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Kistarcsai Híradó

A Kistarcsai
Polgármesteri
Hivatal szerve-
zeti felépítése
szerint négy osz-
tályra tagozódik.
R e n d e l k e z i k
Igazgatási, Mû-
szaki, Pénzügyi
és Szervezési
Osztállyal. Mos-

tani lapszámunkban a Pénzügyi Osz-
tályt mutatjuk be. 

A Pénzügyi Osztály feladatai és ha-
tásköri listája

A pénzügyi feladatokat ellátó osztá-
lyon kilencen dolgoznak, jelentõs ügy-
félforgalmat bonyolít le az osztályon az
adócsoport, illetve a pénztáros. 

Az osztályon foglakoznak az önkor-
mányzat és az általa fenntartott - részben
önállóan gazdálkodó költségvetési szer-
vek pénzforgalmának tervezésével, gaz-
dálkodásával és a beszámolással kapcso-
latos feladatokat ellátásával. 

Az osztályon dolgozók:
II. emelet 26.: Tanács Józsefné mb.

vezetõ, Varga Györgyné pénzügyi elõ-
adó, Varga Istvánné tárgyieszköz-nyil-
vántartó, Szalkai Pálné adminisztrátor,

II. emelet 27.: Molnár Sándorné
pénztáros,

II. emelet 28.: Kardosné Vitárius
Anikó adócsoport vezetõ, Gerlai Pál
adóügyi ügyintézõ,

II. emelet 24.: Varga Mária Terézia
adóügyi ügyintézõ, Fésûsné Salamon Te-
réz helyiséggazdálkodás, számlázás.

A Pénzügyi Osztályon készül többek
között a költségvetésérõl szóló rendelet-
tervezetet, az ott dolgozók:

� ellátják a Polgármesteri Hivatal fel-
adataival kapcsolatos operatív pénzügyi
teendõket, 

� naprakészen vezetik a költségveté-
si elszámolási számlát, 

� biztosítják a házipénztári kifizeté-
sekhez szükséges pénzeszközöket,

� kezelik, nyilvántartják és õrzik az
önkormányzat tulajdonában lévõ értékpa-
pírokat,

� figyelemmel kísérik a szabadren-
delkezésû pénzeszközök lekötési lehetõ-
ségeit és gondoskodnak a számlavezetõ
pénzintézetnél történõ szükséges intéz-
kedések megtételérõl,

� vezetik a Polgármesteri Hivatal ál-
tal kötött szerzõdések nyilvántartását,

� gondoskodnak az Önkormányzat va-
lós vagyoni, pénzügyi helyzetét bemutató,

a mérleget alátámasztó analitikus nyilván-
tartások vezetésérõl, egyeztetésérõl, 

� elvégzik a pénztári és banktételek
könyvelési programban való rögzítését
és könyvelését;

� lebonyolítják a pénztárforgalmat,
feladatuk a napi pénztárzárás, jelentés el-
készítése, elõlegek nyilvántartása,

� a beérkezõ és kimenõ számlákról
analitikus nyilvántartást vezetnek, 

� elkészítik a kimenõ számlákat (la-
kossági és közületi szemétszállítási
számlák, bérleti díjak, közüzemi díjak és
tovább számlázott szolgáltatások),

� az ápolási díjakat és a rendszeres
szociális segélyeket jelentik az Egész-
ségbiztosítási Pénztár felé,

� ápolási díjak, képviselõi tiszteletdí-
jak, megbízási díjak, NYENYI lap jelen-
tése a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság felé, 

� a helyiségek bérbeadásáról készült
szerzõdések alapján havonta számlát ké-
szítenek, késedelmes fizetés esetén fel-
szólításokat küldenek ki,

� kiutalják a Szociális Osztálytól ér-

kezõ határozatok alapján a kifizetendõ
segélyeket, támogatások összegét;

Adócsoport
Az adócsoportban 3 fõ köztisztviselõ

látja az alábbi feladatokat:
Helyi iparûzési adó, mely a helyi adó-

kon kívül egyéb pénzügyi � számviteli �
adójogszabályi ismereteket is igényel. 

Gépjármûadó területén ügyfélkör
száma emelkedett a lakosság számának
növekedése és a gépjármû-állomány nö-
vekedése miatt. A feladatkör is növeke-
dett, egyrészt a gyakoribb jármûcserék,
forgalomból való kivonások, visszahe-
lyezések, új tulajdonosnál elõször történõ
forgalomba helyezést következtében;
másrészrõl az adóztatás alapja változott,
a korábbi bevallás és települési adóható-
sági átjelentések helyébe okmányirodai
adatszolgáltatás (nyitóállomány és havi
változásjelentés) lépett. 

Talajterhelési díj. Ugyancsak a munka
mennyiségét növelte a 2004. július 1-vel
hatályba lépett talajterhelési díj (az önkor-
mányzat adóhatóságának hatáskörébe ren-
delt adóként funkcionál). Jelentõs az adóz-
tatása kapcsán felmerülõ elõkészítési, pos-

tázási, adatrögzítési, pénzforgalom könyve-
lési és ügyfélforgalmi többletfeladat.

Helyszíni bírságok: tovább növelte
az adók módjára történõ köztartozás be-
szedésével kapcsolatos feladatokat, az
hogy 2008. január 1-tõl törvényi módosí-
tás következtében a helyszíni bírság csak
adók módjára hajtható be. Fontos válto-
zás, hogy közmunkára vagy elzárásra
már nem váltható át a pénzbírság össze-
ge. A rendõrhatóság folyamatosan küldi
behajtásra a korábban kiszabott és meg
nem fizetett szabálysértési és helyszíni
bírságtartozásokat. Ugyanez a helyzet
azokkal az adósokkal, akik nem fizetnek
gyermektartást, és gyermektartásdíj
megelõlegezés miatt jelentõs összegû
adók módjára történõ behajtandó köztar-
tozásuk keletkezett.

Adó- és érték-bizonyítványok kiál-
lítása. Az adó- és értékbizonyítványok
kiállítása hagyatéki eljáráshoz, gyám-
ügyi eljáráshoz, végrehajtási eljáráshoz
és a fiatalok otthonteremtési támogatás-
hoz az önkormányzat illetékességi terü-

letén található ingatlanokról történik.
Az adócsoport munkatársai könyvelik

a jelentõs tételszámmal rendelkezõ adó-
számlák pénzforgalmát is. A könyvelt téte-
lek száma évente 8-10.000 db közé tehetõ. 

2007-ben kimutatott adócsoporti
ügyfélforgalom havi átlagban 154 fõ, de
ez jelentõsen változik havi bontásban, pl.
decemberben csak 75 fõ, márciusban
viszont 342 ügyfelet jelentett. 

Az Adócsoport munkatársai adják ki
a csatorna bekötésekrõl a vízmûvek
részére az igazolásokat.

Egyre élesebben érzékelhetõ a lakos-
ság és a vállalkozások fizetõkészsége és
képessége felöl a gazdasági helyzet rom-
lása, a pénzügyi nehézségek gyakoribbá
válása, az áremelkedések kihatása. Ez az
adóztatási munka során nemegyszer ki-
élesedõ, kritikus helyzeteket teremt az
ügyfelek részérõl az adóhatósági dolgo-
zók felé. A csoportban dolgozókon kérik
számon, vagy a kollégákra vetítik azokat
a vélt, vagy valós sérelmeket, amelyekrõl
egyáltalán nem tehetnek, illetõleg semmi
ráhatásunk nincs. 

P.Gy.

Egy kistelepülésen hogyan mûködik a Polgármesteri Hivatal? 4. rész

Tanács Józsefné
mb. vezetõ

Egyéb tételek 2005. 2006. 2007. 2008. I. félév
Ügyfelek száma 2100 2300 2500 1350
Bevételi és kiadási  bizonylatok 1800 2000 2200 1200
Lakossági szemétszállítási számlák 12800 13200 13200 6900
Átutalásos, csekkes számlák 885 1036 1499 806
Beérkezett szállítói számlák: 2718 2685 2863 1844
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A VÁROS HÍREI

