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Mindenki Karácsonya

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket és boldog új 
évet kívánunk!
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Városi Művelődési- Sportközpont és Könyvtár programja
Csigaház

 december 31.  Nyugdíjas szilveszteri bál
 január 18.  Kistarcsai Vízisport és Rekreá-

ciós Klub jótékonysági bálja 
 január 25. Szlovák bál
 január 31.  Simándy József Általános Isko-

la farsangi bálja 12.00-18.00
 február 1. Böllérfesztivál

Civilház
 december 27.  Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormány-

zat közgyűlése 17 órától
 január 16.  csütörtök Kerekítő foglalkozás 
  9.30-10.15 Mondókás Móka 0-3 éveseknek 
   ölbeli játékok, mondókák, hangszerjáték, 

népdalok, höcögés, pörgetés, hintáztatás.
  10.15-11.00 Bábos Torna 1-3 éveseknek 
   Kerekítő Manó jelenetei, ölbeli játékok, mon-

dókák, dalok, tornaszeres játéktér.
A foglalkozásokat tartja: Bernát Ottilia, további információk: 
www.kerekito.hu, tel: +36 70/321 7850

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

2014. január 2. Druzsin József: Bibliai növények
2014. január 9. Hornyacsek Júlia: Magyarország katasztrófa-veszélyeztetettsége
2014. január 16. Alexa Roland: Főzzünk pálinkát!
2014. január 23. Dolhai Attila: Musical, operett, opera
2014. január 30. Kiss Laura: Salvador, az amerikai kontinens első városa
Deáktanya előadásait a Civil-ház (Széchenyi út 33.) termében tartják. A klubestek ideje: csü-
törtökön este 7-10 óráig. A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai nyitottak, azokat bárki térí-
tésmentesen látogathatja.  KIKE

Deáktanya programjai

Ünnepi szemétszállítás
Változik a szemétszállítás időpontja. 
Kérjük, hogy az érintett területeken a 
meghatározott napokon reggel 7.00 órá-
ig szíveskedjenek kihelyezni a hulladék-
gyűjtő edényeket. Köszönjük megértő 
együttműködésüket! 

KIVÜ Kft.

Eredeti időpont: Új időpont: 

2013. december 24. kedd 2013. december 23. hétfő

2013. december 25. szerda 2013. december 27. péntek

2013. december 26. csütörtök 2013. december 27. péntek

2013. december 27. péntek 2013. december 30. hétfő

2014. január 1. szerda 2013. december 31. kedd

Adventi gyertyagyújtás
A Kistarcsai Kulturális Egyesület advent első vasárnapjára ün-
nepi díszbe öltöztette a Szent Imre-szobor környékét. A KIKE 
már évek óta hagyományosan egy adventi koszorút készít a 
szobor körül és az advent tiszteletére gyertyát is gyújtanak. 
A felújított szobor és a tér Kistarcsa egyik 
ékességé vált. Idén no vember 30-án, 
advent első vasárnapja előtti szomba-
ton délután 5 órakor bonyolították 
le a rendezvényt. Egy kis műsorral 
kedveskedtek a megjelenteknek, 
majd egy gyertyát gyújtottak és be-
kapcsolták a tér díszvilágítását is. Az 
együtténeklés után egy kis szeretet-
vendégségre invitálta Kereszti Ferenc 
a KIKE elnöke a meg-
jelenteket. A forralt 
bort és a meleg süte-
ményt a KIKE elnök-
sége ajánlotta fel. 

Kistarcsai Kulturális 
Egyesület

Fenyőfa elszállítása az ünnepek után 

Kérjük, hogy a város tisztaságának megóvása, illetve 
a balesetek elkerülése érdekében a karácsonyfákat 

ne dobják az úttestre, a parkokba, a zöldterületek-
re, hanem a kommunális hulladék szállítási nap-
ján helyezzék a hulladékgyűjtő edények mellé.

 KIVÜ Kft.

Az ünnepek alatt változik a csecsemővíz kiadási rendje

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2013. december 
27-ke (csütörtök) helyett december 23-án (hétfő) 15 órától 
17 óráig lehet majd átvenni a csecsemővizet. A helyszín vál-
tozatlanul a KIVÜ Kft. telephelye (2143 Kistarcsa, Kossuth L. u. 
23.). Köszönjük szíves megértésüket!  KIVÜ Kft.

Téli igazgatási szünet
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Kistarcsa 

Város Polgármesteri Hivatalában
2013. december 23-tól december 31-ig  

igazgatási szünetet tartunk.
Ezen időszak alatt a Polgármesteri Hivatal – az előre nem látható 
halaszthatatlan ügyek intézése kivételével – zárva tart. A Flór 
Ferenc Kórházra tekintettel a születés és haláleset anyakönyve-
zése munkanapokon 8.00 – 12.00 óra között történik. A hivatal 
működési körében fellépő vészhelyzet, baleset, elemi csapás, 
életveszély, súlyos kár estén telefonos ügyeletet biztosítunk. 
A bejelentések fogadása 8.00 – 12.00 óra között a hivatal közpon-
ti telefonszámán (06-28-470-711) keresztül, azt követően munka-
idő végéig pedig a 06-20-429-30-59 mobil számon lehetséges.

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző

Kosárfonó szakkör Szadán
Szadán a Faluházban kezdőknek és a „lassan haladóknak” 

szerveznek néhány hetes kosárfonó programot. Az első foglal-
kozást január 10-én pénteken tartják 16-19 óra között. A tanulás 
egyéni, senkit ne zavarjon, ha nem tud jönni minden alkalomra. 
A településen kívülről is várnak érdeklődőket. 

Információ a Faluház elérhetőségein. Tel.: 28-405-453, 28-503-
180, e-mail: szada@telehaz.hu
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Juhász Gyula:

Karácsony felé (1902)

Szép Tündérország támad föl szívemben  
Ilyenkor decemberben.  
A szeretetnek csillagára nézek,  
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,  
Ilyenkor decemberben. 

…Bizalmas szívvel járom a világot,  
S amit az élet vágott,  
Beheggesztem a sebet a szívemben,  
És hiszek újra égi szeretetben,  
Ilyenkor decemberben. 

…És valahol csak kétkedő beszédet  
Hallok, szomorún nézek,  
A kis Jézuska itt van a közelben,  
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,  
S ne csak így decemberben. 

Vécsey László a Fidesz-KDNP Pest 
megye 6. számú Gödöllői Egyéni 

Országgyűlési Választókerületének 
országgyűlési képviselőjelöltje

A Fidesz Országos Választmánya december 
9-én véglegesítette a 2014-es országgyűlési kép-

viselő választáson a Fidesz-KDNP támogatással induló 106 egyéni 
választókerületi jelöltjének névsorát. Vécsey László a Fidesz Pest 
megye 4. számú Gödöllői Egyéni Választókerületének országgyű-
lési képviselője az új Fidesz-KDNP Pest megye 6. számú Gödöllői 
Egyéni Országgyűlési Választókerületének országgyűlési kép-
viselőjelöltjévé vált. Az új választási rendszerben a 2014-ben 93 
képviselőt listáról, 106 képviselőt pedig egyéni választókerületben 
választanak majd meg. Az Országgyűlés létszáma 386-ról 199-
re csökken. A korábbi, nagyjából 40 ezer választópolgárt szám-
láló kerületek helyett mostanra 75 ezresre bővül egy-egy körzet 
nagysága. A gödöllői választókerület is jelentősen átalakult. Az 
eddigi hét településsel szemben az új, Gödöllő központú 6. szá-
mú országos egyéni választókerületbe tizenhét település tartozik 
majd. Ezek a következők: Gödöllő, Kistarcsa, Isaszeg, Nagytarcsa, 
Kerepes, Mogyoród, Szada, Bag, Domony, Vácegres, Aszód, Iklad, 
Galgamácsa, Váckisújfalú, Kartal, Hévizgyörk és Verseg.

A képviselőjelöltté válás feltétele 500 támogató ajánlás össze-
gyűjtése, a korábbi 750 ajánlószelvénnyel szemben. A kampány 
az államfő által kitűzött választás napjától visszaszámítva az 50. 
napon kezdődik.

karácsonyi 
köntösben kistarcsa

Városunk téli látványának a karácsonyi 
ünnepkör idejére történő szebbé tétele 

érdekében meghirdetjük a 

Karácsonyi Köntösben Kistarcsa 
pályázatot.

A karácsonyi díszítéssel három 
kategóriában lehet pályázni:
- Családi ház
-  Házcsoport, utcarészlet (több, 

egymás közelében álló épület)
-  Ablakok, bejáratok (lakótelepi, 

lakóparki lakások pályázhatnak 
ebben a kategóriában. A pályázathoz 
mellékeljenek egy vázlatot az 
épületről, amelyen a pályázati rész 
be van jelölve)

A jelentkezéseket  
december 26-án este 7-ig  

juttassák el a címek egyikére:

Kistarcsai Kulturális Egyesület,  
2143 Kistarcsa, Bercsényi u.18.,

Kistarcsai Kulturális Egyesület,  
kike@kike.hu

A jelentkezési lapon szerepeljen a pályázó 
neve, pontos címe, telefonszáma és e-mail 

címe! A pályázat részletes kiírása  
a www.kike.hu honlapon olvasható.

Információ kérhető a 28/470-926-os 
telefonszámon  

és a kike@kike.hu e-mail címen  
(Kereszti Ferenc).

