Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

2012. 05. szám

Kistarcsai napok
Lovas bemutató a Deres Lovasudvarban

Több ezer érdeklődő volt a két nap alatt

Kiállítás megnyitó Kistarcsa virágaival

Kicsi vagyok én… gyermekműsorok
közönsége

Szmatana Andi a Harmónia táncosaival

A futás eredményhirdetésén Vécsey
László országgyűlési képviselő, Solymosi Sándor polgármester és Jávor Mária

Kowalsky meg a Vega koncert

Lendületben a Pannónia felnőtt
csoportja

Nagy Feró a Beatricével
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A város hírei

kistarcsai híradó

Kistarcsai Napok május 19-20.

Két nap alatt közel tízezren látogattak ki a programokra
A szervezők a hagyományokkal most sem
szakítottak, ugyanis május 18-án pénteken
este a KIKE kiállításával egyidőben nyitották meg a város legnagyobb kulturális
és sport programját. Tizenhárom kiállító
mutatkozott be a Simándy József Általános
Iskola tantermeiben. Megnyitó beszédet
mondott Solymosi Sándor polgármester.
Pénteken délelőtt az uszodában a Simándy
József Általános Iskola úszóversenye vezette be a két napos programot. A tizenhetedik Kistarcsai Napok rendezvényén most
is több helyszínen várták az érdeklődőket.
A központi programokat az Ifjúság téren
felállított nagyszínpadon rendezték meg.
A Szekeres Park és Piac szabadtéri színpada szombaton délután kapcsolódott be
a programokba. A Deres Lovasudvarban
szintén szombaton délután csúcsosodtak
ki a rendezvények. Lovasbemutatók, sétakocsikázás, póni pusztaötös bemutató,
dáma lovas bemutató és huszárok színesítették a programot. Kistarcsa testvérvárosa
Belusa most népi hímzéseket hozott a kiállításra. A szlovák küldöttséget Frantisek
Salaj képviselő, az öttagú torjai (Erdély)
küldöttséget Daragus Attila polgármester
vezette. Szombaton reggel kilenckor az iskola futóversenye nyitotta meg a napot. Az
ünnepélyes eredményhirdetés előtt Solymosi Sándor polgármester és Vécsey László
Pest Megye 4. számú választókörzetének
országgyűlési képviselője köszöntötte a
közönséget. A programok összeállításánál
nagy hangsúlyt kaptak a helyi kulturális
és sportegyesületek bemutatói. Óriási közönségsikert aratott szombaton a Sentinel
Olimpiai Taekwondo SE, a Kondi Doki Aerobik Csoport, a Marcipán Sport Egyesület,
a Jamland Tánciskola és a Zeneiskola fuvola ( Virág Orsolya), valamint fúvós zenekara (Botrágyi Károly) növendékei. Vasárnap
a Harmónia Tánccsoport Szmatana Andival közel egy órás műsort adott, egy-egy
népdalcsokorral szerepelt a Kéknefelejcs
Hagyományőrző Népdalkör, a 20 éves fennállásukat ünneplő Szeretet Dalkör és a Rozmaring Dalkör. A szintén 20 éves Pannónia
Néptáncegyüttes kilenc produkcióval kápráztatta el a közönséget. Vasárnap délelőtt
elsősorban a gyerekek szórakozhattak, bemutatkozott a Csillaghúr együttes, a Mi a
Manó Színház és a Csőrike Színitanoda.
Tíz csapat nevezett a kispályás foci kupára, amit a kerepesi Zöldsasok nyertek meg.
Ezenkívül a Magyar Vöröskereszt régóta
szervezi az önkéntes véradást (63 véradó)
és az egészségügyi szűréseket, a Kerékpáros Egyesület folyamatosan jelen van a bemutatóikkal, a Kistarcsai Csibék Nagycsaládos Egyesület szombaton a gyerekeknek
olimpiai kvíz vetélkedőt szervezett. Igazi
nagy tömeget természetesen most is az országos hírű előadók és zenekarok vonzották. Fellépett Bognár Szilvia népdalénekes,

Kowalsky meg a Vega együttes, Majka, a
Balkán Fanatik, Roy és Ádám és a Nagy
Feró vezette Beatrice. A rendezvényt egy
látványos tűzijáték zárta.
Kistarcsa Önkormányzata nevében megköszönjük az alább felsoroltaknak, hogy segítették a 2012-es Kistarcsai Napok sikeres
megvalósítását:
Kistarcsai Kulturális Egyesület, Magyar
Vöröskereszt, Kistarcsai Kispályás Labdarúgó Tömegsport és Szabadidő Egyesület,
Kistarcsai Csibék Nagycsaládosok Egyesülete, Kistarcsai Kerékpáros Egyesület,
Ringató Bölcsöde, Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, Kistarcsai Sport és Szabadidő
Egyesület, Kistarcsai Polgárőr Egyesület,
Kistarcsai Modellezők, Kistarcsai Pannónia
Néptáncegyüttes, Simándy József Általános
Iskola és Alapfokú Művészet Oktatási Intézmény (iskola, uszoda és a konyha dolgozói), Kistarcsai Szelíd Motorosok, Kistarcsai
Védőnői Szolgálat, Kistarcsai Rendőrőrs,
Polgármesteri Hivatal, Sentinel Olimpiai
Taekwondo SE, Kondi Doki Aerobik Csoport, Marcipán Sport Egyesület, Jamland
Tánciskola, Csőrike Színitanoda, Szeretet Dalkör, Kéknefelejcs Hagyományőrző
Népdalkör, Rozmaring Dalkör, Harmónia
Táncklub, Benkő Pál, Gáspár Tibor, Takács
István, Kiss László, ifj. Klacsán Lajos, Gáspárné Csókás Rita, Zsámboki Istvánné, Kozma Mária, Zsámboki István, Kozma Ágnes,
Kozma Péter, Komlósiné Kulcsár Erzsébet,
Szekeres Dávid, Zsiák Péter, Vernyik József,
Mondok Zoltán, Jakab Krisztián, Navratil
István, Fazekas Erzsébet, Klacsán Anett,
Bertáné Várkuti Melinda, Kereszti Ferenc,
Solymosi Sándor, Fodor Róbert, Valkai Ferencné, Jutasi-Varró Diána, Kovács Kálmán,
Németh Ildikó, Gacsályi Ádám, Jávor Mária, Szabóné Tóth Katalin, Benyik Mihályné,
Viczkó Gábor, Vida Sándor, Szerémi László,
Tanács József, Szmatana Andrea, Lencsés
Andrea, Kisrétiné Fogd Éva, Kisréti József,
Polgár Gyula, Krisztik József, Kohajda Péter,
Kohajda Péterné, Kapitány József, Botrágyi
Károly, Rimóczi Károly
Akik szolgáltatásaikkal támogatták a
rendezvényt:
Drei-Vet Kft. dr. Csizmadiné Fekete Zsuzsanna, Deres Lovasudvar, Hutter Pál
vállalkozó, JUKA Bt. Kalmárállvány Építőipari Szolgáltató Kft., a Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit Kft., Kis Joachim egyéni
vállalkozó, Magyar Posta, Budapest Security
a PESTOR Csoport tagja, Ritecz László vállalkozó, Szekeres Park és Piac, Wesselényi
Vadásztársaság, Bakogh Gábor vendéglátós
(Sárga ház), Várkonyi Bence, Kabai Gyula,
Monarchia Rétesház. A város legfontosabb
kulturális rendezvényét Szilárdi László a Városi Művelődési és Sportközpont igazgatója
és ifj. Juhász István alpolgármester szervezte.
(részletesebb írás a következő lapszámban)
Polgár
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Változott a hulladékdíj
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete április
25-i ülésén módosította a települési szilárd hulladék kezelésével
kapcsolatos közszolgáltatásról 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)
Gazdálkodó szervezet
Lakosság
120 literes gyűjtő, 2 045,- Ft/hó
családi ház:
120 literes gyűjtő, 1 610,- Ft/hó 1100 literes gyűjtő, 4 299,- Ft/m3
társasház:
1100 literes gyűjtő, 3 579,- Ft/m3
műanyag zsák 396,- Ft/db

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

Aktív európai emlékezet címen nemzetközi szemináriumot rendez június 19-22. között a KIKE
A Kistarcsai Kulturális Egyesület
(KIKE) – több kistarcsai szervezettel (Pannónia Néptáncegyüttes Egyesület, Kistarcsai Sport és
Szabadidő Egyesület, Közösen
Értük a Sérült Fiatalokért Alapítvány, Kistarcsai Csibék Nagycsaládos Egyesület, Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a Deres
Lovasudvar) összefogva – nemzetközi szemináriumot rendez
június 19. és 22. között.
Ezt a rendezvényt az Európai
Unió által meghirdetett Aktív
európai emlékezet program –
melynek célja, hogy életben tartsa a nácizmus és a sztálinizmus
áldozatainak emlékét – keretében
szervezzük. A KIKE évek óta tervezi a Kistarcsához – az internálótábor nyomasztó emléke miatt
– fűződő szörnyű emlékek feloldását. Reméljük, ezzel a projekttel
megtesszük az első lépéseket ezen
a téren.
Az első két napon magyar nyel-

vű előadások lesznek, melyek angol nyelvű változatát szinkrontolmácsolással juttatjuk el a külföldi
partnerekhez. A második két napon angol nyelvű műhelybeszélgetések keretében a múltidézés
mellett szó lesz az Európai Unióval kapcsolatos aktuális kérdésekről is. A tábor szomszédságában
című szemináriumot Gödöllőn, a
Mater Salvatoris Házban tartjuk.
A program nyitott, bárkit szívesen
látunk, de előzetes bejelentkezés
szükséges. Bár az előadásokon
lesz szinkrontolmácsolás, az angol nyelv ismerete hasznos. A délutáni és esti programokon csak a
külföldiek és a kísérők vesznek
részt.
A tervezett program és a jelentkezési lap a KIKE honlapjáról
(www.kike.hu) letölthető.
Bővebb információ a 28-470926-os telefonszámon, vagy a
kike@kike.hu címen kérhető. Kereszti Ferenc
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MEGHÍVÓ
Kistarcsa Város Önkormányzata
2012. június 4-én 18 órától
az Uszoda előtti téren (trianoni emlékmű)

a trianoni békediktátum
92. évfordulóján

megemlékezés tart,
amelyre tisztelettel meghívja a város lakosságát

Program

Himnusz - Simándy József Általános Iskola és
AMI fúvós zenekara
Megemlékező beszéd: Solymosi Sándor
polgármester
Fuvolamű: Simándy József Általános Iskola és
AMI fuvola zenekara
Vers: Ország Péter előadásában

Koszorúzás

Szózat - Simándy József Általános Iskola és
AMI fúvós zenekara

Deáktanya programjai

2012. május 31. Magyaródy Szabolcs: A „Bűnös Nemzet” hazugsága
2012. június 7. Tóth György: A szavak ereje
2012. június 14. KIKE: Európa széle – Portugália
2012. június 21. Albu István: Mi van a Föld belsejében?
2012. június 28. Varga Attila: Kőfaragók és kőszobrászok
A Deáktanya előadásait a Civil-ház (Széchenyi út 33.) közösségi termében tartja. 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

Városi Művelődési és Sportközpont programja
Csigaház

Marcipán SE gyerek fitness hétfő és szerda 16.00-17.00
Június 2.
Pannónia fesztivál 10 órától
Június 5.
Törpe-börze 9-12 óráig
Június 14.
Nyugdíjas juniális

Ifjúság tér

Június 4.

