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Isten áldja az édesanyákat!
Petőfi Sándor: Egy estém otthon (részlet)

De ekkor száz kérdéssel
Állott elő anyám;
Felelnem kelle - hát az
Írást abban hagyám.

És vége-hossza nem lett
Kérdezgetésinek;
De nekem e kérdések
Olyan jól estenek.

Mert mindenik tükör volt,
Ahonnan láthatám:
Hogy a földön nekem van
Legszeretőbb anyám!
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Tisztelt Olvasóink! 
Örömmel értesítjük Önöket, hogy Kistarcsa Város 

Önkormányzatának honlapja megtalálható a 
Facebook-on!

Keressenek meg minket a közösségi oldalon Kistarcsa Város Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatala néven, és kattintsanak a fôoldal legfelsô mezôjében a „Tetszik” gombra, és 
értesüljenek elsô kézbôl a legfrissebb hírekrôl!

Polgármesteri Hivatal
Szervezési Iroda

®

2012. május 3. Koska György: Baranta, a magyar harcművészet
2012. május 10. Szántai Attila: Gyilkos vagy áldozat?
2012. május 17. Császár Babett: Gyöngykompozíciók
2012. május 24. Kerecseny Csaba: Korfu, a legnépszerűbb görög sziget
2012. május 31. Magyaródy Szabolcs: A „Bűnös Nemzet” hazugsága

A Deáktanya előadásait a Civil-ház (Széchenyi út 33.) közösségi termében tart-
ja. Az előadások csütörtökönként este 7 órakor kezdődnek, időtartamuk kb. 1 óra.  
A klubestek ideje: csütörtökön este 7-10 óráig. A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai nyitottak, 
azokat bárki térítésmentesen látogathatja. KIKE

Deáktanya programjai

2011. évben realizált bevételek
1. Közhasznú tevékenység bevételének 
részletezése:
- Közhasznú tevékenységből befolyt összeg:  -
- Vállalkozóktól, magánszemélyektől ka-
pott támogatás: 30.000,- Ft
- SZJA 1 % kiutalt összege: 145.455,- Ft
- Lekötött betét, ill. folyószámlán elszá-
molt kamat: 505,- Ft
2. Támogatások, egyéb bevételek:
- Az alapítvány önkormányzattól támo-
gatásban részesült: 525.000 Ft
- Az alapítvány költségvetési támogatás-
ban nem részesült.
- Pályázaton elnyert összegek: -
- Egyéb bevételek: -

2011. évben realizált kiadások (1000 Ft-
ra kerekítve)
Működési jellegű kiadások
- Anyag költség 13.000 Ft
- Szolgáltatások 181.000 Ft
- Écs.: -
- Személyi jellegű kifiz.: –
- Egyéb költség: -
Felhalmozás jellegű kiadások: -
Az alapítvány által nyújtott támogatások:  -

Alapítványunk ezúton mond köszönetet 
mindazoknak, akik 2011. évben személyi 
jövedelemadójuk 1 %-ával támogatták te-
vékenységünket.

Májusi bababörze Kistarcsán
Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt a Csigaházban 
május 13-án vasárnap 9-13 óra között megrendezendő bababörzé-
re. További információ: a www.kiscsibek.eoldal.hu.

Kistarcsai Csibék Nagycsaládos Egyesület

Április 16-tól előre lehet időpontot foglalni a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalnál (NAV) a leggyakrabban intézett ügyekre, így 
adókártya és adóigazolás igénylésére, illetőségigazolás kérésére 
és ügyfélkapunyitásra.

A NAV közleménye szerint évente több millió adózó keresi 
fel személyesen a hivatal ügyfélszolgálatait, akiknek egy része 
mostantól több adóügyet sorban állás nélkül intézhet. A NAV 
honlapján az internetes ügyfélszolgálati időpontfoglalást bizto-
sító program április 16-tól érhető el. Az ügyintézési időpontok 
lefoglalására a NAV 22 központi ügyfélszolgálatán, a NAV hon-
lap „Ügyfélszolgálatok”, „Kapcsolatfelvétel” és „Szolgáltatások” 
menüpontjai alatt van lehetőség.

A NAV felhívta a figyelmet arra, hogy időpontot foglalni 
legfeljebb két hétre előre lehet, és legkorábban az időpont le-
foglalását követő második napra lehet ügyintézési időpontot 
előjegyezni. Az ügyfélnek először ki kell választania, melyik 
ügyfélszolgálaton szeretne ügyet intézni, majd meg kell adnia 
az intézendő ügy típusát. Ezt követően pedig kiválaszthatja a 
számára kedvező szabad ügyintézési időpontot. Nemcsak saját 
ügyben van mód az előzetes időpontfoglalásra, a meghatalma-
zottként, képviselőként eljárók is élhetnek ezzel a lehetőséggel. 
A NAV közölte, ha az időpontfoglalás során az ügyfél megadja 
e-mail címét, elektronikus visszaigazolást kap az időpontfogla-
lás részletes adatairól.

„Közösen Értük a Sérült Fiatalokért” 
Alapítvány közhasznú jelentése

Időpontot lehet kérni a NAV-tól

Ünnepi szemétszállítás rendje!
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az ünnepek alatt változik 
a szemétszállítás rendje.
2012. április 30-a (hétfő) helyett május 2-án szerdán,
2012. május 1-e (kedd) helyett május 3-án csütörtökön szállítunk.
Kérjük, hogy az érintett területeken a gyűjtőedényeket csak a 
szállítás napján szíveskedjenek kihelyezni. KIVÜ
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Városi Művelődési és Sportközpont programja
Csigaház

 Marcipán SE gyerek fitness     hétfő és szerda 16.00-17.00
 Május 1.  Pannónia majális
 Május 8.  Törpe börze
 Május 12.  Nektár alapítványi bál
 Május 13.  Bababörze

Civil-ház
 Május 5.  9:00-13:00 Kistarcsai Csibék Nagycsaládos Egyesület-vásár

Ifjúság tér
 Május 19-20.  Kistarcsai Napok multikulturális rendezvény
 Június 4. Trianoni megemlékezés

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
A programokkal kapcsolatos további információ:  

Szilárdi László 06-28-507-147

Kurfis Menyhértné - 
Kistarcsa legidősebb 
lakója - 2012. április 
első felében, életének 
102. évében elhunyt.
Április 21-én töltötte 
volna be a 102. élet-
évét. Kurfis néni te-
metése április 18-án 

volt. A szertartáson jelen volt Solymosi 
Sándor polgármester és ifj. Juhász Ist-
ván alpolgármester.

Hatósági hirdetmények
A jogszabályok kötelezővé teszik az önkormányzatok, polgármesteri hivatalok számá-
ra, hogy a helyben szokásos módon, ill. a település honlapján tegyék közzé a hivatalos 
hirdetményeiket. Ennek gyakorlati megvalósításaként ez év április 2-ától (a Polgár-
mesteri Hivatal alcím alatt) elindítottuk a „Hatósági hirdetmények” elnevezésű menü-
pontunkat. Itt jelennek meg azok a dokumentumok, hirdetmények, amiket különböző 
hatóságok küldenek meg részünkre azzal, hogy a hirdetőtáblára 15 napra (vagy hosz-
szabb időre) függesszünk ki, hogy a nyilvánosság tájékozódhasson egy-egy árverésről, 
vezetékjog bejegyzésről, adótartozásról stb. A rovatba pdf formátumban kerülnek fel 
a dokumentumok és addig láthatóak, ameddig egyébként is ki kellene függesztenünk 
a hirdetőtáblára. Közvetlen elérhetőség: http://www.kistarcsa.hu/cikk/polgarmesteri_
hivatal/hatosagi_hirdetmenyek.html Polgármesteri Hivatal

Mezőőr Kistarcsán
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. már-
cius 1-től illetékességi területén bevezette a mezei őrszolgálatot.
Az ellátandó feladatokat és a területeket figyelembe véve a testü-
let a szolgálat ellátásához az őrszolgálat létszámát egy főben ál-
lapította meg. A mezőőr a termőföldeket, valamint a termőföldön 
lévő, illetve ahhoz tartozó terményeket és termékeket, felszerelé-
seket, eszközöket, haszonállatokat őrzi, továbbá a mezőgazdasági 
építményeket és a földmérési jeleket védi. A feladatok elvégzé-
sének gördülékenyebbé tételéhez az önkormányzat - a törvényi 
előírásokon túl - 1 db LADA Niva gépjárművet biztosít a mezőőr 
számára.A mezei őrszolgálat működési költségeihez magánsze-
mélyektől, illetve gazdasági szervezetektől eddig 1.650.000,-Ft tá-
mogatás érkezett az önkormányzat számlájára, melyet ezúton is 
tisztelettel megköszönünk.
Reméljük, hogy a mezőőr munkáját - a földtulajdonosok megelé-
gedésére - hatékonyan fogja végezni a jövőben.

Polgármesteri Hivatal

Megváltozott a Gödöllői Körzeti Földhivatal ügyfélfogadási rendje
Április 1-től az ügyfélfogadás rendje az alábbiak szerint módosul:
Hétfő, szerda: 8.00-15.30 (sorszámosztás: 15.00-ig)
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Csütörtök: 8.00-13.00 (sorszámosztás: 12.30-ig)
Péntek: 8.00-11.30 (sorszámosztás: 11.00-ig)

FELHÍVÁS
A Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évére  
a Városi Óvoda Gesztenyés Óvodájában

(2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1.) az óvodai jelentkezés időpontja

2012. május 7-11-ig
Hétfőtől-csütörtökig:  8.00 – 17.00 óráig
Pénteken:                    8.00 – 12.00 óráig

Jelentkezhetnek mindazok a gyermekek, akik harmadik életévü-
ket 2012. december 31-ig betöltik.

A jelentkezéshez kérem hozza magával:
• a gyermeke születési anyakönyvi kivonatát, és lakcímkártyáját,
• a szülő személyi igazolványát, lakcím kártyáját,
• gyermeke TAJ kártyáját,
• gyermeke egészségügyi könyvét.

Ratimovszky Tiborné óvodavezető

A napkollektoros rendszer te-
lepítése költségtakarékos, kör-
nyezetbarát és energiatudatos 
megoldás. A Zöld Beruházási 
Rendszer keretében most az 
állam is támogatja azokat, akik 
meleg víz előállításra, fűtésre a 
nap energiáját hasznosítanák.

2,97 milliárd forintos kerettel 
2011. október 25-től nyújthatók 
be a napkollektorok telepítésé-
nek támogatását célzó pályáza-
tok. Az elnyerhető támogatás 
összege a beruházás maximum 
50 %-a, lakásonként legfeljebb 
800 000 Ft. A meleg víz előállítá-
sára, fűtésre szolgáló napkollek-
toros rendszerek beszerzésére és 
telepítésére magánszemélyek és 

maximum 12 lakásos társashá-
zak pályázhatnak. A támogatás 
minden esetben vissza nem térí-
tendő, utófinanszírozású. A pá-
lyázatokat – a határidő meg-
hosszabbításával – 2012. május 
15-ig, illetve a keret kimerülésé-
ig várják.

A pályázat feltétele, hogy a 
napkollektoros kivitelezést vég-
ző vállalkozás az Építésügyi 
Minőségellenőrző Innovációs 
Nonprofit Kft. (ÉMI) által re-
gisztrált vállalkozás legyen. 
A pályázatról bővebb informá-
ció  a www.wagnersolar.hu in-
ternetes oldalon olvasható, vagy 
a (27) 548-440-es telefonszámon 
kérhető.