Kistarcsai Kulturális Egyesület

A Kistarcsai Kulturális Egyesület 20. éves 
jubileumi programját tartotta december 
8-án a Csigaházban. Erre a rendezvényre 
meghívást kapott minden 
eddigi egyesületi tag, vala-
mint azok, akik akár anyagi, 
akár erkölcsi támogatásuk-
kal leginkább hozzájárultak 
az egyesület sikeres műkö-
déséhez.

A kezdetekre történő rövid 
visszaemlékezést követően 
levetítették azt a prezentáci-
ót, melyet nemzetközi prog-
ramokon szoktak bemutatni az egyesület 
tagjai. Akárcsak a külföldi partnereket, a 
jelenlévőket is meglepte a - képek igazolta 
- sokszínű tevékenység.

A KIKE-sek által bemutatott – igen válto-
zatos – tíz, színpadi műsorszám kellemes 
szórakozást nyújtott a közönségnek.

Az est ünnepélyességét emelte, hogy az 
önkormányzat nevében Solymosi Sándor 
polgármester és Czukkerné Pintér Erzsé-

bet emléklapot és ajándékot 
adott át az egyesület elnö-
kének, egyben kiemelve és 
külön ajándékkal jutalmaz-
va feleségének odaadó, min-
denben segítő együttműkö-
dését.

Az egyesület elnöksége 
javaslatára az alelnök meg-
szavaztatta a tagságot, majd 
átadott Kereszti Ferencnek 

egy díszoklevelet, mely tanúsítja, hogy 
tiszteletbeli örökös elnöki címmel tüntet-
ték ki őt.

A műsort és a protokolláris részt köve-
tően állófogadásra került sor, miközben 
lehetőség nyílt hosszas beszélgetésekbe 
elegyedni régnemlátott ismerősökkel. 

20 éves a KIKE

Mi készül a Csigaház mellett?
A volt Egészségház helyén egyre csak gyarapodnak a földkupacok, ami felkeltette 
a járókelők figyelmét is. A furcsa jelenségre ifj. Juhász István, alpolgármester ad 
magyarázatot.

A máshol kitermelt föld e területen való elhelye-
zése egy jövő év tavaszára tervezett beruházásnak 
az előszele. Egy régi ígéretünket fogjuk teljesíte-
ni, amit a fiataloknak tettünk. A terület feltöltése, 
rendezése, és burkolása után egy biciklis-deszkás 
extrémpályát szeretnénk létrehozni, ami egyaránt 
megfelel a törvényi előírásoknak, és a fiatalok el-
várásainak. Természetesen a tervezésbe szeret-
nénk őket is bevonni, de először a költségvetésben 
kell keretet biztosítanunk a beruházásra.
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Tüdőszűrés
Tájékozatjuk a Tisztelt Lakosságot,  

hogy a 40 éven felülieknek 

2014. január 3-tól január 23-ig
tüdőszűrést szervezünk!

A vizsgálat ideje:
Hétfő: 12. 50 - 17. 55 óráig
Kedd: 8.00 - 14. 00 óráig
Szerda: 12. 50 - 17. 55 óráig
Csütörtök: 8.00 - 14.00 óráig
Péntek: 8.00 - 14.00 óráig

A tüdőszűrés helye:
2143 Kistarcsa, Széchenyi utca 33.

Civil-ház
Kérjük, hogy személyi igazolványt, TAJ 
kártyát, valamint az előző évben kapott 

tüdőszűrő igazolást hozza magával!
Személyes értesítőt ebben az évben sem kapnak 
az érintett lakosok, kérjük, hívják fel ismerőseik 

figyelmét a tüdőszűrésre.
A 40 év alattiak tüdőszűrését kizárólag orvosi 

beutalóval  
a Gödöllői Tüdőgondozó Intézet  
(Gödöllő, Ady Endre sétány 62.  
tel.: 06-28-420-490) végzi el.

Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatala 

Korábban egy hasonló „cselekményért” 
maximum hatvan napi elzárásra számít-
hatott volna az, aki erdőből fát tulajdonít 
el. A 2013. július elsején hatályba lépett 
új Büntető Törvénykönyvről (Btk.) szóló 
2012. évi C. törvény lényegesen szigorúb-
ban szankcionálja az erdőből történő 
falopást.

Az új törvény szerint, aki idegen dol-
got mástól azért vesz el, hogy azt jog-
talanul eltulajdonítsa, lopást követ el, 
amiért a büntetés vétség miatt két évig 
terjedő szabadságvesztés, ha a lopást 
kisebb értékre (50 ezer egy és 200 ezer 
forint között) követik el. Látható, hogy 
az új kodifikáció alapján akár két év 
börtön is járhat a szabálysértési érték-
re (egytől 50 ezer forintig) elkövetett 
lopásért, ha azt bűnszövetségben, köz-
veszély színhelyén, üzletszerűen, dolog 
elleni erőszakkal, zsebtolvajlás útján, 
helyiségbe vagy ehhez tartozó bekerített 
helyre megtévesztéssel bejutva, hamis 
vagy lopott kulcs használatával, lakást 
vagy hasonló helyiséget az elkövetővel 

közösen használó sérelmére, illetve ha er-
dőben jogellenes fakivágással követik el.

Lopás miatt egyébként akár tíz év is 
kiszabható, ehhez azonban különösen je-
lentős értékre kell elkövetni a bűncselek-
ményt, vagyis a „zsákmány” értékének 
meg kell haladnia a félmilliárd forintot.

Kistarcsán és közvetlen környékén a 
rendőrség által kapott információk alap-
ján a mai napig (2013. december 16.) 9 főt 
állítottak elő falopásért, melyből hét bűn-
cselekmény, kettő pedig szabálysértés 

volt. Valószínűleg a ténylegesen elköve-
tett lopások száma ennél jóval magasabb. 
A téli időszakban az ilyen és hasonló 
bűncselekmények megakadályozására 
szorosabban együttműködik a közterü-

let-felügyelő (önkormányzat), a mezőőr, a 
rendőrség és a polgárőrség. 

A lakosság észlelései is nagy segítséget 
nyújtanak a „fatolvajok” tettenérésében, 
amire jó példa a múlt héten történ eset is. 
Lakossági és a hivatali dolgozók bejelen-
tése alapján két férfit kapott el a közterü-
let-felügyelő a Flór Ferenc Kórház melletti 
„Fenyvesben”. Az elfogás után azonnal 
értesítette a rendőrséget. A helyszínre 
érkező rendőrök lefoglalták a bűncselek-
mény során használt eszközöket, vala-
mint a tettesek által korábban kitermelt, 
csaknem 1 köbméter felhalmozott faanya-
got is, majd a tolvajokat előállították és 

elindult ellenük a büntetőeljárás. 
A két középkorú férfi akár egy év 
szabadságvesztés büntetést is kap-
hat ezért a cselekményért.

Felháborodás és keserűség egy-
szerre kavarog az erdő tulajdonosai-
ban, mert ahelyett, hogy a csemeték 
gondozásával, az erdők felújításával, 
a levágott részek újratelepítésével 
foglalkoznának, az év jelentős részé-
ben valósággal hajszolják az alkalmi 

favágókat. 
Erdészeteknek és magánszemélyek-

nek évente több tízmilliós, egyes becslé-
sek szerint százmilliós kárt okoznak a 
fatolvajok országos szinten.

Akár két év börtön járhat falopásért

114-en vettek részt  
a polgári védelmi oktatáson

Kistarcsán 2013. november 23-án került sor a polgári védelmi képzésre. A 150 be-
osztott közül 114-en vettek részt az oktatáson. A katasztrófavédelemről és a hozzá 
tartozó egyes módosításokról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény és annak végrehaj-
tásáról szóló 234/2011. Korm. rendelet határoz a polgári védelem létrehozásáról. 

Kistarcsa a III. katasztrófavédelmi 
osztályba sorolt települések közé tar-
tozik, a népesség száma és a veszé-
lyeztetettség alapján. Ez azt jelenti, 
hogy a polgári védelem létszámát 
jogszabály szerint 150 főben kell meg-
határozni. Főbb veszélyeztetettségei: 
a főút forgalma, a HÉV, valamint a 
rendkívüli időjárás.

A törvény úgy határoz, hogy a pol-
gári védelmi szervezet tagja határo-
zattal kiképzésre, gyakorlatra osztha-
tó be, melyen köteles megjelenni. 

Az oktatást a Gödöllői Katasztrófa-
védelmi Kirendeltségtől Bodrogi Ágnes tű. hadnagy tartotta meg. Részletezte a 
polgári védelem feladatait, ismertette a veszélyhelyzeteket, katasztrófák fajtáit és 
megosztotta tapasztalatait.
A polgári védelem célja a lakosság tájékoztatása, riasztása, kimenekítése, kitelepí-
tése, alapvető ellátás megteremtése: 

a megfelelő mennyiségben, 
a megfelelő időben, 
a megfelelő minőségben és
a megfelelő helyen, de 
a lehető legkisebb, minimális költséggel. 

