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2

A város életéből

kistarcsai híradó

Várossá avatás 8-ik évfordulója
2013-ban „Kistarcsa díszpolgára” címet pos mortem Simándy József operaénekesnek ítélték oda
A KIKE Kulturális Hetének záró napján szeptember 22-én délután avatták fel a Simándy Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat (továbbiakban
Simándy Általános Iskola) bejáratánál Szabó Kata keramikus művész nagyszerű alkotását a Kossuth-díjas operaénekes domborművét. A Dallamfa című kompozíció újabb emléket állít a nagyszerű
művésznek. Az átadási ünnepség a KIKE kulturális hetének egyik
kiemelkedő programja volt (következő lapszámban részletesen
beszámolunk az eseményről). A nívós műsorban szerepelt Zsigmond Géza operaénekes, a Magyar Állami Operaház címzetes
magánénekese, Balogh Mirtyll, Hegedűsné Csák Mónika, Lukács
Cecília és Simándi Péter. Ünnepi beszédében Solymosi Sándor
polgármester elmondta, hogy „a kerámia különleges eljárással készült.
A kemencében csak darabokra vágva fért be, ezért az égetés után újra össze
kellett illeszteni, hogy egységes mű keletkezzen. Valahogy így vagyunk
ezzel mi is, az élet más területein. Ehhez az építő tevékenységhez mindig
szükség van segítő társakra, összefogásra.” Simándi Péter – Simándy József fia – édesapja életútját és a kistarcsai gyökereket hangsúlyozva külön köszönetet mondott a KIKE kitartó munkájának, aminek
eredményeként egy újabb Simándy szobor került a városba. Az
ünnepség végén Kereszti Ferenc a KIKE elnöke leplezte le a domborművet. A program a Csigaház előtti téren a Simándy szobor
koszorúzásával folytatódott. A szobor talapzatánál koszorút helyezett el a KIKE, az Önkormányzat, a Simándy család, a Simándy
Általános Iskola, a Simámdy Általános Iskola, a Városi Óvoda, a
Vállalkozók Baráti Köre, Boross György, a Simándy Társaság és
a Fidesz Helyi Csoportja. Köszönjük az
egész héten át zajló
rendkívül színvonalas programot Kereszti Ferencnek a
KIKE elnökének és a
KIKE tagjainak.
A
koszorúzást
követően öt órakor
kezdődött a várossá
avatás 8. évfordulójára megrendezett
ünnepség. A kialaSzabó Kata keramikus a „Dallamfa” előtt
kult hagyományok
szerint, ekkor adják át a város kitüntetéseit is. Az ünnepségen jelen
volt Solymosi Sándor polgármester, ifj. Juhász István alpolgármester, Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző, Hadnagy Zsolt aljegyző,
a képviselő testület tagjai, az intézmények, a civil szervezetek vezetői és Somlai József címzetes apát, nyugdíjas plébános. Az ünnepi műsor a Himnusszal kezdődött, közreműködött a Simándy
József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
fúvószenekara. Várkuti Melinda Márai Sándor Füveskönyvéből
adott elő egy részletet. Ezután Solymosi Sándor ünnepi beszéde
következett. A polgármester mondandója elején összefoglalta az
elmúlt egy év legfontosabb történéseit. Többek között elmondta:
„Elkészült az Eperjesi úti csatorna gerincvezeték….járdát építettünk a
Hunyadi utcában és a Deák Ferenc utcában… nagy örömmel számolhatok
be önöknek arról, hogy a Tölgyfa Óvoda felújítása és bővítése, várhatóan a
napokban befejeződik. A 170 milliós beruházás eredményeként szebb, igényesebb környezetben tölthetik napjaikat a gyerekek és nevelőik…a bővítés már alkalmas lesz a megnövekedett létszám befogadására… sor került
a műfüves pálya megépítésére. A megvalósítás az MLSZ-szel közösen történt…” De kitért a sportegyesületek és civil szervezetek országos
és nemzetközi sikereire is. Itt elsősorban a JamLand táncegyüttes
világbajnoki sikerét emelte ki. Reményét fejezte ki, hogy a jövőben
további sikeres pályázatokkal kisebb és nagyobb beruházásokat
tud a település majd megvalósítani. A polgármester fontosnak
tartja a testvérvárosi kapcsolatok ápolását is, és örömmel számolt

be arról, hogy idén nyáron egy lengyel kisváros, Radomysl nad
Sanem is testvérünkké vált. Az ünnepi beszéd után egy újabb műsorszám következett. Liska Veronika népdalénekes, ének-zene
szakos tanár, művészet-pedagógus karádi népdalokat adott elő.
Ezt követően az ünnepséget kitüntetések és a díjak átadásával
folytatták.
A képviselő-testület döntése alapján 2013-ban a a „Köz szolgálatáért” kitüntetést Cziffra Lászlónénak ítélte oda, aki 2000.
április 10-től dolgozott a Polgármesteri Hivatalban titkárnőként.
Az elmúlt 14 év során három polgármester segítőtársa volt. Élve
a lehetőséggel 2013. nyarán a nyugdíjas életet választotta, de aktivitása továbbra is megmaradt,
hiszen lánya és fia 2 kislány
unokával ajándékozta meg.
A „Kistarcsa városért” elismerő címet idén Dr. Laczay
Péter vehette át, aki a Lavet
Gyógyszergyártó és Szolgáltató Kft. egyik alapítója, többségi
tulajdonosa és több mint 20 éve
a cég ügyvezetője. A kistarcsai
kulturális- és sportrendezvények, valamint a civil szervezetek fő támogatója.
Az Önkormányzattal való
kapcsolattartása
példamutató, több alkalommal közérdekű felajánlást tett a városnak. Koszorúz a jegyző és a polgármester
A felajánlásokat tetőépítésre,
játszótérépítésre fordította az önkormányzat, valamint az ő hozzájárulásából aszfaltozzák le a Batthyány utcát.
A „Kistarcsa díszpolgára” címet 2013-ban post mortem
Simándy József operaénekes kapta. A díjat felesége, özv. Simándy
Józsefné vette át. A halhatatlan művészről fia, Simándi Péter emlékezett meg, aki Körömi Ferenc versével zárta mondandóját. A művész tiszteletére Szerkován János operaénekes Erkel Ferenc: Bánk
Bán című operájának 2. felvonásából a Hazám, hazám című dalt
énekelte el.
Az ünnepi műsort a Vivat Bacchus együttes zárta. A mindig
vidám hangulatot teremtő, főleg bordalokat éneklő hat tagú vokál
2001-ben alakult. Az elmúlt évek során bejárták Európát és a világot, hozzájárulva ezzel a magyar bor jó hírének erősödéséhez.
A műsorukat vastapssal jutalmazta a közönség.
P.Gy.

Városi Művelődési- Sportközpont és Könyvtár programja

Csigaház

október 5.	Tündérkuckó MókaVár 16-19-ig ugrálóvárak,
játszósarok, kézműves foglalkozás
október 5. Kórház bál 20.00-tól
október 8. Törpe-börze 9.00-12.00
október 10. Idősek világnapja 16.00-20.00
október 12. KIKE Nemzeti Est
október 13.	Bababörze: használt gyerekruha és-játékvásár
9.00-13.00
október 19.	Kistarcsai internáló tábor történetét bemutató
előadás 14.30-tól
október 20. Református egyház összejövetele 12.00-20.00
október 26. Dömötör bál
november 7. Közmeghallgatás 18.00-20.00
november 9. 20 éves a KIKE – találkozó a Csigaházban
november 10.	Bababörze használt gyerekruha és-játékvásár
9.00-13.00
További információ: Szilárdi László 06-28-507-147
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Lakossági javaslatok alapján szabályozták a műfüves
labdarúgó pálya használatát
Tudósítás a szeptember 18-án megtartott testületi ülésről

• E
lfogadták Kistarcsa Város Önkormányzat 2013. első féléves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóját
A beszámolóból kiderül, hogy az önkormányzat eredeti költségvetési főösszege
1 156 542 000,-Ft, a 2013. 06.30-i hatál�lyal jóváhagyott módosított költségvetési főösszege pedig 1 374 127 000,-Ft.
Az első félévben 588 347 000,-Ft volt a
bevételi teljesítés, a kiadási oldal pedig
517 425 000,-Ft-al zárult.

Az első félévben két fejlesztési célhoz
kötött hosszú lejáratú fejlesztési hitelfelvételről döntött a képviselő-testület.
Negyvenhatmillió forintot a Tölgyfa
Óvoda támogatásból történő bővítésének, felújításának fedezetére szánták.
A másik hitelt az internáló tábor területén megvalósuló rendőrőrs kivitelezésére költenék. A féléves beszámoló szerint erre 90 millió Ft hitelt vennének fel.
Az említett külső forrás bevonása az év
utolsó negyedévében várható, amennyiben a kormány a hitel felvételét engedélyezné.
• Kistarcsa csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz

A képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi
pályázati fordulójához 5.000.- Ft/fő/hó
összeggel maximum 20 pályázó támogatásával csatlakozik. A képviselő-testület
a pályázók közül – szociális szempontok
szerint – azt támogatja, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelme nem
haladja meg öregségi nyugdíj (28.500,- Ft)
mindenkori összegének 150 százalékát,

azaz 42.750,- Ft/főt, egyedülálló szülő
esetén a mindenkori öregségi nyugdíj 200
százalékát, azaz 57.000,- Ft/főt. A pályázatok elbírálásánál előnyt jelentő még, ha:
• a családban az eltartott gyermekek száma három vagy annál több,
• a pályázó családjában fogyatékos vagy
rokkant személy él.
Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap,
azaz hat egymást követő tanulmányi félév
(a 2014/2015. tanév, a 2015/2016. tanév és a
2016/2017. tanév).
A pályázat benyújtásának határideje:
2013. november 15.

táridővel. A megjelölt határidőig 9 db
pályázatot nyújtottak be, nyolcan kaptak
támogatást. A támogatási keret: 5 250
000 Ft, amiből a képviselő-testület 2013.
II. félévére 1 910 000 Ft-ot kíván felhasználni.
A támogatást kapott a Kistarcsai Városi Sport Club (100 000,- Ft), a Sentinel
Olimpiai Taekwondo Sport Egyesület
(215 000-Ft), a Kistarcsai Sport és Szabadidő Egyesület (200 000,-Ft), a Kistarcsai Kézilabda Egyesület (200 000,-Ft), a
Fenyvesliget
Egyesület
(200 000,-Ft), a „V.U.K.”
Vízilabda és Úszó Egyesület (380.000,-Ft), a „Közösen Értük”Alapítvány
(200 000,-Ft) és a Dömötör
Alalpítvány (415 000,- Ft).
• Lakossági javaslatok
alapján szabályozták a
műfüves labdarúgó pálya
használatát
A képviselő-testület határozatot hozott arról, hogy
a műfüves pálya használatával kapcsolatban keletkező zaj, hang, fény és
egyéb szomszédos ingatlantulajdonosokat zavaró
tényezők elhárítása érdekében meghozza szükséges intézkedéseket és
fél éves tapasztalat után
felülvizsgálva a pályahasználatot. A testület a pálya nyitva tartását a következők
szerint szabályozza. Iskolai napokon:
8.00- 20.00, szombaton: 9.00-14.00, vasárnap: ZÁRVA

• A Tölgyfa Óvoda pályázaton kívüli
pénzt is kap a fejlesztésre
A Városi Óvoda alapítványa (Dömötör
Alapítvány) a Tölgyfa Óvoda felújítási
munkáihoz 600.000.- Ft értékben nyújtott
pvc, ragasztót, szegély és festék anyagokat. Ezt elfogadva a képviselő-testület
az általános tartalék terhére még bruttó
6.600.000.- Ft fedezetet biztosít a Tölgyfa
• 10 civil egyesület kapott támogatást a Óvoda KMOP pályázat során felújításmásodik félévre
sal nem érintett területének fejlesztésére
A civil szervezetek támogatására 2013. (PVC burkolat felújítás, villanyszerelés,
augusztus 28-án pályázatot írt ki az ön- folyosó burkolatcseréje, épület körüli járkormányzat szeptember 7-i beadási ha- daépítés). A munkák elvégzésével a KIVÜ
Nonprofit Kft-t bízták meg. A fejlesztés
összegéből a KIVÜ Kft. az alapszolgálDuguláselhárítás – falbontás nélkül. tatási tevékenység keretén belül a tiszVíz, gáz, központifűtés szerelés. Ázások, csőtörések megszüntetése.
tasági festési munkálatokat és a mosWC-k, mosdók, tartályok cseréje.
dókagylók cseréjét is elvégzi.
Telefon: 06-1-402-43-30, mobil: 06-20-491-50-89
Polgár
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Indulhat a milliárdos ívóvízminőség-javító projekt
Aláírták a tervezési és kivitelezési szerződést

