11.	II/7. Gépjárműadó  455 400 Ft 

ARNOLD-KOKO KFT 
"kt.a."

1131 BUDAPEST JÉGGYÁR	UTCA	11.	II/7. Összesen  726 000 Ft 

BELLUS	BÚTOR	FAIPA-
RI KFT

2143 KISTARCSA KÁPOLNA	UTCA	44/B. Iparűzési	adó  625 500 Ft 

BELLUS	BÚTOR	FAIPA-
RI KFT

2143 KISTARCSA KÁPOLNA	UTCA	44/B. Összesen  625 500 Ft 

BER-GA	BAU	KFT	"f.a." 1165 BUDAPEST HUNYADVÁR	UTCA	61. Iparűzési	adó  1 413 750 Ft 
BER-GA	BAU	KFT	"f.a." 1165 BUDAPEST HUNYADVÁR	UTCA	61. Összesen  1 413 750 Ft 
BERTA	ISTVÁN 2143 KISTARCSA BAROSS	GÁBOR	U.	50.	LC. Gépjárműadó  332 540 Ft 
BERTA	ISTVÁN 2143 KISTARCSA BAROSS	GÁBOR	U.	50.	LC. Összesen  332 540 Ft 
BIG-BAU	UNIO	KFT	
"kt.a."

2143 KISTARCSA THÖKÖLY	UTCA	1. Iparűzési	adó  445 650 Ft 

BIG-BAU	UNIO	KFT	
"kt.a."

2143 KISTARCSA THÖKÖLY	UTCA	1. Gépjárműadó  41 239 Ft 

BIG-BAU	UNIO	KFT	
"kt.a."

2143 KISTARCSA THÖKÖLY	UTCA	1. Összesen  486 889 Ft 

CAN	YANG	KFT	"f.a." 1042 BUDAPEST KASSAI UTCA 9. VI. 
EM.	40.

Iparűzési	adó  298 050 Ft 

CAN	YANG	KFT	"f.a." 1042 BUDAPEST KASSAI UTCA 9. VI. 
EM.	40.

Összesen  298 050 Ft 

CF-BAU	KFT 2144 KEREPES SZABADSÁG	ÚT	105. Iparűzési	adó  504 550 Ft 
CF-BAU	KFT 2144 KEREPES SZABADSÁG	ÚT	105. Összesen  504 550 Ft 
DAUBER	2000.ÉPITŐIP.
KER.	SZ.BT

2142 NAGYTAR-
CSA

ÁRPÁD	FEJEDELEM	U.	7. Iparűzési	adó  292 487 Ft 

DAUBER	2000.ÉPITŐIP.
KER.	SZ.BT

2142 NAGYTAR-
CSA

ÁRPÁD	FEJEDELEM	U.	7. Gépjárműadó  163 966 Ft 

DAUBER	2000.ÉPITŐIP.
KER.	SZ.BT

2142 NAGYTAR-
CSA

ÁRPÁD	FEJEDELEM	U.	7. Összesen  456 453 Ft 

DEK-LA-VILL	KFT 1173 BUDAPEST EGÉSZSÉGHÁZ	U.	6.	2.	
EM.	6.

Iparűzési	adó  2 411 550 Ft 

DEK-LA-VILL	KFT 1173 BUDAPEST EGÉSZSÉGHÁZ	U.	6.	2.	
EM.	6.

Gépjárműadó  9 660 Ft 

DEK-LA-VILL	KFT 1173 BUDAPEST EGÉSZSÉGHÁZ	U.	6.	2.	
EM.	6.