A Simándy Iskola ebédlőjében tartották a képzést



kistarcsai híradó  a város életéből 5

Mindenki Karácsonya
Ez a program a város egyik kiemelt rendezvénye. Most is nagyon 
készültek rá az óvodások és az iskolások. A program december 
6-án délelőtt a karácsonyfa állításával kezdődött. Az idei kará-
csonyfát Jutasi-Varró Diána ajánlotta fel. A fát a Simándy szobor 
mellé a KIVÜ Kft. dolgozói állították fel. A mindenki karácsonyfá-
ját 11 órától az iskolások díszítették fel. A betlehemet idén is Sipos 
Bernadett készítette. A feldíszített téren kirakodó vásár is várta a 
megjelenteket, lehetett venni fánkot, kürtös kalácsot, gyöngyöket, 
édességet, cukorkát. A Mikulás (Rapavi Zoltán) most is nagyon 
népszerű volt a gyerekek körében. Juhász István képviselő és ifj. 
Juhász István alpolgármester által felajánlott édességet osztotta a 
„jó gyerekeknek”. A szeles idő miatt az óvoda a standját a Csiga-
ház előterében rendezte be, ahol Ratimovszki Tiborné óvodaveze-
tő és az óvónők a gyerekek adventi tárgyait kínálták. A téren most 
is volt szeretetvendégség forralt borral, meleg teával, valamint 
rengeteg süteménnyel. A vállalkozók minden évben finom sült 
gesztenyével ajándékozzák meg a kistarcsaiakat. Kalmár László 
két tárcsán sütötte a gesztenyét és gyakorlatilag végtelen sor állt 
a sátruk előtt, ennek is köszönhető, hogy 45 kg gesztenye fogyott 
el ezen a napon is. 

A rendezvény másik népszerű programja az adventi kisvonat 
volt. A vállalkozók felajánlásának köszönhetően most is egész 
délután ingyen szállította a gyerekeket a kisvonat. Félóránként 
indult a térről és a várost körbejárva – csillingelve – szállította a 
gyerekeket. Az utolsó járaton se volt szabad hely. 

A Csigaházban fél négytől a Tündérkuckó Családi Napközi kéz-
műves foglalkozással várta a gyerekeket, a színpadon adventi mű-
sor pergett. A sort a MiaManó Színház nyitotta meg. A Mikulás 
Manóföldön című mesejátékuk nagy sikert aratott a kicsik köré-
ben. A szervezők gondoltak a szülőkre és a nagyszülőkre is, mert 

három műsor részben nekik is szólt. A Musical Team fiatal előadói 
musical és operett slágereket énekeltek, a DRED & Doris együttest 
inkább a tinik tapsolták meg, a műsort a Hétköznapi Broadway 
Hősök előadása zárta. 

A képviselő-testületből többen is megjelentek a rendezvényen. 
Solymosi Sándor polgármester a kulturális rendezvényeket nézte 
végig, ifj. Juhász István alpolgármester, Juhász István, Csaja Já-
nos és Juhász József képviselők a délutáni szeretetvendégségnél 
jelentek meg.  

A program lebonyolításában rengeteget segítettek a hivatal dol-
gozói. A Kistarcsa Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár 
és a Vállalkozók Baráti Köre ezúton is megköszöni azoknak a tá-
mogatását, akik adományaikkal, munkájukkal járultak hozzá a 
rendezvény sikeres lebonyolításához. 

Fő támogató: Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre, Kistarcsa Vá-
ros Önkormányzata

Támogatók: Anbeor Bt. Vitaminporta, Korona Rétesház, LAVET 
67 Kft. Fülöp Lászlóné, Albán Pékség, Illés Cukrászda – Illés Tibor, 
Kalmár István és Kalmár László, dr. Sipos Bernadette, Jutasi-Varró 
Diána, Szilárdi László, ifj. Juhász István és Juhász István.

Munkájukkal járultak hozzá: dr. Sipos Bernadette, Rapavi 
Zoltán, Kistarcsai Polgárőr Egyesület, Simándy József Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Polgármeste-
ri Hivatal dolgozói, Városi Óvoda dolgozói, KIVÜ Kft. dolgozói, 
Tündérkuckó.

Szervezők: Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár, Kis-
tarcsai Vállalkozók Baráti Köre

Köszönjük a segítséget!

Szeretetvendégség

A kisvonat félóránként 
közlekedett

Kirakodóvásár

„sült gesztenyét tessék!”

Népszerű volt a kézműves foglalkozás



A Vállalkozók Baráti Köre az önkormány-
zattal közösen november 23-án szervezte 
meg a rendezvényt a Csigaházban. A Vál-
lalkozók Baráti Köre minden évben pénz-
zel és önként vállalt munkával támogatja 
a várost. Ebben az évben a templomsétány 
adventi díszkivilágítására fordították 
a bál teljes bevételét. (azóta már elkészült 
szerk.)

Idén is rengeteg jegyet adtak el, szám sze-
rint 200 db-ot, amiből csupán 40 db volt tá-
mogatói, azaz a Csigaházba több mint 160-
an jöttek el. A 3500 Ft-os belépő tartalmazta 
a vacsora árát, de ebből jutott a jótékonysági 
pénzalapra is. A bevételt szépen kiegészí-
tette a tombola, ebből éjfélig 700 db-ot ad-
tak el.

A jótékonysági rendezvényen jelen volt 
Vécsey László országgyűlési képviselő és 
felesége, Urbanics Gábor a Járási Hivatal 
vezetője és felesége, Solymosi Sándor pol-
gármester és felesége, ifj. Juhász István 
alpolgármester, Czukkerné dr. Pintér Er-

zsébet jegyző, Hadnagy Zsolt aljegyző, a 
képviselő-testületből Csaja János, Zsiák 
Péter, Zsiák Balázs és Márkus József. Este 
nyolc órakor Juhász István főszervező kö-
szöntötte a vendégeket, majd Solymosi 

Sándor polgármester megnyitotta a bált. 
Elmondta, hogy a Vállalkozók Baráti Köre 
minden évben olyan célokat tűz ki, amit 
az önkormányzat csak üdvözölni tud. Ez 

a rendezvény is bizonyíték arra, hogy Kis-
tarcsán képesek összefogni az emberek. 
Vécsey László országgyűlési képviselő kö-
szöntő beszédében kihangsúlyozta, hogy 
Kistarcsa példamutató gazdálkodása – nem 
adósodott el a város – most már nem átok, 
mert a kormány 2014 elején tíz milliárd 
forint összegű  pályázatot ír ki ezeknek a 
településeknek – köztük Kistarcsának is. 
Ezek az önkormányzatok most gyorsab-
ban és olcsóbban juthatnak fejlesztési for-
rásokhoz. A köszöntők után Polgár Gyula 
műsorvezető színpadra szólította Maksa 
Zoltán humoristát, ezt követően – most már 
hagyomány - a bálon résztvevő Erzsébete-
ket és Katalinokat köszöntötték egy-egy 
szál virággal. A vacsorát (vegyestál és cso-
koládés tekercs), amit  az óvoda konyháján 
készítettek a szervezők, a képviselők és a 
polgármester szervírozta a vendégeknek. 
A táncos mulatsághoz a zenét a Prestige 
Band zenekar szolgáltatta. Éjfélkor a tom-
bola sorsolás fődíja hozta lázba a bálozókat 

és egy licitálás, amit a megmaradt 120 db 
jegyre hirdettek meg a szervezők. Egyéb-
ként most is sok nyereményt lehetett elvin-
ni, amit helyi vállalkozások, magánszemé-
lyek és intézmények ajánlottak fel. Volt itt 
bor, pezsgő, dísztárgy, torta, de olyan érde-
kes ajándékok is, mint például a polgármes-
teri hivatal részéről egyszeri soron kívüli 
ügyintézés. A fődíjat a főszervező, Juhász 
István ajánlotta fel: egy két személyes well-
ness hétvégét Egerben. A jó hangulatú bál 
hajnali négyig tartott.

Juhász István, a Vállalkozók Baráti Köré-
nek elnöke a bálon külön is megköszönte 
azoknak a segítségét és felajánlását, akik 
hozzájárultak a bál sikeréhez. Név szerint: 
Kistarcsa Város Önkormányzata, Illés Cuk-
rászda, Didó Grill Kft., Lavet Kft., Auchan 

Magyarország Kft., Nosztalgia Étterem, 
Szilasfood Kft, Pestor Kft., Györgyi Virág-
bolt, ELEM Nagyker Kft., KIVÜ Kft., CZ 
Pizza, Városi Uszoda, Kis Joachim, Soly-
mosi Sándor polgármester, Czukkerné dr. 
Pintér Erzsébet jegyző, ifj. Juhász István 
alpolgármester, Juhász István és családja, 
Csaja János és családja, Kohajda Péter és 
Ritecz László.

P.Gy.
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Duguláselhárítás – falbontás nélkül. 
Víz, gáz, központifűtés szerelés. Ázások, csőtörések 
megszüntetése. WC-k, mosdók, tartályok cseréje.

Telefon: 06-1-402-43-30, mobil: 06-20-491-50-89

A vállalkozók harmadik jótékonysági Erzsébet-Katalin bálja

Hímzés és csipkekészítés
November végén megtartottuk a hímzés-
sel és csipkekészítéssel kapcsolatos pro-
jektünk első összejövetelét. A munkaterv 
egyeztetésén kívül bemutatkoztak külföl-
di partnereink. Az Európai Bizottság ál-
tal kiírt pályázaton – Grundtvig tanulási 
kapcsolatok – rajtunk kívül litván, olasz és 
szlovákiai magyar szervezet kapott támo-
gatást, így velük együttműködve valósít-
juk meg a programot. 

Ezen kétéves projekt keretében tanfolya-
mokat indítunk felnőtt tanulók részére. Ezek 
a területek inkább a hölgyek érdeklődésére 
számíthatnak, de szívesen látunk férfiakat 
is, mint ahogy a kerámia és a mozaikkészítő 
kurzusokon is képviseltették magukat.