Kerepes Nagyközség és Kistarcsa Város Ivóvízminőség-javító programjához kapcsolódó tervezési és kivitelezési feladatokra 2013.
szeptember 12-én írták alá a szerződést a Polgármesteri Hivatalban. Kistarcsa Város Önkormányzata, mint a projekt gesztora elérte, hogy az 1 milliárd 153 milliós beruházás 100%-os pályázati forrásból, az Európai Unió 906 millió Ft, valamint a magyar állam
250 millió Ft támogatásával valósuljon meg. Az újabb fejleményekről a Társulási Tanács elnökét, Zsiák Péter kistarcsai képviselőt
kérdeztük.
Az elnyert összeg többször változott.
2012-ben önerőre is sikerült pénzt nyerni.
Biztosan készítettek egy végső összesítést. Valójában mekkora pályázati összeg
kerül Kerepesre és Kistarcsára?
Az összeg közel 1,2 milliárd forint, ettől eltérés lehetséges, de ez nagyságrendileg nem
jelentős. A támogatás nem Kerepesre és Kistarcsára kerül, hanem a projektbe épül bele,
közvetetten a két város önkormányzatának
vagyonát növelve. A közbeszerzés, ami most
zajlott le 1 060 000 000 Ft nettó összegű. A kivitelező egy három cégből álló konzorcium.
Szeptember 12-én ünnepélyesen is aláírták az Ivóvízminőség-javító pályázat
kivitelezési szerződését. A két település
polgármestere is jelen volt az aláírásnál,
de ők csak „reprezentáltak”. Kik írták alá
a dokumentumot?
Szeptember 12-én a nyertes konzorcium
(VIANOVA 87 Zrt.-Hajdú és Társai Kft.TEMEN-TRADE Kft.) képviselői és az önkormányzatok által létrehozott Szilas-menti
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás elnökeként én írtam alá a szerződést.
Milyen munkák és feladatok előzték meg
ezt az ünnepélyes aktust?
A szerződés pontos megnevezése: „Kerepes
Nagyközség és Kistarcsa Város Ivóvízminőségjavító programhoz kapcsolódó, vízellátó rendszer ivóvízminőségének javítását célzó, FIDIC
sárga könyv szerinti tervezési és kivitelezési
feladatok ellátása.” Ez a megnevezés a kiviteli terv elkészítését, engedélyeztetését és
a kivitelezési feladatokat foglalja magában.

Dr. Horváth Bánk

kisállatgyógyász
klinikus szakállatorvos

Dr. Henter Áron
Dr. Medgyesi Zsófia
magánállatorvosok

Nyitva: hétköznap 9-20
szombaton 9-12
Mobil: +36-30/ 22-177-23
Telefon: +36-28/ 490-369
2144 Kerepes, Szabadság út 65.
(3-as út)
www.kerepesvet.hu
e-mail: info@kerepesvet.hu
Kívánságra házhoz megyünk!

A konzorcium három cégből állt össze. Ebből látható az elvégzendő feladat nagysága
és összetett mivolta is.
A projekt abszolút kezdete egy 2006-ban
elkészült tanulmány megszületése volt. Következő nagy lépés volt 2009 decemberében
a társulás megalakulása és a pályázat benyújtása. Ezután zajlott az első ütem, melynek előkészítő fázisként a tanulmányok elkészítése volt a feladat. Ezen tanulmányok
képezték a második ütem pályázati anyagát, melynek támogatásáról 2012. I. félévében döntöttek.

jóval a megadott határidőn belül megkezdődött.
A kistarcsaiak mit fognak érzékelni a beruházásból és ezt mikor fejezi be a győztes
kivitelező?
Az elkövetkezendő lépések első és legjelentősebb feladata a tervezés, hiszen a beruházás FIDIC sárgakönyves rendszerben valósul
meg, vagyis a kiviteli tervek készítése is a kivitelező feladata. Elsődlegesen a terület vízbázisainak kútjait kell rendbe tenni, azután a
tisztítási technológiát kell a megfelelő európai színvonalra emelni, ehhez kapcsolódóan

A megállapodást a konzorcium vezetői és Zsiák Péter a társulás elnöke írta alá

A második ütemben - ami jelenleg is tart
- az engedélyes tervek elkészítése zajlik.
A tervezésre és kivitelezésre kevesebb,
mint 500 nap áll rendelkezésre, ami tartalmazza az 5 hónapos próbaüzemet is.
Kerepes polgármestere szóvá tette, hogy
nagyon hosszú volt az előkészület. Biztos
van összehasonlítási alapjuk más települések hasonló projektjeihez, tényleg csak
itt húzódott el ez a munkafázis?
Valóban sok időt vett igénybe az előkészítés, de ez a hasonló pályázatokra is jellemző. Többszöri egyeztetésen vettünk részt
a Közreműködő Szervezetnél (NKEKNemzeti Környezetvédelmi és Energia
Központ Nonprofit Kft.), ahol volt szerencsénk találkozni az Irányító Hatóság
vezetőjével és a többi projektvezetővel is.
A Közreműködő Szervezet tájékoztatása
szerint akkor tekintik veszélyeztetettnek a
zajló projekteket, ha a kivitelezésre a szerződéskötés 2013. december 31-ig nem történik meg. A mi projektünk megvalósítása

vezetéket kell kiépíteni, valamint a meglévő
vezetékek átmosása és rekonstrukciója sem
maradhat el. A gyorsabb előrehaladás végett
részekre bontják a feladatokat, hogy a különböző engedélyek megérkezésekor a munkafázisok ütemezve induljanak és haladjanak.
A kivitelezési tervek elkészítését, a tervek
engedélyeztetését követően indulnak meg
év végén, jövő év elején a tényleges munkavégzések, elsősorban a kerepesi vízműtelep,
valamint a kutak környékén, azután Kistarcsán, az Eperjesi úti lakótelepen. A várható
befejezés a szerződés szerint ötszáz nap,
tehát valamivel kevesebb, mint másfél év.
Ez azt jelenti, hogy 2014 augusztusában a kivitelezőnek el kell indítania a próbaüzemet,
úgyhogy a jövő év nyarán a munkák nagy
részének be kell fejeződnie. A projekttel
2015 első felében kell elszámolnunk a Közreműködő Szervezet felé, mely az előkészítő
munkálatokhoz hasonlóan szintén nem lesz
érzékelhető a lakosság számára, de hosszadalmas eljárás.
P.GY.
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Kistarcsai bringások a Fertő tó körül

A Fenyvesliget Egyesület júliusban kerékpár túrát szervezett a Fertő tó körül. A két
napos túrán - kicsik és nagyok - több mint
20-an vettek részt. Két távot lehetett teljesíteni, egy hosszabbat és egy rövidebbet.
A 130 km-es az egész tavat megkerülte, a rövidebb, ami 86 km-es volt, itt a táv
egy részét rövid hajózással váltottuk ki.
A nulladik napi első éjszakát sátorban dideregve egy fertőrákosi kempingben töltöttük. Másnap reggel táborbontás után nekivágtunk az első szakasznak, ami a csapat
nagyobbik részének 56 kilométeresre sikeredett, de egy maroknyi lelkes fiatal több mint 100 km-el zárta az első napot. Az éjszakát
ismét kempingben, de már Ausztriában töltöttük. Egy kellemes közös vacsora után fáradtan zuhantunk be sátrainkba. Másnap reggel már csak 30 km várt ránk, amit jó tempóban
sikerült teljesíteni, és kora délután visszatértünk Magyarországra, és egy kis pihenő és
egy jó ebéd után, este már mindenki a saját ágyában pihenhette ki ezt az élményekben
dús két napot. Jövő nyáron talán a balatoni körtúrát vesszük célba.
Vass Ferenc szervező, Fenyvesliget Egyesület

Október 6-án vasárnap lesz a városi búcsú

Október első vasárnapja a Rózsafüzér Királynője ünnepe, a Kistarcsai Katolikus Templom
búcsúja. Október 6-én fél 11-kor kezdődik az
ünnepi szentmise, utána a kistarcsai hívők körmenettel emlékeznek azokra, akik valamikor
itt éltek és templomot építettek. Ezen a napon a
Búcsú téren színes vásári forgatag fogadja majd
az érdeklődőket. Az önkormányzat hetedik alkalommal rendezi meg a kirakodó vásárt és a
gyerekeknek a vidámparkot.

Nevelőszülőket keresnek!
A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
nevelőszülők jelentkezését várja, az alábbi feltételek szerint:
Nevelőszülő az lehet, aki
−− magyar állampolgár, illetve bevándorolt,
vagy menekültként elismert személy;
−− cselekvőképes, büntetlen előéletű;
−− 24. életévét betöltötte;
−− a gondozott gyermek és közte legalább
18, legfeljebb 45 év korkülönbség van;
−− a nevelőszülői felkészítő tanfolyamon
részt vett;
−− fizikailag, pszichésen alkalmas a gyermeknevelésre;
−− otthona, környezete alkalmas a gyermeknevelésre.
Kérdéseikkel forduljanak munkatársainkhoz a 3232-900-as telefonszámon, illetve a
neveloszuloiszolgalat@tegyesz.hu email
címen.
További információkért keressék fel honlapunkat: www.tegyesz.hu

Közmeghallgatás
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 7-én (csütörtökön) 18.00 órától 20.00 óráig közmeghallgatást tart a Csigaházban (2143
Kistarcsa, Deák F. u. 1.), melyre ezúton
tisztelettel meghívom.
Solymosi Sándor polgármester

Idén a gödöllői Belvárosi Napok vendége Kistarcsa volt
A szeptember 7-én és 8-án
a Gödöllőn az Alsópark
kastély előtti füves területén és az autóforgalom elől
lezárt Ady Endre sétányon
megrendezett eseményen
szombaton délután fél háromkor a nagyszínpadon
mutatkozott be Kistarcsa.
Városunkat a Harmónia
Tánccsoport és a Pannónia
Néptáncegyüttes képviselte. A nagyszínpad közelében kapott helyet a város pavilonja, ahol kiadványok, Kistarcsa
kulturális rendezvényeiről készített képes tablók tájékoztatták az
arra sétálókat. A rendezvényen megjelent Solymosi Sándor polgármester, aki a város pavilonjánál személyesen beszélgetett az
érdeklődőkkel. Szilárdi László és Kapitány József kakaspörköltje
pillanatok alatt elfogyott. A Belvárosi Napok idei hétvégéje talán
soha ennyi érdeklődőt nem vonzott, mint az idén. Az esti nagykoncertekre, kb. 4000-en voltak kíváncsiak. A szombat reggeli futáson is több mint 4000-en vettek részt.

Szombat délelőtt a nagyszínpadon Gödöllő sport és
művészeti csoportjai mutatkoztak be, miközben a Civil
utcában a város egyesületeinek, baráti közösségeinek
képviselőivel lehetett találkozni. Sokan voltak kíváncsiak a Magyar Teátrum Színház sátrában bemutatott
előadásokra. Ugyanitt szeptember 7-én, szombaton délután nagy érdeklődés mellett tartottak szakmai beszélgetést „Magánszínházak – művészet és üzlet” címmel.
A beszélgetésben részt vett Németh Kristóf a Játékszín,
Karinthy Márton a Karinthy Színház, Román Sándor
az
ExperiDance
és Fekete Péter a
békéscsabai Jókai
Színház
igazgatója. Ezen a hétvégén
jelentette
be az Invitel Zrt.,
hogy a távközlési
cég szeptembertől
ingyenes
WiFiszolgáltatást nyújt
Szilárdi László, Gacsályi Ádám,
Gödöllő főterén.
Solymosi Sándor és Vass Ferenc
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Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!
A korai felismerés eszköze a mammográfiás szűrővizsgálat.
A Kistarcsán lakó 45–65 éves nők, akik utolsó
mammográfiás vizsgálata óta eltelt 2 év, meghívólevelet
kapnak, amin szerepel, hogy mikor várják őket
a Flór Ferenc Kórházban
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
tel.: 06 (28) 507-126) vizsgálatra.

