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Szent István napi ünnepség

Államalapító Szent István ünnepe, amely
a hagyomány szerint egyben az új kenyér
napja is az Országgyűlés döntése értelmében 1991. augusztus 20-a óta a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepe, nemzeti
ünnep. Ennek az időpontnak történelmi
előzménye, hogy VII. Gergely pápa Istvánt
és fiát Imre herceget 1083. augusztus 20-án
szentté avatta. A magyar nép erre az időpontra évszázadok óta kegyelettel emlékezik, akárcsak Kistarcsa lakossága.
Idén a településen megváltoztatták az
évek alatt kialakult hagyományt. Az augusztus 20-i ünnepséget délelőttről áttették
délutánra és a helyszínt is módosították.
Ennek az volt az oka, hogy először hirdette
meg az önkormányzat a Kakasfőző Fesztivált a városban és a főzéshez az Ifjúság teret
jelölték ki. Az érdeklődőket nem akarták
megosztani így a Szent István napi ünnepséget szintén az Ifjúság térre hirdették
meg. Az alapos előkészületek ellenére voltak, akik a Csigaház előtti térre mentek, de
még időben átértek az ünnepség helyszínére. Az ünnepi program délután egy órakor
kezdődött az uszoda parkolójában felállított színpadon, ahol a Himnusz eléneklése
után Solymosi Sándor polgármester külön
köszöntötte Vécsey Lászlót, Pest Megye 4.
számú Gödöllői Egyéni Választókerületének országgyűlési képviselőjét és Somlai
József nyugalmazott plébánost, címzetes
apátot. A polgármester ünnepi beszédében
elmondta, hogy „…sokszor hallottuk, hogy
egy nemzet a múltjának ismerete nélkül nem
tud jövőt építeni. A történelmi múlt ismerete
azonban nem elég: azt csak akkor leszünk képesek segítségül hívni a jövő építésekor, ha az értékeket tetté váltjuk. Az ilyen építkezéshez adnak
útmutatást az eszményképek. Ilyen eszményképe
nemzetünknek Szent István király, aki életművet
alkotott.” Solymosi Sándor párhuzamot vont
Szent István országa és a mai Magyarország
célkitűzései között.” Államalapító királyunk

megvalósult életműve, a stabil, keresztény alapokra helyezett európai állam ma ismét célként
lebeg előttünk. Talán még a körülmények is kicsit
hasonlóak, mint az államalapítás idején. Keressük a helyünket a nagyvilágban, Európában, s
meg kell találnunk a közös hangot a bennünket
körülvevő nemzetekkel. Szent Istvánnak sikerült. Példája adjon nekünk útmutatást.”
Vécsey László országgyűlési képviselő
ünnepi beszédében kihangsúlyozta, hogy
a nemzetté válás útján fontos szerepet töltött be Szent István. „minden nép életében van
egy nehezen megfogható pillanat, amikor egy
kicsi csoportból egyszer csak egy nagyobb csoport alakul ki, amit már nemzetnek lehet nevezni. Nagyon nehéz meghatározni, hogy ez mikor
következik be. Magyarországon végbement ez
a folyamat. Mi ezt Szent Istvánhoz kötjük. Lerakta az alapjait a megmaradásnak, kiépítette az
államszervezetet, az egyházi rendet, átállította a
kalandozó, rabló magyarokat a munka rendjére.
Szent István előtt az a kérdés állt, hogy Magyarország vagy keresztény lesz, vagy nem lesz.
Szent István 1000 évvel ezelőtt ezt a dilemmát
megoldotta és ennek eredményeként Magyarország most is létezik… Mi egy erős, életképes
Istenben hívő nép vagyunk.”
Vécsey László beszéde után a jelenlévők
elénekelték régi himnuszunkat a Boldogasszony Anyánkat, majd Somlai József nyugalmazott plébános, címzetes apát röviden
beszélt a „kereszténység és a magyarság házasságáról”. Somlai József beszédét azzal fejezte
be, hogy Szent István királyunk a kenyeret
adó királyunk volt, majd megáldotta az új
kenyeret. A kenyér megáldása után a Pannónia Néptáncegyüttes felnőtt csoportja
szilágysági táncot adott elő, majd a Kéknefelejcs Hagyományőrző Népdalkör arató
énekekkel lépett a színpadra. A jelenlévők
az ünnepség zárásaként elénekelték a Szózatot. A program végén szétosztották a friss
ropogós felszentelt kenyeret.
(fotók a címlapon) Polgár

Tűzgyújtási tilalom!

