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Az iskolások egy irodalmi játékkal szerepeltek
Megemlékező beszédet mondott  
Solymosi Sándor polgármester
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Kistarcsán a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma 9721 fő volt, 
ebből a választáson szavazóként megjelent 3683 fő (37,88%). A HVB 
nyilvántartásba vett 4 jelölő szervezetet, 4 polgármester-jelöltet és 38 
képviselő-jelöltet. A jelölő szervezetek 32 képviselő-jelöltet támogattak, 
6 jelölt pedig függetlenként indult a választáson. Mind a négy jelölő 
szervezet állított kompenzációs listát, így a 3 listás mandátum ezen 
szervezetek között dőlt el.. Ugyan ezen a napon volt a roma nemzeti-
ségi, valamint a szlovák nemzetiségi választás is. A szavazóhelyiségek 
október 12-án reggel 6 órától 19 óráig fogadták a szavazókat. 

Kistarcsa polgármester választás eredménye:
1. Solymosi Sándor FIDESZ-KDNP  1484 szavazat  (41,38 %)
2. Kovács Gabriella független jelölt 797 szavazat  (22,23 %)
3. Majsai Sándor KIVE 746 szavazat  (20,80 %)
4. Dőringer Károly JOBBIK 559 szavazat  (15,59 %)
(KIVE – Kistarcsa Városért Egyesület)

Kistarcsa egyéni választókerületi képviselő választás eredménye:
I.SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET

1. Zsiák Péter Pál  Fidesz-KDNP  148  (29,78 %)
2. Dőringer Károly  JOBBIK  98  (19,72 %)
3. Ondrisek László  független jelölt  90  (18,11 %)
4. Navratil Mihály  KIVE  84  (16,9 %)
5. Hőnis István  MSZP  77  (15,49 %)

II. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET
1. Uvacsek Csaba  független  184  (38,41 %)
2. Csaja János  Fidesz-KDNP  114  (23,8 %)
3. Földi Katalin Krisztina  KIVE  72  (15,03 %).
4. Méhes Gábor Antal  JOBBIK  55  (11,48 %)
5. Németh István  MSZP  54  (11,27 %) 

III. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET 
1. Csonkáné Kisréti Boglárka  KIVE  170  (37,04 %)
2. Juhász István  Fidesz-KDNP  149  (32,46 %)
3. Dőringerné Kovács Melinda  JOBBIK  75  (16,34 %)
4. Juhász József  MSZP  65  (14,16 %)

IV.SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET
1. Solymosi Sándor  Fidesz-KDNP  168  (39,25 %)
2. Kedves Károly  KIVE  107  (25,0 %)
3. Makrai Zoltán  MSZP  71  (16,59 %)
4. Tóth Csilla  JOBBIK  64  (14,95 %)
5. Ondrisek István  független jelölt  18  (4,21 %)

V.SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET
1. Szemán Gergely  Fidesz-KDNP  202  (42,00%)
2. Penz András Ferenc  KIVE  105  (21,83 %)
3. Czövek László Árpád  JOBBIK  78  (16,22 %)
4. Győri István  független jelölt  50  (10,4 %)
5. Hőnis István  MSZP  46  (9,56 %)

VI. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET
1. Juhász István  Fidesz-KDNP  140  (33,65 %) 
2. Tóth László Gábor  KIVE  117  (28,13 %)
3. Balázs Gergely Attila J OBBIK  92  (22,12%)
4. Kovácsné Horváth Mária  MSZP  67  (16,11%)

VII. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET 
1. Csampa Zsolt  Fidesz-KDNP  136  (29,69%)
2. Juhászné Csorba Ilona  független jelölt 115  (25,11 %)
3. Majsai Sándor  KIVE 82  (17,90 %)
4. Bozóki Szilárd  MSZP  79  (17,25 %)
5. Tóth Sándor  JOBBIK  46  (10,04 %)

VIII. SZÁMÚ VÁLASZTÓKÖRZET
1. Zsiák Balázs  Fidesz-KDNP  124  (32,72 %)
2. Juszkó Ferenc  KIVE  117  (30,87 %) 
3. Kupecz Lászlóné  MSZP  62  (16,36 %)
4. Molnár György Zoltán  független jelölt  39  (10,29%) 
5. Juhász Géza  JOBBIK  37  (9,76 %)

A töredékszavazatok összesítése: 1. Kistarcsa Városért Egyesület KIVE 
684, 2. Jobbik Magyarországért Mozgalom 545 szavazat, 3. MSZP 521 
szavazat, 4. Fidesz-KDNP 263 szavazat, 
A töredékszavazatok alapján mandátumot szerzett: Majsai Sándor 
(Kistarcsa Városért Egyesület), Dőringer Károly (Jobbik Magyarorszá-
gért Mozgalom), Juhász József (Magyar Szocialista Párt)
 
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS:
Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat összetétele: 
1. Berki Andor „Lungo Drom”
2. Horváth Béla Mihályné „Lungo Drom”
3. Németh János „Láso Drom”

Szlovák Települési Nemzetiségi Önkormányzat összetétele: 
1. Szabóné Tóth Katalin MSZSZ-KSZ-SZLOVÁK Unió
2. Csaja Mihályné MSZSZ-KSZ-SZLOVÁK Unió
3. Kohajda Istvánné MSZSZ-KSZ-SZLOVÁK Unió
4. Orlik Károlyné MSZSZ-KSZ-SZLOVÁK Unió
 Polgár

Solymosi Sándor nyerte a polgármester választást
FIDESZ- KDNP jelöltjei 6 egyéni körzetben győztek

Németh János, Berki Andor, Horváth Béla Mihályné

Orlik Károlyné, Kohajda Istvánné, Szabóné Tóth Katalin, Csaja Mihályné

Uvacsek Csaba, Zsiák Péter, Szemán Gergely, Dőringer Károly,  
Csampa Zsolt, Juhász István, Majsai Sándor, Csonkáné Kisréti Boglárka, 
Solymosi Sándor, Juhász József, Zsiák Balázs
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Az új képviselő-testület és a nemzetiségi ön-
kormányzatok tagjai október 16-án vehették 
át a megbízólevelüket a Városháza díszter-
mében. A Helyi Választási Bizottság elnöke 
Gyolcs Géza ismertette a választási eredmé-
nyeket, majd minden képviselőnek átadta a 
megbízólevelet. 

Az ünnepélyes alakuló ülést november 
22-én tartották a Csigaházban. A zsúfolá-
sig megtelt színházteremben megjelent dr. 
Urbanics Gábor a Gödöllői Járási Hivatal ve-
zetője is. Solymosi Sándor ünnepélyes meg-
nyitója után Gyolcs Géza a Helyi Választási 
Bizottság elnöke tartott tájékoztatást az ok-

tóber 12-ki önkormányzati választásokról 
és elmondta, hogy Kistarcsán a Pest megyei 
átlagnál (39,67%) kevesebben, összesen a sza-
vazók 37,87%-a élt állampolgári jogával. A vá-
lasztás napján a választási eljárási alapelvek 
maradéktalanul teljesültek, a nyolc választó-
körzetben minden szabályosan zajlott. Gyolcs 
Géza a HVB elnöke külön megköszönte a 
Helyi Választási Iroda támogatását, kiemelte 
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző mun-
káját, aki a választás lebonyolítását, és annak 
teljes körű irányítását a jogszabályok betartá-
sával és betarttatásával végezte. A köszönet-
ből kijárt a HVI (Helyi Választási Iroda) min-
den dolgozójának, az SZSZB (Szavazatszedő 
Bizottság) tagjainak, jegyzőkönyv-vezetői-
nek a pontos és gyors munkáért és azoknak 
is, akik végig segítették a HVB-t. Az intézmé-
nyek dolgozóinak pedig azért járt a köszönet, 
mert az SZSZB ellátásában és egyéb feladatok 
elvégzésében segítettek. Ezután Solymosi 
Sándor javaslatot tett a napirendi pontok-
ra, majd a képviselők elmondták az esküt a 
HVB elnökének, és aláírták az esküokmányt. 
 Solymosi Sándor polgármestert szintén a 
HVB elnöke eskette fel. A polgármester eskü-
tétele után röviden ismertette a programját.

Juhász Istvánt javasolta a polgármester 
alpolgármesternek. A 11 fős képviselő-tes-
tület 9 igen szavazattal ismét a volt alpolgár-
mesternek szavazott bizalmat, aki rögtön 
esküt is tett.

Nem volt vita a polgármester illetményé-
nek megállapításakor. A polgármester illet-

ményét 2014. október 13-tól, bruttó 523.500 
forintban, a költségátalányát pedig 78.525 fo-
rintban határozták meg.

Az alpolgármester illetményét a KIVE 
csökkentette volna. Juhász István illetmé-
nyére 471.200 forintot, költségátalányára pe-
dig 70.680 forintot javasoltak, amit Csonkáné 
Kisréti Boglárka indítványában szeretett vol-
na csökkenteni, de a képviselők többsége ezt 
nem szavazta meg így maradt az eredetileg 
javasolt összeg. 

Az alakuló ülésen módosították a képvi-
selő-testület Szervezeti és Működési Sza-
bályzatát.

Utolsó napirendi pontban tagokat dele-
gáltak a Szilas-menti Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás Társulási Taná-
csába. A polgármester ugyanazokat a kép-
viselőket – Juhász Istvánt, Zsiák Balázst és 
Zsiák Pétert javasolta a Társulási Tanácsba. 
Majsai Sándor képviselő még szerette volna 
Uvacsek Csabát is delegálni, de a társulás sza-
bályai szerint csak három tagot küldhet Kis-
tarcsa, ezért a képviselő elállt a javaslatától. 

Az új ciklus elindításához még meg kel-
lett választani az önkormányzat mellett 
működő bizottságokat is. Erről az október 
27-én megtartott rendkívüli ülésen döntöt-
tek. A bizottságok számát háromról kettőre 
csökkentették. Ezek a következők: 

Humánpolitikai Bizottság 7 fő (4 képvi-
selő, 3 külsős bizottsági tag), elnök: Csampa 
Zsolt, tagok: Szemán Gergely, Csonkáné Kis-
réti Boglárka, Majsai Sándor, külsős tagok: 
Dőringerné Kovács Melinda, Győri István és 
Makrai Zoltán.

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizott-
ság 11 fő (6 képviselő, 5 külsős bizottsági tag), 
elnök: Zsiák Balázs, tagok: Szemán Gergely, 
Csampa Zsolt, Uvacsek Csaba, Dőringer Ká-
roly, Juhász József, külőső tagok: Csaja János, 
Bergán János, Szász Péter, Czövek László és 
Hőnis István. Ezen az ülésen döntöttek a 
tanácsnok megválasztásáról is. A képviselő-
testület egyhangúan Zsiák Pétert választot-
ta meg, aki a pályázatok, a közbeszerzés és 
a településüzemeltetés feladatait felügyeli. 
 P.Gy.