Összesen  2 421 210 Ft 

DROGERIEWEST	KFT 1025 BUDAPEST ÁLDÁS	U.	11.	2.	EM.	5. Iparűzési	adó  519 900 Ft 
DROGERIEWEST	KFT 1025 BUDAPEST ÁLDÁS	U.	11.	2.	EM.	5. Összesen  519 900 Ft 
FEKETE	GYöRGY 2143 KISTARCSA RóZSA U. 45. Gépjárműadó  360 362 Ft 
FEKETE	GYöRGY 2143 KISTARCSA RóZSA U. 45. Összesen  360 362 Ft 
GAL	BAU	EUROPA	KFT2143 KISTARCSA BATTHYÁNY	UTCA	10 Iparűzési	adó  204 650 Ft 
GAL	BAU	EUROPA	KFT2143 KISTARCSA BATTHYÁNY	UTCA	10 Gépjárműadó  13 524 Ft 
GAL	BAU	EUROPA	KFT2143 KISTARCSA BATTHYÁNY	UTCA	10 Összesen  218 174 Ft 
GENERÁL	DESIGN	
KFT

2143 KISTARCSA HOMOK	DŰLŐ	U.	26. Telekadó  99 840 Ft 

GENERÁL	DESIGN	
KFT

2143 KISTARCSA HOMOK	DŰLŐ	U.	26. Iparűzési	adó  252 000 Ft 

GENERÁL	DESIGN	
KFT

2143 KISTARCSA HOMOK	DŰLŐ	U.	26. Összesen  351 840 Ft 

GÉMESIKER	KFT 2143 KISTARCSA DR.	TIBOLD	JÓZSEF	UTCA	
34/B

Iparűzési	adó  339 200 Ft 

GÉMESIKER	KFT 2143 KISTARCSA DR.	TIBOLD	JÓZSEF	UTCA	
34/B

Gépjárműadó  27 048 Ft 

GÉMESIKER	KFT 2143 KISTARCSA DR.	TIBOLD	JÓZSEF	UTCA	
34/B

Összesen  366 248 Ft 

GLAITZÁR	LAJOS 2143 KISTARCSA SZÉCHENYI	U.	43. Gépjárműadó  1 200 420 Ft 
GLAITZÁR	LAJOS 2143 KISTARCSA SZÉCHENYI	U.	43. Összesen  1 200 420 Ft 
HÓRUSZ	INGATLAN	
KFT

2112 VERESEGY-
HÁZ

HUSZÁR U. 1. 1/4. Iparűzési	adó  357 751 Ft 

HÓRUSZ	INGATLAN	
KFT

2112 VERESEGY-
HÁZ

HUSZÁR U. 1. 1/4. Összesen  357 751 Ft 

KASZÁS	TIBOR 2143 KISTARCSA SZIGETVÁRI	U.	06. Gépjárműadó  203 534 Ft 
KASZÁS	TIBOR 2143 KISTARCSA SZIGETVÁRI	U.	06. Összesen  203 534 Ft 
KÉRI ZOLTÁN 2143 KISTARCSA DÓZSA	GYÖRGY	UTCA	6 Gépjárműadó  392 334 Ft 
KÉRI ZOLTÁN 2143 KISTARCSA DÓZSA	GYÖRGY	UTCA	6 Összesen  392 334 Ft 
KISTARCSA	INVEST	
KFT "v.a."

2143 KISTARCSA SZABADSÁG	ÚT	56. Iparűzési	adó  303 800 Ft 

KISTARCSA	INVEST	
KFT "v.a."

2143 KISTARCSA SZABADSÁG	ÚT	56. Összesen  303 800 Ft 

KUN	TIBOR 2143 KISTARCSA TOLDI	MIKLÓS	U.	28. Iparűzési	adó  184 850 Ft 
KUN	TIBOR 2143 KISTARCSA TOLDI	MIKLÓS	U.	28. Gépjárműadó  99 480 Ft 
KUN	TIBOR 2143 KISTARCSA TOLDI	MIKLÓS	U.	28. Összesen  284 330 Ft 
LÁSZLÓ	ENDRE	
MÁRTON

2143 KISTARCSA ALIG	UTCA	9 Iparűzési	adó  393 667 Ft 

LÁSZLÓ	ENDRE	
MÁRTON

2143 KISTARCSA ALIG	UTCA	9 Összesen  393 667 Ft 

LEEDS	TRANS	KFT. 2143 KISTARCSA SZABADSÁG	ÚT	56/F. Iparűzési	adó  455 850 Ft 
LEEDS	TRANS	KFT. 2143 KISTARCSA SZABADSÁG	ÚT	56/F. Gépjárműadó  2 620 Ft 
LEEDS	TRANS	KFT. 2143 KISTARCSA SZABADSÁG	ÚT	56/F. Összesen  458 470 Ft 
LINA-INVEST	
INGATLANFORG.	KFT.

