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Vállalkozók jótékonysági 
Erzsébet-Katalin bálja

A bált Solymosi Sándor és 
Görbe József plébános nyitotta meg

Az est meglepetés vendége Bognár Szilvia népdalénekes volt A mulatság hajnali 4-ig tartott
Részletes beszámoló a következő lapszámban

Pannónia Hagyományőrző csoportja

Juhász István főszervező, Kabai Nán-
dor, ifj. Juhász István, Zsiák Péter és 
Zsiák Balázs

A Policsány házaspár ekkor ünnepelte 
50. házassági évfordulóját
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2012. december 6.  Sütő Fanni: Tanárként Japánban
2012. december 13.  Pap János: Katonaság a Szilas mentén
2012. december 20.  KIKE karácsony: Az ajándékozás jegyében
2012. december 27.  Hermányos Mária: A mókusecsettől az egérfarokig
A  Deáktanya  előadásait  a  Civil-ház  (Széchenyi  út  33.)  közösségi  termében  tart-
ja.  Az  előadások  csütörtökönként  este  7  órakor  kezdődnek,  időtartamuk  kb.  1  óra.  
A klubestek ideje: csütörtökön este 7-10 óráig. A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai nyitottak, 
azokat bárki térítésmentesen látogathatja.  KIKE

Deáktanya programjai

Megváltozott a csecsemővíz 
kiadás rendje

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2012. december 1-től mó-
dosul a csecsemővíz kiosztásának rendje. Az eddig érvényben 
lévő keddi és csütörtöki kiadási naphoz képest 2012. december 
1-jétől a csecsemővíz kiadás időpontja minden héten:

csütörtök 15.00 – 19.00
a KIVÜ Kft. telephelyén (2143 Kistarcsa, Kossuth L. u. 23.). 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a csecsemővíz kiosztásának hely-
színe átkerült a raktár épületből a telephely központi épületébe. 
A megközelítés és bejárás a telephelyre nem változott. Decem-
ber hónapban az első osztási nap 2012. december 6. csütörtök. 
Köszönjük szíves megértésüket!

Adventi 
gyertyagyújtás

A Kistarcsai Kulturális Egye-
sület advent első vasárnap-

jára (december 2.) ünnepi 
díszbe öltözteti a Szent 
Imre-szobor környékét (a 

HÉV-ről látható, a Csigaház közelében), 
példát mutatva, és felhívva ezzel mások 
figyelmét is az ünnepi készülődésre, kör-
nyezetünk szebbé tételére, lelkünk meg-
tisztítására. 

Kezdjük együtt a karácsonyvárást, ké-
szüljünk közösen a békés ünnepre, és jöj-
jünk össze egy áhítatos gyertyagyújtásra 
december 1-jén, advent első vasárnapja 
előtti szombaton 5 órakor, a Szent Imre-
szobornál! 

(Örömmel fogadjuk a közös fogyasz-
tásra hozott süteményt, italt, valamint az 
együtténeklési szándékot.) KIKE

Megváltozott a Gödöllő Kerületi Állategészségügyi 
és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal e-mail címe

A Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Állat-
egészségügyi Igazgatóság Gödöllő Kerületi Állategészségügyi 
és Élelmiszer-ellenőrző Hivatalának központi e-mail címe 2012. 
november 8-án az alábbiak szerint változott:
godollo-kerulet@nebih.gov.hu
Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Állategészség-
ügyi Igazgatóság Gödöllő Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-el-
lenőrző Hivatal
Cím: 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor utca 1.
tel: 06-28-512-465, fax: 06-28-512-466
 dr. Szalay Orsolya kerületi főállatorvos

A Fenyvesliget Egyesület játszóteret avat
A Fenyvesliget Egyesület 
december 9-én ünnepé-
lyesen átadja a Borostyán 
u.-Zsálya u. sarkán az 
egyesület saját költéségén 
megépített játszóteret a 
gyerekeknek. A közössé-
gi tér megvalósításához 
a képviselő-testület még 
szeptemberben szavazott 
meg  100.000 forint támo-
gatást. Az 1000 m2-es te-
rületen az egyesület tag-
jai társadalmi munkában 
parkosítottak, játékokat, 
padokat és hulladékgyűj-
tő edényeket helyeztek el. 
December 9-én a progra-
mot megelőzi egy délelőtti szemétszedés, amit 9 órától szerveznek meg. Ezen a napon 
tartják meg a II. Fenyvesligeti Mikulás ünnepséget is. Ennek keretében a játszótér előtt 
felállítják a fenyőfát és a gyerekekkel közösen feldíszítik. A karácsonyfa állítást követően 
a Mikulás megajándékozza a gyerekeket. A délutáni és esti programra zsíros kenyérrel és 
teával várják a vendégeket.

A jövő év elejétől a négy hóna-
posnál idősebb kutyák csak 
elektronikus chippel megje-
lölve tarthatók. A Vidékfej-
lesztési Minisztérium (VM) 
tájékoztatója szerint még bő 
egy hónapjuk van az ebek 
tulajdonosainak arra, hogy 
az állatokat egyedi azonosító 
chippel megjelöltessék.

2013. január 1-jétől már hatályos a kedvtelésből tartott állatok tar-
tásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendelet módosítása, 
amely az európai elvárásoknak megfelelően előírja a négy hónapos-
nál idősebb kutyák megjelölését.Az egyedi azonosítóval még nem 
rendelkező állatok gazdáinak január elsejéig kell elvégeztetniük az 
állatorvosi beavatkozást. Ennek során egy rizsszem méretű elektro-
nikus szerkezetet ültetnek a kutya nyakába. Az oltáshoz hasonló, 
pár perces művelet lehetővé teszi a kutyák azonosítását. Így meg-
könnyíti a kutyák nyilvántartását, könnyebb lesz az elveszett, ello-
pott állatok nyomára bukkanni, és ezzel csökkenhet a kóbor kutyák 
száma, valamint könnyebb lesz a kutyák számának meghatározása 
is az országban.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvény kimondja, 
hogy a chip beültetéséért legfeljebb 3500 forintot lehet kérni az állat 
gazdájától. Ez az összeg magában foglalja a chip és a beültetés díját, 
valamint a regisztrációt az országos eb-adatbázisba. A rendelet be-
tartását a jegyző és az állategészségügyi hatóság ellenőrzi. Az Eu-
rópai Unióban a kutyák gazdival történő utazásához vagy kereske-
delméhez az állatútlevél mellett elengedhetetlen a chip megléte is. 
Temesváry Kriszta, a Felelős Állatbarátok Közhasznú Egyesüle-
tének elnöke szerint, üdvözlik az új módosítást, mert ezzel elke-
rülhető lesz, hogy szaporodjon a felelőtlenül kitett kutyák száma. 
Az állatvédők becslése szerint ma nagyjából 1,5 millióra tehető a 
Magyarországon élő ebek száma, ebből csaknem százezer kóborol 
gazdátlanul az utcákon. Forrás: http://richpoi.com/cikkek/hazai/
jovore-kotelezo-a-kutyachipes-jeloles.html

Jövőre kötelező 
a kutyachipes-jelölés
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Kistarcsai Kisalkotók
A 2013-as Magyar Kultúra Napja alkalmá-
ból alkotói pályázatot hirdetünk kistarcsai, 
illetve Kistarcsán tanuló gyerekek részére.
A pályázat témái:  - Én így segítek!, 

- Weöres Sándor verse
A pályaművek tetszőleges technikával 
(rajz, szobor, kézműves munka, számítógé-
pes grafika…) készülhetnek. A beérkezett 
alkotásokból több helyszínen is kiállítást 
rendezünk. A pályaműveket a Kistarcsai 
Kiscsillagok meghallgatásának helyszínén, 
a Simándy Iskolában lehet leadni, 2013. ja-
nuár 7-én, hétfőn 18 órától 18 óra 30 percig.
Információ kérhető a 28/470-926-os tele-
fonszámon és a kike@kike.hu e-mail címen 
(Kereszti Ferenc).
A részletes kiírás a www.kike.hu oldalon 
olvasható.
 Kistarcsai Kulturális Egyesület

Ünnepi szemétszállítás
Kérjük, hogy az érintett területeken a meghatározott na-
pokon reggel 7 óráig szíveskedjenek kihelyezni a hulla-
dékgyűjtő edényeket.

Eredeti időpont: Ünnep miatti szállítási időpont: 
2012. december 24. hétfő 2012. december 21. péntek
2012. december 25. kedd 2012. december 27. csütörtök
2012. december 26. szerda 2012. december 28. péntek
2012. december 31. hétfő 2013. január 2. szerda
2013. január 1. kedd 2013. január 3. csütörtök

Szelektív hulladékszállítás
Decemberben a szállítási napok a következők: 
 december 1 8. kedd
 december 20. csütörtök 
Kérjük, hogy a szelektív hulladékgyűjtő zsáko-
kat a szállítási napokon 7 óráig szíveskedjenek 
kihelyezni. Köszönjük megértő együttműködé-
süket! KIVÜ Kft.

Városunk sem tudja kivonni magát a társada-
lom egészét sújtó közbiztonság romlásának ha-
tása alól. A kihívásokra válaszolnunk kell, és 
a sikerhez lakossági összefogásra van szükség.
Jómagam a munkát – a környező lakók megke-
resésére -, a Sóderbányában kezdtem. Hamar 
világossá vált, hogy a megoldás nem pusztán 
rendészeti kérdés: a telepen élők abszolút kívül 
rekedtek. Hogy miért van ez így?  Nyilvánva-
lóan a többségi társadalom hibája, ha egy-egy 
csoport törvényen kívül helyezheti magát, sőt, 
ehhez mindenféle „jogokat” is biztosítanak, ez-

zel bátorítva őket. A környező lakók, és a telepen belül normális, 
békés hétköznapokra vágyók élete pedig elkeserítő, a mindennapi 
küzdelem jegyében áll. Egyértelművé vált számomra, hogy egyik 
félnek sem jó ez az állapot. Megoldást kell találnunk!

Működik az országban egy modell, amely már megoldotta egy 
egész település számára a hasonló helyzeteket. Érpatak híre hoz-
zánk is eljutott, így kezdeményezésemre többen ellátogattunk a 
nyírségi település nyílt napjára. Amit ott láttunk, az maga volt a 
csoda: példaértékű rendet teremtettek, munkát és reményt adtak 
az ott élőknek! 

Az elvek egyszerűek és kemények, de a problémákat megoldja. 
Külön kell választani a közösség számára hasznos, és a közösséget 
romboló egyéneket. Előbbiek számára minden segítséget meg kell 
adni, az önkormányzat segítő kezet nyújt feléjük, míg utóbbiak 

felé zéró toleranciát kell hirdetni.  A törvény mindenkire vonat-
kozik nemre, vallásra, bőrszínre, korra tekintet nélkül. Csak így 
lehet egymás mellett élni. Érpatak másik fontos üzenete, hogy a 
döntéshozó, végrehajtó szerveket egységbe kell szervezni! 

Visszatérve, nekiláttunk a munkának: felállítottunk egy három 
fős munkacsoportot az én vezetésemmel, melynek  további tagjai: 
ifj. Juhász István alpolgármester, valamint Uvacsek Csaba képvi-
selőtársam. A munkacsoportba belevontuk a Kisebbségi Önkor-
mányzatot, a rendőrséget, a polgárőrséget, a közterület felügye-
letet, nevelési tanácsadót, családsegítőt, szociális osztályt és mára 
komoly együttműködést értünk el.

Felülvizsgáltuk a Sóderbánya földhasználati jogait, és új szerző-
désben lefektettük az együttélés szabályait. Főleg a lakókörnyezet-
re vonatkozóan határoztunk meg – egyébként magasabb törvény-
hozási szinteken létező – szabályokat. A megszabott feltételeket 
folyamatosan ellenőrizzük, ha szabálytalanságot észlelünk, akkor 
pedig a törvényeknek megfelelően járunk el. Létrehoztuk az „ut-
cabizalmi pozíciót”. A kijelölt személy feladata az ellenőrzés és a 
kapcsolattartás.

Számos tennivaló van még a város egész területén, valamint 
egyes kiemelt helyeken. A munkában viszont Önökre is számí-
tunk! A rendőrség erőforrásai nem teszik lehetővé az állandó je-
lenlétet Kistarcsán, így a polgárőrségnek kell kiegészítő járőrtevé-
kenységet folytatnia. Én hiszem, hogy összefogással sikerülni fog 
a város minden lakója számára biztonságos, élhető mindennapo-
kat teremtenünk! Márkus József

Összefogással Kistarcsa közbiztonságáért!

