KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

2014. 12. SZÁM

Áldott, békés, boldog
ünnepeket kíván
Kistarcsa minden
lakójának az
Önkormányzat és a
Polgármesteri Hivatal nevében
Solymosi Sándor polgármester!
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A VÁROS HÍREI

KISTARCSAI HÍRADÓ

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
40 éven felüliek számára
2015. január 6-tól január 19-ig

TÜDŐSZŰRÉST SZERVEZÜNK

A vizsgálat ideje:

Hétfő:
12.50 - 18.00 óráig
Kedd:
8.00 - 13.50 óráig
Szerda:
12.50 - 18.00 óráig
Csütörtök:
8.00 - 13.50 óráig
Péntek:
8.00 - 13.50 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.
(Bővebb tájékoztatás a www.kistarcsa.hu weboldalon)

Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatala

KIVÜ KFT. HÍREI

Ünnepi szemétszállítás

Változik a szemétszállítás időpontja
Kérjük, hogy az érintett területeken a meghatározott napokon
reggel 7.00 óráig szíveskedjenek kihelyezni a hulladékgyűjtő
edényeket. Köszönjük megértő együttműködésüket!

Eredeti időpont:

Új időpont:

2014. december 24. szerda

2014. december 23. kedd

2014. december 26. péntek

2014. december 29. hétfő

2014. december 25. csütörtök
2015. január 1. csütörtök
2015. január 2. péntek

2014. december 23. kedd
2014. december 31. szerda

ADÓZÁSI HATÁRIDŐ!
Tisztelt Vállalkozók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az adózás rendjéről szóló törvény értelmében az adóelőleg-kiegészítésre kötelezett vállalkozónak a
2014. évi helyi iparűzési adóelőleget a várható éves adó összegére
2014. december 20. napjáig ki kell egészítenie.
A helyi iparűzési adó számlaszáma: 11742324-15565804-03540000
Az adóelőleg kiegészítési kötelezettségről ugyanezen határidőig
adóbevallási kötelezettség is terheli az érintetteket! A nyomtatvány a www.kistarcsa.hu/Polgármesteri Hivatal honlapról tölthető le, és személyesen vagy postai úton nyújtható be az önkormányzati adóhatósághoz.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bevallási határidő, illetve az
ún. adóelőleg-feltöltési kötelezettség elmulasztása mulasztási bírság kiszabását vonja maga után!
Az adókötelezettség teljesítésével kapcsolatosan ügyfélfogadási időben az adócsoport munkatársai készséggel adnak felvilágosítást.
Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal Adócsoport

Újabb csapadékvíz-szikkasztó árkok
készültek Kistarcsán

A településen a csapadékos időjárás után könnyű volt fellelni
azokat a helyeket, ahol a csapadékvíz elvezetése nem megfelelő.
Ugyan az extrém mennyiségű csapadékra nem lehet sem szikkasztó, sem csapadékelvezető árkokat létesíteni, azonban az önkormányzat a kritikus helyeken megnövelte a csapadékvíz-szikkasztó  árkok mennyiségét.
Új szikkasztó árkok készültek a Tulipán közben, a Terézia utcában, a Szent László utca végén, a Balczó utca elején, a Holló utcában, valamint az Árpád utcában.

2015. január 5. hétfő

Rendkívüli csecsemővíz osztás rendje
Eredeti időpont:

2013. december 25. csütörtök
2015. január 1. csütörtök

Új időpont:

2013. december 22. hétfő
15-19 óráig
2014. december 29. hétfő
15-19 óráig

Lakossági fenyőfa elszállítása az ünnepek után
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy 2015. évben a karácsonyi ünnepeket követően a kidobott fenyőfák elszállítása 2015. január
19-től 23-ig tart. Kérjük, hogy a város tisztaságának megóvása,
illetve a balesetek elkerülése érdekében a fenyőfákat ne dobják
az úttestre, a parkokba, a zöldterületekre, hanem a kommunális
hulladék szállítási napján helyezzék azokat az ingatlanoknál a
hulladékgyűjtő edények mellé.
A fenyőfák begyűjtését csak a heti aktuális hulladékszállítási
napon tudjuk elszállítani, a következők szerint:
Hétfői szállítási napon
2015. január 19-én, hétfőn
Keddi szállítási napon
2015. január 20-án, kedden
Szerdai szállítási napon
2015. január 21-én, szerdán
Csütörtöki szállítási napon 2015. január 22-én, csütörtökön
Pénteki szállítási napon                      2015. január 23-án, pénteken
Kérjük, hogy a fenyőfát az adott napon reggel 7 óráig kihelyezni szíveskedjenek, mert a gyűjtő gépjármű elhaladása után a
később kihelyezett fenyőfát nem áll módunkban elszállítani.
Pótnap biztosítására nincs lehetőség!
A KIVÜ Kft. kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván a város minden lakójának!

Téli igazgatási szünet

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Kistarcsa Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában
2014. december 29. napjától 2014. december 31. napjáig
igazgatási szünet lesz.
Ezen időszak alatt a Polgármesteri Hivatal – a halaszthatatlan
ügyek intézése kivételével – zárva tart.
Az anyakönyvi ügyeket (születési és haláleset anyakönyvezése)
naponta 08.00-12.00 óra között intézhetik.
A hivatal működési körében fellépő veszélyhelyzet, baleset, elemi csapás, életveszély, súlyos kár esetére telefonos ügyeletet biztosítunk. A bejelentések fogadása  8.00-12.00 óra között a hivatal
központi telefonszámán keresztül, azt követően pedig a +36-20426-5976 mobil számon történik.
Megértésüket és együttműködésüket köszönöm.
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet, jegyző

KISTARCSAI HÍRADÓ 

Kátyúzás a Hunyadi utca
nehezen járható szakaszán

A VÁROS HÍREI
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Katasztrófahelyzet alakult ki az ónos eső miatt Kistarcsán is

A december 1-jén és 2-án esett ónos eső KistarAz eső által tönkretett szaka- csán is komoly gondokat okozott. December
szon kellett soron kívül be- 1-jén hétfőn délután 5 órakor elment az áram a
Fenyvesliget lakóparkban és Zsófialigetben, a
tömködni a gödröket
hibát csak kedden délután fél egyre sikerült a
szakembereknek kijavítaniuk. Az ELMÜ tájékoztatása szerint az ónos eső és jéglerakódás
következtében fák dőltek a középfeszültségű- és
kisfeszültségű hálózatokra Kistarcsán is. A kidőlt fák és a leszakadó ágak a lakossági fogyasztói csatlakozó vezetékeket is megrongálták. Pest
megyében a katasztrófavédelem tűzoltóegységei folyamatosan dolgoztak az útra dőlt fák, a
Az elmúlt időszak csapadékos megsérült villanyvezetékek és villanyoszlopok
időjárása szétzilálta a Hunyadi eltávolításán. A Csigaház környékén is siralmas
utca leaszfaltozott része után ta- kép fogadta a katasztrófavédelem szakembereit.
lálható földutas szakaszt. A ká- Lépni sem lehetett a nyárfákról leszakadó ágaktyúk már a közlekedést veszé- tól. Az eljegesedő felsővezetékek miatt akadozott
lyeztették a Simándyligetben. a HÉV szerelvények közlekedése is. Gödöllő és
A gyalogos közlekedést nem za- Kerepes között HÉV-pótló autóbusz vitte az utavarta a kátyús utca, mert ezen a sokat, a H8-as HÉV rövidített útvonalon, az Örs
szakaszon idén teljes egészében vezér tere és Kerepes között közlekedett. Komoly
elkészült a járda. A KIVÜ Kft.   gondok alakultak ki a 3-as főútvonalon és az
soron kívül murvás töltéssel, és M31-es autópályán. Hétfőn este az M31-es autólapvibrátoros tömítéssel kijavította az úthibákat.
Remélhetőleg ez lesz az utolsó tél, amikor erre sor került,
Az ónos eső által megtépázott, balmert az el nem adósodott öneset és életveszélyes jegenyefákat
kormányzatok központi támoelőször megnyesik, majd a jövő hégatásából jövőre a város szeten eltávolítják. Helyükre platánok
retné a Hunyadi utcát szilárd
kerülnek.
útburkolattal ellátni egészen a
A december 1-jén és 2-án az ónos
felüljáróig.
esővel sújtott Művelődési Ház köVárosüzemeltetési Iroda
rüli jegenye és nyárfák is megsérültek. A letöredező vastag súlyos ágak
folyamatos baleset- és életveszélyt
Tájékoztatás a Bursa
az arra közlekedő gyaloHungarica pályázatról jelentenek
gosoknak és gépjárművezetőknek.
A rendkívül forgalmas területen foKistarcsa Város Önkormánylyamatosan fennáll a veszélyhelyzet, mivel akár
zata 2015. évi Bursa Hungarica
egy erős szél, újabb ónos eső vagy a nehéz vizes
Felsőoktatási
Önkormányzati
hó ismét ágakat törhet le. A nagy magasságból le„A” típusú Ösztöndíj pályázaszakadó hatalmas ágak bármikor balesetet, kárt
tára 10 pályázat érkezett. A „B”
okozhatnak.
típusú pályázatra nem adtak be
A további károkozások és veszélyeztetések elkérelmet. Kistarcsa Város Önkorkerülése miatt a fák állapotára készített szakértői
mányzat Humánpolitikai Bizottvélemény alapján az Önkormányzat vis-maior
sága 6 pályázót támogatott havi
helyzetet jelentett be, és támogatást kért a ve5.000.- Ft/hó/fő összeggel.
szélyhelyzet elhárítására, ami megnyugtatóan és
Négy fő pályázatát elutasították,
hosszútávon csak a kiöregedett, többségében már
mert nem feleltek meg a pályázati
beteg, bélkorhadt, nagyrész kiszáradóban lévő,
kiírásnak.
Humánpolitikai Bizottság

