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Kistarcsai Híradó

2008. szeptember 21.
Kistarcsa várossá avatásának

évfordulója
Kistarcsa Város Önkormányzata szeretettel
vár mindenkit, a Csigaház elõtti téren !

Ünnepi program
16.00 � Himnusz

� Vers
� Ünnepi beszédet mond Tóth Szabolcs polgármester
� Id. Ladjánszki László operaénekes (operarészlet)
� Díszpolgári cím és kitüntetések átadása
� Gaudium Carminis fesztiváldíjas nõi kamarakórus
� Szózat

17.00 � Simándy József szobrának koszorúzása
17.15 � Ünnepi koncert: Kovács Kati táncdalénekes

Augusztus 20�
A program délelõtt 10 órákor kezdõdött a Csigaházban, ahol

a Himnusz eléneklése után Tóth Szabolcs polgármester mondott
ünnepi beszédet. A rövid ünnepi megemlékezésben a pol-
gármester kiemelte, hogy �István király beillesztette
Magyarországot az Európai nemzetek közösségébe.
Gondolataiban olyan egyetemes politikai üzeneteket találhatunk,
amelyek minden korszak magyar emberéhez szólnak.� Tóth
Szabolcs beszélt az új kenyér ünnepérõl is �Ez a mi nyári
ünnepünk a kenyérrõl és a földrõl is szól, amely a kenyeret adja.�
Az ünnepi beszéd után a MÁS-KÉP Színjátszó Csoport �István a
király� rockoperából mutatott be egy részletet. A kistarcsai adap-
táció igazán parádésra sikerült, még akkor is, ha a szereplõk a fel-
dolgozás ének hanganyagát átvették. A rockopera átdolgozására
Bóna Gábor vállalkozott, aki teljesen hitelesnek tûnt Koppány
szerepében. Színpadra lépett még Szabó Gergely és ifj Juhász
István. (Az eredeti rockoperát elõször, 1983 augusztusában
mutatták be Budapesten a városligeti szánkózódombon.) Somlai
József esperes-plébános röviden megemlékezett Szent István
királyunk nemzet alapító tevékenységérõl és az új kenyér
ünnepérõl. Kihangsúlyozta, hogy Szent István olyan vezetõje volt
az országnak, akit mögé felsorakozott a nép. Most nincs ilyen
vezetõje Magyarországnak. A kenyér megáldása után Török
Andrea mûsorvezetõ felkérte a megjelenteket, hogy az ünnepség
zárásaként énekeljék el a Szózatot. A program végén szétosztot-
ták a friss ropogós felszentelt kenyeret. (fotók a címoldalon)

Képviselõ testületi ülés 
Kistarcsa város képviselõ-testületének legközelebbi ülése

2008. szeptember 16-án kedden lesz a polgármesteri hivatal
elsõ emeleti tanácstermében. A képviselõk többek között
várhatóan elfogadják a féléves pénzügyi beszámolót, kinevezik
az új aljegyzõt és a fõépítészt, döntenek az iskolakezdési támo-
gatás (Bursa Hungarica) felhasználásáról, meghallgatják az
intézmények vezetõinek beszámolóit és pályázatot írnak ki a
pénzintézeteknek számlavezetésre. A délután 14.00 órától
kezdõdõ nyílt ülésre minden érdeklõdõt várnak.

Jelentkezés az Idõsek Világnapjára
Az október 2-án és 9-én megrendezendõ programra 2008.

szeptember 10-tõl lehet jelentkezni Az érdeklõdõket napközben
10-tõl 12-ig a Polgármesteri Hivatal Mûvelõdési Irodájában várják.

A �Csigaház� szeptemberi és októberi programja 
Szeptember 9-én 9.00�12.00: �Törpe-börze�
11-én 16.00�20.00: Õszirózsa Nyugdíjas Klub szüreti bálja
Szeptember 16-tól 21-ig:  Kulturális hét
20-án  10.00�-22.00 Görhönyfesztivál, Szlovák népi fesztivál
21-én 16.00�18.00: Kistarcsa várossá avatásának ünnepsége
27-én 10.00�24.00: Fõzõfesztivál és utcabál
Október 2-án 16.00�20.00: Idõsek Világnapja 
5-én: Búcsú  (Vízmû utáni területen) 
9-én 16.00�20.00: Idõsek Világnapja  
11-én 19.00: Dömötör bál

Szeptember 8-tól újra közlekedik
a helyi buszjárat Kistarcsán

A helyi buszjáratot mûködtetõ Tömegközlekedési
Közszolgáltató Kft még tavasszal a város támogatását kérte a szol-
gáltatás fenntartásáért. A település a cég kérését nem tudta támo-
gatni, ezért július 3-ki rendkívüli testületi ülésen arról határoztak a
képviselõk, hogy új szolgáltatót keresnek. Apályázatra jelentkezõk
közül az augusztus 14-ki rendkívüli ülésen a Sibi Net Kft. ajánlatát
fogadták el. Az önkormányzat a céggel augusztus 29-én
megkötötte a szerzõdést, így a kötelezõ engedélyek beszerzése
után várhatóan a Sibi Net Kft. szeptember 8-tól a régi tarifarend-
szer szerint és a megszokott útvonalon elindítja a buszokat.

Ideiglenesen megváltozott a falugazdász
ügyfélfogadási helye

Értesítjük a mezõgazdasági termelõket, hogy a szabadságolá-
sok miatt 2008. augusztus 18-tól szeptember 30-ig megváltozik az
ügyfélfogadás helye. A megjelölt ideig az ügyintézés a Fõvárosi és
Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Földmûvelésügyi Igazgatóság Termelési és Ügyfélszolgálati
Osztály Gödöllõi Területi Központjában lesz. 2100 Gödöllõ,
Kotlán S. u.3., 06-28-422-447, fax: 28-422-447. A Fõvárosi és Pest
Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal központjában az
ügyfélfogadás továbbra is folyamatos. 1135 Bp. Lehel u. 43-47.
Hétfõ-csütörtök: 8.00�16.00, péntek 8.00�13.30 
Tel.: 06-1-329-7017, fax.: 317-6231, e-mail: mgsz-pest@fki.gov.hu  

A Szilasvíz Kft. taggyûlésében Uvacsek Csaba látja el a tulajdonosi képviseletet
2008. július 03-án megtartott rendkívüli testületi ülésen ismételten Uvacsek Csaba független képviselõt bízták meg a