Az ünnepélyes alakuló ülést október 22-én tartották

Solymosi Sándor polgármester (FIDESZ-KDNP)
Hivatali cím: Polgármesteri Hivatal
2143 Kistarcsa Szabadság út 48.
polgarmester@kistarcsa.hu, 06-28-507-133
Fogadóóra: minden páros hét hétfőjén 16.00-
18.00 között előzetes időpontkérést követően
Helye: Polgármesteri Hivatal

Juhász István alpolgármester (FIDESZ-KDNP)
Hivatali cím: Polgármesteri Hivatal
2143 Kistarcsa Szabadság út 48.
ifjabbjuhasz.istvan@gmail.com, 06-30-612-3234
Fogadóóra: ügyfélfogadási időben, előre 
egyeztetett időpontban
Helye: Polgármesteri Hivatal

Zsiák Péter Pál tanácsnok (FIDESZ-KDNP)
Hivatali cím: Polgármesteri Hivatal
2143 Kistarcsa Szabadság út 48.
zsiakpeter@gmail.com, 06-20-667-7027
Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban
Helye: Polgármesteri Hivatal

Uvacsek Csaba képviselő (független)
Hivatali cím: Polgármesteri Hivatal
2143 Kistarcsa Szabadság út 48.
uvatrans@invitel.hu, 06-30-921-7573
Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban
Helye: Eperjesi út 5. közös képviselői iroda

Csonkáné Kisréti Boglárka képviselő (KIVE)
Hivatali cím: Polgármesteri Hivatal
2143 Kistarcsa Szabadság út 48.
bkisreti@gmail.com, 06-30-661-8976
Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban
Helye: Polgármesteri Hivatal

Szemán Gergely képviselő (FIDESZ-KDNP)
Hivatali cím: Polgármesteri Hivatal
2143 Kistarcsa Szabadság út 48.
szemangergo@gmail.com, 06-30-624-8594
Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban
Helye: Polgármesteri Hivatal

Csampa Zsolt képviselő (FIDESZ-KDNP)
Hivatali cím: Polgármesteri Hivatal
2143 Kistarcsa Szabadság út 48.
ycsampaz@t-online.hu, 06-20-967-1565
Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban
Helye: Polgármesteri Hivatal

Zsiák Balázs képviselő (FIDESZ-KDNP)
Hivatali cím: Polgármesteri Hivatal
2143 Kistarcsa Szabadság út 48.
zsiakbalazs@fidesz.hu, 06-20-380-0044
Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban
Helye: Polgármesteri Hivatal

Dőringer Károly képviselő (JOBBIK)
Hivatali cím: Polgármesteri Hivatal
2143 Kistarcsa Szabadság út 48.
doringer.karoly@jobbik.hu, 06-70-321-7260
Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban
Helye: Polgármesteri Hivatal

Juhász József képviselő (MSZP)
Hivatali cím: Polgármesteri Hivatal
2143 Kistarcsa Szabadság út 48.
juhasz.jozsef8@upcmail.hu, 06-20-975-4551
Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban
Helye: Polgármesteri Hivatal

Majsai Sándor képviselő (KIVE)
Hivatali cím: Polgármesteri Hivatal
2143 Kistarcsa Szabadság út 48.
majsaisandor@digikabel.hu, 06-30-555-4830
Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban
Helye: Polgármesteri Hivatal

Kistarcsa Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete

Gyolcs Géza a HVB elnöke ismertette a választás eredményeit
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Solymosi Sándor második ciklusát kezd-
heti meg Kistarcsán. A pedagógus végzett-
ségű polgármester 1990-től él Kistarcsán, 
20 évig testnevelő tanár volt a Szent István 
Általános Iskolában. 1998-tól kezdett el po-
litizálni, ekkor alapította meg a településen 
a FIDESZ csoportot.  A Fidesz listavezető-
jeként 2002-ben került a képviselő-testü-
letbe, négy évig a Sport Bizottság elnöke 
volt, 2006-ban a Fidesz csapat tagjaként is-
mét megválasztották képviselőnek, majd 
alpolgármesternek. Abban a ciklusban az 
időközi választásokig (2008-ig) volt a tes-
tület tagja. 2006-tól 2010-ig a Pest Megyei 
Közgyűlés Ifjúsági és Sport Bizottságának 
volt az elnöke, 2010-től 2014-ig a Területfej-
lesztési Bizottság tagjaként tevékenykedett.  
2010-ben megnyerte a polgármester válasz-
tást, a 4. számú körzetben pedig a képviselő 
választást. Most 2014-ben ismét kettős si-
kert elérve választották meg polgármester-
nek és képviselőnek is. Nős, két gyermeke 
van, a felesége szintén pedagógus.

Polgármester úr gratulálunk a sikeres 
szerepléshez! Mivel magyarázza a mosta-
ni győzelmet, annak tükrében, hogy Pest 
Megye 6-os számú választókörzetében a 
többi településen gyengébben szerepeltek a 
Fidesz-KDNP jelöltjei?

Köszönöm a gratulációt és így utólag is 
köszönjük a választópolgároknak a szava-
zatokat és a bizalmat! A kérdésre válaszolva 
azt tudom mondani, hogy a mi körzetünk-
ben döbbenetes ami történt. Arra számítot-
tam, hogy több polgármesteri helyet és több 
képviselői helyet tudunk szerezni. Sajnos a 
mi szempontunkból, Kistarcsán is történtek 
meglepetések, hiszen nem került be a testü-
letbe Juhász István és Csaja János. Le kell von-
nunk a konzekvenciát, ki kell elemeznünk, 
hogy abban a két választókörzetben, ahol ők 
indultak, miért nem sikerült győznünk.

Az alakuló ülésen meglepetésként ha-
tott, hogy az eddigi három bizottság he-
lyett csak kettő bizottság működik majd a 
jövőben. Le tudják majd fedni a település-
hez kapcsolódó feladatokat?

Meggyőződésem, hogy igen. Így utólag 
azt mondhatom, hogy négy évvel ezelőtt jó 
döntés volt a bizottságok számát csökken-

teni. Felgyorsult az előkészítés fázisában a 
munka. Most azt látom, hogy két stratégiai 
bizottság, a Pénzügyi és Településfejleszté-
si Bizottság és a Humánpolitikai Bizottság 
még hatékonyabb munkát végezhet. Mind 
a két bizottság kibővített létszámmal dolgo-
zik. A képviselők már az előkészítés fázisá-
ban meghozhatják a végleges javaslataikat, a 
képviselő-testület csak a problémás esetek-
ben kell hogy mérlegeljen.

Nézzük a bizottsági elnökök személyét. 
Zsiák Balázst a Pénzügyi és Településfej-
lesztési Bizottság elnökének választották!

Zsiák Balázs az előző ciklusban a Közok-
tatási, Sport és Kulturális Bizottság elnöke 
volt. Ezt a feladatát kiválóan látta el, végzett-
ségét tekintve a számolással sem lesz gond-
ja. Több mint tíz éve dolgozom vele és azt 
látom, hogy nagyon gyors helyzetfelismerő 
képessége van, amellett nagyon kiegyensú-
lyozott és nyugodt fiatalember.

Csampa Zsolt új ember és rögtön a Hu-
mánpolitikai Bizottság élére került!

Képviselőként új, de Csampa Zsolt külsős 
bizottsági tagként dolgozott már az előző 
Pénzügyi Bizottságban. A református egy-
ház vezetésében is aktívan részt vesz, tehát 
ízig-vérig közösségi ember. Mindenkivel jól 
kommunikál, bízunk a rátermettségében.

Kerepesen is maradt a város előző veze-
tése, akárcsak Kistarcsán, ez nyilván elő-
segíti az ivóvízminőség-javító program 
zökkenőmentes lebonyolítását!  

Mi ezt azzal próbáljuk elősegíteni, hogy 
a Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkor-
mányzati Társulásba ugyanazokat az em-
bereket jelöltük ebben a ciklusban is, mint 
korábban, ami garancia lehet a megkezdett 
munka eredményes befejezésére, a beruhá-
zás jövő tavaszi átadására. Így egy jelentős 
korszerűsítés mellett mind a két településen 
nitrát mentes vizet szolgáltathatunk. Ezzel a 
beruházással egy alapellátás 
biztonságát tudjuk megte-
remteni.

A testvérvárosokról csak 
annyit, hogy az előző évben 
még egy harmadik telepü-
léssel is felvette Kistarcsa 
a kapcsolatot. November 
elején egy küldöttség utazik 
a lengyel településre. Mi a 
konkrét cél?

Fontosnak tartjuk, hogy 
aktívak legyenek ezek a 
kapcsolatok, ezért évente 
legalább egy vagy két al-
kalommal személyesen is 
találkozunk. Erre kiválóan 
alkalmasak a fesztiválok. 
Ami örvendetes, hogy az 
események lebonyolítására 
egyre több uniós pályázatot 
nyerünk, így egyre maga-
sabb színvonalú rendez-

vényeket szervezhetünk. Legközelebb a 
böllérfesztiválon, ismét vendégül láthatjuk 
a testvértelepülések csapatait is, de a jövő 
évi Kistarcsai Napokra is nyertünk már tá-
mogatást. Visszatérve a lengyel utazáshoz, 
most Radomysl nad Sanem-be megyünk, 
ahol egy tornacsarnokot fognak avatni, ha-
sonlót ahhoz amilyet mi is tervezünk. Ők 
egy kicsit előrébb járnak ezen a területen. 
A küldöttség november 8-tól 10-ig tartózko-
dik a helyszínen, az utazók között ott lesz 
Juhász István, Zsiák Péter, Uvacsek Csaba és 
felesége (aki lengyel származású).

Új lendületet kapott a város az előző 
ciklusban, több átívelő beruházás is elin-
dult az elmúlt hónapokban. Most a válasz-
tások után mi a legfontosabb megoldandó 
feladat?

Az első és legfontosabb feladat, hogy a 
Raktár körúton a járdát befejezzük a tél be-
állta előtt. Nagyon fontos, hogy a tornaterem 
előkészítése eljusson a következő fázisba. 
Jelenleg a kivitelezéshez szükséges tervké-
szítés folyik. Az internálótábor fejlesztése is 
a kiemelt feladatok közé tartozik. A parancs-
noki épületet kértük vissza, ahol könyvtár 
és emlékhely kialakítása a cél, ennek a ter-
vezése is folyamatban van. Ez azért fontos, 
mert előbb vagy utóbb ismét megnyílnak a 
pályázati lehetőségek, támogatási igény be-
nyújtásához pedig kész tervekre van szük-
ség. Ezenkívül az energetikai program foly-
tatása is nélkülözhetetlen, de az utak szilárd 
burkolásáról sem mondtunk le, akárcsak a 
járdaépítésről. A tervek között szerepel az 
Ifjúság tér rendezvény parkká fejlesztése is.

Még egyszer köszönöm a választópolgá-
rok szavazatait. A Fidesz Csoport nevében 
mondhatom, hogy igyekszünk meghálálni a 
belénk vetett bizalmat.

Az új testületnek sikerekben gazdag mun-
kát és jó egészséget kívánok!  P.Gy.

Interjú Solymosi Sándor újraválasztott polgármesterrel
Új lendületet kapott a város az előző ciklusban, amit szeretnénk fokozni

Solymosi Sándor átveszi az esküokmányt

(X)
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Idén is két napon rendezte meg Kistarcsa 
Város Önkormányzata a Csigaházban 
az idősek világnapját. Október 2-án és 
október 9-én délután vendégelték meg a 
szépkorúakat. Október 2-án Solymosi Sán-
dor polgármester külön köszöntötte a meg-
jelenteket. Most is önálló műsorral lepte 
meg a Nyugdíjas Klub és a dalkörök a meg-
jelenteket. Fellépett a Szeretet Népdalkör, 
a Kéknefelejcs Népdalkör és a Rozmaring 
Együttes, továbbá énekelt a Szeretet duó. 
A vacsorát követő tánc este nyolcig tartott.

Idősek világnapja  
október 2. és október 9.

Október első vasárnapja a Rózsafüzér Ki-
rálynője ünnepe, a Kistarcsai Katolikus 
Templom búcsúja. Az ünnepi szentmise 
október 5-én délelőtt fél 11-kor kezdődött, 

amit Balogh Piusz premontrei atya celeb-
rált, majd szintén ő vezette a körmenetet, 
ahol a kistarcsai hívők azokra emlékez-
tek, akik valamikor itt éltek és templomot 
építettek. A Búcsú téren egész nap színes 
vásári forgatag és vidámpark fogadta az 
érdeklődőket.

Október 5-én volt  
a városi búcsú

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
58. évfordulóján az Október 23-a téren 
megrendezett megemlékező ünnepségen 
jelen volt Dr. Urbanics Gábor a Gödöllői 
Járási Hivatal vezetője, Solymosi Sándor 
polgármester, Juhász István alpolgármes-
ter, Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző, 
a képviselő-testület tagjai, továbbá a helyi 
politikai pártok képviselői, az 56-os szer-
vezetek, az intézmények vezetői, az egy-
házak és a civil szervezetek képviselői.