2143 KISTARCSA ARADI UTCA 12.1 Iparűzési	adó  348 981 Ft 

LINA-INVEST	
INGATLANFORG.	KFT.

2143 KISTARCSA ARADI UTCA 12.1 Összesen  348 981 Ft 

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

5231 FEGYVER-
NEK

DÓZSA	GY.	UTCA	155 Iparűzési	adó  190 750 Ft 

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

5231 FEGYVER-
NEK

DÓZSA	GY.	UTCA	155 Gépjárműadó  21 000 Ft 

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

5231 FEGYVER-
NEK

DÓZSA	GY.	UTCA	155 Összesen  211 750 Ft 

MONEY	&	FASHION	
KFT "kt.a."

2143 KISTARCSA VÖLGY	U.	44. Iparűzési	adó  351 250 Ft 

MONEY	&	FASHION	
KFT "kt.a."

2143 KISTARCSA VÖLGY	U.	44. Összesen  351 250 Ft 

NE-ANDER	BT. 2143 KISTARCSA MAGYAR	U.	23. Iparűzési	adó  258 250 Ft 
NE-ANDER	BT. 2143 KISTARCSA MAGYAR	U.	23. Összesen  258 250 Ft 
NOV-SPED	PLUSZ	KFT. 2143 KISTARCSA VÖLGY	UTCA	44/D.	ÉP.	

FSZ. 4.
Iparűzési	adó  261 900 Ft 

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

Összesen  261 900 Ft 

PRIMULA-MED	KFT.	
"f.a."

1022 BUDAPEST RÓKUSHEGYI	LÉPCSŐ.7. Iparűzési	adó  1 212 200 Ft 

PRIMULA-MED	KFT.	
"f.a."

1022 BUDAPEST RÓKUSHEGYI	LÉPCSŐ.7. Gépjárműadó  15 450 Ft 

PRIMULA-MED	KFT.	
"f.a."

1022 BUDAPEST RÓKUSHEGYI	LÉPCSŐ.7. Összesen  1 227 650 Ft 

PRIVÁTE	BROK.NET-
WORK	MARK.KFT.

2143 KISTARCSA ARANY	J.U.35. Iparűzési	adó  511 250 Ft 

PRIVÁTE	BROK.NET-
WORK	MARK.KFT.

2143 KISTARCSA ARANY	J.U.35. Összesen  511 250 Ft 

R.H.	DENTAL	BT. 2143 KISTARCSA ÁRPÁD	VEZÉR	U.	5. Iparűzési	adó  254 198 Ft 
R.H.	DENTAL	BT. 2143 KISTARCSA ÁRPÁD	VEZÉR	U.	5. Összesen  254 198 Ft 
RADIÁN KFT 2143 KISTARCSA MÁRIA U. 36. Iparűzési	adó  155 386 Ft 
RADIÁN KFT 2143 KISTARCSA MÁRIA U. 36. Gépjárműadó  133 650 Ft 
RADIÁN KFT 2143 KISTARCSA MÁRIA U. 36. Összesen  289 036 Ft 
RÁCZ	ÁLL.-ELL	NAGY-
KER	KFT.

2143 KISTARCSA RAKTÁR KRT. 11 Gépjárműadó  1 114 120 Ft 

RÁCZ	ÁLL.-ELL	NAGY-
KER	KFT.

2143 KISTARCSA RAKTÁR KRT. 11 Összesen  1 114 120 Ft 

RÁCZ	ÉS	TÁRSA	BT.	
"v.a."

2141 CSÖMÖR HATÁR	ÚT	1. Gépjárműadó  243 225 Ft 

RÁCZ	ÉS	TÁRSA	BT.	
"v.a."