Október 23-án kopjafát avattak Kistarcsán
Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 52. évfordulóján az ünnepei megemlékezés kiegészült egy kopjafa

avatással. Az ünnepei program délelõtt 10 órákor a Csigaházban kezdõdött, ahol elõször Sipos István az �56-os Szövetség
tagja Bihari Tamás: Mondanám címû versét adta elõ. Az ötvenhatos eseményekre Szendiné Koósa Katalin, az �56-os Szö-
vetség Országos Elnökségének a tagja emlékezett vissza, akinek az édesapja az 56-os megtorlások áldozatává vált. Ezt kö-
vetõen a színpadon a Flór Ferenc Gimnázium tanulóinak elõadása következett.  (a betanító tanár Lukács Julianna). A Gö-
döllõi Balett nagy sikert aratva Brahms: Magyar táncok címû koreográfiáját mutatta be. A rendezõ-koreográfus Egerházi
Attila volt. Az ünnepi megemlékezés az egykori internáló tábor emlékfalánál folytatódott, ahol megemlékezõ beszédet
mondott Karacs Zsigmond, az �56-os Szövetség kerületi elnöke. Kiss Dénes: Föltámadásaink címû versét Dénes János, az
1956-os Munkástanács elnöke, volt kistarcsai internált szavalta el. Ezt követõen koszorút helyezett el az internálótábor em-
lékfalánál az önkormányzat nevében Tóth Szabolcs polgármester és Babarczi József képviselõ, koszorúzott a Recski Szö-
vetség, a kistarcsai intézmények vezetõi, az 56-os Szövetség, a POFOSZ, a Politikai Elítéltek Közössége, a FIDESZ Ma-
gyar Polgári Szövetség Kistarcsai Csoportja, az MSZP helyi szervezete, a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre és a
Kistarcsai Váltók Egyesülete. A koszorúzás után a kopjafa leleplezése és felszentelése következett. Tóth Szabolcs polgár-
mester avató beszédében megköszönte a debreceni 56-os Szövetség felajánlását és Nagy Sándor mûvész munkáját, akinek
átadta város különdíját mûvészi alkotásáért. A polgármester kihangsúlyozta, hogy Kistarcsán az 50-es évek olyan nyomo-
kat hagyott a település életében, amit soha nem lehet elfelejteni, a kopjafa azoknak is emléket állít, akik ártatlanul szen-
vedtek az internáló táborban. A kopjafa leleplezése után  Riskó János református lelkész igét mondott, majd Somlai József
esperes-plébános megáldotta és megszentelte a kopjafát. Végül Styop Ferencné, az �56-os Szövetség alelnöke mondott be-
szédet. Az 56-os ünnepi megemlékezést a Kopjafa megkoszorúzása zárta. Koszorút helyezett el a városi önkormányzat, az
�56-os Szövetség és a Kistarcsa Város Frakciója. (fotók a címoldalon)

Átadták a felújított református templomot
November 15-én szombaton délután átadták a megújult

templomot. A több, mint 10 millió forintba került felújítás mun-
kálataiba belefért a tetõ felújítása a meglévõ gáz- és elektromos
vezetékek felújítása, a torony átépítése. Kicserélték a templom
ablakait és a szószék melletti ajtót. Kifestették kívül és belül. 

Az ünnepi istentiszteleten jelen volt Dr. Szabó István püspök,
Fónagy Miklós esperes, Bátovszki György Csömör polgármeste-
re, Franka Tibor Kerepes polgármestere, Papp János Nagytarcsa
alpolgármestere, Tóth Szabolcs Kistarcsa polgármestere és a
környezõ települések lelkipásztorai. Ezen az istentiszteleten ik-
tatták be Csömör-Kerepes-Nagytarcsa Egyházközség lelkipász-
tori tisztségébe Riskóné Fazekas Márta lelkészt. Az ünnepi isten-
tisztelet után a Kistarcsai Református Egyházközség nyílt ülésén
Csömör, Kerepes és Nagytarcsa önkormányzatai településenként
telkeket ajánlottak fel templomépítéshez. Riskó János lelkész
megköszönte a nagylelkû adományokat és külön köszönetet
mondott Kistarcsa Város Önkormányzatának a templom felújítá-
sához adott 3 millió forint támogatásért. Ez a pénz nagymérték-
ben hozzájárult  ahhoz, hogy a munkálatokat be tudták fejezni. 

Ezzel együtt megköszönte mind a vállalkozók, mind a ma-
gánszemélyek nagylelkû adományait, amelyekkel segítették e
nemes cél megvalósulását. A hála jeléül az adományozók egy
emlékoklevelet kaptak a Kistarcsai Református Egyházközség-
tõl. (fotók a címlapon)

Városi Könyvtár
Felhívom tisztelt olvasóim figyelmét, hogy a Városi

Könyvtár 2008. december 20-tól 2009 január 5-ig zárva lesz.
Minden kedves olvasónak kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánok! 

Szabóné Tóth Katalin könyvtáros

Képviselõ testületi ülés 
Kistarcsa Város Képviselõ-testületének legközelebbi kihe-

lyezett ülése 2008. december 16-án kedden 14 órai kezdettel
lesz a Kölcsey Ferenc Áltakános Iskola aulájában. A képvise-
lõk többek között meghallgatják a bizottsági elnökök beszá-
molóját, döntenek a 2009-es étkezési térítési díjakról és nyers-
anyagnormákról, és aktualizálják a gazdasági programot.

A nyílt ülésre minden érdeklõdõt várnak.

Helyközi járat indult a környezõ településekre
Pécel-Nagytarcsa-Kistarcsa-Csömör vonalon 2008. novem-

ber 17-tõl beindult az autóbusz-közlekedés. A járatokkal kap-
csolatban bármilyen észrevétel és kérés esetén forduljanak a
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft-hez. Elérhe-
tõségek: Közép-Magyarországi Regionális Közlekedésszerve-
zési Iroda, 1119 Budapest, Thán K. u. 3-5. Tel.: (1) 371-5937,
Fax: (1) 371-5907, E-mail: kti.rki.budapest@kti.hu, www.kti.hu 

Kistarcsai Kisalkotók pályázat
A 2009-es Magyar Kultúra Napja alkalmából alkotói pályá-

zatot hirdetünk kistarcsai, illetve Kistarcsán tanuló gyerekek ré-
szére. A pályázat témái: a. Az én galaxisom, b. Csillagösvényen

A pályamûvek tetszõleges technikával (rajz, szobor, kézmû-
ves munka) készülhetnek. A beérkezett alkotásokból több hely-
színen is kiállítást rendezünk. A részletes kiírás a www.kike.hu
honlapon olvasható. Információ kérhetõ a 30/964-7144-es tele-
fonszámon és a halmos@kike.hu e-mail címen (Halmos
Monika). A pályamûveket a Kistarcsai Kiscsillagok meghallgatá-
sának helyszínén, a Kölcsey Iskolában lehet leadni, 2009. január
12-én, hétfõn 18 órától 18 óra 30 percig.                          KIKE

KIKE pályázati eredmény
A Kistarcsai Kulturális Egyesület idén is két témában hir-

detett irodalmi pályázatot:
a. AZ ÉN NYUGATOM, 
b. SZÜLETÉSÜNK TITKAI
Mindkét témában szép számú pályázat érkezett be. A kura-

tórium döntése értelmében az alábbi végeredmény született: 1.
Kántor Csilla: Titok születik, 2. Szõke Piroska: Édes titkok, 3.
Karsa Tímea: Az én Nyugatom. Az eredményhirdetésre és a
díjak átadására október 18-án az Orosz est keretében került
sor. Gratulálunk a nyerteseknek. A díjazott mûvek a Kistarcsai
Kalendárium 2009 címû kiadványban olvashatók.
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ÉRTESÍTÉS HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI IDÕPONT VÁLTOZÁSRÓL
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2008-2009. évi munkaszüneti napok körüli

munkarendváltozás miatt � és igazodva a hulladéklerakó nyitva tartásához � településün-
kön a hulladékgyûjtés és szállítás  az alábbiak szerint változik.

Ahol a hulladékszállítás menetrend szerint Ott a hulladék szállítás
az alábbi napokra esik az alábbi napokon történik 
december 24 (szerda) és december 29 (hétfõ) december 29 (hétfõ) munkanap
december 25 (csütörtök) és december 30 (kedd) december 30 (kedd) munkanap
december 26 (péntek) és december 31 (szerda) december 31 (szerda) munkanap
január 1 (csütörtök) és január 5 (hétfõ) január 5 (hétfõ) munkanap
január 2 (péntek) és január 6 (kedd) január 6 (kedd) munkanap
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a fenti idõpontokban csak az általános kommunális

hulladékot helyezzék ki, reggel fél 8-ig, a kerti hulladék kirakását mellõzzék.
Tájékoztatom  Önöket arról, hogy az ünnepnapok körüli munkarend változás az Eper-

jesi úton lévõ szelektív hulladékgyûjtõ szigetünk üzemeltetését nem érinti, az ott gyûjtött �
papír, mûanyag, üveg, fém stb. � hulladékok folyamatos elhelyezését biztosítjuk.

A fentiekben leírt változásokkal kapcsolatban felmerülõ kérdésükre, észrevételükre munka-
napokon, a Városgondnokság telefonszámain 470-440 és a 470-119 állunk rendelkezésükre.

Segítõ közremûködésüket tisztelettel köszönöm, és kívánok Önöknek Boldog Kará-
csonyt és sikerekben gazdag Új Esztendõt ! 

A Városgondnokság dolgozói nevében Szepesi László városgondnok  

Deáktanya programjai
2008. december 4. Galgóczi Árpád: Gulág és más Egy magyar kisváros fiataljai a Vö-

rös Hadsereg ellen. Szervezett ellenállás a hatalommal szemben. Az elbukás törvénysze-
rûsége. Deportálás a Szovjetunióba. Élet a munkatáborban. Túlélés és hazatérés. A kény-
szerûen elsajátított orosz nyelv ismeretének kamatoztatása. Mûfordítások az eredeti mû-
vek megértése alapján. Az est moderátora: Polgár Gyula.

2008. december 11. Shrabski Árpád: Hogyan mentsük meg férjeinket? A férfi és a nõi
halálozás okainak vizsgálata. Az eredmények összehasonlításából leszûrhetõ tapasztala-
tok, a veszélyes tényezõk felismerése. A férfiak megmentése érdekében végzett sikeres
programok az északi országokban. Magyar kezdeményezések. A civil szervezetek jóté-
kony szerepe a lecsúszó férfiak társadalomba történõ visszahozatala tekintetében. 