A megemlékezés a Himnusz közös el-
éneklésével kezdődött, közreműködött a 
Simándy József Általános Iskola Fúvósze-
nekara, vezényelt Botrágyi Károly, majd 
Székely János „Semmi soha” című versét 
Novák Gyula szavalta el. Szilárdi László 
a program szervezője ezután felkérte a 
jelenlévőket a koszorúzásra. Az egykori 
internálótábor falán lévő emléktáblánál 
koszorút helyezett el az önkormányzat 
nevében Solymosi Sándor polgármester 
és Juhász István alpolgármester, a Gödöl-
lői Járási Hivatal nevében Dr. Urbanics 
Gábor, a kistarcsai intézmények vezetői, 
a Simándy József Általános Iskola ve-
zetői, a Politikai Elítéltek Közössége, a 
FIDESZ-KDNP Kistarcsai Csoportja, a 
Jobbik Magyarországért Mozgalom, az 
MSZP Kistarcsai Szervezete, a Demok-
ratikus Koalíció Kistarcsai Szervezete, 
a Kistarcsai Internáltak Emlékére Ala-
pítvány, a Kistarcsai Vállalkozók Baráti 
Köre, a Torony Lakópark Egyesület, a 
Fenyvesliget Egyesület, a KIVÜ Kft., va-
lamint a Fidelitas Helyi Csoportja. 

A koszorúzás után a megemlékező 
ünnepség a Csigaházban folytatódott, 
ahol először Novák Gyula, Márai Sándor: 

Mennyből az angyal című versét mondta 
el, majd Klacsán Anett felkérte Solymosi 
Sándort, Kistarcsa polgármesterét, hogy 
mondja el ünnepi beszédét. A település 
újraválasztott vezetője beszéde elején ki-
hangsúlyozta, hogy „október 23-a volt 
a kommunizmus bukásának a kezde-
te. A szovjet birodalom megroppanása 
 Budapesten kezdődött 1956-ban. A ma-
gyar nemzet vérrel írta a történelmét.”

A polgármester elmondta, hogy nagyon 
sokáig elhallgatták az 56-os eseménye-
ket, történelem órán néhány mondatban 
említették meg, akkor is többnyire ellen-
forradalomnak titulálták. Ezzel szemben 
az igazság, hogy a nép szabadságvágya 
forradalomba csapott át, amit csak a 
szovjet hadsereg november 4-én indított 
támadása tudott megtörni. „A felkelés 
leverésére 17 szovjet hadosztályt vetettek 
be. A hadüzenet nélküli háború Magyar-
országot újabb 33 évre a szovjet hatalmi 
övben tartotta, a Kádár kormányon ke-
resztül irányítva azt.”- mondta Solymosi 
Sándor. Ünnepi megemlékezése végén ki-
tért arra, hogy a mostani generációnak is 
méltó módon kell megemlékeznie apáink-
ról és nagyapáinkról. Bibó Istvánt idézve 
„ A magyar népnek az a feladata, hogy a 
feledéssel és az elszürküléssel szemben 
tisztán őrizze meg a maga forradalmának 
zászlaját.” 

Az ünnepi beszéd után https://lyukas-
óra.hu címen egy irodalmi játékot mutat-
tak be a Simándy József Általános Iskola 
tanulói és tanárai. A darabot szerkesztette 
és rendezte Jutasi-Varró Diána.  Az ünnepi 
megemlékezés a Szózat eléneklésével zá-
rult. (Fotók a címlapon) P.Gy.

Október 23. 

2014. május 1-jén a törvény erejénél fogva 
megszűnt a mező- és erdőgazdasági földek-
re, nem közeli hozzátartozók között, szerző-
déssel alapított haszonélvezeti jog, továbbá 
használat joga (a továbbiakban: együtt: ha-
szonélvezeti jog).

A földhivatalnak legkésőbb 2015. július 31-
ig törölnie kell az ingatlan nyilvántartásból 
valamennyi, a fenti előírás hatálya alá tarto-
zó haszonélvezeti jogot.

A törlési kötelezettség nem terjed ki a kö-
zeli hozzátartozók között alapított haszonél-
vezeti jogra, ezért a törvény alapján bejegy-
zett haszonélvezeti jogosultnak nyilatkozatot 
kell tennie arról, hogy a közte és haszonélve-
zetet engedő személy (tulajdonos, volt tulaj-
donos) között a szerződéskötés időpontjában 
a közeli hozzátartozói jogviszony fennáll-e, 
vagy sem.

2014 októberében az érintetteket értesítik 
nyilatkozattételi kötelezettségükről.

A nyilatkozatot a felhívás kézhezvételétől 
számított 15 napon belül, de legkésőbb 2014. 
december 31-ig lehet megtenni. Ezt követően 
a nyilatkozattételt elmulasztók haszonélve-
zeti joga törlésre fog kerülni. Az eljárás díj-
mentes! A megküldött formanyomtatványo-
kat kitöltve, a hozzátartozói viszonyt igazoló 
eredeti okiratokkal együtt – egyenesági roko-
nok és testvérek esetén születési anyakönyvi 
kivonatok, házastársak esetén anyakönyvi 
kivonat, más közeli hozzátartozói viszony 
esetén gyámhivatali határozat – ügyfélfoga-
dási időben nyújtsák be lehetőleg személye-
sen, vagy küldjék meg postai úton a felhívást 
kiadó földhivatalhoz. Az eredeti anyakönyvi 
kivonat és a gyámhivatali határozat szemé-
lyes benyújtása esetén azonnal, postai előter-
jesztés esetén az eljárás lezárultát követően 
minden esetben visszajuttatásra fog kerülni 
a nyilatkozatot tevő részére.
 Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala

A Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatalának tájékoztatása

Balogh Piusz premontrei atya



Kistarcsa Város Önkormányzata tisztelettel meghívja a város lakosságát 
2014. december 5-én 14.00 órától 

a Csigaház előtti térre

PROGRAMOK A CSIGAHÁZBAN:

14.00–15.00  Interaktív mesejáték: A Mikulás Pillangó 
országban (MiaManó Színház)

15.00–16.30  Kézműves foglalkozások, kreatív játékok 
gyermekeknek

16.30–17.00  Harmónia Táncklub bemutatója
17.00–17.15  Négy Muskétás Sportegyesület bemutatója
18.00–18.45  Fellép: Dér Heni
20.00–21.30  Hétköznapi Broadway Hősök előadása

Közben: forralt bor, forró tea és sütemény.
A Mikulás minden gyermeknek ajándékkal kedveskedik.

A település és a környékbeli vállalkozók 
kirakodóvásárral várják a kedves érdeklődőket.

14.00–18.30 között közlekedik a kisvonat!

A programok és a legtöbb szolgáltatás ingyenes.

Mindenkit szeretettel vár Kistarcsa Város Önkormányzata!
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Október 2-án Kistarcsán tartott sajtótájé-
koztatót a Szilas-menti Ivóvízminőség-javí-
tó Önkormányzati Társulás abból az alka-
lomból, hogy a kivitelezés fő csapásvonala 
az utcákból a vízműtelepre helyeződött át. 
A sajtótájékoztatón jelen volt Solymosi 
Sándor polgármester és Juhász István al-
polgármester is. A tájékoztató elején Zsiák 
Péter a Szilas-menti Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás elnöke köszöntöt-
te a vendégeket és elmondta, hogy jelentős 
mérföldkőhöz ért a beruházás, ugyanis az 
utolsó fázishoz érkezett a vízműtelep épí-
tése. Solymosi Sándor polgármester hozzá-
szólásában elmondta, hogy a beruházás jól 
halad, a sok kellemetlenséget okozó útfel-
bontásokkal végeztek. Tavaly ősz óta, kb. 
150 helyen volt útfelbontással járó tolózár 
csere. Októberben végeznek a víztisztító be-
rendezés szerelésével, a beruházás készült-

sége kb. 60%-os. A hátralévő munkákról 
a kivitelező VIANOVA 87 Zrt. képviseltében 
Tóth Miklós műszaki igazgató tájékoztatta 
a sajtó képviselőit. Elmondta, hogy jelenleg 
a vízműtelepen az épület bővítése, techno-
lógiai szerelések és a dekantáló medence 
építése van folyamatban. A régi épület bőví-
tésével tudják elhelyezni az új technológiát, 
és az ügyfélfogadás is kulturáltabb környe-
zetet kap. A munkák a telepen ütem szerint 
folynak. A vízhálózat próbaüzeme már ősz-
szel elkezdődhet. Külön kitért a lakosság 
tájékoztatására, amit több csatornán keresz-
tül folyamatosan végzett a menedzsment. 
A műszaki igazgató szerint a vállalt határ-
időt teljesíteni tudják, vagyis a beruházás 
befejezése 2015 I. félévében lesz. A sajtótájé-
koztatót követően bemutatták azokat a he-
lyeket Kistarcsán, ahol az elmúlt egy évben 
a fontosabb kivitelezéseket hajtották végre.

Építik a vízműtelepet
Sajtótájékoztató a vízminőség-javító beruházásról

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Alapszol-
gáltatási Központ Családsegítő Szolgála-
ta elindította a Kamasz Szülői Klubot. 
Kérdések, amikről beszélgetünk:
• Mit és hogyan érdemes csinálni, min 

kellene változtatni, hogy a szülő és ti-
nédzserkorú gyermeke között jó kap-
csolat legyen?

• Mi a gond a kamaszokkal? 
• Miért olyan nehéz a serdülőkkel szót 

érteni? 
•  Hogyan látják a világot ők? 
Régebben a fentiek inkább csak a közép-
iskolában váltak jellegzetes probléma-
körré, ma már sajnos az általános iskola 
felsőbb tagozataiban is gyakorta felme-
rül. A szülők pedig csak kapkodhatják 
a fejüket. Célunk a közös beszélgetés, 
gondolkodás, tapasztalatcsere és vá-
laszkeresés. Várjuk további érdeklődők 
előzetes jelentkezését igényfelmérés cél-
jából.Jelentkezés az Alapszolgáltatási 
Központ (2143 Kistarcsa, Batthyányi 
u. 2/a) épületében, illetve az alábbi te-
lefonszámokon Marlok Mónikánál  
és Koczka Krisztinánál:

06-28/742-083, 06-20/568-69-09

Legközelebbi foglalkozás: 2014. 12. 03.

Kamaszok Szülei Vagyunk Klub

Bejelentések alapján felhívjuk a tisztelt 
Fogyasztók figyelmét, hogy ismeretlen 
személyek a DPMV Zrt.-re hivatkoz-
va (hamis megbízólevéllel) próbálnak 
bejutni az ingatlanokba, abból a célból, 
hogy ott csatornatisztítási/csatorna el-
lenőrzési feladatokat végezzenek. Az 
előzetes egyeztetés nélkül érkező mun-
kások többnyire hivatalosan bejegyzett 
cégek tagjai és ingatlanon belüli csator-
natisztítási feladatokra vállalkozhatnak. 
A főként időseket megtévesztő vállalko-
zók dolguk végeztével készpénzfizetési 
számlát állítanak ki több tízezer forintos 
összegről. Tájékoztatjuk a tisztelt Fo-
gyasztóinkat, hogy Társaságunk ilyen 
jellegű feladattal nem bízott meg külső 
alvállalkozót, illetve az esetleges álta-
lunk végzett ilyen jellegű munkálatok 
során helyszíni készpénzfizetésre nincs 
lehetőség Társaságunknál.

Kérjük, hogy amennyiben a fent leírt 
módon - Társaságunkra való hivatko-
zással - keresik meg Önöket, akkor ne 
írjanak alá semmit (például megrendelő 
formanyomtatványt) így elkerülhetik az 
azonnali készpénzfizetést. Ezen kívül 
kérjük, hogy az esetet jelentsék a rend-
őrségen, vagy ha bizonytalanok, akkor 
érdeklődjenek a Társaságunk 06 29/340-
010 központi elérhetőségén.