Az utóbbi időben a rendkívüli meleg és csapadékmentes időjárás miatt fokozott tűzveszély alakult ki, ezért az ország teljes területére a vidékfejlesztési miniszter általános
tűzgyújtási tilalmat rendelt el. Ez kiterjed az erdőkre, az erdők határától számított kétszáz méteren belüli területekre, a kijelölt tűzrakó helyekre, a közút és vasút menti fásításokra, valamint a parlag- és gazégetésre is. Ennek megfelelően Kistarcsa jegyzője a
település teljes területén megtiltott minden égetési tevékenységet.
Tűzvédelmi bírság kiszabása az alábbi esetekben kötelező:
- tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 Ft-tól 1 000 000 Ft-ig,
- tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben
a tűzoltóság beavatkozása is szükséges 200 000 Ft-tól 3 000 000 Ft-ig büntethető.
A helyi tűzgyújtási tilalom az országos tűzgyújtási tilalom feloldásáig hatályos.

®

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

Ősz, szeptember, új tanév,
esti gimnázium

Kistarcsán hamarosan immár a hatodik
tanév kezdődik az esti tagozatos gimnáziumban.
Városunkban az utóbbi években több jelentős változás történt az oktatás területén.
Szerencsére ezek az események nem érintették az esti tagozatos gimnáziumi képzést, a Budakalász Gimnázium kistarcsai
tagintézménye továbbra is zavartalanul
működött. Sőt, büszkén hirdetjük, hogy
az elmúlt tanévben az intézménybe járó
diákok száma elérte a 150 főt, s nyáron két
végzős osztályunkban összesen 37-en tettek sikeres érettségi vizsgát.
A gimnázium legfőbb jellemzői nem változtak; az oktatás heti két alkalommal, hétfőn és szerdán délután háromtól este nyolc
óráig tart, a tanév hossza és szünetei igazodnak a nappali tagozatos intézmények
struktúrájához.
Intézményünkben a kötelező érettségi
tantárgyak tanítására helyezzük a legnagyobb hangsúlyt, hiszen ezen tárgyak követelményeinek elsajátíttatása a legfőbb
feladatunk. A tantárgyak sorában megtalálható az informatika, a földrajz, a biológia, a kémia és a fizika is.
Az itt dolgozó pedagógusok nagy tapasztalatokkal rendelkeznek a felnőttképzésben, szaktudásuk, odaadásuk és rugalmasságuk a siker záloga.
Az esti tagozatos gimnáziumunk tandíjmentes formában működik, a jogszabályoknak megfelelően diákjaink számos
kedvezményre jogosító diákigazolványt
igényelhetnek, a 21. életévüket be nem töltött tanulók kérhetik, megigényelhetik a
családi pótlék folyósítását is.
A következő tanévre is várjuk a jelentkezőket, akiket előzetes tanulmányaik alapján 1-3 éves képzésekre tudunk felvenni.
A beiratkozás helyszíne a Simándy József
Általános Iskola épülete, időpontjai pedig
augusztus 21-től szeptember 3-ig, minden nap 16-18.00 óra között. Érdeklődni a
06-30/637-9756-os telefonszámon vagy a
komlosia@citromail.hu e-mail címen lehet.
Szeretettel várjuk leendő új diákjainkat a
kistarcsai tagintézményünkbe a 2012-2013as tanévre!
Komlósi Ákos tagintézmény-vezető