Trianoni megemlékezés 18 órától

Június 9.

Foci bankett

Pecsenyiczki Mihály Sportcentrum

Simándy József Általános Iskola és AMI

Június 16.

Egészségnap
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
Elkészült a honlapunk, melynek elérhetősége: kistarcsamuvhaz.hu
A programokkal kapcsolatos további információ:
Szilárdi László 06-28-507-147

Az idejében felismert melldaganat gyógyítható!

A korai felismerés eszköze a mammográfiás
szűrővizsgálat.
Azok a Kistarcsán lakó 45–65 éves nők, akiknek
utolsó mammográfiás vizsgálatuk óta eltelt 2 év,
meghívólevelet kapnak, amin szerepel, hogy mikor
várják őket vizsgálatra a Flór Ferenc Kórházban
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. tel.: 06-28-507-126
2012. május 25-től augusztus 6-ig

Vegyen részt Ön is a mammográfiás
szűrővizsgálaton!
A szűrővizsgálat ingyenes.
Információ:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
tel.: 06 (1) 465-3823
A lehetőség adott! Éljenek vele!

Köszönjük!
Surányi Lajos családja
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Önkormányzati Hírek

Földutakat javítottunk
Kistarcsa Város Önkormányzata a 2012.
évi költségvetésében az utak javítására
külön keretet biztosított. Ebből a pénzből a település több belterületi földútját javítattuk ki. A munka április
23-án a Balczó István utcában
kezdődött, és április 25-én a
Fenyvesliget utcáinak javításával
fejeződött be. Ez gréderezést-, a
szükséges helyeken zúzottkőterítést és hengerelést jelentett.
Településünkön nagyobb kiterjedésű földúthálózat a Simán
dyliget-, Fenyvesliget-, Móraliget- területén, valamint a Grassal
kovich utca környékén található, azonban szükséges volt javítani a
Terézia utcát, a Tulipán utcát és a Rigómező utcát is.
Három helyszínen kellett zúzottkövet teríteni: a Balczó István
utca fölső végén, a HÉV melletti Hunyadi utca teljes hosszában és a
Holló utca egy szakaszán. Segítséget jelentett a munka megszervezésében, hogy a Simándyliget és Fenyvesliget lakóközössége térképen bejelölte a javítandó szakaszokat.
Az érintett utcák lakóinak észrevételeit folyamatosan igyekeztünk figyelembe venni. Az útjavítás technológiája azonban nem tette lehetővé, hogy minden kérést teljesítsünk.
Az útfelszín kiegyenlítésénél szem előtt tartottuk a csapadékvízelvezetés fontosságát, és a legtöbb helyen megfelelő oldalirányú lejtést alakítottunk ki.
Összességében megállapítható, hogy a most elvégzett munkával
tovább tudtuk javítani Kistarcsa földútjainak állapotát.
Ebben az évben az ismertetett földútjavításon túl a vízelvezető
árkok egy részét is szeretnénk felújítani, és újakat létesíteni, mert
megfelelő csapadékvíz-elvezetés nélkül az utak is gyorsabban rongálódnak.
Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály

kistarcsai híradó

Parlagfű-mentesítési kötelezettség

Lassan újra megkezdődik a parlagfűszezon, ami megnehezíti az allergiás emberek mindennapi életét. Így időszerű a Tisztelt Lakosság
figyelmét felhívni az alábbi kötelezettségekre.
A vonatkozó jogszabály szerint a földhasználó köteles az adott
év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Amennyiben az
ingatlan tulajdonosa – akinek a telkén megjelenik a parlagfű – nem
tesz eleget védekezési kötelezettségének, közérdekű védekezést (kaszálást) kell elrendelni. A közérdekű védekezést belterületi ingatlan
esetében a jegyző rendeli el.
A közérdekű védekezés elrendelését követően a költségek tizenöt napon belüli megtérítésére kell kötelezni a mulasztás elkövetőjét.
Amennyiben a kötelezett nem fizeti ki a költségeket, azok adók módjára kerülnek behajtásra, amely behajtásról az állami adóhatóság gondoskodik.
A tavaly 10 belterületi ingatlan esetében kellett elrendelni kényszerkaszálást, aminek valamennyi költségét az adott ingatlan tulajdonosának kellett megtéríteni.
Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatalának munkatársai idén is
megkezdték azon belterületi ingatlanok helyszíni ellenőrzését, amelyeken a parlagfű megjelenésére lehet számítani, és amennyiben a
fentiekben ismertetett kötelezettség teljesítésének elmulasztását tapasztalják, megindítják a hatósági eljárást.
Ezúton kérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a rendezett
környezet megteremtése, és az allergiás emberek életének megkön�nyítése érdekében gondoskodjanak a zöld területek rendszeres kaszálásáról, gyommentesítéséről.
Polgármester Hivatal Műszaki Osztály

EGÉSZSÉGNAP KISTARCSÁN
2012.06.16. (SZOMBAT) 9-13 óráig
A Gödöllôi Többcélú Kistérségi Társulás és a Kistarcsai Önkormányzat
újra EGÉSZSÉGNAPOT SZERVEZ, a lakosság egészségvédelme
érdekében.
Helyszín: Simándy József Általános Iskola és AMI. Kistarcsa, Ifjúság tér 1.
(bejárat az Uszoda írányából)
Várhatóan a következô vizsgálatokon vehetünk részt:
Mentálhigiénés szûrés /lelki segély
Rizikó állapotfelmérés:
vércukor, koleszterin,testzsír,vérnyo Mozgásszervi szûrés külön:
csecsemôknek,- mozgásfejlôdés,
más,pulzus
Kardiológiai vizsgálat:
izomtónus vizsgálat -EKG, a rizikótényezôk értékelése,
gyerekeknek -3 éves kortól:gerincmellkas deformitások, talp szerkezet
életmód tanácsadás
Cukorbetegeknek diabéteszes
vizsgálat.
Mozgásszervi állapotfelmérés
lábvizsgálat.
felnôtteknek:
Hallásvizsgálat
COPD szûrés - légzésfunkciós
Csontsûrûség mérés,
vizsgálat,
Nôgyógyászati rákszûrés,
dohányzás leszoktatási tanácsadás
Végbél vizsgálat- aranyér és
végbéldaganatok szûrése
Szemészeti vizsgálat:szemfenék,
látásélesség
Tájékoztató a vizsgálatokhoz
a koleszterin és a vércukormérés CSAK éhgyomorra, v. étkezés után 2
órával végezhetô!!
Kinek ajánlott elvégeztetni:
Koleszterin szintmérést: akik elmúltak 35 évesek, túlsúlyosak, a
családjukban halmozottan jelentkezett a koleszterinszint emelkedés.
Vércukormérést: akik elmúltak 30 évesek, túlsúlyosak és családjukban
halmozottan jelentkezett cukorbetegség.
Nôgyógyászati rákszûrést: minden 18-65 év közötti nônek, aki nem volt 1
éven belül rákszûrésen. A szûrôvizsgálat nem végezhetô el vérzés és hüvelyi
fertôzés esetén.
Csontritkulás mérést: fôleg nôknek, akik nem menstruálnak, keveset
mozognak és indokolatlan csonttörésük volt
Várjuk azon családok jelenzkezését akik a gyermekük mozgásszervi
állapotát szeretnék felméretni, illetve azokat a cukorbetegeket, akik lábuk
állapotára kíváncsiak!!.
Az iskola épületében, egészségmegôrzéshez kapcsolódó bemutatók,
alternatív vizsgálatok /pl. Kineziológia/ és vásárlás is az érdeklôdôk
rendelkezésére áll.
Mindenkit szeretettel várunk a vizsgálatokra! Javasoljuk, aki csak teheti,
éljen ezzel az egészségvédelmi lehetôséggel!
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Virágosítás Kistarcsán
A Kistarcsai Napok előtti héten, május 12-én szervezte meg az önkormányzat támogatásával a város virágosítását a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre. Szebbnél szebb virágok kerültek a Simándy szobor környékére, az Október 23-ka térre, a Szent Imre térre, a
Hősök terére, a Székely kapuhoz, az Árpád vezér utca végére, az Eperjesi lakótelepre, az üdvözlő táblákhoz és a Gesztenyés Óvoda
elé. A képviselők közül Juhász József, Zsiák Péter, Zsiák Balázs, Juhász István, ifj. Juhász István és Solymosi Sándor húzott kesztyűt, vagy ragadott szerszámot. Jutasi-Varró Diána igazgató és a tantestület lelkes pedagógusai az iskola előtti téren virágosítottak,
a KIKE aktivistáit Kereszti Ferenc vezette, lelkesen dolgoztak a Pannónia Néptáncegyüttes, a Kistarcsai Kerékpáros Egyesület és
a Fenyvesliget Egyesület tagjai. A hivatal dolgozói a Polgármesteri Hivatal környékét tették rendbe. Kis Joachim lajtoskocsival
támogatta az akciót. A technikai hátteret a KIVÜ Kft. biztosította. Délután kettő óráig 600 000,- forint értékű virágot ültettek el.
Tavaly kb. 80 önkéntes jelentkezett munkára, idén ennél kevesebben voltak, ennek
ellenére délután kettőre végeztek, mi volt
ennek az oka? – kérdeztem Juhász Istvánt az
egyesület elnökét.
A jó idő most sok
kistarcsait csábított kirándulásra,
de így is voltunk
elegen. Rutinosan
dolgozott
mindenki, a virágokat
már kora reggel
kiszállítottuk
a
helyszínekre. Ennek köszönhetően
minden
időben
összeállt, volt elég
locsoló vizünk is.
Ez részben Kis Joachim vállalkozónak köszönhető,
aki lajtoskocsijával
a KIVÜ Kft. kapacitását kiegészítve
hordta a vizet. Akik végeztek a saját területükkel, azok besegítettek másoknak. A lakótelepen Uvacsek Csaba külföldi útja ellenére, egy lelkes brigádot állított munkába,
akik a virágültetésen kívül rendbetették az
Eperjesi úti játszóteret is. Most is meg kell
említeni a civil szervezetek tagjait (Pannónia Néptáncegyüttes, Kistarcsai Kerékpáros Egyesület és a Fenyvesliget Egyesület),
akik nagyon lelkesen dolgoztak. A konkrét fizikai munkát most is több tárgyi felajánlás is kiegészítette. Kis Joachimot már
említettem, a szendvicseket a Nosztalgia
Étteremtől kaptuk, az ásványvizet dr. Csizmadiné Fekete Zsuzsanna biztosította.
A képviselők közül Juhász József, Zsiák
Péter, Zsiák Balázs, Juhász István, ifj. Juhász István, Solymosi Sándor, a külsős
bizottsági tagok közül Csampa Zsolt és
Szemán Gergely jelentkezett önkéntes
munkára, a felsoroltak mindegyike mozgósítatta valamelyik közvetlen hozzátartozóját is. Külön meg kell köszönnöm a Baráti
Kör elnökségének a támogatását, itt Surányi Márti, Benkő Pál, Kis Joachim, Kalmár
István és Kalmár László nevét kell elsősorban megemlítenem, de a többi tagtársunknak is kijár a köszönet. Az önkormányzat
és a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Körének
nevében ismételten megköszönöm a KIVÜ
Kft. dolgozóinak és a megjelenteknek a lelkes és önkéntes munkát.
P.Gy.
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Városi szemétszedés – Egyre kevesebb a szemét
Jó hír, hogy Kistarcsán egyre kevesebb szemét gyűlik össze az
erdő széleken, az árok partokon és a közterületeken. Ez köszönhető annak, hogy egye többen figyelnek saját környezetükre
és egyre hatékonyabban működik a szelektív hulladékgyűjtés
a településen. Így nem meglepő, hogy április 21-én reggel - a
hívó szóra - a Csigaház előtti téren most is sokan jelentkeztek
munkára. Az önkénteseken kívül a helyi civil-, sport- és politikai szervezetek igyekeztek megtisztítani az utcákat az eldobált
zacskóktól, üvegektől, csikkektől, egyszóval a szeméttől. A „kalória bombákat” - zsíros-hagymás kenyér formájában – most is a
nyugdíjas klub tagjai készítették önkéntes felajánlásban. A zsákokat és láthatósági mellényeket a Kistarcsa Városüzemeltető
Nonprofit Kft. (KIVÜ Kft.) biztosította. A főszervező ifj. Juhász
István alpolgármestert kérdeztük.
A háttérből Zsiák Péter képviselő úr és az alpolgármester úr koordinálta az akciót, de ennyi embert csak tervszerűen lehetett
mozgatni!
Már napokkal korábban felmértük a terepet és a társadalmi
munkát felajánló civil szervezetek vezetőivel körzetekre osztottuk fel a várost. Nagyon örültünk, hogy a Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat is bekapcsolódott a munkába és a Bartók köz,
Telep utca környékén vállalták a szemét összegyűjtését. Zsiák