Napkollektoros pályázattal most  
800 000 Ft-ot spórolhatunk
Beadási határidő meghosszabbítva 2012. május 15-ig

Elkészült a KIVÜ Kft. honlapja
A http://www.kivu.hu/ című honlap az önkormányzat 
honlapjának bal oldaláról – a KIVÜ Kft. logójára kattintva 
– közvetlenül is elérhető. A honlapon tájékozódhatnak a Kft. 
híreiről, alapinformációkról, szolgáltatásokról, árlistáról, 
hirdetésekről, elérhetőségekről, a partnerekről. A dokumen-
tumtárból letölthető a társasházi, a közületi és a lakossági 
hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés. Információk 
találhatók az aktualitásokról, most éppen a lomtalanításról. 
Szavazni is lehet: milyen gyakorisággal kívánnak szemét dí-
jat fizetni? Havonta, negyedévente, félévente, évente. http://
www.kivu.hu/
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Megmagasítják a Simándy József Általá-
nos Iskola kis épületének Széchenyi utca 
felőli kerítését
A gyerekek testi épségének védelme érde-
kében Juhász István képviselő úr önálló 
képviselői indítványában javasolta a kerí-
tés megmagasítását, ugyanis az 
iskola játszóudvarán tartózko-
dó gyerekek az utcára kidobott 
labda után gyakran kiszalad-
nak, ami balesethez vezethet. 
A képviselő-testület úgy döntött, 
hogy a kivitelezésre a KIVÜ Kft. 
282.407,- Ft +Áfa árajánlatát fo-
gadja el.
Támogatják a rovásírásos hely-
ségnévtáblák elhelyezését
A magyar rovásírás a nemzet 
egyik méltatlanul elfeledett 
kúltúrkincse. Már honfoglaló 
őseink is használták, de erede-
te még korábbra nyúlik vissza. 
Manapság a rovásírás újra ter-
jedőben van, főként helységnév-
táblákon találkozhatunk vele. 
Kistarcsán három, fából készült 
köszöntőtábla található a város 
bejáratanál elhelyezve. Ifj. Juhász István al-
polgármester úr javaslata alapján a virágok 
felett és a jelenlegi felirat alatt kapnának 
helyet az azonos faanyagból készült táblák. 
A tervek szerint civil támogatásokból való-
sulna meg az elképzelés, amihez a látvány-

tervet a májusi rendes képviselő-testületi 
ülésre készíttetik el. 
Szerződést kötnek Julcsi Csoda Manodája 
Családi Napközi Közhasznú Nonpro-
fit Kft-vel (a továbbiakban: Julcsi Családi 
Napközi)

A Julcsi Családi Napközi ügyvezetője az-
zal a kéréssel fordult az önkormányzat-
hoz, hogy ellátási szerződést szeretne köt-
ni 14 gyermek családi napközis ellátására. 
A Bellus József utcai Julcsi Családi Napközi 
két családi napközis csoportra kapott mű-

ködési engedélyt. Az önkormányzat a gyer-
mekek ellátását az igénybevétellel arányo-
san maximum 30.000,- Ft/fő/hó összeggel 
támogatja.
Emlékhelyet és játszóteret alakíthat ki a 
Fenyvesliget Egyesület

Az önkormányzati tulajdonú 
Borostyán és Zsálya utca sarkán 
lévő 947 m2 nagyságú, és a Ka-
milla és Zsálya u. sarkán lévő 
411 m2 nagyságú ingatlanokat a 
Fenyvesliget Egyesület haszná-
latba kapta. A képviselő-testületi 
március 28-án tartott ülésén hoz-
zájárult ahhoz, hogy az előbbi in-
gatlanon az egyesület saját költ-
ségén emlékhelyet létesítsen, az 
utóbbin pedig játékokat helyez-
zen el, játszóteret alakítson ki.
Lebontják a betonpódiumot
A Deák Ferenc u. 3. szám alatt 
lévő egykori internáló tábor te-
rületén a parancsnoki épület és a 
Csigaház között található beton-
pódiumot a környezet rendbe-
tétele miatt szeretnék lebontani. 
A KIVÜ Kft. ügyvezetője jelezte 

Kistarcsa Város Önkormányzata felé, hogy 
a bontási munkálatokat ingyenesen elvég-
zi, így kizárólag csak a sitt bányába történő 
lerakását kell az önkormányzatnak meg-
térítenie, aminek költsége előreláthatólag 
30.000,- Ft lesz.

Márciusi képviselő-testületi döntések
A képviselő-testület március 28-án megtartott ülésén a képviselők többek között döntöttek a Simándy Általános Iskola Széche-
nyi utca felőli kerítésének megmagasításáról, támogatják a rovásírásos helységnévtáblák elhelyezésének ügyét és Julcsi Csoda 
Manodája is bekapcsolódhat a családi napközis ellátásba. Döntést hoztak arról is, hogy a Fenyvesliget Egyesület emlékművet 
állíthat és játszótereket hozhat létre a bérelt területein, és az egykori internáló tábor és Csigaház közötti területen lebontják a 
betonpódiumot.

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete április 25-i ülé-
sén módosította a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgál-
tatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 10/2011. (III. 21.) sz. rendeletet, 
és meghatározta a 2012. május 1-jétől a hulladékkezelési közszolgáltatást 
végző KIVÜ Kft. által alkalmazandó hulladékkezelési díjak mértékét:
Szállítási egység Hulladék-kezelési díj (nettó)
Lakosság:
családi ház: 120 literes gyűjtő
társasház: 1100 literes gyűjtő
műanyag zsák

1.610,- Ft/hó
3.579,- Ft/m3

396,- Ft/db
Gazdálkodó szervezet:
120 literes gyűjtő
1100 literes gyűjtő

2.045,- Ft/hó
4.299,- Ft/ m3

A módosított havi díjakat első alkalommal május hónapra, utólag kell 
számla ellenében megfizetni. A továbbiakban – a rendelet módosításá-
nak hatályba lépésétől, azaz 2012. május 1-jétől – a hulladék-kezelési dí-
jakat a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos – a 
teljesített közszolgáltatás alapján számla ellenében – havonta, utólag kö-
teles megfizetni a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül (havi 
számlázás).
A hulladékkezelési közszolgáltatással, illetve a számlázással kapcsola-
tos további kérdésekkel a KIVÜ Kft. munkatársaihoz lehet fordulni a 
(28)-470-440-es valamint a (28)-470-119-es telefonszámokon, vagy szemé-
lyesen a Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23. szám alatt, vagy elektronikus 
levélben az info@kivu.hu valamint az ugyfelszolgalat@kivu.hu címeken.

Változott a hulladékdíj DUGULÁSELHÁRÍTÁS

Tel.: 0620/941-3592 

Mosogatók, fürdőszobai lefolyóvezetékek,  
csatornák tisztítása. 

Elektromos gépekkel. 
25 éves gyakorlattal! 

G A R A N C I Á V A L ! 
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Ebben az évben minden települést ne-
héz feladat elé állított gazdálkodásának 
megtervezése. Nagy volt ugyanis a bi-
zonytalanság, a „sarokszámokat” szin-
te az utolsó pillanatban kapták meg az 
önkormányzatok. Hogyan született meg 
Kistarcsa idei költségvetése?
Sajnos, a vártnál sokkal nagyobb áldoza-
tokkal sikerült a költségvetést megalkot-
nunk. Az érintett intézmények költségve-
tési igényeinek összegzése után 106 millió 
forint mínuszt mutattak a számok. Ennyit 
kellett lefaragnunk, ami az 1 milliárd 400 
millió forintos éves főösszeghez képest 
nagyon nagy tétel. Mintha egy család-
nak kellene a már amúgy is szűkös 
pénztárcájából kihúzni a fizetés majd 
tíz százalékát. Nem túlzás azt állítani, 
hogy vért izzadtunk, mire egyensúly-
ba hoztuk a költségvetést. Fontos szem-
pont volt, hogy a működési kiadásokat 
csak működési bevételekből engedtük 
finanszírozni. Ez kb. 1,2 milliárd forin-
tot tesz ki.
Olvasóinkat nyilván érdekli: marad-e 
pénz fejlesztésekre, épül-szépül-e to-
vább városunk?
Természetesen, egy pillanatra sem 
mondunk le róla még a nehéz körülmé-
nyek ellenére sem. Az emberek amúgy 
is lépten-nyomon hallják, hogy milyen 
válságos helyzetbe sodródott az ország. 
Az önkormányzatnak mindent meg 
kell próbálnia, hiszen közvetlen lakó-
helyünk élhetőségéről van szó. Ezért 
lehetőségeinkhez mérve beterveztünk 
fejlesztéseket is, ezek egy részét a tava-
lyi pénzmaradvány fedezi, de az éssze-
rű gazdálkodásból megmaradt pénzt 
és a tervezett telekadó bevételt is erre 
fordítjuk. A beruházások egy része köte-
lező, ugyanis a büntetőtábor ingyenes tu-
lajdonba vételének feltétele volt egy új, 80 
millió forint értékű rendőrőrs kialakítása. 
Ezen kívül nagyon szeretnénk megépíteni 
a templom előtti sétányt, valamint a Völgy 
utcát kiszélesíteni és felújítani.* Jelenleg 
ennyi fér bele a keretünkbe. Természe-
tesen pályázni is szeretnénk értelmes, a 
városunk számára hasznos célokra. Amit 
biztosan megcélzunk az az óvoda bővítése 
lesz. Nagyon kedvező a kiírás, 5% önrészt 
kell biztosítanunk az összességében 126 
millió forintos beruházásra.
A felsorolásból kimaradt a tornacsar-
nok, nem tervezik ebben az évben?
A tornacsarnok építése továbbra is sze-
mélyes elkötelezettségem. Ha a külső 
körülmények nem változnak, akkor meg-
teremtettük volna a feltételeket – akár hi-
telfelvétel formájában is – a beruházáshoz. 
Az önkormányzati törvény módosulása 
azonban 2013. január elsejétől teljesen át-
alakítja az önkormányzat működését és 

fejlesztési lehetőségeit is. Jelenleg nem 
tudjuk pontosan az iskoláink állami kézbe 
való adásának feltételrendszerét. Emiatt 
felelőtlenség lenne bármilyen pénzügyi 
akcióba bocsátkozni, de a bankok sem 
adnak hitelt, míg nem látják, hogyan ala-
kul az önkormányzatok fizetőképessége. 
A tornacsarnokra az állami iskolának is 
szüksége lesz. A város az elkészült tervet 
szívesen átadja majd a fenntartónak és 
kész az udvart is felajánlani erre a célra. 
Ha a tornacsarnok beruházási összege ir-
reálisan magas lenne, akkor egy másik 

megoldást is támogatna a város. Egy tor-
naterem megépítése is segítene a helyze-
ten. Van még egy lehetőségünk, amivel 
adott esetben nem kell várnunk 2013-ig, 
az MLSZ-hez benyújtható pályázatról van 
szó, aminek lényege, hogy magáncégek a 
társasági adójuk egy részét felajánlhatják 
sportberuházásokhoz. Ez biztosítaná a 
csarnok fedezetének egy részét, míg a töb-
bit a volt Szent István Általános Iskola in-
gatlanjának érétkesítéséből biztosítanánk. 
Az ingatlanpiaci körülmények romlása 
miatt azonban itt nagyon nagy a kockázat. 
Érdeklődés van, de konkrét elfogadható 
ajánlatunk nincs. Bárhogyan alakulnak is 
a dolgok a gyerekek érdekében ezt a kér-
dést mindenképpen meg kívánjuk oldani. 
Az iskola államosítása esetén gondol-
kodtak-e egyházi, alapítványi vagy 
nemzetiségi fenntartásba adni az intéz-
ményt?
Nem gondolkodtunk ezen, és nem is ke-
restek meg minket.
Lehet-e még járási székhely Kistarcsa?

Bármi elképzelhető, mert nem lehet egy-
értelműen kijelenteni, hogy nem változ-
tatnak az eredeti koncepción. Az elmúlt 
hónapban a budapesti kerületek tiltako-
zásai miatt a kormány megemelte a keret-
számot. Ezt a lehetőséget is megragadva, 
írásban fordultunk a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztériumhoz és a Pest 
Megyei Kormányhivatalhoz, hogy segít-
sék a mi elképzeléseinket.