Szilasvíz Kft. taggyülésében a tulajdonosi képviselettel. Ezt megelõzõen június 17-én egyszer már megszavazta a képviselõ
testület Uvacsek Csabát, de Tóth Szabolcs polgármester arra hivatkozva, hogy a kerepesi és kistarcsai tulajdonban lévõ
Szilasvíz Kft. alapító okirata szerint a tulajdonosi jogokat  a polgármesterek  képviselik - kezdeményezte a döntés ismételt
megtárgyalást és állásfoglalást kért a Közigazgatási Hivataltól. Az önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény. 19. § (2)
bekezdés d.) pontja alapján azonban a képviselõ-testület által felhatalmazott személy bármilyen képviseletet elláthat. Ezt a
Közigazgatási Hivatal is megerõsítette. A kinevezés július 3-tól visszavonásig érvényes.
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A KIKE HÍREI

A Kistarcsai Kulturális Egyesület
2008-ban immár hetedik alkalommal
rendezi meg településünk leghíresebb
szülöttje, Simándy József operaénekes
születésnapjához (szeptember 18.) kötõ-
dõen az Õszi Kulturális Hét Kistarcsán
címû eseménysorozatot.

Hétfõn este (09.15.) a katolikus
templomban Simándy József emléktáb-
lájának megkoszorúzását követõen egy-
házzenei áhítatra kerül sor, melyben or-
gonisták és énekesek is közremûködnek.

A keddi napot (09.16.) a filmmûvé-
szetnek szenteljük. Mivel Kistarcsán évek
óta nincs rendszeres nyilvános vetítés,

nagy esemény ez, elsõsorban a gyerekek
számára.

Szerda ( 09.17.) a világi komolyzene nap-
ja. Ezt a programot a Szent István Iskola szín-
házteremmé alakított zsibongójában tartjuk.

A Deáktanya csütörtökönkénti isme-
retterjesztõ elõadása nem maradhat el a
Kulturális Héten sem. Pénteken (09.19.)
a színház kerül elõtérbe. A közönség a fil-
mes naphoz hasonlóan, korosztályonként
kap neki leginkább megfelelõ mûsort.

Szombaton ( 09.20.) kerül sor a  Süssünk
görhönyt! � Krumplifesztivál Kistarcsán cí-
mû gasztronómiai programra, valamint a
Pántlika Nemzetiségi Folklórtalálkozóra.

Vasárnap (09.21.)örökségsétát tar-
tunk, melyet Simándy József egészala-
kos szobrának megkoszorúzása követ,
ami az eseménysorozat méltóságteljes
befejezését is jelenti.

A Görhönyfesztiválnak már jelentõs
híre van az országban. Egyre többen ér-
keznek más településekrõl is, és elsõ-
sorban azért, hogy falatozzanak ebbõl a
finomságból. Sajnos � vagy hála Isten-
nek �, soha nem tudtunk eleget készíte-
ni. Ezért örülnénk, ha minél több csapat
sütné a görhönyt, hogy vendégeink vi-
hessék magukkal a kellemes ízek emlé-
két és terjesszék Kistarcsa jó hírét.

Õszi Kulturális Hét Kistarcsán
2008. szeptember 15-tõl 21-ig

Deáktanya programjai
2008. szeptember 11. Huszka Judit: Mi

az a regresszió? Módosult tudatállapotok
vizsgálata. Reinkarnációs elméletek és
feltárások hipnózisban. Buddhista elméletek:
az öt alapvetõ emberi értékrõl. Színpadi hip-
nózis. Regresszió a gyógyászatban. Közös
meditáció. A tánc és a hipnózis kapcsolata.
Személyes hipnózis élmények.

2008. szeptember 18. Kiss László: Az
élõ történelem � Málta. Valletta, az erõd-
város. A máltai lovagok által ránk hagyott
örökség. A csodálatos templomok � a
Szent János katedrális. A megalitikus
épületmaradványok. Az angol fennhatóság
hatása. A máltai emberek. A nyelv. A
közlekedés. Az étkezés. A nyaralás. 

2008. szeptember 25. Váradi Sándor:
Egy járható út � MAGOT. A Magyar
Gazdaságért Országos Tömörülés
tevékenységének lényege. Cél: a gazdasági
szereplõk és lakosság egymáshoz közelítése,
ezáltal a lakosság vásárlóerejének növelése.
Nagy lehetõségek kedvezményekre. A kul-
turális szereplõk bevonásának jelentõsége.

A Deáktanya elõadásait a Civilház
(Széchenyi út 33.) közösségi termében tartja.
A klubestek ideje: csütörtökön este 7-10
óráig. Benne az elõadások csütörtökönként
este 7 órakor kezdõdnek, idõtartamuk kb. 1
óra. A Deáktanya ismeretterjesztõ elõadásai
nyitottak, azokat bárki térítésmentesen láto-
gathatja.

Irodalmi pályázat
AKistarcsai Kulturális Egyesület iro-

dalmi pályázatot hirdet két témakörben:
1., AZ ÉN NYUGATOM
Vajon kinek, mit jelent ez a szó: NYU-

GAT. A most százéves irodalmi folyóirat
szellemiségét? Egy nagy, meghatározó
nemzedéket? Egy késõbbi kornak áhított
világát? Az új világot, ahová sokan indul-
tak szerencsét próbálni, a vasfüggönyön
odaát? Vagy valami egészen mást...

2., SZÜLETÉSÜNK TITKAI
A Kistarcsai Kulturális Egyesület

idén elsõ ízben csatlakozott a Születés
Hete országos programjához. A
szüléshez, a születéshez kapcsolódva
kíváncsiak lennénk: hogyan történt ez
régen, akár itt, Kistarcsán? De várjuk
e témában az érdekes, vagy csak egysz-
erûen szívmelengetõ történeteket is.

A mûfaj kötetlen. A prózai pályázatok
terjedelmét minimum 2, maximum 5
számítógépen szerkesztett oldalban
(betûtípus: Times New Roman, betû-
nagyság 12 pont, sortávolság: normál)
határozzuk meg. Az írások fényképekkel,
grafikákkal is színesíthetõk.