„Nem lehet elég korán kezdeni…”
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a gyermekek tudatos fo-
gyasztóvá válásában szeretne szerepet vállalni a mai kornak meg-
felelő csatorna, az internet segítségével, a www.nfhokoskosar.hu 
weboldalon. A honlap indításával a fogyasztóvédelmi hatóság a legfiatalabb 
rétegek oktatását, játékos módon való tanítását célozta meg, különös tekintettel 
a 3 és 10 év közötti gyermekek célcsoportjára. Fogyasztóvédelmi szempontból 
kiemelkedően fontos ez a célcsoport, mert a gyermekek ezekben az években 
a legfogékonyabbak az új ismeretekre,így meghatározó, milyen pozitív min-
tákkal találkoznak ebben az időszakban. Mindemellett, az életkori sajátossá-
gok miatt, ez egy kiszolgáltatott korcsoport, így rajtuk keresztül a szülőket is 
szeretnénk elérni az „együtt tanulás” szórakoztató formájában. A szülőkre is 
gondolva a honlap jobb oldali menüjében olyan anyagokat tartalmaz a felnőtt 
fogyasztók részére, melyeket kisgyermekes szülőként nagy hatékonysággal 
tudnak hasznosítani a mindennapi életben.

Városi Művelődési- 
Sportközpont és Könyvtár programja

Csigaház
 december 1. Pannónia Zsibongó 10-12 óráig
 december 1. Sportbál 19.00-04.00
 december 7. Mindenki Karácsonya 15 órától
 december 8. Pannónia Táncház
 december 20.  Nyugdíjas klub karácsonya 16.00-20.00
 december 31.  Nyugdíjas klub - szilveszteri buli

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

Márkus József 
képviselő
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Apróhirdetés 
Eladó
Termelői magyar méz kapható! Akác, hárs, napraforgó, 
vegyes és különböző mézkülönlegességek. Balaciné Sarok 
Erika méhész, Kistarcsa, Holló u. 19. Tel.: 06-30-869-5261
Eladó lakható ház Kistarcsán 157 négyszögöles telken, 1 és 1/2 
szobás, vegyesépítésű, víz-villany-gáz van, az állomástól 5 perc-
re. 13 millió forint, érd.: 06-30-24-11-653.
Kistarcsán egy újszerű kanapé garnitúra (1 db kinyitha-
tó 2 személyes kanapé, 2 fotel, 1 kis asztal) 35 000.-ért, és 
ugyanitt 1 db egyszemélyes heverő 10 000.-ért eladó. Érd.: 
06-30-9-843-306.

Tanítás
OROSZ nyelv tanítás, korrepetálás, nyelvvizsgára való felkészí-
tés. Tel.: 06-20-9-169-464

Szelektív hulladékgyűjtés -  
az elmúlt bő másfél év eredményei

2011. április 1-jével elindult településünkön a házhoz menő szelektív hulladékgyűj-
tés, aminek keretében a lakosok egy sárga zsákban gyűjthetik a hasznosítható papír, 
műanyag, italos karton, valamint fémdoboz hulladékaikat, amik így hasznosításra ke-
rülnek, és nem terhelik tovább a környezetet. 

2012. január 1-jétől a hulladékgyűjtéssel 
kapcsolatos koordinációs feladatokat, a hul-
ladékkezelési közszolgáltatást végző KIVÜ 
Kft. vette át az Önkormányzattól. Mind az 
elmúlt évi saját tapasztalatunk, mind pedig 
a KIVÜ Kft. által az idei év I. félévéről ké-
szített beszámoló alapján megállapítható, 
hogy folyamatosan növekszik a lakosság 
érdeklődése a házhoz menő szelektív hul-
ladékgyűjtés iránt, és egyre többen veszik 
igénybe ezt a szolgáltatást. Tavaly 9 hónap 
alatt összesen 60 460 kg hulladékot sikerült 

összegyűjteni, aminek 14%-a nem hasznosítható hulladék (pl. ételmaradék, szennyezett 
csomagolóanyag) volt. Az arány az idei évben valamelyest javult, a 10 hónap alatt begyűj-
tött 96.440 kg összmennyiségnek 12 %-a volt idegen anyag. Ez azonban még mindig jelen-
tős mennyiségnek mondható, ezért ismételten kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy csak a 
korábbi tájékoztatókban ismertetett típusú hulladékokat helyezzék a zsákokba! Az ada-
tokból az is kitűnik, hogy a legtöbb hulladékot a nyári hónapokban sikerült összegyűjteni, 
hiszen ezen időszakban a legjelentősebb a PET palackokba csomagolt italok fogyasztása. 
A téli hónapokban a papírhulladékok mennyiségében figyelhető meg csökkenés, amely 
jelenség sajnos a hulladékok elégetésére vezethető vissza. Az elmúlt bő másfél év eredmé-
nyei azt igazolják, hogy igény mutatkozik a lakosság körében a szelektív hulladékgyűj-
tési szolgáltatás fenntartására. A lakosság azon részét pedig, akik eddig még nem vették 
igénybe a szolgáltatást, arra kérjük és bíztatjuk, hogy a jövőben csatlakozzanak az egyre 
eredményesebb és sikeresebb házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési programhoz!

100 éves a Kerepesi Szent Anna templom 
A jubileumi ünnepséget október 14-én Kerepesen szentmisével és 
Mága Zoltán koncertjével tették emlékezetessé. A kerepesiek a temp-
lomot 1910-ben kezdték építeni és 1912. október 13-án szentelték fel. 
Húsz-harmincévenként renoválták a templomot, a centenáriumra 
készülődés éveiben pedig bővítették a  sekrestyét, kialakítottak egy  
szociális helyiséget, korszerű fűtést szereltek be, teljes belső festést 
csináltak, restaurálták a főoltárt, korszerűsítették a világítást, a pa-
dokat és felújították a tetőszerkezetet. A jubileumi ünnepség kere-

tén belül adták át a felújított templom kertjét és udvarát is. 
Több mint 160 négyzetméter díszburkolatot raktak le, amire 
a pénzt adakozásból gyűjtötték össze.

A délután négy órakor kezdődő szentmisét Dr. Cserháti 
Ferenc a külföldi magyar lelkipásztori szolgálatért felelős 
püspök celebrálta, Gulyka József prépost kerületi esperessel, 
Görbe József kistarcsai és Frajna András kerepesi plébános-
sal, valamint Somlai József nyugdíjas plébánossal. Az ün-
nepség díszvendége Vécsey László országgyűlési képviselő 
volt, aki ünnepi beszédében a templom történetét felidézve 
dicsérte a kerepesi hívők álhatosságát és kitartását „Boldog 
lehet a kerepesi gyülekezet, hogy templomépítő ősei ilyen lelki ott-
hont hagyományoztak rá. 
A főoltáron Szent István 
mellett a hitéért és Mária 
országáért mindig harcol-
ni kész vitéz királyunk, 

Szent László emlékezetét is szobor idézi. Emlékeztetve 
az oltárhoz térőket, hogy a hitet olykor bizony kemény 
csatákban meg is kell védeni, s ha odáig fajul a világ, 
hát az is meglehet, hogy vissza kell szerezni.”

A mise után fél hatkor kezdődött Mága Zoltán 
koncertje. 

Kistarcsai küldöttség járt 
a szlovák testvértelepülés 

Belusa búcsúján
November 17-én és 18-án egy hatta-
gú küldöttség látogatott el Belusára, 
ahol most rendezték meg az Árpád-
házi Szent Erzsébet templom búcsú-
ját. A templomot 1560-ban építették. 
A kistarcsai küldöttséget fogadta Ján 
Prokop Belusa polgármestere. Este a 
falu bálján látták őket vendégül, va-
sárnap részt vettek a templom ünnepi 
szentmiséjén, ezt követően megbe-
széléseket folytattak az óvoda veze-
tőjével és az iskola egyik tanárával. 
A jövőben a belusai és a kistarcsai ál-
talános iskola több területen is együtt 
tud majd működni.A kistarcsai kül-
döttséget Solymosi Sándor polgár-
mester vezette, a delegációban ott volt 
a Kistarcsai Szlovák Kisebbségi Ön-
kormányzat alelnöke Rapai István és 
Klacsán Lajos.

Közmeghallgatás
Kistarcsa Város Önkormányzata november 
8-án tartotta nyilvános testületi ülését a 
Csigaházban. Solymosi Sándor polgármes-
ter beszámolója után a bizottsági elnökök 
tartottak rövid tájékozatót az elmúlt egy 
év munkájáról. Most is lehetősége volt a 
lakosságnak, hogy közérdekű ügyekben 
közvetlenül kérdezzenek, vagy javaslatokat 
tegyenek. A közmeghallgatás második felé-
ben az előre beküldött kérdésekre és a hely-
színen felvetett problémákra válaszoltak a 
képviselő-testület tagjai és a polgármester.

(Bővebben a következő újságban) 

Solymosi Sándor válaszol a kérdésekre

Ünnepi köszöntőt  
mondott Vécsey László

Dr Cserháti Ferenc püspök 
celebrálta az ünnepi misét
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A Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város Ivóvízminőség-javító 
programjához a Kohéziós Alapból nettó 906 millió 490 ezer 575 
forint EU-s támogatást nyert 2012 júniusában. A megkötött Tá-
mogatási Szerződés alapján a projekt önerejének fedezetét, nettó 
247 millió 84 ezer 425 forintot a társulás tagjainak, vagyis a két 
önkormányzatnak kell biztosítania. Mivel ennek az összegnek a 
kigazdálkodása mindkét önkormányzatnak hatalmas terhet jelen-
tett volna, a társulás „Az önkormányzatok és társulásaik euró-
pai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. 
évi támogatásának rendjéről” szóló 6/2012. (III.1.) BM rendelet 
alapján az önerő támogatására is benyújtott egy pályázatot. Pin-
tér Sándor miniszter úr 2012. november 16-án meghozott döntése 
alapján Kistarcsa Város Önkormányzata, mint a projekt geszto-
ra elérte, hogy az Ivóvízminőség-javító program teljes egészé-
ben támogatási forrásból valósul meg. 

Az ivóvízminőség-javító 
program lehetővé teszi az 
ivóvíz-minőség javítását és 
az ivóvíz Európai Unió által 
előírt határértékek teljesíté-
sét, és ezzel a csecsemővíz 
problémájának megszün-
tetését. Emellett a program 
lehetőséget nyújt a ma már 
elavult és az érintett telepü-
lések egyes részein ellátási 
problémákkal járó vízveze-
tékrendszer megújítására. 
A Társulási Tanács elnöke, Zsiák Péter kistarcsai képviselő szerint a 
támogatási szerződésben azt vállalták Kerepessel közösen, hogy a 
teljes beruházással 2015 első félévéig végeznek. 

Október 24-től újabb or-
szágjárásra indultak a 
Fidesz politikusai. Parla-
menti képviselők, a kabi-
net és a párt elnökségének 
tagjai, valamint politikai 
államtitkárok, összesen 
43-an december 20-ig 175 
települést keresnek fel, és 
tartanak politikai helyzet-
értékelést.