Érveink a következők: Gödöllő nem 
képes 178 ezer ember dolgait ellátni, erre 
megfelelő helyük sincs, ellenben a mi föld-

rajzi helyzetünk ebben a régióban köz-
pontinak mondható, jó a közlekedés 
és itt van a megyei kórház is. A volt 
internáló tábor helyén több ezer m²-es 
terület fejlesztése valósítható meg, ami 
akár megyei intézmények befogadásá-
ra is alkalmas. Kerepessel, Csömörrel 
és Nagytarcsával együtt kb. 35 ezer 
fős járást lehetne kialakítani, ráadásul 
ezek a települések teljesen összenőt-
tek, tehát nincsenek nagy távolságok. 
Ehhez csatlakoztatható a rendőrség 
miatt Mogyoród és az elhelyezkedés 
miatt Pécel és Isaszeg is, így akár 60-
65 ezerre is bővíthető lenne a lakosság 
létszáma.

Ha érveink mégsem hatnának, és 
nem mi leszünk a járási központ, ak-
kor is igyekszünk megőrizni a hivatali 
funkciókat és az ellátó rendszerünket is. 
A kiemelt rendezvényeket meg tudja 
tartani a város, vagy itt is szűkíteni 
kell 2012-ben?
Személy szerint én a szűkítés mellett 
döntöttem volna, de a testület nem, 
ezért a kulturális rendezvényekhez 

nem nyúlunk hozzá. Így a Kistarcsai 
Napoknak megmarad a szokásos színvo-
nala, de a többi rendezvénynél érzékelhető 
lesz a takarékosság. Szerényebb anyagi rá-
fordítással tudjuk csak lebonyolítani a vá-
rosi ünnepséget, a mindenki karácsonyát, 
a böllérfesztivált, a nyuszi kupát és a mi-
kulás kupát, de a helymászó túra sem ma-
rad ki a naptárból. Megpróbálunk pályáz-
ni és egyéb anyagi forrásokat is bevonni.
Szóval minden nehezebb lesz ebben az 
évben. Összefoglalva mit szeretne a költ-
ségvetéssel kapcsolatban kiemelni?
55 millió forint tartalékkal indultunk. 
Nincs visszafizetni való hitelünk, mert az 
előző években nem éltünk ezzel a lehető-
séggel, nem estünk bele a kötvénykibocsá-
tás csapdájába. A költségvetési egyensúly 
megteremtéséhez nem kellett hitelért fo-
lyamodnunk. Ezt ma Magyarországon ke-
vés önkormányzat mondhatja el magáról.
 P.Gy.

*A beruházást 2012. április 16-án átad-
ták.

Tovább szeretné bővíteni az óvodáit Kistarcsa
Interjú Solymosi Sándor polgármesterrel

Solymosi Sándor polgármester
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A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 
felhatalmazása alapján alkotta meg Kistarcsa Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete a telekadóról szóló 6/2012.(II.24.) számú 
önkormányzati rendeletét. 
A rendelet hatályba lépése: 2012. április 1. 
Bevallás benyújtási határideje: 2012. május 15.
A fizetendő adót az önkormányzati adóhatóság a telekadó beval-
lási adatok alapján határozattal állapítja meg. 

Befizetési határidő:
a 2012. II. negyedéves adóra vonatkozóan: 2012. június 30. 

a 2012. II. félévi adóra vonatkozóan: 2012. szeptember 15.

A Htv. megadja azon adózók körét, akiknek bevallást kell be-
nyújtaniuk, de fizetési kötelezettségük nincs. A telek fogalmába 
tartozik az épülettel, lakóházzal beépített telek is. 
Minden esetben kell bevallást benyújtani, azonban nem kell 
adót fizetni az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező 
nagyságú telekrész után (ez egy többszintes épület esetében le-
het a telek nagyságát is meghaladó szám).
További kedvezményeket biztosít a magánszemélyeknek a ren-
deletünk a Htv.-ben leírtakon kívül, bevallást ezen esetekben is 
be kell nyújtani. Ezek a következők: 
• az ingatlan nyilvántartás szerint lakóházzal beépített belte-
rületi telek (azon belterületi telkek tartoznak ide, me-
lyeknél a Földhivatali nyilvántartás szerint – (tulajdo-
ni lapon) „lakóház” vagy „lakóépület” szerepel,
• az a telek, amely a közútról vagy magánútról vagy 
saját használatú útról közvetlenül nem közelíthető 
meg,
• az a külterületi földrészlet, amely művelési ága 
alapján mezőgazdasági művelésre nem alkalmas: víz-
mosás, árok, 
• az a földrészlet, amelyre vezetékjogot jegyeztek be 
(ELMŰ, Tigáz, stb.,) a bejegyzés nagyságának arányá-
ban,
• a bel- és külterületen bejegyzett magánút, saját 
használatú út. 
Az alábbi esetekben nem kell adót fizetni, és beval-
lás benyújtására sincs szükség:
- az ingatlan-nyilvántartásban művelési ág szerint 
aranykorona értékkel nyilvántartott és ténylegesen 
mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek,
-  a külterületi termőföldek (ide értendőek a zártker-
tek is),

-  az ingatlan-nyilvántartás szerint tanyaként nyilvántartott in-
gatlanhoz tartozó földterületet, feltéve, ha az ténylegesen mező-
gazdasági művelés alatt áll,
- a közút területe,
- a vasúti pálya, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földte-
rület.
Fentieket összegezve: a jogszabályi előírások betartása miatt 
minden telek után kell benyújtani bevallást (kivéve az előző be-
kezdésben felsoroltakat) – nem lehetett a Képviselő-testületnek 
olyan döntést hoznia, hogy a bevallási kötelezettség alól mente-
síti azokat, akiknek az adómentes szabályozás miatt adófizetési 
kötelezettségük nem keletkezik. 
Az adókötelezettség megállapításával kapcsolatosan további 
részletek a www.kistarcsa.hu honlapon olvashatóak, ahol az 
adócsoport nyomtatványai között a telekadó bevallási nyom-
tatványa, valamint általános tájékoztató és kitöltési útmutató is 
megtalálható. 
Fentiekkel kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati 
irodáján tudnak további felvilágosítással szolgálni ügyfélfogadá-
si időben: 
hétfő: 8.00-18.00, kedd – szerda – csütörtök: 8.00-16.00, péntek: 
8.00- 12.00.
Az adócsoport ügyintézőinek ügyfélfogadási ideje: hétfő: 8.00-
18.00, szerda: 8.00-16.00.

Elkészült a Völgy utca új, kiszélesített, 
szegéllyel ellátott útburkolata. A mun-
kálatok április 2-án kezdődtek és április 
16-án hétfőn már megtörtént az átadás is.
A Völgy utca felújítási, karbantartási mun-
kálatait településünk korábban nem vé-
gezhette el, mert az út tulajdonosa a ma-
gyar állam volt, a közútkezelői jogokat 
pedig nem ruházták át a településünkre. 
Solymosi Sándor polgármester, aki en-
nek a választási körzetnek (4-es körzet) az 
egyéni képviselője, kezdeményezte, hogy a 
tulajdonjogot magyar állam adja át Kistar-
csa Város Önkormányzatának. A terület 
tulajdonjogának megszerzését követően 
2011 nyarán indította el a beruházást az 
önkormányzat. A felújítás munkálatait a 

LIDL Magyarország Bt. is támogatta 2 mil-
lió forinttal.

A munkálatok megkezdéséhez szüksé-
ges felméréseket követően a tervet Nagy 
Lajos építőmérnök készítette el, ami alap-
ján a Völgy utca LIDL Áruház melletti 
szakaszán 5,5 m szélességűre bővült az 
aszfaltburkolat az árok felől kiemelt sze-
géllyel, míg az alsó szakaszon (Kölcsey 
Ferenc utcáig) az aszfaltburkolatot 5,0 m 
szélességűre bővítették süllyesztett sze-
géllyel. Az építési munkát a Magyar Asz-
falt Kft. végezte, a beruházás nettó 5 millió 
499 ezer Ft-ba került. Az átadáskor Soly-
mosi Sándor polgármester külön felhívta  
a figyelmet a közlekedési szabályok betar-
tására, ugyanis a kiszélesített úttest alkal-

mas kétirányú forgalom lebonyolítására, 
így a megengedett sebességet is könnyen 
átléphetik az autósok.

Április 1-től bevezették a telekadót Kistarcsán

Miért pont telekadó?
- Hogy azoknak is hozzá kelljen járulni a közös költségekhez, akik az 

elmúlt évtized nyertesei voltak, akár lakópark építéssel foglalkoztak, 
akár multinacionális kereskedelemmel. 

- Azért mert, kb. 550 telek után fognak majd adózni, azaz a nagy többséget 
nem érinti ez az egész. 

- Más helyi adónál a legszegényebbeket is ugyanúgy sújtotta volna az adó, 
mint a tehetősebbeket. Így most majd azoknak kell fizetniük, akiknek 
egy kicsivel többjük van. 

Sajnos a magyar adótörvények olyanok, hogy mindenkinek adóbevallást 
kell adni, még akkor is, ha tudja, hogy nem fog adózni, mert nincs ilyen 
vagyontárgya. A cél tehát az, hogy az üres telkek után fizessenek a 
tulajdonosok, gazdasági társaságok. 

Átadták a felújított Völgy utcát
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2012. áprilisában elején zajlott a lomtalanítás. A sok kirakott 
elvihető kacat mellett érkeztek  a lakosság és a közszolgáltató 
munkatársai köréből olyan észrevételek, panaszok, hogy az in-
gatlantulajdonos nem csak az előre meghatározott, nem veszé-
lyes háztartási lomokat helyezte ki az ingatlana előtti közterü-
letre, hanem veszélyes hulladékokat is, pl. televíziót, monitort.
Olyan bejelentés is érkezett az adott ingatlan tulajdonosától, hogy 
az ő háza elé idegenek is raktak ki hulladékot, amit később a köz-
szolgáltató munkatársai nem szállítottak el, mert nem tartozott a 
lomtalanítási hulladékok körébe (pl. gumiabroncs). 
Ezúton kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a jövőben a jogszabá-
lyoknak, előírásoknak megfelelően gondoskodjon az ingatlanán 
keletkezett valamennyi hulladékról, vagyis:

a kommunális (háztartási vegyes) hulladékot a városban kiala-
kított rend szerint, a szabványos gyűjtőedényzetben bocsássa a 
közszolgáltató rendelkezésére;

a szelektíven gyűjthető hulladékokat (papír, műanyag, alu- és 
fém doboz, italkarton) elkülönítetten gyűjtse, és a meghatározott 
napokon, havonta egyszer helyezze ki a sárga gyűjtőzsákban az 
ingatlana elé;

a háztartási lom hulladékokat – amelyek köréről a közszolgálta-
tó mindig előre tájékoztatást ad – kizárólag a lomtalanításra meg-
hirdetett napokon helyezze ki az ingatlana előtti közterületre;

a kertben keletkező zöld hulladékot (lomb, gally, fanyesedék, 
fű), valamint a háztartásban keletkező biológiailag lebomló hulla-
dékokat (pl. zöldség, gyümölcs héja, kávé zacc stb.) pedig lehető-
ség szerint helyben komposztálni kell.
A fenti szabályok betartásával minden lakos hozzájárul a tisztább 

és élhetőbb környezet kialakításához, annak fenntartásához.
Egyúttal felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy fokozottab-
ban figyeljenek – elsősorban külterületi vagy beépítetlen – ingat-
lanaikra, mivel az elhagyott hulladékok esetében, ha nem ismert 
a hulladék tulajdonosa, a vonatkozó jogszabályok szerint az elha-
gyott hulladékkal érintett ingatlan tulajdonosát terheli a hulladék 
elszállításának kötelezettsége.
Ezzel párhuzamosan a külterületi ingatlanok (mező, szántó) ese-
tében az illegális hulladéklerakás csökkenését várjuk a március 
1-jétől bevezetésre került mezei őrszolgálat munkájától.
 Kistarcsa Város Önkormányzata

Elszállították  a temető 
mögötti zöld hulladékot

Évek óta húzódó problémát jelent a városi 
temető mögötti területén lerakott nagy meny-
nyiségű zöld hulladék. Kistarcsa Város Ön-
kormányzata ebben az évben megkezdte a 
hulladék elszállítását, azonban az előzetesen 
becsült 500 m3 mennyiséggel ellentétben jóval 
több elszállítani való hulladék volt a területen. 