A pályázaton részt vehet minden
kistarcsai lakos, valamint a Kistarcsán
dolgozó, illetve tanuló személyek. A
legjobb pályázatokat 2 kategóriában �
felnõtt és gyerek (14 éves korig) �
díjazzuk és megjelentetjük a Kistarcsai
Kalendárium 2009 címû kiadványban.

A díjak: I. díj: 15 000 Ft, II. díj: 10 000
Ft, III. díj: 5 000 Ft, a gyerek kategória
helyezettjei értékes könyvjutalomban
részesülnek.

A pályázat jeligés. Egy külön, zárt
borítékban � rajta a jeligével � kérjük
megadni a szerzõ nevét, születési
dátumát, lakcímét és telefonszámát (ha
van, e-mail címét is)! A külsõ borítékra
kérjük ráírni: Irodalmi pályázat és,
hogy felnõtt, vagy gyerek kategóriában
indult-e a pályázó, valamint a jeligét! A
pályamûveket postai úton kérjük eljut-
tatni a következõ címre: KIKE,
Kistarcsa, Bercsényi u. 18. Beküldési
határidõ: 2008. szeptember 15.

Bõvebb információ kérhetõ a
30/964-7144-es telefonszámon, vagy a
halmos@kike.hu címen 

Halmos Monika

Kedves kistarcsai Lakosok!
Fogjunk öszze szeptember 20-án a

takarítási világnap alkalmából és a saját
házunk elõtt az utcán is szedjük össze a
szemetet és vágjuk le a füvet. Mutassuk
meg környezetünknek, hogy igényünk van
a tisztaságra!            Polgármesteri Hivatal
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Juhász Istvánt az idõközi válasz-
tások után a Pénzügyi, Jogi és Va-
gyonnyilatkozat-kezelõ Bizottság el-
nökévé választották. Ez a terület nem
idegen a kistarcsai vállalkozó elõtt,
hiszen korábban külsõs tagként már
részt vett a bizottság munkájában.

� Képviselõvé és elnökké történõ
megválasztása jelent-e valami tartal-

mi változást a Pénzügyi Bizottság, valamint a képviselõ testü-
let életében?

� Természetesen igen, hiszen vannak egyéni elképzeléseim,
amit szeretnék megvalósítani. Az önkormányzatok egyre nehe-
zebb helyzetbe kerülnek, ezért gondosan és takarékosan kell
gazdálkodnunk. Több � a vállalkozókra jellemzõ � bátorságot
kell felvállalnunk. A bizottság tagjai erre fogékonyak. Bátran
kijelenthetem, hogy az eltelt fél évben Juszkó Ferenc, ifj. Ju-
hász István, Babarczi József, Uvacsek Csaba, valamint a külsõs
tagok Czövek László, Nagy Árpád, Surányi Márta és Zsiák Ba-
lázs komoly csapat munkát végeztek a bizottságban. Ez nem-
csak a bizottságon belül igaz, hanem a testület munkájára is el-
mondható. A kezdeti nehézségek után, most ott tartunk, hogy a
legfontosabb stratégiai kérdésekben egyetértünk. Ez a jegyzõ-
könyvekben is nyomon követhetõ. Bizottság elnökeként én
minden olyan javaslatot támogatok, ami kedvezõ lehet a város-
nak. Ezek a javaslatok jöhetnek a polgármestertõl, elõterjeszt-
heti a frakció, a lényeg, hogy elõre mutató legyen. Hasonló tö-
rekvéseket látok képviselõ társaimnál is.

� A Kistarcsai Vállalkozók Baráti Körét Török Mihály vál-
lalkozóval ketten képviselik a testületben. Az elõbb említett vál-
lalkozói bátorságot mennyire tudták a képviselõkkel elhitetni?

� Azt gondolom, hogy ez a szemlélet pl. a bölcsõde kapcsán
már befolyásolta a képviselõk döntését, természetesen azért
szükséges a megfontoltság is hiszen közpénzekrõl döntünk.

� A költségvetés kiadási és bevételi oldalát látva, hová so-
rolná Kistarcsát?

� Túlzás lenne azt állítani, hogy jól állunk. Jelen pillanatban
azon települések közé tartozunk, amelyek nincsenek nagyon tragi-
kus helyzetben, de nagyon oda kell figyelnünk, mert olyan pénzek,
mint amit tavaly kapott a város az Autópálya Zrt-tõl nem minden
évben folyik be a költségvetésbe. Arra kell törekednünk, hogy az
M0-ás elkészülte után minél több vállalkozást ösztönözzünk bete-
lepedni, ehhez ipari parkot kellene kialakítani és az infrastruktúrát
fejleszteni. Jobban kell koncentrálnunk a pályázatokra.Reméljük a
bölcsödére és a mûvelõdési házra sikeresen pályázunk. Egy biztos
a 2009-es év egy nagyon nehéz év lesz Kistarcsa életében. 

� Az elõzõ testület hozott egy olyan határozatot, amely a
kistarcsai beruházásoknál elõnyben részesíti a helyi vállalko-
zók pályázatait. Elméletileg most már nagyon jó pozícióba ke-
rültek, de mi van a gyakorlatban?  

� Aki figyelemmel kíséri az eseményeket az láthatja, hogy
a helyi beruházások 90%-át kistarcsai vállalkozók nyerték el.
Azt gondolom, hogy az elmúlt pár hónapban ezt próbáltuk ke-
ményen érvényesíteni, természetesen a jogszabályokat betartva
és mindent elkövetve, hogy ez így történjen.

� A Vállalkozók Baráti Körének elnökeként pontosan lát-
ja, hogy mit kellene tenni a vállalkozókért, viszont a Pénzügyi

Bizottság elnökeként tudja, hogy mit tehet a város a vállalko-
zókért. Ez nehezíti a helyzetét? 

� Hála Isten sokkal könnyebb dolgom van, mint ahogy ez
kívülrõl látszik, ugyanis a baráti kör tagjai mindannyian
Kistarcsáért szeretnének tenni. Ez a pályázatoknál pl. azt jelen-
ti, hogy mindig a helyi vállalkozó árajánlata a legkedvezõbb,
adott esetben ez lehet akár 20-30%-kal kevesebb is, a Vállalko-
zók Baráti Körének tagjai pedig néha ingyen is elvégeznek bi-
zonyos munkákat, így könnyû dönteni. 

� A Vállalkozók Baráti Köre 2006-os megalakulás óta
megerõsödött!