Péterrel biztosítottuk az ellátmányt és folyamatosan járőröztünk, hogy időben a helyére kerüljön minden. Külön ki kell
emelni a helyi nyugdíjas klub és a népdalkörök tagjait, akik a
Csigaházban több száz zsíros kenyeret kentek. Dolgozott itt tanár, diák, nyugdíjas, polgármester, alpolgármester, képviselő,
vállalkozó, sportoló és civil. Előző héten a tereken a Simándy
József Általános Iskola tanuló, tanárai és a V.U.K. versenyzői
szedték a szemetet. Ezen a hétvégén sokan jöttek a KIKE-től, a
Fenyves Egyesülettől, a Kézilabda Egyesülettől, a K.V.S.C.-től, a
kispályásoktól, a Szabadidő és Sport Egyesülettől, a Pannóniától, nagy létszámú csapattal képviseltette magát a Sentinel S.E.
Solymosi Sándor polgármester és csapata a Kápolna és a Bartók
utcával párhuzamos patak medrét takarította ki. Itt egy-két ingatlan tulajdonos figyelmét külön felhívta arra, hogy a közterületeken is illik a rendre vigyázni. Egyébként az elmúlt egy év
alatt a legtöbb szemét itt gyűlt össze.
Mikorra végeztek?
Összességében kevesebb szemetet találtunk, mint egy évvel korábban, így a több száz aktivista kora délutánra végzett a munkával. Akik korábban elkészültek, azok átmentek más területekre
segíteni. Az önkéntesek közel 300 zsákot töltöttek meg szeméttel.
A hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról a KIVÜ Kft. gondoskodott.

Kistarcsa „arculatát” Ausztráliában tervezik

Az utóbbi években Kistarcsa
város kiadványai új stíluselemeket hordoznak.
Van
bennük valami
meghökkentő,
figyelemfelkeltő. Nem hasonlíthatók egyik
környékbeli településen megSréder Csaba
jelenő kiadványokhoz sem,
sőt úgy tűnik ez a stílus csak Kistarcsára
jellemző. Ebbe a sorba tartozik - teljesség
igénye nélkül - a Kistarcsai Napok programfüzetei, a „Mindenki karácsonya”, a
„100 éves a kistarcsai labdarúgás” meghívója, az 1956 plakát és meghívó vagy a napokban átadott www.kistarcsamuvhaz.hu
weboldal. Bármennyire is megdöbbentő,
ezek az anyagok Ausztráliában készülnek.
Persze van magyar, és egyben kistarcsai
kötődése is a dolognak, hiszen a grafikus
egy 30 éves kistarcsai fiatalember Sréder
Csaba.
- Úgy tudom a Junior Art Center Lakberendező Iskolában végeztél, tehát elsősorban lakberendező vagy? Mikor kóstoltál
bele a reklámszakma grafikai ágába és
hogy kerültél Ausztráliába?
A Juniorban szerzett végzettségem nagyon

jó kezdet és hasznos ugródeszka volt a pályafutásomban. Lakberendezőként mondhatni sosem tevékenykedtem, az ott tanult
dolgokat későbbi szakmai tanfolyamokon
sikeresen alkalmaztam. 6-7 évvel ezelőtt a
munkám nagy része már marketing anyagok készítésével telt, de késöbb kezdődött a
kistarcsai anyagok tervezése is. Kb 3,5 éve
fogalmazódott meg bennem, hogy külföldön szeretném továbbfejleszteni magamat,
majd sok-sok hónap után a legjobb lehetőséget választva párommal úgy döntöttünk,
hogy Ausztráliát vesszük célba.
- Mivel foglalkozol, vagy inkább mivel keresed a kenyered?
Egy észak-ausztráliai nyomda- és marketingcégnél dolgozom mint grafikus, egyedi
poló és sportruha designokat és reklámanyagokat tervezek. Nagyon különleges
munka ez, hiszen fantasztikus természet
veszi körbe az irodát, továbbá a munkám
nagy részét az ausztrál őslakosok kultúrális
elemei és tradícionális szokásai inspirálják.
Emellett a saját utamat is járom, elsősorban
cégarculatok és weboldalak tervezésével
töltöm az otthoni időm egy részét (weboldalam: www.sreder.com ).
- Úgy látszik, hogy Kistarcsa még több
ezer km távolságból is nagyon fontos neked. Ezeket a kiadványokat teljesen ingyen csinálod. Amikor felkérnek egy-egy
munkára akkor szabadon alkothatsz,
vagy vannak elvárások?
Általában szabad kezet kapok, a lényeg

-ahogy a bevezetőben is írtad- legyenek
figyelemfelkeltőek és újszerűek. Volt egykét alkalom, amikor túl merész ötletem támadt, de végül mindig elfogadásra kerültek
a terveim. Már negyedik éve szívből, teljes
erőbedobásal csinálom az önkormányzati
rendezvények reklámanyagát. Kistarcsán
születtem, ott nőttem fel, ott éltem meg
minden fontos pillanatot, lelkemnek még
mindig nagyon fontos hely, hiszen néhány
barátom és rokonom jelenleg is ott él. Szeretnék hozzájárulni Kistarcsa fejlődéséhez.
Ekkora távolságból a vizuális kultúra az,
amihez egy kicsikét hozzáadhatok.
- Szerinted milyen egy jó grafikai terv,
Ausztráliában mi a trend?
Ausztráliában a marketinganyagok mások,
mint Magyarországon. Emberközelibbek,
egyszerűbbek, több bennük a vicc és a rejtett poén, de a lényeg itt is ugyanaz mint
mindenhol máshol: élvezet legyen információhoz jutni. Akkor jó egy grafikai terv,
ha mosolyog a szem, ha rád néz. Ne azon
kínlódjon az ember, mit olvas, az információt könnyen meglehessen érteni, a háttér,
a szín, a design, az elrendezés mindezt „titokban” segíti.
- Mikor látogatsz Kistarcsára?
Majdnem 3 év távollét után idén nyáron
fogunk ismét Magyarországra látogatni.
Ekkor néhány napot biztosan Kistarcsán is
eltöltünk majd, meglátogatva a barátokat,
családtagokat és a számomra igazán kedves
helyeket. 
P.Gy.
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20. éves a Pannónia Néptáncegyüttes
Újra eljött a fesztivál ideje!
2012. június 2-án 10-18 óráig

IV. PANNÓNIÁS NÉPTÁNC ÉS
HAGYOMÁNYŐRZŐ FESZTIVÁL
Kistarcsán, a Csigaháznál.
Aki a korábbi Pannóniás fesztiválokat látogatta, már tudja; ez a
nap változatos, dinamikus, hiteles, magával ragadó!
10 órától a kisgyermekes családok kedvelt programja, a PANNÓNIÁS ZSIBONGÓ vezeti be a fesztivált, ahol az óvodás és
alsó tagozatos gyermekek olyan élményekkel, ismeretekkel gazdagodnak, amelyek közelebb hozzák és megismerhetővé teszik
számukra a magyar népi kultúrát.
A nap derekán Hidán Csaba „Végvári vitézek” előadásával és
harci bemutatójával elhozza a vitézség minden eszközét és hitelesen jeleníti meg a XIV-XV. század hősies küzdelmeit.
Kora délutántól elismert népdalénekesek, Liska Veronika, majd
Bognár Szilvia, Manninger Ágotával és Katalinnal koncertek keretében ragadnak ki a mindennapokból.
A Pannóniás Fesztiválból kihagyhatatlan a moldvai csángó
népzenét játszó Berka együttes, amellett, hogy a koncertek és
tánckoreográfiák zenéjét Samu Zoltán és bandája húzza.
A szünet nélküli programsorozatban a Pannónia Néptáncegyüttes valamennyi csoportján túl neves és kedves barátaik is
színpadra lépnek, bizonyságául annak, hogy a hagyománytisztelet ma éli virágkorát.

14.30-tól vendégünk lesz a Kolompos együttes.

Várjuk, és ne feledje; hozza el barátait is!
A belépés díjtalan!

Manninger Ágota, Manninger Katalin és Bognár Szilvia

Fő támogatónk: Kistarcsa Város Önkormányzata
Támogatónk:
Ön, aki személyi jövedelemadójának 1%-val támogatott!