pályán egy villanyvezeték az arra közlekedő teherautóra, illetve az úttestre szakadt, ezért ezen a
szakaszon a kárelhárításig szünetelt a forgalom.
Vezeték szakadása miatt december 2-án kedden
reggel 7 órakor az M31-es autóutat teljes hosszában ismét lezárták a rendőrök. Hétfő éjszaka Pest
megyében összesen 37 településen voltak problémák az áramellátással. Az áramszünet a kistarcsai kórházat is érintette, ahol tartalék áramforrásról kellett biztosítani az energiaellátást. A 3-as
főúton Kerepes és Gödöllő között teljesen megbénult a közlekedés. Hétfőn több mint négyszáz
esetben érkezett jelzés a Pest Megyei Katasztrófavédelem Műveletirányítási Központjába. Röpke egy nap alatt Budapesten és Pest megyében is
súlyos katasztrófahelyzet alakult ki. Az operatív
irányító törzs a válságos helyzetbe került területekre irányította a felmentő csapatokat, ez főleg
Dobogókő, Nagykovácsi, Mogyoród és Gödöllő
közvetlen környéke volt. Kistarcsára csak később
jutottak el a szakemberek, ezzel is magyarázható
a hosszabb áramkimaradás. Az ELMÜ a kialakult helyzetről interneten folyamatosan tájékoztatta a lakosságot.

Kivágják a fákat a Csigaház körül

A tanulás öröm is lehet

Apróhirdetés

Mozgásterápia a tanulási nehézségek leküzdésére
Egyéni tornafoglalkozás mindazoknak, akik úgy érzik, hogy
nehezen megy a tanulás, a befektetett munkának nincs meg az
eredménye. Beilleszkedési, magatartási problémákkal küzdenek, írás, olvasás, szövegértési nehézségeik vannak.
Havi egy alkalommal kell eljönni a szülővel együtt. Megtanítom
azokat a feladatokat, amiket otthon minden nap el kell végezni.
Minden hónapban új feladatokat kapnak. Napi fél óra otthon
végezhető tornával jobb iskolai teljesítményt érhetünk el.

06/30 864-35-40

egyébiránt pedig allergén virágzattal
rendelkező fák kivágásával és pótlásával lehetséges csak. A fák többsége
a villamoshálózatba is belelóg, veszélyeztetve ezzel a szolgáltatás biztonságát.
A fasor megújítása 20 cm körfogatú
kétszer iskolázott földlabdás településközpontba illő platánfákkal történik.
A munkavégzés december 12-én
kezdődik és várhatóan december
22-ig fog tartani. A munkavégzés
idejére a Deák F. u. egy részét, és a
Csigaház melletti parkolót és utat részlegesen lezárják. Az áramszolgáltatást a Deák F. utcában a
Katasztrófavédelem 16-án és 17-én az Elektromos
Művekkel kikapcsoltatja, várhatóan 8 és 16 óra
közötti időszakban. Amennyiben a munkavégzés szükségessé teszi akkor 19-én is. A vállalkozó
nagy erőkkel vonul fel, hogy az áramszolgáltatás
és a közlekedés korlátozása minél rövidebb ideig
okozzon fennakadást.
A munkavégzés idejére kérjük a közlekedők és
a lakosság türelmét és megértését.
Városüzemeltetési Iroda

(x)

RÉGISÉG Pappné Szilvia műtárgy szakbecsüs DÍJTALAN KISZÁLLÁSSAL, BECSLÉS-

SEL KÉSZPÉNZÉRT vásárol antik bútorokat, festményeket, órákat, ezüstöt, szobrokat, porcelánt, régi pénzeket, kitüntetéseket, csillárt, szőnyeget, bizsukat, ékszereket és mindenféle
régiséget stb. és hagyatékot. Tel.: 06-1-293-1759, 06-70-942-0806, 06-20-465-1961

Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár programja
Január 17.
Január 24.
Január 22.
Január 30.

Csigaház

Szlovák farsangi bál
Triatlon bál
Nyugdíjas klub éves beszámoló 14.00-16.00
Simándy József Iskola alsó tagozatosainak farsangja
További információ: Szilárdi László 06-28-507-147
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Testületi ülésről jelentjük (november 26.)

A képviselő-testület elfogadta a KIVÜ Kft.
2014. III. negyedéves pénzügyi jelentését
Ebből kiderül, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő társaságnak a hulladékgazdálkodással
kapcsolatban havonta 2,5 millió forint bevétel
kiesése keletkezik. Ezt a rezsicsökkentés végrehajtása okozza, ugyanis a hulladékról szóló
2012. évi törvény szerint a KIVÜ Kft. a 2012. évi
április 14-ei (áremelés előtti) árból adott 10%-os
kedvezményt, ami Kistarcsán ténylegesen 40%os díjcsökkentést jelent. A helyzetet rontja, hogy
a Földművelésügyi Minisztérium forráshiányra
hivatkozva nem támogatja az önkormányzat
kompenzációs pályázatát. Ezért a 2015. évi költségvetés kialakításakor mindenképpen foglalkozni kell a rezsicsökkentésből eredő bevételkiesés kérdésével. A zavartalan működéshez
a társaság jövőre 6.310.000,- Ft/hó támogatási
összeget (évi 75.720.000,- Ft) szeretne igényelni.
A képviselő-testület a beszámolót tudomásul
vette, a támogatási igénnyel kapcsolatos kérdésről a decemberi rendes ülésén döntenek majd.
Vécsey László országgyűlési képviselő a testületi ülésen
A november 26-án megtartott testületi ülésen
megjelent Vécsey László országgyűlési képviselő, aki gratulált a testületnek és a polgármesternek a megválasztásukhoz. Beszélt a jövőbeni együttműködésről, a segítségnyújtási
szándékról, az országgyűlési munkáról, a devizaadósok helyzetéről. Megemlítette az egyes
önkormányzati törvények módosítását, a segé-

A kóbor ebek befogására 2015-ben is a Kutyamentsvár Alapítvánnyal kötnek szerződést
Az alapítvány munkájával kapcsolatban mindezidáig nem merült fel kifogás, ezért 2015. január
1-től 2015. december 31-ig ismételten az alapítvánnyal kötik meg a szerződést. Az alapítvány
képviselője jelezte, hogy 2015-ben a tevékenységét a 2014-re megkötött feltételekkel látnák
el, vagyis. 300.000,- Ft-ot kérnének a következő
évben is.
A szerződés értelmében a jelzést követően a
Kutyamentsvár Alapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy 24 órán belül Kistarcsa városába
kiszáll, és a kóbor ebeket befogja, illetve elszállítja. Egyéb kóbor állat (pl. róka) befogását külön
megrendelésre teljesítik, de ezért többletköltséget számítanak fel.
Közbiztonsági és Közlekedési Munkacsoport
alakult
A munkacsoport feladatai közé tartozik, hogy
kidolgozza az önkormányzat közbiztonsági
védelmét szolgáló alapfeladatának színvonalas ellátásához szükséges koncepcióját, a város
rövid és középtávú közbiztonsági stratégiáját,
a gyakorlati megvalósulási lehetőségeket, segítse elő a település tűz-és katasztrófavédelmi
tevékenységét, erősítse az együttműködést a
Kistarcsai Rendőrőrssel. A munkacsoportot
tagjai: Dőringer Károly, Csampa Zsolt képviselők, Zsiák Péter tanácsnok, Jakab Krisztián
közterület-felügyelő. A munkacsoport vezetője
Juhász István alpolgármester. 
P.Gy.

lyezés és a közmunka rendszerének változását,
a kormányhivatali képviselői továbbképzést.
Elmondta, hogy az agglomerációban probléma
az iskolai, az óvodai és a bölcsődei helyek hiánya. Ezen a területen tudja támogatni a településeket. A képviselő-testületnek megalapozott
fejlesztési koncepció és stratégia elkészítését
javasolta.
Együttműködési megállapodást kötött a települési önkormányzat és a két nemzetiségi önkormányzat
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi törvény
szerint a helyi önkormányzatnak biztosítani kell
a rendeltetésszerű helyiséghasználatot, valamint megállapodást kell kötni a helyi nemzetiségi önkormányzattal. A megállapodást minden
év január 31-ig, választás esetén az alakuló ülést
követő harminc napon belül kell felülvizsgálni.
Kistarcsa Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke Szabóné Tóth Katalin hozzászólásában elmondta, hogy a szeretnék a hagyományápolást folytatni és nagyobb figyelmet
fordítanának a néprajzi gyűjteményre.
Kistarcsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata tavaly feloszlott, de 2014-ben,
a választások után újra megalakult, ezért új
együttműködési megállapodást kellett kötni
velük. Horváth Béláné a Roma Nemzetiségi
Önkormányzata elnöke elmondta, hogy szeretnék támogatni a munkanélküliek munkához
jutását és a hagyományőrzést is kiemelt célként
jelölte meg.