� Igen, ezt mi is érezzük, hiszen jobban el tudjuk látni a helyi
vállalkozók érdekképviseletét. Ezzel is magyarázható, hogy egyre
többen érdeklõdnek és egyre többen jelentkeznek az egyesületbe.

P.Gy.

A kistarcsai vállalkozóknak súlyuk van az új képviselõ-testületben
Beszélgetés Juhász István vállalkozóval a Pénzügyi Bizottság elnökével

Álláshírdetés
Kistarcsa Város Önkormányzatának

Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet
pénzügyi osztályvezetõi állás betöltésére

a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10.§  alapján.
Az állás betöltésének feltételei:

� magyar állampolgárság
� büntetlen elõélet

� képesítési elõírás: 9/1995.(II.3) Korm. rendelet szerint
� közigazgatási szakvizsga

� legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat
�  legalább 2 éves vezetõi gyakorlat

A pályázathoz mellékelni kell
� 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

� iskolai végzettséget tanúsító oklevél másolatot
� nyilatkozatot arról, hogy az elbírálásban részt vevõk megismerhetik a

pályázó anyagát
� szakmai önéletrajzot

Illetmény és egyéb juttatások a Köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerint.

A pályázat benyújtásának határideje a Belügyi Közlönyben 
való megjelenést követõ 30. nap.

Az elbírálás határideje a benyújtási határidõt követõ 20. nap.
Eredményes pályázat esetén a határozatlan idõre szóló kinevezés hat hónap

próbaidõ kikötésével, az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.
Az elbírálás eredményérõl a pályázó írásban tájékoztatást kap.

A pályázatot zárt borítékban �pénzügyi osztályvezetõi munkakör�
megjelöléssel, Kistarcsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

jegyzõjéhez lehet benyújtani.
cím: 2143. Kistarcsa, Szabadság u.48. tel: 06/28 507-132
A pályázatokat a jegyzõ, a kinevezési jogkör gyakorlója bírálja el.

APRÓHIRDETÉS
� Rákoscsabán újépítésû, egyszintes ikerfél ház  25,6 millió Ft-ért
eladó. 06-70-545-07-06 
� Maglódon és Üllõn újépítésû, négylakásos sor-és társasházakban
45-90 m2-es lakások 13,3-19,9 millió Ft-ért eladók. 06-70-545-07-06

� Kistarcsán 52 m2-es lakás eladó a Batthyány utcában. Irányár: 13
millió Ft. 06-20-48-18-474
� Nagytarcsán három egymás melletti összközmûves építési telek
egyben és külön-külön is eladó. 06-20-423-54-98 
� Nagytarcsán sürgõsen, áron alul eladó egy szép állapotú 3 szobás
családi ház a falu központjában, csendes utcában, tetõtér beépítési
lehetõséggel. 24.500.000 Ft. 06-20-247-67-67 , 06-20-224-92-61

Szolgáltatás � Hûtõgépjavítás garanciával hétvégén is, nyugdíja-
soknak kedvezmény. Klímaszerelés kedvezõ áron. 06-20-467-7693
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A Kistarcsai Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat, a Deres Lovasudvar
és a Pestkörnyéki Szlovák Közmûvelõ-
dési Központ Szlovák Folklór- és
Lovasnapokat rendezett a Deres
Lovasudvarban augusztus 23-án. A
hagyományteremtõ szándékkal életre
hívott rendezvény egyik fõ szervezõje,
Szabóné Tóth Katalin a környék tele-
püléseinek szlovák csoportjait hívta
meg a kulturális programra. 

� Egyre több nemzetiségi fesztivált
rendeznek a környék településein, az
Önöké miben más, mint a többi?

� Nekünk is voltak nagy rendezvé-
nyeink, melyeket a KIKE-vel közösen

szerveztünk. A Görhönyfesztivállal pár-
huzamosan minden második évben meg-
rendezzük a Szlovák Folklórfesztivált
Kistarcsán, idén Nemzetiségi  Folklórta-
lálkozó lesz, de úgy gondoltuk, hogy va-
lami újat is kellene csinálnunk. Ráadásul
Kohajdáék, a Deres Lovasudvar tulajdo-
nosai � akik szlovákoknak vallják magu-
kat � már régóta támogatják programjain-
kat. Oly módon szerettük volna ezt viszo-
nozni, hogy a környék lakosságát megis-
mertetjük a lovassport szépségeivel.
Ezért saját csoportjaink mellett meghív-
tuk a szlovák együtteseket Kerepesrõl,
Nagytarcsáról, Sáriból és Ecserrõl. Eljöt-
tek a környék szlovák önkormányzatai-
nak képviselõi is, így a közönség sorai-
ban ott voltak Tárnok, Cinkota, Rákoske-
resztúr, Isaszeg, Péteri és Pilis küldöttei.

A kórusok és a tánccsoportok produkci-
ói közé harmonikusan illeszkedtek a
lovasprogramok. Ezért is adtuk a � Táncoló
patkók � címet a rendezvénynek. De remé-
nyeink szerint ennél többet is nyújtottunk a
résztvevõknek: mivel a program szlovák
nyelven zajlott, és lovaglásra is volt lehetõ-

ség, fejleszthették nyelvtudásukat, és testi
képességeiket. Sétakocsikázhattak, állato-
kat simogathattak. 

� Láttam, hogy vendégeiknek apró
ajándékokkal kedveskedtek�

Halmos Monika készítette nekünk
azt a lovacska formájú mézeskalácsot,
amire szlovákul és magyarul is felírta a
rendezvény címét és dátumát.

� Lesz folytatása a lovasnapoknak?
� Ez most nagyon jól sikerült, amit elsõ-

sorban a Deres Lovasudvarnak és támoga-
tóinknak köszönhetünk, akik a következõk
voltak:  Országos Szlovák Önkormányzat,
Pest Megyei Szlovák Önkormányzat, Váro-
si Önkormányzat, Városgondnokság, Váro-
si Mûvelõdési és Sportközpont, Városi
Óvoda, Juszkó Ferenc, Hutter Pál, Oláh Ist-
ván, Antal Péter és felesége, Kohajda
Istvánné, Csizmadi Sándor és felesége, Kis-
réti József, Török Andrea, Krisztián Károly
és, Szauter Csaba, de minden közremûkö-
dõnek köszönöm a segítségét. A kérdésre
válaszolva: reméljük, lesz rá lehetõségünk,
hogy a késõbbiekben is megrendezzük a
�Táncoló patkókat�.                           P.Gy.