Az egészségügyi struk-
túraátalakítás kapcsán 
tapasztalatszerző körútja 
keretében november 13-

án látogatott Kistarcsára dr. Szócska Miklós 
egyetemi docens, az egészségügy átalakí-
tásának szakértője, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma egészségügyért felelős ál-
lamtitkára. A Városházán Solymosi Sándor 
polgármester és Vécsey László Pest megye 
6. választókerület választókerületi elnöke, 

országgyűlési képviselő fogadta az állam-
titkárt, ahol először a helyi sajtó képviselőt 
tájékoztatták. Az államtitkár a sajtótájékoz-
tatón elmondta, hogy a kormányzat legfőbb 
célja egy olyan fenntartható egészségügyi 
ellátórendszer kialakítása, amelyben a for-
rásokat a lehető leghatékonyabb módon 
lehet felhasználni, és a rendszer egyetlen 
szereplőjétől sem fogadják el a pazarlást. 
A népegészségügyi mutatókon elsősorban 
a megelőzéssel próbálnak javítani. Az ál-
lamtitkár kiemelte: a kórházi modelltől a 
járóbeteg-és alapellá-
tás felé kell elmozdul-
ni. A védőnők is egy 
új rendszerben fogják 
a gyerekeket ellátni. 
Szervezett formában 
próbálnak odafigyelni 
a népegészségügyi kér-
désekre. Ennek megfe-
lelően a magyar egész-

ségügyi rendszerben a közelmúltban már 
több ellátási formát is átsoroltak az alap-
ellátások közé. A létszámhiány csökken-
tését részben a pályakezdő orvosok itthon 
tartásával próbálják elérni. Ennek ösztön-
zésére megindult egy bérrendezés ebben 
az évben, de ahhoz, hogy hosszútávon is 
megtartsák a fiatal diplomásokat már ta-
nulmányaik során is támogatnák őket. 
Új ösztöndíjrendszert alakítanak ki, pl. a 
Markusovszky Ösztöndíj keretében – ezt 
már bevezették – a szakorvos jelöltek kap-

nának havi 100.000 fo-
rintot és addig kellene 
Magyarországon mun-
kát vállalniuk ameddig 
igénybe vették a támo-
gatást és nem fogadtak 
el paraszolvenciát. De a 
most induló Méhes Ká-
roly Ösztöndíjjal havi 
nettó 200.000 forinttal 
támogatnák azokat a 

gyerekorvos jelölteket is, akik hátrányos 
körzetekben vállalnának munkát és nem 
hagynák el az országot. Az ösztöndíjprog-
ramra 624 millió forintot különítettek el. Az 
államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy 
országosan legalább két tucat kórházban 
végeznek felújításokat. A felújítások követ-
keztében több kórházban 180 fokos változás 
ment végbe, így modern körülmények közé 
kerülhettek a betegek. Hamarosan beveze-
tik az elektromos receptet, ezáltal kényel-
mesebb lesz majd a gyógyszereket kiválta-
ni, de a betegek leleteinek digitalizálásával 
egy-egy vizsgálatot elegendő lesz csak egy-
szer elvégezni, mert bármelyik intézmény 
hozzáférhet majd ezekhez. Ez egy-két éven 
belül már megvalósulhat.

A közösen megtartott sajtótájékoztató 
után dr. Szócska Mihály a szerkezetátalakí-
tás eddigi tapasztalatairól fórumon tájékoz-
tatta a térségi FIDESZ és KDNP csoportok 
tagjait.

Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelôs államtitkár Kistarcsán

100%-os támogatottságú Önerô Alap  
pályázatot nyert Kistarcsa és Kerepes

Dr. Szócska Miklós

Solymosi Sándor, Dr. Szócska Miklós,  
Vécsey László

Zsiák Péter és ifj. Juhász István
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A konferenciát Dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, a Pest 
Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke nyitotta meg, aki el-
mondta, hogy a Kistarcsán megrendezett találkozó egy olyan kon-
ferenciasorozat záró eseménye, melynek célja, hogy a települések 
vezetőinek, a civileknek és a vállalkozóknak bemutassák Magyar-
ország legfontosabb területfejlesztési céljait a következő Európai 
Uniós költségvetési időszakban. A 2011-ben elfogadott új önkor-
mányzati törvénnyel a megyei önkormányzatok a tervezés fontos 
szereplőivé váltak. Mivel az Alaptörvény Magyarországot telepü-
lésekre, megyékre és a fővárosra osztja fel, így a jogi alapja is adott 
lehet annak, hogy Pest megye önállóan, Budapesttől szétválva is 
pályázhasson az uniós támogatásokra. Ez azért kiemelten fontos a 
Pest megyei településeknek, mert a pályázati pénzek lehívásában 
Budapest forráselszívó hatása érvényesül a megyével szemben. Dr. 
Szűcs Lajos elmondta, hogy az újfajta tervezés másik lényegi eleme, 
hogy a jövőben ne projekt alapú, hanem program alapú finanszíro-
zás érvényesüljön – a pályázó települések céljainak megfelelő pá-
lyázatok legyenek kiírva, a környező települések hatékonyan mű-
ködjenek együtt, ne pedig versengő ellenfelei legyenek egymásnak. 
Solymosi Sándor polgármester köszöntőjét követően lehetőséget 
kapott arra, hogy megismertesse azt az ügyet a városunkba érkező 
meghívott vendégekkel, melyet az elmúlt évben minden fórumon 
képvisel, nevezetesen egy, a volt internáló tábor területén kiala-
kítandó emlékmúzeum megvalósításának ötletét, mellyel méltó-
képp emlékezhetnénk meg a kommunizmus áldozatairól. Gacsályi 
Ádám röviden ismertette a tábor történetét, majd diavetítést tartott 
a táborról készült 
képekből. A vetí-
tés közben Faludy 
György Pokolbéli 
víg napjaim című 
könyvének a Kis-
tarcsán töltött nap-
jairól szóló részle-
tek hangzottak el. 
A Pest Megyei Eu-
rópai Uniós Infor-
mációs Pont veze-
tője, Dorka Áron 
két rövid, de annál 
s z e m l é l e t e s e b b 
előadást tartott. 
Bemutatta az Európa 2020 stratégiát, amely 10 évre határoz meg 
három, egymást erősítő prioritást. Az Európa 2020 stratégia olyan 
növekedést hivatott megvalósítani, amely intelligens (az oktatási, 
a kutatási és az innovációs beruházások hatékonyabbak), fenntart-
ható (kulcseleme az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra 
és a versenyképes iparra való átállás) és inkluzív (nagy hangsúlyt 
fektet a munkahelyteremtésre és a szegénység csökkentésére). 
A stratégia középpontjában öt ambiciózus célkitűzés áll, amelyek 
a foglalkoztatással, a kutatással, az oktatással, a szegénység csök-
kentésével és az éghajlatváltozással/energiaüggyel kapcsolatosak. 
Második előadásában az Eurobarometer (EU-s közvélemény kuta-
tás) legfrissebb eredményei alapján a megkérdezett magyar polgá-
rok életszínvonaluk, régiójuk és országuk problémáit mutatta be 
összehasonlítva a többi megkérdezett náció válaszaival.

A konferencia legátfogóbb előadását Kuszák Miklós, a Pest 
Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője tartotta. El-
mondta, hogy 2011. január 1-jével, a területfejlesztési tanácsokat 
összevonásával, és ezek a megyékhez csatolásával a megye lett a 
fejlesztések legfontosabb szintje. Az új rendszerben, a mára már 
elkészült Nemzeti Fejlesztési Koncepció kidolgozásával párhuza-
mosan kezdődtek el a megyei tervek megalkotásának folyamatai, 

így jó összhangot lehetett 
teremteni a két szint kö-
zött. A megyei tervezés-
nek két szakasza van: az 
első szakaszban a megyei 
területfejlesztési koncep-
ciót dolgozzák ki, amely 
egy ún. „teljes tervezés” a 
megye egészére, a máso-
dik szakaszban programot 
alkotnak, amely már egy 
számon kérhető vállalást 
tartalmaz, olyan ötleteket, 
melyek valóban kivitelez-
hetők és valós társadalmi 
támogatottság áll mögötte. 
Kuszák Miklós kifejtette, 
hogy az uniós támogatá-
sok szempontjából mért 
elengedhetetlen a megye 
fejlődéséhez a fővárostól 
való elkülönülés. A kohé-
ziós, azaz felzárkóztatási 
politika 3 kategóriába so-
rolja a régiókat – EU-s átlag 75%-a alatti, 75-90 % közötti és 90 % 
feletti fejlettségű régiók. A Közép-Magyarországi Régió (Pest 

megye és Budapest) ez utóbbiba tartozik, amely így 
relatíve a legkisebb arányú forrásokat tudja lehívni. 
Azonban önmagában Pest megye fejlettsége nem éri 
el az uniós átlag 75 %-át, így mintegy nyolcszor több 
forrásra tudna pályázni, ha külön kategóriaként je-
lenne meg a tervezésben. A prezentációban részlete-
sen bemutatásra került Pest megye minden megkö-
zelítésben: melyek az erősségei, gyengeségei, milyen 
lehetőségekkel rendelkezik és melyek azok a kritikus 
területek, melyek megakaszthatják a térség fejlődését. 
A Csigaházban megrendezett konferencia ötleteléssel 
zárult. Gauder Péternek, a vita moderátorának kérésére 
a civil szféra szereplői felvetették, hogy melyek azok 
az elemei jövőképüknek, melyeket hangsúlyosan lenne 
szükséges szerepeltetni a Pest megyei tervezési doku-
mentumokban. A felszólalók több ízben is megköszön-

ték az átfogó, a megye helyzetét rendkívül alaposan és érdekesen 
bemutató előadásokat. 

Polgármesteri Hivatal Szervezési Iroda

Pest megyei területfejlesztési fórum
2012. november 16-án (pénteken) Kistarcsán a Csigaházban gyűltek össze a Pest megyei civil élet szereplői abból a célból, hogy a 
Nemzeti Fejlesztési Koncepcióhoz illeszkedő Pest megyei területfejlesztési koncepcióhoz még az előkészítés folyamatában hozzá-
szóljanak, meghatározva ezáltal a megye fejlődési irányait a következő évekre.

Dr. Szűcs Lajos megnyitója, a háttérben 
Vécsey László és Solymosi Sándor
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Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
Törvény 55/B.§-a feljogosítja az önkor-
mányzati adóhatóságot arra, hogy a helyi 
adó és gépjárműadó vonatkozásában a tíz-
ezer – magánszemélyek esetében az ezer 
– forintot elérő adótartozással rendelkező 

adózó nevét, címét és az adótartozás össze-
gét az esedékességet követő 10. nap 0 órától 
a helyben szokásos módon közzétegye. 
Az adófizetési morál erősítése érdeké-
ben az alábbiakban közlésre kerülnek a 
magánszemélyek és társas vállalkozások 
200 000 Ft-ot meghaladó hátralékai 2012. 

november 12-i állapot szerint. Ugyanakkor 
a társas vállalkozások 50 000Ft-ot, valamint 
a magánszemélyek 10 000 Ft-ot meghaladó 
hátralékos teljes listája a város honlapján 
(www.kistarcsa.hu) megtekinthető. 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző

NÉV CÍM Adónem  HÁTRALÉK 
ABA ZRT F.A. 1085 Budapest Kölcsey utca 4. II.E.5. Összesen  239,406.00 Ft 
ARNOLD-KOKO KFT 1131 Budapest Jéggyár utca 11. II/7. Összesen  2,789,526.00 Ft 
BALAJTI TAMÁS JÁNOS 2143 Kistarcsa Eperjesi u. 11. 2.Ép. 3. 3. Összesen  349,281.00 Ft 
BEDŐ KÁROLY (ID.) 2143 Kistarcsa Uzsoki utca 17 Összesen  293,327.00 Ft 
BELLUS BÚTOR FAIPARI KFT 2143 Kistarcsa Kápolna utca 44/b. Összesen  521,608.00 Ft 
BENCSIK JÓZSEF 2143 Kistarcsa Rózsa u. 47. Összesen  272,165.00 Ft 
BENE JÁNOSNÉ 2143 Kistarcsa Fasor u. 02. Összesen  223,836.00 Ft 
BER-GA BAU KFT F.A. 1165 Budapest Hunyadvár utca 61. Összesen  1,638,024.00 Ft 
BERKER. TEAM KFT FA. 1115 Budapest Ildikó u. 21. Levcim Összesen  279,065.00 Ft 
BERTA ISTVÁN 2143 Kistarcsa Baross gábor u. 50. LC. Összesen  353,736.00 Ft 
BIG-BAU UNIO KFT 2143 Kistarcsa Damjanich utca 12. Összesen  641,045.00 Ft 
BÍRÓ LÁSZLÓ ERNŐ 2143 Kistarcsa Batthyány u. 07.C. II. 19. Összesen  623,781.00 Ft 
BUNYIK GÁBOR 5234 Tiszaroff Szabadság tér 1. Lev. Cím. Összesen  212,030.00 Ft 
CAN YANG KFT V.A. 1042 Budapest Kassai utca 9. VI. Em. 40. Összesen  411,823.00 Ft 
CF-BAU KFT 2144 Kerepes Szabadság út 117. Összesen  660,963.00 Ft 
CSAJA MIHÁLY 2143 Kistarcsa Széchenyi u 10. Összesen  1,078,625.00 Ft 
DAUBER 2000.ÉPITŐIP.KER. SZ.BT 2142 Nagytarcsa Árpád fejedelem u. 7. (Lev.Cim) Összesen  705,280.00 Ft 
DEMERGO ÉP.IP. SZOLG. BT. 2143 Kistarcsa Deák ferenc u. 16. Összesen  217,143.00 Ft 
DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLG. KFT 1134 Budapest Váci út 35. Összesen  296,577.00 Ft 
ERDEI JUDIT 1165 Budapest Zsenge u. 70. Összesen  360,946.00 Ft 
EUROINVEST-GROUP KFT 1163 Budapest Lombos utca 29-31. Összesen  685,074.00 Ft 
EUROXTRADE KFT F.A. 1089 Budapest Visi j. utca 12. Összesen  552,947.00 Ft 
EXPRESS HOMA BT 2143 Kistarcsa Móra f. u. 42. Összesen  224,934.00 Ft 
FEKETE GYÖRGY 2143 Kistarcsa Rózsa u. 45. Összesen  643,851.00 Ft 
GAL BAU EUROPA KFT 2143 Kistarcsa Batthyány utca 10 Összesen  249,831.00 Ft 
GAL-BAU 2005 BT 2143 Kistarcsa Batthyány u. 10. Összesen  1,321,159.00 Ft 
GLAITZÁR LAJOS 2143 Kistarcsa Széchenyi u. 43. Összesen  1,674,415.00 Ft 
GYÖRKÖS ZOLTÁN 2143 Kistarcsa Kápolna u. 16./A. Összesen  423,101.00 Ft 
HITELES HELY TAN.AD.ÉS SZ.KFT. 2143 Kistarcsa Deák Ferenc u. 10. Összesen  390,535.00 Ft 
HOBLY KFT 2143 Kistarcsa Akácvirág utca 1/a. Összesen  424,269.00 Ft 
HOME MAKER KFT „VA” 2146 Mogyorod Borvirág út 75. Összesen  226,095.00 Ft 
HÓRUSZ INGATLAN KFT 2112 Veresegyház Huszár u. 1. 1/4. Összesen  451,992.00 Ft 
IGLÁR ZSOLT 2143 Kistarcsa Magyar u. 26/B Összesen  294,747.00 Ft 
INTERTÁRS 2005. KFT „FA” 2143 Kistarcsa Raktár krt. 5. Összesen  1,230,163.00 Ft 
IVI-TRANS KFT. 2143 Kistarcsa Bem u. 48. Összesen  908,500.00 Ft 
KAKTUSZVIRÁG BT.”FA” 2143 Kistarcsa Raktár krt. 1. Összesen  1,418,100.00 Ft 
KASZÁS TIBOR 2143 Kistarcsa Szigetvári u. 06. Összesen  263,658.00 Ft 
KATONA ÉS TÁRSA 2004. BT. 2146 Mogyorod Pf. 57. /LC/ Összesen  253,590.00 Ft 
KÉRI ZOLTÁN 2143 Kistarcsa Dózsa György utca 6 Összesen  471,146.00 Ft 
KIS ISTVÁN 2143 Kistarcsa Harangvirág u. 10/A. Összesen  260,102.00 Ft 
KISTARCSA INVEST KFT „VA” 2143 Kistarcsa Szabadság út 56. Összesen  775,607.00 Ft 
KRISTÁLY PLASZTIK MÜA.FELD KFT 2143 Kistarcsa Síp u. 12. Összesen  566,678.00 Ft 
KUN TIBOR 2143 Kistarcsa Toldi Miklós u. 28. Összesen  236,596.00 Ft 
LEFLER GÁBOR 2143 Kistarcsa Jokai u. 10. Összesen  379,392.00 Ft 
LIFTÉPSZER KER. ÉS SZOLG. BT. 2143 Kistarcsa Vadrózsa u. 40. Összesen  322,220.00 Ft 
LUCULLUS-2001. BT. „VA” 5231 Fegyvernek Dózsa Gy. utca 155 Összesen  279,330.00 Ft 
MASTER SPORT KFT. 2143 Kistarcsa Nagytarcsai u. 6. Összesen  219,761.00 Ft 
MÁTYÁS GYULA 2143 Kistarcsa Árpád vezér u. 95. Összesen  258,160.00 Ft 
MONEY & FASHION KFT 2143 Kistarcsa Völgy u. 44. Összesen  473,379.00 Ft 
MY HOME INVEST KFT. „FA” 2143 Kistarcsa Kossuth lajos út 15. Összesen  568,328.00 Ft 
NAVRATIL LÁSZLÓ 2143 Kistarcsa Vereckei u. 05. Összesen  219,868.00 Ft 
NE-ANDER BT. 2143 Kistarcsa Magyar u. 23. Összesen  214,091.00 Ft 
PAPP ISTVÁN 2143 Kistarcsa Petőfi u. 14 Összesen  328,499.00 Ft 
PATAKI ÉVA 2143 Kistarcsa Széchenyi u. 11. Összesen  414,308.00 Ft 
POLI-FAIR BT. „FA” 3533 Miskolc Mester utca 17. Fsz/1. Összesen  275,005.00 Ft 
POLOHÁNYI JÁNOS 2143 Kistarcsa Móra F. u. 47. Összesen  700,935.00 Ft 
POOLCONTROLL KFT. 2141 Csömör Hunyadi u.21. Összesen  7,192,717.00 Ft 
PORGÁNYI GERGELY DR. 2094 Nagykovácsi Kolozsvár u. 21/23 Összesen  218,021.00 Ft 
PRIMULA-MED KFT. 1022 Budapest Rókushegyi lépcső.7. Összesen  1,682,932.00 Ft 
PRIVÁTE BROK.NETWORK MARK.KFT. 2143 Kistarcsa Arany J. u.35. Összesen  694,626.00 Ft 
QVALITY KER.ÉS SZOLG.KFT. 1135 Budapest Lehel út 61. Összesen  1,182,759.00 Ft 
RÁCZ ÁLL.-ELL NAGYKER KFT. 2143 Kistarcsa Raktár krt.5 Összesen  1,152,468.00 Ft 
RADIÁN KFT 2143 Kistarcsa Mária u. 36. Összesen  376,496.00 Ft 
RAPAI ISTVÁN 2143 Kistarcsa Széchenyi u 66. Összesen  285,891.00 Ft 
REF-COOP BETÉTI TÁRSASÁG 2143 Kistarcsa Völgy utca 30. Összesen  345,906.00 Ft 
RHINO GYM KFT 2143 Kistarcsa Szabadság u.56. Összesen  209,106.00 Ft 
RÓZSASAFE KFT. 4026 Debrecen Péterfia utca 4. II/205 Összesen  510,480.00 Ft 
S.P.B. TUNING KFT „FA” 1139 Budapest Forgách u. 8. I/108. Összesen  2,740,742.00 Ft 
SALAJÁN LÁSZLÓ 2143 Kistarcsa Andrássy u. 18. Összesen  258,338.00 Ft 
SCHERMANN GÁBOR 2143 Kistarcsa Jókai út. 1. Összesen  584,583.00 Ft 
SCHULTZNÉ MOLNÁR ÁGNES 2143 Kistarcsa Petőfi u. 01. Összesen  315,822.00 Ft 
SHERMIRA BT. 2143 Kistarcsa Ungvári u. 13. Összesen  241,582.00 Ft 
SINKÓ CSABA 2143 Kistarcsa Terézia utca 16 Összesen  868,903.00 Ft 
SOÓKY ZSOLT 2143 Kistarcsa Széchényi u. 52/C.1. Em. 10. Összesen  229,513.00 Ft 
STARFACE SZINÉSZ ÉS MODELLÜ.KF 2143 Kistarcsa Rozsnyói út. 7. Összesen  244,614.00 Ft 
STONE DEKOR KFT. 2615 Csővár Madách u. 1. Összesen  901,100.00 Ft 
SZANTER 2001 BT. 2144 Kerepes Szilasligeti utca 2. Összesen  224,502.00 Ft 
SZÉKELY FERENC 2143 Kistarcsa Kőrösi Csoma S. U. 04/A. Összesen  299,646.00 Ft 
SZIKKADT SPED KFT. 2143 Kistarcsa Rózsa u. 45. Összesen  373,661.00 Ft 
SZILABAU 2003KFT. 1136 Budapest Pc. Hegedűs Gy. u.8.Iv/2 Összesen  1,136,874.00 Ft 
SZILASI MÉSZÉPKER BT. 2143 Kistarcsa Nagytarcsai út . 2 Összesen  212,063.00 Ft 
SZITA KFT. 1163 Budapest Prohászka Ottókár u. 29. Összesen  434,084.00 Ft 
SZUPER-BAU VERTIKÁL KFT. „FA” 2143 Kistarcsa Pf.31. Raktár krt. 5. Összesen  1,401,231.00 Ft 
TASGENERÁL KIVITELEZŐ KFT. 2143 Kistarcsa Homok dülő u. 72. Összesen  366,608.00 Ft 
TAX-MAGIC KFT. 1034 Budapest, Bécsi út 163. Iv/15. Összesen  245,857.00 Ft 
TOP GLAS AUTÓÜVEG KER. KKT 3763 Bódvaszilas József Attila utca 2. Összesen  512,678.00 Ft 
TORDAINÉ HORVÁTH MAGDOLNA 2143 Kistarcsa Rákóczi krt 24. Összesen  301,117.00 Ft 
TWIN HAUSE ÉPITŐIP.KFT. 2143 Kistarcsa Dr Tiboldi József ut. 19/A Összesen  751,814.00 Ft 
UDUDNÉ GÁL ERZSÉBET 2143 Kistarcsa Kassai u. 33. Összesen  221,698.00 Ft 
ÚJVÁRI FERENC 2143 Kistarcsa Aulich Lajos u. 34. Összesen  915,620.00 Ft 
ULAKICS LÁSZLÓNÉ 2143 Kistarcsa Rózsa u. 20. Összesen  416,768.00 Ft 
VÁGOVICS ÉS TÁRSA KFT. 1156 Budapest Nyirpalota út 62. Összesen  1,536,854.00 Ft 
VASÚT-KOMPLETT SZOLGÁLTATÓ KFT 2143 Kistarcsa Móra Ferenc u. 109 Összesen  315,760.00 Ft 
VASVÁRI KER.SZOLG.BT. „FA” 2143 Kistarcsa Eperjesi u. 9. Összesen  442,181.00 Ft 
VILLÉRT RT. 1117 Budapest Galvani utca 44. Összesen  238,155.00 Ft 
XANDEX KFT. 3525 Miskolc Arany János tér 1. Összesen  520,363.00 Ft 

Adósok listájának közzététele



Karácsonyi Vásár
2012. december 14-én (pénteken) 
14 órától 16 óráig

A Simándy József Általános Iskola 
aulájában vásárt rendezünk az osztályok 
által készített kreatív, kézműves gyer-
mekmunkákból. 

A vásár ideje alatt a teaházban finom 
süteményekkel és teával várjuk a vásári 
forgatagban megpihenni vágyókat!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Családi nap
Idén október elején rendeztük meg az immár hagyománnyá váló 
családi napot. Az osztályok nagy lelkesedéssel készültek a főzésre. 
Az erre a célra kijelölt helyek gyorsan megteltek. Délben finomabb-
nál finomabb ételek 
közül válogathattunk. 
A zsűrinek is nehéz 
dolga volt, végül 11 
kategóriában hirdetett 
arany-, ezüst- és natúr 
fakanál díjat. A főzés 
mellett folyamatosan 
váltották egymást a 
különböző sportprog-

ramok és bemuta-
tók.

A reggeli beme-
legítés után sor ke-
rült a tanár-diák, a 
tanár-szülő, majd 
a szülő-diák kosár-
labda mérkőzésre. 
A  s or ve r s e nye k 
idén is sok alsós 

osztályt mozgattak meg. Ezenkívül volt még pingpongverseny és 
családi  floorball bajnokság is. A tornateremben mini teniszezni és 
kézilabdázni lehetett. A színpad előtti téren a Marcipán SE fitnesz-, 
a Sentinel SE pedig taekwondo bemutatót tartott. Délután iskolánk 
zenekara örvendeztetett meg bennünket koncertjükkel. Az ered-
ményhirdetés előtt a Harmónia Táncklub fergeteges előadását néz-
hettük meg. 

Az alsós tanító nénik egész napos kézműves foglalkozásokkal 
várták a gyerekeket. Volt gyöngyvasalás, szalvétatechnika, festés, 
papír és gyöngymunkák, fonások, sőt az érdeklődők a rovásírást is 
kipróbálhatták. A Pannónia Néptáncegyüttes idén is táncházzal, 
népviseleti kiállítással és népi játékokkal készült. Idén először a hit-
oktatók is eljöttek és színes programokkal, filmvetítésekkel várták 
az érdeklődőket. 

Volt egészségügyi szűrés és könyv csere-bere is, és sok érdeklődőt 
vonzott a családi kvíz is. 

Az idő ismét nekünk kedvezett, mert egy igazán meleg őszi nap 
után kellemesen elfáradva mentünk haza. 