kistarcsai híradó 

A város hírei

Családi napközik szeptembertől
2012 szeptemberétől 28 férőhelyet biztosít a Kistarcsán működő két családi napközi.
2013. március 1-ig az önkormányzat havonta 26.000 Ft-tal tudja
támogatni a szülőket a gyermekek ilyen típusú ellátásában. Az
ezt követő támogatás összegéről a képviselő-testület 2013. évi
költségvetésével dönt. A képviselő-testület 2008. óta a bölcsődei
ellátást családi napközikkel biztosítja a településen. A családi
napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek törvényben rögzített napközbeni ellátásának családias körülmények között biztosított formája. A családi napközi az alapellátás keretében 20 hetes kortól 14 éves korig nyújt napközbeni ellátást, ami
történhet az ellátást nyújtó saját otthonában vagy más, e célra
kialakított családias környezetben. Itt koruknak és egyéniségüknek megfelelően gondoskodnak a gyermekekről, lehetőség
szerint rugalmasan alkalmazkodva a szülők kéréseihez (természetesen a gyermekek érdekeinek és az adott korosztály ellátására vonatkozó szakmai elveknek megfelelően). A családi napközi
nyitásához és fenntartásához működési engedély szükséges.
Az önkormányzat továbbra is támogatja az 1-3 éves korú gyermekek ellátását - a Csodasziget Családi Napközik Nonprofit Kft.-vel
és a Julcsi Csoda Manodája Családi Napközi Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött szerződés alapján - 2012 szeptemberétől. A népesség-nyilvántartási adatok alapján mintegy 308 1-3 éves korú
gyermek él Kistarcsán. A forráselvonások miatt az önkormányzat anyagi helyzete egyre nehezebb, de 26.000 Ft/fő/hó összeggel
tudja támogatni a munkaviszonnyal rendelkező szülőket a családi napközis ellátás díjának megfizetésében. A két napközi díja a
következőképpen alakul:
Havi
Napi
gondozási díj étkezési díj

Havi összes
díj

Csodasziget
Családi Napközi

50.000 Ft

600 Ft

62.200 Ft

Julcsi Csoda
Manodája

45.000 Ft

800 Ft

61.800 Ft

Deáktanya programjai
2012. augusztus 30. Deák Mór: Elfogyott a tinta
A nevek jelentősége, azaz miért Deák és miért Mór. A költő és a szavak intim
kapcsolata. A versírás technikája. A perifériára szorult irodalom. Versek egy
megjelenés előtt álló kötetből.
2012. szeptember 6. Paksi Imre: Erdélyről jut eszembe
Erdély népességének kialakulása. A napjainkban itt élő lakosság nemzetiségi
hovatartozása. A nemzeti identitás változása. Az asszimilációs folyamat eredménye. Kik azok a csángók? Megélhetési lehetőségek. A tömeges kivándorlás
következményei. Személyes élmények.
2012. szeptember 13. Riskó Márta: Látogatás a „negyedik világban”
Milyen betegség a lepra? A leprásokkal való foglalkozás egykor és ma. A Lepramisszió tevékenysége: gyógyítás és a gyógyultak segítése oktatással, hogy bekerülhessenek a munka világába. Odafigyelés a gyerekekre. Nyomornegyedek
Kalkuttában. A kasztrendszer és a kereszténység.
2012. szeptember 20. Medveczky Ádám: Zene, hit és nemzeti érzés
A Kossuth-díjas karmester nagyon fontosnak tartja a címben szereplő három
alapelvet, melyek meghatározzák művészi tevékenységét és ezzel egész életét.
Kodállyal vallja, hogy „Csak az a nemzet maradhat meg, amelyik meg tudja
őrizni kultúráját.”
2012. szeptember 27. Tóth Zsóka: Mindenki Caminoja
Zarándokút nemcsak hívőknek. Ez az út mindenkit vár, és aki megteszi, azt
megerősíti. Nagy kihívás, de bárki meg tudja tenni. Elsősorban fizikai próbatétel, de minden az agyban dől el. Az alapos felkészülés szükségessége. A legfontosabb, hogy az ember megtalálja saját ritmusát.
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
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Irodalmi pályázat