Márciusban vállalkozói szerződés alapján 
a KIVÜ Kft. 21,29 tonna elhagyott kommu-
nális hulladékot gyűjtött be az ingatlanról és 
szállított engedéllyel rendelkező hulladék-
lerakó helyre. Szintén vállalkozói szerződés 
alapján egy a zöld hulladék (ágak, gallyak, 
fanyesedék, fű stb.) elszállítására engedéllyel 
rendelkező vállalkozó 500 m3 biológiailag 
lebomló hulladékot szállított komposztáló 
telepre.

A területen ottmaradt további zöld hul-
ladék elszállításáról – a tervek szerint – fo-
lyamatosan, még ebben az évben kíván az 
ökormányzat gondoskodni.

Ezúton felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyel-
mét, hogy a temető mögötti, önkormányzati 
tulajdonú területen zöld hulladék (ágak, galy-
lyak, fanyesedék, fű stb.), valamint egyéb, ke-
vert hulladék lerakása TILOS! 

A tiltást a helyszínen kihelyezett táblák 
is jelzik, továbbá az ingatlant folyamatosan 
ellenőrzi a közterület-felügyelő! Felhívjuk 
továbbá a Lakosság figyelmét, hogy hulladé-
kok illegális lerakása esetén a hulladék tulaj-
donosával szemben hatósági eljárás indul, és 
hulladékgazdálkodási bírság kiszabására is 
sor kerülhet! Kistarcsa Város Önkormányzata

Idén sem marad el a virágosítás 
Kistarcsán. Az önkormányzat és a 
Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre 
május 12-én szombaton délelőtt 
szervezi meg a város egyik leg-
nagyobb önkéntes munkáját. 
A technikai hátteret a KIVÜ 
Kft. biztosítja. Az akciót az 
önkormányzat és a Vállalko-
zók Baráti Köre most is 300.000-
300.000,- forinttal támogatja. Az 
önkénteseket reggel nyolcra várják a Csiga-
ház elé. A virágosítás egyik főszervezője a 
Kistarcsai Vállalkozók Baráti Körének el-
nöke Juhász Istvánt képviselő - aki egyben 
a Pénzügyi Bizottság elnöke - adott rövid 
tájékoztatást az előkészületekről. 

Már évek óta 300.000 forinttal  támogatják a 
várost. A romló gazdasági helyzetben a Baráti 
Körnek okoz-e ez nehézséget a támogatás előte-
remtése? 
A Vállalkozók Baráti Köre minden évben 
pénzzel és önként vállalt munkával támo-
gatja a várost. Tavaly november végén az 
első jótékonysági Erzsébet-Katalin bálun-
kon 750 ezer forint bevételünk volt. Ebből 
az önkormányzat 2012-es beruházási ter-
vei között szerepelő katolikus templom 
előtti sétány és park felújítását támogatjuk. 
A tagdíjakból és a felajánlásokból költünk 
a virágosításra. A Baráti Körben vannak 
olyan vállalkozók, akik az utóbbi években 
kevesebb pénzadományt tudtak adni. Ők 

több önkéntes munkával járulnak 
hozzá a célkitűzéseink megvaló-

sításához. Most is lesznek olya-
nok, akik gépeket, eszközö-

ket, élelmiszert adnak. Így 
pl. a Nosztalgia Étterem 
szendvicseket ajánlott fel, 
ásványvizet dr. Csizma-
diné Fekete Zsuzsannától 
kapunk. 

Minden évben többen jelent-
keznek az önkéntes munkára. Idén hol 

lesz a gyülekező? 
Reggel nyolckor várjuk az önkéntesek je-
lentkezését a Csigaháznál, arra kérünk 
mindenkit, hogy hozzanak magukkal ásót, 
kapát, gereblyét. Virágosítunk a Csigaház 
környékén, a Szent Imre térn, a Gesztenyés 
Óvoda környékén, az Eperjesi lakótele-
pen, a Hősök terén, az uszoda előtti téren, 
a Simándy Általános Iskola környékén, a 
Dobó Katica téren, a Fenyves ligetben és a 
köszöntő tábláknál. Már hagyomány, hogy a 
hivatal dolgozói egy nappal korábban a Pol-
gármesteri Hivatal környékét teszik rendbe. 
A város civil szervezetei közül – a Kistarcsai 
Kulturális Egyesület, a Pannónia Néptánc-
együttes, a Kistarcsai Kerékpáros Egyesület, 
a Fenyvesliget Egyesület és a Kistarcsai Vá-
rosi Sportklub – már  jelezték, hogy szeret-
nének részt venni a virágosításban. A város 
lakosságát meg bíztatom, hogy minél töb-
ben jöjjenek el május 12-én a közös virágül-
tetésre. Polgár

Lomtalanítási tapasztalatok

600.000 forint értékben vásárolnak növényeket 

Május 12-én lesz a virágosítás Kistarcsán

Juhász István
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Kistarcsa Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonának 
értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési 
szabályokról szóló 11/2012. (II.24.) számú rendelete, valamint az 
önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II.24.) szá-
mú rendelete alapján a következő nyilvános pályázati felhívást 
teszi közzé:
1. A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye: Kistarcsa 
Város Önkormányzata, 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
2. A pályázat tárgya: Kistarcsa 3144/6 hrsz.-ú, természetben Kis-
tarcsa, Eperjesi u. 19. sz. alatt található, „kivett általános iskola” 
művelési ágú 11.101 m2 nagyságú ingatlan.
3. A pályázat célja, jellege: Forgalomképes önkormányzati tulaj-
donú ingatlan értékesítése, nyilvános pályázati eljárás során.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát:
a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására;
az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre;
a vételár vagy ellenszolgáltatás összegére;
az ajánlati kötöttség vállalásáról szóló nyilatkozat,
a pályázónak ajánlatában mellékelni szükséges, hogy a Kistar-
csa Város Önkormányzat felé adótartozása, illetve egyéb tarto-
zása nincs.
5. A pályázat kiírója által meghatározott minimális összeg: 
220 millió 200 ezer Ft, azaz kettőszázhúszmillió kétszázezer forint.
6. Az ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlatok benyújtha-
tók személyesen, vagy postai úton. Az ajánlatokat zárt boríték-
ban, egy példányban, hivatalos cégszerű aláírással, az ajánlatok 
benyújtására megjelölt időpontig és helyen kell benyújtani. Az 
ajánlat minden oldalát kézjeggyel kell ellátni. A zárt borítékon 
a pályázatra utaló jelzésként fel kell tüntetni az alábbi szöveget: 
„3144/6 hrsz.-ú ingatlan vételi ajánlata”. A késve érkezett ajánlatokat 
a kiíró érvénytelennek nyilvánítja.
7. Az ajánlatok benyújtásának helye: Kistarcsa Város Polgár-
mesteri Hivatalának Ügyfélszolgálata, 2143 Kistarcsa, Szabadság 
út 48.
8. A pályázat meghirdetési időpontja: 2012. április 2.
9. Az ajánlatok benyújtásának helye, határideje: A pályázatokat 
Kistarcsa Város Önkormányzat székhelyén, Kistarcsa, Szabadság 
út 48. szám alatt, 2012. május 16. 12.00 óráig (a postai úton feladott 
pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük) lehet benyújtani.
10. Az ajánlatok bontásának helye és ideje: A pályázatokat Kis-
tarcsa Város Önkormányzat székhelyén, Kistarcsa, Szabadság u. 
48. szám alatt, 2012. május 16. napján bontják a Pénzügyi, Jogi, Te-
lepülésfejlesztési, Pályázatkezelő valamint Vagyonnyilatkozato-
kat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottság ( a továbbiakban 
Bizottság) ülésén.
11. Az ajánlatok elbírálásának tervezett határideje: A bizottság 
javaslata alapján a képviselő-testület a 2012. május 23-i ülésén 
dönt a pályázatokról.

12. Pályázatok elbírálása: A benyújtott pályázatokat a kiíró meg-
vizsgálja. A nyertes pályázó visszalépése esetén a kiíró jogosult a 
soron következő legkedvezőbb ajánlattevőkkel szerződést kötni. 
13. Az ajánlati kötöttség minimális időtartam: A pályázó aján-
latához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok be-
nyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik. 
14. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kér-
hető: Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási 
ügyintézőjétől, ügyfélfogadási időben: 2143. Kistarcsa, Szabadság 
u. 48, illetve telefonon: 06-28/470-711/154 melléken.

15. Pályázati biztosíték: 
Az ajánlattevőnek az ajánlatának leadásával egyidőben, vagy 
előtte pályázati biztosítékot kell letennie, melyet Kistarcsa Vá-
ros Önkormányzatának bankszámlaszámára kell átutalnia (OTP 
Bank Nyrt. 11742324-15565804). A pályázati biztosíték összege a 
megajánlott bruttó vételár 10%-a, azaz 22 millió 20 ezer Ft. A be-
fizetésről szóló banki igazolást, vagy készpénz befizetést igazoló 
okiratot eredeti példányban kell bemutatni az ajánlat leadásakor. 
Az okiratról készült másolatot a pályázati anyaghoz kell csatolni. 
A nyertes pályázó által befizetett biztosíték a vételár előlegbe be-
számításra kerül.
Amennyiben az ajánlattevő a pályázati biztosítékot az ajánlatának 
leadásával egyidőben vagy előtte nem teszi le, pályázata érvény-
telen. 
- A vesztes pályázóknak a pályázati biztosíték visszajár.
- A pályázati biztosítékot vissza kell adni a felhívás visszavonása, 
az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása esetén, illetve az 
ajánlatok elbírálása után.
Nem jár vissza a biztosíték, ha
a pályázati felhívás szerint az a megkötött szerződést biztosító 
mellékkötelezettséggé alakul át;
a pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát visszavonta;
a pályázó az ajánlat benyújtását követően, de az eredményhirde-
tést megelőzően vonta vissza ajánlatát;
a szerződés megkötésének meghiúsulása a pályázónak felróható, 
vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg.
16. A kíiró azon jogának fenntartása, hogy az eljárást ered-
ménytelennek nyilváníthatja: Kistarcsa Város Önkormányzata 
fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárást indoklás nélkül 
eredménytelennek nyilvánítja.
17. Elővásárlási jog: A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 14.§ (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat tulaj-
donában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más 
jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. 
18. Egyéb információ: 
Az ingatlan igény szerint Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatalá-
nak vagyongazdálkodási ügyintézőjével egyeztetett időpontban a 
helyszínen megtekinthető. 
Az ingatlan alsó épületszárnyára vonatkozóan 2011. szeptember 
1. napjától kezdődően, 5 év határozott idejű bérleti jogviszony 
áll fenn. 
A részletes pályázati tájékoztató térítésmentesen beszerezhető a 
polgármesteri hivatal vagyongazdálkodási ügyintézőjétől.
A pályázathoz fénymásolatban csatolni kell – amennyiben a je-
lentkező gazdasági társaság – a 30 napnál nem régebbi cégkivona-
tát, illetve a folyamatban lévő cégbejegyzést.
A pályázat hivatalos nyelve: magyar.
A pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, Kistar-
csa város honlapján, valamint a „Kistarcsai Híradó” című folyó-
iratban kerül meghirdetésre.
A pályázat eredményéről a Képviselő-testületi döntést követően 
a Polgármesteri Hivatal írásban értesíti a résztvevőket, a döntést 
követő 7. munkanapon belül.
 Kistarcsa Város Önkormányzata

Pályázat az Eperjesi út 19. sz alatti ingatlan eladásárą
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Kis „művészek” 
a Simándy Iskolában

2012-ben a Meggy Kert-TÉSZ Szö-
vetkezet rajzpályázatot hirdetett az 
iskolagyümölcs-program keretében, 
„Kampányolj az egészséges életmód 
mellett!” címmel.