Őszi programok
Elkezdődött egy új tanév. Még az ősz vége fele járunk, de az iskolás 
gyerekek máris rengeteg új élménnyel gazdagodtak. Iskolánkban 
nagy gondot fordítunk a népi hagyományok ápolására, ezért szept-
emberben a 2.b. osztály szüretelni 
volt Mogyoródon. Itt megkóstolták 
a mustot is, melyet helyben présel-
tek ki. Besegítettek a szőlő szedésé-
be is, utána a pincesort látogatták 
meg, ahol a szőlő feldolgozásába 
tekinthettek be. A hetet egy ferge-
teges szüreti kézműves mulatság-
gal zárták, ahol gyümölcssalátát, és 
szőlővel kapcsolatos papírmunká-
kat készítettek.

A II. Kistarcsai Túrán az egész is-
kola részt vett. Az időjárás kedvező 
volt, 

és a 6 km-es távot az alsósok jól bírták. Közben megfigyelhették 
a körülöttük lévő természetet. Leveleket, terméseket gyűjtöttek, 
amikből őszi díszeket készítettek. 

Márton napról több osztályban is megemlékeztek, Márton napi 
kézműves délutánokat rendeztek. Készültek libás képek, sütemé-
nyek, lampionok, amikkel egy vidám felvonuláson vettek részt. 
Megelevenítettük Szent Márton legendáját is. 

Az 1. d és a 2.b osztály Cegléden Bencze Márton gyapjúfeldolgo-
zó üzemében tett látogatást. Itt végigkísérhették a gyerekek a gyap-
jú útját a birkától a fonalig. Kipróbálták a szövést eredeti szövőszé-
ken és nemezlabdát is készítettek. Amíg az egyik osztály a gyapjús 
programon volt, addig a másik Cegléd városával ismerkedett, ami-
ből nem maradhatott ki egy játszótéri program sem. A gyerekek 
élményekkel telve érkeztek haza. 

Az őszi kiránduláson több alsós osztály is részt vett. Az 1.b tanu-
lói a Mátrában, a 3. d-sek a Gellérthegyen jártak. A 3.e osztály az 
Állatok Világnapja alkalmából az Állatkertbe látogatott, ahol érde-
kes bemutatókon vettek részt. Természettudományos ismereteiket 

a harmadikosok Gödöllőn egy mókás fizikai bemutatón, az elsősök 
pedig a Természettudományi Múzeumban gazdagíthatták. 

Földrajzi és történelmi tudásukat a negyedikesek Vácon és a Par-
lamentben tett látogatásukkal gyarapították. Ezúton is köszönjük 
Vécsey László kép-
viselő úr segítségét, 
hogy ellátogathattunk 
az Országházba. 

Az alsó tagozaton 
a tanítók nagy hang-
súlyt fektetnek a tanu-
lók irodalmi és zenei 
kultúrájának formá-
lására, ezért évek óta 
rendszeresen részt 
vesznek színház-, 
koncert-, és mozielő-
adásokon. 

Óvó nénik látogatása az első osztályokban
November közepén ismét eljöttek az óvó nénik, hogy megnézzék 
hogyan sikerült óvodásaiknak beilleszkedni az iskola életébe. Négy 
első osztályban két órán figyelhették meg a gyerekek munkáját, akik 
bizonyították rátermettségüket. Megmutatták matematikaórán  ho-
gyan mozognak az ötös számkörben, olvasáson pedig már 2-3 betűs 
szavakat olvastak össze. Az eddig tanult mondókákat, versikéket, 
dalokat örömmel adták elő. Ezt követően a tanító nénik és óvó nénik 
a megújult könyvtárunkban megbeszélhették tapasztalataikat. Az 
óvónők örömüket fejezték ki, hogy egy-egy volt csemetéjük milyen 
jól eligazodik a számok és a betűk világában, milyen szépen formál-
ják az eddig tanult betűket.   

György Erzsébet – Adamcsekné Farkas Mária

Ősz a Simándyban

A II. Kistarcsai Túrán az egész iskola részt vett.

A 2.b szüretel
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A Csigaházban október 27-én este 7 órától idén is megrendeztük 
a már megszokott kistarcsai óvoda alapítványi bálját, a Dömötör 
bált. A bál előtti időszak a készülődésről szólt. Persze nem csak az 
óvoda dolgozói sürögtek-forogtak, hanem a szülők is sokat segí-
tettek. Október első felében megkezdődött a kistarcsai és kerepesi 
cégek, vállalkozók és magánszemélyek felajánlásainak összegyűj-
tése. Ezekből a felajánlásokból több mint 70 értékes tombolanye-
reményt állítottunk  össze. A bálon már a vacsora előtt is sokan 
gondoltak a tombolára, így a sorsolás megkezdéséig nagyon sok 
tombolaszelvény kelt el. A legnagyobb nyeremény idén az Andro-
meda Travel Utazási Iroda felajánlása volt. Két 4 fős és egy 2 fős 
görögországi nyaralás szállásdíját lehetett megnyerni. Idén is el-
készültek a mézes macik, amiket szülők, nagymamák és óvónők 
közös erővel hoztak létre. Ha valaki mézes macit, támogató jegyet, 
belépő jegyet vagy tombolát vásárolt, azzal az óvoda alapítványát 
támogatta. Minden évben gondos megszervezéssel, kiosztásra ke-
rülnek a bál előtti feladatok. Ez az idei évben is így történt. Az óvo-
da dolgozói csodálatos asztali díszeket, ötletes fali kompozíciókat 
valamint függő díszeket álmodtak és valósítottak meg. A terem 
rendezésénél fontos szempont volt, hogy az asztalok elhelyezése 
után is elegendő hely legyen a tánctérnek. 

Az óvoda vezetője, Ratimovszky Tiborné rövid beszéddel nyitot-
ta meg a bált. Majd felolvasták a támogatókat. 
Ezután következett egy kis meglepetés. Amb-
rus Viktória „Camila” hastáncművész táncában 
gyönyörködhettek a vendégek. Majd megkez-
dődött a vacsora szervírozása. A menü juhtú-
rós- zöldséges göngyölt csirkemell sajtmártás-
ban, fokhagymás natúr sertésszelet, párolt rizs 
és csemege uborka volt. Vacsora után egy újabb 
meglepetés következett. A „Nemcsak Berry” ze-
nekar zenélt a vendégek nagy örömére. Majd a 
hagyományokhoz hűen a Szaxi Koktél Zenekar 
vette át a színpadot és hajnalig biztosította a jó 
hangulatot.

Köszönjük szépen a támogatóknak és a fel-
ajánlóknak a segítséget! 

Hirsné Mészáros Ágnes

KISTARCSAI TANUSZODA ÚSZÓVERSENY ÓVÓDÁSOK ÉS ALSÓTAGOZATOSOK SZÁMÁRA

Nevezési határidô: 2012. december 05. szerda

09.00-(érkezés 8.30)
 2007-ben születettek 2006-ban születettek
  25m gyorsúszás  25m gyorsúszás
  25m hátúszás  25m hátúszás
    25m mellúszás

2x25m szabadúszás váltó
2007-2006-ban született

Gyermek+szülô
EREDMÉNYHIRDETÉS

11.00-(érkezés 10.30)
 2005-ben születettek 2004-ben születettek
  25m gyorsúszás  25m gyorsúszás
  25m hátúszás  25m hátúszás
  25m mellúszás  25m mellúszás

4x25m gyorsváltó
2005-2004-ben született fiúk, lányok

EREDMÉNYHIRDETÉS

13.00-(érkezés 12.30)
 2003-ban születettek 2002-ben születettek
  25m gyorsúszás  25m gyorsúszás
  25m hátúszás  25m hátúszás
  25m mellúszás  25m mellúszás
  25m pillangó  25m pillangó

4x25m gyorsváltó
2003-2002-ben született fiúk, lányok

EREDMÉNYHIRDETÉS

Nevezés:
- 06-28/470-293 — uszoda pénztár
- email: uszoda.kistarcsa@gmail.com - Valkai Ferencné
- nevezési díj – 1000.- Ft
- szurkolójegy – 500.- Ft

Az uszodában papucs használata kötelezô!

2012. december 08. szombat

Dömötör bál Meghívó a református egy-
ház adventi programjára

December 2-án, vasárnap délután 3 órakor tartjuk szokásos 
adventi játszóházunkat és a kézműves foglalkozást gyer-
mekeknek, a felnőtteknek a koszorúkötést.

Szeretettel hívjuk és várjuk erre a felnőtteket és a gyerme-
keket. A gyerekek felnőttek segítségével ajándékot, megle-
petést készíthetnek, amihez anyagokat, felszerelést biztosí-
tunk. A belépés teljes mértékben díjtalan. A gyermekeknek 
sem kell hozzájárulniuk a barkácsolás költségeihez. Hozza-
nak magukkal festéket, színes ceruzát, ollót, ragasztót.

Akik viszont adventi koszorút szeretnének készíteni, azo-
kat kérjük, hogy hozzák el a már meglévő koszorúalapjukat 
és saját díszeiket. Aki tavalyról nem rendelkezik koszorú-
alappal, a helyszínen önköltséges áron megveheti. A többit 
ingyenesen biztosítjuk.

A barkácsoláson kívül a nagyobbaknak lehetősége lesz tár-
sasjátékra.

A játszóház és a koszorúkötés várhatóan 5 óráig tart majd.

Támogatói lista
Kistarcsa Város Önkormányzata, KIKE, ifj. Juhász István alpol-
gármester, Tőkéczki Zsófia szülei, Györgyi Virág, Huncutka Ba-
babolt, Szilka 2004 Bt., Klacsán Kertészet, Didógrill, Csavarház, 
Monarchia Rétesház, Pizza Mare, Angyal Virág Női Edzőterem, 
Outlet Ruhacenter Zsófialiget, Friss Bolt Zsófialiget, Erzsike Fe-
hérnemű Bolt, Dekoralom Bt., Györkös Cukrászda és Pizzéria, 
Illés Tibor és Illés Tiborné, Virágsarok Jutka néni, Fodor Szilvia, 
Böde Blanka szülei, Terebess Hungária, Zöldike Zöldséges, Amb-
rus Viktória Hastáncművész, Antal Liget Kertészet, Jani Zöldséges 
Zsófialiget, Andi Fodrász-Zsófialiget, Pálmai Virág, M.A. Fodrá-
szat, Műköröm, Biobolt Kistarcsa, Dobó Zsuzsanna Műköröm, Lili 
Kutyakozmetika, Hyginett Kft., Kiss Market Éjjel- Nappali Közért 
- Szabadság út., Boros Nóri szülei, Hunyadi Optika, Botka Papír-
bolt - Oázis Üzletház, Jakab Horgászbolt, Level 2002 Kft. Kistarcsa 
Papírbolt és Csokiparadicsom OTP mellett, Bóna Ildikó fodrász, 
Fényes Csilla kozmetikus, Németh Rita fodrász, Szilas Food, Kis-
tarcsa Tanuszoda, Norbi Update Kistarcsa, Nosztalgia Étterem, 
Kővári Húsbolt Pécel, Nagy Nina Szülei, Schmidt Erika, Párszázas 
Bolt-Zsófialiget, Muskátli Kertészet-Zsófialiget, Sárvári János ve-
gyeskereskedő, Babarczi József, Szekeres Park és Piac-Állateledeles, 
Nemcsak Berry Zenekar, Molnár Zalán szülei, Vlad Robin és 
Lola szülei, Dőringer Hanga szülei, Szekeres Park és Piac, Feny-
ves Vegyeskereskedés, Profile Mentőautógyár, Miklós Erika Etka 
jóga oktató, Márton Nikoletta, Uvacsek Csaba és felesége Kriszti-
na, Béres Gyógyszergyár Zrt., Fülöp Barna szülei, Tündérkuckó, 
Adorjánné Garimberti Ágnes edző, sportoktató, Andromeda Travel, 
13-as Napocska csoport, Bacskai Ádám szülei, Horváth Áron és 
Szandra szülei, Oszterman Zsuzsa, Tanács Emese szülei, Tompa 
Benedek szülei, Méhes Eszter szülei, Győrfi Boglárka és Bíborka 
szülei, Nosztalgia Étterem, Norbi Update- Kistarcsa, Oázis Üzlet-
ház Földszinti Capello Fodrászat, Royal Station sport-, szabadidő 
és egészségközpont, Kisgömböc Étterem, Balogh Gabriella, Országh 
Tiborné, Dombóvári Zoé és Martin szülei.



kistArcsAi hírAdó  város életébôl 11



város életéből kistarcsai híradó12

Kistarcsa Város Önkormányzata a Kistar-
csai Városi Sport Clubbal együttműködve 
az MLSZ jóváhagyásával TAO támogatás-
ból valósíthatja meg a tornaterem létreho-
zását, ebben kérjük a cégek segítségét.