2008. december 18. KIKE karácsony: Az ajándékozás jegyében A korábbi évekhez ha-
sonlóan, most is azt szeretnénk, ha mindenki hozna magával valami olyan ajándékot,
amellyel mindnyájunknak örömet tud szerezni, és aminek értéket nem pénzben mérik, mi-
vel azt sehol sem lehet megvenni, nem kereskedelmi áru: egy kedves verset, egy szép dalt,
egy szívhez szóló idézetet, egy kedves emlékû történetet� Vagy egy tál házi süteményt,
egy üveg saját termésû bort, vagy bármi mást, amivel megkínálhatja a többieket.  KIKE

Kistarcsai Kalendárium
Mint ahogy évek óta, idén is kiad-

juk a Kistarcsai Kalendáriumot,
amely a 2009. évre szól. Ezúttal is sze-
retnénk minél több � elsõsorban helyi
vonatkozású � érdekességet közre ad-
ni. Akinek van olyan írása, vagy ötle-
te, amely felkeltheti az olvasók érdek-
lõdését, vegye fel a kapcsolatot a szer-
kesztõséggel, a kike@kike.hu, illetve
a 28/470-926-os elérhetõségek vala-
melyikén. Ugyancsak itt fogadjuk a
hirdetési lehetõségek iránt érdeklõdõk
jelentkezését is.    

Kistarcsai Kulturális Egyesület

Felhívás 
csúszásmentesítésre 

Az önkormányzat a közterüle-
tek rendjérõl szóló 21/2005.
(XII.16.) sz. önkormányzati rende-
lete szerint minden kistarcsai in-
gatlan tulajdonos köteles télen az
ingatlana elõtti területet csúszás-
mentesíteni. A rendelet elõírja,
hogy az ingatlan elõtti járdát, járda
hiányában pedig egy méter széles-
ségû sávot kell csúszásmentesíteni,
illetve havazás esetén a havat elta-
karítani.  �5.§ (6) Az ingatlan tulaj-
donosa köteles b.) az ingatlan hatá-
ra és az úttest széle közötti terüle-
ten hótól és egyéb szennyezõdéstõl
a járdát mentesíteni. �

Karácsonyi Köntösben Kistarcsa
Városunk téli látványának a karácsonyi ünnepkör idejére történõ szebbé tétele érdeké-

ben meghirdetjük a Karácsonyi Köntösben Kistarcsa pályázatot. A karácsonyi díszítéssel
három kategóriában lehet pályázni: 1. Családi ház, 2. Házcsoport, utcarészlet (több, egy-
más közelében álló épület), 3. Ablakok, bejáratok (lakótelepi, lakóparki lakások pályázhat-
nak ebben a kategóriában. A pályázathoz mellékeljenek egy vázlatot az épületrõl, amelyen
a pályázati rész be van jelölve)

A jelentkezéseket december 26-án este 7-ig juttassák el a címek egyikére: 1. Kistarcsai
Kulturális Egyesület, 2143 Kistarcsa, Bercsényi u.18. 2. Kistarcsai Kulturális Egyesület,
kike@kike.hu. A jelentkezési lapon szerepeljen a pályázó neve, pontos címe, telefonszáma! A
pályázat részletes kiírása a www.kike.hu honlapon olvasható. Információ kérhetõ a 30/964-
7144-es telefonszámon és a halmos@kike.hu E-mail címen (Halmos Mónika)             KIKE

A �Csigaház� 
decemberi programja 

december 5. Mindenki karácsonya
december 11. Nyugdíjas Kará-
csony 16.00�20.00
december 13�14. Postagalamb
kiállítás 10.00�18.00
december 21. Tánciskolai évzáró
december 31. Nyugdíjas szilvesz-
ter  19.00 órától

�XVII. MIKULÁS KUPA�
2008. december 13. (8.30-14.00)

Úszóverseny óvodások és al-
só tagozatos iskolások számára a
Kistarcsai Uszodában. Nevezési
határidõ: 2008.december 08. Je-
lentkezni lehet személyesen vagy
telefonon az uszoda pénztárában
a 06-28/470-293 telefonszámon.
Nevezési díj: 1000,- Ft, látogató-
jegy a szurkolók számára: 500,-
Ft. Papucs használata kötelezõ!
2143 Kistarcsa Ifjúság tér 3.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ingatlanok értékesítésére
KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) Az

Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a Helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján értékesíti a tulajdonában lévõ,
a KISTARCSAI tulajdoni lapon 352/39-52 és 352/106-107 helyrajzi számú ingatlanokat. A
megvásárlásra kínált ingatlanok adatai megtalálhatók a város honlapján: www.kistarcsa.hu



A VÁROS ÉLETÉBÕL

6

Kistarcsai Híradó

Kistarcsán évek óta csekély érdek-
lõdés mellett zajlik a közmeghallgatás.
November 6-án körülbelül 30-an men-
tek a Csigaházba, pedig a nyílt kihe-
lyezett ülésen most is alkalma lett vol-
na a lakosságnak, hogy kérdéseiket,
javaslataikat közvetlenül is beterjesz-
szék a képviselõ-testület elé, sõt szá-
mon is kérhették volna az önkormány-
zatot. Kérdések és számonkérések vol-
tak, de ezek a fõbb stratégiai problé-
mákat nem érintettek.

A közmeghallgatás a polgármester
beszámolójával kezdõdött, aki bejelentet-
te, hogy a testület határozatképes, egy
képviselõ hiányzik. Rimóczi Erzsébet
képviselõ asszony (MSzP) más elfoglalt-
sága miatt nem volt jelen. Az eltelt egy
évrõl Tóth Szabolcs elmondta, hogy az

M0-ás terület kisajátításából 2007-ben je-
lentõs összeget kapott Kistarcsa, ehhez
még hozzájött egy 130 millió forintos
megtakarítás. Így Kistarcsa tartaléka
2007-ben 600 millió forintra nõtt. A meg-
takarítások ebben az évben tovább nõt-
tek, így az önkormányzat gazdálkodása
az elmúlt egy évben kiegyensúlyozottá
vált. A képviselõ-testület megalkotta két
éves gazdasági programját. Elkezdték
felmérni az oktatási intézmények felújítá-
si munkáinak fontosságát, ennek eredmé-
nyeként határozzák majd meg a felújítás
sorrendjét. A fejlesztések elindítására
külsõ forrásokat vonnak be. Fontolgatják
a kötvénykibocsátás lehetõségét is. 

A képviselõ-testület ebben az évben
elindította a településszintû szabályozási
és szerkezeti tervének a felülvizsgálatát.
A lakosságot idõben tájékoztatják majd a
fejleményekrõl. 

2007. novemberétõl több pályázatot
is benyújtottak, ebbõl egy útpályázat volt
sikeres, függõben van még a bölcsõdei
pályázat és egy másik útpályázat. A kép-
viselõ-testület döntött az ügyfélszolgálati
iroda létrehozásáról is, jelenleg ennek a
kialakítása folyamatban van. Korábbi és
nagyon fontos döntés volt az uszoda saját
üzemeltetésbe vétele. Az uszoda pályáza-
ti források bevonásával sikeresen mûkö-
dik. Kistarcsa két testvértelepülésével a
szlovákiai Belusával és az Erdélyben lé-
võ Torjával aktív kapcsolatot ápol.

A polgármester elmondta, hogy a ci-
vil szervezeteknek aktívabban kellene
részt venni az önkormányzat munkájá-
ban, ezért megalakult a Civil-fórum
Kistarcsán. Évrõl évre erõsödik a sport-
egyesületek és a civil szervezetek támo-
gatási rendszere. Ezeknek a támogatá-
soknak ez elosztását a képviselõ-testület
átadta a Sport Bizottságnak. 

A Kerepes-Kistarcsa vagyonmegosz-
tási vitában a helyzet változatlan, ugyan-
is a kistarcsai képviselõ-testület május-
ban tett ajánlatát Kerepes nem fogadta el.

A HÉV-aluljáró átépítésének kérdésé-
ben elõrelépés történt. Jelentkezett egy cég
� a Közlekedési Koordinációs Központ �
ami forrást biztosít a kiviteli tervek elké-
szítéséhez. A tervek várhatóan februárban
elkészülnek és pályázati forrásokból meg-
valósulhat a HÉV-aluljáró átépítése. 

Tóth Szabolcs beszámolója végén el-
mondta, szeretné ha a lakosok szélesebb
körben tájékozódnának a településen fo-
lyó munkákról, ezért a jövõben megpróbál
több szavazókörben fogadóórát tartani.

Juhász István a Pénzügyi, Jogi és
Vagyonnyilatkozatokat Kezelõ Bizottság
elnöke beszámolójában elmondta, hogy
ebben az évben 63 millió forint beruhá-
zási kiadásról döntött a testület. Ilyen be-
ruházás volt a Gesztenyés Óvodában a
homokozók fölé árnyékolók építése, a
Civil-ház felújítása, a Mûvelõdési Ház
terveinek kifizetése, a Raktár körúton a
közvilágítás elkészítése.

A rendelkezésre álló pénzeszközök-
bõl a pályázati önrészek biztosítása a
másik fõ feladat. A gazdasági válság a
sok rossz mellett kivételesen elõnyt is je-
lent a városnak. A bankoknál jobb kama-
tokat lehet elérni a szabad pénzeszközök
elhelyezésére. Ezért Kistarcsa a megta-
karításait próbálja minél magasabb ka-
maton lekötni. 