A képzések 2014 első negyedévében in-
dulnak majd. Az oktatókkal történő egyez-
tetésre csak azokat hívjuk meg, akik előze-
tesen jelezték részvételi szándékukat. Bár 
még nagyon a projekt elején tartunk, de 
szívesen adunk az érdeklődőknek tájékoz-
tató információt, a 28/470-926 és a kike@
kike.hu elérhetőségeken. KIKE

Kistarcsai Kiscsillagok
A magyar kultúra napja alkalmából 
2014-ben is megrendezzük a Kistarcsai 
Kiscsillagok című előadóestet, melyen 
tehetséges kistarcsai illetve Kistarcsán 
tanuló gyerekeknek biztosítunk bemu-
tatkozási lehetőséget.

A műsorra 2014. január 26-án, vasár-
nap délután 5 órai kezdéssel kerül sor 
a Csigaházban. Ezt megelőzően január 
13-án, hétfőn este 6 órakor – a fellépni 
szándékozók részére – meghallgatást 
tartunk a Simándy Iskolában.

Ügyességi és művészi bemutatókat is 
várunk. 

Információ a kike@kike.hu e-mail cí-
men és a 28/470-926-os telefonszámon 
(Kereszti Ferenc) kérhető.

 KIKE

Kistarcsai Kisalkotók 
pályázat

A 2014-es Magyar Kultúra Napja alkal-
mából alkotói pályázatot hirdetünk kis-
tarcsai, illetve Kistarcsán tanuló gyere-
kek részére.
A pályázat témái:

a. Élet egy középkori várban,
b. Ahogy majd 100 év múlva élünk.
A pályaművek tetszőleges technikával 

(rajz, szobor, kézműves munka, számító-
gépes grafika…) készülhetnek.

A beérkezett alkotásokból több hely-
színen is kiállítást rendezünk.

A pályaműveket a Kistarcsai Kiscsil-
lagok meghallgatásának helyszínén, a 
Simándy Iskolában lehet leadni, 2014. 
január 13-án, hétfőn 18 órától 18 óra 30 
percig.

Információ kérhető a 28/470-926-os te-
lefonszámon és a kike@kike.hu e-mail 
címen (Kereszti Ferenc).

A részletes kiírás a www.kike.hu olda-
lon olvasható. KIKE

 Hajnalig táncoltak a vendégek

Urbanics Gábor és Vécsey László

Juhász István szervírozás közben
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December 2-án délelőtt a Tölgyfa Óvoda kis 
lakói sok mindent nem értettek az aznapi 
történésekből. Fél év után reggel a szülők 
nem a FORFA épületébe vitték őket, ha-
nem egy szépen felújított új óvodába, ahol 
minden egy kicsit másként volt berendez-
ve. Még szerencse – gondolhatták – hogy a 
bútorok, a játékok zöme, az óvó nénik meg 
a dadusok nem alakultak át péntektől hét-
főig. Ugyanis ennyi idő alatt költözött visz-
sza a Tölgyfa Óvoda a felújított és kibővített 
épületbe. Délelőtt kilenc órakor a főbejárat 
előtt sok öltönyös bácsi és kosztümös néni 
okozott némi riadalmat, ráadásul még egy 
Mikulás is rohangált az udvaron. A Miku-
lásnak az ablakon keresztül integettek, de a 
bácsiknak és néniknek már nem, mert őket 
semmilyen meséből sem tudták beazono-

sítani. Pedig egy valódi „mese” sze-
replői jelentek meg ezen a december 
eleji napon az óvoda udvarán, hogy 
az önkormányzat valóra vált „mesé-
jét” hivatalosan is átadják, ugyanis 
teljesen elkészült 172 millió forintból 
a „Tölgyfa Óvoda fejlesztése” című 
pályázat beruházása. Solymosi Sán-
dor polgármester átadó beszédében 
kihangsúlyozta, hogy 2013 egyik 
legnagyobb beruházásával szinte 
minden óvodáskorú gyermek el-
helyezését meg tudják majd oldani 
Kistarcsán. A VB-Tölgyfa Konzor-

cium október 17-én végzett a munkával. 
A régi épület kibővült egy új 20 férőhelyes 
csoportszobával, és gyakorlatilag mindent 
felújítottak vagy kicseréltek. Olyan fontos 
fejlesztések valósultak meg, mint a konyha 
átalakítása, orvosi szoba, öltözők, mosdók, 
zuhanyzók kialakítása, magastető kiépíté-
se, homlokzati nyílászárók cseréje, a hom-
lokzat hőszigetelése és színezése, kazánok 
cseréje, a bővített rész komplex akadály-
mentesítése, mozgássérült parkoló kialakí-
tása. A régi épületszárny felújítását a KIVÜ 
Kft. november 26-án fejezte be. Az óvoda 
ezen része is teljesen megújult, hiszen elvé-
gezték a teljes villanyszerelést, a burkolatok 
cseréjét, a festést, kicserélték a vizes blokk-
ban a mosdókat, az udvaron viacolor járdát 

építettek. A nemzeti színű szalag átvágásán 
jelen volt ifj. Juhász István alpolgármester, 
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző, Had-
nagy Zsolt aljegyző, Kaszás Ferencné iroda-
vezető, Juhász István a Pénzügyi Bizottság 
elnöke, Ratimovszky Tiborné az óvoda ve-

zetője, Vernyik József a KIVÜ Kft. vezetője, 
Villám Péter az Önkormányzat műszaki 
irodájának munkatársa és a tagóvoda veze-
tői. A kis ünnepség után bejárták az épü-
letet, közben a Mikulás minden csoportba 
belátogatott és megajándékozta a gyereke-
ket. A beruházással kapcsolatos aktuális 
információkról bővebben a www. kistarcsa.
hu és a www.tolgyfaovi.hu honlapon lehet 
tájékozódni. Polgár

A gyerekek is birtokba vehették a Tölgyfa Óvodát

2013 szeptemberében óvodánk Dömötör Ala-
pítványa pályázatot nyújtott be Kistarcsa Vá-
ros Önkormányzat Közoktatási, Közművelő-
dési és Sport Bizottsága által a civil szervezetek 
számára kiírt pályázatra az Autómentes világ-
naphoz kapcsolódó vetélkedő szervezésére.

Nagy örömünkre a pályázatunkat elfogad-
ták, így óvodánk 415 000,-Ft támogatást nyert, 
melyen 6 db futókerékpárt és 6 db kitámasztó 
kerékkel ellátott gyermekkerékpárt, valamint 
csoportonként egy festőállványt vásároltunk, 
ezzel is segítve a rendezvény megvalósítását.

A pályázattal az volt a célunk, hogy a gyer-
mekekhez közelebb hozzuk a kerékpáros 

közlekedést, az egészséges sportos életmódot és alapozzuk meg 
a környezettudatos magatartást. A Tölgyfa Óvodában a vetélke-
dő szervezését november 20-án valósítottuk meg. Szerencsésen 
kihasználtuk ideiglenes óvodánk zsibongóját, ahol útburkolati 
jeleket, KRESZ-táblák másolatait ragasztottuk fel. A tevékenysé-
gek öt helyszínen folyamatosan zajlottak, így mindenki találhatott 
kedvére való játékokat, feladatokat. A gyermekek megismerkedtek 
az alapvető szabályokkal: jobb oldalon közlekedünk, a táblák és 
szabályok minden közlekedőre vonatkoznak. Itt próbálhatták ki 
az új kerékpárokat, amelyeket láthatósági mellényben vezethettek.

A zsibongó terét vonatozással jártuk körbe, majd a csoport-
szobákba szabadon választhattak a felkínált játékok, alkotó tevé-
kenységek közül: Tömegközlekedési eszközök ábráit színezhették 
– kiemeltük a környezetvédelmi szempontokat. Terepasztalt ké-
szítettünk a meglévő sínek és favonatok felhasználásával. Előke-
rültek azok az asztali játékok (dominók, kártyák, társas játékok, 
kirakók), amelyek közlekedéssel kapcsolatos szabályokat mélyítik 

el. Az egyik csoportszobában akadálypályát alakítottunk ki, ahol 
a bóják megkerülésével a biztonságos közlekedést gyakorolhatták. 
Egy másik csoportszobában terepasztalhoz készítettek közlekedé-
si táblákat, kijelölt útvonalakon tologathattak járműveket.

A kerékpárokat és futóbicikliket mindenki kipróbálhatta, volt, 
akinek segítség kellett, de mindenki nagyon igyekezett szabályosan 
közlekedni. A forgalmat „rendőrök”, „vasutasok” irányították, ezeket 
a szerepeket a bátrabbak szívesen és örömmel vették át a felnőttektől.

A nap végén nem maradhattak el az ajándékok sem: színezőt, 
fényvisszaverős karkötőt minden résztvevő kapott. Csoporton-
ként kaptunk közlekedéssel kapcsolatos könyveket, társasjátékot, 
színezőket. Az új járművek mindenkinek nagyon tetszettek, a fel-
ragasztott útburkolati jelekkel még a szülők is szívesen játszottak.

Nagy örömöt szereztünk ismét gyermekeinknek, köszönet a szü-
lői felajánlásoknak, amik még színesebbé tették ezt a napot, és kö-
szönet a kollégáknak, akik lelkesen vettek részt az előkészületekben 
és a lebonyolításban. Külön szeretnénk köszönetet mondani Keme-
csei Sándornak a nagy értékű biciklipumpa felajánlásáért. A nap si-
kerességét mutatja az is, hogy felmerült az igény egy KRESZ-park-
ra, ahol mindenki kicsiben gyakorolhatná a szabályos közlekedés 
alapjait.

