Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

2012. 07. szám

2

A város hírei

kistarcsai híradó

Igazgatási szünet a Polgármesteri Hivatalban
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatalában
2012. július 23. napjától 2012. augusztus 3. napjáig igazgatási szünet lesz.
Ezen időszak alatt a Polgármesteri Hivatal – az előre nem látható halaszthatatlan ügyek
intézése kivételével – zárva tart.
Az anyakönyvi ügyeket naponta 8.00-12.00 óra között intézhetik.
A hivatal működési körében fellépő veszélyhelyzet, baleset, elemi csapás, életveszély,
súlyos kár esetére telefonos ügyeletet biztosítunk.
A bejelentések fogadása 8.00-12.00 óra között a hivatal központi telefonszámán keresztül, azt követően pedig a 06-20-445-9560 mobil számon történik. Megértésüket és
együttműködésüket köszönöm.
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző

Nemzetközi szemináriumot szervezett a KIKE
A Kistarcsai Kulturális
Egyesület a nácizmus és
a sztálinizmus áldozataira emlékező nemzetközi
szemináriumot rendezett
„ A tábor szomszédságában” címmel 2012. június
18. és 23. között, a gödöllői Mater Salvatoris Házban. Ezt a rendezvényt az
Európai Unió által meghirdetett „Aktív európai
emlékezet” program keretében szerveztük.
A Kistarcsán egykor
működő internálótábor
emlékére megvalósult
rendezvény
külföldi
résztvevői tíz országból
A szeminárium résztvevői
– Bulgária, Dánia, Észtország, Görögország, Hollandia, Lengyelország, Lettország, Románia, Spanyolország és
Szlovákia – érkeztek. Sajnos, a többségében fiatalokból álló társaságot nehéz volt kezelni.
Közülük sokan most vettek részt először európai uniós projektben, mások pedig az ifjúsági cserékhez szoktak. Nem készültek fel eléggé, unták a kötelező programokat, azt hitték
bulizni jöttek. Persze voltak érdeklődők is, különösen azok, akiknek van valamilyen családi érintettségük a nácizmus vagy a sztálinizmus borzalmaival kapcsolatosan.
Sajnos a HÉV felújítási munkálatai még nehezebbé tették a Máriabesnyőre történő,
amúgy sem egyszerű közlekedést, így igen gyér volt a kistarcsaiak részvétele.
A szemináriummal még nem fejeződött be a projekt, mert kell csinálnunk róla nyomtatott kiadványt, DVD-t és honlapot is. Ebben a mostanihoz hasonló összefogásra lesz majd
szükség. Megragadva a lehetőséget, ezúttal is megköszönjük a szeminárium lebonyolításában közreműködő KIKE-sek aktivitását.
Kereszti Ferenc

Olvasóink írták

Kistarcsai föld a világűrben
Tisztelt Főszerkesztő úr!
Talán érdekli Önt, és
a kistarcsaiakat, hogy
Charles Simonyi - a
magyar lobogók mellett
- egy csipetnyi magyar
földet is felvitt magával
a világűrbe. Ez a pár talajmorzsa Kistarcsáról,
anyósom kertjéből származik.
Tisztelettel üdvözli:
Schuminszky Nándor

Ültetvények összeírása
2012. június 1. és november 30. között a
Központi Statisztikai Hivatal megbízásából igazolvánnyal ellátott összeírók az
alma, körte, kajszi és őszibarack ültetvények statisztikai célú felmérését végzik Kistarcsán is. Kérjük, hogy segítsék
munkájukat a szükséges információk
megadásával, továbbá felkérésükre biztosítsák a zárt területekre való bejutást.
Az összeírók összesen 993 településen
végzik az ültetvények felkeresését, ennek során 8700 kérdőívet töltenek ki.
Az agrárgazdaság megalapozott irányításához, ezen belül az értékesítés
és az export tervezéséhez, a fejlesztési
koncepciók kidolgozásához, valamint
a közösségi támogatások elnyeréséhez
alapvető követelmény, hogy pontos ismeretekkel rendelkezzünk – többek
között – a Magyarországon termesztett
egyes gyümölcsfajok termelésének jellemzőiről.
Magyarország uniós tagországként
először a 2007. évi felméréssel tett eleget
az ötévenkénti összeírási kötelezettségének, ami szerint a kötelezően vizsgálandó négy gyümölcsfaj (alma, körte, őszibarack és kajszi) által elfoglalt területek
összeírását kellett végrehajtani.
A Központi Statisztikai Hivatal a
2006. évi XLVIII. törvény alapján 2012ben ismét gyümölcsösültetvény-összeírást hajt végre, ami ugyanarra a négy
gyümölcsfajra terjed ki. Az adatfelvétel
után megfigyelés alá veszik az egyes
gyümölcsfajok kijelölt ültetvényeit.
Az összeírás előkészítése és lebonyolítása, az adatgyűjtés végrehajtása, az
adatok feldolgozása és az összesített
eredmények nyilvánosságra hozása,
illetve az Európai Unió felé fennálló
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a törvényi előírások alapján a KSH
feladata.

Családi napközi támogatás

Az önkormányzat 2012. szeptember 1. és 2013. március 31.
közötti időtartamra két családi napközivel kötött ellátási
szerződést 1-3 év közötti kistarcsai lakóhellyel rendelkező
gyermekek ellátására, 14-14 férőhellyel:
Csodasziget Családi Napközik Nonprofit Kft. (2143 Kistarcsa, Árpád u. 20.) és Julcsi Csoda Manodája Családi Napközi
Közhasznú Nonprofit Kft. (Kistarcsa, Bellus József u. 32/A.)
Az Önkormányzat az igénybevétellel arányosan maximum
26.000,- Ft/fő/hó támogatást nyújt az igénybevevő, igazoltan
munkahellyel rendelkező szülők részére.

Könyvtár nyári nyitvatartása

Kedves Látogatók! A könyvtár
nyári nyitvatartása 2012. július
23-tól augusztus 3-ig az alábbiak
szerint módosul: H-P: 8-12 óráig

Apróhirdetés

Oktatás
10 éve gyakorló középiskolai tanárnő
matematika, fizika, angol nyelv oktatását
vállalja. Pótvizsgára, érettségire, nyelvvizsgára felkészítés. Érdeklődni: 06-30524-1208-as telefonszámon lehet.
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Veszélyes fa okozott balesetet – fás szárú növények kezelési előírásai
Kistarcsán 2012. június 1-jén egy szeles
nyári napon az Aulich Lajos utcai
temetőben a bejáratnál, illetve az irodaépület előtt lévő sétányon a meggallyazott,
de már kiszáradó fák alatt történt egy súlyos baleset. A korábbi szeles időnek és a
fa korhadásának köszönhetően az egyik
magas sorfáról, nagy felületű fakéreg zuhant alá, olyan szerencsétlenül, hogy egy
arra elhaladó, temetésre igyekvő fiatal
lányt megsebesített. A lehulló fakéreg a
lányt elsodorta és az arcán csúnya vágási
sérüléseket okozott. A fiatal lány kórházba került, ahol a több napon túl gyógyuló
sebeit ellátták.
Bár a temető ezen része nem önkormányzati, hanem egyházi fenntartású, az
önkormányzat fontosnak tarja, hogy a temető megközelítése, a temetőben végzett
munka és sírgondozás során senkit ne érjen ilyen és ehhez hasonló baleset. Ennek
érdekében polgármester úr levélben kérte a temető üzemeltetőjét, a SZIGÜ Kft.-t,
hogy a temető területén lévő balesetveszélyessé vált fák visszavágást, szükség szerinti eltávolítását haladéktalanul végezzék
el. A SZIGÜ Kft. a munkákat el is végezte,
továbbá levelében arról tájékoztatatta az
önkormányzatot, hogy a balesetet szenvedett hölggyel és családjával a balesetet követően folyamatosan tartják a kapcsolatot
és egyeztetnek arról is, hogy miben tudnak segíteni a családnak.
Fentihez hasonló balesetek megelőzése
érdekében az alábbiakra hívjuk fel a Tisztelt Lakosság figyelmét.
Fás szárú növény az ingatlan azon részén
és oly módon telepíthető, hogy az – figye-

lemmel az adott faj, fajta tulajdonságaira,
növekedési jellemzőire, szakszerű kezelésére – az emberi életet és egészséget nem
veszélyeztetheti, a biztonságos közlekedést
nem akadályozhatja, valamint nem okozhat kárt a meglévő építményekben, létesítményekben, és nem akadályozhatja azok
biztonságos működését.