HOMLOK Z ATI
HŐSZIGETELÉS
www.hosziget.hu

www.hoszigeteles.eu

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

AKCIÓ!

gipszkarton rendszerek,
kiegészítők,
beltéri festékek,
kőzet- és üveggyapot

olcsón!
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Elkészült az
Alapszolgáltatási Központ
honlapja
A weblap mellett, aminek címe http://alapszolg2143.hu/ a fejlesztők logót is készítettek az önkormányzat intézményének

Nemrég már csak az Alapszolgáltatási Központnak nem volt

saját honlapja az önkormányzati intézmények és cégek közül.
Az ősz során fiatal fejlesztők kiválasztották az intézmény elkép-

zelése szerint legoptimálisabb formát és a folyamatos feltöltés
után tartalmakat is elhelyezték a honlapon, amit december ele-

jén üzemeltek be.

A honlapon jól elkülönítve megtalálható mind a hét intézményegység:

- Gyermekjóléti Szolgálat
- Családsegítő Szolgálat
- Házi Segítségnyújtás

- Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás
- Étkeztetés

- Idősek Nappali Ellátása
- Védőnői Szolgálat

A honlapon letölthető nyomtatványok és az irányadó jogszabályok is megtalálhatók.
Új e-mail cím:

hello@alapszolg2143.hu
Telefon: +36-28/742-083

Változik a pálinkafőzés szabályozása

2015. január 1-jétől változik a magánfőzés (saját fogyasztásra történő házi
párlatfőzés „pálinkafőzés”) szabályozása! Magánfőzőnek nevezzük azt
a személyt, aki saját tulajdonú gyümölcsből saját tulajdonú eszközökkel
állítja elő a párlatot.
A magánfőzéshez továbbra sem kell engedélyt kérni, de a magánfőzésre szolgáló desztilláló-berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül be kell jelenteni. Amennyiben a berendezés beszerzése 2015.
január 1-jét megelőzően történt, akkor 2015. január 15-ig kell bejelenteni
a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös
szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 67/A. § (2) bekezdése alapján a „bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét, adóazono-

sító jelét, a desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzés időpontját, a
desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét,
ha az eltér a magánfőző lakcímétől.”
Jövőre a saját fogyasztás céljából előállított magánfőzött párlat adómentessége megszűnik, azaz 1000 forint/év önkormányzat felé átalányadó-fizetési kötelezettség keletkezik, melynek ellenében 50 liter párlatot
lehet otthon főzni.
A fenti jogszabály végrehajtására vonatkozó rendeletek megjelenése
után a részletes szabályokat az adóhatóság a honlapján, illetve a következő Kistarcsai Híradóban tesszük közzé. Az érintettek részére az adócsoport munkatársai félfogadási időben adnak további felvilágosítást.
Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal Adócsoport

Újabb fejlemények a kórházi aluljáró ügyében

A közlekedési hatóság felszólította a BKV Zrt.-t, hogy a vasúti
peronokhoz vezető gyalogos aluljárót, a peronokról levezető lépcsőt, valamint a HÉV vágányok alatti aluljáró szakaszt köteles
üzembiztos állapotban tartani, karbantartásáról gondoskodni.

Ahogy arról már korábban is tájékoztattuk a lakosságot, Kistarcsa
Város Önkormányzata több alkalommal próbálta rendezni a Kistarcsa Kórház HÉV-megállóhoz tartozó aluljáró ügyeit, azonban az
érintett ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, valamint használatában érintett szervezetek képviselői elzárkóztak az alujáró üzemeltetési feladatainak (karbantartás, tisztítás) vállalásától. Mivel
a próbálkozásaink eredménytelenül zárultak, az önkormányzat a
közlekedési hatósághoz fordult, kérve az intézkedésüket a további
balesetveszélyes helyzetek (gyalogos közlekedés a HÉV síneken)
megakadályozása, és az aluljáró tulajdonosi/kezelői viszonyainak
rendezése érdekében, valamint hatósági eljárást kezdeményezett az
illetékes népegészségügyi intézetnél is az aluljáróban tapasztalható

tarthatatlan közegészségügyi állapotok megszűntetése ügyében.
Eredményként elmondhatjuk, hogy a hatósági eljárásokban döntés született. A közlekedési hatóság felszólította a BKV Zrt.-t, hogy a
vasúti peronokhoz vezető gyalogos aluljárót, a peronokról levezető
lépcsőt, valamint a HÉV vágányok alatti aluljáró szakaszt köteles
üzembiztos állapotban tartani, karbantartásáról gondoskodni.
A népegészségügyi intézet pedig a teljes aluljáró elhelyezkedésével érintett mindhárom tulajdonost/vagyonkezelőt (BKV Zrt.,
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, Pest Megyei Flór
Ferenc Kórház) kötelezte arra, hogy végeztessen az aluljáróban
rágcsálóírtást, valamint gondoskodjanak a terület folyamatos tisztántartásáról, rendszeres takarításáról. Információink szerint a határozatok még nem jogerősek, azonban előrelépésként értékelhető,
hogy a hatóságok is felismerték a problémát, és lehetőségeik keretein belül intézkedtek.
Kistarcsa Város Önkormányzata
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Mindenki
A program december 5-én délelőtt a karácsonyfa állításával kezdődött. Az idei karácsonyfát Győr András
ajánlotta fel, a fát a Gledicsia-Trans Kft. vágta ki és a
KIVÜ Kft. dolgozói állították fel. A fenyőfát a Városi

MiaManó Színház előadása

Művelődési Sportközpont és Könyvtár munkatársai
- az iskolások és a Művelődési Ház dolgozói által készített- díszekkel varázsolták karácsonyfává. A betlehemet idén is Dr. Sipos Bernadette Katalin készítette.
A hét elején leesett ónos eső még pénteken is okozott
némi problémát, ugyanis a téren lévő nyárfákat an�-

Indulásra kész a „mesevonat”

nyira „megtépte”, hogy körülöttük le kellett keríteni a teret. (még decemberben kivágják a fákat). Így a  
betlehemet csak messziről lehetett megnézni, a kirakodóvásár is kisebb
helyre szorult, de ennek ellenére lehetett fánkot, kürtös kalácsot, különleges ékszereket, édességet és cukorkát venni. A Mikulás (Rapavi Zoltán)
egész délután osztogatta az ajándékot a gyerekeknek. A téren most is volt
szeretetvendégség forralt borral, meleg teával, valamint rengeteg süteménnyel. Solymosi Sándor polgármester és Juhász István alpolgármester
is részt vett a Mindenki Karácsonya rendezvényen.
Idén is nagy sláger volt a gyerekek körében az adventi kisvonat. Délután
kettő órától - félóránként indult
a térről - a várost
körbejárva este
fél hétig közlekedett a „mesevonat”. Akkora volt
az
érdeklődés,
hogy az utolsó
járaton sem volt
szabad hely. A téren zajló programok mellett a
A rendezvényen sokan megfordultak
Csigaházban vál-

Harmónia Tánccsoport bemutatója

KISTARCSAI HÍRADÓ 
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Karácsonya
tozatos műsor szórakoztatta a gyerekeket. A délutáni
program a MiaManó Színház előadásával kezdődött.
A Mikulás Pillangóországban című mesejátékuk nagy
sikert aratott a kicsik körében. Három órától fél ötig

Forralt bort és meleg teát kínáltak

kézműves foglalkozások, kreatív játékok szórakoztatták a gyermekeket, az Alapszolgáltatási Központban
szintén hasonló programra várták a gyermekes családokat. A szülők és nagyszülők óriási érdeklődése mellett mutatták be produkcióikat a Harmónia Táncklub
és a Négy Muskétás Sportegyesület növendékei. Nagy

Kézimunkás foglalkozás az Alapszolgáltatási Központban

Dér Heni a színpadon

A Négy Muskétás Sportegyesület növendékei

sikert aratott Dér Heni koncertje, aki két táncossal gazdagította fellépését. A változatos műsort a Hétköznapi
Broadway Hősök előadása zárta.
A Kistarcsa Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár ezúton is megköszöni azoknak a támogatását, akik adományaikkal, munkájukkal hozzájárultak a rendezvény lebonyolításához. Külön köszönet Kereszti Györgyné-Marika néninek, aki 2 tálca nagyon finom süteményt ajánlott fel, Kalmár
Istvánnak (bort ajánlott fel), Dr. Sipos Bernadettnek (a betlehemet készítette el), Győr Andrásnak (fenyőfa), Gledicsia-Trans Kft.-nek (fenyőfát vágták,
szállították), Szilárdi Lászlónak (bort ajánlott fel), Illés Cukrászdának, Korona Rétesháznak,
Ropogós Bt.-nek,
Rapavi Zoltánnak
(Mikulás),
a Polgármesteri
Hivatal, a Városi
Óvoda, és az
Alapszolgáltatási
Központ dolgozóinak, valamint
a Rendőrségnek
és a Polgárőrségnek.
P.Gy. A kicsi gyerekek jól érezték magukat
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IV. Jótékonysági Erzsébet-Katalin bál
450 ezer forintot ajánlottak fel a református közösségnek
A Vállalkozók Baráti Köre az idén is az önkormányzattal közösen szervezte meg a rendezvényt a Csigaházban. A vállalkozók
minden évben pénzzel és önként vállalt munkával támogatják a várost. Ebben az évben a református közösséget segítve a templom
Hunyadi utcai kerítésének renoválásához adják a bál bevételét.