2013. szeptember 17-30.
Vegyen részt Ön is a mammográfiás
szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat ingyenes.

Információ:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

tel.: 06 (1) 465-3823

A lehetôség adott! Éljenek vele!
KISTARCSAI INTERNÁLÓ TÁBOR EMLÉKMÚZEUM

nyílik a volt Kistarcsai Tábor területén
ennek keretében

2013. OKTÓBER 19-én
14.30 órától

TÖRTÉNELMI EMLÉKNAPOT
szervezünk a Csigaházban
Mobilszámon
hívható Kistarcsai
Rendőrőrs járőre
Tisztelt Kistarcsai Lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket,
hogy a Kistarcsai Rendőrőrs
járőre az alábbi telefonszámon érhető el: 06-70-263-4334.
Amennyiben bármi bejelentenivalójuk lenne, kérjük a fenti
számon tegyék meg, hiszen ez
a leggyorsabb út a bűnmegelőzés érdekében.Vigyázzunk
egymásra!
Tisztelettel: Ignéczi József
r. őrnagy őrsparancsnok

Szeptembertől újra üzemel a KIVÜ Kft. honlapja
Július végén a szolgáltató technikai hibája miatt nem lehetett elérni a
honlapot. A műszaki hiba elhárítását követően szeptember első felében újraindították a KIVÜ Kft. oldalát.
www.kivu.hu

Idén november 23-án rendezik meg a
jótékonysági Erzsébet-Katalin bált
A Vállalkozók Baráti Köre november 23-án
szombaton este hét órától az önkormányzattal közösen szervezi meg a rendezvényt. Az
első jótékonysági Erzsébet-Katalin bált két
évvel ezelőtt novemberben rendezték meg.
Akkor a bál teljes bevételét – 750 ezer forintot – a katolikus templom előtti sétány és park
felújítására ajánlották fel. Érdeklődni hétköznap a Vállalkozók Baráti Köre elnökségi tagjainál, valamint Juhász István elnöknél lehet.
Sok szeretettel várnak minden érdeklődőt!
APRÓHIRDETÉS
Termelői méz kapható! Kistarcsa, Holló u. 19 Tel: 06-30-8695261

Programok:

• S
 olymosi Sándor polgármester megnyitó
beszéde
• Vass Ferenc alapítványi elnök tájékoztatója az alapítványról és annak céljairól
• Gacsályi Ádám, alapító tag előadása
• Bank Barbara történész, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának
levéltárosa (Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett) előadása
• Zsákai Piroska hiteles történetei
• 
az internáló tábor bejárása idegenvezetéssel
melyre szeretettel meghívjuk.
„Kistarcsai Internáltak Emlékéért”
Alapítvány

A Batthyány utcában szilárd burkolatú út épül
A Batthyány u. még szilárd burkolattal nem rendelkező részén október
végéig aszfalt burkolatú út
épül. Az építés során az út
alatti csapadékvíz áteresz
is megújul, ami a jövőben
biztosabban levezeti az intenzív csapadékvizeket is.
Az útszakasz mentén levő
gyalogjárda egy része is
felújításra kerül. A beruházás az Önkormányzat közreműködésével a
LAVET Kft. közérdekű
felajánlása mellett valósul
meg.
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Átadták a forgalomnak az M0-s autóút új szakaszát
Augusztus 31én átadták a
f or g a lo m n a k
az M0-s autóút 51-es főút és
az M5-ös autópálya közötti
újonnan épült
6,3 kilométeres

Völner Pál államtitkár átvágja a nemzeti
színű szalagot

szakaszát, az autósok mostantól
több mint 75 kilométer hosszan folyamatosan haladhatnak a körgyűrű megépült, az M1-es autópálya
és 11-es főút között szakaszán. Az
átadó ünnepségen Tarnai Richárd,
Pest megyei kormánymegbízott is
részt vett.
Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infrastruktúráért
felelős államtitkára az ünnepélyes átadáson kiemelte: a beruházással lezárult a déli szektor bővítésének utolsó üteme, ezzel a
szakasszal nyerték el értelmüket az M7-es és az M6-os között,
illetve az M6-os és az 51-es főút között elkészült fejlesztések. Az
M0-s autóút M5-ös autópálya és 51-es főút között új nyomvonalon

FOLYTATÓDIK AZ ÉLETMÓDKLUB!
Szeretettel várjuk az egészséges életmód és betegségmegelőzés iránt érdeklődőket a következő előadásokra:
Október 9. – Inkább lent, mint fent? - Mit kezdjünk a depresszióval
Október 16. – Nem minden jó, ami édes?
Október 23. – A koffein veszélyei
Október 30. – Rossz szokásaink legyőzése
November 6. – Stressz, a rohanó világ népbetegsége

HELYSZÍN: KISTARCSA, SZENT LÁSZLÓ út 59. Időpont: 18h
A RÉSZVÉTEL DÍJTALAN - Előadó: Raymond Torres (USA)
Tolmács: Torres Marietta
Az előadásokat ételbemutató követi (egészséges, növényi
alapanyagokból készült ételek)

További infó: 0630 509-7412

megépült - kétszer három forgalmi és egy-egy leálló sávos - szakasza az útgyűrű keleti és déli szektorát kapcsolja össze, a modern
technológiával épült 6,3 kilométeres új szakasz révén nemcsak
folyamatossá, de biztonságosabbá és gyorsabbá válik a közlekedés. Hangsúlyozta azt is, hogy az útszakasz nemcsak az ott élők
életét és az átutazók helyzetét könnyíti meg, de tranzitjellegéből
adódóan európai jelentőségű is. Az Új Széchenyi Terv forrásaiból
megvalósult projekt átadó ünnepségén Tarnai Richárd Pest megye kormánymegbízottja elmondta, a most megépült M0-s szakasz nemcsak a fővárost elkerülni
szándékozóknak nagy segítség,
hanem Pest megye közlekedését
is jelentősen megkönnyíti és gyorsítja. „Minden olyan kezdeményezést támogatunk, amely az itt élők
életét kényelmesebbé teszi”
(MTI/Pest Megyei Kormányhivatal)

Dr Tarnai Richárd
Pest megye
kormánymegbízottja

Vécsey László
országgyűlési képviselő
sajtóközleménye

A munka tisztelete
Megfeszített munka áll mögöttünk, és sok
feladat vár még ránk. Ahogy az ország úgy
a régiónk is jobban teljesít. Hiszem azt,
hogy közös munkával és együttműködéssel a jövőben sikeresekké válhatunk.
Jó úton haladunk!
A régió településeinek vezetőivel közösen dolgozunk az itt élő
emberekért. Gödöllő városa sajnos gyakran kivétel tekintettel
arra, hogy annak polgármestere és képviselő-testületének többsége nem kíván együttműködni az itt élők életének könnyítését
célzó kormányzati intézkedésekben.
2013 novemberében újabb rezsicsökkentés várható, amely az
elmúlt évtizedek legjelentősebb eredménye. Minden erőmmel
azon vagyok, hogy a megfelelő intézkedésekkel minél előbb lehetővé tegyük a bevezetését, könnyítve ezzel a magyar családok
helyzetét.
Látható, hogy a bukott baloldal már megkezdte a jövő évi
kampányát. Én az elvégzendő feladataimra koncentrálok, az
eredményekre összpontosítok, mert ez szolgálja a bennem bízó
választópolgárok javát. A Fidesz-KDNP-ben az országgyűlési
képviselő jelöltsége kérdése csak hónapok múlva, a kampány
kezdetekor lesz időszerű.
A bukott baloldal semmilyen kampányízű spekulációja nem
téríthet le munkám útjáról, melynek célja, hogy minden gödöllői
régióban élő választópolgár egy fejlődő, biztonságos és otthonos
településen élhessen. 
Gödöllő, 2013. szeptember 11.
Vécsey László, országgyűlési képviselő
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14 csapat fôzôtt

a II. Kistarcsai Kakasfôzô Fesztiválon
Kistarcsán egyre népszerűbbek a gasztrorendezvények. A KIKE
által szervezett Görhönyfesztivál volt az első – a település határán is túlmutató – rendezvény, ami tömegeket mozgatott meg a
városban. A Kistarcsai Váltók Egyesülete évekig szervezett főzőfesztivált. Ez két éve megszűnt. A januárra időzített böllérfesztivál és az augusztus 20-ra programozott Kakasfőző Fesztivál
azonban egyre népszerűbb. Persze a sikerhez mindenképpen
kell egy erőteljes önkormányzati támogatás, mert pénz és jó háttérszervezés nélkül ez nem megy. Ezeknek a rendezvényeknek
a fő szervezői, Szilárdi László a Művelődési Ház igazgatója és
ifj. Juhász István alpolgármester. Az Ifjúság tér és környéke pedig – a nagy közönség befogadó képessége miatt – Kistarcsán a
legalkalmasabb helyszín. Legutóbb augusztus 20-án volt főzés a
városban. A II. Kakasfőző Fesztivál a résztvevő csapatok számát
tekintve csúcsot döntött. (ez még egy-két évig biztosan így lesz).
Idén összesen 14 csapat indult: a Pannónia Néptáncegyüttes, Julcsi Csodamanodája, a Fidesz helyi szervezete, a Polgármesteri
Hivatal, a Vállalkozók Baráti Köre, az Alapszolgáltatási Központ,
a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (az előző lapszámban tévesen Klacsán Lajos csapataként említettük meg), ER-GÉ Söröző,
Fenyvesliget Egyesület, Ovi-kakasok, Kistarcsai VSC, az MSZP
helyi szervezete, Kápolna utca csapata, Flór Ferenc Kórház Sebészeti Osztály csapata, versenyen kívül halászlével nevezett a
Gödöllői Járási Hivatal dr. Urbanics Gábor vezetésével.
A feltételek tavaly óta nem változtak, vagyis a nevező csapatok
a kakasfőzéshez egy kakast, fát, székeket, asztalt, víz- és áramvételi lehetőséget, valamint folyamatos műsort kaptak. A versenykiírás szerint a kakasokból bográcsban bármilyen ételt lehetett
készíteni. Az ételeket háromtagú zsűri bírálta el, elnöke Herczku
János életmű-díjas szakács volt, a zsűribe meghívták Wittner
Mária országgyűlési képviselőt és Vécsey Lászlót, Pest megye 4.
számú Gödöllői Egyéni Választókerületének országgyűlési képviselőjét. A fődíjat a Kápolna utca csapata kapta tanyasi gombás kakaspörkölt kapros túros galuskájáért. Összesen hat kategóriában hirdettek győztest.
A legjobb íz kategóriában: 1. Kápolna utca, 2. Fidesz helyi szervezete, 3. Polgármesteri Hivatal

A legszebb megjelenített étel: 1. Fidesz
helyi
szervezete,
2.
Fenyvesliget Egyesület,
3. Kápolna utca
Hagyományos elkészítés: 1. Kistarcsai VSC,
2. Pannónia Néptáncegyüttes, 3. Ovi-kakasok
Legötletesebb
ételrecept: 1.Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre, 2.
Fenyvesliget Egyesület,
3. Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat
Legjobb vendéglátó: 1.
Julcsi Csodamanodája,
2. Vállalkozók Baráti
Köre, 3. Flór Ferenc Kór- Solymosi Sándor, Vécsey László
ház Sebészeti Osztály
és Urbanics Gábor
Legjobb csapat: 1. Flór Ferenc Kórház Sebészeti Osztály, 2. Alapszolgáltatási Központ, 3. ER-GÉ Söröző
Az eredményekből is látszik, hogy egy-két csapatnak sikerült
több helyezést is elérni. Ilyen volt a győztes Kápolna utca, a
Fenyvesliget Egyesület, a Fidesz helyi szervezete és a Flór Ferenc
Kórház Sebészeti Osztály. Dr. Urbanics Gábor a Gödöllői Járási
Hivatal vezetője is szívesen jött a főzőversenyre, de versenyen
kívül indult, mert saját bevallása szerint bográcsban profi módon
csak halászlevet tud főzni.(Megkostóltuk, tényleg!) Az érdeklődő
közönség 500 Ft-os jegy ellenében kóstolhatott. Becslések szerint
700 adag fogyott el.
A színvonalat emelte, hogy délután fél háromtól este tízig folyamatos műsor zajlott a színpadon. A műsor szüneteiben és az
esti utcabálon a Böllérfesztiválon nagy közönségsikert aratott
Prestige Band játszott. A szervezők ígérete szerint jövőre, már
nemzetközi versenyként hirdetik meg a Kakasfőző Fesztivált
P.GY.