Tisztelt Sportkedvelő Cégvezető!
Kistarcsa Város polgármestereként, mint 
volt testnevelőnek, kiemelkedően fontos 
célom, hogy az általam vezetett város la-
kosságának sportolási lehetőségei bizto-
sítottak legyenek a mindennapokban. Vá-
rosunkban halaszthatatlanul megoldandó 
probléma, hogy a 2012/2013-as tanévtől 
sportiskolaként működő Simándy József 
Általános Iskolában, a mindennapos testne-
velés foglalkozások megtartására csak egy 
9x18 méteres tornaterem áll rendelkezésre.  
A szűkös költségvetés miatt beruházást 
önerőből nem képes az önkormányzat 
megvalósítani. 2012 tavaszán elnyertük 
a Kistarcsai Városi Sport Club bizalmát 
és támogatását, együttműködési megál-
lapodást kötöttünk az egyesülettel annak 
érdekében, hogy tornatermet tudjunk épí-
teni a város fiataljainak.A tervezett torna-
terem a Simándy József Általános Iskolához 
szervesen kapcsolódó létesítmény lesz, a 
sportjellegű felhasználáson túl – méreténél 
fogva – különféle számos rendezvény lebo-
nyolítására is alkalmas lesz. A beruházást 

követően, sporttagozaton a labdarúgás a 
korábbinál sokkal jelentősebb szerepet kap-
hat. A helyi futball klubnak célja, hogy a 
közeljövőben első évfolyamon sportiskolai 
rendszerben futsal osztályt indítson Kovács 
Kálmán, volt NBI-es és válogatott labdarú-
gó vezetésével és irányításával.A beruházás 
tervezett költsége a tervezést megelőző sza-
kaszban 223 millió forint. A beruházáshoz 
szükséges, önkormányzat által biztosított 
önrészen felüli – 100-150 millió forint – ösz-
szeget a Magyar Labdarúgó Szövetség jó-
váhagyásával TAO támogatásból tudjuk 
csak előteremteni.Az MLSZ jóváhagyó ha-
tározatát vélhetően 2012 decemberében kap-
ja kézhez az egyesület. A felajánlott TAO 
támogatások átutalására csak ezt követő-
en, 2013 januárjától nyílik lehetőség. A be-
érkezett támogatások felhasználása 2013. év-
ben megtörténik, hiszen az önkormányzat 
kifejezett szándéka, hogy a beruházás 2013. 
III. n. évben lezáruljon, a létesítmény a kö-
vetkező tanév kezdetére átadásra kerüljön. 
Jelen megkeresésemmel, e számomra és a 
város számára nagyon fontos ügyben ké-
rem megtisztelő segítségét és támogatását. 
Amennyiben módjában áll felajánlást ten-
ni, tisztelettel kérem, szíveskedjen a város 
honlapjáról letölthető szándéknyilatkozat 
kitöltésével és megküldésével megerősíteni.

Solymosi Sándor polgármester

Felhívás Adósság konszolidáció

A jól gazdálkodó 
településeket kompenzálják

Kistarcsa az elmúlt időszakban nem 
vett fel hiteleket, így városunk nem szo-
rul adósságrendezésre. Az országban a 
3200 önkormányzat közül mindössze 27 
olyan városi önkormányzat van, ame-
lyek a jó gazdálkodásuknak köszönhető-
en nem halmoztak fel adósságot. A kor-
mány ezeket a  településeket – köztük 
Kistarcsát is – szeretné valamilyen for-
mában kompenzálni, de egyelőre még 
nem dőlt el, hogy  milyen módon. Fel-
vetődött, hogy ezek a városok a jövőben 
kisebb önrésszel szállhassanak be az 
európai uniós fejlesztésekbe. Mint isme-
retes, Orbán Viktor miniszterelnök  még 
október végén jelentette be, hogy év vé-
géig az 5000 fő alatti települések hitelét 
teljes egészében átvállalja az állam. Ez 
1673 önkormányzat 97,3 milliárdnyi köl-
csönét érinti. Hosszabb – várhatóan csak 
február végéig lezárható - folyamat lesz 
a nagyobb önkormányzatok differenci-
ált adósság átvállalása. Ez 283 település 
514,9 milliárdnyi adósságát érinti. Fede-
zetként az Államadósság Kezelő Köz-
pont (ÁAK) mindkét esetben államköt-
vényt bocsáthat ki. Az önkormányzati 
szféra fő hitelezője három nagybank: az 
OTP, a Raiffeisen és az Erste: (az OTP az 
önkormányzati hitelek több mint 20 szá-
zalékát adta.) Az 5000 fő fölötti telepü-
léseken az adósságátvállalás részleges 
lesz. Az állam itt az adósságszolgálatot 
veszi át, és nem egy összegben fizeti ki 
a ráeső részt, ami az egyes önkormány-
zatok 2012. szeptember 30-án fennálló 
adósságának a 40-70 százalékáig terjed-
het. A rendezésben három minisztéri-
um vesz részt. A BM koordinálásával az 
Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) 
és a Közigazgatási és Igazságügyi Mi-
nisztérium (KIM). Az adósság újraterme-
lődésének megakadályozása érdekében 
a meglévő törvényeket meg kell változ-
tatni. A kormány ezzel azt szeretné eléri, 
hogy az önkormányzatok tiszta lappal 
tudjanak elindulni egy új finanszírozási 
rendszerben.

ELADÓ INGATLAN
Szadán a központtól 500 m-re a főút mellett eladó 
egy 95 m2-es összközműves konvektoros családi 
ház + pince, 76 m2-es melléképülettel 3000 m2-es 

telken, patakkal, gyümölcsfákkal. 
Érdeklődni: 06-20-38-30-71

Pannónia Néptáncegyüttes –
JELENTJÜK, JÓL VAGYUNK!

2012. október 28-án „JÓL MINŐSÜLT” 
együttessé váltunk!
A Martin György Néptáncszövetség által 
kétévente megrendezésre kerülő Néptán-
cosok Országos Bemutató Színpada nevet 
viselő rendezvényen immáron negyedik 
alkalommal jártunk. 
Köszönjük a támogatást, a kitartást és 
bízunk a további sikere-
inkben, amihez minden-
ki, aki velünk van, hoz-
zájárul! Városon innen 
és túl kicsik és nagyok, 
lányok és fiúk, bízhattok 
bennünk, bízunk benne-
tek! Hölgyeim és Uraim, 
köszönjük a 20 évet, bí-
zunk a következő 20 év-
ben is, bízunk Önökben! 

20. ÉVFORDULÓS GÁLAMŰSOR -
„ZENG A LÉLEK, ZENG A SZÓ…”

2012. december 15., 
Gödöllő, Művészetek Háza
Intermezzo, kapocs a múlt, a jelen és a 
jövő között. Fellépnek a régi táncosok, 
akiknek a jelent köszönhetjük és fellép-

nek a jelen táncosai, 
akiktől a jövőt remél-
jük. Folytatjuk! Most 
azonban ismerje meg 
mindenki, miért va-
gyunk JÓL? 
Várjuk 2012. decem-
ber 15-én., 18 órától a 
gödöllői Művészetek 
Háza színháztermé-
ben!

Kérdéseiket ne halasszák holnapra, tegyék fel a 
pannonia.nte@gmail.com címen!
Hívjanak a következő telefonszámok egyikén!
Pöttöm csoport: Liska Zsófia, 30/369-7500
Gyermekcsoport: Vadász Dániel, 30/417-7681
Ifj. és felnőtt csoport: Urbán Barbara, 30/307-2239
Szüvellő csoport: Kelemen Zsuzsanna, 20/583-1114

Látogassák meg 
honlapunkat, a www.
pannoniafolk.hu 
címen, ahol folya-
matosan bővülő 
tartalommal szolgál 
a Pannónia Néptánc-
együttes Kistarcsa.

TAO támogatással tornaterem
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Kistarcsa Város Önkormányzata  
nyilvános pályázatot hirdet

a Kistarcsa 1393/6/A/13 hrsz.-ú és 1393/6/A/14 hrsz.-ú, 
természetben a Deák Ferenc utca 2. szám alatti, az Oázis 

üzletház emeletén lévő önkormányzati tulajdonú 

29,25 m² és 19,52 m² alapterületű üzlethelyiségeinek 
értékesítésére.

A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb összegű vételár megfizeté-
sére tesz ajánlatot, illetve egy ajánlat esetén az, aki a képviselő-testü-

let által megállapított vételár megfizetését vállalja
 Az ingatlanok megvételére 2012. december 12. 12 óráig lehet pályázni, 

a vétel tárgyának, és összegének megjelölésével.
Részletes információ a www.kistarcsa.hu oldalon olvasható.
További tájékoztatás kérhető a Polgármesteri Hivatal vagyongazdál-
kodási ügyintézőjétől

2143. Kistarcsa, Szabadság út. 48, illetve 
telefonon: 06-28/470-712/139 melléken.

Kistarcsa Város Önkormányzata

Kistarcsa Város Önkormányzata
nyilvános pályázatot hirdet a Kistarcsa 3144/23 hrsz.-ú, 

természetben az 
Eperjesi u. 17. szám alatti önkormányzati tulajdonú 

ingatlan (volt fűtőmű) értékesítésére.
A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb összegű vételár 

megfizetésére tesz ajánlatot.
Az ingatlanok megvételére 2012. december 12. 12 óráig lehet 

pályázni, a vétel tárgyának, és összegének megjelölésével.
A pályázatot zárt borítékban, „Pályázat a 3144/23 hrsz.-ú, 
Eperjesi u. 17. szám alatti ingatlan megvételére” jeligével 

ellátva az Önkormányzat részére a
2143. Kistarcsa, Szabadság u. 48.  címezve

lehet személyesen, vagy postai úton benyújtani, úgy, hogy a 
jelzett időpontig megérkezzen. Részletes információ a www.

kistarcsa.hu oldalon olvasható.
További tájékoztatás kérhető a Polgármesteri Hivatal 

vagyongazdálkodási ügyintézőjétől:
2143. Kistarcsa, Szabadság u. 48, illetve telefonon: 06-

28/470-712/139 mellék.

Kistarcsa Város Önkormányzata
nyilvános pályázatot hirdet a Kistarcsa, 1/B/1 hrsz.-ú, 

természetben Széchenyi u. 2. szám alatti, „műhely” megnevezésű, 
120/274 részarány tulajdonú, 120, 4 m² nagyságú ingatlan, 

valamint a Kistarcsa 2 hrsz.-ú, természetben Aulich Lajos u. 2. 
szám alatti,

 „beépítetlen terület” megnevezésű, 212 
m² nagyságú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan 

értékesítésére.
Az ingatlanok megvételére 2012. december 12. 12 óráig lehet 

pályázni, a vétel tárgyának, és összegének megjelölésével.
Részletes információ a www.kistarcsa.hu oldalon olvasható. 

További tájékoztatás kérhető a Polgármesteri Hivatal 
vagyongazdálkodási ügyintézőjétől: 

2143. Kistarcsa, Szabadság út. 48, illetve  telefonon: 06-
28/470-712/139 melléken.

Kistarcsa Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonának ér-
tékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabá-
lyokról szóló 11/2012. (II.24.) számú rendelete, valamint az önkor-
mányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II.24.) számú ren-
delete alapján a következő nyilvános pályázati felhívást teszi közzé:
A pályázat tárgya: Kistarcsa 3144/6 hrsz.-ú, természetben Kistarcsa, 
Eperjesi u. 19. sz. alatt található, „kivett általános iskola” művelési 
ágú 11 101 m² nagyságú ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan).
A pályázat célja, jellege: Kistarcsa Város Önkormányzat üzleti in-
gatlanvagyonába tartozó ingatlanának elsősorban értékesítésére, 
másodsorban bérbeadására, illetve egyéb célú hasznosításra vonat-
kozó nyilvános pályázati eljárás.
A pályázat kiírója által meghatározott minimális vételár:  
220 200 000 Ft, azaz kettőszázhúszmillió kétszázezer forint.
Pályázati biztosíték az Ingatlan elidegenítése esetén: Az ajánlatte-
vőnek az ajánlatának leadásával egyidőben, vagy előtte pályáza-
ti biztosítékot kell letennie, melyet Kistarcsa Város Önkormányza-
tának bankszámlaszámára kell átutalnia (OTP Bank Nyrt. 11742324-
15565804). A pályázati biztosíték összege a megajánlott bruttó vételár 
10%-a, azaz 22 020 000 Ft. A befizetésről szóló banki igazolást, vagy 
készpénz befizetést igazoló okiratot eredeti példányban kell bemu-
tatni az ajánlat leadásakor. Az okiratról készült másolatot a pályáza-
ti anyaghoz kell csatolni. A nyertes pályázó által befizetett biztosíték 
a vételár előlegbe beszámításra kerül.
Az Ingatlan bérleti szerződés keretében történő hasznosítása esetén: 
a fizetendő bérleti díj irányára: 1 000 Ft/m²/hó. A bérleti díj össze-
gén felül a bérlő kötelezettsége a hulladékelszállítás díjának, továbbá 
a tevékenységgel, működéssel kapcsolatos összes költség, közüzemi 
díjak megfizetése is. A nyertes pályázó a bérleti szerződés aláírásá-
val a bérlet időtartamának hosszától függően óvadékot kell fizetnie. 
Amennyiben több pályázat is érkezik, úgy a legmagasabb összeget 
kínáló pályázó a nyertes.
Az ajánlatok benyújtásának helye, határideje: A pályázatokat Kis-
tarcsa Város Önkormányzat székhelyén, Kistarcsa, Szabadság út 48. 
szám alatt, 2012. december 12. 12.00 óráig (a postai úton feladott pá-
lyázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük) lehet benyújtani.
A pályázati kiírás a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, Kistarcsa 
város honlapján, valamint a „Kistarcsai Híradó” című folyóiratban, 
egy országos napilapban, valamint egyéb laphálózatban kerül meg-
hirdetésre.
A pályázat eredményéről a képviselő-testület döntését követően a 
polgármesteri hivatal írásban értesíti a résztvevőket, a döntést köve-
tő 7. munkanapon belül.
Részletes információ a www.kistarcsa.hu oldalon olvasható.