Teltházas volt a rendezvény

A báli szezonban az elmúlt pár évben ez a jótékonysági bál lépett
elő a város egyik legrangosabb táncos rendezvényévé. A Vállalkozók Baráti Körének bálját évről-évre egyre többen támogatják.
Az adakozás menete nagyon egyszerű, ugyanis a belépőjegy ára
- a vacsorát leszámítva - tartalmazza a jótékonysági pénzalapot
is, amit mindig kiegészít a tombola
bevétele. Most november 22-én 500
db-ot adtak el.
A jótékonysági rendezvényen jelen volt dr. Urbanics Gábor a Járási
Hivatal vezetője, Ratimovszky Tibor
Pest Megye Önkormányzatának aljegyzője, Solymosi Sándor polgármester, Juhász István alpolgármester, Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző, Hadnagy Zsolt aljegyző, a
képviselő-testületből Csampa Zsolt,
Zsiák Péter, Zsiák Balázs és Szemán
Gergely, de jelenlétével megtisztelte
Riskó János református lelkész
a rendezvényt Benkő Pál Kistarcsa
díszpolgára is.
Este nyolc órakor Juhász István főszervező köszöntötte a vendégeket, majd Solymosi Sándor polgármester nyitotta meg a bált,
aki elmondta, hogy a vállalkozók felajánlásai nagyon fontosak a
városnak és az önkormányzat szívesen ad
támogatást a kezdeményezéseikhez. Riskó
János református lelkész megköszönte a
város és a vállalkozók támogatását, majd
közös imádkozásra kérte fel a jelenlévőket.
A szervezők most is meglepetésnek szánták
a bálon résztvevő Erzsébetek és Katalinok
felköszöntését. Sajnos csak 12-en voltak,
ami azért szomorú, mert egyre kevesebben
viselik ezt a két gyönyörű nevet. A vacsorát (vegyestál és lekváros tekercs), ami az
óvoda konyháján készült a szervezők, a
képviselők és a polgármester szervírozta a
vendégeknek.
A műsor meglepetés vendége Dolhai AtDr. Urbanics Gábor
és felesége
tila volt, aki idén kapta meg a város díszpol-

gára címet. Műsorában opera, operett és musical számok szerepeltek. Éjfélkor a tombolasorsolás hozta lázba a bálozókat. A fődíjat a
Juhász család ajánlotta fel (egy db 2 személyes wellness hétvégét
Egerben), ezen kívül még 100
ajándék várt a szerencsés
nyertesekre. Akkora volt az
érdeklődés, hogy este 11-re
minden jegy elkelt. A jó hangulatú bál hajnali négyig tartott, a zenét a Prestige Band
zenekar szolgáltatta.
Juhász István főszervező, a
Vállalkozók Baráti Körének
elnöke külön megköszönte
azoknak a segítségét és felajánlását, akik hozzájárultak Juhász István és Solymosi Sándor
a bál sikeréhez. A rendezvényt támogatta:
Kistarcsa Város Önkormányzata, Illés Cukrászda, Didó Grill Kft.,
Auchan Magyarország Kft., Nosztalgia Étterem, PESTOR Kft., Györgyi
Virágbolt, CZ Pizza, Kis Joachim, Polgármesteri Hivatal, Juhász István
alpolgármester, Juhász István és
családja, Kohajda Péter, Dymol
Kft., Neda-Bau Kft., Nagy Zsigmondné és társa Bt., Dr. Saja Panna, Benkő Pál, Korona Rétesház.
Polgár

A bált Juhász István
és Solymosi Sándor nyitotta meg

Dolhai Attila „feldobta” a hangulatot
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Kistarcsa díszpolgára - Dolhai Attila
Nem ez az első díszpolgári címed!
Valóban így van. Sokan
azt gondolják, hogy tősgyökeres kistarcsai vagyok, pedig SzabolcsSzatmár
megyében
születtem Kisvárdán és
Ajakon laktunk 9 éves
koromig. Nagyon hálás
vagyok az ajaki képviselő-testületnek is, hiszen 2010 júliusában ők
is kitüntettek. Annak
a díszpolgári címnek
Dolhai Attila átveszi a kitüntetést a polgármestertől
egészen más a jelentősége, hiszen nekik egy
Dolhai Attila szeptember 21-én a várossá kicsit távoli vagyok. Ők ezzel a kitünteavatás 9. évfordulóján vehette át a meg- téssel szeretnék megerősíteni azt a kaptisztelő címet, amit az önkormányzat a csolatot, ami közel húsz éve meglazult.
Kistarcsán más a helyzet. Itt mindennap
következőkkel indokolt.
„A művész iskolai tanulmányait 1987-91 között találkozom az emberekkel, tehát különleKistarcsán végezte. Már fiatalkorában megmu- ges értéke nincs annak, hogy itt vagyok.
tatkozott zenei tehetsége, így szülei beíratták a Megszokták a jelenlétem, nem szólítanak
Gödöllői Állami Zeneiskolába. Tinédzserként le minden kanyarban, tehát hagynak élni.
szerepet vállalt Kistarcsa március 15-i rendez- A várost abszolút az otthonomnak érzem,
vényein és énekelt a kistarcsai katolikus ifjúsági éppen ezért nem számítottam arra, hogy
kórusban is. Postaforgalmi Szakközépiskolát kitüntetnek azért, hogy itt vagyok.
végzett Budapesten, majd a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán folytatta tanulmányait ének- Kistarcsán mindenki tudja, hogy ezt a kihittan szakon. 2000-ben játszott az Elisabeth tüntetést nem azért kaptad, mert te vagy
című musicalben a Miskolci Nemzeti Színház- az ünnepelt sztár, hanem azért, mert soban, majd megkapta a Mozart! című musical kat tettél a közösségért!
címszerepét és felejthetetlen alakítást nyúj- Az az igazság, hogy ez így alakult! Netott a Rómeó és Júlia musicalben a Budapesti kem abszolút természetes, hogy ott seOperettszínházban. 2005-ben diplomázott a gítek, ahol csak tudok. Itt járnak a gyeSzínház- és Filmművészeti Egyetemen Kerényi rekeim óvodába, iskolába – miattuk is
Imre osztályában. Megkapta 2006-2007-ben a megteszem. De ezzel más is így van, csak
Gundel Művészeti Díjat és az évad musicalszí- én egy kicsit jobban előtérben vagyok a
foglalkozásom miatt. Azt
nésze címet, eMeRTon díjas,
gondolom, hogy éppen
2013-ban Jászai Mari-díjat
ezért érzékenyebben kell
kapott. Egy televíziós játékon
hozzáállnom ehhez. Nenyert közel egymillió forintot,
kem nagyon sokat adott
amit a Gesztenyés Óvodának
Kistarcsa. Itt indultam el
adományozott. A szeretettel és
az énekesi pályán, renodaadással nyújtott műsorait,
geteg támogatást kapelőadásait mindig nagy érdektam a volt tanáraimtól,
lődéssel várják Kistarcsán.”
ők döbbentettek rá, hogy
nekem a zenével kell fogRövid az indoklás, de
lalkoznom. Major Laci
szinte minden fontosabb
bácsi ének tanárom és
dolog belekerült, mennyire
Komárominé Gál Mária
lepődtél meg amikor Kisosztályfőnököm biztatátarcsán is megkaptad a
sára kezdtem el énekelni.
díszpolgári kitüntetést?
A Csigaházban Kereszti
Nagyon meglepődtem. Az
Kistarcsa díszpolgára
Ferenc – a Kistarcsai Kuligazsághoz hozzátartozik,
turális Egyesület vezetőhogy nem az ünnepségen
tudtam meg, hanem már előtte. Ennek jének támogatásával kezdtünk el fellépni
előzményeként 2007-ben már átvehettem Szmatana Andival, Mező Tomival és Gróf
egy másik kistarcsai elismerést is. Akkor Gabival, remélem nem felejtettem ki sen„Kistarcsa művésze” kitüntetést kaptam. kit. Nagyon büszke vagyok arra is, hogy
A díszpolgári címről mindig azt gondol- abba az iskolában járhattam, ahová egytam, hogy azt egy élet munkájáért adomá- koron Simándy József is tanult. Rengeteg
nyozzák, vagyis ilyen fiatalnak, mint én motivációt kaptam és valahogy ezt is szeretném viszonozni a városnak.
nem nagyon adnak.