2141 CSÖMÖR HATÁR	ÚT	1. Összesen  243 225 Ft 

REHA	TECH	KFT. 1133 BUDAPEST VÁCI	ÚT.	76. Iparűzési	adó  234 000 Ft 
REHA	TECH	KFT. 1133 BUDAPEST VÁCI	ÚT.	76. Összesen  234 000 Ft 
RHINO	GYM	KFT 2143 KISTARCSA SZABADSÁG	U.56. Iparűzési	adó  84 500 Ft 
RHINO	GYM	KFT 2143 KISTARCSA SZABADSÁG	U.56. Gépjárműadó  205 899 Ft 
RHINO	GYM	KFT 2143 KISTARCSA SZABADSÁG	U.56. Összesen  290 399 Ft 
SINKÓ	CSABA 2143 KISTARCSA TERÉZIA	U.	16. Gépjárműadó  558 360 Ft 
SINKÓ	CSABA 2143 KISTARCSA TERÉZIA	U.	16. Összesen  558 360 Ft 
SZIKKADT	SPED	KFT. 2143 KISTARCSA RÓZSA	U.	45. Iparűzési	adó  900 Ft 
SZIKKADT	SPED	KFT. 2143 KISTARCSA RÓZSA	U.	45. Gépjárműadó  533 815 Ft 
SZIKKADT	SPED	KFT. 2143 KISTARCSA RÓZSA	U.	45. Összesen  534 715 Ft 
SZILÁGYI	JÓZSEF	id. 2143 KISTARCSA KÁPOLNA UTCA 10. Telekadó  310 122 Ft 
SZILÁGYI	JÓZSEF	id. 2143 KISTARCSA KÁPOLNA UTCA 10. Összesen  310 122 Ft 
SZTAROHORSZKI 
PÉTER

2143 KISTARCSA SZÉCHENYI	U.	62 Telekadó  270 600 Ft 

SZTAROHORSZKI 
PÉTER

2143 KISTARCSA SZÉCHENYI	U.	62 Összesen  270 600 Ft 

SZUPER-BAU	
VERTIKÁL	KFT."f.a."

2143 KISTARCSA PF.31.RAKTÁR KRT.5. Gépjárműadó  246 134 Ft 

SZUPER-BAU	
VERTIKÁL	KFT."f.a."

2143 KISTARCSA PF.31.RAKTÁR KRT.5. Összesen  246 134 Ft 

TOP	GLAS	AUTÓÜVEG	
KER.	KKT

3763 BÓDVASZI-
LAS

JÓZSEF	ATTILA	UTCA	2. Iparűzési	adó  307 765 Ft 

TOP	GLAS	AUTÓÜVEG	
KER.	KKT

3763 BÓDVASZI-
LAS

JÓZSEF	ATTILA	UTCA	2. Összesen  307 765 Ft 

ÚJVÁRI	FERENC 2143 KISTARCSA AULICH LAJOS U. 34. Iparűzési	adó  639 540 Ft 
ÚJVÁRI	FERENC 2143 KISTARCSA AULICH LAJOS U. 34. Gépjárműadó  130 687 Ft 
ÚJVÁRI	FERENC 2143 KISTARCSA AULICH LAJOS U. 34. Összesen  770 227 Ft 
XANDEX	KFT. 2143 KISTARCSA SZABADSÁG	ÚT	40. Iparűzési	adó  557 109 Ft 
XANDEX	KFT. 2143 KISTARCSA SZABADSÁG	ÚT	40. Összesen  557 109 Ft 

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	mo-

rál	 erősítése	 érdekében	 –	 élni	 kíván	 a	 törvényi	
lehetőséggel	 és	 rendszeresen	 közzéteszi	 a	 hát-
ralékosok listáját a Polgármesteri Hivatal hirde-
tőtábláján,	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. október 31-i állapot szerint 90 napon túli 200.000 ft-ot meghaladó hátralékok 
esetében

19 m2-es 
üzlethelyiség kiadó

Kistarcsa, Eperjesi út 42/3.