Az üzemeltető azóta kivágta a veszélyes fákat

A használó köteles gondoskodni az ingatlanon lévő fás szárú növények fenntartásáról, az adott faj tulajdonságainak megfelelő szakszerű kezeléséről (így különösen
víz- és tápanyag-utánpótlásról, metszésről,
növény-egészségügyi beavatkozásról), valamint szükség szerinti pótlásáról. Tilos a
fás szárú növények felületének jogellenes
– az előzőekben foglaltakkal ellentétes –
megsértése, csonkítása, továbbá részeinek
közvetlen vagy közvetett károsítása.
A használó köteles gondoskodni az ingatlanán lévő fás szárú növények emberi
életet, egészségét veszélyeztető részeinek
eltávolításáról, továbbá köteles gondos-

Aranykavics idei nyertese
Mátyás Norbert
A Kistarcsai Kulturális
Egyesület kuratóriuma
tizenkettedszer döntött az Aranykavics Díj
odaítéléséről. A pályázatokat ezúttal is elek
tron ikus úton kértük
be, de az egyik pályázó
másodszorra is csak
formahibásan tudta benyújtani – szerencsére
a végeredmény szempontjából nem volt különösebb jelentősége.
A díjat átadja Kereszti Ferenc, a KIKE elnöke
Az ünnepélyes átadásra a Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény évzáró ünnepségén került sor, 2012. június 21-én.
A nyertes Mátyás Norbert öt pályázó közül lett a 2012-es Aranykavics Díj – és a vele járó aranykavics, oklevél, valamint 93 000 Ft-nyi
(az idei minimálbér) készpénz – tulajdonosa. A méltatást Lukács Cecília olvasta fel, a díjat Kereszti Ferenc adta át. Norbertnek és a többi
pályázónak – akik ajándékkönyvet, emléklapot és egyéves KIKE
tagságot kaptak – jövőbeni tanulmányaikhoz és egyéb tevékenységeikhez sok sikert kívánunk!
KIKE

®

kodni a fás szárú növények emberi életet,
egészségét veszélyeztető származékainak,
így különösen ágak, virágzat, termés, levelek összegyűjtéséről. A használó mentesül
az összegyűjtési kötelezettség alól, amen�nyiben a humuszképződés nem ellentétes a
terület rendeltetésével.
Amennyiben az ingatlan tulajdonosa/
használója nem tesz eleget a fenti kötelezettségeinek, a települési jegyző az ismertetett fenntartási és kezelési feladatok,
továbbá a telepítési előírások teljesítésére
kötelezheti.
Felhívjuk továbbá a Tisztelt Lakosság
figyelmét, hogy a közterületen lévő fás
szárú növény kivágását a fás szárú növény
helye szerint illetékes jegyző engedélyezi.
Az engedély megszerzésére irányuló kérelem formanyomtatványa letölthető a honlapunkról (www.kistarcsa.hu/Polgármesteri Hivatal/Nyomtatványok/Fakivágási
engedélykérelem), továbbá beszerezhető
a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán. A nyomtatványon megtalálható a vonatkozó jogszabály pontos megnevezése,
amelyben bővebben is olvashatnak a fás
szárú növények ültetési, kezelési előírásairól, továbbá amelyben meghatározásra
kerültek azok a fajok, amelyek egyedeivel
a kivágott fák pótlása nem megengedett.
Fontos tudnivaló a közterületen tervezett
faültetéssel kapcsolatban, hogy a közút területének határától számított két méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához a közút kezelőjének a hozzájárulását
is be kell szerezni. Ilyen irányú kérelmet
szintén a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.

Tisztelt Olvasóink!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy Kistarcsa Város
Önkormányzatának honlapja megtalálható a Facebook-on!
Keressenek meg minket a közösségi oldalon Kistarcsa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala néven, és kattintsanak a fôoldal legfelsô mezôjében a „Tetszik” gombra, és értesüljenek
elsô kézbôl a legfrissebb hírekrôl!
Polgármesteri Hivatal Szervezési Iroda

Deáktanya programjai

2012. július 26. Perna Miklós: A kávé sokszínűsége
2012. augusztus 2. Varga Böbe: A lakberendező álma
2012. augusztus 9. Dudits Dénes: Mindennapi függőségeink
2012. augusztus 16. Tanka László: Világtalálkozó
2012. augusztus 23. KIKE: Észtországi benyomások
2012. augusztus 30. Deák Mór: Elfogyott a tinta
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
Nyári szünet a Csigaházban

A Művelődési Ház júliusban szünetel, a megrendezésre
kerülő vásárokról és egyéb szabadidős programokról a
www.kistarcsamuvhaz.hu oldalon tájékozódhatnak.
További információ:
Szilárdi László 06-28-507-147
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A válság terheinek minél nagyobb részét igyekszünk levenni
a magyar emberekről, a hazai vállalkozásokról
Interjú Vécsey László országgyűlési képviselővel
Vécsey Lászlóval Pest Megye 4. számú Gödöllői
Egyéni Választókerületének országgyűlési
képviselőjével januárban készítettünk utoljára
interjút. Ígéretünket tartva félévente megkeressük kérdéseinkkel.
Hétköznapi értelemben fél év nem nagy idő, de
a mostani magyar bel-és külpolitikában egy
ekkora időintervallum mérföldkőnek számít.
A kormányban több személyi változás történt,
Brüsszel továbbra is kettős mércével tekint a
Kelet-Közép-Európai országokra, különösen
Magyarországra. Az első negyedévre várt
gazdasági növekedés elmaradt. A görög válság
nem oldódott meg, a jövő évi költségvetés kialakításához több adót is kénytelen lesz bevezetni a kormány, a tervezet szerint súlyos milliárdokat vesznek el az önkormányzatoktól.
Hírértéke a felsoroltaknak van, pedig ebben
az európai gazdasági válsággal nehezített helyzetben Magyarország több olyan eredményt is
elért, amiről érdekes módon nem beszélnek
Brüsszelben és sajnos Magyarországon se,
például hazánk kapta a legkevesebb pénzügyi
támogatást (segélyt) az uniótól. Ezen felvezetés
tükrében kérdeztük a képviselő urat.
Sikerült-e kimozdulnunk a tavalyi mélypontról?
A kormányban végbement személyi változások
azt tükrözik vissza, hogy Magyarország gyökeres átalakításának időszaka befejeződött, illetve
bizonyos részterületeken év végéig befejeződik.
Mostantól az új rendszer konszolidációs időszaka következik, ehhez kell igazítani a kormányzati struktúrát.
A brüsszeli (és tegyük hozzá: washingtoni)
kettős mérce abból fakad, hogy az uniós (és az
amerikai) bürokrácia számára szokatlan a nemzeti érdekek következetes képviselete. Nem tudnak mit kezdeni velünk, de a nehezén szerintem
már túl vagyunk: egyre több ország követi a
példánkat, alkalmazza a magyar megoldásokat.
Nevezetesen: a válság terheinek minél nagyobb
részét igyekszünk levenni a magyar emberekről, a hazai vállalkozásokról, és az igazságos
közteherviselés elve mentén ezeket átterheljük
a bankokra, a multinacionális cégekre, energiaszolgáltatókra, távközlési hálózatokra, amelyek
korábban részben kibújtak ezen terhek alól.
Ellendrukkereink arról szoktak siránkozni,
hogy ezeket a terheket majd áthárítják a magyar
lakosságra. A 2011-es adatok azonban azt mutatják, hogy ez legfeljebb néhány százalékban
sikerült nekik, ebbéli szándékaiknak éppen a
piac szabott korlátot. Több mint kilencven százalékban ezek a cégek viselték a terheket, s ez
a magyar emberek, családok, kisvállalkozások
zsebében több százmilliárdot hagyott tavaly.
A 2010-es kormányváltás Magyarországot ros�szabb állapotban találta, mint Görögországot.
Indokolt és tanulságos tehát, ha társadalmi,
gazdasági, pénzügyi helyzetünk változásait a
jövőben is összevetjük a görögökével.