Jótékonysági bál a Simándyban

Újr a szól a hatlövetű…

Május 12-én szombaton 120 cowboy lány és fiú népesítette be a Csigaházat. Mulatni és táncolni jöttek az álruhába öltözött tanárok és szülők
a Simándy József Általános Iskola Alapítványainak megsegítésére.
Az iskola tanárai és az szmk-s szülők heteken át tartó fáradságos
munkájának köszönhetően remekül összeállított programon vehettünk részt. A bál nyitótánca - a szülők és a tanárok előadásában megalapozta a jó hangulatot, amelyet Szmatana Andi egy órás élő
koncertje tovább fokozott. A Dido Grill jóvoltából éhesek sem maradtunk. Külön dicséret illeti a felszolgáló nyolcadikos gyerekeket!
A szülők által sütött sütemények is hamar elfogytak! A büfé, melynek teljes bevétele szintén az iskola gyermekeié, szomjunkat oltotta.
A tűzpörgetők előadása melegséget hozott a hideg nyári éjszakába.
Az est legviccesebb jelenete, a szülők által lebonyolított és kommentált licit volt, melyen az osztályok által készített ajándéktárgyak kerültek árverezésre. A tombolának is hatalmas sikere volt, a felajánlásokat támogatóinknak ezúton is köszönjük. A bál, azok számára,
akik eljöttek, maradandó élményt nyújtott, ők biztosan érdeklődve
várják a következőt.
Reméljük, hogy az alapítványoknak ezzel a bállal sikerült
egy nemes hagyományt megteremteni, a szülők felismerik
ennek a kezdeményezésnek a szükségességét, és évről évre
többen látogatnak majd el erre az egyedülálló rendezvényre. Mivel a bál teljes bevétele gyermekeink javát szolgálja,
így kérjük a kedves Szülőket, hogy az elkövetkezendő bálok
színvonalát jelenlétükkel és általa támogatásukkal emeljék.
Szeretnénk megköszönni azoknak is a segítségét, akik támogatójegyet vásároltak!
Tombola felajánlásukat köszönjük:
Solymosi Sándor polgármester, Hyginett Kft, Szilasfood
Kft., Sztana-Tóth Marianna fodrász, Nosztalgia Étterem

Kisgömbőc
étterem,
KS Kemecsei Sándor
kerékpár
szaküzlet,
Hutter Pál, Györgyi virág, Garfield Cukrászda, Axa Biztosító Zrt.
Avon, Nagyné Hoh
mann Zsuzsanna fodrász
Gyermekek, akiknek a
szülei szintén tombolaajándékokat ajánlottak fel:
Lacsay Dorottya, Kakuk Emese és Levente, Fodor Sámuel és Dániel ,
Harsányi Zsombor Rácz Tamara, Kőszegi Balázs, Dzsupin Panna és
Regina, Bajkó Botond, Forró Kende, Berta Csenge és Zsófia, Koczka
Csanád, Fodor Réka, Varga Dorka és Máté, Kopik Bálint és Bence,
Rorchbeck Balázs.
Lesták Marianna és Rorchbeck Melinda 2.c-s szülők
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Feheruuaru rea meneh utu rea…
tehetséggondozó történelmi körtúra a Dunántúlon

Kirándulások a Gesztenyés
Óvodában

A Simándy József Általános 	
  Iskola a felzárkóztatás mellett fontosSomvirág, somvirág, aranysárga a világ.
nak tartja a tehetséggondozást is.
Kakukkfű, kakukkszó, kirándulni volna jó!
Ezen gondolat jegyében szervezFűzfa sípot faragni, fűzfalóval lovazni,
tük meg az Árpád-házi királyaink
Árkon-bokron által, háton hátizsákkal,
nyomában a Dunántúlon c. rendmenni, mendegélni, este hazatérni.
hagyó, helyszíni történelemóra(Kányádi Sándor)
sorozatunkat, melynek fontosabb
helyszínei a következők voltak:
Május közepétől elkezdődtek a csoportkirándulások. A PilSzékesfehérvár (Szent István szarlangó és a Méhecske csoporttal Nőtincsre, a Seholsziget Élkofágja, Árpád-házi királyaink
ményparkba látogattunk el. A kezdetben csöpörgő esőt szép
osszáriuma), Öskü (középkori
lassan napsütés váltotta fel, de nem is csoda, hiszen a gyerekörtemplom), Tihany (barátlakákek az odautazás alatt végig énekelték a Süss fel nap, fényes
sok, földvár, a Tihanyi Apátság
nap...című dalt.
altemploma, I. András királyunk
Megérkezéskor az Élménypark egyik kedves munkatársa
síremlékével), Bakonybél (Gellért
elvezetett
arra a helyre, ahol letelepedhettünk. A gyerekek
	
  
A szent
királyunk koponyacsontját
A szent
királyunk
koponyacsontját
hét évig tartó remeteségének
megették az otthonról hozott finomságokat és ezután kiprórejtő herma Győrben
színhelye), ahol két éjszakát is elbáltuk a játszótereket, ahol a labirintus akadálypálya tetszett
rejtő herma Győrben
nekik a legjobban. De volt még csúszda, mászóka, kézzel
	
  
töltöttünk egy játékos,
hajtható lovacskás körhinta, nagy fonott kosárhinta, csónakgyalogtúrás (18 km) nap
hinta. A játékok után megnéztük az állatokat: láttunk lovabeiktatásával; Csesznek
kat, szamarat, kecskéket, alpakát, baromfikat, papagájokat,
(vár), Pannonhalma, Győr
fácánokat.
(Szent László hermája).
Előzetes egyeztetés után felültünk a kisvonatra, amely NőA körtúrát a Himnusz
tincs egy részén vitt körbe bennünket. Láttuk a horgásztavat,
eléneklésével
Tatabáés gyönyörködhettünk az elénk táruló panorámában.
nyán zártuk a gigantiEzután elfogyasztottuk az óvodából hozott ebédet, melykus Turul-szobor alatt.
nek végeztével körbesétáltuk az Élményparkot. Láttuk a
A magot „elveténk”…
Csillagfény Tábort, indiánsátrakkal. Fáradtan értünk vissza
csak aszály ne sújtsa a
a buszhoz, a hazafele úton sok kisgyerek elaludt. Egyik kismagyar kultúrát, s akóvodásunk ezzel a mondattal fejezte ki, hogy milyen hatással
kor nem marad majd el
volt rá ez a nap: „Óvó néni, ez volt életem legjobb napja!”
a várt termés.
Lovas Attiláné, Kisné Szabó Márta óvónők
A Turul Tatabánya felett
ml & op/ h.mk.

A Turul Tatabánya felett

	
  

HIRDETMÉNY

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 önkormányzati 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. június 20-án 12 óráig lehet pályázni, a vétel tárgyának, és összegének megjelölésével.
helyrajzi szám
6532
6636
6646
6666
6699
6706
6819
6821
6822
6846
6850
6871

területnagyság/m2
514
760
967
1562
4510
2901
2138
1515
1877
2952
2094
237

besorolás
kert
kert
kert
szántó
szántó, szőlő, kert
szántó
szántó
kert
kert
szántó
kert, szőlő
kert

valamint az alábbi, önkormányzati tulajdonú ingatlan részek értékesítésre:
Helyrajzi
szám
6519
6535
6583
6652
6697
6773
6774

ingatlan
nagyság/m2
1579
1108
1101
3635
3624
2492
3482

tulajdoni
hányad
1/2
864/3456
4/28
2/16
1/2
360/2160
120/720

terület
nagysága/m2
7895
277
157
908
1812
415
580

besorolás
szántó
kert
szőlő
szántó
szántó
szántó
szántó

A pályázatot zárt borítékban, „Pályázat zártkerti ingatlanok 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.
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, a meghirdetett résztulajdonban
álló ingatlanokra emellett a tulajdonostársakat is elővásárlási jog illeti meg.
További információk kérhetők a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási ügyintézőjétől: 2143. Kistarcsa, Szabadság u. 48, illetve telefonon: 06-28/470-712/139 mellék.
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SIMÁNDYSOK AZ ANGOLVERSENYEN
A Simándy József Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény 5. a
osztályából négy
diák, Ágai Noémi, Pesti Martin, Balázs Péter
és Nagy Kamilla
vett részt a csömöri Mátyás Király Általános Iskola által szervezett körzeti angol versenyen, ahol
második helyezést értek el. Gratulálunk nekik!
Köszönjük a szorgalmas, lelkiismeretes felkészülésüket, melyben szüleik is segítettek! Kívánunk
további szép eredményeket a jövőben is!
Konnerthné Faragó Erzsébet angoltanár
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Csendes hír

Igazából e kis híradásnak nem lett volna szabad megszületnie, mert ha őszintén és szívből ad az ember valamit a rászorulóknak, azzal ne kérkedjen. Csendben
és titokban segítsen, mint az a kisfiú, aki egész havi
zsebpénzét csempészte az adománygyűjtő dobozba.
Amennyire csak lehet, „halkan” írom hát a következő
sorokat.
A Simándy József Általános Iskola diákjai gyűjtést
Csaba
testvér,
Haza
szerveztek a Dévai Szent Ferenc Alapítvány javára, hogy
Csaba
testvér, a a
Haza
Embere
Embere
ezzel is segítsék Böjte Csaba (Csaba testvér) a Kárpát-medencei magyarság számára is példaértékű munkáját. Köszönjük a gyerekeknek és
szüleiknek az áldozatot, s amolyan köszönetképpen idézzük magát Csaba testvért:
„Az, ami az embert emberré teszi, független a gazdasági válságoktól.”
Szerény összeget küldtünk, de ha csak egy kicsit is könnyebbé és szebbé tehettük a gyermekek napjait – már megérte. Jövőre folytatjuk! Kötelességünk.

Túra – underground stílusban
A Simándy József Általános Iskola hon- és népismeretet tanuló 6. osztályosai Aggteleken jártak, s közel 7 km-t gyalogoltak a Baradla-barlangban.
Olyan helyekre is eljutottak, ahová családdal szinte lehetetlen. Megcsodálták a barlangrendszer legnagyobb belső terét, a Libanon-hegyét, ahol
szükség esetén 30 ezer ember húzódhatna meg. Kikapcsolva lámpáikat
„látták” a tökéletes sötétséget, s egy árva furulya segítségével meghallhatták a tökéletes akusztikát. S hogy Petőfi is járt itt jó 170 éve, bizonyította egy korabeli
graffiti: nagy nemzeti költőnk ugyanis
nagybetűkkel
belevéste látogatásának emlékét az
egyik falba.
A lenyűgöző sztalaktitok, sztalagmitok és sztalagnátok
mesevilágából külön is rácsodálkozhattak a 19 méter magas Csillagvizsgáló-ra, melyet a
teremtő természet egy magasban kialakított kupolában helyezett el.
Szép és hasznos túra volt, amolyan rendhagyó, helyszíni integrált óra,
melyben a természetismereten túl jelen volt a matematika (Hány év alatt
nő egy mm-t a cseppkő, ha…?), az irodalom, a rajz, az ének-zene és persze a
tiszta levegőjű, kanyargós járatokban való gyaloglás révén a testnevelés.
S üzenjük az ötödikeseknek: ők sem fognak ebből az élményből kimaradni. Ősszel ismét nekivágunk!
h.m.