Gyál, 2014. október 15. 
 Sárosi István elnök-vezérigazgató

Ál-csatornaellenőrök

Mindenki karácsonya

Építik a dekantáló medencét
Egy kicserélt tolózár helyét mutatja  
a kivitelező képviselője
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Fél éve megkezdődött a pro-
jekttervek, önkormányzati fej-
lesztési elképzelések feltöltése 
a Pest Megyei Területfejlesztési 
Nonprofit Kft. online felületé-
re. A kistarcsai elképzelések 
közül a VEKOP (Versenyképes 
Közép-Magyarország Operatív 
Program) finanszírozásában 
öt projekt került előzetesen 
egyeztetésre, mintegy 1 milli-
árd 440 millió Ft becsült költ-
séggel:
1. A Városi Óvoda fejlesztésére 
összességében 355 millió Ft ke-
rült meghatározásra. 
(a) Ebből a Gesztenyés Óvoda 
(Eperjesi út) energiaracionali-
zálása történhet meg megújuló 
energia (hőszivattyú, napkol-
lektorok) beépítésével; nyílás-
zárók cseréjével, hőszigetelés-
sel, fűtő és elektromos hálózat 
felújításával. A 355 millió Ft-
ból erre 215 millió Ft kerül be-
tervezésre. 
(b) Ugyancsak ebből a Tölgyfa 
Óvoda (Széchenyi utca) hőszi-
vattyúval, napkollektorral (me-
leg víz), napelemmel (áram) 
történő ellátása valósulhat meg 
45 millió Ft tervezett költség-
gel.
(c) Ugyancsak a 355 millió Ft-
os keretből valósulhat meg a 
közétkeztetést biztosító kony-

ha (Ifjúság tér) 95 millió Ft-os 
energiahatékonysági felújítása 
(hőszivattyú és napkollektorok 
telepítésével), víz- és hőszige-
teléssel, fűtő és elektromos há-
lózat felújításával, konyhai be-
rendezések korszerűsítésével.
2. Az Általános Iskola ener-
giaracionalizálására 245 millió 
Ft került meghatározásra, ami 
itt is a megújuló energia (hő-
szivattyú, napkollektorok) be-
építésével; nyílászárók, fény-
források, elektromos aljaztok, 
kapcsolók cseréjével, víz- és 
hőszigeteléssel, fűtő és elektro-
mos hálózat felújításával.
3. Új bölcsőde építése kiszol-
gáló helyiségekkel, melegítő-
konyhával 450 millió Ft terve-
zett költséggel.
4. Polgármesteri Hivatal épü-
letének energiaracionalizálása 
megújuló energia (hőszivaty-

tyú, napkollektorok) beépítésé-
vel; nyílászárók, fényforrások, 
elektromos aljaztok, kapcsolók 
cseréjével, víz- és hőszigetelés-
sel, elektromos hálózat felújítá-
sával. Ezek költségére 90 millió 
Ft került meghatározásra.
5. Iskolai sportuszoda energeti-
kai fejlesztése, energetikai ha-
tékonyság növelése 300 millió 
Ft becsült költséggel. Fix tető-
szerkezet létrehozása, korsze-
rűsítés, fűtés, gépészet, és szel-
lőző rendszer cseréje megújuló 
energia használatával (hőszi-
vattyú, napkollektor, napelem), 
gyermekmedence kialakítása, 
öltözők, vizesblokkok felújítá-
sa, nyílászárók cseréje, esővíz 
újrahasznosítása.

A projektek a Pest Megyei 
Önkormányzat döntése alapján 
kerülhetnek megvalósításra.

 Városüzemeltetési Iroda
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2014. november 6. Halmos Alexandra: Egy év Bécsben – Erasmus nyomdokain
2014. november 13. Raffai Ernő: Szabadkőművesek
2014. november 20. Arnóth Károly: Költészet és tragikum
2014. november 27. Pollák Zsuzsanna: Malajziai emlékképek
A Deáktanya előadásait a Civilház (Széchenyi út 33.) közösségi termében tartjuk. A klubestek ideje: csütör-
tökön este 7-től 10 óráig. A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai nyitottak, azokat térítésmentesen látogat-
hatja bárki. Ezen alkalmakon és a KIKE más rendezvényein lehet belépni az egyesületbe. KIKE

Deáktanya programjai

Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár programja
Uszoda

November 8. XV. Kistarcsai Amatőr Vízilabda Torna 14 órától
Civil-ház:

November 9. KIKE-Hulló falevél nyugdíjas tehetségkutató műsor
November 15. Nektár bál
November 22. Katalin bál-Vállalkozók bálja
November 29. Gyermekműsor 17.00–19.00

December  5. Mindenki Karácsonya 14.00–20.00 óráig
December  6. Sport bál
December 18. Nyugdíjas karácsony 16.00–20.00 óráig

Már korábban befejeződtek 
a járdaépítések az Aulich, a 
Széchenyi és az Árpád ve-
zér utcában, valamint az 
Adamcsek ulicskában is.

Az Aulich L. u. elején, a 
Széchenyi úton, az Adamcsek 
ulicskában és az Árpád vezér 
úton levő rossz állapotú jár-
dák egy-egy szakasza újult 
meg. 

Önkormányzati beruhá-
zásban valósul meg az Eper-
jesi úti járda. 

Az önkormányzat és a CBA 
Kft. között létrejött telepü-
lésrendezési szerződésben 
a fejlesztő vállalta, hogy a 
beruházás során az Eperjesi 
úti járdát a kórház sarkától 
a lakótelepig felújítja. A be-
ruházás elhúzódása miatt a 
CBA és az önkormányzat egy 
másik járdaszakaszt jelölt ki a 
CBA részére és úgy döntött, 
hogy az Eperjesi úti járda fel-
újítását saját maga végzi el.

A járdaszakasz hossza 325 
méter, szélessége pedig 2,25 
méter. A felújítás során az 
akadálymentesítést és a vízel-
vezetést is megoldják. 

 Városüzemeltetési Iroda

Folytatódik a járdaépítési 
program a városban

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS 
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

Másfél milliárdnyi kistarcsai projektjavaslat  
már felkerült a megyei listára

A Pest Megyei Integrált Területi Programba már 5 kistarcsai  
intézményfejlesztési beruházási javaslatot befogadtak



A Vállalkozók Baráti Köre már a negyedik 
jótékonysági Erzsébet-Katalin bál megszer-
vezésére készül. Csak emlékeztetőül: Az 
első jótékonysági bált 2011 novemberében 
rendezték meg. Akkor a teljes bevételt – 750 
ezer forintot – a katolikus templom előtti 
sétány és park felújítására ajánlották fel. Ta-
valy a templomsétány adventi díszkivilágí-
tására gyűjtöttek. Az előkészületekről a fő-
szervező Juhász Istvánt a Vállalkozók Baráti 
Körének elnökét kérdeztük.

Még mielőtt a rendezvény előkészülete-
iről kérdezném, visszautalnék az 
önkormányzati választásokra. A 3. 
számú választókörzetben indult és 
nem sikerült bejutnia a képviselő-
testületbe. Ez mennyire befolyásolja 
az ön tevékenységét?

Mindenekelőtt utólag is köszö-
nöm a választóknak a rám leadott 
szavazatait. A tevékenységemet ter-
mészetesen megváltoztatja a válasz-
tás végkimenetele, hiszen az önkor-
mányzatban nem kell dolgoznom. 
2008 előtt is ugyanez volt a helyzet, 
de civilként már akkor is rengeteget 
tettem a városért. A Vállalkozók Ba-
ráti Körével támogattuk a települést, 

ezt a kapcsolatot az elmúlt hat évben sikerült 
nagyon szorosra fűzni. Természetesen ezt a 
munkát folytatatom és ígérem, hogy lehetősé-
geinkhez mérten továbbra is segítünk. Ebben 
az évben megszervezzük az önkormányzattal 
közösen a jótékonysági bált és a „Mindenki ka-
rácsonyát” is.

Idén a bevételből mit szeretnének támo-
gatni?

Két jótékonysági bál bevételét a katolikus 
templom előtti sétány felújítására ajánlot-
tuk fel. Idén a református közösséget sze-

retnénk támogatni. A templom Hunyadi 
utcai kerítésének renoválásához adjuk a bál 
teljes bevételét.

A bál előkészületeit már elkezdődtek, mit 
terveznek?

November 22-én szombaton a Csigaházban 
este hét órától várjuk a vendégeket. Idén a bál 
elején tervezzük a műsort. Sztárvendégünk, 
városunk legújabb díszpolgára Dolhai Attila 
lesz. Természetesen Erzsébet és Katalin nevű 
vendégeinket most is felköszöntjük. A műsor 
után vacsora, majd azt követően kezdődne a 

táncos mulatság, a Prestige Band ze-
nekar közreműködésével. Éjfélkor a 
tombolajegyeket vásárlók fődíjként 
wellness hétvégét nyerhetnek. Ezt 
most is én, vagyis a Juhász család 
ajánlja fel, emellett most több száz 
tombola ajándékra számítunk. A be-
lépőjegyek változatlanul 3500 Ft-ba 
kerülnek, ami tartalmazza majd a va-
csorát, de ennek egy része már a jóté-
konysági pénzalapunkat gyarapítja. 
Jegyek elővételben a Vállalkozók Ba-
ráti Köre elnökségi tagjainál, Juhász 
Istvánnál, a Györgyi Virágüzletben 
és nálam kaphatók. Sok szeretettel 
várunk minden érdeklődőt!  Polgár
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Megkezdődött az avar és a zöldhulladék égetésének a szezonja. Sajnos 
az égetés szabályaival nagyon kevesen vannak tisztában. A helyi ön-
kormányzatok rendeletben szabályozzák az égetésre vonatkozó általá-
nos előírásokat, de érdemes pár dologra ezen kívül is odafigyelni.
A hatályos jogi szabályozás értelmében tilos a kerti hulladék égetése. 
A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat, ebben 
szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit is. Arról, hogy mikor lehet 
a kertben égetni, a helyi önkormányzatnál kell érdeklődni. 
Kistarcsán a 8/2006. (II.16.) számú rendelet szabályozza az avar- és 
kerti hulladék égetését.
„(1) A lakosság és a levegő tisztaságának védelme ér-
dekében az avar- és kerti hulladék égetése a település 
egész területén minden évben kizárólag két időszak-
ban megengedett:
a) tavasszal: április 1. és április 30. között,
b) ősszel: október 15. és november 15. között.
(2) Az égetést hétfőtől szombatig 10-18 óra között 
szabad végezni. Vasár- és ünnepnapokon tilos az 
égetés.”
A rendelet teljes szövege megtalálható Kistarcsa 
honlapján a www.kistarcsa.hu/onkormanyzat/
rendeletek elérhetőségen. Szerk.)

Egészen más a helyzet, ha szabadtéren 
szeretnénk égetni. Az avar-, a tarló-, gyep-, 
a nád- és a növényi hulladékégetés ugyanis – amennyiben jogszabály a 
tevékenység végzését megengedi – alkalomszerű tűzveszélyes tevékeny-
ségnek minősül. Emiatt a tervezett égetés helyét, időpontját és terjedelmét 
a megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes I. fokú tűzvédelmi ható-
ságnak (katasztrófavédelmi kirendeltségnek) írásban kell bejelenteni. A 
zárt kerten belüli zöldhulladék - égetésre, - úgy a kerti partikra, sütésekre 
és főzésekre nem vonatkozik a bejelentési kötelezettség, azonban az ége-
tés szabályait itt is be kell tartani:

• ne hagyjuk őrizetlenül a tüzet,
• mindig legyen megfelelő oltóanyag (leggyakrabban víz) és eszköz (la-

pát) készenlétben a helyszínen,
• szeles időben ne égessünk,
• száraz növényzet (száraz bozót, nádas, gabona) közelében ne éges-

sünk,
• ha nagyobb mennyiségű hulladékot égetnénk, azt apránként tegyük,
• mindig legyen nálunk mobiltelefon, hogy baj esetén azonnal segítsé-

get tudjunk hívni (105),
• a tűz meggyújtáshoz ne használjunk éghe-
tő folyadékot, mert könnyen égési sérüléseket 
szenvedhetünk
• a tervezett avar-, tarló-, nád-, és növényi 
hulladékégetés helyét, időpontját és terjedelmét 
a megkezdés előtt 24 órával az illetékes kataszt-
rófavédelmi kirendeltséghez írásban be kell je-
lenteni.
• aki a tűzvédelmi szabály megszegésével 
tüzet idézett elő, és az oltáshoz a tűzoltóság be-
avatkozása is szükséges, az 200 ezer – 3 millió 
forintig terjedő tűzvédelmi bírsággal sújtható,
• kommunális vagy ipari eredetű hulladé-
kot (pl. állati maradványok, PVC, veszélyes hul-
ladékok stb.) tilos égetni.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az égetés során rengeteg 
káros anyag kerül a levegőbe. Még ha néha a legkényelmesebb és 
legköltségkímélőbb megoldásnak tűnik is az égetés, a keletkező füst, 
szén- monoxid és egyéb szilárd anyagokat bocsát ki, melyek légúti problé-
mákat okoznak, főleg az asztmás megbetegedésben szenvedők körében. 
Kérjük a lakosságot a szabályok betartására!

 Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Lakossági tájékoztatás az avarégetésről

Vállalkozók jótékonysági Erzsébet-Katalin bálja
November 22-én rendezik meg

Juhász István főszervező (a kép baloldalán) a tavalyi bálon
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Sziklakertet építés 
„cica” módra

Szülői értekezleten született meg az öt-
let, sziklakerttel szépíthetnénk a Gesz-
tenyés Óvoda Cica csoportjának ablak 
előtti részét. Pozitív fogadtatásra lelt, 
mind szülői, mind pedagógusi oldalról. 
Óvodavezetőnk is támogatta a remek 
tervet. Annyira tettre készek voltunk, 
hogy mindössze négy nap alatt sikerült 
mindent leszervezni. Kaptunk követ 
 Virányi Ákos és Donát szüleinek fel-
ajánlásából. Fuvaros is akadt, Hegedűs 
Marci apukájának személyében. Ösz-
szegyűlt a virágföld, az apróbb kavics, 
a szebbnél szebb növények is; köszönet 
érte: Varga Attila, Pjéter Ákos, Pincés 
Benjamin és Botos Zsolti szüleinek. El-
jött a nagy nap, október 3-án, pénteken, 
du 15.30-tól, verőfényes napsütésben 
összegyűlt a kis csapat és társadalmi 
munka keretében nekiláttunk. Kemé-
nyen, de jó kedvvel dolgozott minden-
ki, a gyerekek is kivették részüket a ten-
nivalókból. Lapátoltunk, talicskáztuk 
a töltő földet, gereblyéztünk, ástunk, 
raktuk a köveket, kreatív fantáziával és 
erőnket nem kímélve. Örök hála és kö-
szönet illeti a résztvevőket, név szerint: 
Vargáné Orosz Szilvia, Pincésné Ga-
zsó Andrea, Pincés Benjamin és Anna, 
Dolányi Éva és Pjéter Ákos. Mire leszállt 
az est, elkészült a „nagy mű”, Minden 
elfogultság nélkül kijelenthetjük, hogy 
gyönyörű lett, megérte…!
 Elégedetten, cipekedéstől megfáradtan, 
de vidáman vonult haza a kertépítő bri-
gád. Még egyszer, köszönet mindenki-
nek, aki munkájával, adományával, ak-
tív szurkolással hozzájárult „ügyünk” 
sikeréhez. „Ez jó mulattság férfimunka 
volt…”

 Páczkánné Lakatos Hajnalka,  
 Kiss Andrea óvó nénik

2014. október 18-án rendezte meg a Városi 
Óvoda az I. Dömötör Napot. A Gesztenyés 
Óvodában zajló rendezvényen sok derűs és 
jó kedvű gyermektől, vidám családoktól volt 
kellemes a hangulat. Nagy öröm számunkra, 
hogy sok család látogatott el az alapítványi 
napra.

A rendezvényt gyerekműsorral nyitot-
tuk meg. A gyerekek és óvó nénik egyaránt 
nagy izgalommal és lelkesedéssel készül-
tek erre a programra! Elsőként a 11-12-13-as 
csoport gyermekei mutatták be „vásáros” 
műsorukat. Utána a 10-es csoport kis sza-
kácsai következtek, majd az előadást a 6-os 
csoport „Játékkoszorúja” zárta. A rendez-
vényt, a „Dömötör próba”, a gyermekeknek 
kézműveskedés, kutya bemutató, a Pannónia 
Táncegyüttes táncháza tarkította és tette még 
különlegesebbé.

A „Dömötör próba”, a játékos megmérettetés 
több csoportban zajlott. A sikeresen teljesítők 
pecsétet kaptak, és négy összegyűjtött külön-
böző pecsétért mézestallér volt a jutalom.

A programokról, a „Dömötör próbáról” dió-
héjban:

A Csiga-biga csoport öltözőjében a 
célbadobást lehetett gyakorolni. A „bohóc”, a 
„maci”, és az „oroszlán” tátott szájába kellett 
maroklabdával betalálni. Nagyon sok kisgye-
rek addig próbálkozott, míg összejött a három 
találat, és az első próba sikeres teljesítéséért 
megkapta a pecsétet a gyűjtőlapra.

A Tulipán csoportban a kincskeresés volt 
népszerű játék. Sárkány őrizte a várában és 
környékén a homokban elrejtett kincseket 
(csillogó üvegkavicsot, gombokat, fényes csil-
lagokat). Óvatosan kellett keresgélni, hogy a 
sárkányt ne ébresszék fel. A kisebb gyerme-
keket lelkes szüleik segítették. A mesékből 
ismert három kincsért járt a pecsét.

A Hangya csoport is szeretettel várta a 
szülőket és gyermekeiket. Előző napokban 
halastavat rendeztek be a gyerekekkel, akik 
örömmel segítettek a víz hordásában, a ha-
lacskák ragasztásában. Kövekkel, virágokkal 
díszítették a vizes medencét. Ezen a helyszí-
nen három halat kellett kifogni egy pecsétért. 
A horgászás mellett egy lelkes szülő homok-
képet készített a gyerekekkel.

Földszinten a Méhecske csoportban szintén 
horgászhattak a gyerekek. A vízben úszkáló 
szivacshalakat, szivacsvégű horgászbottal 

lehetett megfogni. Ügyes horgászok jutalma 
egy pecsét volt a „menetlevélen”.

A Napraforgó csoportban „Hangszervilág” 
fogadta a szülőket és a hangszerek iránt érdek-
lődő apróságokat, ahol közelről találkozhattak 
a már kedves, ismert és kevésbé ismert zene-
szerszámokkal. Az ütős hangszereknél nagy 
sikert aratott a „béka”, de örültek a tilinkónak, 
pánsípnak, körtemuzsikának, hegedűnek, gi-
tárnak és a tangóharmonikának is.

A Gomba csoportban a fonalbaba készítés-
nek volt sikere. A sok résztvevő várakozás 
közben elleste a technikát, így mikor az asztal-
hoz ültek, már kevés segítséget igényeltek. So-
kan rácsodálkoztak, hogy milyen egyszerűen 
készíthetnek saját kezűleg játékot. Úgy men-
tek haza, hogy a nagymama fonalkészletéből 
otthon bővítik a fonalbaba „családot”.

A Napocska csoportban a Pannónia Nép-
táncegyüttes segítségével a gyerekek és szüleik 
felpróbálhatták különböző tájegységek vise-
leteit. Miután megörökítették a pillanatot egy 
fényképen, táncra perdültek a szép szoknyák-
ban és hetyke kalapokban egy mulatság erejéig.

A Katica csoportban egy régi, fából készí-
tett játékot, a pörgettyűt a ismerhették meg a 
gyerekek. Ezeket a natúr játékokat festették 
színesre, amit „igazi” kincsként vittek tovább 
magukkal.

A Süni csoportos óvó nénik a tornaterem-
ben akadálypályát állítottak össze: csúszás, 
kúszás, mászás, ugrás, padon áthaladás volt 
a feladat. A gyerekek nagyon élvezték. Volt, 
aki többször is végigment rajta. A bátortalan 
gyerekeknek eleinte segítettünk, de aztán ők 
is belejöttek.

A Maci csoportban különböző színű karkö-
tőket készítettek a gyerekek. Három külön-
böző nehézségi szintű fonási technika közül 
választhattak, így még a legkisebbek is nagy 
örömmel vettek részt a karkötő készítésben.

Az emeleti aulában és a földszinti étkezőben 
büfé működött a programok ideje alatt. Lehe-
tett itt kapni zsíros kenyeret hagymával, teát, 
friss gyümölcslevet, szörpöt, mézesmackót és 
nem utolsó sorban finom házi süteményeket, 
melyet ha megkóstoltak, hétvégi édességvá-
gyukat csillapíthatták.

A zsákbamacskát is itt lehetett kiválasztani, 
a gyerekek minden apróságnak nagyon örül-
tek.

A csillámtetoválásra, amelyet két helyen is 
készítettek, nagyon nagy volt az igény. A gye-
rekek türelmesen várták, míg sorra kerültek, 
és az általuk kiválasztott csillámtetkó felke-
rült a karjukra, melyet büszkén, nagy öröm-
mel mutogattak még a következő héten is az 
óvodában.

Köszönjük a támogatóknak a támogatást:
A sütit sütő szülőknek, a gyümölcsöt, ször-

pöt hozóknak, a zsákbamacska felajánló szü-
lőknek, és nem utolsó sorban minden kedves 
érdeklődő-, résztvevő családnak, akik a tá-
mogató jegyek megvásárlásával, a csillámtet-
kó, a zsákbamacska, a büfében vásároltakkal 
hozzájárultak a Dömötör Alapítvány, ezáltal 
az óvoda támogatásához, melyen gumi tég-
laburkolatot szeretnénk kialakítani a Viktória 
csúszdavár alá.� Gesztenyés�Óvoda�óvónői

Dömötör Nap 
az óvodában

Fonalbaba készítés a Gomba csoportban
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5. HAPKIDO
SZEMINÁRIUM

SENTINEL Olimpiai 
Taekwondo SE Szervezésével

Meghívott Mester: 
Kopasz Attila 
(EHU Hungary Instruktor)
Fokozatok: 
3. Dan Hapkido
3. Dan Kick-Box Do
2. Dan Taekwondo

Hegyes Imre
SENTINEL SE Elnök
3. Dan Taekwondo 
1 kup Hapkido

A program:
 
09.00–10.00  Eséstechnika/Nakbop
10.00–11.30  Hapkido Hosinsul
11.30–13-00  Hapkido Hosinsul

Az edzések között 10 perc szünet lesz.
Időpont: 2014. 11. 22. szombat
Helyszín: Simándy Általános Iskola 
tornaterme 
2143 Kistarcsa Kölcsey Ferenc u. 1.
Részvételi díj: 3000 Ft

Érdeklődni: Hegyes Imre 3. danos 
taekwondo mesternél lehet: 
0620/551-0919

Minden korosztályt szeretettel várunk!

Ismét fantasztikus 
eredményeket  

értek el a Sentinel 
SE taekwondosai

Ragyogó eredménnyel zárt a Sentinel 
Olimpiai Taekwondo Sportegyesület az 
október 04-én, Budapesten a Láng Sport-
csarnokban megrendezett 7. Nyílt Magyar 
Formagyakorlat Országos Bajnokságon.
A versenyen 20 ország képviseltette ma-
gát, közel 262 indulóval. Egyesületünk a 
magyar csapatok közül a legtöbb indu-
lóval, 18 fővel nevezett be. A versenyen 
indult: Szécsényi Anna, Fehér Ilona, Tö-
rőcsik Bálint, Nickl Dávid, Kohl Kinga, 
Nuszbaum Krisztina, Hegyesné Bauda 
Viktória, Benedek Péter, Nagy Csa-
ba, Helembai Csaba, Helembai Ádám, 
Kupcsik Anna, Neller Ábel, Réti Dániel, 
Tóth Dávid, Hrozik Ferenc, Benedek Zsolt 
és Pallai Dávid.
A hazai és a külföldi csapatok közül a 
„B”kategóriában a Sentinel SE lett az 
első!