Majsai Sándor a Településfejleszté-

si és Pályázatkezelõ Bizottság elnöke
kétéves visszatekintésében az eredmé-
nyek mellett a hibákra is felhívta a fi-
gyelmet. Több év eltelte után 2007-ben
fordult elõ, hogy a költségvetés 130 mil-
lió forintos megtakarítással zárt. Külön
kihangsúlyozta, hogy az elmúlt két év-
ben a törvények és jogszabályok betartá-
sával mûködött a képviselõ-testület. Po-
zitív eredmény volt az uszoda önkor-
mányzati tulajdonba vétele, a Geszte-
nyés Óvoda melletti terület eladásának
megakadályozása. A szabályozás terüle-
tén is elõrelépés történt. Többször
módosították a rendeleteiket.

Majsai Sándor szerint a Városgond-
nokságot sok kritika éri, de a kritikák
mellett el kell mondani, hogy sok olyan
munkát végeznek, amivel pénzt takaríta-
nak meg a városnak. Ilyen a szelektív
hulladékgyûjtés, a kertészkedés, parkosí-
tás és  az utak javítása, kátyúzása. Majsai
Sándor tájékoztatta a lakosságot, hogy
szakmai téren is erõsödött az önkor-
mányzat, mivel megkezdte munkáját a
fõépítész asszony. 

Kedves Károly az Egészségügyi és
Szociális Bizottság elnöke beszámolójá-
ban elmondta, hogy  Kistarcsán törvényi
kötelezettség miatt 40-50 gyermek bölcsõ-
dei elhelyezését kellene biztosítani, de ad-
dig amíg nem építenek  bölcsõdét, csak tá-
mogatni tudják az elhelyezést a környezõ
településeken. Az önkormányzat által ad-
ható maximális támogatás összege
15.000,- forint lehet. Egy gyerek havi költ-
sége viszont 65.000,- forintba kerülne, így
mindössze négy szülõ jelentkezett a negy-

A közmeghallgatás a képviselõ-testületnek kötelezõ � a lakosságnak fakultatív
Kistarcsa tartaléka 2007-ben 600 millió forintra nõtt

Tóth Szabolcs polgármester

Majsai Sándor 
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venbõl. Kerepesen a megszûnt a Nevelési
Tanácsadó feladatkörét saját erõbõl pró-
bálja az önkormányzat megoldani. 

dr. Lukács Ferenc Józsefné a Köz-
oktatási Bizottság elnöke elmondta,
hogy fontosnak tartja, hogy a Nevelési
Tanácsadó és Humán Szolgáltató ebben
az évben megkezdte mûködését
Kistarcsán és a képviselõ-testület nem
változtatott az oktatási intézmények
szerkezetén, tehát továbbra is úgy mû-
ködnek, ahogy eddig.     

Bergán János a Közmûvelõdési és
Sport Bizottság elnöke beszámolójában el-
mondta, hogy az önkormányzatnak két fon-
tos intézményt sikerült megmentenie. Az
egyik az uszoda, a másik pedig a sportcent-
rum. Ezeknek a mûködési költségét az ön-
kormányzat átvállalta, az élére Szilárdi
László került intézményvezetõnek. A mû-
ködtetéssel kapcsolatban nincsenek problé-
mák. A sportegyesületek közül hét egyesü-
letet, kulturális egyesületek közül nyolcat ,
valamint a rendõrséget, a polgárõrséget, a
katolikus és a református egyházat támo-
gatja az önkormányzat. A bizottság döntött
arról, hogy 2009-ben a meglévõk mellé
még két díjra fog felterjeszteni kistarcsai la-
kosokat. Az egyik a �Kistarcsa mûvésze�, a
másik a �Kistarcsa sportolója� díj.

Juszkó Ferenc frakcióvezetõ azt java-
solta, hogy állítsák meg a város létszámá-
nak növekedését, mert a megnövekedett la-
kosságot nem követi az infrastruktúra fej-
lesztése. Felhívta a figyelmet KER-HU bá-
nya körüli anomáliákra, szerinte sürgõsen
tenni kellene valamit. Sikerült a Fésüsfonó
tulajdonában lévõ kutakat kitisztítani, a
frakcióvezetõ szerint kis ráfordítással tiszta
ivóvizet lehetne ebbõl a két kútból nyerni, s

ezzel megoldódhatna a víz probléma a tele-
pülésen. Elgondolkodtatónak tartja, hogy
nagyon alacsony a befizetett iparûzési adó
mértéke a városban, pedig 850 bejelentett
vállalkozó van Kistarcsán. 

A megjelentek fõleg szûkebb lakóhe-
lyük problémáival foglakoztak. Így meg-
kérdezték, hogy mi lesz a sorsa a �Szálas-
kai-dûlõ�-nek. Ezt a területet a tulajdono-
sok felajánlották az önkormányzatnak, de
érdemben nem történt semmi. Felvetették,
hogy az uszoda gazdaságosabb mûködteté-
séhez érdemes lenne egy strandot és egy él-
ményfürdõt is építeni. Az egyik élelmiszer
bolt elõtt életveszélyes a járda, az önkor-
mányzat és a bolt egymásra mutogat, kinek
kell ezt megjavítani? AKistarcsára beköltö-
zõ multi cégeket miért nem kötelezik arra,
hogy rendbe tegyék a környezetüket? Töb-
ben kifogásolták a helyi buszközlekedést,
járatok kimaradnak, a buszok  nem menet-
rend szerint közlekednek! Kovácsné
Gyõrösi Gabriella jelezte, hogy jövõre ápri-
lis 4-én szeretné megszervezni a szemét-
szedési akciót, ehhez kérte a polgármester,
a jegyzõ és a képviselõk támogatását.

A jelenlévõk kérdéseire a polgármes-
ter és a képviselõk válaszoltak.

A válaszokból kiderült, hogy a �
Szálaskai dülõ�-k átminõsítését csak egy
tömbben lehet megcsinálni, vagy sehogy
sem. A jövõben tervezik fejlesztési terület-
nek kijelölni. Az uszoda körüli terület nem
önkormányzati tulajdonú, ezért ilyen fej-
lesztésen egyelõre nem lehet gondolkodni.
A multi cégnél ugyanaz a probléma, mint
az uszodánál, a környezõ utak nincsenek
önkormányzati tulajdonban, így nem lehet
velük ilyen jellegû megállapodásokat köt-
ni. A járda építését a képviselõkbõl alakult

munkabizottság koordinálja, nekik kell el-
dönteni, hogy a városban hol építenek, il-
letve hol javítanak járdát. A helyi buszköz-
lekedéssel kapcsolatban megalapozottak
volta a kritikák, azóta az önkormányzat
más szolgáltatót keres.

A közmeghallgatáson megválaszo-
latlan kérdés nem maradt. Tóth Sza-
bolcs polgármester az este hat órakor
kezdõdött közmeghallgatást negyed 9-
kor zárta be. 

Polgár  

Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati �A"

típusú ösztöndíjpályázat

A 2008/2009. tanév II. és a 2009/2010.
tanév I. félévében támogatott diákok 

1) Czekmeiszter Ferenc 
2) Fésûs Mónika
3) Fésûs Szilvia
4) Gáll Judit Anna
5) Kiss László János
6) Manninger Dániel
7) Megyesi Emil Szilárd
8) Mészáros Éva
9) Mészáros Krisztina Vivien

10) Molnár Márk
11) Nagy László Péter
12) Papp Nóra
13) Reményi Bernadett 
14) Reményi Rita 
15) Szûcs Mariann
16) Újvári Veronika
17) Vári Eszter Kinga
18) Zsolnai Éva Zsuzsa

Megkezdte mûködését a Nevelési Tanácsadó Kistarcsán
Intézményünk 2008. április végén átköltözött a Polgármesteri Hivatal

épületébõl a felújított régi orvosi rendelõbe. Az ezt követõ félév az átalaku-
lás jegyében telt. A nyáron csatlakozott hozzánk a Védõnõi Szolgálat külön
szakmai egységként, így augusztus 1-tõl kezd kialakulni a Nevelési Tanács-
adó intézmény egysége. Szeptemberben a képviselõ-testület kinevezte az új
intézményvezetõt, aki decembertõl áll
munkába. Októbertõl, igaz még nem vég-
leges formában, de megkezdte mûködé-
sét a Nevelési Tanácsadó. A személyi és
tárgyi feltételek teljes körû megteremtése
folyamatban van, ezt a 2009-es költség-
vetési év legfontosabb feladatának tart-
juk. A már mûködõ szakterületek: szoci-
ális étkeztetés, házi segítségnyújtás,
gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés,
nevelési tanácsadás, védõnõi szolgálat.
Továbbá lehetõség van felnõtt-és gyer-
mekpszichológus tanácsadás és konzultá-
ció igénybe vételére.

KIADÓ ÜZLETHELYSÉG
Kistarcsán az Eperjesi út 40/3.

OTP társasházban 29 m2-es
helyiség kiadó! 

Érdeklõdni Uvacsek Csaba
közös képviselõnél lehet. 