Ezzel a rendez-
vénnyel búcsúztunk 
ideiglenes óvodánk-
tól is, hiszen a Mi-
kulás már a régi, 
megújult óvodánk-
ba érkezett.

Csizmadia Judit, 
óvodapedagógus

Tölgyfa Óvoda

Autómentes nap a Városi Óvoda Tölgyfa Óvodájában

Ifj. Juhász István és Solymosi Sándor

Ebből az alkalomból  
ajándékot is kaptak a gyerekek

A jobbra tartás 
elvét gyakorol-
ták a gyerekek

Közlekedés a terepasztalon
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Simándy József Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola hírei 

A Simándy teremlabdarúgó sikere a 
diákolimpián!

Megkezdődtek teremlabdarúgásban a diákolimpiai körzeti selejtezői. 
Az első fordulót november 20-án Csömörön rendezték meg. Nehéz cso-
portba kerültünk, hiszen a hazai csapaton kívül a nagytarcsaival kellett 
megküzdeni a továbbjutásért. A verseny kiírása szerint a körzeti selejte-
zőkből csak az első helyezett csapatok juthattak tovább, ezért mindegyik 
mérkőzésre nagyon kellett koncentrálni. Az első mérkőzésen a csömöri 
Mátyás Király Általános Iskola volt az ellenfelünk. Kiváló játékkal 6-3-
as győzelmet arattunk. A második mérkőzés a nagytarcsai Blaskovits 
Oszkár Általános Iskola csapata ellen is nagyon izgalmas volt. A meg-
szerzett vezetés után hamarosan 2 gólos hátrányba kerültünk. Nagy 
nyomás alá helyeztük a Blaskovits Oszkár Általános Iskola csapatát, és 
óriási erőfeszítés után kiegyenlítettünk. A büntetőpárbajt két találattal 
sikeresen megnyertük! Így csoportelsőként továbbjutottunk a körzeti 
döntőbe! Ez tavaly a csömörieknek sikerült, most nekünk. Gratulálunk 
a fiúknak! 

A körzeti döntőt is megnyerte 
focicsapatunk! 

2013. december 3-án, kedden Kartalon rendezték meg a diákolimpia 
körzeti döntőjét. Ebbe a csoportba Kartal (Könyves Kálmán Általános 
Iskola), Mogyoród (Szent László Általános Iskola) és Kistarcsa jutott. 
Focistáink izgatottan készültek az összecsapásokra. Az első mérkőzést 
Kartal és Mogyoród csapata vívta. A kiegyenlített mérkőzést a vendé-
gek nyerték. A második találkozót a mieink vívták a győztes csapattal. 
Számunkra kedvezőtlenül indult a mérkőzés, szinte az első akcióból 
gólt szereztek a mogyoródiak. A félidő végéig azonban sikerült megfor-
dítanunk az eredményt. A második félidőben még egyszer betaláltunk 
az ellenfél hálójába, így 3-1-re nyertünk. A következő mérkőzést simán 
hoztuk 3-0-ra a hazaiak ellen. Így újra továbbjutott csapatunk. A terüle-
ti döntő december 18-án Üllőn lesz. Sok sikert a fiúknak! A csapat tagjai: 
Burillák Patrik, Madarász Mátyás, Pupos István, Haro Orozco Patrik, 
Sennovitz Richárd, Pusoma Dávid, Pusoma Csaba, Vellali Dominik, 
Farkas Szebasztián, Újvári János, Bartos Márk, Kovács Antal.

Kovács Kálmán testnevelő tanár

Iskolánk is részt vett a gödöllői 
Bozsik-programon

A program intézményi részében idén már több mint 67 
ezer, egyesületi programban több mint 70 ezer fiatal fut-
ballozik, közülük egyre nagyobb a lányok aránya. Isko-
lánk a legnépesebb csapattal, 65 fővel vett részt Gödöllőn 
2013. november 13-án, megrendezett programon. Egy jó 
hangulatú rendezvényen vehettünk részt, melynek so-
rán - bár az időjárás nem fogadta kegyeibe a csapatokat, 
de a hideg ellenére - kellemesen tölthettük el az időnket 
Gödöllőn. A sportpályán kimozoghatták magukat a di-
ákok, míg az edzésen kívül a lányok egy tornán is részt 
vehettek. A mi korcsoportunkban sajnos nem volt induló, 
ezért a 7-8. osztályosokhoz osztottak be bennünket, így 
az elsős-másodikosaink is a nyolcadikosok ellen fociz-
tak! Két vereség mellett a két győzelem nagy meglepetés 
volt mindenkinek. Csak így tovább lányok!
  Kovács Kálmán testnevelő tanár 

Téli szünet
Értesítjük a kedves szülőket, hogy a téli szünet december 
23-tól (hétfő) 2014. január 3-ig (péntek) tart. A szünet utá-
ni első tanítási nap 2014. január 6-án (hétfő) lesz. („A” hét) 

Áldott, békés, meghitt karácsonyi ünnepeket kíván a 
Simándy József Általános Iskola!

Kistarcsai postagalamb kiállítás
A Kistarcsai Posta-
galamb Tenyésztők 
Egyesülete látvá-
nyos kiállítást ren-
dezett november 
30-án és december 
1-jén a Csigaházban. 
A több száz galambot a Budapest I. Szi-
las Tagszövetséghez tartozó tenyésztők 
mutatták be az érdeklődőknek. A kistar-
csai kiállítást mindig a versenyévad után 
rendezik meg és most is két kategóriában 
nevezhettek a tenyésztők. A bíráló bizott-
ság a standard és sport kategóriában a 

helyezéseket úgy döntötte el, hogy külön pontozta a galambok küllemét és a versenyeken elért 
eredményeket. A kistarcsai tenyésztők 200 km-től 1200 km-ig röptetik a galambokat és nagyon 
sok versenyen indulnak. Az elmúlt két évben több kistarcsai tenyésztő, több mint 11 nemzetközi 
versenyen indult. Ezen a kiállításon több kistarcsai első helyezés is született, az egyik legered-
ményesebb tenyésztő Virányi Gergely volt, akinek három éves hím galambja a sport kategóriá-
ban első díjat kapott, így továbbjutott az országos kiállításra. Virányi Gergely elmondta, hogy a 
galambtenyésztés nem a legolcsóbb hobby sport, hiszen a galambok állandó törődést igényelnek, 
figyelni kell az egészségi állapotukat, oltásokat, vitaminokat, első osztályú takarmányt kell kap-
niuk. A tagsági díj és a röptetés költsége szintén a tenyésztő kiadásait növeli. P.Gy.

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!

Virányi Gergely győztes galambja

Virányi Gergely
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Bizonyára mindenkinek volt már 
macskája, ha nem is saját, legalább 
a szomszédé átjött párszor egy kis 
ennivalót kunyerálni. Valóban a 
macska megszokott része a vidéki 
életnek és manapság már a városok-
ban is nagyon elterjedt társa lett az 
embernek. Elsősorban kisebb mére-

te és kevesebb törődési igénye miatt. Vagyis csupán ezt szeretnénk 
gondolni, hogy a macskákkal nincs annyi gond, mint egy kutyá-
val, minden portán elfér belőle egy-kettő. 

A valóság azonban manapság teljesen más. A macskákkal is na-
gyon sok teendő van, néha még több is mint egy kutyával. Cicáink 
mára már nem csupán fogyóeszközök, mint a régi időkben ahol élt 
ameddig élt, megfogta az egeret és reggelente kapott egy kis tejet. 
A mai világban egyre terjednek a macskabetegségek, a különböző 
paraziták, amik a gazdák és a macskák életét is meg tudja keserí-
teni. 

Amikor hozzánk kerül egy kiscica, nem elég pusztán az étkez-
tetéséről gondoskodni, hanem először is el kell vinni egy orvos-
hoz. Az állatorvos megvizsgálja, ad neki féreghajtót, mert nagyon 
fontos a rendszeres féreghajtás, valamint egyéb paraziták ellen is 
kezelni kell – főleg olyan háztartásban, ahol kisgyerekek is van-
nak – ez a legelső lépés a gondos cicatartás felé.

Ezután jönnek az oltások. Itt sokan kérdezhetik, hogy minek egy 
macskát oltani, régen sem volt semmi bajuk. Valóban régen nem 
oltottunk, mégis volt amelyik sokáig élt, volt amelyik nem! Bizony 
sok olyan macskabetegség van, amik ellen oltással eredményesen 
lehet védekezni. A macskák kölyökkori oltásai hasonlóak a kutyá-
kéhoz. Egy kiscicát általában 3-4 szer kell oltani betegségek ellen 
pici korban. Az egyik fontos oltás a kombinált cicaoltás, amely 
azért kell, hogy a cicusnak ne legyen csúnya vírusos hasmenése, 
illetve hogy ne prüszkölje végig az elkövetkező pár hónapot macs-
kanáthában, amelyben egy pici cica súlyos maradandó károsodá-
sokat szerezhet, de akár el is pusztulhat. 