Valóban erős balliberális, uniós ellenszélben
maradtunk talpon. Ez a magyar társadalom hihetetlen érettségét, erejét, öntudatát dicséri. Az
eredmény nem is maradt el: az Unióban „ejtették” a kohéziós alapjaink zárolási szándékát,
ezzel megszüntették a szocialista-szabaddemokrata kormányoktól örökölt egyik aknát, az
ellenünk 2004 óta folyó túlzott deficit eljárást,
és legkésőbb ősszel már aligha bújhatnak ki az
IMF megállapodás megkötése alól.

Vécsey László országgyűlési képviselő

Társadalmunk jelentős hányadának közérzetét javítja, hogy jövőre végre megszűnhet a
„félszuperbruttó” a személyi jövedelemadózásban.
Összegezve: az elmúlt két évre alapozva a
negyedik negyedévben jó eséllyel megállhat a
magyar gazdaság zsugorodása, megkezdődhet a szerény növekedés, ami például fokozott
ütemben teremt munkahelyeket. Minden ennek
érdekében történik.
Magyarországon már az átlagember is megtanulta a makrogazdasági fogalmakat. Szinte
mindenki tudja, hogy a gazdasági növekedés külföldi tőke nélkül nem megy. Fontos
lenne a foglakoztatás arányát is növelni. Jó
lenne a keleti piacokat bővíteni. Ezt azért
is említem, mert a polgármester úrnak egészen jó információi vannak erről a témáról.
Az Interparlamentáris Unió Magyar-Orosz
Parlamentközi Baráti Tagozatának elnökeként részt vett május végén az Egységes
Oroszország Párt XIII. kongresszusán
Moszkvában. Gondolom, hogy személyesen is
megtapasztalta, hogy az oroszok hogyan közelítenek ehhez a kérdéshez?
Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy
az EO Párt kongresszusát megelőző nemzetközi
kerekasztal tanácskozáson én ismertethettem a

Fidesz álláspontját a Putyin elnök által felvetett
Eurázsiai Unió koncepciójával kapcsolatban.
A Fidesz egyértelműen a „keleti nyitás” mellett kötelezte el magát. Ezt mutatják a Kínával,
Délkelet-Ázsiával, Indiával, az arab világgal,
Kazahsztánnal és más keleti országokkal megújuló kapcsolataink. Ennek keretében nyitottan
és nagy figyelemmel fordulunk az oroszok kezdeményezése felé, melynek első eredményeként
Fehéroroszország és Kazahsztán részvételével
megalakul az ún. Egységes Gazdasági Térség,
egy szabadkereskedelmi övezet gyakorlatilag
Kínától Lengyelországig.
Pragmatikus alapon a gazdasági, kereskedelmi együttműködés kiterjesztésének új lehetőségeit keressük, s az orosz fél részéről van is erre
fogadókészség.
Az oroszok nagyon racionálisan, a volt
szovjet tagköztársaságokat máig összekötő
szálak mentén, a közös érdekekre és előnyökre apellálva igyekeznek építeni a rendszert.
Hangsúlyozzák a más gazdasági erőközpontokkal, így az Európai Unióval való együttműködési szándékukat. Persze látható, hogy hosszú
lesz az út. Oroszországnak komoly versenytársai akadnak a posztszovjet térségben, s elevenek az „orosz medvét” övező történelmi félelmek és fenntartások is.
A fejlesztéseket és a beruházásokat tekintve a
gödöllői választókerület településeinek van-e lehetősége 2013-ig uniós támogatásokat lehívnia?
Természetesen van! A pályázati rendszer, az intézményi háttér hatékonyságának fokozásával a
kormány igyekszik elősegíteni az európai pénzek beáramlását. Idén ősztől az önkormányzatok és a hazai vállalkozások számára kezdetben
ötvenmilliárdos, felülről nyitott pályázati önerő
alap nyílik, hogy a még rendelkezésünkre álló
uniós forrásokat gyorsított ütemben lehessen
lehívni.
Ez nagyon indokolt, mert a jövő év végéig még
elképesztően nagy összeget, három-négyezer
milliárd forintot kell a folyamatban lévő beruházásokon elszámolni, illetve új pályázatokkal
minél gyorsabban, hatékonyabban „felszívni”.
Ez a lehetőség természetesen választókerületem
önkormányzatai számára is nyitva áll.
A képviselő úr május 8-án vette át Orbán
Viktortól a kibővített gödöllői központú választókerületi elnöki kinevezését. A Fidesz
képviselőjelöltjeit várhatóan csak 2013 végén
véglegesítik, de a választókerületben sokan
biztosra veszik, hogy ön lesz 2014-ben a Fidesz
képviselőjelöltje!
A választókerületi elnöki megbízás feladatra
szól és sok-sok munkát jelent. Az eddigi hét településsel szemben az új, Gödöllő központú 6.
számú országos egyéni választókerületbe tizenhét település tartozik. Nekem ezt a munkát kell
elvégeznem. Jóslásokba bocsátkozni, találgatni
arról, hogy mi lesz 2013 végén, szerintem nem
érdemes.
Polgár
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Lezárult az ivóvízminőség-javító pályázat második üteme

Kistarcsa és Kerepes több mint egymilliárd forintot nyert
Az előzményekhez hozzátartozik,
hogy 2009 decemberében hozta létre
Kerepes Nagyközség Önkormányzatának és Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Szilas-Menti Ivóvízminőség-Javító
Önkormányzati Társulást. A Társulás elsődleges célja, hogy az önkormányzatok közösen, hatékonyan lépjenek fel a településeken
szolgáltatott ivóvíz minőségének
javításáért, valamint az ennek megvalósítását szolgáló közös pénzalap
létrehozásáért. A program lehetővé
teszi az ivóvíz-minőség javítását és
az ivóvíz Európai Unió által előírt
Franka Tibor, Zsiák Péter
határértékek teljesítését, és ezzel a
és ifj. Juhász István a tavalyi
csecsemővíz problémájának megprojektzáró sajtótájékoztatón
szüntetését. Emellett a program lehetőséget nyújt a ma már elavult és az érintett települések egyes
részein ellátási problémákkal járó vízvezetékrendszer megújításá-

ra. A Társulás 2010. március 3-án a KEOP-7.1.3.0/09 számú 1 047 555
000,- Ft összköltségű ivóvízminőség-javító pályázaton sikeresen indult. Az Önkormányzati Társulási Tanács a programot 2010. májusában indította, és az első szakasz 2011. szeptember 27-én zárult. Az
első ütemben a legfontosabb feladatok közé tartozott az elvi vízjogi
engedély megszerzése, az előzetes tervek és tanulmányok, az RMT
(Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány) és CBA (költség-haszon
elemzések) elkészítése. Utóbbi tanulmányok 38 millió forintba kerültek, amire 85%-os támogatást kaptak. A második, kivitelezési
szakaszra ezután adták be a pályázatot, amit 2012 júniusában nyertek el. A projekt teljes összege a költségvetés pontosításával nettó 1
153 575 000 forintra módosult. A projekt megvalósításához nettó 906
490 575 forintot a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A társulásra háruló önerő 247
084 425 forint, amit pályázati forrásból kívánnak biztosítani. A támogatások elnyerésével az Önkormányzati Társulás fedezetet tud
biztosítani a végtervezésre, a víztisztító megépítésére, a hálózat karbantartására és a kivitelezés finanszírozására. A Társulási Tanács elnöke Zsiák Péter kistarcsai képviselő elmondta, hogy a megkötendő
támogatási szerződés szerint a teljes beruházással 2015 első félévéig
végezni kell.