�Táncoló patkók� Szlovák Folklór- és Lovasnap

Hagyományosan most már szeptem-
berben rendezik a Fõzõfesztivált a Csiga-
ház elõtti téren. Hét évvel ezelõtt egy bará-
ti társaság hívta életre a rendezvényt és
nagyjából ez a társaság alkotta a
Kistarcsai Váltók Egyesületét. Elnöke
Uvacsek Csaba volt, aki azóta is motorja a
társaságnak. A Kistarcsai Váltók Egyesü-
lete komoly szerepet játszott a 2002-es ön-
kormányzati választásokon. Tóth Sza-
bolcs akkor sokat köszönhetett a civil szer-
vezetnek, segítségükkel sikerült megnyer-
nie a választásokat. AKistarcsai Váltók el-
nöke � igaz függetlenként � a  február 10-
én megtartott idõközi választáson a 2. szá-
mú választókörzetben nyert és bekerült a
képviselõ-testületbe. Így a hetedik fõzõ-
fesztivál lesz az elsõ, amit egy képviselõ
szervez. Uvacsek Csaba a Kistarcsai Vál-
lalkozók Baráti Körével már második al-
kalommal szervezi a rendezvényt saját be-
vallása szerint azonban idén is civilként.

� Egy héttel korábban rendezik meg itt
a téren a Görhönyfesztivált és azon a héten
bonyolítja a kulturális hét programsoroza-
tát a KIKE is? Nem lett volna szerencsé-
sebb a fõzõfesztivált ekkor megrendezni?

� Mi nem akartuk keverni a két progra-
mot, mert a Kistarcsai Váltók Egyesületé-
nek önálló arculatához jobban illik egy füg-
getlen saját rendezvény. De az is motivált
bennünket, hogy minél több rendezvénye
legyen a városnak és minél többen ismerje-
nek meg bennünket. Ezért is támogat ben-
nünket a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Kö-
re. Avállalkozók közül többen a kezdet kez-
detétõl jelen vannak, ilyen például a Suzukis
Benkõ Pál, Kalmár István , Jakab Gyula és
a 4 Generáció Kft és még sokan mások. A
fenti támogatókon kívül idén elõször a
Kistarcsai Önkormányzat pénzzel is támo-
gatja a fõzõfesztivált akárcsak a Pest Me-
gyei Önkormányzat. Szeretném elmondani,
hogy minden képviselõ társamat meghív-
tam, sõt biztattam õket, hogy induljanak a
fõzõversenyen is. Reméljük, hogy ez nem-
csak a hagyományos ízek fesztiváljáról szól,
hanem arról is, hogy egy jóízût együnk-
igyunk és beszélgessünk egymással. 

� Mindenki azt fõz, amit akar?
� Kistarcsán az a cél, hogy mindenki

azt fõzze meg, amit a legjobban tud, a lé-
nyeg, hogy szabad tûzön és bográcsban ké-
szüljön az étel. A résztvevõknek kb. 30

adaggal többet kell készíteni, hogy aki ki-
jön a fõzõfesztiválra az meg tudja kóstolni
az ételeket. Vásárolni "váltó pénzzel " lehet,
ami az idén 400,-Ft-ba kerül. Az Egyesület
non profit szervezet, tehát haszon nincs. 

� A fesztivál hangulathoz hozzátartoz-
nak a kulturális programok is!

� A bogrács lángot 12 órakor gyújt-
juk meg, utána a színpadon a SAXY
együttes zenél. Délután kettõ órakor
kezdõdnek a kulturális programok, fel-
lép a Szeretet, a Rozmaring és a Kék
Nefelejcs népdalkör. Az óvodásoknak az
óvónõk játszóházat, kölyökkonyhát és
arcfestést szerveznek. Délután négy óra
körül hirdetjük ki a fõzõverseny ered-
ményét, majd este 22 óráig utcabál kö-
vetkezik.

� Hol lehet nevezni a fõzõversenyre?
� Ki lesz plakátlova minden tudnivaló,

de szeptember 27-ig nálam személyesen is
lehet jelentkezni, a telefonszámom 06-30-
92-17-573, de az a legfontosabb, hogy mi-
nél többen jöjjenek fõzni és szórakozni a
Csigaház elõtti térre. Mindenkit szeretettel
várunk és jó idõt, szép napot kívánok.

P.Gy.

VII. Fõzõfesztivál Kistarcsán 
Görhönyfesztivál után egy héttel késõbb szeptember 27-én szombaton délután lesz a fõzõverseny

Szabóné Tóth Katalin és Kohajda Péter
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ASzent István Általános Iskola és Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intézmény tantestü-
lete megalkotta és elfogadta a 2008/2009-es
tanévre vonatkozó munkatervét. Az intéz-
mény házatáján némi aggodalmat okoz,
hogy augusztus végéig a Városgondnokság
nem csinálta meg a jelzett és kért karbantar-
tó-felújító munkálatokat, így annak elvégzé-
se már a tanév õszi idõszakára esik (vizes-
blokkok felújítása, tornaterem többször jel-
zett veszélyes ablakainak javítása, néhány
tanterem padlóburkolatának cseréje).

A �jobb késõn, mint soha� mondás
igazsága alapján a szülõi munkaközös-
ség és az iskola egyaránt bízik a munkák
mielõbbi befejezésében.

További hír, hogy tavaly óta két ta-
nulócsoporttal, mintegy 50 tanulóval
nõtt az iskola létszáma, ami a délelõtti
órákra nézve 100%-os tanterem ki-
használtságot, a zeneiskolás, hittan-és
szakköri foglalkozásokra nézve pedig
feszítõ helység-gondokat vet fel. Az is-
kolavezetés gondolkodik, milyen anya-
gi és diplomáciai lehetõségek volnának
kihasználhatóak néhány új tanterem
mielõbbi felépítésének lehetõségét il-
letõen.

Több osztályfõnök és tanító kiváló
szervezõ munkáját, szorgalmát, és a szü-
lõk rendkívüli segítõkészségét bizonyít-
ja, hogy a tanév kezdésre sok tantermet

ingyen kifestettek az épületben. Köszö-
net érte valamennyi érintettnek!