Ez a téma sok gyermek fantáziáját 
megmozgatta. Érdekes, színvonalas 
alkotásokat küldhettünk a pályázatra. 
A zsűri értékelt, s nagy örömünkre a 
több ezer kisdiák közül iskolánk tanu-
lója, Csalló Marcell 4.c osztályos tanuló 
III. helyezést ért el. Jutalma egy oklevél 
és egy görkorcsolya lett, melyet Marci 
az osztálytársai előtt, a tantermében 
vehetett át a szövetkezet képviselőjé-
től, Rigó Ottó úrtól.

Marci, gratulálunk!
Nagyné Székely Erika

intézményeink kistArcsAi hírAdó10

Az országos tanulmányi versenyek időszaka ebben a tanévben is 
a második félévre koncentrálódott. A versenyek iskolai fordulóin 
sok száz tanuló vett részt, készültek nagy igyekezettel, lelkesedés-
sel és oldották a feladatokat nagy odaadással, figyelemmel.

A február a Zrínyi Ilona Matematikaverseny iskolai fordulójával 
kezdődött, amit a megyei forduló megszervezése és lebonyolítása 
követett. A legeredményesebb Kőszegi Balázs 3. osztályos tanuló 
volt, aki 20. helyezést ért el, ezzel meghívást kapott az eredmény-
hirdetésre is, tanítója Vassné Bíró Ildikó. A felsős tanulók közül 
Barna Bálint 7. b osztályos tanuló 31. helyezést ért el, matematika-
tanára Némethné Bertalan Katalin. 

Ezt követte a Teleki Pál Földrajzverseny iskolai fordulója. A leg-
eredményesebben Pekár Veronika 8. b osztályos tanuló szerepelt, 
aki a megyei fordulóra továbbjutva 18. helyezést ért el. Felkészítő 
tanára Székely Andrea.

Március elején az 5. és 6. osztályosok mérhették össze tudásu-
kat a Kaán Károly természetismeret versenyen. Ugyancsak már-
ciusban vette kezdetét az első fordulóval a Hermann Ottó bioló-
gia verseny, melynek második fordulójára 7 tanuló jutott tovább. 

Nagy érdeklődéssel várjuk az eredményeiket!
Az Alapműveleti Matematikaversenyen is sok gyerek vállalta 

a megmérettetést. A körzeti fordulón kiemelkedő eredményeket 
értek el tanulóink, a 4. b osztályos Márkus Jáfet harmadik lett, ta-
nítója Kovács Réka. Az ötödik osztályosok mezőnyében két tanu-
lónk is szépen szerepelt, Józsa Botond ötödik lett és Borcsányi Ber-
nadett a fantasztikus első helyezést érte el. Mindketten Némethné 
Bertalan Katalin tanítványai. 

Ezzel még nem 
ért végett az idény, 
hiszen április 25-én 
az Orchidea-Pan-
gea matematika 
verseny döntőjén 
veszünk részt az 
iskolai forduló leg-
eredményesebb di-
ákjaival.
Reál munkaközösség

Városunk iskolájának sikerei a csömöri körzeti  
vers-és prózamondó versenyen
A Simándy József Általános Iskolából 9 tanuló indult a csömöri vers- 
és prózamondó versenyen március 31-én, szombaton. Legtehetsége-
sebb tanulóinkat iskolai fordulóban választottuk ki. A gyerekeknek 
erős mezőnyben kellett helytállniuk, akiket Vargáné Faragó Anikó, 
Major Lászlóné, Németh Ildikó és Gacsályi Ádám készített fel. Sepsi 
Hajnalka (4. e) I. helyezést, Dankovics Dominika (1.a) / III. helyezést 
ért el. Különdíjban Balogh Ilona (3.a) és Skultéti Petra (2. a) részesült.

Gratulálunk a sikeresen szereplő gyerekeknek és köszönjük a fel-
készítő tanárok eredményes munkáját!  Alsós munkaközösség

Iskolánk 60 db ingyenjegyet kapott aján-
dékba a Hengermalom úton lévő Eleven-
park játszóháztól. Az első osztályokból 
80 tanulót vittünk el, akiknek a busz-
költségen kívül minimális összeggel 
kellett hozzájárulniuk a kiadásokhoz. 
A gyerekeket 4000 m2-en rengeteg játék 
várta, ahol bátorságukat, ügyességüket 
tehették próbára. A legnagyobb sikere 
a dodzsemnek és a száját becsukó kro-
kodilt formázó ugrálóvárnak volt. Az 
igazán nagy kihívásra vágyók 4 méter 
magasban egy akadálypályát járhat-

tak végig. Sokan 
visszafordultak, 
de jó néhányan 
leküzdötték félel-
müket. Hazafelé a 
buszon rendkívü-
li módon csöndes 
volt a társaság, 
hiszen mindenki 
fáradtan bóbiskolt 
Kistarcsáig.

Köszönet a szer-
vező pedagógusok-
nak, akik felvállal-
ták ezt a programot!
Alsós munkaközösség

Jótékonysági bál
Szeretettel meghívjuk a Simándy Is-
kola alapítványai által rendezett jóté-
konysági bálra május 12-én szomba-
ton 19 órára a Csigaházba. Jegyek az 
iskola titkárságán vásárolhatók (3000 
Ft) vagy megrendelhetők a 30/475-
9491-es telefonszámon. További infor-
máció a megadott telefonszámon.

Duguláselhárítás – 
falbontás nélkül. 

Víz, gáz, központifűtés szerelés. 
Ázások, csőtörések megszünte-

tése. WC-k, mosdók, tartályok cseréje.
Telefon: 06-1-402-43-30
Mobil: 06-20-491-50-89

A Simándy Iskola versenyeredményei

Simándys elsôsök az Elevenpark játszóházban

Dankovics Dominika
Csalló Marcell
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A tavaszi papírgyűjtés ebben az évben már-
cius utolsó hetére esett, pont az óraátállítást 
követően. Igazán szerencsések voltunk az 
időjárást illetően, ugyanis egész héten át 
száraz, napsütéses nagyon kellemes 
időnk volt. 

A papírgyűjtés miatt felbolydult az 
óvoda megszokott élete. Mindenki a 
gyűjtésben segédkezett. A csoportok 
között egészséges verseny alakult ki, 
még a gyerekek is a megtelt konténe-
reket számolták.  Óvodánk mind a 18 
csoportja örömmel tevékenykedett 
ebben a hatalmas munkában. A 2011-
es papírgyűjtést követően minden 
csoport komoly bevételhez jutott, 
amivel a csoportok maguk rendel-
keznek. 

A tavalyi papírátvevőnk 20 Ft-ot ígért 
1  kg vegyes papírhulladékért. Ez ugyan 
kevesebb az előző év 24 Ft/kg-os rekord 
átvételi árához képest, de még mindig elég 
magas ahhoz, hogy megérje dolgozni a cso-
portnak. Az előző évek nyomott áraihoz ké-
pest meg egyenesen óriási összeg.

A Gesztenyés Óvoda óvónői szabad-
idejük feláldozásával, minden ellenszol-
gáltatás nélkül vettek részt a gyűjtésben. 
Egyre több csoportnál kértek és kaptak az 
óvónénik szülői segítséget is a rengeteg pa-
pír pakolásánál.Köszönjük!

Volt csoport, ahol a szülőkön kívül a  
nagy- és középső csoportos gyerekek is 
kivették részüket a munkából. Az előre 
megbeszélt napon és időben az óvónéni 

irányításával pilla-
natok alatt kipakol-
ták a csoportnak 
hozott utánfutónyi 
papí r me n ny i s é -
get. A szorgos kis 
kezek lelkesen cipelték a részükre össze-
állított kis kötegeket a mázsára. Figyelték 
a mérést, majd ismét megragadták a cso-
magokat és futottak vele a konténerbe. Ott 
szülői segítséggel dobálták azokat a papír-
kupac tetejére. Látták, hogy hogyan telik a 
konténer az általuk odacipelt újságokkal is.

Boldogan vették tudomásul, hogy az ő 

munkájuk is benne van ebben a gyűjtésben. 
Még napok múlva is felemlegették, hogy ők 
is segítettek a csoportnak hozott sok papír 
hordásában.

A Tölgyfa tagóvodánál elhelyeztettünk 
egy 10 m3-es gyűjtő konténert. Náluk mér-
leg hiányában sajnos nem lehetett lemérni 
az egyes szülők által behozott papírmeny-
nyiséget. Így ott nem csoport szinten, ha-
nem az egész tagóvodának egységesen 

gyűlt a papír. Ennek ellené-
re a szülők náluk is kitettek 
magukért és jelentős meny-
nyiségű papírhulladékot 
hoztak össze a kihelyezett 
konténerbe.

Ez évben is kaptunk a 
Hyginett Kft-től segítséget: 
ismét engedélyezték, hogy 
a hozzánk teherautókkal is 
beszállított összegyűjtött 
papírt előzőleg a cég híd-
mérlegén megmérhessük. 

Így nem az óvónőknek kellett azt az óvo-
da kis mérlegén „leméricskélniük”, ezáltal 
nagyban megkönnyítve a munkánkat. Kö-
szönjük a Hyginett Kft. önzetlen segítségét!.

Papírgyűjtésünk idén is egy hétig tartott. 
A végeredmény több mint 33 tonna papír, 
amit 7 hatalmas   konténerben szállítottak el.

Kérjük a kedves szülőket, hogy tovább-
ra is gyűjtsék óvodánknak/csoportjuknak 
a papírhulladékot, hiszen jövő tavasszal 
is szeretnénk folytatni (2013 március vé-
gén-április elején) ezt a környezetvédő- és 
a csoportok számára anyagilag is kedvező 
hagyományunkat.
Köszönjük a gyűjtésben résztvevő szülők-
nek, az óvoda dolgozóinak az önfeláldozó 
munkát.

Liptayné Bojtor Katalin
óvónő, a papírgyűjtés szervezője

Szinte semmi. Vagy mégis! Hiszen maga az 
élet! Mindannak elengedhetetlenül fontos 
eleme ami mindannyiunk mindennapja-
it behálózza. Használjuk és kihasználjuk 
a természet adta alapelemet, és észre sem 
vesszük csak a hiányára figyelünk fel. 
A víz világnapjának hetében (március 22.) 
a gyerekekkel felfedeztük, hogy a cso-
portjaink mindennapjaiban hol és mire 
használunk vizet, honnan érkezik és hová 
távozik. Otthonaikban is megvizsgálták, 
hogy mi mindent nem tehetnének meg 
ha nem lenne vizük. Március 27-én egye-
temista vendégünk Persa Virág az ELTE 
hallgatója harmadízben volt vendégünk, 
és játékos formában érzelmi ráhangolással 
hívta fel a gyermekek figyelmét az embe-
rek egyik legnagyobb kincsére a vízre. 
Felfedezhették, hogy az egész év folyamán 
évszakonként mi az amit szívesen végez-
nek, amit víz nélkül nem tehetnének meg 
(pancsolás,hógolyózás stb.). találós kérdé-
sekre adott helyes válaszukat Virág aján-
dékkal jutalmazta. Képzeletbeli patakot 
népesíthettek be a gyerekek, maguk által 
megszemélyesített állatokkal, növények-
kel „akik” vígan élhettek élőhelyükön, de 
nagy baj történt, mert a patakba nagyon 
sok szemét került valahonnan ! Vajon hon-
nan? Ráébredtek arra, hogy ezt bizony az 

emberek tették. A közös beszélgetés során 
kiderült, hogy mindez miért nem jó az ott 
„lakó” élőlényeknek s magának az ember-
nek sem. Fontos, hogy óvjuk környezetünk 
és vizeink tisztaságát! Ezért aztán neki-
láttak és megtisztították „kipecázták” az 
ott található hulladékokat. Szétválogatva 
a gyerekek által kialakított kosarakba be-
gyűjtöttek minden szemetet. Vajon miből 
lesz az eső, és hogy kerülhet a víz a leve-
gőbe? Végiggondolva a víz körforgását el 
is játszották. „Esőcsináló” üveggel is meg-
lepte Virág a gyermekeket, ezt a kísérle-
tet együtt végezték. (Nagy üvegbe tálkát 
tettek, abba vizet és növényt helyeztek. 
Lezárták az üveget és a folyosón minden 
csoport számára jól hozzáférhető helyre 
tették. Két héten át megfigyelhetik, hogy 
a tálkából hová kerül a víz.)   Tevékenysé-
gük fáradalmait kipihenvén hallgathatták 
a tenger morajlását és gyönyörködhettek a  
hangjaiban. Végezetül mindenki örömére 
Virág „Kinder” ajándékokkal és egy va-
rázs buborék fújó szívószállal ajándékozta 
meg a gyerekeket. Emlékezetes nap volt 
ez a mai is. Örömmel telve köszönték meg 
az óvodások Virágnak az élvezetes játékos 
délelőttöt. Legközelebb újból a Föld napja 
alkalmával találkozhatunk vele. Szeretet-
tel várjuk Őt. Gémesi Andrásné óvónő