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 11/2012.(II.24.) 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 befizette, 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. augusztus 22. 12.00 óra
Benyújtás helye: Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal 2143. Kistarcsa,
Szabadság u. 48. Ügyfélszolgálati Iroda
A pályázatok bontása: 2012. augusztus 22. a Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottság ülésén történik.
A Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület a 2012. augusztus 29-i
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
Duguláselhárítás –
nyilvánítsa.
falbontás nélkül.
Kistarcsa Város
Önkormányzata

Víz, gáz, központifűtés szerelés.
Ázások, csőtörések megszüntetése.
WC-k, mosdók, tartályok cseréje.
Telefon: 06-1-402-43-30, mobil: 06-20-491-50-89
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Kistarcsa Város Önkormányzata
nyilvános pályázatot hirdet

Kistarcsa Város Önkormányzata
nyilvános pályázatot hirdet

a Kistarcsa 1393/6/A/13 természetben a Deák Ferenc
utca 2. szám alatti,

a Kistarcsa 1393/6/A/14 hrsz.-ú természetben a Deák
Ferenc utca 2. szám alatti,

az Oázis üzletház emeletén lévő önkormányzati tulajdonú

29,25 m2 alapterületű üzlethelyiség
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. augusztus 22-én 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 29,25 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
kapcsolatosan, és az elsőnek elfogadott pályázó visszalép a pályázattól,
úgy a következő legmagasabb vételárat kínáló pályázó a nyertes.
Kistarcsa Város Önkormányzata tájékoztatja a pályázókat, hogy a
meghirdetett ingatlanra a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg.
Kistarcsa Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot a pályázat
eredménytelenné nyilvánítására. További információk kérhetőek a
Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási ügyintézőjétől:
2143 Kistarcsa, Szabadság út. 48, illetve telefonon: 06-28/470712/139 mellék.

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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. augusztus 22-én
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, 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,
abban az esetben, ha a beérkező ajánlatok a jelen pályázati
hirdetményben megjelölt ingatlanra vonatkozó értékbecslésben
meghatározott összeget nem éri el. Kistarcsa Város Önkormányzata
tájékoztatja a pályázókat, hogy a meghirdetett ingatlanra a Magyar
Államot elővásárlási jog illeti meg. További információk kérhetőek
a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási ügyintézőjétől:
2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48, illetve telefonon: 06-28/470-712/139
mellék.

az Oázis üzletház emeletén lévő önkormányzati tulajdonú

19,52 m2 alapterületű üzlethelyiség
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. augusztus 22-én 12 óráig lehet
pályázni, a vétel tárgyának, és összegének megjelölésével.
A pályázatot zárt borítékban „Pályázat az 1393/6/A/14 hrsz.-ú,
Deák Ferenc u. 2. szám alatti Oázis üzletházban lévő 19,52 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
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. További
információk kérhetőek a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási
ügyintézőjétől: 2143 Kistarcsa, Szabadság út. 48, illetve telefonon:
06-28/470-712/139 mellék.

Kistarcsa Város Önkormányzata
nyilvános pályázatot hirdet
a Kistarcsa 1645 hrsz.-ú természetben

a Széchenyi u. 88-90 szám alatti társasházban
lévő társasházi albetéteire:
Hrsz.

eszmei hányad

m2

besorolás

1645/B/1,
1645/C/2,
1645/C/3
1645/C/4

29/304
39/304
26/304
103/304

29
39
26
103

lakás
lakás
lakás
egyéb helyiség

A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb összegű vételár
megfizetésére tesz
ajánlatot. Pályázni az albetétekre csak együttesen lehet.
Az ingatlanrészek megvételére 2012. augusztus 31-én 12 óráig lehet
pályázni, a vétel tárgyának, és összegének megjelölésével.
A pályázatot zárt borítékban, „Pályázat a Kistarcsa 1645/B/1,
1645/C/2, 1645/C/3 és az 1645/C/4 hrsz.-ú, természetben a
Széchenyi u. 88-90 szám alatti társasházban lévőönkormányzati
tulajdonú albetétek 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 az 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 ingatlanok közül a 1645/C/4
hrsz.-ú albetétre 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.
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Pályázat az Eperjesi út 19. sz. alatti ingatlan eladására
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.) számú 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 Kistarcsa, Eperjesi u. 19. sz. alatt található, „kivett általános iskola” művelési ágú 11 101 m 2 nagyságú ingatlan.
3. A pályázat célja, jellege: Forgalomképes önkormányzati tulajdonú
ingatlan értékesítése, nyilvános pályázati eljárás során.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát:
a) a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására;
b) az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre;
c) a vételár vagy ellenszolgáltatás összegére;
d) az ajánlati kötöttség vállalásáról szóló nyilatkozat,
e) a pályázónak ajánlatában mellékelni szükséges, hogy a Kistarcsa Város Önkormányzat felé adótartozása, illetve egyéb
tartozása nincs.
5. A pályázat kiírója által meghatározott minimális összeg:
220 200 000 Ft, azaz kettőszázhúszmillió kétszázezer forint.
6. Az ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlatok benyújthatók
személyesen, vagy postai úton. Az ajánlatokat zárt borítékban, 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 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 Polgármesteri
Hivatalának ügyfélszolgálata, 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
8. A pályázat meghirdetési időpontja: 2012. július 2.
9. Az ajánlatok benyújtásának helye, határideje: A pályázatokat
Kistarcsa Város Önkormányzat székhelyén, Kistarcsa, Szabadság út
48. szám alatt, 2012. augusztus 15-én 12.00 óráig (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük) lehet benyújtani.
10. Az ajánlatok bontásának helye és ideje: A pályázatokat Kistarcsa Város Önkormányzat székhelyén, Kistarcsa, Szabadság u. 48.
szám alatt, 2012. augusztus 22-én bontják a Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő valamint Vagyonnyilatkozatokat és
Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottság (a továbbiakban: Bizottság)
ülésén.
11. Az ajánlatok elbírálásának tervezett határideje: A Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület a 2012. augusztus 29-i ülésén dönt
a pályázatokról.
12. Pályázatok elbírálása: A benyújtott pályázatokat a kiíró megvizsgálja. A nyertes pályázó visszalépése esetén a kiíró jogosult a soron következő legkedvezőbb ajánlattevőkkel szerződést kötni.
13. Az ajánlati kötöttség minimális időtartam: A pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.
14. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ kérhető:
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 Város Önkormányzatának bankszámlaszámára kell átutalnia (OTP Bank Nyrt.
11742324-15565804). A pályázati biztosíték összege a megajánlott
bruttó vételár 10%-a, azaz 22 020 000 Ft. A befizetésről szóló banki
igazolást, vagy készpénz befizetést igazoló okiratot eredeti példány-

ban kell bemutatni az ajánlat leadásakor. Az okiratról készült másolatot a pályázati anyaghoz kell csatolni. A nyertes pályázó által befizetett biztosíték a vételár előlegbe beszámításra kerül.
Amennyiben az ajánlattevő a pályázati biztosítékot az ajánlatának leadásával egyidőben vagy előtte nem teszi le, pályázata érvénytelen.
- 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) a pályázati felhívás szerint az a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át;
b) a pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt ajánlatát vis�szavonta;
c) a pályázó az ajánlat benyújtását követően, de az eredményhirdetést megelőzően vonta vissza ajánlatát;
d) 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 eredménytelennek 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 tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.
18. Egyéb információ:
- Az ingatlan igény szerint Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatalának 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 jelentkező gazdasági társaság, a 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, illetve a folyamatban lévő cégbejegyzést.
- A pályázat hivatalos nyelve: magyar.
- A pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, Kistarcsa város honlapján, valamint a „Kistarcsai Híradó” című
folyóiratban, valamint egy országos napilapban kerül meghirdetésre.
- A pályázat eredményéről a képviselő-testületi döntést követően
a Polgármesteri Hivatal írásban értesíti a résztvevőket, a döntést
követő 7. munkanapon belül.
A kifüggesztés napja: 2012. július 02.
Kistarcsa Város Önkormányzata