A kistarcsai szerepléseidet egyezteted
a menedzsereddel, vagy amikor hívnak,
jössz?
Az utóbbi igaz, pedig jó lenne ebben egy
egészséges ritmust tartani, mert előbbutóbb unalmassá válik az ember.
Rengeteg elfoglaltságod van. Mikor
„élsz” egyáltalán Kistarcsán és az hogyan történik?
Amikor itthon vagyok, akkor általában
a családdal vagyok. Nem élek nagy társasági életet, mert minden időmet a három lányommal és a feleségemmel töltök.
Reggel együtt ébred a család, a gyerekeket elvisszük az óvodába és az iskolába,
aztán próba, de ha napközben van egy
órám, akkor hazaszaladok, este színház,
amire hazaérek már tíz óra is elmúlik. Ez
egy általános nap. De ha otthon vagyok és

Legutóbb a vállalkozók jótékonysági rendezvényén lépett fel

van egy kis időm, akkor sokat dolgozom
a kertben.   A nagy hajtás miatt szeretnék
műfajt változtatni, egy kicsit jobban kiszámítható dolgot csinálni. A musicaltől az
elmúlt nyáron búcsúztam el Baján, most
már operettet énekelek, de az operával is
próbálkozom. Ez nemcsak szakmai döntés,
hanem emberi döntés is volt részemről. Az
elmúlt tíz évben rengeteget dolgoztam,
nagyon keveset voltam otthon. Úgy éreztem, hogy meg kellene egy kicsit állni és
több időt tölteni a családommal. Luca már
11 éves, Emma 9 éves, az Anna öt, szóval
elrohant mellettem egy évtized. A szakmai motiváció pedig egy kihívás: lehet-e
még fejlődnöm, lehet-e ezt a sikert átvinni
az operettbe? Egyelőre jól érzem magam
„A Csárdáskirálynőben”, „A Bajadérben”
és a „Csókos asszonyban” és a Miskolci
Operafesztiválon is jelen leszek.     
P.Gy.
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Szabadkőműves nagypáholyok és páholyok Magyarországon
Kistarcsán tartott előadást dr. Raffay Ernő történész

Dr. Raffay Ernő történész

A KIKE Deáktanya előadássorozatának
volt a vendége novemberben dr. Raffay
Ernő történész, aki a magyar szabadkőművesek
tevékenységéről
tartott
előadást. Az érdekfeszítő előadásban
szóba került, hogy a szabadkőművesek
hogyan próbáltak beleszólni az ország
politikájába. Előkerültek az 1950 előtti dokumentumok, az egyes páholyok
jegyzőkönyvei, névsorai, továbbá a zsidók milyen szerepet játszottak a szabadkőműves tevékenységben, de a történész
kitért napjaink szabadkőművességére is.
Dr. Raffay Ernő a rendszerváltás alatt és
után országgyűlési képviselő és az Antall-kormányban a Honvédelmi Minisztérium politikai államtitkára volt. Jelenleg a Károli Gáspár Református Egyetem
Bölcsészettudományi Karán tanít, aki
leginkább a trianoni békeszerződés, valamint az azt megerősítő, 1947-es párizsi
békeszerződések éles bírálatáról, azok
antiszemita összeesküvés-elméletekbe
ágyazásáról és azok fegyveres revíziójának hangoztatásáról vált ismertté.
Hogyan kezdte el a Szabadkőművességet
kutatni?
Hozzávetőlegesen tíz évvel ezelőtt megkérdezték tőlem a diákjaim, hogy „ugye

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

a szabadkőművesek okozták
Trianont?” Akkor még úgy tudtam, hogy ez a titkos szervezet és
működése nem kutatható, emiatt
úgy látszott, hogy nem is fogom
megtudni a választ. Később kiderült, hogy kizárólag Magyarországon bárki számára hozzáférhetőek az iratok az 1950. júniusi,
második betiltásukig, mégsem
kutatta még senki. Ez egy tudományos hungarikum. A világ
minden országában máig titkosak a szabadkőművesség dokumentumai, nálunk az Országos
Levéltár „P” szekciójában van
rendszerezve több százezer irat,
melyek eddig feldolgozatlan dokumentumok voltak. A témával
elkezdtem foglalkozni, félretettem az akkori könyv-terveimet,
melyek főleg a magyar-román
kapcsolatokról szóltak volna, és
az volt a tervem, hogy írok egy
könyvet a kérdésről: a szabadkőműveseknek volt-e közük az
ország szétdarabolásához. Kutatás közben derült fény arra, hogy az
anyag olyan hatalmas, hogy összesen hét
magyar nyelvű, és egy angol összefoglaló
könyv készül a témában. Végül a diákjaim
kérdésére adható válasz: a szabadkőművesek komolyan benne voltak az ország
meggyengítésében, melyből következik a
trianoni szétdarabolásunk.
Miért van szükség angol nyelvű összefoglalóra?
Az Internetes források szerint jelenleg a
világon három és hétmillió közé tehető
a szabadkőművesek száma, és ennek a
nagy néptömegnek a fele az USA-ban, a
másik fele szerte a világban él, beleértve
Magyarországot is három nagypáhol�lyal és több páhollyal. Angolul szerintem
minden szabadkőműves tud, ők minden
bizonnyal el fogják olvasni a könyvet.
Ha egy korrekt módon, angolul megírt
könyvvel tájékoztatni tudom az érdeklődőket a magyar szabadkőművesekről és
tevékenységükről, általában a szervezet
működéséről, akkor reményeim szerint
a téma könnyebb megértését segítem elő.
Levéltári forrásokon alapuló könyvet ebben a témában még nem írt senki, sok a
félreértés, a félremagyarázás, a gyűlöletkeltés és a magasztalás a szabadkőművesekkel kapcsolatban.  
Működött szabadkőművesség a Horthykorszakban?
Az elszakított területeken működtek a
páholyok, de a maradék Magyarországon
1920. május 18-án Dr. Dömötör Mihály belügyminiszter betiltotta a műhelyek műkö-

dését, az irataikat gondosan összeszedték,
de a tagokat nem bántották. A szabadkőművesek páholyokat nem szervezhettek,
helyette vendéglők különtermében jöttek
össze, vacsoráztak, és mintha páholyban
lettek volna, megvitatták az aktuális témákat. Nem vettek fel jegyzőkönyvet, szabadkőműves nyelvezettel: munkatáblát, a
hivatalos szervezet nem működhetett, de
kapcsolatot tartottak egymással. Ennek a
folytonosságnak volt a következménye az,
hogy amikor a Vörös Hadsereg elfoglalta
az országot, Supka Géza pár hét alatt újjászervezte a szabadkőműves páholyokat.
Ezek működtek 1945 tavaszától 1950 júniusáig, amikor jött a második betiltásuk,
emiatt a Rákosi és a Kádár-korszakban
nem működhettek, de éltek a tagok.
Aktív-e ma is a szabadkőművesség?
A rendszerváltás után ismét újjáalakultak
a szabadkőműves nagypáholyok és páholyok, ez a korszak a mai napig tart. A szabadkőművesek itt vannak közöttünk, és
sokuk tevékenyen politizál, például az
Orbán-kormány sajtótörvény-módosítása
idején, 2010-ben Márton László, a Martinovics páholy alapító tagja és nagymestere kormány ellenes flashmobokat, néhány
száz fős tüntetéseket szervezett. Működésük titkos, részt vesznek a mostani politikai életben, ennek jele az, hogy minden
politikai pártban van néhány szabadkőműves.  
Ön szerint mennyire változtatja meg az
Ady Endréről kialakult „világképünket”
az a tény, hogy most már egyértelműen
kiderült, hogy a költő kapcsolatban állt
a szabadkőműves páholyokkal?
Három monográfiában foglalkozom a
témával, kettő már meg is jelent. Rendkívül érdekes megvizsgálni azt a néhány
ezer hírlapi cikket, a prózai munkáit,
melyeket Ady 1898-tól írt haláláig. Eddig
azt gondoltuk, hogy Ady csak költő volt,
azonban lassan fény derült arra is, hogy
egy fontos ideológus és vezető újságíró
volt, aki főleg a radikális szabadkőműves barátaitól kapott ideológia szerint
írt. Ugyanakkor, ha a politikai verseit a
kukába is dobjuk, az istenes versei közül szinte mindegyik és a szerelmes versei közül sok világirodalmi jelentőségű.
Publicistaként, politikai ideológusként a
nemzetét, a kormányát, az országát naponta becsmérlő és megalapozatlanul
kritizáló ember volt Ady Endre. Sajnos
olyanokat írt a nagy ellenfeleiről: Apponyi Albert grófról, Tisza István grófról,
Prohászka Ottokár püspökről és gróf
Majláth Gusztáv Károly püspökről, amelyek minden alap nélkül becsmérlik az
akkori szellemi élet nagyjait.   
raffayerno@gmail.com
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V. Hapkido Szeminárium Kistarcsa
osztálynak Taekwondóból és
Hapkidóból is.
Az edzések   megtekinthetők
a Simándy Általános Iskola tornatermében csütörtökön 19.0020.00, illetve szombaton 9.3011.00 között.
Minden korosztályt szeretettel
várnak, az első edzés ingyenes!
Info: www.sentinelse.hu  
Érdeklődni Hegyes Imre 3.
danos taekwondo mesternél lehet T: 0620/551-0919
Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog
új évet kíván mindenkinek a
Sentinel SE csapata!