Az iskola idén õsszel is meghirdeti a
tavaly sikeres és milliós nagyságrendû ér-
téket teremtõ szülõ-nevelõ-diák társadal-
mi munkaakcióját:

2008. szeptember 12-én pénteken 14-
18 óra között, azt követõen 13-án, szom-
baton 9-16 óra között szeretnénk újra
festeni az iskola épületének külsõ falait,
illetve rendbe tenni a sport- és játszóte-
ret. Ezúton is kérjük a közösségi célokért
eddig is tevõ szülõk, nagyszülõk szíves se-
gítségét, megjelenését és munkáját.

Dr. Patkós József
iskolaigazgató

Újra munkával nyitja a tanévet a Szent István Általános Iskola 

Változatlanul s a tervnek megfelelõen folynak az elõkészü-
letek az õszi színházi bemutató, az irodalmi Nobel-díjjal kitün-
tetett Harold Pinter: A gondnok címû drámájának kistarcsai
színre vitelével kapcsolatosan.

Mint arról lapunk a nyár elején már beszámolt, a három sze-
replõs társadalmi dráma címszerepét a Jászai Mari-díjas, orszá-
gosan ismert, Mátyás király és Gerard Depardieu magyar hangját
adó kiváló színész, Helyey László alakítja.  Partnerei: Sahin-Tóth
Zoltán és Falvai András lesznek. A produkció fõszervezõje és a
darab rendezõje Dr. Patkós József, a Szent István Általános Isko-
la és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatója.

A színmû cselekménye dióhéjban: A furcsa testvérpárt al-
kotó Aston és Mick 1960 körül egy hihetetlenül lepusztult, kö-
zös lakásban él London munkásnegyedében. A gyermekkori
súlyos lelki problémái, és elektrosokk-kezelései miatt kissé
együgyû idõsebbik fiú, Aston egy alkalommal felviszi magával
lakásába Daviest, az öreg csavargót, megmentve ezzel õt attól,
hogy megverjék a piacon. A hajléktalant befogadják, de a na-
pok teltével egyre inkább megmutatkozik a vén csöves rendkí-
vül kellemetlen, önzõ természete.

A kvázi-gondnoknak már-már sikerül kijátszania egymás el-
len a két testvért, s átvennie az �uralmat� a lakás fölött, mikor a
fivérek mégis egymásra találnak, s megszabadulnak a kényel-
metlenné váló vendégtõl.

A színmûvet az abszurd mûfajt kísérõ párbeszédek � me-
lyek tartalma napjaink Magyarországát kínosan jellemzik � kí-
sérik, melyeket át meg átszõ a jellegzetes Harold Pinter féle
humor.

Elõadások: A Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola
és Gimnázium aulájában: Kistarcsa Ifjúság tér 3.

Premier: 2008. október 3. péntek 19 órakor szponzorok,
díszvendégek számára. Erre az idõpontra a nagyközönség ré-
szére jegyek csak korlátozott számban, 5.000 Ft-os áron kap-
hatóak.

További elõadások � 1.500 Ft-os belépõvel:
Október 4. szombat 19 óra
Október 10. péntek 19 óra
Október 11. szombat 19 óra

Október 17. péntek 19 óra
Október 18. szombat 19 óra 
Az elõadás sorozatot támogatja Kistarcsa Város Önkor-

mányzata és számos helyi vállalkozó, kiknek névsorát a közel-
jövõben megjelenõ szórólapok, jegyek, plakátok tartalmazzák.

Jegyek megvásárolhatóak elõvételben (Telefon: 06/28/470-690),
a közönségszervezõknél vagy a helyszínen .

A mûvészek, támogatóik és segítõik várják városunk és a
környék színházlátogatóit a MI SZÍNHÁZUNKBA! 

Jöjjön el a mi színházunkba!
Október 3-ka �A GONDNOK� bemutatójának napja

Tisztelt Hölgyem, Uram!
Engedje meg, hogy figyelmébe

ajánljam cégünket!

Cégünk egy dinamikusan fejlõdõ ingat-
lanértékesítõ franchise hálózat, mely jelenleg 93 irodával

rendelkezik, és közel 800 értékesítõvel dolgozik.

A Duna House Ingatlan Iroda 7 éves tapasztalattal,
jogi biztonsággal áll az Önök rendelkezésére.

Keresünk
komoly, fizetõképes, magánügyfeleink részére,
eladó, vagy kiadó lakásokat, házakat, telkeket.

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklõdését, 
kérem jelentkezzen, hogy mielõbb felkereshessük Ön(öke)t

a sikeres együttmûködés reményében.

Gombkötõ Róbert ingatlanértékesítõ
Mobil: 06-30/52-557-54

E-mail: gombkoto.robert@dh.hu
Eladó ingatlant keres? De bizonytalan?
Több mint 14.000 ingatlan gazdára vár! 

Hitelre van szüksége?
Mi segítünk Önnek és családjának a tökéletes, 

megálmodott ingatlan kiválasztásában, 
megvásárlásának koordinálásában!
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Minden nemzet, nép életében voltak
olyan vezetõk, akiket szívesen elfelejt az
utókor, mert méltatlanok voltak a veze-
tésre. Ugyanakkor voltak olyan vezetõk,
akiket az utókor nem felejt el. Ilyen volt
a magyar nép legnagyobb szentje, Szent
István király. Nézzük a Szent király év-
századokon túl mutató értékét. 

1. A keresztény életeszményt csodálta.
Õ ismerte a pogány ember életét. Ezt az
életmódot nem akarta követni. Megismer-
te a keresztény életeszmény szépségét, ez
megragadta õt. Ezt az életeszményt oda
állította maga elé, ezt akarta magyarjaival
is megtartatni. A németországi bambergi
dóm szobrai között van egy fiatal lovas
szobor. A lovas tágra nyílt  szemmel, nyit-
va felejtett ajakkal néz elõre. Arcán mély
csodálkozás látható. Az idegenvezetõ sze-
rint a fiatal István királyt ábrázolja. Fiatal
korában a bambergi dóm szépsége annyi-
ra megragadta, hogy elfelejtett lováról le-
szállni, és lóháton került a templomba. A
hagyomány történelmi értékét még kutat-
ják, de az biztos, hogy Szent István király
csodálkozó tekintettel fordult a keresz-
tény élet szépsége felé. 