Munkatársakat keresünk

Á r u f e l t ö l t ő mu n k a k ö r
pozíció betöltésére

Munkavégzés helyszíne: Budapesti és környékbeli áruházak
Munkavégzés ideje: változó munkaidő beosztás
Feladat jellege: árufeltöltés, polcszerviz, nehéz fizikai munka
Elvárások:
•
nagyfokú munkabírás, jó terhelhetőség
•
rugalmasság
•
pontosság
•
jó kommunikációs készség
•
önállóság
Fényképes önéletrajzokat a barbara.ladinszki@lauritzen.hu e-mail címre
„polcszerviz munkakör” tárgy megjelölésével, vagy
a Lauritzen Sales Kft. 1116 Bp., Kondorosi út 3. postacímre várjuk!
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Egy kistarcsai kerékpáros világraszóló sikere
Ötödik helyezést ért el Járvás Tamás Amerikában az ultrakerékpárosok versenyén
útra emlékeztető volt a terep, rövid meredek szakaszokon haladtak az elcsigázott
bringások. Járvás Tamást ez az utolsó
szakasz viselte meg a legjobban. A versenyt a kategóriájuk 27 indulójából kilencen feladták, ugyanis a körülmények
igen zordak voltak, 100 éves melegrekordok dőltek meg, és iszonyatos viharok is
nehezítették a kerékpárosok dolgát.
Tamással az Ifjúság térre beszéltük meg
a találkozót, ahova természetesen kerékpárral érkezett. A 33 éves informatikusról első ránézésre senki sem gondolná, hogy milyen sportteljesítményekre
képes.
Hogyan lesz egy amatőr bringásból irigyelt versenyző?
Tíz éve bringázom komolyabban, ami kezdetben annyit jelentett, hogy péntekenként kerékpárral mentem a Budán található munkahelyemre, majd fokozatosan
egyre gyakrabban és egyre nagyobb távokat tettem meg. Idővel egyre több saját
szervezésű és teljesítménytúrán vettem
részt és már Ausztriába is kitekertem biciklivel, ahol több, szintén ultrakerékpáros
ismerőst szereztem. Többször teljesítettem
a magyarországi kedvencemet a „Velence tízszer”-t és az „Audax” túrasorozatot
Ausztriában és két éve vetődött fel bennem, hogy szeretnék részt venni
a RAAM-on, az ultrakerékpárosok számára elérhető legnehezebb versenyen. Azóta tudatosan készültem erre a kihívásra
és a szükséges kvalifikációt tavaly teljesítettem a „Race Around
Austria” közel 2200 km-es távján.
A kezdet kezdetén nem gondoltál arra, hogy leigazolsz egy
sportegyesületbe?
Nem vagyok egy versenyző típus, nem bírnék egy-egy megmérettetésen hirtelen nagy telA biztonságot a kísérő autó garantálta
jesítményre, mint egy sprinter,

Június 13. és 25. között bonyolították le
az emberi teljesítmény határait feszegető
és a kitartást rengetegszer megpróbáló
Race Across America-át. A verseny történetében először két magyar sportolónak
is szurkolhattunk az Észak-Amerikát átszelő kerékpáros viadalon. Járvás Tamás
kistarcsai amatőr kerékpáros életében
először indult a világ legkeményebbnek
tartott országúti versenyén, és egyből az
értékes ötödik helyet szerezte meg mindenidők legjobb magyar eredményét
produkálva. A 3000 mérföldet (4828 km)
10 nap, 8 óra és 44 perc alatt teljesítette,
Szőnyi Ferenc komáromi profi kerékpáros ideje 11 nap 10 óra és 3 perc volt, ő
a 14. helyen ért célba. A RAAM-ot leggyorsabban a svájci Reto Schoch teljesítette, 8 nap és 6 óra tekerés kellet neki a
győzelemhez. Második helyen a tavalyi
győztes Christoph Strasser, míg a harmadik helyen Gerhard Gulewicz ért célba.
A RAAM az Egyesült Államok nyugati
partjától 12 államot érintve haladt a keleti felé. Az arizonai sivatagban 40 fokos
hőségben tekertek, a Sziklás-hegységben 3000 méter feletti csúcsokat küzdöttek le a versenyzők. Később a végtelen
síkságok monotóniáját kellett legyőzniük, majd az utolsó napokon hullámvas-

nem tudok tartósan gyorsan menni és nem
szeretek bolyban tekerni. Ez éppen elég indok arra, hogy miért maradtam „turista
kerékpáros”. Lehet, hogy belém nevelték
volna, de így alakult.
Amerikában kik voltak a segítőid és mit
kellett kötelezően biztosítani?
Az ausztriai versenyen kistarcsai segítőim voltak, Kovács Gabriella, Rimóczi Károly és Rimóczi Edward, akik nagyon jól
helytálltak a nehéz körülmények ellenére.
Az Amerikába készülő csapattal szemben
speciális igényeim voltak, ezért új embereket kellett keresnünk, melyben a szintén
kistarcsai Kemecsei Zsolt segített. A minimális, 4 fős háttércsapatot verbuváltunk
össze, melyet végül Zsolt, mint csapatfőnök, Fürnstall Balázs szerelő, Kajtár Tamás, - aki helyismerettel rendelkezik -, és
Molnár Dániel, - aki egészségügyi fronton
mozog otthonosan -, alkották, akik korábban mindannyian kerékpárversenyzők
voltak. A kötelezően biztosítandó felszerelés két kísérőautó volt, melyek közül az
egyik a logisztikai feladatokat látta el, míg
a másik biztosította a kerékpárost hátulról
és segítette azt navigálni, vagy éppen éjszaka fénnyel világította meg. Ezen felül is
mindent a versenyzőknek kellett állniuk,
így természetesen az utazás és a kint tartózkodás költségeit is.
Mi volt a taktika?
Az első másfél napot alvás nélkül tettük
meg, így a lehető leggyorsabban gyűrtük
le a legnehezebb sivatagos terepet és innen már tudtuk, hogy mindent az éppen
aktuális körülmények szabnak majd meg.
Ezután ráálltunk egy négy órás éjszakai
alvást tartalmazó periódusra, ami nagyjából egy hétig működött is, de a vége felé
a fáradtság győzött és ezért napközben is
meg kellett állni egy rövidet aludni. A 12
nap alatt átlagosan napi 400 km-t kellett
teljesíteni, amit kb. 18 óra tiszta nyeregben
töltött idővel lehetett letudni. De minden
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nap ahol csak lehetett, próbáltam perceket nyerni, ezzel is egy
kicsi előnyhöz jutni a folyamatosan ketyegő órával szemben. Persze akadtak nehéz szakaszok, mint az átkelés a Sziklás-hegységen, ami előtt és után többet pihentünk.
Egy darabig a negyedik helyen is álltam, de a pozícióért harcoló
spanyol versenytárssal folytatott csaták után nem kockáztattam,
mert még sok volt hátra a célig. Az ötödik helyet így nagy biztonsággal tudtam teljesíteni.
Mennyire volt speciális a kerékpárod?
Szerintem a mezőny átlagából nem lógtam ki velük. Az egyik
egy ötéves bringa volt, amivel már egymáshoz nőttünk, a másikat a Csömöri Kerékpáros Egyesülettől szereztem használtan, de
nagyon jó állapotban. A kerékpárok felkészítésében és a szükséges alkatrészek, tartalékok beszerzésében Kemecsei Sanyi bácsi
segített. A nyúzást mindkettő jól viselte, semmi probléma, még
egy defekt sem volt velük.
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Kemecsei Zsolt, Fürnstall Balázs, Járvás Tamás, Molnár Dániel, Kajtár Tamás