Kategória győztesek

Legjobb vendéglátó: Julcsi Csodamanodája

Legötletesebb ételrecept: Vállalkozók Baráti Köre

A legjobb íz: Kápolna utca

A legszebb megjelenített étel: Fidesz helyi szervezete

Legjobb csapat: Flór Ferenc Kórház Sebészeti Osztály

Hagyományos elkészítés:
Kistarcsai VSC
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Kedvezőbbé váltak a térítési díjak az
Idősek Nappali Ellátásánál

Erdély szívében - otthon
A Simándy József Általános Iskola egy kis diákcsoportja Erdélyben járt, Torda-Aranyos vármegyében, annak is a szívében,
az 1200 méter magas Székelykő árnyékában fekvő Torockón.
Már az első napon meghódították a csodálatos sziklatömböt,
mely valóban drámaian magasodik az apró település fölé. Rácsodálkoztak Közép-Európa legrégibb parasztházára, mely
1680-ban épült. A lányok Ida néni Múzeumában fejükre tehették a híres torockói aranypártát - próbálván megfejteni a régi
idők cifra nyomorúságát. (A helyiek így mondták: „A torockói
ember úgy dolgozik,
mint egy rabszolga,
de úgy él, mint egy
király”.)
A zuhogó esőben egy feledhetetlen órát töltöttek
egy kétszáz éves
székely
boronaházban.
Lenyűgözte őket a híres
tordai
sóbánya,
majd végigbarangolták a Tordai-hasadékot, miközben Szent
László királyunk tekintete vigyázta útjukat. Hazafelé tisztelegtek nagy magyarjaink sírja előtt a kolozsvári Házsongárdi
temetőben, majd megmosolyogták a Mátyás király szülőházán lévő feliratot: itt született a nagy román…
Szomorúan lépték át a mesterséges határt, s arra gondoltak:
mégis milyen jó magyarnak lenni, mert határ ide, határ oda,
de Otthon jártak! Otthon, mely jövőre is visszavár.
Köszönetünket fejezzük ki a PATRONA HUNGARIAE
Gyógyszertárnak, hogy – mint a múltban többször is – támogatták erdélyi utunkat!
Major László András a túra szervezője és vezetője
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(Idősek klubja)!
Az idősek klubja a szociális és
mentális támogatásra szoruló,
önmaguk ellátására részben
képes időskorúak napközbeni

dosította az intézményi térítési
díjakról szóló rendeletét. Ennek
megfelelően az Idősek Klubjában fizetendő térítési díjak az
alábbiak szerint változtak:

Havi jövedelem

Térítés mértéke

0-90.000,- Ft
90.000,- 114.000,- Ft
114.000,-

térítésmentes
50%
100 %

gondozására szolgál. Segítséget
nyújt hivatalos ügyek intézésében és az idősek életminőségének megőrzésében, javításában.
Az idősek klubja keretében nappal igénybe vehető szolgáltatást
nyújtunk a saját otthonukban
élő, egészségügyi állapotuk és,
vagy idős koruk miatt önmaguk ellátására részben képes
kistarcsai lakosok számára.
A szolgáltatás célja a napközbeni tartózkodás, a társas kapcsolatok kialakítása, ápolása
a hasznos időtöltés mellett, a
higiéniai szükségletek biztosítása.
Célunk az igénybevevők részére állapotuknak megfelelő
napi életritmust biztosító közösségi szolgáltatások nyújtása.
Kistarcsa Város Képviselőtestülete augusztusi ülésén mó-

Fizetendő térítési
díj/nap
0,- Ft
23,- Ft
45,- Ft

A szolgáltatást igénybevevőknek lehetőségük van az
alábbi foglalkozásokon való
részvételre:
• kézműves foglalkozás,
• zenehallgatás,
• filmklub,
• egyéb szabadidős-és memóriafejlesztő tevékenységek /
vetélkedők,
• társasjáték,
• segítő beszélgetés
A szolgáltatást minden munkanapon 8-14 óráig lehet igénybe
venni. Várjuk klubunkba az
érdeklődő kistarcsai nyugdíjasokat.
Pálfi Kálmánné,
Alapszolgáltatási Központ
2143 Kistarcsa Batthyány u 2/a
06-20-568-7627; 06-28-742-083
alapszolg@digikabel.hu
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Minden csapat ingyenesen használhatja, akár késő este
is a megvilágított pályát.
A helyi fiatalság örömmel fogadta és szívesen is
használják, ha kedvező az időjárás. A csapatok egy
része előre lefoglalja a pályát és játékot szervez rá.
Mindenkinek örömmel és jó szívvel ajánlja a Szekeres
Park tulajdonosa.
A téli időszakban jégpályaként tervezzük üzemeltetni

Röplabda pálya épült
a Szekeres Parkban!
a pályát, mivel egy körbekerített igényesen elhatárolt
területről van szó. A családoknak jó hangulatú délutáni
és esti programokat biztosítunk, meglepetésként sült
gesztenyét, meleg teát és forralt bort kínálunk.
Nos, buzdítunk mindenkit arra, hogy vegye igénybe ezt
a különleges és ingyenes szolgáltatást!
Kistarcsának a Szekeres Parktól szeretettel

kistarcsai híradó Önkormányzati Hírek
híradó
interjú
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A közös programok kovácsolják össze Kistarcsát
Interjú ifj. Juhász István alpolgármesterrel
Ifj. Juhász István nevével sokszor talál- tarcsán ennyi, és ilyen minőségű program
kozhat a Kistarcsai Hiradó rendszeres van, az elsősorban a szervező társaimnak, a
olvasója. Nem meglepő, hiszen az alpol- mindig aktív és segítőkész egyesületeknek,
gármester úr rengeteg feladatot kap a tes- a testületnek, a vállalkozóknak (akik tátülettől, illetve a polgármestertől.
Azonban ifj. Juhász István nem
csak alpolgármester, hanem egyben
a 6. sz. választókörzet képviselője
is. Marad-e ideje ezen feladatai
mellett a választókörzet ügyeire?
Természetesen mindig szakítok időt
Kistarcsa e területének problémáira,
hiszen itt szavaztak nekem bizalmat, az itt lakóknak köszönhetem,
hogy immár a második ciklusban
végezhetem a munkámat. A választás után azonnal nekiláttunk a Hunyadi úton a járda megépítésének,
amit idén folytattunk a Deák Ferenc
utca első ütemével. Remélhetőleg
a jövőben a költségvetésünk úgy
alakul, hogy minél előbb folytatni
tudjuk ezt a munkát. A Batthyány
utcából elköltöztettük a rengeteg
zaj és hangszennyezéssel járó Városgondnokságot, helyére pedig a
már korábban is jelenlévő Lavet Kft.
irodaháza került. A cég jelentős be- Ifj. Juhász István alpolgármester
ruházásokat ajánlott fel a lakosság
részére. Egyrészt az utca végéig immár jár- mogatják a rendezvényeinket), valamint a
dán lehet végigmenni, másrészt a Batthyá- lakosoknak köszönhető. Az, amikor a Kisny utca földes szakaszára is hamarosan tarcsai Napokon, vagy a Kakasfőző Fesztiszilárd útburkolat kerül. Elbontottuk a régi válon ránézünk a szórakozó tömegre olyan
egészségházat, melynek helyén ifjúsági töltést ad, aminek köszönhetően újult erőparkot szeretnék létrehozni a közeljövőben. vel tudjuk belevetni magunkat a követkeFelújítottuk saját forrásból a közkedvelt Csi- ző rendezvénybe is. Fontosak ezek a közös
gaházat, valamint a KIKE az Önkormány- programok, ugyanis így lehet egy település
zat és több helyi vállalkozó a Szent Imre lakosságát igazán összekovácsolni.
szobor környékét tette rendbe, és egyénivé egy gyönyörű mozaik megalkotásával. Az előző újságban a polgármesterrel kéA Deák Ferenc utcában fog megvalósulni szült interjúban áttekintettük a beruháegy igen nagy beruházásunk, ami remél- zásokat és pályázatokat. Önnek ezekben
hetőleg jelentősen növelni fogja a környék milyen szerepe van?
és a település biztonságát, de erről majd Részt veszek a munkában a tervezéstől, a
később szeretnék beszélni. A Mindenki pályázat elkészítésén keresztül, a kiviteleKarácsonya rendezvényhez kapcsolódóan zésig. Természetesen ezeket a munkákat
tavaly a Harmónia Lakóparkban először nem én végzem, hanem a megfelelő szakszerveztünk meg egy kis Mikulás ünnepsé- emberek. Az én feladatom, hogy a testület
get, azaz reggel a gyerekeket a Mikulással akaratát képviseljem, segítsek a problémás
vártuk, és egy kis ajándékot adtunk. Volt helyzetekben, és a munkát gördülékenyebaki még rajzzal is kedveskedett az őszsza- bé tegyem. Ha úgy tetszik az én felelősségem, hogy minden olajozottan haladjon,
kállúnak volt aki pedig egy kedves dallal.
hogy a sokszor igen feszes határidőket
Ha már szóba került a Mindenki Kará- tartani tudjuk. Konkrét példát felhozva, ha
csonya, akkor beszéljünk bővebben a ren- például egy csatornaépítésnél nem érkezik
dezvényekről is. Ezen a területen is igen már meg egy hete a közútkezelő hozzájáruaktív az alpolgármester úr. A testület lása az építkezéshez, akkor szólnak nekem,
bízza meg ezzel a feladattal vagy önkén- én pedig addig telefonálgatok, és keresem
a megfelelő döntéshozót, míg az engedély
tesen vállalja?
Nagyon szeretem csinálni, tehát a dolog va- meg nem érkezik.
lamennyire önkéntes, de úgy érzem a többiek is meg vannak elégedve a munkámmal. A hétköznapjait ez a munka mennyire
Természetesen mindig lehetne, és igyek- tölti ki? Mennyi ideje marad más feladaszünk is jobban csinálni. De az, hogy Kis- tokra?