Tel.: 30-9217-573

APRÓHIRDETÉS
Eladó �Kistarcsán 114 m2-es mediterrán
ikerház, gyalog 5 percre a HÉV-tõl csendes
betonos utcában. http://dencs.freebase.hu/,
06-20-99-65-138
� 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 garan-
ciával hétvégén is, nyugdíjasoknak
kedvezmény. Klímaszerelés kedvezõ
áron. 06-20-467-7693

Ha Ön is szeretne többet 
megtudni az automata kapukról és a

kaputelefonokról,
olvassa írásainkat

a www.serike.hu címen!
Schermann Automatika,

Kistarcsa
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Álláspályázat 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
pénzügyi osztályvezetõi

állás betöltésére

Az állás betöltésének feltételei:
� magyar állampolgárság,

� büntetlen elõélet,
� képesítési elõírás: 9/1995. (II.3.) korm. rendelet szerint,

� közigazgatási szakvizsga,
� legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat,

� 2 éves vezetõi gyakorlat.
A pályázathoz mellékelni kell

� 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
� iskolai végzettséget tanúsító oklevél másolatot,

� nyilatkozatot, 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: 2008. december 16.

Az elbírálás határideje: 2008. december 31.
Eredményes pályázat esetén a határozatlan idõre szóló kinevezés,

hat hónap próbaidõ kikötésével, 
az elbírálást követõen 2009. január 5-tõl 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.

A Kölcsey Ferenc Általános Iskolá-
ban rendezett Családi Nap elõtt merült
fel a gondolat, hogy a program színesíté-
sére könyvvásárt és csere-bere lehetõsé-
gét is szervezünk.

A könyv érték, és a reneszánsz évében
különösen fontos megemlékeznünk a
könyv szerepérõl, arról, hogy az egyete-
mes és magyar kultúra átörökítõje, a tudás
forrása volt évszázadokig. Napjainkban,
amikor az ismeretek megszerzésének
számtalan elektronikus módja van, még
mindig nagyon sokan ragaszkodnak hozzá.

Kovácsné Gyõrösi Gabi és Kovács
Gabi ötlete elõször a Kölcseyben való-
sult meg. Az ottani tapasztalatok, vissza-

jelzések alapján döntötték el, hogy váro-
si szinten is megszervezik a Könyvba-
zárt. Lelkesen dolgoztak, plakátot ter-
veztek, interneten szerveztek, a baráto-
kat, ismerõsöket, a TV-t és újságot is be-
vonták a megvalósulás érdekében.

Kiolvasott könyveiket, vagy �kinõtt�
meséskönyveiket nem szívesen dobják
ki az emberek. Akik szeretik a könyve-
ket, azok sokan �vadásznak� különleges-
ségekre, régi kiadásúakra, vagy régen
keresettekre. Mindezt november 9-én
megtehették a Csigaházban. Sokan jöt-
tek, és sokféle könyvet hoztak. 

A színpadra öreg, kényelmes hintaszé-
kek kerültek, s a mellettük levõ állólámpa

kellõ fényt biztosított a régi, hatalmas, az
1800-as évekbõl származó könyvkülönle-
gességek, csatos könyvek, régi újsággyûj-
temények olvasására. A különleges hangu-
latot Hliva Lászlónak köszönhettük, aki a
patinás díszlet mellett több száz könyvet is
felajánlott jelképes összegért megvételre.
A Csigaház asztalaira is rengeteg érdekes-
ség került. Voltak ingyen elvihetõ könyvek
is, vagy olyanok, amelyek ára pár száz fo-
rintra rúgott. Lehetett alkudni is. Régi sza-
kácskönyvek, krimik, csíkos,- és pöttyös
könyvek, tudományos gondolatokkal fog-
lalkozók és idegennyelvû könyvek �
mind, mind helyet kaptak itt.

Aki betért ezen a napon a Csigaházba,
többnyire nem ment ki üres kézzel. �Nem
adtam el, nem cseréltem, de vettem két
könyvet� mondta egy idõsebb férfi elégedet-
ten. Köszönjük mindazoknak, akik könyve-
ikkel, részvételükkel és lelkesedésükkel szí-
nesítették a rendezvényt. Egy jó hangulatú
vasárnappal lettünk gazdagabbak.

A program méltó arra, hogy folytatá-
sa legyen. A szervezõk 2009. március
21-re ismét várják a könyvszeretõket, és
minden érdeklõdõt!  

Jávor Mária 

Könyvbazár a Csigaházban
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A december elsõ hét végéjén megrendezendõ
�Mindenki karácsonya� már harmadik éve egyik
kiemelt rendezvénye a városnak. Tavaly márkét na-
pos volt a program, sõt a szervezésben részt vevõ
Vállalkozók Baráti Köre azt tervezte, hogy 2008-
ban három napos lesz a szeretet program
Kistarcsán és a település egyik központi rendezvé-
nyévé fejleszti a �Mindenki karácsonya�-át. A ter-
vezgetések ellenére azonban csak egy napos lesz a
rendezvény. Aki kilátogat december5-én a Csigaház
elõtti térre, biztos, hogy kap valami kis ajándékot. 

Juhász Istvánt a Kistarcsai Vállalkozók Baráti
Körének elnökét kérdeztük, aki egyben az önkormányzat Pénz-
ügyi Bizottságának elnöke is.

� Visszalépésnek tekinti-e az idei rendezvényt?
� Visszalépésrõl nem beszélhetünk, hiszen tavaly a második

napot a civil szervezetek rendezték. Ezzel a lehetõséggel az idén
nem akartak élni, így az elsõ napon most is annyi programot ren-
dezünk, mint tavaly. Anyagi lehetõségeink beszûkülése miatt
úgy döntöttünk az önkormányzattal együtt, hogy még egy napot
nem vállalunk fel. Azok, akik kijönnek december 5-én délután a
Csigaház elõtti térre, majd érzékelni fogják, hogy az idei � Min-
denki karácsonya� tartalmasabb és színvonalasabb lesz.

� A Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre az önkormányzattal
közösen az adventi rendezvényen egy kirakodóvásárt is szervez,
ahol többnyire a helyi vállalkozók kínálják a portékáikat?

� Idén hatan jelezték, hogy jönnek, de tavaly magánszemélyek
is voltak és ne feledkezzünk meg az óvodákról sem. A gyerekek és
az óvónõk által készített karácsonyi ajándékok most is kint lesznek
a téren, ezek megvásárlásával az intézményeket lehet támogatni. 

� Tavaly nagy sikert aratott a kisvonat a gyerekek körében,
idén viszont lovas kocsikat szerveznek a délutáni programba!

� Így van, sajnos kényszerûségbõl változtattunk, ugyanis a kis-
vonat üzemeltetõje lemondta a résztvételt, de sikerült megállapod-
ni a Deres Lovasudvar tulajdonosával Kohajda Péterrel, így há-
rom feldíszített lovas kocsi viszi majd a gyerekeket délután négy
órától este nyolc óráig az ünnepi díszvilágításba öltöztetett váro-

sunkban. A világító díszeket idén is az önkor-
mányzat szerelteti fel a villanyoszlopokra.
Örömmel jelenthetem, hogy a Vállalkozók
Baráti Köre idén további világító díszekkel egé-
szíti ki a meglévõket, sõt harminc darab díszt
tovább bõvítünk, hogy minél meghittebb legyen
a hangulat. Had említsem meg a sárkányrepülõt
is. Erre ugyan nem lehet felülni, de a pilóta dél-
után a tér fölött átrepülve szaloncukrot szór a
gyerekeknek. Az önkormányzat által szervezett
�szaloncukor bombázásnak � tavaly is nagy si-
kere volt. 

� A szeretet ünnepségen most is  megvendégelik a térre ki-
látogatókat. Mit kínálnak?

� Amenü már szokásos, lesz forralt bor, forró tea, péksütemény,
rétes és cukrászati sütemény. A forralt bort Kalmár István vállalko-
zó (egyesületi tag), és Szilárdi László, az adventi sütiket a Garfild
Cukrászda, a Györkös Cukrászda, a Hungar Ostya Sütemény és
Pelyvás Dániel pékmester ajánlotta fel. December 5-én délután a
télapó is megjelenik a Csigaház elõtti téren és a gyerekeknek a
Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre ajándékait � gyümölcsöt és cso-
koládét � fogja majd szétosztani. Aszeretet ünnepség része a délutá-
ni program is, ahol kulturális programokat kínálunk. Itt szerepelnek
a város iskolái, kézmûves fogalakozást tart az óvoda és a Nevelési
Tanácsadó és Humán Szolgáltató, a Kistarcsai Csibék Nagycsalá-
dos Egyesület , este teaházat szervez a Rozmaring Dalkör. Minden
résztvevõnek és szereplõnek köszönet az áldozat vállalásért. 

Polgár Gyula

Egy napos lesz a �Mindenki karácsonya�
A színvonalban nem lesz hiány

Juhász István 

Álláspályázat
A Kistarcsai Nevelési Tanácsadó és Humán Szolgáltató,
Védõnõi Szolgálat intézményegysége pályázatot hirdet

területi védõnõi 
álláshely betöltésére. 