Papírgyűjtés a Gesztenyés és a Tölgyfa óvodában
Összesen 33,2 tonna papírt gyűjtöttek

Egy csepp víz!
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A rossz időjárás miatt kevesebben voltak 
a II. Kistarcsai Édességnapon, mint tavaly

A Szekeres Parkban a nevezők száma kevesebb volt mint tavaly és 
az idő sem kedvezett a rendezvénynek mégis szép számmal for-
dultak meg érdeklődők a Parkban és a Piacon is. Aki kilátogatott 

a programra az ízelítőt kapott 
a piacon található friss zöld-
ségekből, a házi sajtoktól, a 
kézműves termékekből. A sü-

t e m é n y e k -
re vadászók 
k ie lég í t h e t-
ték édes vá-
gyaikat az 
újonnan nyílt 
c u k r á s z d á -
ban is. Igazi 
főzött fagy-
lalttal és olasz 

kávéval is lehetett kárpótolni a szomorú idő nyomasztó érzését. 
Délelőtt a Pannónia Néptáncegyüttes szórakoztatta a közönséget, 
de gyerekek nagy örömére bohóc is fellépett a műsorban. A sü-
teményeket készítő háziasszonyok idén is ügyeskedtek. Munká-
jukat – eredménytől függetlenül – egy kg cukorral jutalmazták a 
szervezők. A nyertes sütemény az almás álom nevet viselő házi 
sütemény volt. A jutalmat Solymosi Sándor polgármester adta át a 
győztesnek, aki az oklevél mellé még 20 kg cukrot is kapott. Min-
den nevező külön díjat vehetett át  (egy ajándékcsomagot kaptak), 
amit a Magyar Cukor Zrt. ajánlott fel a nevezőknek. A rendezvény 
bevételét (az eladott süteményekből befolyt összeget) a Simándy 
Általános Iskola Alapítványának ajánlotta fel a  Szekeres Park tu-
lajdonosa Szekeres Dávid.

 Társadalmi munka az Eperjesi úti lakótelepen!

Az idén 2012. március 31-én szombaton összefogtunk és 
a társasházak körül önkéntes tavaszi nagytakarítást szer-
veztünk. Volt aki söprűvel, gereblyével takarított, volt aki 
ásóval és lapáttal fát ültetett.. Az Eperjesi úton a járda és a 
gépkocsiparkolók felett a lógó és száraz ágakat levágtuk, il-
letve metszették a bokrokat, így könnyítve a közlekedést. Igaz 
az időjárás nem volt a segítségünkre, mert nagy szél fújt, de az 
a 36 fős kis csapat ennek ellenére lelkesen és jó hangulatban, 
teli tenni akarással dolgozott. Érdekes, hogy általában mindig 
ugyanazok az emberek jönnek el, de idén már pár új szomszéd 
is társult hozzánk. A résztvevőknek biztosítottuk a „Bandi-bá-
csi” házi zsírjából az elkerülhetetlen lilahagymás és fűszeres 
zsíros kenyeret tízóraira.

A fenti takarítás mellett a játszótér fa mozdonyait és a homo-
kozó körüli ülőkéket is szerettük volna lefesteni. Megvettem a 
festéket, de a nagy szél miatt (a homok) ezt nem tudtuk meg-
csinálni, majd később bepótoljuk. Itt szeretném megemlíteni, 
hogy a KIVÜ Kft. vezetőjével megnéztük a mozdonyt, mert 
sajnos kimozdult a helyéről (elkorhadt a talpa) és ígéretet kap-
tam, hogy helyreállítják.  Viszont a gyerekeknek az ivókutat 
megcsináltuk (Pisti és Béla) szülők és barátok segítségével az 
Eperjesi út 15-ös ház sarkánál. A gyerekek és az én álmom, ha 
nem is olyan amilyet szerettem volna, de teljesült. 

Az Eperjesi út 15-ös ház mellett lévő kispálya (István és Jó-
zsi  barátaim) drótkerítését igen sok munkával, de helyreállí-
tották. A kosárlabda gyűrűre egy darab új hálót raktunk fel, a 
másik palánkot valakik meghajlították és veszélyes. A játszó-
téren a csúszda alá 3 m3 fenyő kérget hozattam és leterítettük.

A Jobbik Kistarcsai Szervezete 3 db fával támogatta az akci-
ónkat, amit szívesen el is ültettünk a fiatalokkal. Támogatókat 
is sikerült a takarítási akció mellé állítani: Kistarcsai Váltók 
Egyesülete, Kistarcsai Vállalkozók Baráti köre, Kistarcsai Job-
bik Szervezete,  KIVÜ Kft., Uva-Trans Bt. és  az a 36 fő, aki ak-
tívan részt vett a takarításban. A munka jutalmaként ebédre 
megvendégeltem a résztvevőket, amit  barátom Győr András 
készített a „ Bandi bácsi” módra  főzött igen közkedvelt bogrács 
gulyással. A területen hagytuk a sok teli zsákot és a levágott 
ágakat, amiket a KIVÜ Kft. hétfőn és kedden elszállította a 
közterületről. Köszönet érte! Ezúton is köszönöm mindenki 
munkáját ! Uvacsek Csaba  2. sz. körzet képviselője

Születéspad
A Kistarcsai Kulturális Egyesület immár hagyományként az 
idén is állít születéspadot. Ezúttal az 1994-ben született kistar-
csai fiatalokat, azaz az idei 18 éveseket köszöntjük egy szerény 
ünnepség keretében, 2012. május 13-án, vasárnap délután 5 óra-
kor. Kérjük tehát, hogy aki 1994-ben született, és szívesen részt 
venne ezen a programunkon, jelentkezzen, a 28/470-926-os tele-
fonszámon, vagy a kike@kike.hu email címen (Kereszti Ferenc)!

KIKE hírek

Pályázat érettségizőknek
A Kistarcsai Kulturális Egye-
sület idén is kiírja az Arany-
kavics Díj pályázatot, melyre 
Kistarcsán lakó, érettségiző 
fiatalok pályázhatnak.

A pályázatokat elektronikus 
úton kell benyújtani. 
Beadási határidő: 2012. má-
jus 25. 24 óra.
Bővebb információ: www.
kike.hu, kike@kike.hu, 
28/470-926 (Kereszti Ferenc).
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Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II.24.) számú rendelet 12.§ 
(2) és a 13.§ (1) b) pontja alapján, valamint az önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési 
szabályokról szóló 11/2012. (II.24.) számú önkormányzati rendelet 1.§ alapján nyilvános pályázatot hirdet az alábbi helyrajzi számú ön-
kormányzati 1/1 tulajdoni hányadú ingatlanok értékesítésére: A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb összegű vételár megfizetésére 
tesz ajánlatot, illetve egy ajánlat esetén a képviselő-testület által megállapított vételár megfizetését vállalja. Amennyiben több pályázat 
is érkezik a hirdetésre, és az elsőnek elfogadott pályázó visszalép a pályázattól, úgy a következő legmagasabb vételárat kínáló pályázó a 
nyertes. Az ingatlanok megvételére 2012. május 2. – 12 óráig lehet pályázni, a vétel tárgyának, és összegének megjelölésével.

A pályázatot zárt borítékban, „Pályázat zártkerti ingatlanok megvételé-
re” jeligével ellátva a képviselő-testületnek címezve: 2143. Kistarcsa, Sza-
badság u. 48. számra lehet személyesen, vagy postai úton benyújtani, úgy, 
hogy a jelzett időpontig megérkezzen.
Kistarcsa Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot a pályázat 
eredménytelenné nyilvánítására. Kistarcsa Város Önkormányzata tájé-
koztatja a pályázókat, hogy a meghirdetett ingatlanokra a Magyar Álla-
mot elővásárlási jog illeti meg, a meghirdetett résztulajdonban álló ingat-
lanokra emellett a tulajdonostársakat is elővásárlási jog illeti meg.
További információk kérhetőek a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálko-
dási ügyintézőjétől: 2143. Kistarcsa, Szabadság u. 48, illetve telefonon: 06-
28/470-712/139 mellék.

HIRDETMÉNY
Kistarcsa Város Önkormányzata

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

tén lévő önkormányzati tulajdonú
 2 db üzlethelyiség

I. üzlet 19,52 m2 , II. üzlet 29,25 m2 - értékesítésére.
A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb összegű vételár megfizetésére 
tesz ajánlatot, illetve egy ajánlat esetén az, aki a képviselő-testület által 

megállapított vételár megfizetését vállalja
 Az ingatlanok megvételére 2012. május 31. 12 óráig lehet pályázni, a vétel 

tárgyának, és összegének megjelölésével.
A pályázatot zárt borítékban, „Pályázat az 1393/6/A/13 hrsz.-ú, Deák Ferenc u. 
2. szám alatti Oázis üzletházban lévő 28,5 m2 nagyságú üzlethelyiség megvételére”  

illetve „Pályázat az 1393/6/A/14 hrsz.-ú, Deák Ferenc u. 2. szám alatti Oázis 
üzletházban lévő 18,5 m2 nagyságú üzlethelyiség megvételére” jeligével ellátva 

Kistarcsa Város Önkormányzat  Képviselő-testületének címezve: 
2143. Kistarcsa, Szabadság út. 48. számra lehet személyesen, 

vagy postai úton benyújtani, úgy,  
hogy a jelzett időpontig megérkezzen.

Amennyiben több pályázat is érkezik a hirdetésre- egy ingatlannal kap-
csolatosan, és az elsőnek elfogadott pályázó visszalép a pályázattól, úgy a 

következő legmagasabb vételárat kínáló pályázó a nyertes.
Kistarcsa Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot a pályázat 

eredménytelenné nyilvánítására..
Kistarcsa Város Önkormányzata tájékoztatja a pályázókat, hogy 

a meghirdetett ingatlanokra  
a magyar államot elővásárlási jog illeti meg. 

További információk kérhetőek a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálko-
dási ügyintézőjétől: 

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

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános 
pályázatot hirdet

a volt fűtőmű értékesítésére
az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II.24.) számú 

rendelet 12.§ (2) és a 13.§ (1) b) pontja alapján,
valamint az önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során 
alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló 11/2012. (II.24.) számú 

önkormányzati rendelet 1.§ alapján
nyilvános pályázatot hirdet a Kistarcsa 3144/23 hrsz.-ú,  

természetben az Eperjesi u. 17. szám alatti önkormányzati  
tulajdonú ingatlan (volt fűtőmű) értékesítésére.

A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb összegű vételár megfizetésére 
tesz ajánlatot. Az ingatlanok megvételére 2012. május 2. – 12 óráig lehet 

pályázni, a vétel tárgyának, és összegének megjelölésével.
A pályázatot zárt borítékban,  

„Pályázat a 3144/23 hrsz.-ú, Eperjesi u. 17. szám alatti ingatlan megvételére” 
jeligével ellátva a képviselő-testületnek címezve: 

2143. Kistarcsa, Szabadság u. 48. számra lehet személyesen, vagy postai 
úton benyújtani, úgy, hogy a jelzett időpontig megérkezzen.