A Kistarcsai Kulturális Egyesület irodalmi pályázatot hirdet
az alábbi témakörökben:

Apámról
Kétperces

A műfaj kötetlen. A prózai pályázatok terjedelmét
minimum 2, maximum 5 számítógépen szerkesztett
oldalban (betűtípus: Times New Roman, betűnagyság
12 pont, sortávolság: normál) határozzuk meg. Az írások
fényképekkel, grafikákkal is színesíthetők.
A pályázaton részt vehet minden kistarcsai lakos, valamint
a Kistarcsán dolgozó illetve tanuló személyek. A legjobb
pályázatokat 2 kategóriában – felnőtt és gyerek (nyolcadikos
korig) – díjazzuk és megjelentetjük
a Kistarcsai Kalendáriumban.
A díjak: I. díj: 15 000 Ft, II. díj: 10 000 Ft, III. díj: 5 000 Ft,
a gyerek kategória helyezettjei értékes könyvjutalomban
részesülnek.
A pályázat jeligés. A pályaműveket postai úton kérjük
eljuttatni a következő címre:
Kistarcsai Kulturális Egyesület, Kistarcsa, Bercsényi u. 18.
A beadási határidő (a postai bélyegzőt vesszük figyelembe):

2012. szeptember 10.

Bővebb információ kérhető a 28/470-926-os telefonszámon,
vagy a kike@kike.hu címen (Kereszti Ferenc).
Kistarcsai Kulturális Egyesület

Csatornáznak városunkban
Megkezdődött az októberig tartó szennyvízcsatorna gerincvezeték és bekötőcsatorna építése a Rigómező és a Vasút utcában,
valamint az Eperjesi úton, melyet az Önkormányzat a környezetterhelési díjból befolyt összegből fedez.
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
szerint a talajterhelési díjból adódó környezetvédelmi alap bevételét az önkormányzat csak talaj, valamint a felszín alatti
víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. A környezetvédelmi alapból, a 2012. évi költségvetésben közel 48
millió Ft áll rendelkezésre. Ez az összeg az előző évekből áthozott 40 millió forintból, valamint az idei évre tervezett 8 millió
forintból tevődik össze. A képviselő-testület márciusi rendes
ülésén döntött arról, hogy a Rigómező utca, Eperjesi út, Vasút
utca szennyvízcsatorna kiviteli terveit elkészítteti, a tervezési feladatokat az INNOBER-WAVE Kft. nyerte el. A cég a szerződésben vállalt határidőre elkészítette a terveket. A tervezett
szennyvízcsatorna építésének költségeit a környezetvédelmi
alap költségvetésben rendelkezésre álló összege már fedezni
tudja, ezért az idei évre betervezett kivitelezés esedékessé vált.
A kivitelezésre a közbeszerzési eljárást a VIANOVA 87 Közmű és
Útépítő Zrt. nyerte. A cég 47,6 millió forintért a Rigómező utcában 86,8 m, az Eperjesi úton 244,85 m, valamint a Vasút utcában
242,8 m hosszan szennyvízcsatorna vezetéket épít és a hozzá kapcsolódó bekötéseket kivitelezi.
A munkálatok várhatóan október 10-én fejeződnek be.