Immár az V. Hapkido Szemináriumot szervezte 2014. november 22-én Hegyes Imre 3. danos
taekwondo mester és 1. kup
hapkido oktató.
Meghívott vendég Kopasz
Attila 4. danos hapkido mester
volt. A szemináriumot megnyitotta Solymosi Sándor Kistarcsa
polgármestere. A szemináriumot a Simándy Általános Iskola
tornatermében bonyolították le,
ahol a kistarcsaiak az edzéseket
is tartják.
Az ötórás programban voltak
esés és gurulás technikák, láb
és kéz támadó és védekező tech-

nikák, álló és fekvő küzdelmek, földharc
technikák.
Nagyon jó hangulatban, sokat tanult a
Sentinel SE Hapkido csapata és nagyon jó
úton halad, hogy jövőre már övvizsgát is
tegyenek a versenyzői Hapkidoból.
A sikeres szemináriumot követően, jövőre a Sentinel SE Taekwondo Sportegyesület
Hapkido Szakosztállyal bővül és színesíti
az edzéseit.
Januártól felvételt hirdet minden kor-

XXIII. Mikulás Kupa úszóverseny

Nagyszabású úszóversenyt rendezett a Városi Tanuszoda december 6-án Kistarcsán. A délelőtt kilenc órakor kezdődött programra a környék óvodái és iskolái neveztek. Hat korosztály versenyzői három úszásnemben mérték össze az erejüket. (gyorsúszás,
hátúszás, mellúszás). Összesen 165-en indultak, a legfiatalabb a
2010-ben született Baranyai Anna (Meseliget Ovi Kerepes) volt.
A házigazda Kistarcsán kívül Aszód, Szentendre, Veresegyház,
Szigetszentmiklós, Isaszeg, Nagytarcsa, Kerepes, Csömör és Budapest nevezett.
A kistarcsai rendezőket dicséri, hogy délutánra az összes versenyszámot lebonyolították. A 25 méteres medencében több kiemelkedő időeredmény is született, közöttük több kistarcsai gyerek is felállhatott a dobogóra.
A legfiatalabbaknál, a 2008-ban és 2009-ben született korosztálynál Schiff Virág (Budapest XVIII. ker.) két aranyat szerzett, Kovács Réka (Veresegyház), Dávid Lilien (Veresegyház), Hertelendi
Jázmin (Castor SE), Kárpáti Máté (Veresegyház) és Vida Zalán
(Castor SE) egy-egy arany és egy-egy  ezüsttel térhetett haza.
A 2006-os születésű fiúknál a legeredményesebb a Simándy-s
Maczó Levente volt három arannyal, Doroszlai Zalán (Budapest
XV. kerület) egy-egy arany, ezüst és bronzéremmel gazdagította
éremgyűjteményét.
A 2006-os leányoknál Cseh Zsófi (Veresegyház) két arany, egy
bronz, Gerőcs Luca (Aqua 18 SE) egy arany, egy bronz, a 2007-es
fiúknál a csömöri  Rajna Jancsi egy arany, két bronz, a kerepesi
Baranyai Bence két arany, egy bronz, a 2007-es Elekes Tamara
(Veresegyház) két arany, egy bronz, Flórián Natália (Oázis) egy
arany és egy ezüstéremmel lett gazdagabb.
A 2004-es mezőnyből kiemelkedett Domján Dávid (Szentendre), Bihari Sára (Aligátor) 3-3 arannyal, győzelmet szerzett még
Rajna Péter (Csömör) és Bende Gyöngyvér (Simándy Ált. Isk.).

A dobogó tetején Maczó Levente – az érmeket Kiss Gergő adta át

Érdekesség, hogy a Simándy-s Molnár Bálint négyszer állhatott
a dobogó második fokára.
A 2005-ös korosztálynál Ragács Benedek (Isaszeg) minden számban dobogós helyen végzett, két aranyat gyűjtött be Piuk Márk
(Aqua 18 SE) és Juhász Áron (Simándy) szerzett még első helyet.
A lányoknál Kasper Anna (Kapocs Ált. Isk. Bp.), Borkovits Bodza
(Castor SE), Boros Betti (Aqua 18 SE) osztoztak az aranyakon.
A váltókban a Kistarcsai Vízisport Egyesület diadalmaskodott, (az Illés Cukrászda tortáját kapták).
Az érmeket a Mikulás, Kiss Gergely háromszoros olimpiai
bajnok és Szemán Gergely képviselő adta át. Solymosi Sándor
polgármester a fogyatékkal élőknek egy-egy uszoda bérlettel
kedveskedett. A versenyt támogatta Kistarcsa Város Önkormányzata, Trans-o-flex Hungary Kft., Illés Cukrászda, Decathlon, Kalmárállvány Kft. és a Napról Napra Reklámújság. A rendezvény
megszervezésért külön dicséret illeti Valkai Ferencné intézményvetőt és szakmai stábját.
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Adósok listájának közzététele
Tisztelt Kistarcsai Adózók!
Tájékoztatom Önöket, hogy az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B.§-a feljogosítja
az önkormányzati adóhatóságot arra, hogy a helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a százezer – magánszemélyek esetében az ötvenezer

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

rál erősítése érdekében – élni kíván a törvényi
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

Közzététel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/b. alapján 2014. november 30-i állapot szerint 90 napon túli 200.000 ft-ot meghaladó hátralékok esetében

A ÉS K KFT
2143
A ÉS K KFT
2143
ARNOLD-KOKO KFT 1131
"kt.a."
ARNOLD-KOKO KFT 1131
"kt.a."
ARNOLD-KOKO KFT 1131
"kt.a."
BELLUS BÚTOR
2143
FAIPARI KFT
BELLUS BÚTOR
2143
FAIPARI KFT
BER-GA BAU KFT "f.a."1165
BER-GA BAU KFT "f.a."1165
BERTA ISTVÁN
2143
BERTA ISTVÁN

KISTARCSA KÜLSŐ RAKTÁR KRT 11. iparűzési adó
KISTARCSA KÜLSŐ RAKTÁR KRT 11. összesen
BUDAPEST JÉGGYÁR UTCA 11. II/7. iparűzési adó
BUDAPEST JÉGGYÁR UTCA 11. II/7. gépjárműadó
BUDAPEST JÉGGYÁR UTCA 11. II/7. összesen
KISTARCSA KÁPOLNA UTCA 44/B.

iparűzési adó

KISTARCSA KÁPOLNA UTCA 44/B.

összesen

BUDAPEST HUNYADVÁR UTCA 61.
BUDAPEST HUNYADVÁR UTCA 61.
KISTARCSA BAROSS GÁBOR U.
50. LC.
2143 KISTARCSA BAROSS GÁBOR U.
50. LC.
2143 KISTARCSA THÖKÖLY UTCA 1.