Ennek az ötödik helynek mi az értéke?
Nekem nem jelent akkora nagy értéket, inkább csak sikerélményt, hogy amit
elterveztem, az a várakozásomat felülmúlóan jól működött. Nem voltak nagy
elvárásaim, csak szerettem volna a megadott 12 napon belül a célba érkezni.
Erre a kérdésre majd az idő ad nekem választ.
Egy ilyen versenyt rengeteg pénzből lehet megvalósítani, neked voltak támogatóid?
Elsősorban saját magam szponzora voltam és a pénz nagy részét megtakarításaimból teremtettem elő. Nincs autóm, nem
dohányzom, nem iszom, ezért amit ezekkel
megspóroltam, a részvételre költhettem. A kísérőim is tisztában voltak a helyzettel, ezért
ők is részt vállaltak a saját ellátásukból. Ezen
felül közvetlenül anyagilag nem, de azért sikerült termékeik révén támogatást kapnom
az EthicSport táplálék-kiegészítő gyártó cégtől és a NaviPro navigációs termékeket fejlesztő cégtől.
Mit tervezel a jövőben?
Járvás Tamás a célbaérés után
Többen kérdezték már, hogy jövőre indulok-e
megint, de úgy gondolom, hogy ez a teljesítés részünkről 95%-ban tökéletes volt és ezen
már csak nagyon nehezen lehetne javítani.
Európában is szerveznek az idei évtől az amerikaihoz hasonló szupertávot, amin majd a
szervezői és versenyzői visszajelzések
ismeretében lehet,
hogy kipróbálnám
magam, de addig
is szervezek magamnak túrákat és
biztosan megmaradok hobbi
Így aludtunk – ha volt rá időnk…
kerékpárosnak.
Polgár
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10 éves a Harmónia Táncklub

Gödöllőn a Művészetek Házában nagyszabású gálaműsorral ünnepeltek
A Harmónia Táncklub, ahol ifjú tehetségeket nevelnek, 10 éves
működése alatt több száz gyermeket ismertetett meg a tánc különböző műfajaival. Ennek eredményeképpen születhetett meg
a jubileumi „Tánc és musical varázs” előadás gondolata.
Május 26-án nagy izgalommal készültek a gyerekek, hogy bemutassák a közönségnek, a sok-sok koreográfiát s azt, hogy mennyit
fejlődtek, ügyesedtek egy év alatt. Műsorunkban csak töredékét
tudtuk bemutatni annak a munkának, amit az év folyamán végeztünk. Sokszor szembesülünk azzal, hogy akik nem tudják,
hogy a mozgásfejlődéshez mennyi idő és energia kell, nem igazán tudják értékelni a gyerekek munkáját. Pedig ahhoz, hogy
egy- egy tánc elkészüljön alaposan elő kell készíteni a testünket.
De mondani szokták a fejben dől el minden. Ez a táncban különösen igaz. Nagyon sokat kell tréningeztetni a testet és az agyunkat
az idegrendszert is, hogy a koordináció, a ritmusérzék, a dinamika fejlődjön és kell hozzá a tehetség is. Ez utóbbi azonban csak
egy mellékes adottság hiszen ez önmagában kevés kitartás, szorgalom és elszántság nélkül. Ahhoz, hogy egy spárga, ugrás vagy
forgás sikerüljön az adottság kevés. Elszántság kell napról napra,
hétről hétre éveken keresztül. Mégis mindez kevés lenne ahhoz,
hogy a mozdulatokról elmondhassuk, hogy tánc. Igazából a színpad varázsa lehel lelket a mozdulatokba és mindig boldogság
megmutatni mik és kik vagyunk, milyen az a világ amit éppen
a színpadra varázsolunk. Ha tiszta szívvel és beleéléssel tesszük
ezt és önfeledt, boldog táncot vagy mélyebb érzéseket kiváltó
mozdulatokat mutatunk be, és közben a közönség elgondolkodik, kikapcsol vagy esetleg elszomorodik, akkor adni tudtunk a
közönségnek, amit már táncnak hívunk.

Közös fellépés Dolhai Attilával

Nagyon nagy örömünkre Szmatana Andrea és Dolhai Attila
ismert előadóművészek társaságában léphettek színpadra táncosaink. Előadásukkal igazi színházi előadást produkáltunk.
A különböző korcsoportok tudásszintjükhöz alkalmazkodva illeszkedtek bele az előadásba A két neves művésztől nemcsak a
dallamokat hallhatták a vendégek és a gyerekek élőben, hanem
szakmai alázatot, önzetlenséget, színpadi jelenlétet, maximális
odaadást is tapasztalhattak.
Az önkifejezés öröme egyidős az emberrel ez a kicsiknél
látszik a legjobban. Ők még nagyon kevés tanult mozdulattal,
de annál több ösztönös mozgással dolgoznak. Felfigyelt erre a
gödöllői
Csillaghúr
együttes is, akik gyerekverseket,
dalokat
és saját szerzeményüket adták elő a Kistarcsai Napokon és az
Erzsébetligeti Színház
gyereknapi műsorán.

A Harmónia táncklub óvodás csoportja mindkét
rendezvényen az együttesel közreműködve lépett
Nagy volt az érdeklődés
színpadra. Már kicsi gyermekként megtapasztalhatták milyen különleges feladat egy együttesel közösen dolgozni. Szándékaink szerint jövőre
folytatódik a munka !
A Harmónia Táncklub mérföldkőhöz érkezett ezekkel a produkciókkal és a gödöllői
gála létrehozásával, hiszen kihívás volt a növendékeknek felnőni a professzionális
előadóművészekhez.
Úgy érzem, hogy érdemes volt várni ilyen sokat a májusi, különleges napra,
amely valóban varázslatos érzéseket kelthetett mindenkiben.
A környékről is nagyon sokakat vonzott műsorunk, s akik eljöttek, igazi élménnyel gazdagodva térhettek haza. Előadásunk megrendezését segítette
a Varga Autójavító ami évek óta kiemelkedő támogatója a Harmónia Táncklubnak. Ezúttal is köszönjük Solymosi Sándor polgármester úr, a Juka Bt.,
a Dinax Kft., az Intertár Kft., a Györkös Cukrászda, az Illés Cukrászda, a
Trendekor Kft. és nem utolsósorban a Zsófialigeti Outlet ruhakereskedés segítségét.
A két sztárfellépő Szmatana Andrea és Dolhai Attila
Villám Vera táncpedagógus
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Nagycsoportos óvodások kirándulása Piliscsévre
Élményekben gazdag, tartalmas kiránduláson vettek részt a Városi Óvoda
Gesztenyés és a Tölgyfa Óvoda nagycsoportosai június közepén.
A Piliscsévi Játékparkba vittük óvodásainkat, 141 gyermeket egy egész napos
kirándulásra.

A gyerekek nagy örömmel vették birtokba a játszóteret, a fából készült lovagvárat, a drótkötélpályát, a forgó hordót és
130 méteres sínpályán közlekedő motoros
kisvonatot. ami egy kis alagúton átment
a lovagvár alatt is. Közben szervezetten
kisebb csoportokra osztva három programon vehettünk
részt.
Agyagozhattak
a
gyerekek, és az
elkészült művet
haza is vihették. Kürtös kalácsot süthettek

A fény, a hang, az elektromosság, a mágnesesség, az optikai és érzéki csalódások
nekik titkok és csodák voltak, de közben
észrevétlenül a felfedezés, a megértés
vicces formájában megismerkedhettek
ezekkel a fizikai jelenségekkel.
Fáradtan, de élményekkel gazdagon
jöttünk vissza az óvodába délután.
Ezúton is köszönjük támogatóinknak,
hogy a gyerekek részt vehettek ezen a kiránduláson:
Solymosi Sándor polgármester úrnak, a
Közoktatási, Közművelődési és Sport Bizottságnak és a Dömötör Alapítványnak.
Krisztel Zsoltné óvónő

Egész nap vonatoztak

A kirándulás szervezésére a Dömötör
Alapítvány pályázatot nyújtott be a Kistarcsa Város Önkormányzat Közoktatási,
Közművelődési és Sport Bizottságához.
A Bizottság 170 000 Ft támogatást nyújtott alapítványunknak a program lebonyolításához.
Solymosi Sándor polgármester úr
150 000 Ft-ot (éves cafetéria keretét)
ajánlott fel a program megvalósításához, így a szülők csak a buszköltség egy
részét fizették.

parázs fölött,
amit jóízűen
megehet tek,
ennek legfőbb
magyarázata,
hogy mégiscsak megdolMinden gyerek agyagozhatott
goztak érte.
A nap talán legérdekesebb pontja a Titokszoba volt. Lajos bácsi, aki nemcsak
fizika tanár, de ért is a gyerekek nyelvén, teljesen elvarázsolta óvodásainkat.