A Vasút utcában
hamarosan végeznek
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Díszburkolatot kap a katolikus templom előtti sétány
Július közepén kezdték meg a katolikus templom előtti sétány felújítását, az azzal párhuzamos út burkolását és parkolók kialakítását.
Kistarcsa Város Képviselő-testületének már a 2011. évi tervei között is szerepelt a katolikus templom előtti sétány felújítása. A terveket Nagy Lajos vállalkozó készítette el, de a beruházás végül fedezet hiány miatt nem valósult meg. A város 2012. évi költségvetésében azonban már szerepelt ez a feladat.
A költségekhez jelentős összeggel járult hozzá a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre. A kiírt közbeszerzési eljárást
követően a képviselő-testület június 27-i ülésén döntött arról, hogy a TRESCO Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlatát fogadja el. A cég a szükséges munkálatokat, a templom előtti sétány felújítását és a hozzá
kapcsolódó parkosítási feladatokat 28,8 millió forintért végzi el. A munkálatokat 2012. július közepén kezdték
el, és a tervek szerint augusztus 31-ére el is készülnek. A Széchenyi út mentén 7 párhuzamos és 6 merőleges gépjárműparkolót alakítanak ki. A szervizút szegélyt kap, és a parkolóval együtt mintegy 859 m2-en leburkolják. Az
úttal párhuzamos korábbi járda elbontását követően egy 2,3 méter széles térkő burkolatú sétányt alakítanak ki.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kistarcsa Város Önkormányzatának Közoktatási, Közművelődési és Sport Bizottsága
a civil szervezetek számára nyújtandó támogatásra pályázatot ír ki
Pályázhatnak:
Azon Magyarországon nyilvántartásba vett, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§-ban meghatározott
átlátható szervezetnek minősülő egyesületek, alapítványok,
gazdálkodó szervezetek, melyeknek székhelye/telephelye Kistarcsa városában található, vagy olyan Magyarországon nyilvántartásba vett, a fent meghatározott átlátható szervezetnek
minősülő szervezettel rendelkeznek, melyek tevékenységüket
a településen folytatják, bővítve ezzel a városoktatással, közművelődéssel és sporttal kapcsolatos szolgáltatásainak körét és
színesítve Kistarcsa oktatási, kulturális és sportéletét, valamint
a Kistarcsán lakóhellyel rendelkező természetes személyek.
Nem pályázhatnak:
- a politikai pártok, azok helyi szervezetei, illetőleg olyan társadalmi szervezetek, egyházak vagy szakszervezetek, illetve
ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége,
amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési
megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, illetve párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson;
- a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek;
- a biztosító egyesületek;
- a közhasznú társaságok, non profit társaságok.
A pályázat célja:
a szervezetek közhasznú tevékenységének segítése;
a szervezetek működési kiadásainak támogatása;
a szervezetek részére pályázati önerő pótlása, működési és beruházási célra egyaránt, a támogatás nem haladhatja meg az
önerő 25%-át;
helyi rendezvények, fesztiválok, mérkőzések, évfordulók támogatása;

a településen élő rászorultak körében végzett karitatív munka
támogatása;
a település szempontjából jelentős, a természeti és az épített
örökség megőrzése;
közösségteremtés, közösségépítés, hagyományápolás, művészeti tevékenységek támogatása.
a lakosság művelődésére, oktatására való ösztönzés
a lakosság egészségvédelmére, sportolására való ösztönzés,
esélyegyenlőség megteremtése.
„Pályázati adatlap”-ot a pályázati felhívás közzétételének napjától a Polgármesteri Hivatal, 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
portáján kérhetnek, illetve a www.kistarcsa.hu/ Önkormányzat/Pályázatok oldalról tölthetik le.
Támogatás keretösszege: 3 000 000 Ft
A pályázat benyújtásának feltételei:
Pályázatot csak az arra jogosult szervezetek, kizárólag az erre
rendszeresített „Pályázati adatlap” hiánytalan kitöltésével és jelen felhívásban rögzített határidőig nyújthatnak be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 6.
A hiányosan vagy nem megfelelően benyújtott kérelmek/pályázatok esetén a Bizottság 15 napos határidő megjelölésével hiánypótlásra lehetőséget biztosít. Érvénytelen a kérelem/pályázat,
ha a hiánypótlásra nyitva álló idő alatt a hiányt nem pótolják.
Az elbírálás eredményéről a Közoktatási, Közművelődési és
Sport Bizottság, írásban értesíti a pályázót a döntést követő 15
napon belül, illetve a nyertes pályázatok listája megtekinthető
a www.kistarcsa.hu/Önkormányzat/Üvegzseb/Letölthető állományok: közpénzes pályázat nyertesei oldalon is.
Kistarcsa, 2012.08.09