TANÍTVÁNYAINK A KOMPLEX
TANULMÁNYI VERSENYEN

Az alsó tagozatos komplex tanulmányi verseny témája
idén Fekete István életének főbb állomásai és Vuk, a rókacsalád története volt. A negyedik osztályosok el-vagy újraolvasták a regényt, olvasónaplót készítettek. Tanítóik és
az iskolai könyvtáros segítségével gyakorolták a szóképek
felismerését, átismételték a szófajokat, összetett szöveges
feladatokat oldottak meg, és a kapcsolódó környezetismereti tudásukat aktivizálták. Az előző évek versenyfeladatainak megoldásával rutint szereztek a típusfeladatokban.
Az iskolai forduló győztesei Sallai Eszter, Márkus Jáfet József és Sepsi Hajnalka voltak.
A megyei fordulóra Jáfet és a 4. helyezett Fehér Ilona
megbetegedése miatt Dankovics Dorina Julianna tartott
a két lánnyal Monorra április 27-én. A Kossuth Lajos Általános Iskola több mint százéves falai között zajlottak a
jól szervezett események. A 2 * 45 perces feladatmegoldás
után megebédeltek, majd a város helytörténeti kiállítását
nézték meg a gyerekek. Pomázi Zoltán koncertje után kis
kézműveskedés, majd az eredményhirdetés következett.
Tanulóink szépen szerepeltek a versenyen.
Köszönjük a gyerekeknek, szüleiknek és tanítóiknak a befektetett energiát!
Jövőre a mostani harmadikosokon a sor, hogy vállalják
ezt a megmérettetést!
György Erzsébet, tanító

Nyuszi Kupa úszóverseny – 2012. április 14.
Az április 14-én, a XX. Nyuszi Kupa úszóversenyen a Simándy
Általános Iskola közel 30 diákja vett részt.
A 2001-es korosztályban Vajvoda Máté gyorsúszásban és pillangó úszásban 3. helyezett lett, megismételve ezen a nagyon
színvonalas versenyen a Mikulás Kupán elért eredményét. Jó teljesítményt nyújtott hát és mellúszásban is.
Ebben a korosztályban még Váradi Bence, és a lányok közül
Vencel Réka képviselte nagy igyekezettel iskolánkat.
A 2002-es születésű fiúk között Juhász Benedek, Vajvoda Bálint,
Fodor Samu és Urbán Dominik indult.
A lányok közül Dankovics Dorináé volt a legjobb eredmény, de
lelkesen úszott még Szécsény Anna, Fosztó Anna, Varga Nóra és
Sárközy Boróka is.
A 2003-as fiúk közül Leibinger Bence eredménye figyelemre méltó, de Hegyi Gergő, és Farkas Gábor is nagyon szépen teljesített.
A lányok közül Balla Judit, Zámba Fanni, Vereszki Nóra, és Kismarton Réka valamennyi úszásnemben, Szegény Szonja pedig
háton adta tudása legjavát.
A 2004-ben születettek közül Molnár Bálint - a Mikulás Kupán

elért eredményét majdnem megvédve (akkor első lett) – 3. helyen
végzett gyorsúszásban. Háton és mellen is szépen úszott, mint
ahogyan Konyári Csanád is.
A lányok közül a legjobb eredménye mindhárom úszásnemben
Győrfi Zsófiának volt. Gyorsúszásban Sárközy Lina indult még.
Hátúszásban Zsófi mellett Vágó Réka, Kiss Csenge, Papp Gréta,
Jutasi Villő, Adamcsek Fanni és Molnár Réka is indult. Mellúszásban Kiss Csenge és Molnár Réka.
A legfiatalabbak (2005) közül gyors és hátúszásban két lányka,
Demény Eszter és Dankovics Dominika versenyzett szépen, Dominika mellúszásban is elindult.
A 12 csapatos váltóverseny erős mezőnyében a Simándy A csapata a 4. helyen végzett, (tagok: Balla Judit, Győrfi Zsófia, Leibinger
Bence, Molnár Bálint), a Simándy B csapata pedig nagy küzdelemben, és futamgyőzelemmel a 7. helyet szerezte meg. (Zámba
Fanni, Vereszki Nóra, Kismarton Réka, Hegyi Gergő).
Gratulálunk mindenkinek, aki képviselte iskolánkat! Sok örömöt kívánok az úszásban, és további szép sikereket!
Jávor Mária
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Ne hagyják értékeiket őrizetlenül és ne legyenek jóhiszeműek
Interjú Mondok Zoltán századossal, Kistarcsa őrsparancsnokával
A Gödöllői Rendőrkapitányság beszámolója szerint 2011-ben a
Kistarcsai Rendőrőrs illetékességi területéhez tartozó települések közül Kistarcsán követték el a legtöbb bűncselekményt. Ez
azzal is magyarázható, hogy tavaly sok bűncselekmény helyszíne volt a kórház és az Auchan parkolója. Jó hír viszont, hogy
2011-ben csökkent a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek száma (251-ről 171-re) és az ittas vezetések száma (142-ről
55-re). Az eredményességet 2012-ben javíthatja, hogy az elmúlt
időszakban a Gödöllői Rendőrkapitányságon soha nem látott
létszámbővítést hajtottak végre. Egy év alatt 81 fővel növekedett
az állomány. Ebből a létszámból a Kistarcsai Rendőrőrsre kilenc
főt vezényeltek. Mondok Zoltán százados a Kistarcsai Rendőrőrs parancsnoka tavaly január elején került Kistarcsára, akit a
pozitív és negatív tendenciák alakulásáról kérdeztük.
Mióta rendőr?
Gödöllőn léptem be az állományba
1996-ban,
végigjártam szinte mindent,
voltam járőr, bűnügyi helyszínelő, nyomozó, alosztályvezető, őrsparancsnok-helyettes és
őrsparancsnok Pécelen.
Bűnügyi szempontból nem
könnyű hely Kistarcsa, egy
évvel ezelőtt mégis úgy döntött, hogy vállalja a kihívást?
A Gödöllői Rendőrkapitányság vezetője dr. Bozsó Zoltán dandártábornok úr 2010
Mondok Zoltán örsparancsnok
decemberében kért fel őrsparancsnoknak. Nem volt ismeretlen ez a terület, hiszen az utóbbi
nyolc évben rendőrőrsökön dolgoztam, felderítési osztályvezető
helyettesként a körzet bűnügyi helyzetével tisztában voltam, tudtam, hogy a kistarcsai terület az egyik legnehezebb. Itt található
a bevásárlóközpont, a Hungaroring, az Aquapark, a kórház. Az
M0-ás autópálya közelsége csak tovább rontja a helyzetet. Nagy
kihívásnak éreztem a felkérést, szívesen vállaltam, így 2011január
elejétől dolgozom Kistarcsán.
Tavaly az első félévben Magyarország első alkalommal látta el
az EU Tanácsának soros elnöki feladatait. A rendezvények nagy
részét Gödöllőn bonyolították le. Ez sok feladatot hárított a
Gödöllői Rendőrkapitányságra. A nagy rendőri jelenlét ellenére
Kistarcsán mégis romlottak a bűnügyi mutatók, miért?
Csak látszólag, ugyanis a Kistarcsai Rendőrőrs illetékességi területén 2011 első félévében jelentős visszaesés történt a bűncselekmények számában, ami az év második felében sem fordult vis�sza. Kistarcsán a bevásárlóközpontban és a kórház parkolójában
elkövetett bűncselekmények azonban megemelték a számokat, de
ez is csökkenő tendenciát mutat. A csúcspont egy évvel korábban
volt. Gyakori bűncselekmény volt a táskák lopása, nem beszélve
az áruházi lopásokról. Sok bosszúságot okozott a figyelemeltereléses trükkös módszerrel elkövetett lopás. Az elkövetők a parkolókban a személygépkocsikba pakoló vásárlók figyelmét – pl. információkérés ürügyével – elterelve követték el a bűncselekményt.
Sokan nem figyelnek pakolás közben. Táskájukat az első ülésen
hagyják, miközben kitakarva a csomagtartóba pakolnak. A tolvajoknak ez a pár másodperc is elegendő. A kórház parkolójában
ugyanez jellemző. Az elkövetők általában utazó bűnözők. Ezt fokozott rendőri jelenléttel szorítjuk vissza. A bevásárlóközpontban
a zöldséges stand és a pékárú rész a legveszélyesebb. Itt történik a
legtöbb lopás. Arra kérek mindenkit, hogy ne hagyják értékeiket
őrizetlenül, ne legyenek figyelmetlenek, és ne legyenek jóhisze-

műek. Örömmel számolhatok be arról, hogy 2012 első negyedévében sikerült még jobban csökkenteni a bűncselekményeket. Külön
kiemelném, hogy a lakásbetörések számát is jelentősen vissza tudtuk szorítani - közel a felére.
Mivel sikerült elérni ezeket az eredményeket?
Hatékonyabban szervezzük meg a rendőrök munkáját, állandóan
kielemezzük az elmúlt időszak eseményeit és ezt figyelembevéve
irányítjuk a járőröket, így több időt tudnak eltölteni a veszélyeztetettebb területeken.
Kistarcsán mire figyeljen a lakosság?
Az említetteken kívül a gyorshajtásra figyeljenek a gépjárművezetők, mert folyamatosan mérjük a sebességet. Jobban figyeljünk
egymásra, ha idegent látnak, akkor kérdezzük meg, hogy mit
akar, írjuk fel a rendszámukat, értesítsük a rendőrséget. Telefonszámainkon bármikor bejelentést tehetnek. (107, 112, 06-70-263-4334) Egyedülálló idősebb embertársainkra is figyeljenek oda. Ne
dőljenek be a trükkös módszerrel próbálkozóknak.
A rendőrőrsnek milyen a kapcsolata az önkormányzattal?
Nagyon jó a kapcsolatunk, amit már így örököltem meg. Tisztában vagyunk azzal, hogy az önkormányzat támogatása nélkül
nehezen tudnánk létezni. A polgármester úr maximálisan segíti a
munkánkat. A polgárőrség is rengeteget segít, de még vannak kiaknázatlan lehetőségek. Nagyon várjuk az új épület megépítését a
volt internáló tábor területén. Az önkormányzat ezt év végére ígéri. Eddigi pályafutásom során már Pécelen megéltem egy hasonló
helyzetet. Jelenleg három irodában nagyon szűkösen férünk el, az
új épületben a kibővített létszámú csapatunk még hatékonyabban
tudna dolgozni.
P.Gy.
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Az ország minden tájáról érkeztek tanulók
a „Kortárs költészet gyerekszemmel” című szavalóversenyre
Sikeres regionális szavalóversenyt rendezett a költészet
napja alkalmából a Csőrike
Színitanoda április 28-án Kerepesen a Royal Station nagytermében. A több mint 200 nevező
gyerek négy korcsoportban versenyzett. A „ Kortárs költészet
gyerekszemmel” című szavaló
gálára Gödöllőről, Kistarcsáról,
Nagytarcsáról, Kerepesről, Szadáról, Galgahévízről, Szekszárdról és Budapestről (XIV., XVI.,
V.. kerület) érkeztek versenyzők.
Kistarcsáról a Gesztenyés Óvodából és a Tölgyfa Óvodából
neveztek be gyerekeket. Ekkora
sikerre senki sem számított. A zsűribe neves színészeket és rendezőket hívtak meg. Itt volt Vándor Éva
Jászai Mari díjas színésznő, Kálloy
Molnár Péter színész, rendező, költő, zenész, Lackfi János költő, műfordító, tanár, Zámbori Soma színművész, Pécsi Ildikó Kossuth díjas
színművésznő, Hegedűs Miklós színész,
Kőváry Katalin Jászai Mari díjas rendező és
Zsurzs Katalin Jászai Mari díjas színésznő.
A reggel kezdődött verseny délután kettő-
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kor eredményhirdetéssel zárult, ahol minden résztvevő oklevelet kapott. Az egyes
korcsoportok győztesei értékes ajándékokat vehettek át, mindegyik csoportban kü-

löndíjat is kiadtak. Az 5-6 éves
korosztály győztese Kovács
Hunor – a Csőrike Színitanoda
növendéke lett Kerepesről.
A 7-8 éves korosztályban a
győzelmet Kolozsvári Márton
és Kolozsvári Sámuel (fotónkon) – a Gödöllői Damjanich
Általános Iskola tanulói érdemelték ki. A 9-10 éves korosztályban Skultéti Petra Csőrike
Színitanodás Kerepesről kapta az aranyérmet, míg a 11-14
éves korosztályban Hegedűs
Dániel a Budapesti Váci utcai
Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola tanulója aratta le a
babért. Vécsey László országgyűlési
képviselő - Szada polgármestere – a
verseny legfiatalabb résztvevőjét díjazta. A mezőny legkisebb szavalója
Hegedüs Bori decemberben lesz 5 éves.
A színitanoda vezetője Csorba Éva az
eredményhirdetés után megköszönte
a szülők és a zsűri munkáját és felhívta a
figyelmet a nyári művészeti táborok időpontjára: június 25-29, július 9-13 és augusztus 6-10. Bővebb információ a: www.
szinitanoda.eoldal.hu honlapon olvasható.(P)

ó!