iparűzési adó
összesen
gépjárműadó
összesen

BIG-BAU UNIO KFT
iparűzési adó
"kt.a."
BIG-BAU UNIO KFT 2143 KISTARCSA THÖKÖLY UTCA 1.
gépjárműadó
"kt.a."
BIG-BAU UNIO KFT 2143 KISTARCSA THÖKÖLY UTCA 1.
összesen
"kt.a."
CAN YANG KFT "f.a." 1042 BUDAPEST KASSAI UTCA 9. VI.
iparűzési adó
EM. 40.
CAN YANG KFT "f.a." 1042 BUDAPEST KASSAI UTCA 9. VI.
összesen
EM. 40.
CF-BAU KFT
2144 KEREPES
SZABADSÁG ÚT 105.
iparűzési adó
CF-BAU KFT
2144 KEREPES
SZABADSÁG ÚT 105.
összesen
DAUBER 2000.
2142 NAGYTAR- ÁRPÁD FEJEDELEM U. 7. iparűzési adó
ÉPITŐIP.KER. SZ.BT
CSA
DAUBER 2000.
2142 NAGYTAR- ÁRPÁD FEJEDELEM U. 7. gépjárműadó
ÉPITŐIP.KER. SZ.BT
CSA
DAUBER 2000.
2142 NAGYTAR- ÁRPÁD FEJEDELEM U. 7. összesen
ÉPITŐIP.KER. SZ.BT
CSA
DEK-LA-VILL KFT
1173 BUDAPEST EGÉSZSÉGHÁZ U. 6. 2. iparűzési adó
EM. 6.
DEK-LA-VILL KFT
1173 BUDAPEST EGÉSZSÉGHÁZ U. 6. 2. gépjárműadó
EM. 6.
DEK-LA-VILL KFT
1173 BUDAPEST EGÉSZSÉGHÁZ U. 6. 2. összesen
EM. 6.
DROGERIEWEST KFT 1025 BUDAPEST ÁLDÁS U. 11. 2. EM. 5.
iparűzési adó
DROGERIEWEST KFT 1025 BUDAPEST ÁLDÁS U. 11. 2. EM. 5.
összesen
FEKETE GYöRGY
2143 KISTARCSA RóZSA U. 45.
gépjárműadó
FEKETE GYöRGY
2143 KISTARCSA RóZSA U. 45.
összesen
GAL BAU EUROPA
2143 KISTARCSA BATTHYÁNY UTCA 10 iparűzési adó
KFT
GAL BAU EUROPA
2143 KISTARCSA BATTHYÁNY UTCA 10 gépjárműadó
KFT
GAL BAU EUROPA
2143 KISTARCSA BATTHYÁNY UTCA 10 összesen
KFT
GENERÁL DESIGN
2143 KISTARCSA HOMOK DŰLŐ U. 26.
telekadó
KFT "f.a."
GENERÁL DESIGN
2143 KISTARCSA HOMOK DŰLŐ U. 26.
iparűzési adó
KFT "f.a."
GENERÁL DESIGN
2143 KISTARCSA HOMOK DŰLŐ U. 26.
összesen
KFT "f.a."
GÉMESIKER KFT
2143 KISTARCSA DR. TIBOLD JÓZSEF
iparűzési adó
UTCA 34/B
GÉMESIKER KFT
2143 KISTARCSA DR. TIBOLD JÓZSEF
gépjárműadó
UTCA 34/B
GÉMESIKER KFT
2143 KISTARCSA DR. TIBOLD JÓZSEF
összesen
UTCA 34/B
GLAITZÁR LAJOS
2143 KISTARCSA SZÉCHENYI U. 43.
gépjárműadó
GLAITZÁR LAJOS
2143 KISTARCSA SZÉCHENYI U. 43.
összesen
HÓRUSZ INGATLAN 2112 VERESEGY- HUSZÁR U. 1. 1/4.
iparűzési adó
KFT
HÁZ
HÓRUSZ INGATLAN 2112 VERESEGY- HUSZÁR U. 1. 1/4.
összesen
KFT
HÁZ
KÉRI ZOLTÁN
2143 KISTARCSA DÓZSA GYÖRGY UTCA 6 gépjárműadó
KÉRI ZOLTÁN
2143 KISTARCSA DÓZSA GYÖRGY UTCA 6 összesen
KISTARCSA INVEST 2143 KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 56.
iparűzési adó
KFT "v.a."
KISTARCSA INVEST 2143 KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 56.
összesen
KFT "v.a."
KUN TIBOR
2143 KISTARCSA TOLDI MIKLÓS U. 28.
iparűzési adó
KUN TIBOR
2143 KISTARCSA TOLDI MIKLÓS U. 28.
gépjárműadó
KUN TIBOR
2143 KISTARCSA TOLDI MIKLÓS U. 28.
összesen
LEEDS TRANS KFT. 2143 KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 56/F.
iparűzési adó
LEEDS TRANS KFT. 2143 KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 56/F.
gépjárműadó
LEEDS TRANS KFT. 2143 KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 56/F.
összesen
LINA-INVEST
2143 KISTARCSA ARADI UTCA 12.1
iparűzési adó
INGATLANFORG.
KFT.
LINA-INVEST
2143 KISTARCSA ARADI UTCA 12.1
összesen
INGATLANFORG.
KFT.

465 150 Ft LUCULLUS-2001. BT. 5231
465 150 Ft "v.a."
270 600 Ft LUCULLUS-2001. BT. 5231
"v.a."
455 400 Ft LUCULLUS-2001. BT. 5231
"v.a."
726 000 Ft MEDI-LIV EGÉSZSÉG- 2143
ÜGYI BT.
625 500 Ft MEDI-LIV EGÉSZSÉG- 2143
ÜGYI BT.
625 500 Ft MONEY & FASHION 2143
KFT "kt.a."
1 413 750 Ft MONEY & FASHION 2143
1 413 750 Ft KFT "kt.a."
2143
332 540 Ft NE-ANDER BT.
NE-ANDER BT.
2143
2143
332 540 Ft NOV-SPED PLUSZ
KFT.
2143
445 650 Ft NOV-SPED PLUSZ
KFT.
41 239 Ft PRIVÁTE BROK.NET- 2143
WORK MARK.KFT.
486 889 Ft PRIVÁTE BROK.NET- 2143
WORK MARK.KFT.
2143
298 050 Ft R.H. DENTAL BT.
R.H. DENTAL BT.
2143
298 050 Ft RADIÁN KFT
2143
RADIÁN KFT
2143
504 550 Ft RADIÁN KFT
2143
504 550 Ft RÁCZ ÁLL.-ELL
2143
292 487 Ft NAGYKER KFT.
RÁCZ ÁLL.-ELL
2143
163 966 Ft NAGYKER KFT.
RÁCZ ÉS TÁRSA BT. 2141
456 453 Ft "v.a."
RÁCZ ÉS TÁRSA BT. 2141
2 411 550 Ft "v.a."
REHA TECH KFT.
1133
9 660 Ft REHA TECH KFT.
1133
RHINO GYM KFT
2143
2 421 210 Ft RHINO GYM KFT
2143
RHINO GYM KFT
2143
519 900 Ft SINKÓ CSABA
2143
519 900 Ft SINKÓ CSABA
2143
360 362 Ft SZIKKADT SPED KFT. 2143
360 362 Ft SZIKKADT SPED KFT. 2143
204 650 Ft SZIKKADT SPED KFT. 2143
SZILÁGYI JÓZSEF id. 2143
13 524 Ft SZILÁGYI JÓZSEF id. 2143
SZTAROHORSZKI
2143
218 174 Ft PÉTER
SZTAROHORSZKI
2143
99 840 Ft PÉTER
SZUPER-BAU
2143
252 000 Ft VERTIKÁL KFT."f.a."
SZUPER-BAU
2143
351 840 Ft VERTIKÁL KFT."f.a."
TOP GLAS AUTÓ3763
339 200 Ft ÜVEG KER. KKT
TOP GLAS AUTÓ3763
27 048 Ft ÜVEG KER. KKT
ÚJVÁRI FERENC
2143
366 248 Ft ÚJVÁRI FERENC
2143
ÚJVÁRI FERENC
2143
1 200 420 Ft XANDEX KFT.
2143
1 200 420 Ft XANDEX KFT.
2143
357 751 Ft
357 751 Ft
392 334 Ft
392 334 Ft
303 800 Ft
303 800 Ft
184 850 Ft
99 480 Ft
284 330 Ft
455 850 Ft
2 620 Ft
458 470 Ft
348 981 Ft
348 981 Ft

FEGYVERNEK
FEGYVERNEK
FEGYVERNEK
KISTARCSA

DÓZSA GY. UTCA 155

iparűzési adó

190 750 Ft

DÓZSA GY. UTCA 155

gépjárműadó

21 000 Ft

DÓZSA GY. UTCA 155

összesen

211 750 Ft

KÁPOLNA U. 31.

iparűzési adó

519 600 Ft

KISTARCSA KÁPOLNA U. 31.

összesen

519 600 Ft

KISTARCSA VÖLGY U. 44.

iparűzési adó

351 250 Ft

KISTARCSA VÖLGY U. 44.

összesen

351 250 Ft

KISTARCSA MAGYAR U. 23.
KISTARCSA MAGYAR U. 23.
KISTARCSA VÖLGY UTCA 44/D. ÉP.
FSZ. 4.
KISTARCSA VÖLGY UTCA 44/D. ÉP.
FSZ. 4.
KISTARCSA ARANY J.U.35.

iparűzési adó
összesen
iparűzési adó

258 250 Ft
258 250 Ft
261 900 Ft

összesen

261 900 Ft

iparűzési adó

511 250 Ft

KISTARCSA ARANY J.U.35.

összesen

511 250 Ft

KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA

iparűzési adó
összesen
iparűzési adó
gépjárműadó
összesen
gépjárműadó

254 198 Ft
254 198 Ft
155 386 Ft
133 650 Ft
289 036 Ft
1 114 120 Ft

KISTARCSA RAKTÁR KRT. 11

összesen

1 114 120 Ft

CSÖMÖR

HATÁR ÚT 1.

gépjárműadó

CSÖMÖR

HATÁR ÚT 1.

összesen

243 225 Ft

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

VÁCI ÚT. 76.
VÁCI ÚT. 76.
SZABADSÁG U.56.
SZABADSÁG U.56.
SZABADSÁG U.56.
TERÉZIA U. 16.
TERÉZIA U. 16.
RÓZSA U. 45.
RÓZSA U. 45.
RÓZSA U. 45.
KÁPOLNA UTCA 10.
KÁPOLNA UTCA 10.
SZÉCHENYI U. 62

iparűzési adó
összesen
iparűzési adó
gépjárműadó
összesen
gépjárműadó
összesen
iparűzési adó
gépjárműadó
összesen
telekadó
összesen
telekadó

234 000 Ft
234 000 Ft
84 500 Ft
205 899 Ft
290 399 Ft
558 360 Ft
558 360 Ft
900 Ft
533 815 Ft
534 715 Ft
310 122 Ft
310 122 Ft
270 600 Ft

KISTARCSA SZÉCHENYI U. 62

összesen

270 600 Ft

KISTARCSA PF.31.RAKTÁR KRT.5.

gépjárműadó

246 134 Ft

KISTARCSA PF.31.RAKTÁR KRT.5.