A további fontos védelmet a Leukózis elleni védekezés nyújtja. 
Ez egy súlyos egész életre kiható betegség, amelyet a cicus akár az 
anyaméhben is összeszedhet a mamacicától, de gyakorlatilag egész 
életében fertőződhet vele, úgy hogy egy beteg macska megmarja. 
A Leukózis ellen ma már nagyon korszerű vakcinák vannak, amely-
lyel – véleményem szerint – még a hordozó, de még nem beteg cicá-
kat is érdemes oltani, mert ez valamelyest segít abban, hogy a beteg-
ség ne alakuljon ki, vagy ha ki is alakul, az idős korban történjen. 
Léteznek hasonlóan súlyos betegségek, amelyek ellen megbízható 
vakcina sajnos nem létezik egyelőre, emberre ugyan nem jelentenek 
veszélyt, de cicánknál halálos betegségeket okoznak, ezek gyógyí-
tását még kutatják, ilyen a fertőző has- és mellhártyagyulladás va-
lamint a macska AIDS.

Talán a legfontosabb kölyökkori oltás az a veszettség elleni oltás! 
Hatóságilag ugyan nem kötelező, mégis a cicák védelme a veszett-
ség ellen borzasztóan fontos. Míg a kutyákat portán belül tudjuk tar-
tani, addig a macska eljár vadászni, bandázik a környező cicusokkal 
és bemegy az erdőbe, felügyelet nélkül. Mint tudjuk a veszettséget 
terjeszthetik a rókák, a denevérek, valamint a cicák is. Sajnos Ma-
gyarországon idén novemberben regisztráltak veszettséget, ezért ha 
cicánk kijárós, mindenképp kérni kell állatorvosunktól a veszettség 
elleni oltást. Egy veszett macska borzasztó látvány és nagyon veszé-
lyes is az emberre. A cicák agresszívvé és befoghatatlanná válnak, 
vagy feltűnően kedvesek lehetnek. Mivel ez egy az idegrendszer-
re ható betegség, általában paradox - szokatlan viselkedésformát 
eredményez az állatoknál. Éppen ezért veszélyes idegen ismeretlen 
macskát megfogni, főleg ha betegnek is tűnik. Ilyenkor minden-
képp célszerű állatorvossal konzultálni. Amennyiben harapás vagy 
karmolás történik, azt haladéktalanul jelezni kell a háziorvosnak 

Ha a kötelező oltások megvannak, és cicánk egészséges, akkor 
már csak a megfelelő ennivalóról kell gondoskodnunk, amelyre a 
legideálisabb egy jó minőségű száraztáp. Ezzel minden megfelelő 
tápanyagot biztosítani tudunk állatkánknak, és nem marad más 
hátra, mint hogy örüljünk az új jövevénynek.

Dr. Vada Edina állatorvos

Új cica a családban…
avagy mire figyeljünk, ha valaki beállít hozzánk egy kiscicával karácsonykor

Vigyázzunk az internetes vásárlásoknál!
Sajnos növekvő tendenciát mutat, hogy a különféle aukciós, lici-
táló és hirdetési oldalakon eladásra kínált terméket az eladó elő-
re, átutalással kifizetteti, de a megrendelt árut nem küldi meg és 
elérhetetlenné válik. Olyan is előfordulhat, hogy az árut utánvét-
tel lehet megrendelni, de a kapott csomagban nem azt találjuk, 
amit korábban kiválasztottunk az interneten. Éppen ezért csak 
olyan oldalról rendeljenek, amely visszaellenőrizhető, mindig 
olvassák el az eladóról más vevők által írt kritikákat, valamint 
ragaszkodjanak az utólagos kifizetéshez. Ebben az esetben még 
a fizetés előtt győződjenek meg arról, hogy a csomag tartalma 
megegyezik azzal, amit megrendeltek. Házalóktól lehetőleg ne 
vegyenek semmit, mert csábító lehet az alacsonyabb ár, de ez 
sokszor rosszabb minőséggel jár, valamint később nincs lehető-
ség reklamálni. 

Az ünnepek közeledtével a Gödöllői Rendőrkapitányság igyek-
szik több rendőrt biztosítani a karácsonyi vásárok és bevásárló-
központok környékén, ezzel is megelőzve a bűncselekmények el-
követését, de kérjük, hogy Önök is tegyenek meg mindent annak 
érdekében, hogy ne váljanak áldozattá. A zsúfolt helyek, bevásár-
lóközpontok, piacok a zsebtolvajok paradicsoma.
Fogadja meg a következő tanácsokat:
• A pénztárcáját ellenőrizhető, biztos helyre tegye.
• Kabátja zsebében, táskája külső zsebében soha ne tartson ér-

téket, mert azt könnyen ellophatják anélkül, hogy észrevenné.

• Vállra akasztható táskáját mindig 
tartsa a teste előtt, vagy szorosan a 
hónalja alatt.

• Ne hagyja őrizetlenül bevásárló ko-
csira helyezett táskáját, kabátját, mert vásárlás és válogatás köz-
ben a tolvajok 1 másodperc alatt ellopják azt.

• Soha ne tartsa bankkártyája mellett annak PIN kódját.
• A gépjárműtől való távozás előtt győződjön meg az ajtók, abla-

kok zárt állapotáról.
• Akkor is zárja be a gépkocsi ajtaját, ha csak pár percre száll ki 

az autóból.
• A riasztót minden esetben üzemelje be.
• Semmilyen értéket, okmányt ne hagyjon a gépjárműben.
• Ne hagyjon csomagot, mobiltelefont, GPS-t, laptopot és egyéb 

tárgyat az utastérben.
• Amikor a megvásárolt termékeket pakolja a gépkocsijába, ne 

tegye a táskáját a kocsi utasterébe, illetve ne hagyja a kosáron.
• Az áruházak parkolóiban sohase vásároljon szatyorból „már-

kás” termékeket.

Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válna, kérjük, 
azonnal értesítse a rendőrséget az ingyenesen hívható 107-es, il-
letve 112-es számon!

 Kellemes ünnepeket és balesetmentes közlekedést kíván Önöknek a Gö-
döllői Rendőrkapitányság!

Vigyázzon értékeire!
Ne adjon esélyt a tolvajoknak!
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Kistarcsai taekwondos aranyérem Szlovákiában
Ilyo Cup: 2013.11.16-án rendezték meg Kassán  

a 7. Nemzetközi Küzdő verseny

Molnár Viktor Bendegúz mesterével 
indult Szlovákiában, hogy kipróbál-
ják magukat a Nemzetközi Viadalon. 
Olasz, német, lengyel, észt, ukrán, 
cseh, horvát, bosnyák és magyar csa-
patok vettek részt a viadalon.

Bendegúznak a 416., illetve a 442. 
versenye volt ez a Kupa. A Puplis 2 
„B” versenyen a 2004, 2005 fiúk 26 kg-
ban indulhattak. Bendegúz csoport-
jában 4 induló volt, ezért összesen 2 
meccse volt. Két horvát fiúval (mind 
a kettő 7 kupos volt) 5-1, és 5-1 arány-
ban győzött és aranyérmet szerzett.

Szakmailag nagyon érdekes volt, mivel fejre nem lehetett eb-
ben a kategóriában rúgni, ezért a protektor védekezésére került a 
nagy hangsúly és a sima dollyok nem működtek. Le kellett bonta-
ni a kezeket és előtérbe kerültek a toló rúgások és a yop chagik rit-
musba való rúgások. Ezt a 8-9 éves kezdő gyerekek nem nagyon 
tudták alkalmazni, szerencsére nekünk sikerült és győztünk is, 
számolt be Hegyes Imre 3 danos Taekwondo Mester.

Januárban ismét felvételt hirdet az egyesület!
Mindenkit szeretettel vár Hegyes Imre 3. danos Taekwondo Mes-
ter, www.sentinelse.hu telefon: 06-20-551-0919

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván 
mindenkinek a Sentinel SE!

Még vannak segítőkész emberek… 
Októberben ezen a címen közöltünk egy írást. Úgy látszik ez 
másokat is bátorít arra, hogy örömeiket megírják. Szívesen köz-
readjuk az ilyen köszönő leveleket. 

Szeretném én is az újságon keresztül köszönetemet kifejezni 
mások jóságáért
„ Azoknak élünk, akiket szeretünk, azokért, akik igaznak 
tartanak. A jövőért élünk, a szépért, s jóért, amit tehetünk.” 
(Széchenyi)
Számomra azok a legkedvesebb „segítőkész emberek”, akik 
betegségemben mellettem voltak. Segítettek vásárolni, elintézték 
a postámat, valamint tornáztattak. Név szerint: Keller Istvánné 
(Irénke), Hegyiné Mariann gondozónő a Családsegítő Szolgálat 
munkatársa és Rabovszki Nóri gyógytornász. Köszönöm nekik a 
segítséget, a biztatást a gyógyulásomhoz. Bátran leírhatom, hogy 
Kistarcsán is vannak önzetlen segítőkész emberek. A közelgő 
ünnepek alkalmából kívánok nekik és családjuknak kellemes 
karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt!