Az álláshely 2009. január 1. napjától tölthetõ, határozatlan idõre.
Pályázati feltételek:

� egészségügyi fõiskola védõnõi szakán szerzett diploma
� büntetlen elõélet

� felhasználói szintû számítógép-kezelõi ismeretek
Elõnyt jelent:

1-3 éves területen szerzett szakmai gyakorlat
Bérezés: KJT szerint
Pályázat tartalma:

� részletes szakmai önéletrajz
� motivációs levél

� iskolai végzettséget igazoló okiratok  másolata
Pályázat benyújtása: 

postai úton, a Kistarcsai Nevelési Tanácsadó és Humán
Szolgáltató, 2143 Kistarcsa, Batthyány u. 2/a. címre.

Érdeklõdni lehet: hétköznaponként reggel 8.00-9.00 óra között a 
Védõnõi Szolgálat munkatársainál a 06-28-471-794-es telefonszámon.
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AGödöllõn a Munkaügyi Központ által
évek óta megrendezésre kerülõ Pályavá-
lasztási Kiállításon az eddigiekhez hasonló-
an az idén is októberben vettünk részt .

Sokan voltak kíváncsiak a Flór Fe-
renc Egészségügyi Szakközépiskola és
Gimnázium bemutatkozására. Szívesen
vettük a sok kíváncsi tekintetet és öröm-
mel hallgattuk az érdeklõdõ kérdéseket.
Vágányné Ladányi Mária tanárnõvel
együtt igyekeztünk mindenre válaszolni.

Iskolánkról szóló tájékoztatók na-

gyon gyorsan fogyott. Képeken bemutat-
tuk az iskolánk életét. Megismerhették
programjainkat: Flór napot, Gólya bált,
Szalagavatót, ahol élvezettel keresték az
ismerõs arcokat.

Elvittük az AMBU-babát, hogy be-
mutassuk az újraélesztést, ez nagy sikert
aratott!, többen ki is próbálták.

A leendõ elsõsöket érdekelte, milye-
nek az óráink. A mi iskolánk legnagyobb
elõnye a �családias� hangulat. Jó ide jár-
ni. A gimnáziumi osztályokban közisme-

reti tantárgyat tanulunk. A szakközépis-
kolai osztályokban már a középiskolai
évek alatt ízelítõt kaphatunk az egész-
ségügyi pályák szakmai alapismeretei-
bõl. Negyedik év végén remélhetõen egy
jó érettségivel indulhatunk tovább a cél-
jaink megvalósítása felé.

Köszönjük az érdeklõdõk figyelmét
és bízunk benne, hogy jövõ szeptember-
tõl viszont látjuk õket az iskolánkban.

Drozdik Anita 11/A, 
Kálmán Dániel 11/B

Gesztenyés óvoda
Szeptember 19-én, pénteken a már

jól ismert Gézengúz együttes szórakoz-
tatta az óvodás gyerekeket. Sok ismert
gyerekdalt, vidám mesét hallhattunk, s
közben különbözõ hangszerekkel ismer-
kedtünk meg (gitár és fuvola). A meséket
a gyerekek bevonásával, a szerepnek
megfelelõ jelmezben játszották el. Az
elõadás hagyományosan, vidám tánccal
fejezõdött be.

Október 2-án, csütörtökön a Csigabi-
ga és a Tulipán csoport buszos kirándu-
lást szervezett a  püspökhatvani biofarm-
ra, ahol élményekben gazdag délelõttöt
töltöttek el.

Október 14-én a Méhecske csoport a
gödöllõi Tótágas játszóházba látogatott
el, ahol sok-sok ügyességi és fejlesztõ já-
tékot próbálhattak ki a gyerekek.

Október 16-án kihasználva a napsüté-
ses, szép õszi idõt, a csömöri tó melletti ját-
szótérre buszoztak el a Margaréta és a Nap-
raforgó csoport óvodásai. Kellemesen elfá-
radva tértek vissza ebédelni az óvodába.

Október 17-én Mikola Péter látogatott
el kis óvodásainkhoz.  A Képzelet vará-
zsol címû zenés mûsorával valóban elva-
rázsolta a gyerekeket és az óvó néniket.

November 05-én a Maci csoport is
útra kelt a csömöri tó melletti játszótérre.
Az újonnan beszokott kiscsoportosok is
vidáman és felszabadultan mászókáztak,
csúszdáztak, minden játékot bátran ki-
próbáltak.

November 14-én , igaz már hûvösebb
idõben, de mégis útra keltek a Katica cso-
port óvodásai és szüleik. Budapesten a Fõ-

városi Állat- és Növénykertbe látogattak
el. A szülõkkel való közös élmény felejt-
hetetlenné tette számukra ezt a délelõttöt.

November 24-én bábelõadást tartottak
a Vidám Vándorok, Állatok szigete cím-
mel. Az elõadás érdekessége, hogy zenei
betéteket is alkalmaznak mese közben.

Tölgyfa óvoda
A nagycsoportos óvodások verses

mondókás, táncos játékkal készültek a
hagyományos Mihály � napi vásárra. Az
óvoda dolgozói készítették a vásári por-
tékát: a mézeskalácsszívet, pogácsát,
pattogatott kukoricát, cukorvirágot és
sok más apró játékot.

Ezen a napon az égiek kegyesek vol-
tak hozzánk, ezért a teraszunkat feldí-
szítve, itt tartottuk közös vásári játékun-
kat. A vásári portékák jó része a délelõtt
folyamán a pocakba került, de azért üres
(kézzel) kosárral senki sem tért haza.

Új hagyomány teremtve óvodánkban
szeptember 30-án megünnepeltük Bene-
dek Elek születésnapját, a Népmese
Napját. Az óvó nénik hetekkel elõtte ké-
szülõdtek a Kiskondás címû mese elját-
szására, a gyermekek nagy örömére és
derültségére, amikor is jelmezben, ki-
maszkírozva új szerepben felismerték az
óvó nénijüket.

Október második hete a szüret jegyé-
ben telt. Az óvodánk nagycsoportos
gyermekeivel szüretelni mentünk Erzsi-
ke óvó néni kertjébe. A gyerekek szorgo-
san csattogtatták ollóikat, töltögették ko-
saraikat is, és természetesen bõven kós-

tolgatták az érett fürtöket. A nagy tér a
szüret végén jó lehetõséget adott a közös
énekes játékokra. És hogy a fiatalabb
korosztály (apró népség) se maradjon ki
a szüret örömeibõl, a szüretet követõ na-
pon óvodánk teraszán közösen szemez-
gettük, préseltük a gyerekek által lesze-
dett, szülõk által haza szállított, Schmidt
Józsi bácsitól kapott szõlõt. Darálás, pré-
selés után szûrögettük, töltögettük, kós-
tolgattuk a finom mustot.

A hagyományok ápolását óvodánk-
ban a népzenei mûsorok is elõsegítik,
színesítik. A szüreti ünnepkör lezárása-
ként Kovács László népzenész és társa
szüreti mûsorral lepte meg a gyerekeket.
Negyvenhat nagycsoportos óvodásunk-
nak van bábszínházbérlete. Október utol-
só hetében Gödöllõn a Mûvelõdési Köz-
pontban került sor az elsõ elõadásra. A
bábmûvészek a Szekrénymesék címû
bábjátékot játszották el a gyerekeknek.

A Márton-napi szokásokhoz kapcso-
lódóan a népzenész pár ismét ellátogatott
óvodánkba, és ennek az ünnepkörnek a
kevésbé ismert dalaival, játékaival is-
mertették meg a gyerekeket. Az élõ
hangszeres zene minden alkalommal el-
varázsolja a gyerekeket.

November 18-án a Mátyás király ne-
ve napja címû bérletes bábelõadáson vet-
tünk részt Gödöllõn. A gyerekek szere-
tik, várják a �színházas� napokat.

December az óvodánkban mindig kü-
lönösen lélekmelegítõ hónap, hiszen ek-
kor kezdõdik az Adventi készülõdés, és
ekkor várjuk a Mikulást.

Terázné Malina Ilona tagóvoda vezetõ

OVI HÍRADÓ

A Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola
és Gimnázium várja a végzõs nyolcadikosokat
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Idén novemberben ismét megrendez-
tük a most már hagyományosnak nevez-
hetõ nyelvi hetünket. A vetélkedõkön
122 tanuló mérhette össze tudását. 

Erika néni és Zsóka néni Németor-
szág egyesüléséhez, az 1989-1990-es
történelmi eseményekhez kapcsolódó
versenyfeladat-sorral várta a gyerekeket.

Cili néni és Erzsike néni Anglia, Skó-

cia, Wells, Írország és az USA neveze-
tességei köré csoportosították kérdései-
ket.

A csapatok a témákhoz posztereket is
készítettek. A sok, szép és érdekes alkotás
még most is díszíti iskolánk emeleti zsibon-
góját.

A hét eredményhirdetéssel és teadél-
utánnal zárult, melyre a gyerekek az álta-

luk készített finom süteményekbõl vásárt
rendeztek.

A játékos vetélkedõk próbára tették
tanulóink nyelvtani tudását, és segítettek
az adott országok kultúráját, földrajzát,
történelmét jobban megismerni. Ezúton
is köszönöm kolléganõim munkáját!

Jutasi-Varró Diána
humán munkaközösség-vezetõ

Az õszi szünet elõtti utolsó tanítási
nap délutánján csoportközi foglalkozá-
son vehettek részt napközis és iskolaott-
honos gyerekeink, melyen homokvárépí-
tõ versenyt rendeztek.