Amennyiben több pályázat is érkezik a hirdetésre- egy ingatlannal kap-
csolatosan, és az elsőnek elfogadott pályázó visszalép a pályázattól, úgy a 

következő legmagasabb vételárat kínáló pályázó a nyertes.
Kistarcsa Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot a pályázat 

eredménytelenné nyilvánítására..
Kistarcsa Város Önkormányzata tájékoztatja a pályázókat, hogy 

a meghirdetett ingatlanokra  
a magyar államot elővásárlási jog illeti meg. 

További információk kérhetőek a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálko-
dási ügyintézőjétől: 

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

HIRDETMÉNY

helyrajzi szám területnagyság/m2 besorolás
6532 514 kert
6636 760 kert
6646 967 kert
6666 1562 szántó
6699 4510 szántó, szőlő, kert
6706 2901 szántó
6819 2138 szántó
6821 1515 kert
6822 1877 kert
6846 2952 szántó
6850 2094 kert, szőlő
6871 237 kert

valamint az alábbi, önkormányzati tulajdonú ingatlan részek értéke-
sítésre:

Helyrajzi 
szám

ingatlan 
nagyság/m2

tulajdoni 
hányad

terület 
nagysága/m2

besorolás

6519 1579 1/2 7895 szántó
6535 1108 864/3456 277 kert
6583 1101 4/28 157 szőlő
6652 3635 2/16 908 szántó
6697 3624 1/2 1812 szántó
6773 2492 360/2160 415 szántó
6774 3482 120/720 580 szántó



sport kistArcsAi hírAdó14

Rekord nevezés volt a XX. Nyuszi Kupa úszó-
versenyen, amit április 14-én rendezett meg a 

Simándy Általános Iskola a város uszodájá-
ban. A délelőtt fél kilenctől kezdődött prog-

ramon a  környék óvodái és iskolái 
neveztek. A verseny jegyzőkönyvei 
szerint a 225 gyermek induló mellett 
még 22 szülő is benevezett a gyerek-
szülő váltóba. Itt voltak az úszópa-
lánták Veresegyházáról, a XVI. ke-
rületből, Szentendréről, Gödöllőről, 
Vecsésről, Kerepesről és Csömörről. 
Hét korcsoportban (2002-től 2007-
ig született gyerekek) indultak a 
versenyen. A 2007-ben és 2006-ban 
születtet gyerekeknek „szülő-gyer-
mek” váltóban is hirdettek versenyt. 
Negyven időfutamot rendeztek, a legnépesebb mezőny a 
2003-as, 2004-es és 2005-ös korcsoportban gyűlt össze. 
A 25 méteres medencében idén is több kiemelkedő 
időeredmény született, több kistarcsai gyerek is 
felállhatott a dobogóra. A 2006-os fiúk mező-
nyében Maczó Levente a Tölgyfa Óvodából 
az első helyen végzett. Dankovics Dorina 
a 2002-es korosztályban második lett pil-
langóban. Vajvoda Máté a Simándy Ál-
talános Iskola tanulója a 2001-es korcso-
portban bronz érmet szerzett gyors, hát 
és pillangó úszásban. A 2003-2004-es 
korcsoport 4x25 m-es váltó versenyén a 
Simándy „A” csapata (Balla Judit, Győrfi 
Zsófia, Leibinger Bence, Molnár Bálint) a 12 
induló csapat közül a negyedik helyen 
ért a célba.  A Nyuszi Kupát a legtöbb ver-
senyzőt felvonultató Veresegyház csapata 
nyerte a kistarcsai Simándy József Általános 
Iskola előtt. Az érmeket Solymosi Sándor pol-
gármester és Jutasi-Varró Diána igazgató asszony 
adta át a versenyzőknek. Az úszóversenyt Val-
kai Ferencné az uszoda megbízott vezetője 
szervezte.

XX. Nyuszi Kupa

Az érmeket Solymosi Sándor polgármester 
és Jutasi-Varró Diána igazgató adta át

Osztrák bajnoki aranyéremmel tértek haza 
a Kistarcsai Sentinel S.E taekwondosai

Alig telt egy hónap a zágrábi verseny óta, és a 
Sentinel S.E versenyzői újabb nemzetközi sikert 

értek el. Austriában, Tulln városában rendezték 
meg 2012. március 10-én a 2. TNT-Cup elnevezésű, 

nyílt poomse taekwondo bajnokságot, amelyen közel 
300 versenyző mérte össze tudását. A nemzeti válo-

gatott színeiben a Sentinel S.E. három versenyzője vett 
részt a versenyen.

Eredmények:
Egyéni: Gáspár Tamás - 
osztrák bajnoki aranyérem
Kovács Attila -  osztrák 
bajnoki ezüstérem
Gáspár Nikolett - osztrák 
bajnoki aranyérem
Páros: Gáspár Nikolett és 
Gáspár Tamás - osztrák 
bajnoki aranyérem
Szinkron:  Gáspár Tamás, 
Kovács Attila, Gáspár 
Nikolett - osztrák bajnoki 
aranyérem    
A magyar nemzeti váloga-
tott a csapatok versenyében 
a 2. helyen végzett. Gratu-
lálunk! 

Kovács Gabriella



A katolikus egyház világszerte, húsvét negyedik vasárnapján 
tartja a papi és szerzetesi hivatások világnapját, ebben az év-
ben április 29-én. Az egyház imádságban, szentbeszédben, írá-
sokban emlékezik meg azokról, akik már a hívek körében dol-
goznak, és azokról is, akik e hivatásra készülnek. E vasárnap 
evangéliuma a jó Pásztorról, Jézusról szól. Jézus nyomdokain, 
a jó Pásztor nyomdokain a katolikus papság jár, az a papság, 
amelyről különösképpen beszélnek, nyilatkoznak az emberek, 
attól függően, hogy melyik táborhoz tartoznak. 

Sokszor hallottuk ezt a mondatot: válságban a katolikus pap-
ság. Ki mit gondol e válság alatt? 

Napjaink ifjúsága azt gondolja magáról mindenhez ért. Min-
dent elkezd, lelkesedik, aztán nincs kedve tovább csinálni. 
A szent dolgokkal szemben érzéketlen, járatlan. Nincs vallásos 
élete. Nagyon kezdetleges, vagy talán nincs vallásos művelt-
sége. A nem hívő társadalom értelmetlenül fordul a papság 
felé. Sokszor még a hívők társadalma is csupán a szent dolgok 
kiszolgáltatójának tartja őket. A papság az elszigeteltség nyo-
masztó légkörében érzi magát. Ez a válság egy kintről jövő erő-
vel lépett fel. 

Nem jó, ha csak egy oldalúak vagyunk. Igaz, hogy a vál-
ság jelei megmutatkoznak az egyházban, de ez a válság még 
így is kisebb, mint a társadalom széles területén. Válságban a 
családi élet, melyet sokszor már csak egymás melletti életnek 
neveznek. Válságban az ifjúság nevelése. (Lásd a fiatalkorúak 
törvényeken kívüli élete.) Válságban a szakmai utánképzés, a 
pedagógus pálya. Egyes sportágak elnyelik a hatalmas pénz-
mennyiséget, eredményt nem adnak. Sorolhatnánk tovább. 

Mért van sok területen válság? Igaz világháború nincs, de sok 
helyen dörögnek a fegyverek, üldözik az embereket, tömegek 
menekülnek, éheznek. Ezek a bajok nem viszik előre az embe-
rek helyes életét, és a vallásos gondolkodását. E válságok köze-

pette is szól Jézus parancsa: „Elmenvén tanítsatok minden népet.” 
Mindig voltak, akik mentek, mindig voltak, akik befogadták a 
tanítást. Igaz nem mindig megfelelő létszámmal. 

Az egyház kétezer éves élete igazolja: a küldetés nem szakadt 
meg. A magyar egyház életében hosszú időn keresztül nem 
volt probléma a papi, szerzetesi hivatás. A család, ahol három 
gyerek volt, az egyik a család vagyonát tartotta meg, a másik 
katonatiszt lett, a harmadik, mivel vallásos családok voltak, a 
papi életpályát választotta. Ma ez a gyakorlat több okból nem 
lehetséges. Nincs három gyerek a családban, nincs három fiú 
a családban, kevés a vallásos család. Ahol egy fiú van általá-
ban nem választja papi élethivatást. Mi tizenegyen végeztük el 
az ötéves papi szemináriumot, csak egynek nem volt testvére. 
(Özvegy édesanyja volt.) 

A gazdasági válság előtt tömegében várták a jelentkező ifja-
kat különböző munkahelyeken. Valamikor könnyen lehetett jó 
állásokhoz jutni. Ebben az időben kevés ifjúnak jutott eszébe a 
papi élethivatás. Miért? Kevés volt az igazi vallásos életet élő 
család. Az ifjú lelkében megakad a szent hivatás, rossz indula-
tú beszéd, beállítás miatt. Talán olyan környezetben mozgott, 
ahol a papságról negatív előjelekkel beszéltek. Azt is láthatta, 
hogy sokan elfordultak a vallásos élet gyakorlatától, és így nem 
merte vállalni a küzdelmes életet. 

Ezek a negatív előjelek nem lehetnek olyanok, hogy a papi 
és a szerzetesi hivatások teljesen elakadjanak. Talán akkor, 
amikor a világi élet kibírhatatlan, kegyetlen mélypontjára jut, 
akkor egyesek lelkében megszólalhat egy más élet után való 
vágyódás. Ehhez kell nekünk hozzájárulnunk imádsággal, 
életmódunkkal. Legalább mi tudjuk sokszor imádkozni: „Küldj 
Uram munkásokat aratásodba.” 

Somlai József ny. plébános

 Katolikus A katolikus papság

 Református Áldozócsütörtök
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Jézus mondja: „Nekem adatott minden hatalom mennyen 
és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden 
népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent-
léleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, 
amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok 
minden nap a világ végezetéig.”

(Máté evangéliuma 28. rész 18-20. versek)

Áldozócsütörtök mindig a húsvét utáni 40. nap, Jézus menny-
bemenetelének ünnepe. Mielőtt Jézus elment volna a menny-
be, elrendelte tanítványainak, hogy hirdessék az evangéliu-
mot az egész világban. Ez a jézusi parancs a misszió alapja! (A 
’misszió’ szó azt jelenti: küldetés, amit Jézus adott az övéinek.) 
A misszióhoz kapcsolódik a keresztség sákramentumának el-
rendelése. Miután Jézus mindezeket a dolgokat elrendelte, a 
tanítványok szeme láttára felemeltetett és felhő takarta el őt 
a szemük elől. Az Apostoli Hitvallásban úgy valljuk meg ezt: 
„…felment a mennybe, ül a Mindenható Atya Istennek jobb-
ján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.”

Áldozócsütörtök idén május 17-re esik. Régen áldozócsütör-
tökön tartották a református gyülekezetekben a konfirmációt. 
Mivel napjainkban ez az egyházi ünnep nem munkaszüneti 
nap, a konfirmációt a következő vasárnap (május 20-án) tart-
juk, majd egy héttel később: május 27-én, pünkösdkor vesz-
nek először úrvacsorát a konfirmáltak.

Ezen ünnepek lelki bevezetése az evangélizáció, melyet re-
formátus gyülekezetünkben minden esztendőben áldozócsü-

törtök hetében tartunk a már kialakult rend szerint, együtt 
a kerepesi református gyülekezettel. Így kedden és szerdán 
(május 15-16.) Kerepesen a Szilasligeti Közösségi Házban tart-
juk az evangélizációt este fél 7 órai kezdettel, áldozócsütörtö-
kön és pénteken (május 17-18.) pedig Kistarcsán a református 
templomban, szintén este fél 7-kor. A közlekedés rendkívül jó, 
mivel a Szilasligeti Közösségi Ház néhány lépésre található a 
szilasligeti HÉV megállótól. 