Természetesen az ilyen jellegű problémamegoldás rengeteg időt elvisz, de ezzel
párhuzamosan több feladatot is el kell
látnom. Kezdve a különböző engedélyek
és segélyek kiadásától a lakossági
panaszkezelésig, amit szintén kiemelkedő helyen kezelek, hiszen
sokszor egy-egy kisebb probléma
megoldása nagyobb hatással van a
lakosok életére, mint például egy
több száz milliós beruházás. Itt is
egy konkrét példával élnék: ha valakinek pont a háza előtt van egy
nagyobb kátyú, amiről a kő rendszeresen úgy pattan fel, amikor belehajt egy autó, hogy az az üveget
egy régebbi, utcafronti háznál betöri, akkor az az ott élőknek jelentős
problémákat okoz. Az illető bejön,
elmondja, mi pedig minél előbb befoltozzuk az utat.
A közbiztonság kérdése is egyre fontosabb mostanában, hiszen
a híradókban egyre több rémhírt
hallhatunk. Kistarcsára mennyire
gyűrűzött be a bűnözés?
Pont a héten volt Kistarcsán
a rendőrörs által érintett öt településnek
a közbiztonsági fóruma, melynek mi voltunk a házigazdái. Bár Kistarcsa nem tartozik a súlyosan problémás területek közé,
azért nálunk is van még min javítani.
Ennek érdekében több lépést is tettünk a
közelmúltban. Nemsokára lesz egy körzeti
megbízottunk, ennek érdekében Kistarcsa
felajánlott egy szolgálati lakást. Továbbá
kialakítottunk egy vezeték nélküli, modern kamera rendszert, amit folyamatosan
fejlesztünk. Azonban egy komolyabb beruházásra is elszántuk magunkat. A volt
internáló tábor területén, a Deák Ferenc
utcában fog megépülni az új rendőrörs,
amennyiben az állam jóváhagyja a hitelkérelmünket. Ez azonban nem csak egy új
épületet fog jelenteni, hanem sokkal többet. Egyrészt a rendőrség ígérete szerint
az új hellyel jelentősen bővülni fog az állomány, másrészt technikai eszközökben is
javulás várható. Ennek érdekében nemrég
alapítottuk meg a Kistarcsa és Környéke
Közbiztonságáért Alapítványt, melynek
kuratóriumában Kistarcsa, Nagytarcsa,
Kerepes és Mogyoród részéről vesz részt
egy-egy fő. A négy település ezen alapítványon keresztül szeretné támogatni a
rendőrség munkáját. Végül, de nem utolsó sorban idén is biztonságban kelhetnek
át a gyermekek iskolába menet a zebrán,
ugyanis a Pestor Biztonsági Szolgálat
szakemberei továbbra is vigyáznak rájuk a
reggeli órákban.
(sz)
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Az időjárás volt a főszereplő a III. Kistarcsai Teljesítmény Túrán
Szeptember 14-én szombaton a
viharos, esős időjárás nem kedvezett a harmadik alkalommal
megrendezett Kistarcsai Teljesítmény Túrának. A szakadó
eső ellenére több mint százan
jelentkeztek az uszodánál felállított rajt/cél asztalnál. Az
erős szél miatt az indulók többsége az esernyőről is kénytelen
volt lemondani, így fel kellett
vállalniuk a „bőrigázás” lehetőségét is. Ezzel magyarázható
elsősorban, hogy az elmúlt évhez képest az indulók létszáma
egy negyednyire csökkent. Végül 245-en jelentkeztek a túra
teljesítésére.
Négy táv közül lehetett választani: 6, 14, 20
és 37 km hosszú
túraútvonalat jelöltek ki a szervezők. Az útvonal
kijelölésében és a
pecsétpontokon
a Margita Turisztikai Sportegyesület lelkes
segítői működtek közre. Idén új útvonalon, nagyon szép
környezetben gyalogolhattak azok akik, nem ijedtek
meg a késő őszire fordult időjárástól. A 6 km-es távot
111-en vállalták, 14 km-en 81-en álltak rajthoz, 20 km-en
27-en mentek végig, a 28 km-t 32 túrázó teljesítette. Külön elismerést érdemel a Simándy Általános Iskolából

Liska Gyuláné osztálya, mert a hetedikes tanulók hősiesen teljesítették a 14 km-t. Figyelemre méltó, hogy a 20 km-es útvonalon
Solymosi Sándor polgármester úr családjával együtt végig ment.
Érdekesség, hogy néhány pedagógus kérésére külön időpontban,
jobb időt kivárva teljesítik majd a diákok a távokat.
A sikeres teljesítés után most is oklevél, kitűző, frissítő, és zsíros kenyér
várta a részvevőket. A túra meghívott vendégeinek
és a közreműködőknek Kapitány
József főzött bográcsgulyást.
A
rendezvény
főszervezője Valkai
Ferencné az Uszoda vezetője, fő támogatója Kistarcsa
Város Önkormányzata
és Solymosi Sándor
polgármester volt, külön köszönet illeti a „
trans-o-flex
Hungary Kft”-ét, a Margita
344-et, a 2 Turisztikai
Sportegyesületet a támogatásért. A háttérben a Polgármesteri
Hivatal, az Uszoda
és a Városi Művelődési Sportközpont és
Könyvtár dolgozói segítettek. 
Polgár

A polgármester átadta a műfüves pályát

Az ünnepélyes tanévnyitóval egy időben
a Simándy József Általános Iskola diákjai
már birtokba vehették a műfüves pályát, de
mivel a beruházás az Országos Pályaépítési

Program keretében az Önkormányzat és a
Magyar Labdarúgó Szövetség között létrejött együttműködési megállapodásban
foglaltak alapján valósult meg, ezért szeptember 6-án sort kerítettek egy hivatalosan
átadásra is. Ezen az eseményen a Labdarúgó Szövetség vezetői is megjelentek. Az
MLSZ-t Gudra Tamás gazdasági igazgató
és az MLSZ szakmai alelnöke Dunai Antal
képviselte. A Pest Megyei Labdarúgó Szövetségtől Benkő Tamás elnök érkezett. Az
önkormányzattól jelen volt Solymosi Sándor polgármester, ifj.Juhász István alpolgármester, Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző asszony, Hadnagy Zsolt aljegyző és
számos képviselő.

Dunai Antal, Solymosi Sándor,
Jutasi-Varró Diána, Gudra Tamás és Benkő Tamás

A vendégeket Kovács Kálmán 56 szoros
válogatott labdarúgó az iskola testnevelő
tanára köszöntötte, majd Jutasi-Varró Diána
igazgatóasszony köszöntője után Solymosi
Sándor polgármester adta át a pályát az iskolának. Dunai Antal, olimpiai bajnok labdarúgó örömét fejezte ki, hogy a program
keretében Kistarcsán is megvalósulhatott a
műfüves pálya beruházás. A nemzetiszínű
szalag átvágása után Kovács Kálmán irányításával a 2.a osztály bemutató óráját láthatta
a közönség. Ezután az egykori futball-legenda, Dunai Antal kezdőrúgásával az iskola
évfolyambajnokságának döntői következtek. A győztes osztályok évfolyamonként:
1. évfolyam 1.c
5. évfolyam 5.b
2. évfolyam 2.c
6. évfolyam 6.a
3. évfolyam 3.a
7. évfolyam 7.d
4. évfolyam 4.d
8. évfolyam 8.a
A korszerű 20x40 m-es területű műfű
borítású sportpályán labdafogó hálókat és
pályavilágítást is felszereltek. A műfüves
pálya teljes kialalkítása 26 millió forintba
került, aminek 70%-át az MLSZ sportfejlesztési programja TAO támogatásból finanszírozta. Az önkormányzat 7 millió 800
ezer forint önrésszel járult hozzá a beruházáshoz.

kistarcsai híradó 
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FÖLSZÁLLOTT A… PANNÓNIA NÉPTÁNCEGYÜTTES

2013 nyarának végén – a „Fölszállott a páva” előselejtezőjén – sokéves
kitartó és egyébiránt szórakoztató munka eredményeként igen szép, 120ból 106 pontos értékelést kapott a PANNÓNIA NÉPTÁNCEGYÜTTES.
Izguljuk együtt a kistarcsai néptáncosokért!
Miközben Veronában a Berka Együttest kísérve mutatkoznak be táncosaink, Kistarcsa hírét 22 válogatott tagunk Lengyelországba viszi. Lányaink és fiaink Kistarcsa testvérvárosában, Radomysl nad Sanem-ben
lépnek fel egy hagyományosan kulináris élményeket sem nélkülöző
néptáncfesztiválon.
Augusztusban gyermekcsoportunk fantasztikus előadásában gyönyörködhetett a Budavári Mesterségek Ünnepe közönsége. A fellépés a
gyermekek nyár eleji „Battai Majálison” nyújtott teljesítményének jutalma volt.
A gyermekek mellett a hagyományőrző csoport is színpadon tündököl
a KIKE nevéhez fűződő, ősz eleji „Kistarcsai Pántlika Nemzetiségi Folklórtalálkozón”.
Ezek csak a legfontosabb címek és helyek, ahol megmutathattuk magunkat, vihettük Kistarcsa üzenetét szakmai berkeken innen és túlra.
A kistarcsai családok már jól ismerik, hogy havonta egy-egy szombat
délelőttje a családi kikapcsolódás, zene, tánc, mulatság ideje, a Pannóniás Zsibongók alkalmain.
A legközelebbi Pannóniás Zsibongóra felhívást plakátok útján tesszük.
Legvégül, de nem utolsó sorban; kedves Bori és István, Isten éltessen
házasságkötésetek alkalmából!
Cz.A.

A szüret veszélyei

A Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltség Gödöllői Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tájékoztatója
Szeptemberről a legtöbb embernek elsősorban az iskolakezdés
jut eszébe, de sokak számára ez a hónap a mezőgazdasági munkákkal telik. Ennek az időszaknak az egyik kerti elfoglaltsága
a szőlőszüret. A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Gödöllő Hivatásos
Tűzoltóparancsnoksága felhívja a borkészítés veszélyes velejáróira a figyelmet.
A mustgáz figyelmetlenség esetén halálos balesetet is okozhat.
A mustgáz a szüreti időszakban minden évben több, akár halállal végződő balesetet is okoz, pedig a tragédiák megfelelő körültekintéssel és elővigyázatossággal megelőzhetők.
A BM OKF adatai alapján Magyarországon évente 40-50 alkalommal riasztják mustgáz-mérgezéshez a tűzoltókat, az esetek
körülbelül felénél viszont már nem tudnak segíteni, mert nagyon
gyorsan bekövetkezik a mérgezés, az eszméletvesztés és a halál.
Mi a mustgáz?
A gyümölcsben lévő cukor az erjedés folyamata során etil-alkohollá és szén-dioxiddá bomlik. Az utóbbi a mustgáz, ami színtelen és
szagtalan, a levegőnél körülbelül másfélszer nehezebb gáz, amely
a levegőt kiszorítva a föld közelében terül el, tehát a mélyebb területeken, például pincékben gyűlik össze. A levegőt kiszorítva oxigénhiányos állapotot teremt. Ha valaki ilyen helyen tartózkodik,
akár életét is vesztheti! A szén-dioxid toxikus vegyületként fontos
életfolyamatokat befolyásol. Hatással van a központi idegrendszerre előfordulhat, hogy az ember nem lesz képes elhagyni a pincét.
Mérgezés jelei
A szén-dioxid belégzése, illetve az oxigénhiányos állapot hat a
központi idegrendszerre, ennek jele szédülés, hányinger, illetve
mentális zavar. A mustgázt belélegzett ember azért nem tud menekülni, mivel a végtagok elnehezülnek, azok használata nehézkes,
illetve lehetetlen, így megakadályozza a helyiség elhagyásában.
A rosszullét, majd az eszméletvesztés pillanatok alatt bekövetkezik, az ájulás miatt pedig beáll a fulladásos halál. Ha csak rövid
időre megyünk le a pincébe, és azt hisszük, ebből nem lehet baj,
nagyon nagyot tévedünk, ugyanis pár perc is elég ahhoz, hogy
meghaljunk.

Nagy bajba kerülhet az is, aki a sérült segítségére siet. Légzőkészülék nélkül a segítő is könnyen rosszul lehet, ezért ilyen esetben
azonnal értesíteni kell a mentőket és a tűzoltóságot, akik szakszerű segítséget tudnak nyújtani.
Megelőzés
Kis odafigyeléssel akár életet menthetünk:
- megfelelő szellőztetéssel
- a hordók nagy térben való elhelyezésével,
- és gázérzékelő riasztóberendezés használatával.
Egy praktikus tanács: a pincébe derékmagasságban tartott és
botra erősített gyertyával szabad lemenni. (Ha a gyertya elalszik,
azonnal el kell hagyni a helyiséget.)
Segítség
Ha eszméletlen sérültet látunk egy borospincében, ne menjünk
közel hozzá, ne hajoljunk fölé, ne próbáljuk élesztgetni, mert
közben magunk is belélegezhetjük a mérgező gázt. A lehető
leghamarabb értesítsük a mentőket (104) és a tűzoltóságot (105).
A pincébe csak légzőkészülékben lehet lemenni, így a tűzoltóság
közreműködése szükséges.
Pintér Mihály tű. alezredes, parancsnok

ÉRETT MARHATRÁGYA

kiskertekbe, házhoz szállítással Csömörről

tel.: 06 30 9623 382
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Katolikus
Szeptember 30-án az anyaszentegyház
Szent Jeromosra emlékezik, aki, több mint
1500 ével ezelőtt élt. A Szentírást, a Bibliát
tanulmányozta, görög, héber nyelvről latinra fordította. Ezt a latin nyelvű fordítást
ismerte el az egyház hivatalos fordításnak.
Szent Jeromos ünnepe előtti vasárnapot a
Szentírás vasárnapjának nevezi az egyház.
Mindannyian tudjuk, hogy a könyvnek fontos szerepe van az ember életében.
Aszerint, hogy jó vagy rossz könyv kerül
kezünkbe, jó vagy rossz magot hint el bennünk, mely csírázni kezd, és jó vagy rossz
termést hoz. Mátyás királyról jegyezték
fel, hogy milyen nagy könyvbarát volt, sok
könyvet gyűjtött. Könyvgyűjtési magatartását így indokolta: „Mi másért olvasunk
könyvet, ha nem azért, hogy a jó példát látva
a jót kövessük, a rosszat pedig elkerüljük.”
A Szentírást olvasva a legnemesebb gondolatokat közli velünk, hiszen végső szerzője az igaz, szent és a bölcs Isten, aki szent
embereket választott ki arra, hogy üzenetét
továbbítsa az emberek felé. A Szentírás tartalma, igaz, szent, jó, követésre méltó. Tehát
az olvasót erre az igaz, szent, jó, követésre
méltó, életre akarja tanítani, lelkesíteni. Ha
tehát olvassuk a Szentírást, nem elég csak
észrevenni az ott leírt jót, szépet, de meg is
kell tennünk. Élnünk kell mind azt, ami ott
le van írva.
A hívő ember, de minden kultúrember is
tiszteletben tartja, megbecsüli a Szentírást.