2. Szent István, mint próféta elõre lá-
tott. A nagy uralkodónk legkiválóbb tu-
lajdonsága: a prófétai elõrelátás volt.
Századokra elõre látott. Biztos érzékkel,
mint próféta megérezte: a magyarság a
Kárpát medencébe csak akkor maradhat
meg: ha felhagy a kalandozásokkal, ha
megszünteti a törzsi szervezetet, ha ki-
építi a központi hatalmat, ha áttér a ke-
resztény vallásra. A jövõbe látó próféta,
így tudta a népének alappilléreit letenni. 

3. A prófétai elõrelátás mellett célra-
törõ vasakarata volt. Ha valaki a távoli
célt látja, lehet álmodozó. István király
nemcsak a jövõbe látott, de célratörõ aka-
rata is volt. Szeme állandóan a célt látta,
keze pedig a kormányrúdon volt. Céljai
elérésében nem volt legyõzhetetlen aka-

dály. Az országnak voltak belsõ ellensé-
gei. Koppányt Dunántúlon, Ajtont a Mars
folyónál, Gyula vajdát Erdélyben gyõzte
le. A külsõ ellenséget, II. Konrád német
császárt, kiverte az országból. Amikor
népe jövõjét látta veszélyben, nem várt, a
legeredményesebb eszközökhöz fordult.
Ez volt nála a célratörõ vasakarat. 

4. Szent István zseniális szervezõ volt.
Az igazi vezetõk rátermettsége abban nyil-
vánul meg, hogy tudnak szervezni, építe-
ni, formálni, alakítani. Az államszervezés
kiépítésében nem másolta le a nyugati ál-
lam mintákat, hanem újat alkotott. Nép-
ének olyan alkotmányt adott, mely kiállta
a hosszú évszázadok próbáját. Az egyházi
közigazgatást megszervezte. Szigorú tör-
vényeivel biztosította a jogrendszert és a
közbiztonságot. Tökéletes szervezõkész-
ségét igazolja az ezeréves Magyarország. 

5. A Szent királyban mélységes hit
volt. Õt megilleti a királyok koronája és
a szentek dicsõség koronája is. � Hogy
az ország gondja közepette hányszor
kulcsolódott össze keze az imádságra,
azt csak az õsi fehérvári és esztergomi
bazilikák kõpadjai tudnák elmondani. �
Erõs lélek volt benne. Amikor megtudja
Imre herceg halálát, nem omlik össze,

nem törik össze, elfogadja ezt a szörnyû
csapást. Életrajzírói csodálkoztak rajta. �
Mélységes hit eredménye, hogy koroná-
ját felajánlja az égieknek. Ez egyedüli
magatartás a szentek életében. A közép-
kor mélyen vallásos uralkodói közül egy
sem tette meg. Úgy bízza országát a jó
Istenre, mint valami földi élõ személyre.
A Boldogságos Szûznek úgy ajánlja fel a
koronát, mint valami trónörökösnek. 

6. Szent István számára a természet-
feletti világ, élõ valóság volt. A jó Isten-
tõl, a Nagyasszonytól többet várt, remélt,
mint a földi ismeretségtõl, rokonságtól.
Ez a hit, már a szentek hite. Akik azt
mondják: szemeim megcsalhatnak, mert
vannak optikai csalódások. Füleim is
megcsalhatnak, mert vannak hallomások.
Eszem is megcsalhat, mert sokszor tévút-
ra siklik. Hitem azonban sohasem csal
meg, mert arról a mindenható Isten ke-
zeskedik. István király a szentek közül is
a legnagyobbak közül volt, mert tökélete-
sen ráhagyatkozott Istenre. Élete fénylõ
példakép marad az utókor számára. 

A budapesti Bazilika fõoltára fölött
Stróbl Alajos csodálatos szép szobra áll.
Ha ez az István-szobor megelevenedne,
lelépne az emelvényrõl, elénk állna, mit
kérnénk tõle? Talán így szólítanánk meg:
Honalapító Szent királyunk! Adj nekünk,
ma élõ magyaroknak tanácsot. Õ talán
így szólna hozzánk: Ti nekem szobrokat
emeltek, rockoperákat írtok, harangokat
szenteltek, templomokat építtetek, éne-
keket írtok. Örülök, hogy így gondol-
kodtok rólam. Én ennél többet kérek tõ-
letek. Kövessétek példámat, a krisztusi
hit szépségében éljetek. Dolgozzatok or-
szágotokért. Gyõzzetek le minden po-
gányság felé visszahúzó erõt. Mi pedig
alázattal megköszönjük a tanácsokat és
kérjük: Hadd legyünk mi is hõsök, szen-
tek. Hazánkat így mentsd meg. 

Somlai József plébános

Szent István örökségeKATOLIKUS

�Ha az Úr nem építi a házat, hiába
fáradoznak az építõk. 

Ha az Úr nem õrzi a várost, hiába vi-
gyáznak rá az õrök. 

Hiába keltek korán és feküsztök ké-
sõn: fáradsággal szerzett kenyeret esz-
tek. De akit az Úr szeret, annak álmában
is ad eleget.� (Zsoltárok 127,1-2)

Hosszú évek tervezgetései, pályáza-
tai, adományok gyûjtése után elérkezett a

templomfelújítás megkezdésének ideje.
Nagy reménységgel vártunk erre, most
mégis érezve a feladat erõinket meghala-
dó mértékét, Isten segítségében bízunk,
mivel eddig is megtapasztaltuk, hogy az
igazán fontos dolgok kegyelembõl való-
sulnak meg a hívõ emberek életében.

Minden felújítás számos bizonytalan-
ságot, meglepetést rejt magában a legfele-
lõsebb elõkészítés, a számos szakértõi vé-

lemény ellenére is. A várható munkálatok:
a meglévõ tetõt a faszerkezet teljes bontá-
sa nélkül, ráépített rácsos tartóval tervez-
zük megerõsíteni és cserép borítással el-
látni. Mivel a tetõ dõlésszöge emelkedik,
a tornyot is meg kell emelni egy méter
magassággal. Ezáltal a torony méretará-
nyának kisebb hibája is kiigazításra kerül. 