Érdeklődni lehet:  
Uvacsek Csaba közös képviselőnél 

06-30 9217 573 
telefonszámon
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 Katolikus

Református

Itt az óra

Advent

Advent	első	napjával	belépünk	egy	új	egy-
házi évbe és ezzel együtt új küzdelmek, 
új	 feladatok	 állnak	 előttünk.	 Ezekre	 az	 új	
feladatokra	 figyelmeztet	 bennünket	 Szent	
Pál apostol: Itt az óra, hogy felébredjünk 
álmunkból. Felkelni a sötétség cselekedete-
iből	és	Krisztus	világosságával	járni.
A	keresztény	ember	a	küzdő	Egyházhoz	

tartozik. A földi küldetésben küszködünk, 
hogy	eljussunk	az	örök	életbe.	Ebbe	a	földi	
küzdelemben sokan vannak olyanok, akik 
elalszanak.	 Nem	 fizikai	 alvókról	 van	 szó,	
hanem lelki alvókról. Sokan vannak, akik 
keresztény létükre fölhagytak vallásuk 
gyakorlatával, elkerülik a templomot. Van-
nak olyanok, akik hosszú éveken át meg-
pihennek	a	bűnben.	Vannak	olyanok,	akik	
egy-egy ünnepen eljönnek a templomba és 
megpihennek egy hangulatos szép temp-
lomi	díszítésben.	Nem	törlik	ki	szemükből	
az	álmot,	ismét	elalszanak.	Ezek	az	alvó	ke-
resztények, akik nem hallották meg Szent 
Pál	figyelmeztetését:	Itt	az	óra,	hogy	feléb-
redjünk az álomból.

Napjainkban a vallásos élet gyakorlata 
meggyengült. Sok ember elvesztette érzé-
két Isten iránt, és teljesen lefoglalja szívét 
a világi élet habzsolása. A modern ember 
életét lefoglalja a nagyravágyás, amint a 
bábeli	 toronyépítők	 életét	 jellemezte.	 Épít-

sünk	fel	egy	új	világot,	saját	erőnkből,	saját	
tervünk alapján. Sok keresztény embert is 
megérintett e gondolatnak a szelleme. Nem 
csoda, hogy sokan elalszanak és az alvó 
közösséget	erősítik.	Nem	hallják	meg	Szent	
Pál	figyelmeztetését:	Itt	az	óra,	hogy	feléb-
redjünk az álomból.

Az Isten nélküli világ építése nem megy 
zavartalanul. Mindenki saját érdekei nyel-
vén beszél. Nem hisznek egymásnak. So-
kan megtagadják Isten törvényeit, válogat-
nak	e	törvények	közül.	A	nekik	nem	tetsző	
törvényeket kihagyják. Így nem is lehet 
csodálkozni	azon,	hogy	a	bűnök	vízözöne	
egyre	jobban	nő.	Isten	törvényének	megta-
gadása sírásója lesz a békés rendezett földi 
életnek.	A	bűn	elleni	küzdelem	közös	nagy	
ügye és feladata az emberiségnek. Min-
denkinek kötelessége meghallani Szent Pál 
apostol	 figyelmeztetését:	 Itt	 az	 óra,	 hogy	
felébredjünk az álomból.

Hogy igazán fel tudjunk ébredni az 
álomból, világosságra van szükségünk. 
Ezért	 az	 Egyház	 Krisztusra	 a	 világ	 Vilá-
gosságára fordítja tekintetünket. Meg kell 
nyitni a lélek sötét kamráját, hogy bera-
gyogjon oda Krisztus világossága. Krisztus 
nélkül	sötét	a	világ.	Az	ő	világosságát	nem	
lehet pótolni a legnagyobb emberi lángel-
mékkel sem. Krisztus tanításából, szívének 

szeretetéből	annyi	fény	árad,	ami	ellen	bal-
gaság lenne elzárkózni. Prohászka Ottokár 
püspök	mély	értelmű	gondolata	jut	eszem-
be: nekem élet kell, nekem világosság kell, 
nekem boldogság kell, és ezt csak Krisztus 
adhatja meg. 

Felébredni az álomból, és Krisztus szüle-
tésének megünneplésére készülni. Az ün-
nep hozzátartozik az életünkhöz. Nekünk 
szükségünk van ünnepekre, hogy kiemel-
jen a hétköznapokból, és ráébresszen az élet 
szépségeire. Nem mindegy hogyan ünnep-
lünk.	 Szent	 Pál	 figyelmeztet:	 ne	 lakmáro-
zással, részegeskedéssel, kicsapongással. 
Ezek	közönséges	dolgok,	ezekkel	nem	lehet	
igazán ünnepelni. Másra van szükségünk. 
Olyan	 lehetőségre,	mely	 az	 embert	 szelle-
mi, lelki magaslatokra emeli. Felébredni a 
bűn	álmából.	