összesen

246 134 Ft

BÓDVASZILAS
BÓDVASZILAS
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA

ÁRPÁD VEZÉR U. 5.
ÁRPÁD VEZÉR U. 5.
MÁRIA U. 36.
MÁRIA U. 36.
MÁRIA U. 36.
RAKTÁR KRT. 11

243 225 Ft

JÓZSEF ATTILA UTCA 2. iparűzési adó

307 765 Ft

JÓZSEF ATTILA UTCA 2. összesen

307 765 Ft

AULICH LAJOS U. 34.
AULICH LAJOS U. 34.
AULICH LAJOS U. 34.
SZABADSÁG ÚT 40.
SZABADSÁG ÚT 40.

639 540 Ft
130 687 Ft
770 227 Ft
557 109 Ft
557 109 Ft

iparűzési adó
gépjárműadó
összesen
iparűzési adó
összesen

19 m2-es
üzlethelyiség kiadó
Kistarcsa, Eperjesi út 42/3.
Érdeklődni lehet:
Uvacsek Csaba közös képviselőnél
06-30 9217 573
telefonszámon
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Karácsony és a fény

A barlangistálló fölé, ahol Jézus született,
a betlehemi bazilikát építették. A barlang
kőpadlóján látható egy arany lemezekkel
fedett csillag. Körülötte ez az írás olvasható: „Itt született Jézus Krisztus a világ Világossága.” Minden évben karácsony előtt
itt meggyújtják a betlehemi lángot, melyet
repülővel eljuttatnak a világ fővárosaiba.
Budapesten a cserkészek hordták szét a
lángot a templomokba. A pásztorjáték
után mindenki meggyújthatta a maga kis
lángját, és vihette haza családjába. Ez egy
mély értelmű cselekedet és jelzi: a karácsonyi éj sötétjében fellobbanó betlehemi
fény, mint a szeretet lángja, világítsa be a
földkerekséget.
A 16. században élt híres olasz festő,
Antonio Allegri da Correggio, a fény és az
árnyék ellentétével megfestette: „A pásztorok imádása” című festményét. A festmény különlegességét a csodás fényjáték
adja meg. A jászolban fekvő kis Jézus arca
világít, mint a nap. A kis Jézusról a fény
Szűzanya arcára vetődik. Mária a fényt
tovább sugározza a pásztorokra, akiket
szinte elvakít a fény. De ők sem nyelik el a
fényt, ráárasztják a bárányokra, azok, pedig a háttér élettelen tárgyait is halvány
fénybe burkolják.

Református

A híres festő csodálatos szép megoldást
talált, amikor megfestette Jézus születését. Ezt a jelenetet Lukács evangélista így
közli az olvasóival: „Az Úr fényessége beragyogta őket.” János evangélista a maga
mély gondolkodásával ezt az eseményt
így írja le: „Benne élet volt, és az élet volt
az emberek világossága. Az igazi Világosság, mely minden embert megvilágosít,
a földi világra született.” A karácsony és
a fény összetartoznak egymással. Feltehetjük a kérdést: mitől karácsony a karácsony? A fénytől, melyet Jézus Krisztus
adott, hozott a földre, mint a világ Világossága.
Tagadhatatlan, hogy a fény ünnepén
a jelenkor valóságában, bajaiban élünk.
Érezzük a betegséget, az anyagi javak
szűkösségét. E negatív erők ellenére bizakodva nézünk a jövőbe. Miért e bizakodás? A Karácsony miatt. Bizakodunk,
mert Jézus megszületett a világ, az emberiség számára. Igent mondott e világra, a
földi történelmére, az emberi életére. Elkötelezte magát az ember mellett, és ezt
nem vonja vissza. Jézus nem akar távolodni az embertől. Itt maradt végérvényesen tanításában, az Oltáriszentségben, és
az általa alapított egyházban. A történe-

lem tehát eldőlt, az ember javára. Jézus
isteni szeretete biztosítva van a világ
számára. Jézus karácsony által nekünk
fényt, világosságot adott. Mi hálát adunk
e fényért.
Hogy milyen lesz az emberek magatartása a világ Világosságával szemben?
Nem tudhatjuk. Mindig lesznek hitetlen
emberek, akiknek csak a jelen élet kell.
Akik nemhogy vallásos, de emberi kötelességüket sem teljesítik. Sokan lesznek
olyanok, akik tudatosan harcban állnak
környezetükkel. A szeretettől távolálló
emberek, a kihűlt szívű emberek. Ők a
hagyományos ajándékozást sem tartják
meg. Elég nekik az eszem-iszom külsősége. A karácsony világi fényét sem szeretik. Áthidalhatatlan szakadék ember
és ember között. Mi örülünk Jézusnak, a
világ Világosságának. Mi örülünk, és elfogadjuk a karácsony fényét.
Minden ünnepnek, akár világi, vagy
egyházi, szeretnek fényt, világítást adni.
Karácsony ünnepének nem kell világítást
adni, mert maga Jézus a világ Világossága. Nekünk ebből a Jézusból, a Világosságból kell erőt merítenünk, hogy meg
tudjuk élni istenszerető életünket.
Somlai József nyugdíjas plébános

A szeretet himnusza

„Elment tehát mindenki a maga városába, hogy ös�szeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való
volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt,
aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott
voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette, mivel a
szálláson nem volt számukra hely.” (Lukács evangéliuma 2, 1)

Miért nem volt hely Jézus számára, pedig az
isteni szeretetet hozta erre a világra? Úgy értik
a bibliatudósok igénk utolsó néhány szavát:
”nem volt számukra hely”, hogy általában lett
volna, de nekik nem biztosítottak, csak egy istállót. Miért? Talán egy vajúdó asszony zavarta volna a vendégek nyugalmát. Talán József
betlehemi rokonai nem akarták Máriát áldott
állapotával elfogadni. Mindenkinek megvan
az oka! Mindig másnak kell a hely, amíg valaki urának nem fogadja el Jézust, a szívében
sem lesz hely a Megváltónak.
Erről írta a következő megható karácsonyi
gondolatokat Csiha Kálmán hajdani kolozsvári püspök a Szeretet himnusza feldolgozásával.
„Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal,
égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem is fel, de a családomra nincs időm, nem
vagyok egyéb, mint díszlettervező.
Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket
főzök, és a karácsonyi vacsorához csodálato-

san megterített asztalt terítek, de a családomra
nincs időm, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő.
Ha a szegénykonyhában segédkezem, az
öregek otthonában karácsonyi ünnepséget
szervezek, és minden vagyonomat segélyként
elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit nem használ
nekem.
Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és
horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, az egyházközség kórusban énekelek, de Jézusnak nincs helye a szívemben, akkor nem értettem meg, miről is
szól a karácsony.
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje. A szeretet hagyja a takarítást
és a lakásdíszítést, és megcsókolja házastársát. A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is. A szeretet nem irigyel másokat házukért,
amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és
odaillő asztalterítő van.
A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy
menjenek már az útból, hanem hálás érte,
hogy vannak, és útban tudnak lenni.
A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap
is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg
épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni.
A szeretet mindent elvisel, mindent hisz,
mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha
el nem múlik. A videojátékok tönkre mennek,
a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak. De a szeretet ajándéka megmarad.”
Csiha Kálmán: A karácsony titka Kolozsvár, 1993

Református istentiszteletek Kistarcsán
December 16-19-ig minden este 6 órakor
helyi és vendég lelkészek szolgálatával bűnbánati hét.
December 21-én vasárnap 10 órakor az istentiszteleten legátus, 5. éves teológiai hallgató prédikál.
December 24. szerdán 2 órakor gyermekkarácsony! Sokáig nem is tudtam, hogy milyen alkalmas időpont szenteste délutánja a
gyermekkarácsonyi műsorra! Otthon délelőtt mindent elkészít a család. A gyermekkarácsonyról hazaérve pedig éppen alkalmas az időpont a családban a gyertyák meggyújtására. Örömmel látom, hogy minden
évben zsúfolásig megtelik a templom gyermekekkel, szülőkkel, nagyszülőkkel, családtagokkal.
December 25-én és 26-án, karácsony első és
második napján 10 órakor ünnepi istentisztelet, úrvacsoraosztás, gyermek istentisztelet
December 28. vasárnap 10 órakor istentisztelet és gyermek istentisztelet
December 31. szilveszter délután 4 órakor
évzáró hálaadó istentisztelet
Január 1. Újév napján 10 órakor istentisztelet,
gyermek istentisztelet.
Riskó János lelkész
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Áldott, békés
karácsonyt és
boldog új évet!

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!

KISTARCSAI HÍRADÓ 

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

Kellemes
ünnepeket
kívánunk!
• vizsgáztatás
• klíma töltés,
• hivatalos Bosch szakműhely

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

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

3D computeres futóműállító
technológia

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

A következő vágás:

2014. december 19-én
pénteken, nyitva: 12-18-ig
december 20-án
szombaton, nyitva: 8-12-ig
ZÁRVA: december 26-27-én
január 2-3-án
Vágás 2015-ben:
január 9-10.
Füstölt áru minden
hétvégén!

Áldott ünnepeket kívánunk!
Nyitva tartás: pénteken 12-18-ig, szombaton 8-12-ig

Kellemes ünnepeket kívánunk!
Szolgáltatásainkkal jövőre
is állunk rendelkezésükre!
Forduljanak hozzánk
bizalommal!
Kellemes ünnepeket
kívánnak a posta dolgozói!

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