Egész nyáron ingyen fagyizhat!
Az a 14 év alatti fiatal iskolás, aki a legfrappánsabb cukrászdánknak illô nevet kitalálja, egész nyáron ingyen fagyizhat
a Szekeres Parkban! Szülôk segíthetnek!
A tippeket és elérhetôségeket kérjük a piacon a postaládába bedobni. Határidô: 2012.06.30.
Addig is vár mindenkit a Szekeres Park nemrég nyílt cukrászdája a finom sütikkel, a kiváló kézmûves
olasz fagyival és az eredeti Lavazza kávé finom aromájával, ami felidézi, az olasz kávék ízvilágát, harmóniáját. A hozzákapott mennyei kis függés sütemény pedig, tényleg igazi kis finomság, ami egy nívós
kávézó élményét nyújtja. Jöjjön el Ön is és kóstolja meg a cukrászdánk kínálta finomságokat.

Egy gombóc fagyi: CSAK 150 FT

Piaci Hírek:
- Megérkeztek a piacra a palántások, ôstermelôk
- Kistarcsa legolcsóbb vegyi boltja ahol minden háztartási eszköz, kozmetika megtalálható
Akció: Ariel 4,9l hétfunkciós mosógél, CSAK 2900 FT, német minôség! Fehérre, színesre, CSAK 2750 FT!
- Újonnan nyílt egy állati jó, kutya-macska eledeles
- Minden hónap elsô vasárnapján bolha piac!
- Hamarosan, vasárnaponként kisállat kereskedés is lesz!
- Majdnem minden hétvégén szabadtéri rendezvény, élô zenekarok fellépésével, késô estig koktél bárral.
(figyelje az információs táblát a piacon!)
Elérhetôségek, asztalfoglalás: Kistarcsa, Szabadság út 56/j
Tel.: 06 20-994-6959, www.szekerespark.hu, facebook-on is!

Piac napok: minden nap délelött
Szombat 13.00-ig, vasárnap délelött
Üzletek nyitva minden nap 18.00-ig.
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Kistarcsai Sentinel SE taekwondosai
5 aranyéremmel, 4 ezüstéremmel és
2 bronzéremmel tértek haza Pécsről
A XI. Országos Formagyakorlat Bajnokságot idén Pécs-Pellérden rendezték meg április 28-án. A versenyen a Sentinel SE
Hegyes Imre 2 danos mester vezetésével 18 versenyzővel vett
részt. A nagyszerű egyéni eredményeknek köszönhetően a
csapatok versenyében a dobogó második fokára állhattak fel a
kistarcsaiak.
Eredmények:
Aranyérmesek:
Egyéni:	Törőcsik Bálint (gyerek I. korcsoport)
Ferencz Ádám (gyerek II. korcsoport)
Gáspár Nikolett (felnőtt korcsoport)
Páros: Gáspár Nikolett-Gáspár Tamás
Csapat: Gáspár Tamás-Gáspár Nikolett- Kovács Attila
Ezüstérmesek:
Kerülő Márton (gyerek II. korcsoport)
Balogh Bence (gyerek I. korcsoport)
Lovas Kitti (junior korcsoport)
Gáspár Tamás (senior korcsoport)
Bronzérmesek:
Egyéni:
Kovács Attila (Senior korcsoport)
Szászi Tünde (Senior
korcsoport)
Gratulálunk!
Bővebb információ a
www.sentinelse.hu
oldalon található.
Kovács Gabriella
Duguláselhárítás – falbontás nélkül.

Víz, gáz, központifűtés szerelés. Ázások, csőtörések megszüntetése. WC-k, mosdók, tartályok cseréje.
Telefon: 06-1-402-43-30
Mobil: 06-20-491-50-89

A Jamland Hip-Hop Tánc- és Sport
Egyesület kijutott a világbajnokságra
Kistarcsán több éve működik az egyesület stúdiója. A Blero Style
nevű formációja több területi és országos verseny megnyerése
után, idén kijutott a világbajnokságra. A csapat nevezett az ESDU
(Europian Show Dance Union) országos kvalifikációs versenyre
is, amit a kategóriájában megnyert, így kvalifikációt szereztek az
idén május16-tól 20-ig tartó Horvátországban megrendezendő világbajnokságra.
A versenyzők támogatására nagysikerű jótékonysági gálaműsort szerveztünk április 15-én a Csigaházban. A Blero Style jótékonysági gáláján fellépett a Marcipán SE, a Pannónia Néptáncegyüttes, a Harmónia Táncklub, az LV-team, a Monor Jamland,
Robcsi és Reni, a Tizso duó, Starlight Company, Diana Dahab Hastánciskola, illetve a médiából ismert VV Béci, az X-Faktorból Géczi
András és a Csillagszületikből a BeatLovers.
Köszönjük fő támogatóinknak - Solymosi Sándor polgármester
úrnak, Gulyás Istvánnénak, a Frausbusz Bt-nek, hogy anyagilag is
segítették a kiutazást a világbajnokságra és az Auchan Csömörnek
a frissítőt, amivel a vb idején ellátja a csapatot.
Továbbá szeretnénk köszönetet mondani annak a több száz nézőnek, szülőnek, hozzátartozónak, akik részvételükkel megtisztelték jótékonysági műsorunkat és drukkoltak nekünk!
Ondrisek István

A 14 tagú csapat: Horváth Szabolcs, Nagy Renáta, Tóth Vivien, Zeller
Henrietta, Felszeghy Bence, Ondrisek Renáta, Pénzes Réka, Szohr
Alexandra, Nagy Nóra, Győrfi Lea, Sajgó Krisztina, Nagy Bettina,
Palotási Judit és Kertész Mónika. Középen Aradi Bernadett
JAMLAND TSE Kistarcsai Stúdiójának tánctanára.

Kistarcsai VSC hírek

Minden korosztályban sikeres bajnoki szezont zárnak a csapatok
Lassan vége a tavaszi szezonnak, még három forduló van hátra. Visszatekintve az
elmúlt 8 hónapra, azt hiszem sikerként tekinthetünk vissza az elmúlt időszakra.
Az egyesületünk szervezésében zajló iskolai foci szakköröket 4 korosztályban 60
gyerek látogatja rendszeresen. Az igazolt
versenyengedéllyel rendelkező utánpótlás
korú játékosok számát 42 főről 116 főre növeltük. A Bozsik Egyesületi Programban
három korosztályban 45 gyereket versenyeztettünk a három tavaszi fordulóban.
Az U13-as csapat edzéseit közel 35 gyerek
látogatja hetente kétszer.
Az U15-ös csapatunk éremesélyesként
Apróhirdetés

Ingatlan
Szép állapotban lévő fehér palackos gáztűzhely, 3 égős, 1 vagy
2 palackkal jelképes összegért elvihető. 06-28-473-384 Kistarcsa-Zsófialiget
Kistarcsán a Bagolyvár út 29. szám alatt 896 m2-es közművesített, két utcára nyíló építési telek eladó!!! Ikerház
építésére is alkalmas. Érd.: 06-20-421-6960

vág neki az utolsó 3 fordulónak, és reményeink szerint sikerrel veszik az akadályokat. Az U19-es csapatunkban egyre több
fiatal követel magának helyet, és a tavaszi
fordulókban nyújtott teljesítményük alapján joggal vagyunk bizakodóak a jövőt illetően.
Az éremesélyes felnőtt csapatunk mérkőzései egyre több nézőt vonzanak a hétvégi bajnoki fordulókra. A jövőben a csapat
összetételét és átlagéletkorát figyelembe
véve komolyabb célokat is kitűzhetünk.
A női csapatunk létszáma folyamatosan
növekszik. Az edzéslátogatottság alapján,
fiúkat megszégyenítő létszámban és lelkesedéssel végzik a munkát. A legnagyobb
problémát még mindig az edzőpálya hiánya okozza. Közel 180 fő látogatja heti
rendszerességgel az edzéseket, és ez a leterheltség komoly megpróbáltatást jelent a
pályánknak. Ezért egyesületünk beadott
egy pályázati anyagot az MLSZ által kiírt

TAO-s pályázatra, aminek az elbírálása június végére várható és reményeink szerint
sikeres lesz. A sikeres pályázat nagyban
megkönnyítené a munkánkat és még több
kistarcsai fiatalnak tudnánk színvonalas
sportolási lehetőséget biztosítani.
Toborzó!
Továbbra is várunk minden focit kedvelő
lányt és fiút az egyesületünkben. Jelentkezés a hét minden napján a futballpályán
17-19-ig, illetve a következő telefonszámon: 30-620-2955
Futball Juniális június 9-én szombaton!
Egész napos futball fesztivált rendezünk.
Tervezett programok: ovi- foci torna, utánpótlás csapatok tornája, női foci, edzők-,
vezetők-, rendőrök-, mentősök-, tűzoltók
tornája. Egész nap zene, műsorok, birka
pörkölt, grill csirke, csapolt sör, díjátadás,
koncert, tánc. Mindenkit szeretettel várunk!
Győri István elnökségi tag
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Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános

pályázatot hirdet

Ingatlan értékesítése

Kistarcsa Város Önkormányzata
nyilvános pályázatot hirdet a Kistarcsa 1/B/1 hrsz.-ú természetben a
Széchenyi u. 2 szám alatti,
Műhely megnevezésű 120/274 részarány tulajdonú 120,4 m² nagyságú,
valamint a 2 hrsz.-ú, természetben az Aulich Lajos u. 2. szám alatti 212 m²
nagyságú ingatlanainak értékesítésére.
A pályázat nyertesei azok, aki a legmagasabb összegű vételár
megfizetésére tesznek ajánlatot.
Az ingatlanok megvételére 2012. augusztus 31-én 12 óráig lehet pályázni,
a vétel tárgyának, és összegének megjelölésével.
A pályázatot zárt borítékban, „Pályázat az 1/B/1 hrsz.-ú, Széchenyi u. 2.
szám alatti Műhely megnevezésű 120/274 részarány tulajdonú 120,4 m²
nagyságú ingatlan megvételére”
illetve „Pályázat az 2 hrsz.-ú, Aulich Lajos u. 2. szám alatti 212 m² nagyságú ingatlan 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 kapcsolatosan, 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 vagyongazdálkodási ügyintézőjétől:
2143. Kistarcsa, Szabadság út. 48, illetve
telefonon: 06-28/470-712/139 mellék.