Református

A Szentírás

A hitetlen ember, ha nem is hiszi, hogy a
Szentírásból Isten szól hozzánk, de kultúrtörténeti értéke miatt értékeli a Szentírást.
Az ószövetségi nép gondosan összegyűjtötte a Szent iratokat, papiruszra lemásolta.
Ezeket az írásokat úgy olvasták, úgy beszéltek róla, mint Isten üzenetéről. Nemcsak olvasták, de hit-hű fiai meg is tartották.
A fiatal keresztény egyház mind a 45
ószövetségi könyvet begyűjtötte, lemásolta,
értékelte és használta. Az első század végen,
pedig már mind a 27 újszövetségi könyvet
ismerték, begyűjtötték, másolták, felolvastak belőle, és e szerint éltek. A legnagyobb
gondot a négy evangéliumnak szentelték, és
az apostoli leveleknek. A nagy megbecsülést az is igazolja, hogy drága tartós, bíborszínű pergament tekercsekre írták.
A Szentírás tisztelete végig vonult az
egyház életén. Ünnepélyes szentmisén
égő gyertyák között viszik felolvasásra a
Szentírást. A hívek a szentmisén tiszteletük
jeléül felállnak, amikor az evangéliumból
felolvasnak. Három kis keresztet rajzolnak magukra. A homlokukra, ajkukra, és
szívükre, ami annyit jelent, hogy gondolatukban megőrzik, szájukkal megvallják,
szívükbe vésik az evangélium tanítását.
A miséző pap az evangélium felolvasása
után, megcsókolja az evangéliumos könyvet. A hívek, pedig hálát adnak, hogy hallgathatták Isten szavát, és ezt mondják: „Istennek legyen hála.” A szentmisének első

részét „Ige liturgiájának” nevezzük, mert
Isten szól hozzánk.
Miben mutatkozik meg szeretetünk a
Szentírással szemben?
Legyen minden katolikus családban legalább újszövetségi Szentírás. A katolikus
családra jellemező, hogy otthonának dísze
a kereszt, illetve a feszület, a Mária-kép,
és a Szentírás. Sok pénz adunk ki évente a
szórakozásra. A Szentírást életünkben csak
egyszer kell megvenni. Ne sajnáljuk rá a
pénzt. Ha nincs jó könyvem, szellemileg
lelkileg, szegény vagyok. Ha nincs Bibliám, ez még inkább bekövetkezhet. Olvassuk rendszeresen a Szentírást. Esténként
legalább egy oldalt. Gárdonyi Géza, a híres
író, és Kodály Zoltán a világhírű zeneszerző, minden nap olvasták. Gondolkodva olvassuk. Veres Péter a kiváló író egy beszélgetésben azt ajánlotta az értékes könyvről:
„Nem csak el kell olvasni, hanem gondolkodni is kell rajta.” Éljünk úgy, ahogy a
Szentírás felszólít bennünket. Gyakran előfordul, hogy a Szentírás egy mondata, egy
gondolata úgy megragad bennünket, hogy
képes egész életünk megváltoztatására.
A kereszténység nem más, mint Jézus tanításának elfogadása. Ezért minél jobban
meg kell ismernünk a Szentírásból Jézust,
hogy minél jobban követhessük őt. Erre
segít bennünket a Szentírás gyakori olvasása.
Somlai József nyugdíjas plébános

MEGHÍVÓ

2013. október 20-án, vasárnap délután 4 órára Kistarcsán a Csigaházba,

REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI NAPRA

„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom:
örüljetek.” (Pál apostol levele a Filippibeliekhez 4,4.)

Gyülekezetünk örömteli eseménye minden évben a „Csigaházban” megtartott Gyülekezeti Nap. Ez a hagyomány 2009-ben indult el. Akkor a „Jézus, segíts!” - című rockbalettet adták elő az
ifisek, majd Pál apostol életéről készített pantomimet a fiatal házasok csoportja. Ezek után egy börtönt megjárt cigány fiatal mondta
el megtérésének a történetét, és azt, hogy végleg szakított a bűnnel.
Mindezeket 2009-ben felvette az MTV1, és műsort közölt belőle.
A zsúfolásig megtelt nézőtéren nemcsak gyülekezetünk tagjai,
hanem Kistarcsa lakói közül is sokan ültek. A sok gyakorlással,
munkával betanult darab bemutatásával ízelítőt adhattunk a gyülekezetünk jó légköréből, nyári táboraink hangulatából is. Reméljük, hogy többeknek válik ezáltal is vonzóvá Isten követése és az
egyház ügye!
A következő évben Webber: „József és a csodálatos (színes, szélesvásznú) álomkabát” című musicaljét adta elő református gyülekezetünk 65 tagja: zenekar, fiatal, gyerek.
Tavaly pedig komoly színpadi díszletekkel a „Nyomok a hóban” című csodálatosan szép ifjúsági regényből készített színdarabot gyülekezetünk 41 tagja mutatta be.
A Gyülekezeti Nap megrendezésének a célja, hogy egyrészt
evangélizáló, másrészt kulturális műsorral kilépjünk a templomon
kívülre. Így megszólítsunk olyanokat is, akik nem könnyen lépnének be a templomba.
Idén október 20-án ismét a „Csigaházba” várunk nagy szeretet-

tel mindenkit, mivel az előadás nyilvános, a belépés díjtalan. Idén
a bibliai Jónás történetét dolgozzák fel különböző hittanos- és bibliakörös csoportjaink. Utána egy olyan házaspár mondja el házasságuk rendeződését, akik a Református Házasság- és Családsegítő
Szolgálatban kaptak ehhez szakszerű segítséget. (A Házasság- és
Családsegítő Szolgálat Budapesten a Bethesda Református Gyermekkórház Ilka utcai épületében 1146 Budapest, Ilka u. 57. található.) A legkisebbek pedig „A buyufa alatt” című könyv meséje
alapján a „Nagy fal” ledöntésének történetéről fognak egy jelenetet bemutatni.
Mi a célja egy ilyen nagy fáradtsággal elkészített programnak?
Nemcsak egy maradandó élmény, amely évek múlva sem felejtődik el, nemcsak ünnepi pillanat, nemcsak jó lehetőség, hogy országos hírű evangélizátort meghívjunk. Ezeknél több, mert megérezzük mindezek közben Jézus jelenlétét. Bár, aki belép a „csigaházba”, nem egy templomba lép be, de a végén úgy jöhet el, hogy
ott Jézussal találkozott a látottakon és a meghallottakon keresztül.
Ha ez által csak egy ember is közel kerül Jézushoz, megérte mindannyiunk fáradozása. Ezért mondhatjuk a Biblia szavával: „Ezért,
szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok
mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem
hiábavaló az Úrban” ( I. Kor. 15, 58.).
Mindenkit szeretettel várunk!
Riskó János református lelkész

kistarcsai híradó 
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Adósok listájának közzététele
Tájékoztatom Önöket, hogy az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. Törvény 55/B.§-a feljogosítja
az önkormányzati adóhatóságot arra, hogy a helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a százezer – magánszemélyek esetében az ötvenezer –
forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan

fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét
(elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás ös�szegét a helyben szokásos módon közzétegye.
Az önkormányzati adóhatóság - adófizetési
morál erősítése érdekében – élni kíván a törvé-

nyi lehetőséggel és rendszeresen közzéteszi a
hátralékosok listáját a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a honlapján (www.kistarcsa.hu) és
a Kistarcsai Híradóban.


Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi xcii. törvény 55/b. § alapján 2013. augusztus 31-i állapot szerint 90 napon túli 200.000 Ft-ot meghaladó hátralékok esetében
A ÉS K KFT
A ÉS K KFT
ARNOLD-KOKO KFT
ARNOLD-KOKO KFT
ARNOLD-KOKO KFT
BÁRDI WORK KFT "f.a."
BÁRDI WORK KFT "f.a."
BELLUS BÚTOR FAIPARI
KFT
BELLUS BÚTOR FAIPARI
KFT
BER-GA BAU KFT "f.a."
BER-GA BAU KFT "f.a."
BERTA ISTVÁN
BERTA ISTVÁN
BIG-BAU UNIO KFT "kt.a."
BIG-BAU UNIO KFT "kt.a."
BIG-BAU UNIO KFT "kt.a."
BÍRÓ LÁSZLÓ ERNŐ
BÍRÓ LÁSZLÓ ERNŐ
CAN YANG KFT "v.a."
CAN YANG KFT "v.a."
CF-BAU KFT
CF-BAU KFT
DAUBER 2000.ÉPITŐIP.
KER. SZ.BT
DAUBER 2000.ÉPITŐIP.
KER. SZ.BT
DAUBER 2000.ÉPITŐIP.
KER. SZ.BT
DEK-LA-VILL KFT
DEK-LA-VILL KFT
DOIT INFORMATIKAI ÉS
SZOLG.BT
DOIT INFORMATIKAI ÉS
SZOLG.BT
EUROINVEST-GROUP
KFT
EUROINVEST-GROUP
KFT
ÉLBERT KER. ÉS SZOLG.
KFT
ÉLBERT KER. ÉS SZOLG.
KFT
FEKETE GYöRGY
FEKETE GYöRGY
GAL BAU EUROPA KFT
GAL BAU EUROPA KFT
GAL-BAU 2005 BT
GAL-BAU 2005 BT
GERZSAI MIHÁLYNÉ
GERZSAI MIHÁLYNÉ
GLAITZÁR LAJOS
GLAITZÁR LAJOS
GYŐRFI DARU KFT
GYŐRFI DARU KFT
GYŐRFI LÁSZLÓ I.
GYŐRFI LÁSZLÓ I.
HEGEDŰS AUTÓJAVÍTÓ KFT
HEGEDŰS AUTÓJAVÍ-

2143
2143
1131
1131
1131
1141
1141
2143

KISTARCSA
KISTARCSA
BUDAPEST
BUDAPEST
BUDAPEST
BUDAPEST
BUDAPEST
KISTARCSA

SZABADSÁG ÚT 56.
SZABADSÁG ÚT 56.
JÉGGYÁR UTCA 11. II/7.
JÉGGYÁR UTCA 11. II/7.
JÉGGYÁR UTCA 11. II/7.
JESZENÁK J.U.88.
JESZENÁK J.U.88.
KÁPOLNA UTCA 44/B.

IPARŰZÉSI ADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ
GÉPJÁRMŰADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ

2143

KISTARCSA

KÁPOLNA UTCA 44/B.