A templom ablakai is cserére szorul-
nak hõszigetelés hiánya miatt. A befeje-

Elérkezett a templomfelújítás megkezdésének idejeREFORMÁTUS
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zõ festés elõtt gázcsövek, villanyszerelé-
sek felújítását és a szószék melletti ajtó
cseréjét is el kell végeznünk.

Tudjuk, hogy nem a templom felújí-
tása az egyház elsõdleges küldetése.
Nem is a kövek építésén és a falak ki-
festésén méretik meg szolgálatunk;
mindez mégis hozzátartozik feladata-
inkhoz. Ha nem is a legfontosabb, de
nem is elhanyagolható, nehogy a követ-
kezõ nemzedékre romos épületeket ha-
gyományozzunk.

A költségek felsorolása: ácsmunkák,
tetõfedés, torony magasítás, tégla falazás.
Toronysisak horganyfedése, ereszcsator-
nák, hajlatok horganyból, állványozás: 6
470 000 Ft.

Hõszigetelõ a déli oldalon UVszûrõs
üvegezésû 130x190-as faablak 6 db és
60x 100-as 2db és tölgyfa ajtó készítése,
elhelyezése: 1 500 000 Ft.

Húzott gipsz párkány készítése oldal-
falon: 350 000 Ft.

Festés a templomban. Üvegszövet be-
vonatrendszer készítése glettelt felületre,

hogy a késõbbiekben ne repedezzen a
festés. Ajtó, ablak bontása: 2 043 000 Ft.

A meglévõ gázvezetékek, elektromos
vezetékek felújítása és áthelyezése, szakha-
tósági bizonyítvány beszerzése: 800 000 Ft. 

Villámhárító kiépítése, szakhatósági
bizonyítvány (pályáztatás vége elõtt):
400 000 Ft. 

Statikai terv, mûszaki vezetõi és
szakértõi díjak: 200 000 Ft.

Biztonsági tartalék elõre nem látható
esetre. Ha semmi váratlan esemény nem
történik, akkor az összegbõl a gyülekeze-
ti ház festése történik meg: 350 000 Ft.

Díszítõ festés, padok alatti fa burko-
lat kialakítása, felszerelések, bútorok ja-
vítása: 387 000 Ft.

Bontások utáni külsõ javítások, jár-
dák, templom bejárati ajtó felújítása,
gyülekezeti ház palatetõ cseréje cserép-
re, stb. Ha indulni tudunk VÁROSKÖZ-
PONT-PÁLYÁZAT AKCIÓTERVÉ-
NEK részeként, akkor az összeget a pá-
lyázat önrészeként használjuk fel. Ha
nem valósul meg a városközpont-pályá-

zat akcióterv, akkor 2009-ben e munká-
latok legszükségesebbjét elvégezzük ez
összegbõl. 1 500 000 Ft.

Átvitel 2009-re: -1 500 000 Ft. 
Összesen: 12 500 000 Ft.
Ebben az összegben nincs benne az a

2 millió Ft értékû anyag, amit a korábbi
években már megvásároltunk.

Gyülekezetünk Kistarcsa Város Ön-
kormányzatától 4 500 000 Ft támogatást
kért, de ennek elnyerése esetén is még hi-
ányzik több mint 500 000 Ft, ha semmi vá-
ratlan esemény, kiadás sem következik be. 

Tisztelettel kérjük Kistarcsa lakóit,
vállalkozóit, hogy adományukkal segít-
sék templomunk felújítását. Az adomá-
nyokról  kérésre mind a magánszemé-
lyeknek, mind a vállalkozóknak adójó-
váíráshoz adóigazolást tudunk kiadni. 

Tisztelettel ismétlem meg kérésünket
azzal a gondolattal, amit külföldön egy
római katolikus templom hirdetõtábláján
láttam: �Segítek az egyháznak, mert ne-
kem az egyház segít élni.�

Riskó János lelkész
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Posta Nyugdíjszámla:
házhoz jön a pénz!

A Posta Nyugdíjszámlával kézbesítõje díjmentesen otthonába viszi
nyugdíja Ön által meghatározott részét, míg a többi biztonságban

gyarapodik számláján!
Posta Nyugdíjkártya most elsõ éves kártyadíj nélkül!

Mit nyújt Önnek a Posta Nyugdíjszámla?

A beérkezett nyugdíjának egy Ön által meghatározott részét � maximum
50%-ának megfelelõ összeget, 

de legfeljebb 100 000 forintot � postai kézbesítõje házhoz viszi.

Nyugdíjának fennmaradó része folyószámláján biztonságban gyarapodik
addig is, amíg Önnek nincs rá szüksége.

Posta Nyugdíjkártyájával a fennmaradó összeghez bármikor
kényelmesen hozzájuthat országszerte a postahelyek POS termináljain

keresztül, illetve bármely pénzjegykiadó automatánál (ATM).

Posta Nyugdíjkártyájával "sárga csekkjeit" készpénzfelvétel nélkül,
egyéb bankkártyákhoz képest kedvezményes díj mellett fizetheti be a

postákon.

Folyószámlájának akár két számlatulajdonosa is lehet.

A részletekrõl további felvilágosítást kaphat a postahelyeken, 
illetve postai kézbesítõ munkatársainktól, 

valamint telefonon 

a 06-40-46-56-66-os Posta TeleBank számon.

Szerzõdéskötés: 
2143 Kistarcsa, Iskola u. 6. (06-28) 470-841

Tandíjmentes
képzés

a Mihály Dénes
Szakképzõ Iskolában

Kistarcsán

2 éves irodai asszisztens tanfolyam 

A Mihály Dénes Szakképzõ Iskola
szeptember 13-ig meghosszabbítja a jelentkezést 
a nyolc általános iskolai osztályt végzetteknek.

A regisztrációs költség 15 000 Ft/év. 

Napközben 9�15-ig 
a Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és

Gimnáziumban lehet érdeklõdni.

2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3. 
Telefon: 06-70/933-63-07

Iroda: Nagytarcsa, Füzesliget

70/934 9072
70/967 3828

hitelvonal:

70/967 9032
www.bestate.hu

Társasházi lakások: 6,8 millió Ft-tól!

Sorházi lakások: 15,8 millió Ft-tól!
Szocpol, kedvezményes hitel igénybe vehetõ!

INGYENES hitel ügyintézés!
10 millió Ft már havi 40.790 Ft-tól!

INGATLANCENTRUM

BÁTORI