Minden esztendőben vendég lelkipásztorok igehirde-
tését hallgattuk meg. Idén Árvavölgyi Béla és felesége: 
Árvavölgyiné Szatmári Ibolya, a tahitótfalusi ősi, nagy gyü-
lekezet lelkipásztorai, hirdetik majd Isten Igéjét mind Kerepe-
sen, mind Kistarcsán. 

Istennek legyen hála, hogy Kerepesen közel 2 esztendeje 
minden vasárnap délelőtt tarthatunk istentiszteletet egyre nö-
vekvő hallgatóságnak a Szilasligeti Közösségi Házban. Ami-
kor kistarcsaiakként átmegyünk a szilasligeti evangélizációra, 
nemcsak magunk épülünk az igehirdetés által, hanem segít-
jük a kisebb közösség megerősödését is. Így magunk is a misz-
szió segítőivé válunk! 

Az evangélizáció pénteki napján az evangélizációt 
követő kerti partira  külön meghívjuk az ifjúságot és 
konfirmandusainkat, hogy a jelenlévő, korábbi években kon-
firmáltak, személyes bizonyságtétellel megszólíthassák az 
idén fogadalmat tévőket. Szeretettel várunk mindenkit az 
evangélizáció ünnepi alkalmaira! 

 Riskó János lelkipásztor
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Felújítás alaptól a tetőig – kérdések és válaszok 3. rész
Legutóbb a házak lábazatának és födémének szigetelésével és a fűtési energiaveszteség csökkentésével foglalkoztunk. Viszont a fűtési energia 
kb. 15 %-a a nyílászárókon keresztül távozik, ezért ez is érdemel néhány gondolatot. A régi házak kapcsolt gerébtokos ablakainál éreztük, ha fújt 
kint a szél és lengette a függönyt. Természetesen, ahol befelé jön a hideg, ott a nagyon drága gázfűtéssel előállított meleg is távozik. 
Ezért a külső falakra felrakott homlokzati hőszigeteléssel egyidejűleg célszerű kicserélni a nyílászárókat is. A legelterjedtebbek és a 
felújításoknál leggyakrabban alkalmazottak az 5 légkamrás, műanyag tokszerkezetű, acél vasalású, Uü=1 értékű hőszigetelt üvegezésű 
ablakok. Miért? Mert ár-érték arányuk a felújításoknál kiváló, beszerelés után nem igényelnek karbantartást, színtartók. A klasszikus 
150/180-as ablak ára 57.000 Ft, a 60/60 fürdőszobai ablaké 12.000 Ft körül van, a 90/210 méretű bejárati ajtó kb. 114.000 Ft-ba kerül. Nagy 
átlagban elmondható, hogy a példánkban eddig szereplő 10x10-es kockaház külső nyílászárói 300-350.000 Ft-ból lecserélhetők. Lényeges, 
hogy az ablakcsere után a külső szigeteléssel „ráforduljunk” az ablakkávákra, ill. az ablakkeretre is.
Sokan panaszolják, hogy a szigetelés és ablakcsere után a házban belül penészesedés jelei láthatók és okolják a fel- ill. betett anyagok miatt 
kialakult dunsztosüveg jelenséget. Az igazság, hogy eddig is volt pára a házban, csak a drága gázzal felfűtött beltéri levegő felszárította és/
vagy kiment a különböző réseken. Most viszont nem tud távozni, ez tény. DE!! Minden házban kell szellőztetni, még télen is. Ezt a modern 
(pl. passzív) házakban hőcserélős szellőztető berendezésekkel oldják meg, így a szabadba „kiengedett” hőenergia egy jó nagy részét ismét 
felhasználhatjuk a kintről beengedett friss levegővel. Felújításkor túl nagy költség lenne, ezért marad a szellőztetés, vagy az ablakok felső 
keretébe beépített légbeeresztő, ami páraszabályozottan engedi be, ill. ki a friss levegőt. Ennek költsége helységenként kb. 18.000 Ft.
A műanyag ablakok helyett tehetünk be fából készült nyílászárókat is, bár ezek ára magasabb (fafajtától és minőségtől függ), viszont ezeket 
évente 1-2 alkalommal speciális olajjal le kell kezelni.
Összegezve: egy ilyen kockaháznak a teljes külső felújítása szigeteléssel, ablakcserével kb. 1,2-1,4 millió ft-ból elvégezhető. A fűtés költsége 
ezután kb. felére csökken. 
A legtöbben úgy próbálnak meg spórolni, hogy lejjebb tekerik a fűtést, miközben nem kellene feltétlenül hidegebb lakásban élniük. Ezért 

következő alkalommal a fűtéskorszerűsítést fogjuk körbejárni, 
így aztán mindenki maga döntheti el, hogy a saját házánál mi a 
legszükségesebb beavatkozás egy felújítás során.
Segítséget szeretne kapni a háza, lakása felújításához? Keressen 
meg minket személyesen vagy email-ben! – Coll-Stock – mérce 
az építkezésben.
folytatjuk…
 Hitkó László

(x)



VITALITÁS Fogászati Központ

NYÍLT NAP
2012. május 4-5. (péntek-szombat)
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IMPLANT ÉS KOZMETIKAI
FOGÁSZAT
• a  város határ közelében, főút mentén,
   ingyenes parkolóval
• professzionális orvos csapat
   nemzetközi diplomával

• családias környezet,rugalmas
   időpont egyeztetés

• felnőtt- és gyermek fogszabályozás

• ingyenes állapotfelmérés,
   teljeskörű garancia

• versenyképes árak

www.vitalitasfogaszat.hu

1162 Budapest
Attila utca. 68.

(Rákosi út sarok)

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

• ingyenes fogászati szűrés és szájhigiéniai tanácsadás
• ingyenes panoráma röntgen, ajándékcsomag
• 20% kedvezmény a Nyílt Napon megállapodott kezelésekből*

info@vitalitasfogaszat.hu

*részletes info a honlapunkon

----------------------------------------------------------------------------------

NYILT NAP
május 4-5.

Nyílt nap célja
a tavaly őszi nagy sikerű kerületi nyílt nap visszajelzései alapján lehe-
tőséget adni a kelet-pesti régió többi lakójának, hogy megismerjék fogá-
szati központunk elhelyezkedését, szolgáltatásait.
Nyílt nap programja

Nyitva tartás:  május 4. péntek 9.00-19.00 
május 5. szombat 9.00-17.00

Bejelentkezés:  telefonon 06-1/402-1195, 30/987-0807 vagy 
e-mailben info@vitalitasfogaszat.hu

Részletes információ: www.vitalitasfogaszat.hu
A tavaszi napsütés mosolyt csal az arcunkra. A sugárzó mosoly viszont 
ápolt, szép fogakat feltételez.
Mi ebben tudunk segíteni. A nagysikerű őszi nyílt nap után idén is le-
hetőséget teremtünk a környék lakóinak, hogy ingyenes szűrés és kon-
zultáció alapján eldönthessék, belevágnak-e kisebb-nagyobb fogászati 
kezelésbe. A VITALITÁS Fogászati Központ legfőbb erénye a nemzet-
közi diplomával és tapasztalattal rendelkező szakorvosaink mellett, az a 
kellemes, családias hangulat, mely könnyebbé teszi a kezelés előtti vára-
kozás nehéz perceit. Egészségpénztárakkal kötött szerződéseink révén 
több-féle fizetési mód áll rendelkezésre.
A Nyílt Napon hozzánk látogató új páciensek részletes tájékoztatást és 
tanácsadást kapnak orvosainktól, s a 30 napon belül megkezdett kezelé-
sek után jelentős kedvezmény is jár most.
Szolgáltatásaink az esztétikai fogászat legegyszerűbb beavatkozásai-
tól a komplex csontpótlás és implantációig terjednek, de foglalkozunk 
felnőtt- és gyermek fogszabályozással, fogfehérítéssel, s saját röntgen 
készülékünkkel panoráma felvételt tudunk készíteni már az első kon-
zultáció alkalmával.

Mottónk:  „5000 elégedett ügyfél nem tévedhet..”

!

• ingyenes fogászati szűrés
• ingyenes panoráma röntgen
•  ajándékcsomag az első 100 jelent-

kezőnek

•  20% kedvezmény a nyílt napon 
megállapodott – 30 napon belül 
megkezdett – kezelésekre

• szájhigiéniai tanácsadás
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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 rendszer

br. 2342 Ft/m²

www.hosziget.hu www.hoszigeteles.eu

Csökkentse
radikálisan
fűtési költségét
befújásos
szigeteléssel!

Tetők és födémek 
bontásmentes, 
prémium hőszigetelése 
már 1.200 Ft/m2-től.

www.celluloz.hu

előtte utána

Napsugár Ház
2144 Kerepes

Szabadság út 1/A.

Hatha jóga-Gerincjóga–Stresszoldó jóga
Preventív mozgásterápia jógával

Napsugár Mozgásstúdió

A modern mozgástrendek ötvözése
az évezredes hagyományokkal,

mely lehetővé teszi,
az óralátogatók hosszú távú, biztonságos,
ugyanakkor hatékony fejlődését, képzett 
jógaoktató-szakpszichológus segítségével

Szeretettel várjuk a megújulásra,
felfrissülésre vágyókat!

Órarendről, kedvezményekről érdeklődjön:
www.napsugar-haz.eu

www.jogazunk.hu
+36704536215

Egészségfejlesztés – Prevenció
Életmód – Stresszoldás

HASTÁNC - Edinával 
Időpontja: csütörtök 15.30-16.30

Bővebb információ
a www.napsugar-haz.eu honlapon.

 

ZUMBA és ALAKFORMÁLÓ 
aerobic órák  

a Napsugár Ház 
mozgásstúdiójában 

 

(kerepesi MOL tölt állomás mellett) 
             
 
 
Szeretettel várunk minden vendéget kortól, nemt l, súlytól, edzettségi állapottól függetlenül. 
 ALAKFORMÁLÓ: csütörtök 17:00 – 17:55 

ZUMBA: csütörtök 18:00 – 18:55  

Érdekl dni : 30/9856198 vagy http://agifit.awardspace.biz/  vagy http://napsugar-haz.eu
 Próbálja ki: az els  alkalom ingyenes! 
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…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!

SÓBARLANG
Hatékony 

gyógyszermentes 
megoldás légúti 
betegségekre. 

Óriási kedvezmény az allergia 
szezonban 700Ft/alkalom, 

bérleteseknek pénz visszafizetési 
garanciával. tel.: 20/312-7340,

további információ: www.sobarlangom.hu

 Kistarcsa, Szabadság út 26/a

• 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

Mérlegképes 
könyvelő vállal:

            Cégeknek, egyéni vállalkozóknak:
könyvelést, bérszámfejtést, teljes körû ügyintézéssel. 

Magánszemélyek adóbevallásának elkészítését.
Könyvelési anyagért helyszínre megyek.

Telefon: 06/20-311-6921 • Kistarcsa, Csallóköz utca 4.

Elsô hónap könyvelés ingyenes!

TUJA- ÉS VIRÁGVÁSÁR
Dísznövények, gyümölcsoltványok, 

cserjék, lombosfák,
sziklakerti örökzöldek, 

évelôk, sziklák, 
talajjavító anyagok, virágföldek.
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•  Könnyen megköthető, határozatlan tartamú ingatlan- és 
ingóságbiztosítás.

• Lakott illetve lakatlan ingatlanra is köthető. 

•  Az Ügyfél igényeinek, valamint az épület szerkezetének 
megfelelően két fajta épületbiztosítási fedezet és két fajta 
ingóságbiztosítási csomag közül választhat:

Épületbiztosítási fedezet:
• Épületbiztosítás kő, beton, tégla és panel falazatú épületre
• Épületbiztosítás vályog vagy vályogot tartalmazó, fa és könnyű-

szerkezetes épületre

Ingóságbiztosítási csomagok:
• Ingóság Alapcsomag
• Ingóság Kibővített csomag

Az épületbiztosítási fedezetek és az ingóság csomagok igény szerint 
kombinálhatók. 

30%-os kedvezmény az éves díjból!
Pénzvisszafizetési garancia!
Az AKCIÓ május 2-án indul!