EREDMÉNYEINK:
Gyerek kategóriában 
egyéniben: Réti Dániel, aranyérem
csapatban: Kupcsik Anna, Neller Ábel, 
Réti Dániel, aranyérem
Kadett kategóriában
egyéniben: Törőcsik Bálint bronzérem, 
Fehér Ilona bronzérem
párban: Fehér Ilona-Szécsényi Anna, 
aranyérem

csapatban: Fehér Ilona-Szécsényi Anna, 
Törőcsik Bálint, ezüstérem
Junior kategóriában
Párban: Nickl Dávid, Törőcsik Bálint, 
bronzérem
30 év alattiak
egyéniben: Hrozik Ferenc, ezüstérem, 
Nagy Csaba, bronzérem
csapatban: Hrozik Ferenc, Nagy Csaba, 
Nuszbaum Krisztina, aranyérem
Benedek Zsolt-Benedek Péter,  
Kohl Kinga, ezüstérem
30 év felett
egyéniben: Nuszbaum Krisztina, 
aranyérem,  
Hegyesné Bauda Viktória, bronzérem
Helembai Ádám, Helembai Csaba,  
Tóth Dávid döntősek lettek!
Összesítve: 10 aranyérem, 7 ezüstérem,  
6 bronzérem.
Gratulálunk a csapatnak és Hegyes Imre 
mesternek a sikeres felkészítésért! 
Folyamatos tagfelvétel van az egyesület-
ben, mindenkit szeretettel várnak!
Jelentkezni lehet Hegyes Imre 3. danos 
mesternél (0620/551-0919)

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
(továbbiakban: Art.) 43. § (8) bekezdése alapján: 
„Ha az adószámla 1000 forintot meghaladó ösz-
szegű tartozást vagy túlfizetést mutat, az adóha-
tóság az adózó adószámlájának egyenlegéről és a 
tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról 
az adózók részére október 31-ig értesítést ad ki”.
Az adóztatási tevékenységhez kapcsolódó folyó-
számla kivonatok kiküldése az adóhatóság és az 
adózók közötti egyeztetések egyik évek óta meg-
határozó eleme. A folyószámla adónemenként 
tartalmazza azokat az adatokat, melyekből meg-
állapítható, hogy az adózók milyen gyakoriság-
gal tettek eleget előírt kötelezettségüknek.
A folyószámla kivonat kiküldésének célja, hogy 
tájékoztassa az adózókat a 2014. szeptember 30. 
napjáig beérkezett pénzügyi teljesítésékről. 
A kivonaton az egyes adónemek adatai külön-
külön tagolásban, azon belül „Előírás, Törlés, 
Múltra szóló, Folyó” évi megbontásban kerülnek 
feltüntetésre. A törlés tételei között találhatják a 
túlfizetéseket is. Adónemenként az adóztatott, 
vagy már adóztatás alól kivont, megszüntetett 
„adótárgyak” is szerepelnek a kivonaton.

A folyószámla kivonat külön részletezi:
– a már esedékes meglévő adótartozásokat (kéz-
hezvételkor fizetendő), illetve
– az egyéb, eltérő esedékességi határidővel fize-
tendő adóösszegeket.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az előírt adókat 
az esedékességig az adózó köteles megfizetni. Az 
elmaradt adófizetés adóvégrehajtást von maga 
után. Az adótartozás után felszámított késedel-
mi pótlék és egyéb költségek a tartozásra vonat-
kozóan azzal egyidejűleg kerülnek behajtásra.
Az iparűzési adó bevallások benyújtási határ-
ideje 2014. május 31-én lejárt. Tájékoztatjuk az 
érintetteket, hogy a bevallás benyújtásának elmu-
lasztása az Art. 172.§ (1) bekezdése alapján „a (2) 
bekezdésben foglalt eltéréssel a magánszemély 
adózó 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig 
terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha a bejelen-
tési (bejelentkezési, változás bejelentési), adatszol-
gáltatási kötelezettségét késedelmesen, hibásan, 
valótlan adattartalommal vagy hiányosan teljesíti”.
Adócsoport ügyfélfogadása: hétfő: 8-18, szerda: 
8-16 óráig.

Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal, Adócsoport

Tájékoztatás az októberi egyenlegközlőről Adventi gyertyagyújtás
A Kistarcsai Kulturális Egyesület advent első A 
Kistarcsai Kulturális Egyesület advent első va-
sárnapjára ünnepi díszbe öltözteti a Szent Imre-
szobor környékét, példát mutatva, és felhívva 
ezzel mások figyelmét is az ünnepi készülődés-
re, környezetünk szebbé tételére, lelkünk meg-
tisztítására. Kezdjük együtt a karácsonyvárást, 
készüljünk közösen a békés ünnepre, és jöjjünk 
össze egy áhítatos gyertyagyújtásra november 
29-én, advent első vasárnapja előtti szombaton 
5 órakor, a Szent Imre-szobornál! 
Örömmel fogadjuk a közös fogyasztásra ho-
zott süteményt, italt, valamint az együttének-
lési szándékot.  Kistarcsai Kulturális Egyesület

Hulló Falevél
A Kistarcsai Kulturális Egyesület idén is – mint 
minden páros évben – megrendezi a Hulló Fale-
vél című műsoros estet, melyen kistarcsai ama-
tőr és hivatásos előadók lépnek fel.
Ez az az alkalom, amikor a településünkön élő 
népszerű előadókkal, csoportokkal találkozhat a 
közönség. Mindenkit szeretettel várunk a Csiga-
házba a 2014. november 9-én, vasárnap 5 órakor 
kezdődő műsorra. Kistarcsai Kulturális Egyesület
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 Katolikus

Református

Magyarországra figyelt a világ

Október 31. a reformáció ünnepe

Magyarország sokszor kilépett a történelem szín-
padára. A dicső szereplésekről sokat beszéltek, de 
keveset segítettek. Bukásaikról, melyeket csak a 
nagyhatalmak tudtak elérni, a világ elismeréssel 
beszélt. 

1956. október 23-a már október 6-án elkezdő-
dött. A kommunista párt, mely többször változ-
tatta nevét, kénytelen volt megengedni, hogy a 
titokban elföldelt Rajk Lászlót ártatlannak nyilvá-
nítsák, és október 6-án, tisztességes módon elte-
messék. 1956. október 6-án a Kerepesi temetőben 
a temetési tömeg Rajk Lászlót, mint a kommuniz-
mus áldozatát temette el. Az ember néha hamar 
felejt, és már nem gondolt a véreskezű belügymi-
niszterre. 

A lengyel párttagok, aki végső soron „lengyel 
emberek” voltak, reformokat akartak bevezetni. 
A szovjethatalom katonai csapással fenyegetett. 
Rokonszenvtüntetést szerveztek a magyar egye-
temisták, október 23-án délután. A Petőfi szobor-
nál a százezres tömeg, forró hangulatot teremtett. 
A fiatal Sinkovits Imre színművész elszavalta 
a Himnuszt. Ezt követte a Rákosi és Gerő elleni 
tüntetés, majd a szovjet katonaság kivonulását 
követelték. 

A tömeg az Országház elő vonult. Nagy Imre 
a leváltott miniszterelnök a baloldali tüntetőket 
„elvtársaknak” szólította, és hazatérést kért tőlük. 
Ez nem sikerült neki. A tüntetők egy része a Sztá-
lin szóbrot döntötte le, a másik rész a rádió épü-
letéhez vonult. A magyar nép 16 pontos kérelmét 

akarták beolvasni. A rádió vezetése nem engedte. 
Az ÁVO-os katonák tüzet nyitottak a tömegre. 
 Sokan meghaltak, megsebesültek. Végül a tünte-
tők elfoglalták a rádió épületét. 

Magyarországot megszálló szovjet csapatot 
riasztották. Egy erős páncélos alakulatot irányí-
tottak Pestre. Úgy gondolták ez elég lesz, mint 
1953-ban Berlinben. Tévedtek. A tankok nehezen 
mozogtak a szűk utcákban, és a rájuk dobott „Mo-
lotov koktéloktól” lángra lobbantak. A Molotov 
koktélok „receptjét” előzőleg az iskolákban taní-
tották. Így készítették fel őket az „imperialisták 
visszaverésére”, hiszen hittek a kommunisták a 
harmadik világháborúban. Rákosiék keletre me-
nekültek. 

A szovjet vezetés nem tudta mit tegyenek. A 
legyőzhetetlennek hitt seregük vereséget szen-
vedett. Nagy Imre miniszterelnök megszün-
tette az egypárti uralmat, és kiléptek a Varsói 
Szerződésből. A kelet elindította a vérbefojtást, 
a nyugat pedig a szuezi váltságot kezelte, és 
Moszkvának szabad kezet adott. Az amerikai 
elnök üzent: imádkozik a pesti srácokért. (Tria-
non kegyetlen szövegét ima nélkül, ők írták.) A 
magyar forradalmat a nemzetek lélegzetvissza-
fojtva figyelték. 

November 4-én a szovjet páncélosok, 200 ezer 
katonával Budapest ellen indultak. Maléter Pált, 
akit fegyverszüneti tárgyalásra hívtak Tökökre, 
becstelen módon letartoztatták. Kádár János a 
szolnoki rádión keresztül üzent: szembefordul a 

forradalommal. A szovjet túlerő leverte a forradal-
mat. Nagy Imre és társai bízva belgrádi kormány 
ígéretében, a jugoszláv követségre menekült. 
Dr. Mindszenthy József, bíboros-érsek, az ameri-
kai követségre menekült. Kádárék ígérgetésekkel 
akarták az ellenállást megszüntetni. A kommu-
nista ígérgetések most is erőszakká változtak. El-
vakult kommunisták, és ávósok, (ruhájukról pu-
fajkásoknak gúnyolták őket) minden tüntetésen 
tüzet nyitottak. Jöttek a letartóztatások, kivégzé-
sek. „Jaj a legyőzöttnek!” Közel 250 ezer ember me-
nekült a szabad világba. 400 személyt kivégeztek. 

Nagy Imrét és társait, hamis ígérgetésekkel 
kicsalták a jugoszláv követségről, és a világ tilta-
kozása ellenére kivégezték őket. Nagy Imre nem 
kért kegyelemet. A „pesti srácokat” megölte a sza-
badságot hirdető szovjethatalom. Nyugat számá-
ra világossá vált, milyen a keleti diktatúra. Olasz 
és francia kommunisták tömegesen hagyták el 
pártjukat. A szovjet politika a bánya mélységébe 
süllyedt. Nyugat megint tapasztalhatta, milyen a 
kommunista szabadság. 

1956 októberében a világ Magyarországra fi-
gyelt, de csak figyelt. Ne felejtsük el, hogy a má-
sodik világháború vége felé, Jaltában, Anglia, és 
Amerika, Szovjetuniónak ajándékozta Magyaror-
szágot. Ők az ajándékot tíz körömmel (200 ezer ka-
tona, páncélosok) markolták, és tönkre tették. 1956 
igazolta, hogy a vérrel szerzett hatalom egyszer 
megbukik. A történelem megismétli magát.

 Somlai József nyugdíjas plébános

Jézus megmosta tanítványai lábát, majd ezt 
mondta:„boldogok lesztek, ha így cselekesztek” 
(János 13,12-17)

1517. október 31-én szögezte ki Luther Márton 95 
tételét a wittenbergi vártemplom kapujára, hogy 
ezzel vitát indítson a középkori egyház túlkapása-
ival szemben. Nála egy nemzedékkel volt fiatalabb 
Kálvin János, aki Genfben működött. Az előbbit az 
evangélikus egyház, az utóbbit a reformátusok te-
kintik tanítójuknak.

A reformáció nem reformot, megújulást jelent, 
hanem azt, hogy a reformátorok visszataláltak a 
Bibliához, az evangéliumi tanításhoz. Ennek ve-
tették alá a saját életüket és ennek a szellemében 
tanítottak. 

Sokszor nem is gondoljuk, hogy az evangélium 
tanítása bár örök érvényű, mennyire modern és 
korszerű is. Szinte eláll a lélegzetünk is, amikor 
erre világi szakemberek felhívják a figyelmünket. 
Erre láthatunk egy példát a modern vezetéselmé-
let tárgykörében.

Még néhány évtizeddel ezelőtt is a vállalat ve-
zetését menedzselésnek tekintették, ami jobbára 
kimerült a szervezet működtetésében, az erőfor-
rások, célok, ütemtervek meghatározásában. Tehát 
abban, hogy koordi-nál, irányít, felügyel, döntése-
ket hoz és ellenőriz.

Napjainkban egyre többet beszélnek arról, hogy 
az igazi vezetés az emberek ösztönzésére irányul. 
Az ilyen vezető (leader) elől halad, a többiek pedig 
követik. Többek között a jövőkép mögé felsorakoz-
tatja munkatár-sait, és arra inspirálja őket, hogy 

ennek a megvalósításában hatékonyan közremű-
ködjenek. Az ilyen vezető nem egyszerűen utasít, 
hanem példát mutat, nevel és tanácsol.