Klacsánné (Kati) 

Tűzijáték vásár a Gödöllöi Tesconál pirotechnikusnál december 28-31-ig. Tel.: 06-30-32-48-884 
Termelői méz kapható! Kistarcsa, Holló u.19. Tel: 06-30-869-5261

 APRÓHIRDETÉS

„Közösen Értük” Alapítvány KÖZHASZNÚ JELENTÉSE
1. Közhasznú szervezet azonosító adatai

név: „Közösen Értük” Alapítvány, a sérült fiatalokért 
székhely: 2143 Kistarcsa, Vadrózsa u. 29. 

bejegyző határozat száma: 4.PK.60338/2001/8. 
nyilvántartási szám: 13/03/65594 
képviselő neve: Rimóczi Erzsébet 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása: Gyer-
meknapra, Mikulásra, Karácsonyra összejöveteleket szerveztünk, ahol a célszemélyek 
készítettek dekorációkat, ajándékokat. Természetesen alkalomhoz illő kis műsorok is 
szerepeltek a foglalkozásokon. Ugyanakkor a kísérők és más meghívottak megbeszél-

hették aktuális, sérült hozzátartozójuk, ismerősük problémáit, azok kezelését, kezelhe-
tőségét. A tapasztalatcsere jó helyszíne egy-egy ilyen összejövetelnek. 

a közhasznú tevékenység célcsoportja: Kistarcsa és környékén élő sérült és fogyatékos 
személyek 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 50 fő 
a közhasznú tevékenység főbb eredményei: Folyamatos kapcsolattartás a rászorultak-

kal, ill. gondozásukban résztvevő hozzátartozóikkal, a sérültekkel élő családok nem 
érzik teljesen magukra maradva gondjaikkal. 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok Előző év (1) Tárgyév 

(2)
B. Éves összes bevétel 701  342

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó 
rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. 

törvény alapján átutalt összeg

145  91

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 556  251
H. Összes ráfordítás (kiadás) 581 457

I. ebből személyi jellegű ráfordítás   120
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 573 450

K. Adózott eredmény 120 -115
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 
tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes 

tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek 
megfelelően)

  

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0] Igen
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25] Nem

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02] Igen
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5] Igen

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő] Nem



 Katolikus

 Református

Sok embernek nem született meg Jézus

Igazi karácsony

A világhírű pedagógus, Foerster egy történe-
tet írt le, egy ügyvédről. Karácsony előtt egy 
képeslapot kapott, jókívánságokkal. A lap Jé-
zus születését ábrázolta, a Szent Családdal, és 
a pásztorokkal. A képeslapot odaállította az 
asztalára, napközben gyakran ránézett. Este 
lefekvés után is maga előtt látta a képet. Ek-
kor jutott eszébe: Jézus születése mást jelent e 
keserűséggel teli földnek, mint, ahogy eddig 
én gondoltam. Agyonhajszolt életem olyan 
volt, mint az asztalomon lévő naptár. Heten-
ként lapoztam egyet, utolsó hét után papírko-
sárba dobtam. Életem hasonlít naptáromhoz, 
folytatta gondolatát az ügyvéd. Az imádkozó 
pásztorok példáját látva, be kell ismernem, 
Jézussal értékesebb lehet az életem. E holtra 
hajszolt ügyvéd életében most született meg 
Jézus. 

Vajon miért nem született meg sok ember 
lelkében Jézus? Talán azért, mert sok ember 
életében a nagyravágyás szelleme él. Minél 
többet akar tudni, és hirdeti, a tudás teszi bol-
doggá az embert. Majd szomorúan rádöbben 
arra, hogy tévedett. A hírközlő eszközökből 
tudjuk, hogy mennyi gonosz tett van a világ-
ban. Pedig soha ennyi iskola, könyv, tanítás 
nem volt a világban, mint napjainkban. De 
napjaink tanításából sokszor hiányzik a betle-
hemi Kisded tanítása a szeretetről, az emberi 
élet megbecsüléséről. Sokat tudnak az embe-
rek a kémiából, a fizikából, az atomokról, de 
ha nem ismerik Jézus tanítását a szeretetről, 
akkor tudásuk a pusztulásba vezet. 

Egy festőművész megfestette Jézust, amit 

egy ajtón kopogtat. A festő fia kifogásolta a 
képet, mert az ajtón nem volt kilincs. A festő 
fiának ezt a magyarázatot adta: az ajtó az em-
beri szívet jelenti, melyet csak belülről lehet 
kinyitni. Miért nem születik meg sok ember 
számára Jézus? Mert sokan nem nyitnak neki 
ajtót. Pedig ő minden emberi lélek ajtaján ko-
pogtat. Ezt az ajtót csak belülről lehet kinyitni. 
Aki ezt megteszi, annak megszületik Jézus. 

A betlehemi Kisded minden ember ajtaján 
kopogtat, hogy emberhez méltó életet mutas-
son nekik. De lehet-e emberhez méltó élete 
annak, aki fejét a földre szegezve dolgozza 
végig életét? Egyik napot a másik után, egyik 
évet a másik után, de nem tudja mindezt mi-
ért, mi vár rá élete után. Az emberhez méltó 
élet jelenti azt, hogy a sorscsapások alatt össze 
ne törjön. A modern élet segíti az embert arra, 
hogy sok nehézséget le tudjon győzni. De az 
ember életében vannak gyarlóságok, gyenge-
ségek, bűnök. Ezek legyőzéséhez természetfe-
letti erő kell. Ezt a természetfeletti erőt, csak 
Jézus tudja megadni. Milyen jó, hogy Jézus 
megszületett, mert erőt, természetfeletti erőt 
ad számunkra, ha kérjük. Mi tehát ajtót aka-
runk nyitni Jézus előtt. 

Sok embert szoktak megünnepelni. Évfor-
dulókon hivatalos koszorúzást tartanak. Sok 
vallásalapítót ismert a történelem, megemlé-
keznek róluk. De senkiről sem emlékeznek 
meg úgy, mint Jézusról. Miért van az, hogy 
Jézus születési évfordulója mozgatja meg leg-
inkább az embereket? Azért mert ő nemcsak 
vallásalapító, hanem Isten Fia. 

Karácsony fényét, sem a templomi, sem a 
világi fényét nem lehet kikerülni.

Jézust, a karácsony fényét, még az őt 
nem kedvelők is elismerik. Ünnepet tar-
tanak, karácsonyfát állítanak, vendégeket 
fogadnak, szeretet gyakorolnak, ajándékot 
adnak, mert a karácsony az ajándékozás-
ünnepe. Jézus ajándékként adta magát az 
emberiségnek, innen ered az ajándékozás. 

A Jézust kedvelők ezeken túl templom-
ba jönnek, hódolatuk jeléül. Imádkoznak, 
mert ebben örömet találnak. Szeretet gya-
korolnak, mely lehet fizikai, tehát ajándé-
kozás, lehet lelki, mellyel másokat akarunk 
lelkiekben segíteni. Így magunk is lépünk 
Jézus felé, mert lelki örömet keresünk. 

Tehát a karácsony fényében úgy a hívő, 
mint a hitetlen örömet talál. 

Karácsonyra azt mondják: az ajándéko-
zás ünnepe. Valóban az, mert kikerülhe-
tetlen az ajándékozás. Mi magunkat aján-
dékozzuk Jézusnak, mert nekünk már ő 
megszületett.
Ünnepi szentmiserend
Kistarcsa
dec. 24-én: 17 órakor pásztorjáték, 0 órakor 
éjféli mise
dec. 25-én: szentmise 7.30; 9.00; 10.30 
dec. 26-án: szentmise 7.30; 9.00; 10.30 
január 1-jén: szentmise 9.00; 10.30; 18.00 
Nagytarcsa 
december 22., 25., jan. 1-jén szentmise 11.30-
tól.

 Somlai József nyugdíjas plébános

„…mert ő Isten formájában lévén nem tekintette 
zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem meg-
üresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberek-
hez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek 
bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett 
mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is 
magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet 
adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, 
hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennye-
ieké, földieké és földalattiaké; és minden nyelv vallja, 
hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.”  
(Filippi 2,4-5)

A mai világban mindent hamisítanak. Álta-
lában a hamis pirosabb, mint az igazi, szebb is, 
ragyogóbb is, csak íztelen, vagy egyenesen ártal-
mas. Némelyek a karácsonyt is hamisítják, ami-
kor Jézus születésének ünnepét szeretet ünnepé-
vé torzítják.

A karácsony lényege nem a szeretet, hanem 
Jézus imádása. Persze a szeretetnek is van helye 
az ünnepben, de nem a főhely. Nem szabad sze-
retet-ünnepet csinálni karácsonyból. Jézust isteni 
tisztelet illeti meg, nemcsak azért, mert ő valóban 
Isten, hanem azért is, mert Istenként vállalta, 
hogy értünk emberekért meghal, az igaz a nem 
igazakért, hogy Istenhez vezessen minket.

Ravasz László szerint Jézus születése a szenvedé-
sének első állomása volt, amikor alászállt isteni for-
májából és emberré lett. Egész élete szenvedés volt, 
nem csak az utolsó hét. Azért vette magára a mi em-

beri sorsunkat, hogy minket megváltson a kárhozat 
halálától, és örök élettel ajándékozzon meg.

Itt a földön nem volt a számára hely, csak egy 
istálló, üldözték, az életére törtek, kivetették. Hit-
tel pedig azt valljuk, hogy néki adatott minden 
hatalom mennyen és földön. Őt illeti a hódolat, 
imádat. Egyszer majd minden térd meghajlik 
előtte, azoké is, akik általszegezték. Jézus ma is 
élő úr, nem egy játékszer, nem egy ünnepi szín-
folt, nem „jézuska”, hanem a történelmi Jézus, a 
Krisztus, Ő ma is élő Isten. 

Miért baj, ha valakinek hamis a karácsonya? 
Egyrészt nem fogja megtapasztalni a keresz-
tyénség valódi erejét, amely által jobbá lehet az 
élete. Boldogabbak, békességesebbek lehetnek a 
hétköznapjai. Másrészt az utánzat elveszi örökre 
a kedvét attól, hogy vágyakozzon az igazi után. 