Helyreigazítás – Gesztenyés
Óvoda helyett Tölgyfa Óvoda

Sajnos a júniusi számba nem megfelelő
információval küldtük az anyagot, mert a
hírek nem a Gesztenyés Óvoda, hanem a
Tölgyfa Óvoda hírei voltak. (11. oldal)
Horváth Krisztina
óvodatitkár

Megváltozott az óvoda
e-mail címe

Az e-mail címváltozás mind a két óvodánkat érintettre:
Tölgyfa Óvoda (2143 Kistarcsa, Széchenyi út
61.) e-mail címe: tolgyfaovoda@apmail.hu
Gesztenyés Óvoda (2143 Kistarcsa, Eperjesi
út 1.) e-mail címe: gesztenyes@apmail.hu

Nyári zárás

2012. július 23-tól augusztus 20-ig a Városi
Óvoda zárva tart.
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3 danos mesteri címet szerzett Hegyes
Imre a Sentinel SE alapítója
A Magyar Taekwondo Szövetség 2012.
június 3-án Budapesten rendezte meg
a központi övvizsgáját, melyen Hegyes
Imre a Sentinel SE alapító elnöke és
vezető edzője kiemelkedő teljesítménnyel zárta mind az elméleti
mind a gyakorlati vizsgafeladatokat. A sikeres dan vizsga után 3
danos oklevelet vehetett át Mester Patakfalvy Miklós 6 danos
nagymestertől. Hegyes Imre 20
éve taekwondo-zik, 2002-ben
szerezte meg a 2 danos mesteri képesítést. 2002-ben megalapította a fogyatékosokat is befogadó
Sentinel S.E.-ét. Három éve Kistarcsán is létrehozta csoportját,
a tanítványai több hazai és nemzetközi versenyen is eredményesen szerepeltek.
Gratulálunk a 3 danos öv megszerzéséhez. Nehéz ezt a szintet
teljesíteni?
Idősebb korban nehezebb teljesíteni a vizsgaszintet. Ezért nagyon
örülök, hogy 10 évvel a 2 danos képesítésem megszerzése után feljebb tudtam lépni. A sportban - így taekwondoban is - el lehet érni
bármit, csak nagyon tudatosan és alázattal kell készülni. Engem a
családom is száz százalékosan támogatott, ami nélkül biztosan nem
ment volna a dolog.
Miből állt a mestervizsga?
A 3 danos vizsga hat elemből áll:
a küzdelemből, a töréstechnikából,
az önvédelemből, a formagyakorlatból, a fizikai felkészültségből
és az elméletből. Mindegyikből
maximálisan fel kellett készülni
és minél magasabb dan fokozatra
megyünk annál nagyobb a követelmény. Vannak olyan elemek,
mint pl. az önvédelem, ahol fél Bemutató a Kistarcsai Napokon
évet kell készülni a siker érdekében, a töréstechnikánál úgyszintén. Itt már nemcsak erőtöréseket
kell bemutatni, hanem speciális töréseket és sorozatrúgásokat is
pontosan kell végrehajtani. A formagyakorlatoknál dan formagyakorlatot követelnek meg a vizsgán, amit egy kreatív gyakorlattal kell kiegészíteni.
Kik vizsgáztattak?
Alapító mesterünk a 6 danos Patakfalvy Miklós már közel 20 éve
a Magyar WTF Taekwondo Szövetség elnöke vizsgázatott minket,
mellette egy 5 danos mester és egy 4 danos mester volt még a bizottságban.
Úgy hallottam, hogy nagyon szigorú volt a vizsga!

Ez így van. A nehézséget csak fokozta,
hogy nemcsak a fizikai felkészülést nézték a vizsgáztatók,
hanem a mentális
ráhangolódást
is.
Minden rossz mozdulatot észrevettek.
Nem mindenkinek
sikerült a magasabb
fokozatot megszereznie.
Hegyes Imre versenyzői között
A 3 dan hogyan helyezhető el egy értékskálán?
Amikor elkezdtem taekwondozni, akkor azt gondoltam, hogy szép
teljesítmény lenne a piros övet megszerezni. Soha sem gondoltam,
hogy egyszer fekete öves leszek. Amikor elértem az 1 dant – a fekete övet - akkor döbbentem rá, hogy mennyi mindent nem tudok
a taekwondoról. A tanítványaimnak is mindig mondom, hogy az
öveket nem szabad hajszolni, hanem bele kell érni és rá kell érezni,
hogy ez miről szól. Az értékskáláról csak annyit, hogy Magyarországon még kevés a 3 danos mester. Nekem ez azért fontos, mert
36 évesen is bebizonyítottam, hogy ebben a korban is lehet aktívan
sportolni.
Térjünk át egy kicsit az egyesület munkájára.
Az elmúlt egy évben a Sentinel SE versenyzői
rengeteg nemzetközi sikert értek el. Vannak
köztük kistarcsai gyerekek is?
Két szakosztályunk van, az egyik Budapesten, a
másik pedig Kistarcsán működik. Rengeteg tehetséges gyerek van a városban és a versenyzők
80%-a kistarcsai. Egyenlőre felhozó nemzetközi
versenyeken indulnak a tanítványaink, célunk
az, hogy minél több gyerekünk bekerüljön a válogatottba és egyre többen szerezzenek majd indulási jogot korosztályos nemzetközi versenyekre is.
Az éremszerzők között már vannak kistarcsaiak
is, ami nagyon biztató a jövőre nézve.
A nagyon tehetséges gyerekeknek van előre lépési lehetőségük?
Elsősorban harcművészetet oktatunk, de a kis gyémántoknak szólunk, ha látjuk bennük a talentumot. Ezt azonban a szülőkkel és a
gyerekekkel is alaposan át kell beszélnünk. Egy-egy verseny költsége – főleg ha külföldi – bizony nagyon sokba kerül és ezt nem
mindenki tudja vállalni. Megjegyzem, a tehetséges gyerekeket a
Sentinel SE is tudja már támogatni, kifizetjük a nevezési díjat és
az útiköltséget.
A kistarcsai csoport három éve alakult és azt látom, hogy egyre
többen vannak. Mitől ilyen népszerű a taekwondo a városban?
A programunknak köszönhetően nagy az érdeklődés. A színvonalat is évről-évre tudtuk emelni. Nyáron is folyamatosan tartunk edzéseket, edzőtáborokat. Ezek a
táborok teljesen megteltek. Júliusban egy gyerektábort indítunk, augusztusban pedig egy felnőttet. Itt
napi három edzést tartunk, a végén pedig övvizsgával zárunk. Azt mindenképpen szeretném kihangsúlyozni, hogy mi egy nagy közösséget formálunk.
A gyerekeknél az önállóságot szeretnénk előtérbe
helyezni, a felnőtteknél pedig a csapatszellemet szeretnénk kialakítani. Ez is azt bizonyítja, hogy szeretnek a tanítványaink hozzánk járni. Sőt biztatok
másokat is, hogy keressenek meg bennünket. Honlapunk címe a www.sentienelse.hu, vagy a telefonszámunk 06-20-551-0919.
Polgár
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Katolikus