De akkor áll el igazán a lélegzetünk, amikor 
hallunk a legkifinomultabb formájáról a vezetés-
nek (stewardship), amit szolgáló vezetésnek ne-
veznek. Az ilyen vezető szolgálni akar. Ezért lesz 
vezető szemben azzal, aki elsősorban hatalmi ösz-
tönből akar irányítani, vagy anyagi javakat kíván 
szerezni ugyanezzel. 

Amit a modern vezetéstudomány felismert, azt 
szó szerint láthatjuk Jézus életéből. Nekünk nem 
világi szak-emberektől kell mindezt megtanul-
nunk, hanem komolyan kell vennünk, a jézusi 
példát. Ő pont olyan vezető volt, mint amit felfede-
zett a modern vezetéstudomány. Jézus előtte járt a 
tanítványainak. Az Isten országá-nak hirdetésére 
rendelte őket. Olyan feladatot helyezett minden 
tanítványára, amire képes volt. Minden nap-ján 
szolgált, nemcsak az utolsó vacsorán. Mennybe-
menetele után pedig elküldte Szentlelkét, aki elve-
zette a tanítványokat a teljes igazságra.

„Jézus a személyiségével nevelt. „ (Ravasz Lász-
ló). Jézus a maga szolgáló életét állította a tanítvá-
nyok elé példának és azt ígérte: „boldogok lesztek, 
ha így cselekesztek”. Jézus azt akarta, hogy az övéi 
boldogok le-gyenek. De ennek nem az az útja, 
hogy másokat utasítgatunk, megszervezzük a fel-
adataikat, hanem az, ha szolgálunk nekik.

A szolgáló lelkület által lesz körülöttünk boldog 
a családi élet. Így Isten áldottaivá leszünk. A jézusi 
szolgáló lelkület nélkül pedig pokollá tesszük családi 
életünket. Mi van otthon? Szolgáló élet, vagy pokol?

Észrevettem, hogy a menedzser típusú vezető 
mindig köveket épít, a jézusi típusú mellett pedig 
inkább az életek épülnek.

Mit jelent, hogy valaki körül az életek épül-
nek? Azt, hogy emberek Istenhez találnak, vagy 
találnak vissza. Ez történt a reformátorok által is! 
Tanításuk nyomán visszatalált az egyház az evan-
géliumhoz.

Az a legfájdalmasabb, hogy menedzser típusú 
vezetők vagyunk a magunk helyén, családjában. 
Köveket épí-tünk, ügyeket intézünk, szervezünk. 
A segítőink által a magunk céljait akarjuk megva-
lósítani számon kérve, utasítva, anélkül, hogy tud-
nánk: nekik mik a vágyaik. 

A jézusi ember nem használni akarja a rábízot-
takat a céljai megvalósításában, hanem ő akar má-
soknak segí-teni.

Az igazi reformáció különbözik a reformoktól. 
A reformok elgondolói valami példát vesznek a 
modern világ népszerű gondolataiból. A reformá-
ció pedig visszatér a jézusi tanításhoz, az evangé-
liumhoz. Azt tekinti jó-nak, amit Jézus tanít. Azt 
akarja megvalósítani a mai modern eszközök és 
körülmények között is. 

Repes a szívünk, amikor felfedezzük, hogy Jé-
zus tanításához hasonlót ismert fel a modern veze-
téstudomány is. De nem ezért fogadjuk el mindezt, 
mert modern, mert korszerű, hanem, mert Jézus 
életpéldájából ezt tanuljuk. A jézusi szolgáló lel-
kületet követve mi is megreformálhatjuk saját és 
családunk életét!

Riskó János
református lelkész
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ARNOLD-KOKO KFT 
"kt.a."

1131 BUDAPEST JÉGGYÁR UTCA 11. II/7. Iparűzési adó  270 600 Ft 

ARNOLD-KOKO KFT 
"kt.a."

1131 BUDAPEST JÉGGYÁR UTCA 11. II/7. Gépjárműadó  455 400 Ft 

ARNOLD-KOKO KFT 
"kt.a."

1131 BUDAPEST JÉGGYÁR UTCA 11. II/7. Összesen  726 000 Ft 

BELLUS BÚTOR FAIPA-
RI KFT

2143 KISTARCSA KÁPOLNA UTCA 44/B. Iparűzési adó  625 500 Ft 

BELLUS BÚTOR FAIPA-
RI KFT

2143 KISTARCSA KÁPOLNA UTCA 44/B. Összesen  625 500 Ft 

BER-GA BAU KFT "f.a." 1165 BUDAPEST HUNYADVÁR UTCA 61. Iparűzési adó  1 413 750 Ft 
BER-GA BAU KFT "f.a." 1165 BUDAPEST HUNYADVÁR UTCA 61. Összesen  1 413 750 Ft 
BERTA ISTVÁN 2143 KISTARCSA BAROSS GÁBOR U. 50. LC. Gépjárműadó  332 540 Ft 
BERTA ISTVÁN 2143 KISTARCSA BAROSS GÁBOR U. 50. LC. Összesen  332 540 Ft 
BIG-BAU UNIO KFT 
"kt.a."

2143 KISTARCSA THÖKÖLY UTCA 1. Iparűzési adó  445 650 Ft 

BIG-BAU UNIO KFT 
"kt.a."

2143 KISTARCSA THÖKÖLY UTCA 1. Gépjárműadó  41 239 Ft 

BIG-BAU UNIO KFT 
"kt.a."

2143 KISTARCSA THÖKÖLY UTCA 1. Összesen  486 889 Ft 

CAN YANG KFT "f.a." 1042 BUDAPEST KASSAI UTCA 9. VI. 
EM. 40.

Iparűzési adó  298 050 Ft 

CAN YANG KFT "f.a." 1042 BUDAPEST KASSAI UTCA 9. VI. 
EM. 40.

Összesen  298 050 Ft 

CF-BAU KFT 2144 KEREPES SZABADSÁG ÚT 105. Iparűzési adó  504 550 Ft 
CF-BAU KFT 2144 KEREPES SZABADSÁG ÚT 105. Összesen  504 550 Ft 
DAUBER 2000.ÉPITŐIP.
KER. SZ.BT

2142 NAGYTAR-
CSA

ÁRPÁD FEJEDELEM U. 7. Iparűzési adó  292 487 Ft 

DAUBER 2000.ÉPITŐIP.
KER. SZ.BT

2142 NAGYTAR-
CSA

ÁRPÁD FEJEDELEM U. 7. Gépjárműadó  163 966 Ft 

DAUBER 2000.ÉPITŐIP.
KER. SZ.BT

2142 NAGYTAR-
CSA

ÁRPÁD FEJEDELEM U. 7. Összesen  456 453 Ft 

DEK-LA-VILL KFT 1173 BUDAPEST EGÉSZSÉGHÁZ U. 6. 2. 
EM. 6.

Iparűzési adó  2 411 550 Ft 

DEK-LA-VILL KFT 1173 BUDAPEST EGÉSZSÉGHÁZ U. 6. 2. 
EM. 6.

Gépjárműadó  9 660 Ft 

DEK-LA-VILL KFT 1173 BUDAPEST EGÉSZSÉGHÁZ U. 6. 2. 
EM. 6.

Összesen  2 421 210 Ft 

FEKETE GYöRGY 2143 KISTARCSA RóZSA U. 45. Gépjárműadó  360 362 Ft 
FEKETE GYöRGY 2143 KISTARCSA RóZSA U. 45. Összesen  360 362 Ft 
GAL BAU EUROPA KFT2143 KISTARCSA BATTHYÁNY UTCA 10 Iparűzési adó  204 650 Ft 
GAL BAU EUROPA KFT2143 KISTARCSA BATTHYÁNY UTCA 10 Gépjárműadó  13 524 Ft 
GAL BAU EUROPA KFT2143 KISTARCSA BATTHYÁNY UTCA 10 Összesen  218 174 Ft 
GENERÁL DESIGN 
KFT

2143 KISTARCSA HOMOK DŰLŐ U. 26. Telekadó  99 840 Ft 

GENERÁL DESIGN 
KFT

2143 KISTARCSA HOMOK DŰLŐ U. 26. Iparűzési adó  252 000 Ft 

GENERÁL DESIGN 
KFT

2143 KISTARCSA HOMOK DŰLŐ U. 26. Összesen  351 840 Ft 

GÉMESIKER KFT 2143 KISTARCSA DR. TIBOLD JÓZSEF UTCA 
34/B

Iparűzési adó  339 200 Ft 

GÉMESIKER KFT 2143 KISTARCSA DR. TIBOLD JÓZSEF UTCA 
34/B

Gépjárműadó  27 048 Ft 

GÉMESIKER KFT 2143 KISTARCSA DR. TIBOLD JÓZSEF UTCA 
34/B

Összesen  366 248 Ft 

GLAITZÁR LAJOS 2143 KISTARCSA SZÉCHENYI U. 43. Gépjárműadó  1 200 420 Ft 
GLAITZÁR LAJOS 2143 KISTARCSA SZÉCHENYI U. 43. Összesen  1 200 420 Ft 
HÓRUSZ INGATLAN 
KFT

2112 VERESEGY-
HÁZ

HUSZÁR U. 1. 1/4. Iparűzési adó  357 751 Ft 

HÓRUSZ INGATLAN 
KFT

2112 VERESEGY-
HÁZ

HUSZÁR U. 1. 1/4. Összesen  357 751 Ft 

KASZÁS TIBOR 2143 KISTARCSA SZIGETVÁRI U. 06. Gépjárműadó  203 534 Ft 
KASZÁS TIBOR 2143 KISTARCSA SZIGETVÁRI U. 06. Összesen  203 534 Ft 
KÉRI ZOLTÁN 2143 KISTARCSA DÓZSA GYÖRGY UTCA 6 Gépjárműadó  392 334 Ft 
KÉRI ZOLTÁN 2143 KISTARCSA DÓZSA GYÖRGY UTCA 6 Összesen  392 334 Ft 
KISTARCSA INVEST 
KFT "v.a."

2143 KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 56. Iparűzési adó  303 800 Ft 

KISTARCSA INVEST 
KFT "v.a."

2143 KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 56. Összesen  303 800 Ft 

KUN TIBOR 2143 KISTARCSA TOLDI MIKLÓS U. 28. Iparűzési adó  184 850 Ft 
KUN TIBOR 2143 KISTARCSA TOLDI MIKLÓS U. 28. Gépjárműadó  99 480 Ft 
KUN TIBOR 2143 KISTARCSA TOLDI MIKLÓS U. 28. Összesen  284 330 Ft 
LÁSZLÓ ENDRE 
MÁRTON

2143 KISTARCSA ALIG UTCA 9 Iparűzési adó  393 667 Ft 

LÁSZLÓ ENDRE 
MÁRTON

2143 KISTARCSA ALIG UTCA 9 Összesen  393 667 Ft 

LEEDS TRANS KFT. 2143 KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 56/F. Iparűzési adó  570 250 Ft 
LEEDS TRANS KFT. 2143 KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 56/F. Gépjárműadó  2 620 Ft 
LEEDS TRANS KFT. 2143 KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 56/F. Összesen  572 870 Ft 
LINA-INVEST 
INGATLANFORG. KFT.

2143 KISTARCSA ARADI UTCA 12.1 Iparűzési adó  348 981 Ft 

LINA-INVEST 
INGATLANFORG. KFT.

2143 KISTARCSA ARADI UTCA 12.1 Összesen  348 981 Ft 

LUCULLUS-2001. BT. 
"v.a."

5231 FEGYVER-
NEK

DÓZSA GY. UTCA 155 Iparűzési adó  190 750 Ft 

LUCULLUS-2001. BT. 
"v.a."

5231 FEGYVER-
NEK

DÓZSA GY. UTCA 155 Gépjárműadó  21 000 Ft 

LUCULLUS-2001. BT. 
"v.a."

5231 FEGYVER-
NEK

DÓZSA GY. UTCA 155 Összesen  211 750 Ft 

MOLNÁRNÉ DR 
TANÁCS ILONA

2143 KISTARCSA SZÉCHENYI U. 8. Telekadó  351 405 Ft 

MOLNÁRNÉ DR 
TANÁCS ILONA

2143 KISTARCSA SZÉCHENYI U. 8. Összesen  351 405 Ft 

MONEY & FASHION 
KFT "kt.a."