ÖSSZESEN

1165
1165
2143
2143
2143
2143
2143
2143
2143
1042
1042
2144
2144
2142

BUDAPEST
BUDAPEST
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
BUDAPEST
BUDAPEST
KEREPES
KEREPES
NAGYTARCSA

HUNYADVÁR UTCA 61.
HUNYADVÁR UTCA 61.
BAROSS GÁBOR U. 50. LC.
BAROSS GÁBOR U. 50. LC.
DAMJANICH UTCA 12.
DAMJANICH UTCA 12.
DAMJANICH UTCA 12.
BATTHYÁNY U. 07.C. TT 19.
BATTHYÁNY U. 07.C. TT 19.
KASSAI UTCA 9. VI. EM. 40.
KASSAI UTCA 9. VI. EM. 40.
SZABADSÁG ÚT 117.
SZABADSÁG ÚT 117.
ÁRPÁD FEJEDELEM U. 7.

IPARŰZÉSI ADÓ
ÖSSZESEN
GÉPJÁRMŰADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ
GÉPJÁRMŰADÓ
ÖSSZESEN
GÉPJÁRMŰADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ

1,413,750.00 Ft
1,413,750.00 Ft
297,085.00 Ft
297,085.00 Ft
445,650.00 Ft
41,239.00 Ft
486,889.00 Ft
503,941.00 Ft
503,941.00 Ft
298,050.00 Ft
298,050.00 Ft
504,550.00 Ft
504,550.00 Ft
338,100.00 Ft

2142

NAGYTARCSA ÁRPÁD FEJEDELEM U. 7.

GÉPJÁRMŰADÓ

169,276.00 Ft

2142

NAGYTARCSA ÁRPÁD FEJEDELEM U. 7.

ÖSSZESEN

507,376.00 Ft

2143
2143
2143

KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA

RAKTÁR KRT 5.
RAKTÁR KRT 5.
ARANY JÁNOS U.22.

IPARŰZÉSI ADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ

868,300.00 Ft
868,300.00 Ft
220,200.00 Ft

2143

KISTARCSA

ARANY JÁNOS U.22.

ÖSSZESEN

220,200.00 Ft

1163

BUDAPEST

LOMBOS UTCA 29-31.

IPARŰZÉSI ADÓ

201,323.00 Ft

1163

BUDAPEST

LOMBOS UTCA 29-31.

ÖSSZESEN

201,323.00 Ft

2143

KISTARCSA

LŐCSEI UTCA 28.

IPARŰZÉSI ADÓ

272,600.00 Ft

2143

KISTARCSA

LŐCSEI UTCA 28.

ÖSSZESEN

272,600.00 Ft

2143
2143
2143
2143
2143
2143
2143
2143
2143
2143
2143
2143
2143
2143
1164

KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
BUDAPEST

RóZSA U. 45.
RóZSA U. 45.
BATTHYÁNY UTCA 10
BATTHYÁNY UTCA 10
BATTHYÁNY U. 10.
BATTHYÁNY U. 10.
RÓZSA U. 03.
RÓZSA U. 03.
SZÉCHENYI U. 43.
SZÉCHENYI U. 43.
KOSSUTH L.U.9.
KOSSUTH L.U.9.
KOSSUTH L. U. 09.
KOSSUTH L. U. 09.
GAZDASÁG ÚT 10.

GÉPJÁRMŰADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ
ÖSSZESEN
TELEKADÓ
ÖSSZESEN
GÉPJÁRMŰADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ

BUDAPEST

GAZDASÁG ÚT 10.

ÖSSZESEN

248,400.00 Ft

KISTARCSA

DEÁK FERENC U. 10.

IPARŰZÉSI ADÓ

321,998.00 Ft

KISTARCSA

DEÁK FERENC U. 10.

ÖSSZESEN

321,998.00 Ft

VERESEGY-

HUSZÁR U. 1. 1/4.

IPARŰZÉSI ADÓ

357,751.00 Ft
357,751.00 Ft

1164
TÓ KFT
HITELES HELY TAN.
2143
AD.ÉS SZ.KFT.
HITELES HELY TAN.
2143
AD.ÉS SZ.KFT.
HÓRUSZ INGATLAN KFT 2112
HÓRUSZ INGATLAN KFT 2112
INTER-TÁR KFT.
INTER-TÁR KFT.
INTER-TÁR KFT.
INTERTÁRS 2005. KFT
"f.a."
INTERTÁRS 2005. KFT
"f.a."
INTERTÁRS 2005. KFT
"f.a."
KAKTUSZVIRÁG BT."f.a."
KAKTUSZVIRÁG BT."f.a."
KAKTUSZVIRÁG BT."f.a."
KÉRI ZOLTÁN
KÉRI ZOLTÁN
KISTARCSA INVEST
KFT "v.a."

HÁZ
VERESEGY-

403,400.00 Ft
403,400.00 Ft
528,900.00 Ft
548,685.00 Ft
1,077,585.00 Ft
798,650.00 Ft
798,650.00 Ft
625,500.00 Ft
625,500.00 Ft

324,330.00 Ft
324,330.00 Ft
207,800.00 Ft
207,800.00 Ft
946,595.00 Ft
946,595.00 Ft
312,615.00 Ft
312,615.00 Ft
1,175,580.00 Ft
1,175,580.00 Ft
264,700.00 Ft
264,700.00 Ft
343,950.00 Ft
343,950.00 Ft
248,400.00 Ft

HUSZÁR U. 1. 1/4.

ÖSSZESEN

2143
2143
2143
2143

HÁZ
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA

KÜLSŐ RAKTÁR KRT. 11.
KÜLSŐ RAKTÁR KRT. 11.
KÜLSŐ RAKTÁR KRT. 11.
RAKTÁR KRT. 5.

TELEKADÓ
IPARŰZÉSI ADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ

842,925.00 Ft
594,300.00 Ft
1,437,225.00 Ft
574,600.00 Ft

2143

KISTARCSA

RAKTÁR KRT. 5.

GÉPJÁRMŰADÓ

315,000.00 Ft

2143

KISTARCSA

RAKTÁR KRT. 5.

ÖSSZESEN

889,600.00 Ft

2143
2143
2143
2143
2143
2143

KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA

RAKTÁR KRT. 1.
RAKTÁR KRT. 1.
RAKTÁR KRT. 1.
DÓZSA GYÖRGY UTCA 6
DÓZSA GYÖRGY UTCA 6
SZABADSÁG ÚT 56.

IPARŰZÉSI ADÓ
GÉPJÁRMŰADÓ
ÖSSZESEN
GÉPJÁRMŰADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ

131,950.00 Ft
468,600.00 Ft
600,550.00 Ft
386,500.00 Ft
386,500.00 Ft
453,500.00 Ft

KISTARCSA INVEST
KFT "v.a."
KOCSIS TÜZÉP KFT
KOCSIS TÜZÉP KFT
KUN TIBOR
KUN TIBOR
KUN TIBOR
LALETO INGATLAN KFT.
LALETO INGATLAN KFT.
LEE-MIX KFT.
LEE-MIX KFT.
LEEDS TRANS KFT.
LEEDS TRANS KFT.
LUCULLUS-2001. BT. "v.a."
LUCULLUS-2001. BT. "v.a."
LUCULLUS-2001. BT. "v.a."
MONEY & FASHION KFT
MONEY & FASHION KFT
MY HOME INVEST
KFT. "f.a."
MY HOME INVEST
KFT. "f.a."
NAGY-VARGA MÓNIKA
NAGY-VARGA MÓNIKA
NOV-SPED PLUSZ KFT.
NOV-SPED PLUSZ KFT.
POOLCONTROLL KFT
"f.a."
POOLCONTROLL KFT
"f.a."
PRIMULA-MED KFT.
PRIMULA-MED KFT.
PRIMULA-MED KFT.
PRIVÁTE BROK.NETWORK MARK.KFT.
PRIVÁTE BROK.NET-

WORK MARK.KFT.
RADIÁN KFT
RADIÁN KFT
RADIÁN KFT
RÁCZ ÁLL.-ELL NAGY-

KER KFT.
RÁCZ ÁLL.-ELL NAGY-

KER KFT.
RHINO GYM KFT
RHINO GYM KFT
RHINO GYM KFT
RÓZSASAFE KFT."f.a."
RÓZSASAFE KFT."f.a."
S.P.B. TUNING Kft "f.a."
S.P.B. TUNING Kft "f.a."
S.P.B. TUNING Kft "f.a."
SINKÓ CSABA
SINKÓ CSABA
STONE DEKOR KFT.
STONE DEKOR KFT.
STONE DEKOR KFT.
SZIKKADT SPED KFT.
SZIKKADT SPED KFT.
SZILABAU 2003KFT."v.a."
SZILABAU 2003KFT."v.a."
SZUPER-BAU VERTIKÁL
KFT. "f.a."
SZUPER-BAU VERTIKÁL
KFT. "f.a."
SZUPER-BAU VERTIKÁL
KFT. "f.a."
TOP GLAS AUTÓÜVEG
KER. KKT
TOP GLAS AUTÓÜVEG
KER. KKT
TWIN HAUSE ÉPITŐIP.
KFT.
TWIN HAUSE ÉPITŐIP.
KFT.
TWIN HAUSE ÉPITŐIP.
KFT.
ÚJVÁRI FERENC
ÚJVÁRI FERENC
ÚJVÁRI FERENC
VASVÁRI KER.SZOLG.
BT. "f.a."
VASVÁRI KER.SZOLG.
BT. "f.a."
XANDEX KFT.
XANDEX KFT.

2143

KISTARCSA

SZABADSÁG ÚT 56.

ÖSSZESEN

453,500.00 Ft

2143
2143
2143
2143
2143
2143
2143
1204
1204
2143
2143
5231
5231
5231
2143
2143
2143

KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
BUDAPEST
BUDAPEST
KISTARCSA
KISTARCSA
FEGYVERNEK
FEGYVERNEK
FEGYVERNEK
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA

MÓRA FERENC u.81.
MÓRA FERENC u.81.
TOLDI MIKLÓS U. 28.
TOLDI MIKLÓS U. 28.
TOLDI MIKLÓS U. 28.
EPERJESI ÚT 42
EPERJESI ÚT 42
VÉCSEY U.97.
VÉCSEY U.97.
SZABADSÁG ÚT 56/F.
SZABADSÁG ÚT 56/F.
DÓZSA GY. UTCA 155
DÓZSA GY. UTCA 155
DÓZSA GY. UTCA 155
VÖLGY U. 44.
VÖLGY U. 44.
KOSSUTH LAJOS UT 15.

IPARŰZÉSI ADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ
GÉPJÁRMŰADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ
GÉPJÁRMŰADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ
ÖSSZESEN
GÉPJÁRMŰADÓ

396,300.00 Ft
396,300.00 Ft
206,150.00 Ft
47,196.00 Ft
253,346.00 Ft
249,400.00 Ft
249,400.00 Ft
505,300.00 Ft
505,300.00 Ft
286,500.00 Ft
286,500.00 Ft
190,750.00 Ft
21,000.00 Ft
211,750.00 Ft
351,250.00 Ft
351,250.00 Ft
363,833.00 Ft

2143

KISTARCSA

KOSSUTH LAJOS UT 15.

ÖSSZESEN

363,833.00 Ft

2144
2144
2143
2143
2141

KEREPES
KEREPES
KISTARCSA
KISTARCSA
CSÖMÖR

SZILASLIGETI ÚT 36.
SZILASLIGETI ÚT 36.
VÖLGY UTCA 44/D. ÉP. FSZ. 4.
VÖLGY UTCA 44/D. ÉP. FSZ. 4.
HUNYADI U.21.

TELEKADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ

256,770.00 Ft
256,770.00 Ft
261,900.00 Ft
261,900.00 Ft
4,338,000.00 Ft

2141

CSÖMÖR

HUNYADI U.21.

ÖSSZESEN

4,338,000.00 Ft

1022
1022
1022
2143

BUDAPEST
BUDAPEST
BUDAPEST
KISTARCSA

RÓKUSHEGYI LÉPCSŐ.7.
RÓKUSHEGYI LÉPCSŐ.7.
RÓKUSHEGYI LÉPCSŐ.7.
ARANY J.U.35.

IPARŰZÉSI ADÓ
GÉPJÁRMŰADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ

1,212,200.00 Ft
15,450.00 Ft
1,227,650.00 Ft
511,250.00 Ft

2143

KISTARCSA

ARANY J.U.35.