Pályázat az Eperjesi út 19. sz. alatti 
ingatlan eladására

Az ingatlan hasznosítására kötöttséget jelent a Szabályozási Terv szerinti 
építési övezet: GKSZ-1
A pályázati eljárással kapcsolatos részletes szabályokat az Önkormányzat 
vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési 
szabályokról szóló 11/2012.(II.24.) számú önkormányzati rendelet vonatkozó 
előírásai tartalmazzák.
A részletes pályázati tájékoztató térítésmentesen beszerezhető a Polgármesteri 
Hivatal Vagyongazdálkodási ügyintézőjétől. 
Az ajánlattevő köteles 2 651 600.-Ft+Áfa, azaz kétmillió-ötszéznegyvenezer-
ötszáz forint versenyeztetési biztosíték befizetésére. A befizetésről szóló banki 
igazolást, vagy készpénz befizetést igazoló okiratot eredeti példányban kell 
bemutatnia az ajánlat leadásakor. Az okiratról készült másolatot a pályázati 
anyaghoz kell csatolni. 
Pályázattal kapcsolatos információt: Csikós Zsuzsanna vagyongazdálkodási 
ügyintéző ad személyesen vagy telefonon. Telefon: 28/470-711,712/139 mellék.
A pályázatok benyújtási határideje: 2012. december 12-én 12 00  óra

Részletes információ a www.kistarcsa.hu oldalon olvasható.

Pályázati felhívás
Kistarcsa Város Önkormányzata (2143. Kistarcsa, Szabadság u. 48.) nyílt 

egyfordulós pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában lévő Kistarcsa 
0230/134 hrsz. természetben a Móra Ferenc u. 76. szám alatti kivett beruhá-

zási terület megnevezésű 5003 m² nagyságú ingatlanának értékesítésére.
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Ismét nagy sikert arattak a Kistarcsai 
Sentinel SE Taekwondosai az Országos 

Küzdő Versenyen

A XXII. Országos Küzdő WTF Taekwondo Baj-
nokságot 2012. október 22-én rendezték meg Bu-
dapesten. A Soroksári Torna Egyesület Sportcsar-
nokában meghirdetett versenyre 20 klub közel 
260 sportolója képviseltette magát.

Kistarcsáról Hegyes Imre 3 danos mester veze-
tésével egy 4 főből álló csapat indult. Az eredmény 
szemkápráztató, ugyanis 2 arany, 1 ezüst és 1 
bronzérmet gyűjtöttek be Kistarcsa taekwondosai. 
A szurkolók fantasztikus drukkolással szinte 
belehajszolták a versenyzőket a győzelmekbe. 
A Simándy József Általános Iskola volt tanulója 
Pásztor Máté ezüstéremmel és Pásztor Zsolt arany-
éremmel térhettek haza. Molnár Viktor Bendegúz 
első meccsén KO-val, a döntőt 38-2 pontozással 
gyönyörű küzdelemmel fölényesen nyerte. Ezzel 
a győzelmével több kategóriában is feliratkozott 
a Sentinel SE dicsőségtáblájára első: 24 kg-ban, 8 
évesen a legfiatalabb versenyzőként szerzett or-
szágos versenyen aranyérmet.
Soós Roland első meccsén nagyon jól küzdött, de a 
második meccsét szoros küzdelemben elveszítet-
te, így bronzérmes lett.
Összesítésben: Pásztor Zsolt Országos Bajnok
  Molnár Viktor Bendegúz Or-

szágos Bajnok
 Pásztor Máté ezüstérem
 Soós Roland bronzérem

November 17-én a Kistarcsai Tanuszodá-
ban megrendezett vízilabda tornára a za-
vartalanabb lebonyolítás érdekében idén 
nem hirdették meg a gyerekek házi úszó-
versenyét. Nyilván ezzel is magyarázható, 
hogy rekord nevezés történt. Négy korosz-
tályban - felnőtt férfi, női, mini fiú és fiú - 
versengtek a csapatok. A fergeteges han-
gulatú rendezvényen közel száz versenyző 
szállt vízbe, küzdött az érmekért és a „le-
vegőért”. A játékszabályok nem változtak, 
csapatonként 4 mezőnyjátékos és egy kapus 
szerepelhetett. Kétszer hét percig játszhat-
tak a fiúk, a lányok pedig kétszer öt percig. 
A mérkőzéseket Valkai Ferencné és Hajdú 
Péter vezették. 

A torna a minik, 7-9 éves fiúk csatájával 
kezdődött.
1. Vízi Ászok (Lesták András, Rajna Péter, Veres Nimród, Garai Bence, Kovács 
Gábor, Wittinger Barnabás
2. Mini Cápák (Pesztericz Marci, Tóth Benjamin, Botrágyi Gergő, Ragács Bene-
dek, Tóth Benedek)
3. Neptun utódai (Szalai Huba, Kundra Zsombor, Friedsam Zsombor, Unyi Pé-
ter, Bodó Tamás, Kovács László)

A felnőtt férfiak mezőnyében nyolc csapat indult: az Orange G, Öregdiák, Fa-
terok, Búvár Bálnák, Gőzhajók 2.0, Öntkormányzók, Szelíd Farkasok, és a Mar-
gita 344,2 harcos kedvű tagjai mérték össze erejüket. 

A csatát az Öregdiákok (Lesták Norbert, Schuh Thomas, Rapavi Bence, Ka-
kuk Csongor, Bodnár Balázs) csapata nyerte, a Szelíd Farkasok (Komlósi, Szent-
kereszti, Nagy, Varjas, Rajna) és az Orange G (Török, Csernók, Poór, Dr.Palov, 
Országh, Klacsán) együttese előtt.

A fiúknál hat csapat küzdött az érmekért. A győzelmet a Nekem8 csapata 
(Friedsam Bence, Fehér Levente, Decsi Andor, Kovács Márton, Benkő András, 
Szalai Huba) a második helyet a Pankrátorok (Fleischinger, Migály, Szász, Ur-
bán, Rajna, Pesztericz) a bronzérmet a Kékvér (Balla, Fehér, Vízi, Szentkereszti, 
Vesztergombi, Friedsam) szerezte meg a Szőrős Delfinek, a Sukár pónik, és a 
Partravetett Bálnák előtt.

A nők mezőnyében a Fuldokló Kacsák (Pálffi Dorina, Meggyes Dóri, Borcsá-
nyi Betti, Dékány Kinga, Csíki Anna) csapata diadalmaskodott a Szirének (Wé-
ber Eszti, Rajna Juhász Anna, Németh Panna, Galgóczi Flóra, Rajna Enikő) és 

a Margita 344,2 (Aradszki Ildikó, Kobzi 
Mariann, Kobzi Niki, Urbán Judit, Jónás 
Gabriella, Gergely Zsófi) csapatai előtt.

A hagyományokhoz híven, most is 
egész családok, apukák, anyukák, nagy-
bácsik, testvérek mérkőztek meg a díja-
kért. Színesítette a programot Decsi Bá-
lint szaunamester kávés, mézes, citromos 
szaunaszeánszai. Természetesen, mint 
már a visszatérő vendégek megszokhat-
ták, babgulyással csillapíthatták éhsé-
güket a rendezvény nézői, és résztvevői, 
hála Máthé Attila főszakácsnak. A ren-
dezvény fő szervezője Valkai Ferencné az 
uszoda vezetője volt.

Népes mezőny gyűlt össze a 
XI. amatőr vízilabda tornára

Valkai Ferencné és Hajdú Péter
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 Katolikus

 Református

Krisztus Király

A világmisszió – számokban
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A katolikus közösség az egyházi év befeje-
ző vasárnapján (általában november utolsó 
vasárnapján) Krisztust ünnepli, mint ki-
rályt. Ezt az ünnepet, 1925-ben rendelte el 
XI. Piusz pápa. Feltehetjük a kérdést: miért 
vezette be az egyház a huszadik század 
első felében ezt az ünnepet? A még nem is 
száz éves ünnep akkor került az egyházi 
ünnepek közé, amikor már kevés ország-
ban volt királyi hatalom. Az emberek már 
más társadalmi berendezkedésben, más 
államformában éltek. Tehát mért van ez az 
új ünnep? A következő választ adhatjuk: 
Krisztus Király ma is királynak vallhatja 
magát, mint Pilátus előtt, kétezer évvel ez-
előtt. De az ő királysága nem politikai, gaz-
dasági, katonai és pénzügyi hatalom. Ő a 
lelkek királya akar lenni.

Krisztus Királyt ünnepeljük, és szeretnénk 
számára helyet biztosítani a mindennapi 
életben. Észre kell vennünk, hogy számára 
sokszor nem biztosítanak helyet. Ismerős ez 
a mondat: nincs számára hely. Hol hangzott 
el először ez a mondat? Kétezer évvel ezelőtt 
a betlehemi éjszakában. Ott nem jutott szá-
mára hely. Fizikailag nem tudják ma Jézust 
üldözni, csak követőit kitaszítani a szellemi, 
gazdasági, társadalmi életből. Krisztusnak 
helyet kell biztosítani a mindennapi életben. 
Ha a közéletben nem biztosítunk számára 
helyet, akkor az elárvult trónján a gyűlölet 
fog uralkodni. A gyűlölet, pedig újabb gyű-
löletet eredményez. 

Krisztus képzeletbeli koronáját nem sza-
bad a gyűlölet fejére tenni. A gazdagok a 

milliárdosok, a bankárok, a hatalom, az 
erőszak fejére tenni. Sajnos a történelemben 
már sokszor előfordult, hogy a képzeletbeli 
koronát bitorolták. Ezért szenvedtek sokan, 
haltak meg tömegek, s menekültek el orszá-
gokból. A hatalmat úgy kell élni – legyen 
az királyi korona, államfői tisztség, elnöki 
szék, vezetői beosztás – hogy az alattvalók, 
a beosztottak, a nép ne keserűségek, nélkü-
lözések közepette éljen, hanem emberhez 
méltó életet éljenek, az őket megillető anya-
gi javakkal együtt. 

Világunkban vannak természeti jelen-
ségek, például a napfogyatkozás, amikor 
a Hold a Nap és a Föld közé kerül. Ekkor 
kísérteties félhomály van. Az emberiség 
életében is lehet napfogyatkozás. Ilyenkor 
meggyengül a Krisztus iránti hűség. Krisz-
tus és az emberiség közé odaáll a pénz, a 
földi javak túlzott értékelése, a hatalom, a 
gyűlölet, mely kegyetlen tud lenni. Nem 
szabad, hogy időszakonként Krisztus-fo-
gyatkozás legyen az emberiség életében. 