2143 KISTARCSA VÖLGY U. 44. Iparűzési adó  351 250 Ft 

MONEY & FASHION 
KFT "kt.a."

2143 KISTARCSA VÖLGY U. 44. Összesen  351 250 Ft 

NE-ANDER BT. 2143 KISTARCSA MAGYAR U. 23. Iparűzési adó  258 250 Ft 
NE-ANDER BT. 2143 KISTARCSA MAGYAR U. 23. Összesen  258 250 Ft 
NOV-SPED PLUSZ KFT. 2143 KISTARCSA VÖLGY UTCA 44/D. ÉP. 

FSZ. 4.
Iparűzési adó  261 900 Ft 

NOV-SPED PLUSZ KFT. 2143 KISTARCSA VÖLGY UTCA 44/D. ÉP. 
FSZ. 4.

Összesen  261 900 Ft 

PRIMULA-MED KFT. 
"f.a."

1022 BUDAPEST RÓKUSHEGYI LÉPCSŐ.7. Iparűzési adó  1 212 200 Ft 

PRIMULA-MED KFT. 
"f.a."

1022 BUDAPEST RÓKUSHEGYI LÉPCSŐ.7. Gépjárműadó  15 450 Ft 

PRIMULA-MED KFT. 
"f.a."

1022 BUDAPEST RÓKUSHEGYI LÉPCSŐ.7. Összesen  1 227 650 Ft 

PRIVÁTE BROK.NET-
WORK MARK.KFT.

2143 KISTARCSA ARANY J.U.35. Iparűzési adó  511 250 Ft 

PRIVÁTE BROK.NET-
WORK MARK.KFT.

2143 KISTARCSA ARANY J.U.35. Összesen  511 250 Ft 

R.H. DENTAL BT. 2143 KISTARCSA ÁRPÁD VEZÉR U. 5. Iparűzési adó  254 198 Ft 
R.H. DENTAL BT. 2143 KISTARCSA ÁRPÁD VEZÉR U. 5. Összesen  254 198 Ft 
RADIÁN KFT 2143 KISTARCSA MÁRIA U. 36. Iparűzési adó  155 386 Ft 
RADIÁN KFT 2143 KISTARCSA MÁRIA U. 36. Gépjárműadó  133 650 Ft 
RADIÁN KFT 2143 KISTARCSA MÁRIA U. 36. Összesen  289 036 Ft 
RÁCZ ÁLL.-ELL NAGY-
KER KFT.

2143 KISTARCSA RAKTÁR KRT. 11 Gépjárműadó  1 114 120 Ft 

RÁCZ ÁLL.-ELL NAGY-
KER KFT.

2143 KISTARCSA RAKTÁR KRT. 11 Összesen  1 114 120 Ft 

RÁCZ ÉS TÁRSA BT. 
"v.a."

2141 CSÖMÖR HATÁR ÚT 1. Gépjárműadó  243 225 Ft 

RÁCZ ÉS TÁRSA BT. 
"v.a."

2141 CSÖMÖR HATÁR ÚT 1. Összesen  243 225 Ft 

REHA TECH KFT. 1133 BUDAPEST VÁCI ÚT. 76. Iparűzési adó  234 000 Ft 
REHA TECH KFT. 1133 BUDAPEST VÁCI ÚT. 76. Összesen  234 000 Ft 
RHINO GYM KFT 2143 KISTARCSA SZABADSÁG U.56. Iparűzési adó  84 500 Ft 
RHINO GYM KFT 2143 KISTARCSA SZABADSÁG U.56. Gépjárműadó  205 899 Ft 
RHINO GYM KFT 2143 KISTARCSA SZABADSÁG U.56. Összesen  290 399 Ft 
SHARE POINT 2010 BT 2143 KISTARCSA GARSSALKOVICH U 16. Iparűzési adó  345 400 Ft 
SHARE POINT 2010 BT 2143 KISTARCSA GARSSALKOVICH U 16. Összesen  345 400 Ft 
SINKÓ CSABA 2143 KISTARCSA TERÉZIA U. 16. Gépjárműadó  567 675 Ft 
SINKÓ CSABA 2143 KISTARCSA TERÉZIA U. 16. Összesen  567 675 Ft 
SZIKKADT SPED KFT. 2143 KISTARCSA RÓZSA U. 45. Iparűzési adó  900 Ft 
SZIKKADT SPED KFT. 2143 KISTARCSA RÓZSA U. 45. Gépjárműadó  533 815 Ft 
SZIKKADT SPED KFT. 2143 KISTARCSA RÓZSA U. 45. Összesen  534 715 Ft 
SZILABAU 2003 KFT. 
"v.a."

1136 BUDAPEST HEGEDŰS GY. U.8.IV/2 Iparűzési adó  891 750 Ft 

SZILABAU 2003 KFT. "v.a." 1136 BUDAPEST HEGEDŰS GY. U.8.IV/2 Összesen  891 750 Ft 
SZILÁGYI JÓZSEF id. 2143 KISTARCSA KÁPOLNA UTCA 10. Telekadó  310 122 Ft 
SZILÁGYI JÓZSEF id. 2143 KISTARCSA KÁPOLNA UTCA 10. Összesen  310 122 Ft 
SZTAROHORSZKI 
PÉTER

2143 KISTARCSA SZÉCHENYI U. 62 Telekadó  270 600 Ft 

SZTAROHORSZKI 
PÉTER

2143 KISTARCSA SZÉCHENYI U. 62 Összesen  270 600 Ft 

SZUPER-BAU 
VERTIKÁL KFT."f.a."

2143 KISTARCSA PF.31.RAKTÁR KRT.5. Gépjárműadó  246 134 Ft 

SZUPER-BAU 
VERTIKÁL KFT."f.a."

2143 KISTARCSA PF.31.RAKTÁR KRT.5. Összesen  246 134 Ft 

TOP GLAS AUTÓÜVEG 
KER. KKT

3763 BÓDVASZI-
LAS

JÓZSEF ATTILA UTCA 2. Iparűzési adó  307 765 Ft 

TOP GLAS AUTÓÜVEG 
KER. KKT

3763 BÓDVASZI-
LAS

JÓZSEF ATTILA UTCA 2. Összesen  307 765 Ft 

ÚJVÁRI FERENC 2143 KISTARCSA AULICH LAJOS U. 34. Iparűzési adó  639 540 Ft 
ÚJVÁRI FERENC 2143 KISTARCSA AULICH LAJOS U. 34. Gépjárműadó  130 687 Ft 
ÚJVÁRI FERENC 2143 KISTARCSA AULICH LAJOS U. 34. Összesen  770 227 Ft 
VASÚT-KOMPLETT 
SZOLGÁLTATÓ KFT

2144 KEREPES SZABADSÁG U. 102/2. Gépjárműadó  261 677 Ft 

VASÚT-KOMPLETT 
SZOLGÁLTATÓ KFT

2144 KEREPES SZABADSÁG U. 102/2. Összesen  261 677 Ft 

XANDEX KFT. 2143 KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 40. Iparűzési adó  557 109 Ft 
XANDEX KFT. 2143 KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 40. Összesen  557 109 Ft 
ÚJVÁRI FERENC 2143 KISTARCSA AULICH LAJOS U. 34. Gépjárműadó  135 353 Ft 
ÚJVÁRI FERENC 2143 KISTARCSA AULICH LAJOS U. 34. Összesen  774 893 Ft 
VASÚT-KOMPLETT 
SZOLGÁLTATÓ KFT

2144 KEREPES SZABADSÁG U. 102/2. Gépjárműadó  261 677 Ft 

VASÚT-KOMPLETT 
SZOLGÁLTATÓ KFT

2144 KEREPES SZABADSÁG U. 102/2. Összesen  261 677 Ft 

VASVÁRI KER.SZOLG.
BT."f.a."

2143 KISTARCSA EPERJESI U. 9. Iparűzési adó  240 900 Ft 

VASVÁRI KER.SZOLG.
BT."f.a."

2143 KISTARCSA EPERJESI U. 9. Összesen  240 900 Ft 

XANDEX KFT. 2143 KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 40. Iparűzési adó  557 109 Ft 

XANDEX KFT. 2143 KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 40. Összesen  557 109 Ft 

Tisztelt Kistarcsai Adózók!
Tájékoztatom Önöket, hogy az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B.§-a feljogosítja 
az önkormányzati adóhatóságot arra, hogy a he-
lyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a száz-
ezer – magánszemélyek esetében az ötvenezer – 

forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan 
fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét 
(elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, 
adóazonosító számát és az adótartozás összegét 
a helyben szokásos módon közzétegye. 
Az önkormányzati adóhatóság - adófizetési 

morál erősítése érdekében – élni kíván a tör-
vényi 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

Adósok listájának közzététele

Közzététel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/b. alapján 2014. szeptember 30-i állapot szerint 90 napot meghaladó hátralékok esetében
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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!
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Házi készítésű 
májas hurka, 
zsemlés véres hurka,
sütnivaló kolbász,
grillkolbász, kenő májas,
disznósajt, tepertő,
paprikás abált szalonnák
füstölt készítmények, 
nagy választékban

MINDEN MÁSODIK HÉTEN FRISS TŐKEHÚS ÉRTÉKESÍTÉS

Őstermelői húsfeldolgozó
Kohajda Péter

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

A következő vágás: 
2014. november 14-én  

pénteken 12-18-ig 
november 15-én 

szombaton 8-12-ig 
november 28-án 

pénteken 12-18-ig 
november 29-én 

szombaton 8-12-ig 
Füstölt áru minden 

hétvégén! 

Nyitva tartás: pénteken 12-18-ig, szombaton 8-12-ig

HÉV

…alaptól a tetőig

Minden, ami építőanyag…

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

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

HASÍTOTT TÜZIFA FOLYAMATOSAN KAPHATÓ!
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HOMLOKZATI 
HŐSZIGETELÉS

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 hőszigetelő 
rendszer

br. 2510 Ft/m²

www.hosziget.hu www.hoszigeteles.eu

• 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
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Kiknek ajánlott a Fundamenta-Lakáskassza  
lakás-előtakarékossági számla?

• az első lakásra gyűjtenek,

• gyermekeik jövőjéről szeretnének gondoskodni,

• lakáscserét terveznek vagy házat építenek,

• jelenlegi lakásukat, házukat szeretnék felújítani, átalakítani, kor-
szerűsíteni.

Milyen előnyei vannak a lakás-előtakarékossági számlának?

Az Ön megtakarításait az állam 30% vissza nem térítendő állami 
támogatással egészíti ki, ami évente, személyenként akár a 72.000 
forintot is elérheti.* A Fundamenta-Lakáskassza magas hozamú 
befektetést kínál, ami egyben biztonságos is: 4 év 4 hónapos fu-
tamidővel akár 10,56%-os, 8 éves megtakarítás esetén pedig akár 
évi 6,03%-os hozam is elérhető. A megtakarítási időszak lejártával 
Ön évi fix 3,9%-os (THM 5,12-5,22%) kamattal kedvező lakásköl-
csönt is felvehet. A számlanyitáshoz induló tőkére sincs szüksége. 
Az elmúlt 10 évben, kedvező feltételeinek köszönhetően már több, 
mint 1 millió szerződést kötöttek a Fundamentánál!

Az igénybe vehető állami támogatás családon belül megtöbbszö-
rözhető, hiszen nem csak saját, hanem házastárs, gyermek, unoka, 
szülő, vagy akár testvér részére is lehet betétszámlát nyitni.

Fundamenta-Lakáskassza

KERESSÜK!
Elveszett 2014. szeptember 23-án Kistarcsa, Dr. Tibold 
József utcából a képen látható, Ecsetke névre hallgató 
ivartalanított 1,5 éves kandúr cica. Barátságos, kézhez 
szoktatott, Ismertető jele, hogy az egész cica cirmos 
színű, de a farka vége 4-5cm-en fehér.

Szerető gazdija várja otthon! 

A megtaláló jutalomban részesül!
Kérem hívjon: 06-20-220-7125