Sokan felteszik a kérdést: mit várok az 
élettől?	 	Felteszik	a	kérdést,	 ifjú	kor	hajna-
lán,	 a	 felnőtt	 kor	 kezdetén.	 Tegyük	 fel	mi	
is a magunknak a kérdést: Mit várok ma-
gamtól,	most	a	közeljövőben	és	a	távoli	jö-
vőben.	Arra	kell	törekednem,	hogy	mindig	
ébrenléttel szolgáljak Istennek. Ne az ide-
iglenes dolgokat, hanem az örökkévalókat 
keressem.	Az	adventi	időben	is	Isten	tervét	
valósítsam meg életemben.
 Somlai József nyugdíjas plébános 

„Miután régen sokszor és sokféleképpen 
szólt Isten az atyákhoz a próféták által, 
ezekben a végső időkben a Fiú által szólt 
hozzánk.”  (Zsid 1, 1-2.)

A	 karácsony	 előtti	 négy	 hetet	 nevezzük	
adventnek. Jelentése: eljövetel. Azaz: Jézus 
hozzánk jön, mi pedig várunk rá. 

Sokan ezen az adventen is arról panasz-
kodnak: olyan régóta várnak Jézusra, még-
sem	 hallották	 a	 szavát.	 Elfogadják,	 hogy	
hajdan szólt, csak azt nem értik, a jelenben 
miért hallgat.

A templomba nem járók közül sokan 
kétségbe vonják, hogy valakit is a menny-
ből	 személyesen	 meg	 tudna	 szólítani	 a	
Mindenható. Régen sem szólt mindig, és 
ma	sem	hallgat!

„Miután régen sokszor és sokféleképpen 
szólt Isten az atyákhoz a próféták által, 
ezekben	a	végső	 időkben	a	Fiú	által	 szólt	
hozzánk.”		

Ha valaki érteni akarja Isten beszédét, 
az	 Újszövetséget	 kell	 olvasnia.	 Ma	 sincs	
ennél	modernebb	üzenete.	„Szólt!”	Ez	így	
múlt	időben	azt	jelenti:	Ez	volt	a	végső	sza-
va. Amit el akart mondatni, azt elmondta 
Jézus	által.	Ez	már	nem	változik.	Végleges	
és végérvényes. Ahogyan Jézus élt, beszélt, 
hallgatott bizonyos helyzetekben, azzal 
megmutatta,	hogy	mi	 az	 Isten	akarata.	Ő	
tökéletes képe volt a Mindenhatónak. Hi-

tünk szerint a róla szóló írás a végérvényes 
kijelentés. 
Miközben	 olvassuk	 az	 Újszövetséget,	

betűi	számunkra	megtelnek	élettel,	üzene-
te megfényesedik: jelenné lesz. Megszólal 
a	Biblia:	személyesen,	szívünkhöz.	Elmúl-
tak évezredek azóta, hogy leírták, és mégis 
emberek személyesen fedezik fel az Isten 
eligazító szavát benne. Van sok régebbi 
könyv, mint a Szentírás. Van sok moder-
nebb is. De olyat nem találtam, amit olvas-
va,	 személyesebben	 szólna	 hozzám.	 Ezek	
a	 legszebb	 pillanatai	 az	 életnek!	 Megér-
tem, hogy a szívemhez beszél. Máskor az 
igehirdetésen keresztül történik ugyanez. 
Számosan hallgatják velem a prédikációt, 
és épp nekem szól. Mintha valaki tudná az 
életemet!	 Tudja	 is!	De	 nem	 az	 igehirdető,	
hanem a mindenható Isten. 

Az imádság erre a felelet. Nemcsak a 
templomban, hanem otthon is: szavaim-
mal	 is,	életemmel	 is!	Amikor	valaki	meg-
cselekszi Isten akaratát - az a legszebb 
imádság. 