hitélet

Szent Benedek

A katolikus egyház július 11-én emlékezik meg Szent Benedekről,
aki a nyugati szerzetesség megalapítója volt. Sok kolostort alapított,
a szerzetesek számára pedig szabályokat írt, un. Regulákat. Ezek a
szabályok részben még ma is gyakorlatban vannak.
Benedek 480 körül született Nursiában. (közép Olaszország)
Mint előkelő család gyermeke, elsőrendű vallásos nevelést kapott,
lány ikertestvérével Szent Skolasztikával együtt. Magasabb tanulmányait a régi birodalom ősi fővárosában, Rómában kezdte. A vallásos lelkületű Benedek, szomorúan tapasztalta a római ifjak züllött életét. Sokat töprenget, még többet imádkozott, majd döntött,
és elhagyta Rómát, de ezzel együtt a világi életet is. Szeretett dajkáján kívül senki sem tudort erről a döntéséről, amelyet az Úr Jézus
szavai érleltek meg benne: „Aki nevemért elhagyja otthonát, testvéreit,
nővéreit, apját, anyját, feleségét, gyermekeit vagy a földjét, százannyit kap,
s az örök élet lesz az öröksége.” (Mt. 19. 29.)
Rómától keletre fekvő Subiaco városkába ment. A város fölött
emelkedő kolostor egyik szerzetese remete ruhát adott neki, és egy
nehezen megközelíthető barlangot keresett számára. Ígéretet tett
arra, hogy az igénytelen élelmezéséről gondoskodni fog. E barlangban élt három évet. Imádságnak és elmélkedésnek szentelte idejét.
A csendet csak a madárdal, és az ételszállító kötél csengője törte
meg. Megbotránkozva értesült arról, hogy egy remete társa odaláncoltatta magát a barlanghoz, nehogy a világi életbe visszatérjen. Őt
a szeretet lánca kötötte Jézushoz. Három év után pásztorok akadtak
rá, és kérték a lelki vezetését. Ő csak magával akart törődni, de a sok
kérés után kénytelen volt másokkal is törődni. Remeték hatalmas
csapata vette körül, benne látták vezetőjüket, 12-12 szerzetes befogadására alkalmas kolostorokat épített számukra. Egyik szerzetes
társa, Placidus apja, aki gazdag földbirtokos volt, gazdagom megajándékozta a kolostorokat. Megbízható szerzetesekre hagyta a kolostorokat és 50 éves korában elhagyta első sikereinek helyét.
Rómát és Nápolyt összekötő országút mentén lévő Monte Cassino

hegyen állt meg. A hegyen akkor mér Apolló pogány isten oltára állott és a környéket pogányok lakták. Benedek a szokott elszántságával lerombolta a pogány isten szentélyét, és 529-ben megalapította a
bencés rend anyaházát. Benedek 14 évet töltött itt. Szerzetes rendjének jelmondata: „ora et labora”, imádkozzál és dolgozzál. A szerzetesek idejét a bensőséges lelkiélet mellett kétkezi munka töltötte ki.
Fölépült a templom, a kolostor, a szent hegyet benépesítette. Voltak
itt szegények, gazdagok, barbárok, és az erkölcstelen Rómából idemenekültek, akik más életet akartak élni. Megtérítette a környék
pogányait, a vadont otthonná alakította. Itt írta meg a nyugati szerzetesség szabályait, a Regulát. A nyugati szerzetesség megalapítója
volt. A keleti szerzetességet Remete Szent Antal (251-356) alapította.
A Jóisten különös kegyelemmel látta el őt. Nemcsak a szerzetesek,
de a világi életben, sőt a pogány életben élők is tisztelték, értékelték őt.
A gótok (gót, kihalt germán törzs, a mai németek) vitéz vezére Totila
érdeklődött Itália szentje iránt. Mielőtt Nápoly elleni harcát elkezdte
volna, meg akarta látogatni a szent embert, de előbb próbára tette őt.
Testőrkapitányát királyi ruhájába öltöztette, és őt küldte hozzá. A szent
azonban már messziről rákiáltott: „Tedd le fiam a fényes királyi ruhát,
nem illik hozzád!” Erre maga a király indult el. Amikor meglátta az
apátság előtt ülő ősz Benedeket, amint fönséges nyugodtsággal ült, ő
a barbár vezér, Itália ura, megrémülve rogyott a földre. Csak akkor
tudott fölegyenesedni, amikor a bencések első apátja fölsegítette.
A nyers erő hódolata volt ez a szellemi és erkölcsi felsőbbség előtt. Előre jelezte, hogyan hódolnak meg nemsokára a műveletlen germánok,
Szent Benedek, Krisztust hirdető fiai előtt. A nyugati szerzetesség alapítója 547. március 21-én halt meg. Holttestét húga, Szent Skolasztika
mellé temették a régi Apolló Szentély helyén álló főoltár elé.
A második világháborúban a németek nem adták fel Monte
Cassinot. Az angol-amerikai erők lebombázták a szerzetesi épülettömböket, majd a háború után újra eredeti állapotában felépítették.
 Somlai József ny. plébános.
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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

R.H.Dental

Fogorvosi rendelôk és
Fogtechnikai laboratórium
Kistarcsa, Árpád vezér u. – Szt. László u. sarok
Várjuk kedves pacienseinket
fogorvosi rendelônkben!
Extra minôségû fogpótlások
kedvezô áron (cirkon hidak).
Konzerváló fogászat és felnôtt
fogszabályozás.

AKCIÓ!
10 cm vastag
komplett rendszer
br.

2599 Ft/m²

Akciós áron cirkon hidak
és implantációk!
Kistarcsai
privát rendelésünk:
Hétfô és szerda:
16–20 Dr. Répay Klára
Szerda 9–14 és péntek 14–20
Dr. Farczádi Tímea
BEJELENTKEZÉS: (06-28) 472-400 (munkaidôben)
(06-30) 251-61-60 és (06-30) 823-34-64 (non-stop)
rhdental@rhdental.hu
www.rhdental.hu www.szajapolas.com
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NYÁRI
TÁBOROK
(Részletek a honlapon)

TANDÍJMENTES ESTI KÉPZÉS
MINDEN KOROSZTÁLY RÉSZÉRE

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

• 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

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 pénz- és hitelgazdálkodási folyamatok szabályozásában, pénzügyi döntések előkészítésében.
Szükséges feltétel: érettségi megléte
Képzéseink 2 évesek.
Beiratkozás: A Simándy József Általános Iskolában augusztus 27. hétfőn
8-18-ig, augusztus 30. csütörtök 8-18-ig
Érdeklődni lehet Fekete Ilonánál a 06-70-933-6307-es telefonszámon.
A képzés helyszíne: Simándy József Általános Iskola.

3D computeres futóműállító
technológia

Cím: 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3. az uszoda mellett.

Mottónk: Tanulj, hogy tudj változni!

fakereskedés
nyári akció!!!

(július 1-től, amíg a készlet tart)

kizárólag a hirdetés felmutatójának
az alábbi termékek nagykereskedelmi áron:
15 mm-es OSB-3 lemez
bruttó

brikett (keményfa)

3 999 Ft/tábla!!!

bruttó

***

***

fenyő tetőléc

kőzetgyapot lap

(normál és bramac)
2,0; 3,0 és 5,0 m-es:
bruttó

580 Ft/10kg!!!

49-79 Ft/fm!!!

hő- és hangszigetelő

(PAROC), Λ=0,037
10 cm-es bruttó 799 Ft/m2!!!

***

14 x121 mm „C” minőségű lambéria
bruttó

1 149 Ft/m2!!!
***

tetőszerkezeti faanyagra egyedi árak, gyalult deszka, hajópadló,
MILESI lazúrok, szélezetlen kerítéselemek, rúdfa, akác oszlop és karó,
szegek, tetőfóliák, zsindely és kiegészítői,,
kalodás tűzifa

Csömör, Major út - a benzinkút mellett

Tel.: 06-1-277-3966, 06-1-277-3263, Fax: 06-28-445-276
Mobil: 30/866-12-99, E-mail: info@hobler.hu

www.hobler.hu

PostaNyugdíj
Program
• R
 ugalmasan módosítható díjfizetéssel
• 
Díjátvállalás munkanélkülivé válás esetén kiegészítő biztosítás
választható
• 
Öröklési illeték-mentes és 10 év
felett kamatadó-mentes a mindenkori adójogszabályok szerint
Napjainkban egyre hangsúlyosabbá
válik az öngondoskodás, különös tekintettel időskorunk anyagi biztonságának megteremtésére. Ennek okai a demográfiai változások
és az átlagéletkor emelkedése.
Erre jelent megoldást a PostaNyugdíj Program, hiszen ezzel
az élethelyzetekhez rugalmasan alkalmazkodó megtakarítási lehetőséggel, hosszútávon készülhetünk fel nyugdíjas
éveink anyagi finanszírozására.
Teljes Költségmutató

Termék/tartam

PostaNyugdíj Program Aktív

10 éves
4,70%

15 éves
4,17%

20 éves
3,87%

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