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. június 20-án 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 kapcsolatosan, 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 vagyongazdálkodási ügyintézőjétől:
2143. Kistarcsa, Szabadság út. 48,
illetve telefonon: 06-28/470-712/139 mellék.

Pályázati Felhívás

Kistarcsa Város Önkormányzata (2143. Kistarcsa, Szabadság u. 48.) nyílt egyfordulós pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában
lévő Kistarcsa 0230/134 hrsz. természetben a Móra Ferenc u. 76. szám alatti kivett beruházási terület megnevezésű 5003 m2 nagyságú ingatlanának értékesítésére.
A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb összegű ajánlatot teszi.
Amennyiben több pályázat is érkezik a hirdetésre, és az elsőnek elfogadott pályázó visszalép a pályázattól, úgy a következő legmagasabb összeget kínáló pályázó
a nyertes.
Az ingatlan hasznosítására kötöttséget jelent a Szabályozási Terv szerinti építési
övezet: GKSZ-1
A pályázati eljárással kapcsolatos részletes szabályokat az Önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló 14/2009.(III.23.) számú rendelet vonatkozó előírásai tartalmazzák.
A részletes pályázati tájékoztató térítésmentesen beszerezhető a Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási ügyintézőjétől.
Pályázati feltételek:
1. Az ajánlatot zárt borítékban, „Pályázat a Kistarcsa, 0230/134 hrsz.-ú. ingatlan értékesítésére” jeligével ellátva, a Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2143. Kistarcsa, Szabadság u. 48.) kell benyújtani.
2. Ajánlatot tenni kizárólag személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. Az
ajánlatot egy példányban kell benyújtani. Az ajánlatot hivatalos cégszerű aláírással,
minden oldalát kézjeggyel kell ellátni. A meghatalmazást közokiratba, vagy ügyvéd
által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A szabályos meghatalmazást az ajánlathoz csatolni kell.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
o a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadásáról,
o a pályázó által vállalt kötelezettséget,
o az ingatlan megvásárlására vonatkozó nettó ajánlati összeget,
o az ajánlati kötöttség vállalásáról szóló nyilatkozatot.
o Pályázónak ajánlatában mellékelni szükséges, hogy a Kistarcsa Város Önkormányzat felé adótartozása, illetve egyéb tartozási nincs.
4. Az ajánlattevő köteles 2 651 600.-Ft+Áfa versenyeztetési biztosíték befizetésére. A befizetésről szóló banki igazolást, vagy készpénz befizetést igazoló okiratot eredeti példányban kell bemutatnia az ajánlat leadásakor. Az okiratról készült
másolatot a pályázati anyaghoz kell csatolni.
Az ajánlat csak akkor érvényes, ha az ajánlattevő a versenyeztetési biztosítékot be-

fizette, és a biztosíték összege a pályázat bontásának pillanatában a Kistarcsa Város
Önkormányzat 11742324-15565804 számú, az OTP Rt-nél vezetett Költségvetési
elszámolási számláján rendelkezésre áll.
A nyertes pályázó által befizetett biztosíték a vételár előlegbe beszámításra kerül.
5. Az ingatlanra pályázhatnak jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, szervezetek, illetve természetes személyek.
A pályázathoz fénymásolatban csatolni kell: ha jelentkező gazdasági társaság, akkor
30 napnál nem régebbi cégkivonatát (illetve a folyamatban lévő cégbejegyzést)
6. A pályázat hivatalos nyelve magyar.
Pályázattal kapcsolatos információt: Csikós Zsuzsanna vagyongazdálkodási
ügyintéző ad személyesen vagy telefonon. Telefon: 28/470-711,712/139 mellék.
A pályázatok benyújtási határideje: 2012. június 20. 12 óra
Benyújtás helye: Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal/2143. Kistarcsa, Szabadság u. 48./ Ügyfélszolgálati Iroda
A pályázatok bontása: 2012. április 18. a Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő
Bizottság ülésén történik.
A Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület a 2012. április 25. ülésén dönt
a pályázatokról
A pályázat eredményéről a Képviselő-testületi döntést követően a Polgármesteri
Hivatal értesíti írásban a résztvevőket, a döntést követ 7. munkanapon belül.
A kiíró az eljárás során mindvégig fenntartja azon jogát, hogy a versenyeztetési eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
Kistarcsa Város Önkormányzata
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Pünkösdkor is ünnepelünk

A három nagy ünnepünk közül örülünk a Megváltó születésének, örülünk a megalázott Krisztus dicsőséges feltámadásának,
és örülünk pünkösdkor a Szentlélek eljövetelének.
A pünkösd mintha elfelejtett ünnep lenne. Karácsonykor vásárolunk, vendégeket várunk, ajándékozunk. Húsvétkor elmegyünk a feltámadási körmentre, megtartjuk a népi szokásokat.
Pünkösdkor megszűnnek ezek a külsőségek, hiszen az elfelejtett
ünnepen, pünkösdkor a Szentlélek eljövetelén befelé fordulunk,
lelkünkkel foglalkozunk.
Krisztus Urunk feltámadása után negyven napig maradt az
apostolokkal. Tanítja, bátorítja őket, de csodát már nem tesz. Még
mindig az előkészítés nehéz feladatát végzi, sőt felkészíti őket a
fájdalmas elválásra, a búcsúzásra. Az elválás fájdalmát azonban
enyhíti, hogy megígéri nekik: nem hagylak árván titeket. Vigasztalót, erősítőt küld hozzájuk, ez a Szentlélek. Az éltető Szentlélek
velük marad, de nemcsak velük, hanem velünk is, az egyházzal is.
Krisztus Urunk mennybemenetele után az apostolok árváknak érezték magukat, féltek, kerülték az embereket. A Szentírás
tanúsága szerint az utolsó vacsora termében voltak. Állhatatosan
imádkoztak. Velük volt Szűzanya is és egy pár jólelkű asszony,
akiknek Jézus feltámadása után megjelent. Az apostolok bezárkóztak, féltek. A félelem jogos, és indokolt volt. Arra számítottak,
hogy Jézus követőit is megbüntetik. E félelmek közepette váratlan szélvihar tört ki, majd az apostolokra tüzes nyelvek alakjában
szállt a Szentlélek. Az addig gyáva, bátortalan apostolok, az emberek közé mennek, és hirdetik Jézus tanítását. Az apostolok hősök
lettek és Jézus tanításáért vértanúhalált szenvedtek.
Ez a nap, vagyis az első pünkösd az egyház születésnapja lett.
Az apostolok bátor beszédére háromezer ember keresztelkedett
meg. A Szentlélek tüze erőssé formálta az apostolok, tanítványok
és a hívek százezrei szívét. Krisztus egyháza elindult küldetésének útján.

Református
Apostolok Cselekedetei 4,1-22
Gyülekezetünk életének örömteli eseménye a konfirmáció.
Tizenöt fiatal tett a múlt vasárnap ígéretet, hogy életükben
Jézus Krisztus hűséges követői lesznek. Az előtte való napon
adtak számot mindarról, amit alaposan megtanultak az elmúlt
években a hit alapvető szabályaiból. Mindez, ha megtartják,
segítségül lesz a számukra, hogy Isten szerint gondolkodva
tudjanak tájékozódni ebben a világban. Vajon elég csak a hit ismerete? Nem, hanem szükséges, hogy megismerjék a hit erejét
is! A hit erejéről számos helyen beszél a Biblia. Megtapasztalhatják ezt, akik nem fejezik be a gyakorló keresztyénségüket a
konfirmációval. Sajnos a legtöbben elkövetik azt a hibát, hogy
előbb hagyják abba a hívő életet, mint megismernék a hit erejét! Később pedig azzal igazolják döntésüket, hogy csak elmélet
volt, gyakorlati segítség nélkül.
Mihez kell a hit ereje? Hogy változni tudjon az ember. Például, aki mindig tudta az igazságot, nagyhangú, magabiztos, annak ahhoz szükséges az erő, hogy szelídebben tudjon reagálni.
Aki viszont bizonytalan, jelentéktelennek érzi magát, az tudjon
a hit erejével bátran kiállni az igazság mellett. Erre tanít igénkben is Péter és János apostol esete. Jeruzsálem ékes kapujában
meggyógyítottak egy bénát, amiért a Nagytanács elé hurcolták
őket, mivel arról prédikáltak nyilvánosan, hogy a csoda Jézus
által történt, akit a nép vénei megfeszítettek, de feltámadt. Bizonyára nem lehetett könnyű a vidéki, egyszerű halászembereknek a nép iskolázott, nagy tekintélyű vezetői előtt bátorsággal

A tűznek törvénye van. Telhetetlen, halad állandóan tovább,
míg mindent lángra nem lobbant. Így a fizikai tűz, mely pusztít,
rombol és tönkretesz mindent és mindenkit. A lélek tüze azonban
egészen más. Ez a tűz épít, nevel, felemel és bátorít. Ez az építő tűz
indult el első pünkösd napján, és azóta sem szűnt meg. Itt található évezredek óta Krisztus egyházában, és adott bátor igehirdetőket, szenteket és vértanukat. Minden világi és egyházi ünnepnek
van múltja, kialakulása, fejlődési ideje. Pünkösdről a Katolikus
Lexikon a következőket írja: Ezt az ünnepet már a 2. században
említik a keresztény írók. (Origines, Tertullián) Ez az ünnep olyan
régi, mint az egyház. A vallásos középkor csodálatos szép vallásos világa szeretett látványos külsőségeket is adni az ünnepeihez.
A Szentlélek eljövetelét jelző szélzúgás jelképezésére evangélium
előtt kürtöket és harsonákat fújtak. A tüzes nyelvek jelképezésére
égő kócot, később rózsákat és ostyát hullattak a nép közé. Néhol
fehér galambokat eresztettek szét a templomban.
És napjainkban? Szomorúan kell látnunk, messze van a ma vallásos élete a középkortól. De azoknak, akik még ma szentmisére
járnak, azoknak adni kell a Szentlelket a szentségeken, Jézus tanításán, és a szentmisén keresztül. Erre figyelmeztet bennünket
a Magyar Katolikus Püspöki Kar az egyház eligazító naptárán
(Direktórium) keresztül: „Ahol a holnapi napot mint pünkösdhétfőt ülik meg a hívek és nagyobb számban jönnek a templomba,
mondható a pünkösdnapi mise piros színben. Dicsőség, Hitvallás
nincs.” A nagytarcsai és a csömöri református gyülekezet pünkösdhétfőn „pünkösdi ünnepei istentiszteletet” tart, a kinyomtatott programjuk szerint. Dicséret illeti őket.
Elismerés hangján szólunk az államról, hiszen pünkösdhétfőt
munkaszünetes nappá nyilvánította. Értékeljük mi is ezt a napot
pünkösdi énekkel, imával, szentmisével. Földi küldetésünk útján
ne akarjuk elfelejteni az ünnepeket.
Somlai József ny. plébános.