Elkezdõdtek a színházlátogatások. A
Mesélõ Muzsika bérlet és a Meseszínház
bérlet elõadásait a gödöllõi Petõfi Sán-
dor Mûvelõdési Házban nézhették meg a
gyerekek. A budapesti Thália Színházba
két osztály látogatott el.

Pest megye Önkormányzata �Egész-
séges életmóddal az allergia megelõzhe-
tõ� címmel hirdetett versenyt. Iskolánk-
ból a 3.b és a 8.a osztály tanulói jutottak
a megyei döntõbe. Felkészítõ tanáraik:
Vargáné Faragó Anikó és Török
Károlyné.

Iskolánk tanulói megkezdték a felké-

szülést a Zrínyi Ilona megyei matemati-
ka versenyre. Elsõként a helyi fordulók
kerülnek megrendezésre.

Nyelvszakos kollégáink szervezésé-
ben megrendezésre került az Idegen
nyelvi hét (lásd cikk).

Hagyományainkhoz híven megláto-
gatták elsõseinket az óvó nénik. Nyílt
napot tartott az 1.a osztályban Prieglné
Pécsy Klára és Sándor Edit. A bemutató
órák után kötetlen beszélgetés keretében
az óvó nénikkel kicserélhettük tapaszta-
latainkat.

Napköziseink és iskolaotthonos tanu-
lóink a gödöllõi moziban nézték meg a
Madagaszkár címû filmet csoportközi
foglalkozás keretében.

Továbbtanulási szülõi értekezletet
tartottunk november 27-én  nyolcadikos

tanulóink szüleinek, melyen több közép-
iskola képviselõje is megjelent.

Decemberben minden alsós osztályt
meglátogat a Mikulás. A felsõ tagozaton
a Diákönkormányzat szervezésében Mi-
kulás bulit rendezünk.

Szalisznyó Ferenc 6.c osztályos tanu-
lónk országos döntõbe jutott az ARANY
JÁNOS ANYANYELVI VERSENY-en,
felkészítõ tanár: Jutasi-Varró Diána.

�Egészséges életmóddal az allergia
ellen� c. verseny megyei döntõjébe beju-
tott 4 fõs csapat: Horváth Diána, Illés
Pálma Enikõ, Szerdahelyi Bence, Török
Nikolett 8. a osztályos tanulók. Felkészí-
tõ tanár: Török Károlyné.

Papírgyûjtést szerveztünk novemberben
a felsõ tagozatosoknak a környezetvédelem
(szelektív hulladékgyûjtés) jegyében.

A Kölcsey Ferenc Általános Iskola az
elmúlt években két Európai Uniós pályáza-
tot nyert a HEFOP keretében. A betûszó a
Humán Erõforrás Operatív Program név
rövidítése, mely elnevezés mögött a hátrá-
nyos helyzetû csoportok társadalmi beil-
leszkedésének segítése, felzárkóztatása áll.

Az említett két nyertes pályázat ered-
ményét megerõsítõ lehetõség adódott,
amikor a 2007/2008. tanév végén zártkö-
rû, meghívásos pályázat keretében isko-
lánk két nyári tábort szervezhetett meg.

A HEFOP 2.1.9.-08/1.0  pályázat �A
halmozottan hátrányos helyzetû tanulók
integrált nevelésbõl történõ lemorzsolódá-
sának csökkentése nyári fejlesztõ és sza-
badidõs tevékenységek megvalósításával�
alcímmel, mint célkitûzéssel jelent meg.

A két tábor a Dunakanyarban, Ma-
gyarkúton 2008. 07. 14�20 között, és az
Alpokalján, Kõszegen 2008. 07. 21�27
között egy-egy hétig tartott. 

Összesen 80 diák élvezhette ingyen a
nyaralást. Közülük 21 gyermek volt hal-

mozottan hátrányos helyzetû. Az iskola
minden tanulója számára meghirdetett
táborokba, a lehetõséggel élni kívánó
gyerekek mindegyikét sikerült elvinni.
A költségeket 75%-ban az ESZA (Euró-
pai Szociális Alap) 25%-ban hazai forrá-
sok fedezték, mely a két tábor tekinteté-
ben 5.824.791 Ft-ot tett ki.

A gyerekek a táborok egy hetében napi
egy fejlesztõ foglalkozáson vehettek részt.

A foglalkozások a környezettudatos
nevelésre, a kompetencia-fejlesztésre, a
kommunikációs készségek fejlesztésére, a
szociális érzékenység fejlesztésére és a
kultúra iránti fogékonyság fejlesztésére
koncentráltak.

Naponta két szabadidõs tevékenység
tarkította a programot. Kézmûves foglal-
kozások - agyagozás, batikolás, gyöngy-
gyel való díszítés, nemezelés, jelmez-ké-
szítés. Ezen kívül erdei túrák, kerékpár-
túra, hajó-kirándulás, ismerkedés az erdõ
állataival, lovaglás, kalandparkok kihí-
vásai, élményfürdõ, számháború, törté-

nelmi játékok: pl. Kõszeg ostroma. 
Kulturális programok keretében vá-

rak látogatása, templomok, múzeumok
megtekintése, városnézések, és mindkét
táborban filmvetítések valósultak meg.

Atábor megszervezése, lebonyolítása lel-
kes kölcseyis és vendég pedagógusok mun-
kájával valósult meg. A 40-40 gyereket 4-4
nevelõ és 2-2 fejlesztõ pedagógus felügyelte.
A programok bonyolításában helyi segítõk is
részt vettek (magyarkúti, kõszegi kollégák),
akiknek szakértelme, helyismerete nagyban
segítette a hét eseményeinek megvalósítását,
munkájuk elismerést érdemel. 

A pályázati elszámolás november
elején megtörtént. Nagy munka volt, de
az eredmény magáért beszél. Sok kis-
gyerek megtapasztalhatta, hogy milyen
otthonától távol eltölteni egy hetet. A tá-
borban járt tanulók azóta is baráti szálak-
kal kötõdnek egymáshoz. A nehezen ke-
zelhetõ diákok könnyebben szót értenek
társaikkal, nevelõikkel.

szervezõk 

Rövid hírek a Kölcseybõl

Német és angol nyelvi hét a Kölcseyben

HEFOP pályázati nyeremény: két nyári tábor a Kölcsey Iskola diákjainak
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Advent elsõ napjával belépünk egy új
egyházi évbe és ezzel együtt új küzdel-
mek, új feladatok állnak elõttünk. Ezekre
az új feladatokra figyelmeztet bennünket
Szent Pál apostol: Itt az óra, hogy feléb-
redjünk álmunkból. Felkelni a sötétség
cselekedeteibõl és Krisztus világosságá-
val járni.

A keresztény ember a küzdõ Egyház-
hoz tartozik. A földi küldetésben küszkö-
dünk, hogy eljussunk az örök életbe. Eb-
ben a földi küzdelemben sokan vannak
olyanok, akik elalszanak. Nem fizikai al-
vókról van szó, hanem lelki alvókról. So-
kan vannak, akik keresztény létükre föl-
hagytak vallásuk gyakorlatával, elkerü-
lik a templomot. Vannak olyanok, akik
hosszú éveken át megpihennek a bûn-
ben. Vannak olyanok, akik egy-egy ün-
nepen eljönnek a templomba és megpi-
hennek egy hangulatos szép templomi
díszítésben. Nem törlik ki szemükbõl az
álmot, ismét elalszanak. Ezek az alvó ke-
resztények, akik nem hallották meg
Szent Pál figyelmeztetését: Itt az óra,
hogy felébredjünk az álomból.

Napjainkban a vallásos élet gyakor-
lata meggyengült. Sok ember elvesztette
érzékét Isten iránt, és teljesen lefoglalja
szívét a világi élet habzsolása. A modern
ember életét lefoglalja a nagyravágyás,
amint a bábeli toronyépítõk életét jelle-

mezte. Építsünk fel egy új világot, saját
erõnkbõl, saját tervünk alapján. Sok ke-
resztény embert is megérintett e gondo-
latnak a szelleme. Nem csoda, hogy so-
kan elalszanak és az alvó közösséget
erõsítik. Nem hallják meg Szent Pál fi-
gyelmeztetését: Itt az óra, hogy feléb-
redjünk az álomból.

Az Isten nélküli világ építése nem
megy zavartalanul. Mindenki saját érde-
kei nyelvén beszél. Nem hisznek egy-
másnak. Sokan megtagadják Isten törvé-
nyeit, válogatnak e törvények közül. A
nekik nem tetszõ törvényeket kihagyják.
Így nem is lehet csodálkozni azon, hogy
a bûnök vízözöne egyre jobban nõ. Isten
törvényének megtagadása sírásója lesz a
békés rendezett földi életnek. A bûn elle-
ni küzdelem közös nagy ügye és felada-
ta az emberiségnek. Mindenkinek köte-
lessége meghallani Szent Pál apostol fi-
gyelmeztetését: Itt az óra, hogy felébred-
jünk 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. Krisz-
tus nélkül sötét a világ. Az õ világosságát
nem lehet pótolni a legnagyobb emberi
lángelmékkel sem. Krisztus tanításából,

szívének szeretetébõl annyi fény árad,
ami ellen balgaság lenne elzárkózni.
Prohászka Ottokár püspök mély értelmû
gondolata jut eszembe: nekem élet kell,
nekem világosság kell, nekem boldogság
kell, és ezt csak Krisztus adhatja meg. 