Nem elég, hogy a hamis karácsonyhoz tartozó 
sok-sok felesleges dolgot kiiktassuk az ünnep-
lésből, mint a túlzott ajándékozást, erő feletti 
készülődést, a túlzott elvárást az ünnep fényével 
kapcsolatban. Hanem be is kell iktatnunk az ün-
neplésünkbe az igazi lényeget: időt kell találnunk 
az értünk megszületett Jézus imádására, a róla 
szóló gondolatok meghallgatására, mindezen ke-
resztül a vele való lelki közösség megélésére.

Amióta szeretet-ünneppé torzították a kará-
csonyt, azóta nem lett szeretetteljesebb a családok 
élete, hanem sokkal több az elmagányosodás, a 
békétlenség, erőszak. De ha a lényeg kerül a kö-

zéppontba, akkor a szeretet is bele kerül és a he-
lyére kerül az életünkben.

Az az áldozat, amellyel Jézus karácsonykor a 
mi emberi sorsunkat felvette, arra tanít bennün-
ket, hogy mi is vegyük magunkra a nálunknál 
nyomorultabbak gondját, baját, hogy enyhítsünk 
rajtuk. Aki megtapasztalta Jézus szeretetét, maga 
is kész lesz másokért áldozatot vállalni.
Ünnepi istentiszteletek
dec 24. kedden 2 órakor gyermekkarácsony,
dec. 25-26., karácsony első és második napján 
10 órakor ünnepi istentisztelet, úrvacsoraosztás, 
gyermekistentisztelet
dec. 29. vasárnap 10 órakor istentisztelet és 
gyermekistentisztelet
dec. 31. kedden, szilveszter délután 4 órakor év-
záró hálaadó istentisztelet
január 1. szerda, 10 órakor újévi istentisztelet, 
gyermekistentisztelet.

Előretekintés az imahétre, amelyet 2014-ben 
január 19. és 24. között tartanak a keresztyén 
egyházak. Itt Kistarcsán az elmúlt három évben 
kialakult gyakorlat szerint felváltva tartjuk az is-
tentiszteleteket a református és a római katolikus 
templomban együtt az evangélikus lelkészekkel.
Hadd kívánjak ezúton is a gyülekezet gondnoká-
val, Nagy Ferenccel együtt minden kedves kistar-
csai lakosnak áldott karácsonyt!

Riskó János református lelkész

hitélet kistArcsAi hírAdó12
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Könyvelés
Bejegyzett mérlegképes könyvelő, okleveles könyv-

vizsgáló 25 éves szakmai tapasztalattal cégek, egyéni 
vállalkozók teljes körű számviteli, adózási ügyintézé-

sét vállalja, cégalapítással együtt is.
Érd.: 06-20/221-05-07

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

• családias környezet,rugalmas
   időpont egyeztetés

• felnőtt- és gyermek fogszabályozás

• ingyenes állapotfelmérés,
   teljeskörű garancia

• versenyképes árak

www.vitalitasfogaszat.hu

1162 Budapest
Attila utca. 68.

(Rákosi út sarok)

Tel: 06 1 402-1195,
06 30 987-0807

info@vitalitasfogaszat.hu

Sajtóközlemény
LAVET KFT. 2012. ÉVI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE

2013.12.09.
Eszközbeszerzési projekt valósult meg a LAVET Kft-nél.
Projekt időtartam: 2012.09.18.-2013.09.27.

A LAVET Kft. fő tevékenysége állatgyógyászati készítmények fejlesztése 
és gyártása.
Jelen projekt megvalósított tevékenysége: 1 db új FETTE 2200iC tablet-
tázógép, és 2 db új UHPLC berendezés beszerzése, a cég saját fejlesztésű, 
új állatgyógyászati készítményei gyártásához és minőség-ellenőrzéséhez.
A jelen projekt a piaci igényekre reagáló minőségi fejlesztéssel együtt járó 
kapacitásbővítést tette lehetővé. A működés személyi feltételei megfelelő-
ek, a projektben megvalósított eszközbeszerzés pedig biztosítja a munka-
vállalók hosszú távú megtartásának lehetőségét, illetve a létszám további 
lehetséges bővítését. A cég célja magas hozzáadott értéket képviselő ter-
mékek előállítása, technológiák bevezetése. 
A jelen pályázat keretében beszerzett berendezések a minőségi fejlesztés-
sel együtt 
járó  kapacitásbővítés, az új fejlesztésű termékek iránti vevői igények ki-
elégítése érdekében váltak szükségessé.
A beruházással 39 munkahely megtartása biztosítható hosszú távon.
Név:   LAVET Gyógyszergyártó és Szolgáltató Kft. 
Cím:  1161 Budapest Ottó u. 14. 
Telefon:  +36 (1) 405-7660, 
 +36 (1) 405-7670 
E-mail:  lavet@t-online.hu 
Honlap:  www.lavet.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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Rezsicsökkentés saját erôbôl
Egy évvel ezelőtt megjelent cikksorozatunkban részletesen kifejtettem, hogy mely ener-
giatakarékossági beruházás milyen összegbe kerül és mennyit lehet általa megspórolni. 
Az elmúlt egy év tapasztalatait szeretném Önökkel megosztani.

A márciusi hideg elmúltával – mivel nagyon kitolódott a fűtési szezon – a megkérdezett la-
kosság negyede úgy határozott, hogy energetikai fejlesztést fog végrehajtani 2-3 éven belül 
a saját lakóingatlanán, amihez az emberek többsége az épület szigetelésével kezd hozzá. 
Nálunk, Kistarcsán a legtöbb lakóház 80-90 m2 alapterületű, ún. kocka ház, amelynél a kül-
ső falak leszigetelésével kb. 30 %-os fűtési energia spórolható meg. A szigetelés bekerülési 
költsége kb. 1 millió forint. Nagy általánosságban egy ilyen ház gázszámlája hőszigetelés 
nélkül egy fűtési szezonban 420.000 Ft és a lakásban csak 19-20 fok van. Ha leszigeteljük 
pl. 10 cm vastagságban, akkor átlag 21 fokot tartva már csak kb. 270.000 Ft-ot fizetünk a 
gázért; persze ez még mindig sok, de már komfortosabban érezzük magunkat a házunk-
ban. További megtakarítást hoz, ha a födémet is leszigeteljük (itt távozik a fűtési energia 
15 %-a); ennek költsége kb. 200.000 Ft és 20-25 eFt-ot spórolhatunk egy szezonban. Az 
energia megtakarítás következő lépése a nyílászárók cseréje. Egy ilyen háznál ez nagyjából 
700.000 Ft-ba kerül. A régi gerébtokos ablakokon távozó energia 20% körül van, ha kicse-
réljük, kb. 16.000 Ft-ot spórolunk havonta. Már csak azért is megéri cserélni, mert megszű-

nik a huzatérzet a lakásban és nem fognak 
mozogni a függönyök, ha fúj a szél. Látható, 
hogy a ház leszigetelésével és az ablakcse-
rével már csak 40-45 eFt a havi gázszámla. 
A rezsicsökkentés következő lépése lehet a 
fűtés korszerűsítése: a régi radiátorok/kon-
vektorok és a régi kazánok cseréje korszerű 
és kevésbé „gázzabáló” típusúra nagyjából 
1,5 MFt-ba kerül, ezzel a fűtésszámla 20%-
kal tovább csökkenthető. Összegezve a fen-
tieket: idén a cégünk által végzett házfel-
újítások és energetikai korszerűsítések azt 
mutatják, hogy a kistarcsaiak igenis szeret-
nek megtakarítani, nem szeretnek fázni az 
otthonukban és nem elég a kormány 20%-
os rezsicsökkentése egy fenntartható ott-
hon létrehozásához. 

Boldog karácsonyt kívánunk leendô 
és jövôbeli megrendelôinknek

(x)
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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:  

A következő vágás: 
2014 január 10-én pénteken 12-18-ig  

január 11-én szombaton 8-12-ig 
január 24-én pénteken 12-18-ig 
január 25-én szombaton 8-12-ig 

Füstölt áru minden hétvégén!  
pénteken 12-18-ig, szombaton 8-12-ig

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket és boldog új 

évet kívánunk!

• 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

Kellemes ünnepeKet és boldog új évet KívánoK 
minden Kedves ügyfelemneK és leendô ügyfelemneK!

Kell
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Kincstári Takarékjegy Plusz

Posta Tartós Befektetési Számla
Adóelőny lehetősége hosszútávú megtakarításaira!

Tegye kedvezőbbé befektetéseinek hozamára vonat-
kozó adófizetési kötelezettségeit és helyezze el megta-
karításait Posta Tartós Befektetési Számlán, mert
•	részben, vagy egészben mentesülhet az adó- és 

egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetési kötelezett-
ség alól a jogszabályi feltételek teljesítése esetén, 

•	nem kell adót fizetnie befektetéseinek kamata/hoza-
ma után, ha a számlanyitás évét (gyűjtőév) követő 5. 
év végéig nem veszi ki megtakarítását,

•	ha a számlanyitás évét követő 3. év végén vagy azt 
követően veszi ki megtakarításait, a kedvezményes 
adó mértéke 10% lesz és a 6 %-os EHO-t sem kell 
megfizetnie;

•	a számlán lévő megtakarításai örökölhetőek,
•	díjmentesen megnyitható.

Boldog ünnepeket kívánunk!