Konfirmáció
szólni. Észre is vették bátorságukat a nagytanács tagjai, akik
nemcsak azon csodálkoztak el, hogy nyilvánvaló csoda történt,
hanem azon is, hogy az általuk iskolázatlan embereknek tartott
tanítványok milyen bátran hirdették az Igét. Az apostolok a hit
erejével bátran kiálltak Jézus feltámadásának igazsága mellett.
Ma sem ahhoz kell az erő, hogy valaki meg merje tenni, amivel a többiek elrontják az életüket! Ahhoz csak a nevelőkkel,
szülőkkel szembeni pimaszság kell. Ahhoz kell az igazi erő,
hogy valaki merjen bölcsebben, erkölcsösebben élni, mint kortársai! Ahhoz nem kell különösebb erő, hogy valaki az emberekre hallgasson, pláne a többségre, a közvéleményre! Ahhoz
viszont erő kell, hogy nemet mondjon minderre, és inkább hallgasson Istenre, mint emberekre. Ahhoz kell erő, hogy valaki ne
próbáljon ki mindent. Felkeljen reggel, és részt vegyen az istentiszteleten. Az emberek általában nem hitetlenek, csak nincs
erejük vasárnap egy kicsit korábban felkelni, nincs idejük… - és
lassan már semmihez sincs kedvük. Ahhoz kell erő, hogy valaki önként magára vegye a másik terhét.
Jézusnak sem volt könnyű másképpen élnie, mint a társai.
Ezért is adták keresztre. Jézus ugyanúgy segíteni tud nekünk
is, mint Péternek és Jánosnak, hogy meg tudjunk állni egy nehéz helyzetben, és ki tudjuk mondani, amit Isten bízott ránk:
az igazságot, a bocsánatot, a vigasztalást. Aki megtapasztalja
a hitnek ezt az erejét, meglátja a keresztyénség értelmét is, és
nem csak kötelességet lát benne!
Riskó János református lelkész
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R.H.Dental

Fogorvosi rendelôk és Fogtechnikai laboratórium
Kistarcsa, Árpád vezér u. - Szt. László u. sarok

Várjuk kedves pacinseinket fogorvosi rendelőinkben!
Extra minőségű fogpótlások kedvező áron (cirkon hidak).
Konzerváló fogászat és felnőtt fogszabályozás.

Akciós áron cirkon hidak és implantációk!
Kistarcsai privát rendelésünk:

Hétfő és szerda: 16-20 Dr Répay Klára
Szerda 9-14 és péntek 14-20 Dr Farczádi Tímea
Szombaton 9-14 sürgősségi ellátás

BEJELENTKEZÉS: (06-28) 472-400 (munkaidőben)
(06-30) 251-61-60 és (06-30) 823-34-64 (non-stop)
rhdental@rhdental.hu
www.rhdental.hu www.szajapolas.com

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Mosogatók, fürdőszobai lefolyóvezetékek,
csatornák tisztítása.
Elektromos gépekkel.
25 éves gyakorlattal!
GARANCIÁVAL!

Tel.: 06-20/941-3592
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TUJA- ÉS VIRÁGVÁSÁR
Dísznövények, gyümölcsoltványok,
cserjék, lombosfák,
sziklakerti örökzöldek,
évelôk, sziklák,
talajjavító anyagok, virágföldek.

Felújítás alaptól a tetőig – kérdések és válaszok 4. rész
A fűtési rendszer cseréje az egyik legnagyobb átalakítással járó munka egy ház életében. A régi típusú épületekben leggyakrabban előforduló
fűtési mód a helységenként elhelyezett ún. konvektoros fűtés, amely – lássuk be – a leggazdaságtalanabb. Aki ilyen módon fűti az otthonát,
nyilván tudja, hogy a fűtésre fordított energia nagy része az utcára távozik.
Két lehetőség kínálkozik ezen berendezések korszerűsítésére: az egyik, hogy a meglévő helységfűtést új, korszerűbb konvektorra cserélik, azért
hogy a gázfogyasztása kevesebb legyen és így pénzt spóroljanak; ezen berendezések ára 23-85 ezer Ft között mozog. A másik, hogy kondenzációs
gázkazánnal fűtött radiátorokkal váltják fel a meglévő konvektorokat. Ez esetben a teljes fűtés cseréje a szereléssel együtt kb. 2 millió Ft-ba kerül.
Nyilván egy ilyen beruházás jóval többe kerül, mint az első verzió, de pályázati támogatással, hosszabb távon többet takarítunk meg vele.
Sok ilyen „kockaházban” van központi fűtés. A kazán cseréje önmagában nem megoldás, mert ezekben a rendszerekben sok víz van, amit a
korszerű kazánok keringető szivattyúja nem képes megforgatni (rosszabb lesz a hatásfok). De, ha a radiátorokat is cseréljük, akkor kb. 1 millió
Ft-ból „megúszható” a fűtéskorszerűsítés. Amennyiben „csak” a kazánt cseréljük, lehetőleg jó hatásfokút válasszunk. Ha ez kondenzációs, akkor
250.000 Ft-tól beszerezhető; de lehet, hogy jobban jár, ha egy korszerű „sima”gázkazánt választ, mert ebből nem biztos, hogy kell az általánosságban
elterjedt 24 kW-os. (Megjegyzés: a régivágású fűtésszerelők fejében még mindig ez a szám jelenik meg, ha a tulajdonos a beszerzendő fűtőkészülék
teljesítményéről kérdezik. Azt nem teszik hozzá, hogy a nagy teljesítmény nagy gázfogyasztást is eredményez a használat során. Létezik már 8
kW-os kazán is! Ha az Ön háza jól szigetelt, nem szükséges magasabb teljesítményű fűtőberendezést kifizetnie, sőt ha jó szakemberre bízza
házának a fűtés átalakítását, akkor ő azt is elmondja, hogy van olyan kondenzációs gázkazán, amely 4,5 kW-ig leszabályoz!
Új házaknál már bevett szokás, hogy a gépészeti tervek szerint beépítésre kerül egy vízteres kandalló vagy cserépkályha is. Ez megvalósítható egy
felújítás során is. A központi fűtésre csatlakoztatva komoly mértékben – akár 40 %-kal is – lehet csökkenteni a fűtésre kifizetett gázszámla összegét.
Sokakban felmerül, hogyan lehetne a gázt teljes mértékben kiváltani a felújítások során is?
Hááát, tökéletes megoldás nincs, mert szeretjük a kényelmes életet; ezért olyan megoldások, mint a fát és szenet rakok a kandallóba egész télen,
vagy nagy mennyiségű napkollektorral próbálom a padlófűtést rávenni karácsonytól február végéig a fűtésrásegítésre kevés órányi napsütéssel,
nem működnek sokáig. A spórolós életmóddal együtt is kell tudni élni.
Mi megpróbálunk segíteni az Ön fűtési rendszerének korszerűsítésében
is; keressen meg bennünket, ha kevesebbet szeretne fizetni a következő
fűtési szezonban.
Segítséget szeretne kapni a háza, lakása felújításához? Keressen
meg minket személyesen vagy email-ben! – Coll-Stock – mérce

az építkezésben.
folytatjuk…

Hitkó László (x)
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KOCSIS TÜZÉP KISTARCSA
2143 Kistarcsa, Móra Ferenc u. 81.

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

Minden, ami

építőanyag…

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

…alaptól a tetőig
Térkövek és kertépítő elemek
akciója: pl. 6 cm-es parkettkő
2080 Ft/m² 1920 Ft/m²
plusz minden 5. szegélykő féláron!
40x40-es járdalap
340 Ft/db 300 Ft/db
60x40-es gyeprács
595 Ft/db 550 Ft/db
Gipszkarton és tartozékok akciója:
+ a gipszkarton csavarok
ajándékba!
Tüzifa hasítva darabolva 2400 Ft/q
kuglizva 2300 Ft/q
méterben 2200 Ft/q
10 mázsánként ajándék alágyújtós

Szerezze be téli tüzelőjét nyári áron!

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

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

AKCIÓ!
10 cm vastag
komplett rendszer
br.

2342 Ft/m²
ESTI KÉPZÉS

MINDEN KOROSZTÁLY RÉSZÉRE

Mihály Dénes Szakképző Iskola
Kistarcsai Telephelye 2012. szeptemberi kezdéssel OKJ-s
képzéseket indít esti tagozaton az alábbi szakmákban:
Az új OKJ átalakítja a szakmákat, ezért ebben a formában
utoljára indíthatók:
Alapfokú képzés:
IRODAI ASSZISZTENS: irodai feladatok ellátásra készít fel. (Számítógépes ismeretek, gépírás…)
SZÁMÍTÓGÉPSZERELŐ ÉS – KARBANTARTÓ
Szükséges feltétel: 10. évfolyam, 1998/99 előtt végzetteknél 8 általános elvégzése
Középfokú képzés:
INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA - jól használható hálózati
és hardveres ismereteket szerezhetnek a hallgatók.
Szükséges feltétel: érettségi megléte
Felsőfokú képzés:
PÉNZÜGYI SZAKÜGYINTÉZŐ: széles elhelyezkedési lehetőség.
Célunk olyan szakemberek képzése, akik jártasak lesznek a pénzés hitelgazdálkodási folyamatok szabályozásában, pénzügyi döntések előkészítésében.
Szükséges feltétel: érettségi megléte
Képzéseink 2 évesek.
Jelentkezni és érdeklődni Fekete Ilonánál lehet a 06-70-933-6307-es telefonszámon a hét minden napján. BEIRATKOZÁS: június 21-én (csütörtök)
15:00-18:00 óra között a képzés helyszínén: Simándy József Általános
Iskolában. Cím: 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3. az uszoda mellett.

Mottónk: Tanulj, hogy tudj változni!
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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

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

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

www.vitalitasfogaszat.hu

A PostaTakarékosKönyvet azon Ügyfeleinknek
ajánljuk, akik szeretnének valamilyen célból
takarékoskodni, de nem tudnak hosszú távon
rendszeres havi díjfizetéssel járó megtakarítási formát vállalni
Mikor érdemes PostaTakarékosKönyv szerződést kötni?
Az életpálya bármely pontján
Ha szeretne egy kis pénzügyi tartalékot képezni
Ha évente egyszer, illetve nem rendszeresen tud félretenni
Ha gyermekének/unokájának szeretne valamit venni,
amelyre kisebb összegek befzetésével takarékoskodna
Ha gyermekének/unokájának ballagásra, szülinapra egy kisebb összegű megtakarítást ajándékozna
2143 Kistarcsa, Iskola u. 6.
06-28/470-841
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