Felébredni az álomból, és Krisztus
születésének megünneplésére készülni.
Az ünnep hozzátartozik az életünkhöz.
Nekünk szükségünk van ünnepekre,
hogy kiemeljen a hétköznapokból, és rá-
ébresszen az élet szépségeire. Nem mind-
egy hogyan ünneplünk. Szent Pál figyel-
meztet: ne lakmározással, részegeskedés-
sel, kicsapongással. Ezek közönséges
dolgok, ezekkel nem lehet igazán ünne-
pelni. Másra van szükségünk. Olyan le-
hetõségre, mely az embert szellemi, lelki
magaslatokra emeli. Felébredni a bûn ál-
mából. 

Sokan felteszik a kérdést: mit várok
az élettõl? Felteszik a kérdést, ifjú kor
hajnalán, a felnõtt kor kezdetén. Tegyük
fel mi is a magunknak a kérdést: Mit vá-
rok magamtól, most a közeljövõben és a
távoli jövõben. Arra kell törekednem,
hogy mindig ébrenléttel szolgáljak Isten-
nek. Ne az ideiglenes dolgokat, hanem
az örökkévalókat keressem. Az adventi
idõben is Isten tervét valósítsam meg
életemben.

Somlai József plébános  

Itt az óraKATOLIKUS

Minden nap elõttünk járt dolgozni. A
kõmûvesmunkát már hajnalban el kellett
kezdeni! Úgy gondolta: a hideg reggele-
ken nem is tudna elindulni szívmelenge-
tõ féldeci nélkül. Napközben meg húzta
a sört. Esténként bizonytalan léptekkel
araszolt. Napról napra romlott az állapo-
ta. A szomszédok összesúgtak mögötte.
Gyermekei bezárkóztak kötekedései
elõl. Felesége válni készült. Szülei szé-
gyellték.

Így hallottak a Református
Iszákosmentõ Misszióról. A férj elzárkó-
zott: õ nem megy �elvonóra�! Ezerszer
magyarázták neki: NEM ELVONÓ EZ!
Ott lesz a felesége is! Együtt mennek,
mint hajdan a nászútukra! 

A férj csak ott bátorodott meg, ami-
kor látta, hogy a GYÓGYÍTÓ KONFE-
RENCIÁN csupa hozzá hasonló vesz
részt. Meglepte, hogy mindenki õszintén
beszélt. Volt egy különös ember, akinek

arcát még eltorzították az italozás mara-
dandó nyomai, de valami különös öröm
sugárzott belõle. Elmondta, hogy õ iszá-
kos volt, de Isten megszabadította szen-
vedélyétõl. 

A hét folyamán a legnagyobb szere-
tettel beszélt velük minden lelkész, orvos
és munkatárs. Ebben a testvéri légkörben
minden gyökeresen megváltozott az éle-
tében. Az utolsó délután kettesben sétált
férj és feleség. Évek óta ez volt az elsõ
eset, hogy nem veszekedtek. Boldogab-
ban indultak haza, mint a mézeshetükrõl!
Otthon, Mikulás napja lévén, csak ennyit
mondott az apa gyermekeinek: �Nem
csokoládét hoztam ajándékba. Hanem
egy új édesapát!� Mindnyájan zokogtak,
de most az örömtõl. 

Évek teltek el. Az édesapa nem esett
vissza. Teljesen új életet kezdett!

De nemcsak õ nyert Istentõl új életet!
Felesége, gyermekei az õ élete példáján

látták meg: Jézus szabadító ereje ma is
élõ valóság! Azóta már négyen ismerik
az Urat, szolgálnak teljes szívvel neki.
Kevés boldogabb embert ismerek náluk-
nál!

Aki többet szeretne tudni az
Iszákosmentõ Misszió munkájáról és a
hit erejével az iszákosságtól megszaba-
dulni, jelentkezhet gyógyító konferenci-
ára a Református Lelkészi Hivatalban
(06-28) 470-644. 

Kedves Édesapák, Édesanyák, akiket
megérintett az alkoholizmus! Nem élhet-
nek így évtizedeken át! Gyermekeik ér-
dekében is meg kell próbálni!! Nem az a
szégyen, ha valaki gyógyító konferenciá-
ra megy, hanem az, ha semmit nem tesz!

Gyermekeik nem drága ajándékot
várnak, hanem megújult életû édesapát és
édesanyát! Ez lesz a legszebb ajándék!

Riskó János
református lelkész

A legszebb mikulási ajándék REFORMÁTUS
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Posta Siker Garantált Kötvény 4.
Fektesse pénzét aranyba!
Az arany értékálló anyag, mely egyszerre több funkcióval is bír.

Egyrészt nyersanyag, mely az ékszerészet közkedvelt alapanyaga, 
másrészt fizikai tartalékolási célokat elégít ki aranyérmék- és rudak
formájában, vagyis monetáris tartalékeszköz (jegybanki tartalékok),

nem-fizikai formájában pedig árupiaci befektetési eszköz
(nyugdíjalapok egyik kedvelt befektetési eszköze).

A piaci környezet változásaitól függetlenül az arany megbízható, stabil
teljesítményt képes elérni, mely teljesítménybõl 

most Ön is könnyedén részesedhet!

Fektesse pénzét a Siker Garantált Kötvény 4-be 
és igazán kedvezõ kamatot érhet el!

Ha Ön úgy szeretne kedvezõ kamatot elérni, hogy közben csak 
minimális kockázatot vállal, tehát inkább a biztos kamatot nyújtó 

megtakarításokat részesíti elõnyben, akkor nem kell tovább 
keresgélnie. A Siker Garantált Kötvény 4. mindezt biztosítja, hiszen ha
Ön megvárja a 2 és fél éves futamidõ lejártát, a minimum kifizetés a

névérték 120%-a lesz (EHM: 7,57%), de ez az érték a futamidõ végére
akár a névérték 134%-át (EHM: 12,42%) is elérheti.

Amennyiben Ön Nyugdíj-Elõtakarékossági Számlára (NYESZ-R) jegyez
Siker Garantált Kötvény 4-et, akkor a jogszabályi feltételek teljesülése

esetén akár a kamatadó fizetése alól is mentesülhet!
Sõt, ha most nyit NYESZ-R Számlát a postán és azon 

Siker Garantált Kötvény 4-et jegyez, akkor a
számlavezetési díjat is megspórolhatja amíg a kötvényt

e számláján tartja!
Jegyzési idõszak: 2008. november 10�december 12.

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

Szeretettel várjuk vendégeinket a 
Sárga Üzletházban lévõ

Kozmetikai Szalonunkba!
Szolgáltatásaink:

Kozmetikai kezelések (GIGI, ILCSI)
Sminktetoválás

IPL- végleges szõrtelenítés
Profi alkalmi és menyasszonyi sminkek

Pedikûr, manikûr, mûköröm

ÚJDONSÁG
amerikai szempilla hosszabbítás

CERAGEM termo-akupresszúrás masszáságy

Arckezelés 3000 Ft, 
teljes lábgyanta 2000 Ft, 
szempillafestés 800 Ft

Szilveszteri sminkre elõjegyzést már most
felveszünk !!!

Illésné Kovács Judit 06-30-285-76-08
Ságiné Karchesz Szilvia 06-70-203-88-37

ÁLLÁSHIRDETÉS

A PESTOR Biztonsági Szolgálat
keres budapesti távfelügyeleti központjába gyakorlattal rendelkezõ 

diszpécsert, valamint kistarcsai régióba gépkocsizó járõr munkatársat.

Általános elvárások: vagyonõri és kamarai igazolvány, jó szervezõ és kom-
munikációs készség, szakmai gyakorlat.

Diszpécseri munkakörnél: elõnyt jelent az angol, vagy német nyelvtudás,
vezetõi tapasztalat.

Továbbá keresnek gyakorlattal rendelkezõ vagyonvédelmi 
rendszerszerelõket, alvállalkozói vagy alkalmazotti állományba.

Elvárások: szerelõi igazolvány, és/vagy kamarai igazolvány és jogosítvány.
Érdeklõdni lehet: munkanapokon: 8-16-ig

Telefonszám: 06-1-263-0732 / 232 melléken

Szülészeti-nõgyógyászati
magánrendelés Kistarcsán

Dr. Várkonyi Péter fõorvos

Rendelési idõ: kedden és pénteken 16-tól 20-ig
Bejelentkezés telefonon: 06-30/928-63-65

Rendelõ: Kistarcsa, Fasor utca 2/a

Dr. Gonda Zoltán

Rendelési idõ: szerdán 16-tól 20-ig
Bejelentkezés telefonon: 06-30/535-77-62

Rendelõ: Kistarcsa, Fasor utca 2/a
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Tisztelt Hölgyem, Uram!
Engedje meg, hogy figyelmébe

ajánljam cégünket!

Cégünk egy dinamikusan fejlõdõ ingatlanértékesítõ 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!

Töves és vágott fenyõfák
karácsonyi vására!

Az árudában nevelt fenyõfákból is kiválaszthatja
karácsonyfáját, melyet az ön által kért idõpontban

vágnak ki.

4-6 méteres fenyõk akciós áron

Boldog, békés karácsonyi
ünnepeket kívánunk!