Olyan különös módon, mint hajdan a 
prófétáknak,	 szól-e	 napjainkban	 is	 Isten?	
Igen,	 szól!	 De	 akkor	 sem	 mond	 el	 mást,	
mint amit egyszer már kijelentett a Fia ál-
tal. 
Amikor	 az	 Ószövetség	 idején	 különle-

ges módon szólt a próféták által, mindig 
vagy ítéletet hirdetett, vagy - valami nagy 

sorsfordító	időben	-,	felkészítette	az	övéit,	
hogy biztosan tudják: nem a véletlenek 
egybeesése volt az, ami velük történt, ha-
nem Isten mennyei akarata. Segítség ez 
hűségesnek	és	engedelmesnek	maradni.
A	bűn	miatt	megszakad	a	lelki	kapcsolat	

Istennel.	 Tűzzel	 játszanak,	 akik	 eközben	
azt mondják: nem is tud Isten hozzájuk 
személyesen szólni, ezért bármit megte-
hetnek!

Olyan ez, mintha valaki nem akarna 
meghallani egy intést, ami telefonon ke-
resztül jön, és elvágná a telefonzsinórt. 
Persze, hogy utána megnémul a telefon. 
Csak ne panaszkodjon, hogy a telefon sü-
ket!	 Ahogyan	 nem	 old	 meg	 semmit,	 aki	
elvágja a telefon zsinórját, csak a gondok 
válnak egyre nagyobbá, ugyanígy Istennel 
szemben sem old meg semmit, ha a lelki 
telefonvezetékét elvágja, és az Istenre való 
figyelést	 abbahagyja!	 Hiába	 múlnak	 az	
évek,	igéje	nem	válik	okafogyottá!
Mi	 történik,	 amikor	 a	 bűnbánat	 által	

helyreállítom	kapcsolatomat	az	Úrral?	Ott	
folytatja,	ahol	abbahagyta!	Csak	közben	az	
én	helyzetem	lett	rosszabb	a	bűn	miatt.

Isten szól, mint hajdan. Jó mindabba be-
lekapaszkodnom, amit már megértettem, 
akkor áldás lesz az ádventi várakozáso-
mon!

Riskó János, református lelkész
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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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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!
gipszkarton rendszerek, 

kiegészítők, 
beltéri festékek, 

kőzet- és üveggyapot

olcsón!

www.hosziget.hu www.hoszigeteles.eu

• 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
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…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!

Bővebb információ a www.posta.hu oldalon

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

PostaSzemünkfénye 
A legtöbbet a legfontosabbnak!
•	 Életbiztosítási szolgáltatás előtakarékossági lehetőséggel, mellyel 

gondoskodhat gyermeke, unokája jövőjéről, anyagilag biztonságos 
életkezdéséről, segíthet álmai, céljai megvalósításában

•	 Élethelyzethez alkalmazkodó, rugalmasan módosítható díjfizetés
•	 A folyamatos díjas megtakarítás a 10. év után kamatadó- és 

ehomentes a mindenkori adójogszabályok szerint
PostaSzemünkfénye  jellemzői 
•	 Alacsony havi díjjal – már havi 5 500 forinttal - is elindíthatja, 

amelyet később megnövelhet, sőt alkalmanként nagyobb összegű 
befizetésekkel is hozzájárulhat a lejárati szolgáltatás növeléséhez.

•	 Az alapbiztosítás két formában köthető meg: Alapcsomagként 
vagy Dupla biztonság csomagként. 
- Az Alapcsomag a Biztosított halála esetén egyszer nyújt szol-

gáltatást, a Biztosított halálát követően. 
- A Dupla biztonság csomag a Biztosított halála esetén két szol-

gáltatást nyújt: haláleseti kifizetést a Biztosított halálát követően 
a Haláleseti Kedvezményezettnek és lejárati szolgáltatást a 
szerződés lejáratakor az Elérési Kedvezményezettnek.

Adja meg gyermekének a továbbtanulás esélyét!
•	 A PostaSzemünkfénye a továbbtanulás sorsdöntő kérdésében is 

segítséget nyújthat, a tehetséges, szorgalmas gyermekeknek nem 
kell anyagi okokból lemondaniuk a felsőoktatásban való részvé-
tel lehetőségéről.