ÖSSZESEN

511,250.00 Ft

2143
2143
2143
2143

KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA

MÁRIA U. 36.
MÁRIA U. 36.
MÁRIA U. 36.
RAKTÁR KRT.5

IPARŰZÉSI ADÓ
GÉPJÁRMŰADÓ
ÖSSZESEN
GÉPJÁRMŰADÓ

181,650.00 Ft
99,150.00 Ft
280,800.00 Ft
930,948.00 Ft

2143

KISTARCSA

RAKTÁR KRT.5

ÖSSZESEN

930,948.00 Ft

2143
2143
2143
4026
4026
1139
1139
1139
2143
2143
2615
2615
2615
2143
2143
1136
1136
2143

KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
DEBRECEN
DEBRECEN
BUDAPEST
BUDAPEST
BUDAPEST
KISTARCSA
KISTARCSA
CSŐVÁR
CSŐVÁR
CSŐVÁR
KISTARCSA
KISTARCSA
BUDAPEST PC.
BUDAPEST PC.
KISTARCSA

SZABADSÁG U.56.
SZABADSÁG U.56.
SZABADSÁG U.56.
PÉTERFIA UTCA 4. II/205
PÉTERFIA UTCA 4. II/205
FORGÁCH U. 8. I/108.
FORGÁCH U. 8. I/108.
FORGÁCH U. 8. I/108.
TERÉZIA U. 16.
TERÉZIA U. 16.
MADÁCH U. 1.
MADÁCH U. 1.
MADÁCH U. 1.
RÓZSA U. 45.
RÓZSA U. 45.
HEGEDŰS GY. U.8.IV/2
HEGEDŰS GY. U.8.IV/2
PF.31.RAKTÁR KRT.5.

IPARŰZÉSI ADÓ
GÉPJÁRMŰADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ
GÉPJÁRMŰADÓ
ÖSSZESEN
GÉPJÁRMŰADÓ
ÖSSZESEN
TELEKADÓ
IPARŰZÉSI ADÓ
ÖSSZESEN
GÉPJÁRMŰADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ

41,900.00 Ft
184,555.00 Ft
226,455.00 Ft
324,500.00 Ft
324,500.00 Ft
1,408,000.00 Ft
414,570.00 Ft
1,822,570.00 Ft
584,778.00 Ft
584,778.00 Ft
127,800.00 Ft
331,658.00 Ft
459,458.00 Ft
459,249.00 Ft
459,249.00 Ft
891,750.00 Ft
891,750.00 Ft
103,550.00 Ft

2143

KISTARCSA

PF.31.RAKTÁR KRT.5.

GÉPJÁRMŰADÓ

264,000.00 Ft

PF.31.RAKTÁR KRT.5.

2143

KISTARCSA

ÖSSZESEN

367,550.00 Ft

3763

BÓDVASZILAS JÓZSEF ATTILA UTCA 2.

IPARŰZÉSI ADÓ

307,765.00 Ft

3763

BÓDVASZILAS JÓZSEF ATTILA UTCA 2.

ÖSSZESEN

307,765.00 Ft

2143

KISTARCSA

PONTOS CÍM ISMERETLEN

IPARŰZÉSI ADÓ

583,050.00 Ft

2143

KISTARCSA

PONTOS CÍM ISMERETLEN

GÉPJÁRMŰADÓ

32,683.00 Ft

2143

KISTARCSA

PONTOS CÍM ISMERETLEN

ÖSSZESEN

615,733.00 Ft

2143
2143
2143
2143

KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA

AULICH LAJOS U. 34.
AULICH LAJOS U. 34.
AULICH LAJOS U. 34.
EPERJESI U. 9.

IPARŰZÉSI ADÓ
GÉPJÁRMŰADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ

600,961.00 Ft
117,503.00 Ft
718,464.00 Ft
304,000.00 Ft

2143

KISTARCSA

EPERJESI U. 9.

ÖSSZESEN

304,000.00 Ft

3525
3525

MISKOLC
MISKOLC

ARANY JÁNOS TÉR 1.
ARANY JÁNOS TÉR 1.

IPARŰZÉSI ADÓ
ÖSSZESEN

557,109.00 Ft
557,109.00 Ft
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életmód

kistarcsai híradó

A védőoltásokkal kapcsolatos alaptalan félelmekről
A 21. század embere számára talán már feledésbe merült, hogy
a védőoltások bevezetése forradalmi módon változtatta meg az
életkilátásokat, csökkentette a gyermekhalandóságot és növelte a születéskor várható élettartamot. Magyarországon a több
évtizede működő, évente felülvizsgált és aktualizált védőoltási
rendszernek köszönhetően számos, korábban halálos betegség
(járványos gyermekbénulás, feketehimlő) eltűnt, más betegségek (kanyaró, torokgyík, rubeola, stb.) gyakorisága pedig
nagyságrendekkel alacsonyabb, mint a kevésbé szigorú védőoltási rendszert alkalmazó országokban. A védőoltások gyakran
saját sikereik áldozatává válnak, hiszen mind a lakosság, mind
az orvosok tudatából fokozatosan kikopik az adott betegséggel
szembeni félelem. Gyakran ennek helyét a védőoltások mellékhatásaival kapcsolatos alaptalan félelmek veszik át.
A mai modern védőoltások biztonságosak és beadásuk összehasonlíthatatlanul kevesebb kellemetlenséggel jár, mint magának a betegségnek az átvészelése. Az oltások hatásosságát és
biztonságosságát gyakran több tízezer emberen vizsgálják, a
minőség biztosításáért pedig a gyártóktól független hatóságok
felelnek, a követelmények rendkívül szigorúak. Hazánkban
az aktuális védőoltási rendet szakmai bizottság állítja össze a
rendelkezésre álló valamennyi klinikai vizsgálati eredmény,
valamint az aktuális járványügyi helyzet figyelembe vételével. Egy-egy kutatás eredményéből nem szabad messzemenő
következtetéseket levonni, az eredmények összehasonlítása,
szintézise elengedhetetlen.
Felelős szülőként a védőoltások által megelőzhető betegségek következményeit is mérlegelni kell. Az egyik leggyakrabban támadott, úgynevezett Engerix-B védőoltás a Hepatitis B
vírus fertőzés megelőzésére szolgál, amely világszerte az egyik

legelterjedtebb betegség. A világon 350 millióra becsülik a fertőzöttek számát és évente egymillió ember hal meg a fertőzés
következtében. A klinikai kép a tünetmentes fertőzéstől - az
esetek kétharmadánál jellemző - a májgyulladáson át a májrákig terjed. A tünetmentes fertőzés és a heveny májgyulladás
általában gyógyul, utóbbi az esetek 1%-ában halálozással jár,
10%-ában krónikussá válik. A krónikus betegség kevés tünettel járó, évekig tartó enyhe betegség, 10-30%-ban májcirrózisba
torkollik, amely rákos betegséggé alakulhat. A vírust a vér és
testnedvek, nyál, ondó, hüvelyváladék terjesztik. Gyakran szexuális úton terjed, de mivel küzdősportok során szerzett sérülések, közös borotva, fogkefe, törülköző használata, tetoválás,
akupunktúra, testékszerek felhelyezése is átviheti a fertőzést,
nyilvánvaló a tizenéves korosztály fokozott veszélyeztetettsége. A vírust 100%-os biztonsággal kiirtó gyógyszer nem létezik, ezért különösen jelentős, hogy a védőoltással 95-100%-os
védettség szerezhető.
A védőoltások visszautasítása a fertőző megbetegedések
előfordulásának emelkedésével járhat együtt, mely egyaránt
káros az egyén és a társadalom számára is. A fentiek miatt Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve arra biztatja a felelősségteljes szülőket, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak, higgyenek a tudományos és
megalapozott tényeknek, valamint kellő kritikával olvassanak
minden védőoltással kapcsolatos internetes bejegyzést.
Összeállította:
Budapest Főváros Kormányhivatala,
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve,
Járványügyi Osztály

kistarcsai híradó 

hirdetés

Suzuben Kft.

2143 Kistarcsa, Szabadság út 32.
e-mail: szerviz@suzuben.hu

Tájékoztatjuk minden kedves
ügyfelünket, hogy a SUZUKI
BENKŐ, Kistarcsa Ifjúság tér 1. szám
alatt működő vizsgabázisa elköltözött
a Kistarcsa, Szabadság út 32. alatt lévő
szervízbe!

Nyitva tartás:
H-P 8-17 óráig
szerviz telefon:
06-28-506-180, 20-215-99-77
karosszéria telefon: 06-28-506-180, 20-405-47-27

Szeretettel várunk minden kedves volt és
leendő ügyfelünket!

Márkafüggetlen gépjárműszerviz
✔✔ Megvárható műszaki vizsga minden típusra 19.500 Ft-tól (3,5 tonnáig)
✔✔ Karosszéria javítás huzatópaddal
✔✔ Hőkamrás fényezés
✔✔ Klímatöltés, teljeskörű gépjármű kárrendezés

KOCSIS TÜZÉP KISTARCSA
2143 Kistarcsa, Móra Ferenc u. 81.

Telefon és fax: 28/552-675 Mobil: 06-20 561-1050
E-mail: kocsistuzep@invitel.hu

Minden, ami
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építőanyag…

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

hasított tüzifa folyamatosan kapható!
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hirdetés

kistarcsai híradó

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

KÉTHETENTE FRISS VÁGÁS!

Kistarcsai és környékbeli ízek, mesterséges adalékanyagoktól
és tartósítószerektől mentes termékek!

Friss hús értékesítés

minden második héten:
október 4-én pénteken 12-18-ig
október 5-én szombaton 8-12-ig
október 18-án pénteken 12-18-ig
október 19-én szombaton 8-12-ig
Füstölt áru minden hétvégén!
pénteken 12-18-ig, szombaton 8-12-ig

kistarcsai híradó 

hirdetés
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IMPLANT ÉS KOZMETIKAI
FOGÁSZAT
• a város határ közelében, főút mentén,
ingyenes parkolóval
• professzionális orvos csapat
nemzetközi diplomával

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

• családias környezet,rugalmas
időpont egyeztetés
• felnőtt- és gyermek fogszabályozás
• ingyenes állapotfelmérés,
teljeskörű garancia
• versenyképes árak

1162 Budapest
Attila utca. 68.
(Rákosi út sarok)

Tel: 06 1 402-1195,
06 30 987-0807
info@vitalitasfogaszat.hu

www.vitalitasfogaszat.hu

• vizsgáztatás
• klíma töltés,
• hivatalos Bosch szakműhely

• javítás
• diagnosztika (motor,
ABS, stb.)

Nyitva tartás:
H-P: 8-17-ig
Varga István,
magyar rally bajnok,
autószerelő mester

3D computeres futóműállító
technológia

HOMLOK Z ATI
HŐSZIGETELÉS
www.hosziget.huwww.hoszigeteles.eu

BAG, Petőfi tér 14. Tel.: 06-30 625 6560
KISTARCSA, Nagytarcsai út 6. Tel.: 06-70 945 5757
BUDAPEST, XVI. Rákosi út 116. Tel.: 06-70 361 5896

AKCIÓ!
10 cm vastag
komplett rendszer
br.

2722 Ft/m²

PostaNyugdíjProgram
Velünk jó lesz nyugdíjasnak lenni!

Élethelyzethez igazodó
nyugdíj-előtakarékosság

A nyugdíjrendszer változásával az öngondoskodás egyre hangsúlyosabbá
válik, ezért időben kell elkezdenünk a megtakarítást, hiszen akkor tudunk
félretenni, amikor még aktív keresők vagyunk.
Erre jelent megoldást a PostaNyugdíj Program, különböző élethelyzetekhez (pl. munkanélkülivé válás, jövedelmi helyzet változása) rugalmasan alkalmazkodó megtakarítási lehetőségként. Segítségével
hosszútávon készülhetünk fel nyugdíjas éveink anyagi finanszírozására.

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 megtakarítást.

Miért érdemes megkötni?

• Élethelyzethez alkalmazkodó, rugalmas díjfizetést tesz lehetővé.
• Öröklési illeték-mentes, a haláleseti szolgáltatás összege nem része a hagyatéki eljárásnak.
• 10 év felett kamatadó-mentes.
• Rugalmasan módosítható díjfizetéssel.
• Többféle kiegészítő biztosítás közül választhat igényeinek megfelelően.
Bővebb információ a www.posta.hu oldalon

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