Ha Jézus Krisztus újra megszületne az 
emberiség számára, úgy gondolom, min-
den ugyanúgy történne, mint kétezer évvel 
ezelőtt, kezdve a betlehemi szálláskere-
séssel. Kopogtat Jézus a családok ajtaján. 
Kiszól a házigazda: nem jöhetsz be, nincs 
számodra hely. Kopogtat az újságszerkesz-
tőségben: ne gyere be, nekünk nem kellesz, 
mert akkor másként kell írnunk. Kopogtat 
a színház ajtaján: nem tudunk befogadni, 
számodra nincs szerep. Kopogtat a gyár ka-
puján: nem engedünk be, a te munkád nem 

kell. Kopogtat a bankár ajtaján: nem adok a 
vagyonomból, menj innen el. Íme, a kitaga-
dott Krisztus a 21. században. Mi ezt nem 
tehetjük meg. 

Az elmúlt századok hozták az új Messiá-
sokat, akik ki akarták lopni az emberek szí-
véből Krisztus Királyt. Sokan voltak, akik 
megtévedtek. Mi nem tévedhetünk meg. 
Életemben az a döntő, mit gondolok Krisz-
tusról. Ki nekem Krisztus? Egy elmosódott 
kép kétezer év távlatából? Nem! Egy emlék 
a rég múltból? Nem! Egy bölcs tanító? Igen! 
Egy betegeket gyógyító próféta? Igen! A vi-
lág legszentebb embere? Igen! A világ Meg-
váltója? Igen! Nekünk Krisztus Király egy 
eleven valóság, aki örömben és bánatban 
életünk zarándok útján velünk tart. 

Az Úr Jézus példabeszédet mondott 
egy gazdag emberről, aki idegen országba 
ment, hogy ott királyi méltóságot szerezzen 
magának. Polgártársai azonban követséget 
küldtek utána és tiltakoztak: „Nem akarjuk, 
hogy ez uralkodjon felettünk” Ha Krisztus 
Király zsarnok király lenne, ha csak paran-
csolna, büntetne, mi is tiltakoznánk ellen. 
Ő azonban olyan király, akinek hintója so-
sem volt – mindig csak gyalogolt. Szolgákat 
nem akart – szolgálni ő akart. Mindenkit 
szeretett – senkit meg nem vetett. Ételt, italt 
adott. – beteget gyógyított. Ez a Krisztus 
kell nekünk, – ezt a Krisztust követjük. Ez a 
Krisztus köztünk jár, – sokszor gondoljunk 
rá. Ő soha nem hagy el, – szólj és átölel. Tán 
észre sem veszed, – úgy fogja két kezed. 

Somlai József nyugdíjas plébános

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta , hogy aki 
hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János ev 3,16)
A Bibliában a „világ” szó három értelemben fordul elő: a bűn, a te-
remtett világ és az emberek világának kifejezésére. Igénkben erről 
az utóbbiról van szó. Isten az embert jónak teremtette, de a bűn 
miatt megromlott. Isten mégis szereti ezt a világot.

Minden korban szerették az emberek kettévágni a világot jóra és 
rosszra. A jókat szereti Isten, a rosszakat bünteti…Jézus nem vágta 
ketté a világot jókra és gonoszokra, hanem azt vallotta, hogy min-
denkinek egyformán meg kell térni, mert még a „legjobb” ember 
is csak kegyelemből juthat az üdvösségre. 

Jézus tanítása szerint Isten szereti a világot. Áldozatot hozott 
érte. Azokért is, akik nem szeretik őt. Jézus földi élete volt ez a 
világért hozott áldozat. Az is, ahogy nem értették meg. Az áldozat 
része volt, hogy elfogták, kigúnyolták. Mégis adta az áldozatot! 

Isten könyörült ezen a világon. Ha mi Isten gyermekei vagyunk, 
nekünk is vele azonosan kell gondolkodni, cselekedni! Könyö-
rülnünk kell a világon! Nemcsak az úgymond „jókon”, hanem az 
egész világon! El kell mondanunk nekik, hogy Isten mennyire sze-
reti őket! 

Isten keresi az elveszetteket. Ez a mélységes emberszeretetet az 
oka a missziónak. Miért szereti Isten az embert? Mert Ő a szeretet. 
Ez a lényege. A golgotai kereszten szenvedő Jézusban együtt lát-
juk Isten szeretetét és ítéletét. Ez a kettő csak együtt igaz. 

Isten munkája látható abban, hogy a világban terjed az evangé-
lium, és ma is folyamatosan olyan népekhez jut el Isten Igéje, akik 
eddig soha nem hallották még azt. Amint egykor a mi magyar né-
pünk is keresztyén hitre tért, ugyanúgy jutnak el az Élő Isten fel-

ismerésére olyan népek tagjai, akik mindeddig lelki sötétségben, 
pogányságban éltek. Álljon erre az alábbiakban néhány csodálatos 
példa és számadat!

Hivatalos missziológiai felmérések szerint az afrikai Uganda, 
Tanzánia, Kenya lakosságának mára mintegy 90%-a keresztyén, 
akik nagyon komolyan gyakorolják hitüket. Egy-egy istentiszte-
leten ezrek vesznek részt, hatalmas a lelki éhség az emberekben. 
Ezeknek az országoknak lakói  még a közelmúltban is  megannyi 
babonás  és mágikus pogányságban hittek. Becslések szerint Kíná-
ban ma kb. 100 millió keresztyén élhet, s ha a keresztyénség ilyen 
mértékben terjed a lakosság körében, akkor 30 év múlva az akkori 
Kína lakóinak 30%-a lesz várhatóan keresztyén, azaz mintegy 400 
millió fő!

Az Egyesült Államokban vasárnaponként a lakosság 40-50%-a, 
vagyis fele, vesz részt a különböző keresztyén felekezetek isten-
tiszteletein. Ez hatalmas számarány (összehasonlításul: hazánk-
ban sajnos csak a lakosságnak mintegy 5%-a jár vasárnaponként 
templomba). 

Bárcsak magyar népünk is felébredne lelkileg, és odatalálna Isten-
hez, hogy az élő hit által áldás legyen az emberek mindennapi életén!

Riskó János lelkipásztor

Iszákosmentő  öntevékeny csoport toborzása
Szeretettel várjuk azok jelentkezését, akik szívesen részt venné-
nek iszákosmentő öntevékeny csoportban akár gyógyulni vágyó 
iszákosként, akár segítőként. A jelentkezéseket személyesen 
(Református Lelkészi Hivatal, Kistarcsa, Hunyadi u.17.), vagy 
emailen (risko.marta@invitel.hu) várjuk szeretettel.
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Retró Csoki!
Szerencs – Tokaj-Hegyalja kapuja – hazánk édesiparának egyik fellegvára. 
A városban ma is sok embert foglalkoztatnak az országszerte ismert 
termékeket előállító üzemek. Ide tartozik a Szerencsi Bonbon Kft., amit 1996. 
áprilisában hoztak létre abból a célból, hogy továbbvigye a 120 éves szerencsi 
édességgyártás hagyományait és egyúttal munkahelyet biztosítson a térség 
lakosságának. A Kft. termékpalettája felöleli a szerencsi édességiparban 
egykor gyártott termékek minden fajtáját.

Kezdetben a csokoládéból készült finomdesszertek, ezen belül is 
kiemelkedően a konyakmeggy, a cukor-és csokoládédrazsék, a likőrös drazsék, 
a karamell oldat és a hagyományos mézes puszedli tették ki a termékkört. 
Ezt követte immár negyedik éve a nagyüzemi méretekben előállított ét-, tej 
és fehércsokoládé, ezek különféle fajtái, diabetikus termékek, valamint a 
mogyorókrémek, újabban pedig a cukorka- és karamellaféleségek, továbbá 
húsvéti és karácsonyi figurák gyártása, forgalmazása. Méltán büszkék 

lehetünk magyar édességeinkre és a Szerencsi Bonbon Kft.-
re, ami mindmáig megállja a 
helyét. Hiszen valljuk be, a 
cikket olvasva érezzük a szánkban a macskanyelv ízét. Az édességek 
többek között végre Kistarcsán is megtalálhatóak a Csoki paradicsom 
üzletben (Hunyadi út 11). Termékeik sokszínűek és 
javarészt magyar édességek. (x)

Speedfitness
egy forradalmian új edzésforma Kistarcsán

Ez már űrtechnológia. Köztudott, hogy nulla gravitációnál leépülnek az izmok és jelentős 
csontveszteség is kialakul. A technológiát űrhajósok rehabilitációjában használták először. A 90-es 
években német mérnökök fejlesztették ki az EMS készülékek új generációját, mely nem csak az élsport 
és a rehabilitáció, hanem a szabadidős sportok területén is széles körben elterjedt.
A speedfitness gép kis erősségű váltóárammal feszíti meg az izmokat, ami nem csak biztonságos, de rendkívül hatékony 
módszer is, mivel a testizomzat 90% -át vonja be a munkába. Már heti 2 x 20 perc ráfordítással elérheted céljaidat, 
legyen a cél fogyás, erősítés, alakformálás, vagy akár rehabilitáció:

- ajánlott műtét előtt és műtét után!
- ízületkímélő,
- idősebbek is elkezdhetik!
- hatékony izomépítés

Tegyél egy próbát!
Új vendégek részére decemberben a 
próbaedzés 4500 Ft helyett 2500 Ft!

Duó bérletnél 4 alkalom ajándék
Trió bérletnél 30.000,- Ft kedvezmény

Keress fel minket stúdiónkban!

 Speedfitness Stúdió
2143 Kistarcsa, Szabadság út 54. 
Sárga Szolgáltatóház emeletén
bejelentkezés: +36-70-277-5565 

www.mayafitness.com

Glancsák Erika 
személyi edző
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HELYBEN TERMELT TÖVES ÉS 
VÁGOTT FENYÔFÁK 
KARÁCSONYI VÁSÁRA

Luc, szerbluc, ezüst, duglasz és nordmann fenyôfélékbôl
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VITALITÁS FOGÁSZATI KÖZPONT 
Professzionális
Implant
és Kozmetikai
Fogászat

INGYENES fogászati szűréssel
és konzultációval várjuk Önt!

1162 Bp. Attila u. 68. T: 402-1195
www.vitalitasfogaszat.hu

• vizsgáztatás
• klíma töltés,
•  hivatalos Bosch szak-

műhely

• javítás
•  diagnosztika (motor, 

ABS, stb.)

Varga István,  
magyar rally bajnok, 
autószerelő mester

Nyitva tartás: 
H-P: 8-17-ig

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

3D computeres futóműállító 
technológia

R.H.Dental
Fogorvosi rendelôk és

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

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

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

Várjuk kedves pacienseinket
fogorvosi rendelônkben!

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

fogszabályozás.

Akciós áron cirkon hidak 
és implantációk!

Kistarcsai 
privát rendelésünk:

Hétfô és szerda: 
16–20 Dr. Répay Klára

Szerda 9–14 és péntek 14–20 
Dr. Farczádi Tímea
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2143 KISTARCSA, HUNYADI ÚT 11.  AZ OTP MELETT
ELÉRHETŐSÉG: WWW.CSOKIPARDICSOM.HU | 

INFOCSOKIPARADICSOM.HU

TÖBB MINT 200 FÉLE TERMÉKTÖBB MINT 200 FÉLE TERMÉKTÖBB MINT 200 FÉLE TERMÉK

Szerencsi|KC|Cachet|DolfinSzerencsi|KC|Cachet|DolfinSzerencsi|KC|Cachet|Dolfin

CsokiCsokiCsokiParadicsomParadicsomCsokiCsokiCsokiParadicsom
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PostaNyugdíj
Program

A nyugdíjrendszer változásával az ön-
gondoskodás egyre hangsúlyosabbá 
válik, és nekünk kell megteremtenünk 
idős korunk anyagi biztonságát. Idő-
ben kell elkezdenünk a megtakarítást, 
hiszen akkor tudunk félretenni, amikor 
még aktív keresők vagyunk. 

Kétféle módozatot ajánlunk:
•	 PostaNyugdíj Program Stabil módozatunkat azoknak ajánljuk, 

akik a biztos, kiszámítható megtakarítást részesítik előnyben.
•	 PostaNyugdíj Program Aktív módozatunkat azoknak ajánljuk, akik 

a magasabb hozam reményében vállalják a kockázatosabb meg-
takarítást.

Miért érdemes megkötni?
•	 A biztosítási szolgáltatásokat nem egyenes ági rokon esetén sem 

terheli öröklési illeték, a haláleseti szolgáltatás összege nem része 
a hagyatéki eljárásnak.

•	 A jelenleg hatályos jogszabály szerint minimum 10 éves futamidő 
esetén a lejárati szolgáltatás, illetve a 10 év utáni teljes visszavá-
sárlás kamatadó-mentes.

•	 Élethelyzethez alkalmazkodó, rugalmas díjfizetést tesz lehetővé.
•	 Többféle kiegészítő biztosítás közül választhat igényeinek meg-

felelően.

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