Közoktatási Közművelődési és Sport Bizottság

Városi Művelődési és Sportközpont programja
Csigaház

szeptember 10-16. Kulturális Hét
szeptember 13. Nyugdíjas szüreti bál 16.00-20.00
szeptember 15. Görhönyfesztivál
szeptember 16. Várossá avatási ünnepség 17.00 -19.00
szeptember 22. II. Kistarcsai túra
október 4. Idősek világnapja
		 16.00-tól
október 7. Búcsú
október 11. Idősek világnapja
		 16.00-tól
További információ:
Szilárdi László 06-28-507-147

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

Apróhirdetés

Eladó
Eladó 2 garnitúra : 2 személyes kanapé (ág�gyá alakítható) + 2 fotel. Az egyik garnitúrához + 1 kis asztal is van. Ár: 25 000,-Ft/
garnitúra. Érd.: 06-30-9-843-306
Eladó hűtő
160 l-es Zanussi, kis fagyasztóval, ami oldalra nyílik, önolvasztós. Ár: 25 000,-Ft.
Érd.: 06-30-9-843-306

kistarcsai híradó 

a város életéből

5

6

város életéből

kistarcsai híradó

I. Kistarcsai Kak
A Vállalkozók Baráti

Pannónia Néptáncegyüttes csapata

Fidesz helyi szervezet csapata

Polgármesteri Hivatal csapata

Vállalkozók Baráti Köre csapata

Simándy József Általános Iskola csapata

Alapszolgáltatási Központ csapata

Sikeresen zárult az I. Kakasfőző Fesztivál
Kistarcsán, hiszen a rekkenő hőség ellenére az eredményhirdetésen már tömeg
volt az Ifjúság téren. Korábban szeptemberben volt a városban főzőfesztivál, amit
a Kistarcsai Váltók Egyesülete szervezett.
A civil szervezet elnöksége már tavaly jelezte, hogy nem folytatja a rendezvényt.
Ifj. Juhász István alpolgármester kezdeményezésére azonban sikerült életben tartani
a főzőfesztivált Kistarcsán és szeptemberről augusztus 20-ra tették az időpontját.
A program megszervezésével Szilárdi
Lászlót a Művelődési Ház igazgatóját és
ifj. Juhász Istvánt bízta meg a testület, a
költségek fedezésére 400 ezer Ft-ot szavaztak meg, amit a Kistarcsai Napok költségmaradványából biztosítottak. A kakasfőzéshez egy kakast, fát, székeket, asztalt,
víz- és áramvételi lehetőséget, valamint
a talpalávalót a szervezők biztosították.
A főzéshez szükséges fűszereket és egyéb
nyersanyagot, eszközöket a jelentkezők
hozták. A versenykiírás szerint a kakasokból bográcsban bármilyen ételt lehetett
készíteni, amit a nevezők kóstolójegy ellenében kínálhattak a helyszínen. Külön ki
kell emelni, hogy a Kistarcsai Vállalkozók
Baráti Köre a kóstolójegyekből származó
bevételt a templom előtti sétány felújítására fordítja. (a Kistarcsai Vállalkozók Baráti
Köre az elmúlt egy évben több jótékonysági rendezvényt szervezett a sétány felújításának támogatására.)
Augusztus 20-án, a Szent István napi ünnepség után délután kettő órától kezdődött
a kakasfőző fesztivál. Solymosi Sándor polgármester pontosan kettő órakor nyitotta
meg a kakasfőző versenyt. Elmondta, hogy
hagyományteremtő jelleggel hirdetik meg
a fesztivált és azért választották a kakast
alapanyagul, mert a város címerében is
megtalálható. A jövőben a kakas címeres
települések csapatait is szeretnék a versenyre meghívni A polgármester jó versenyzést kívánt a réstvevőknek, majd gyorsan átöltözve rögtön beállt a Fidesz helyi
szervezetének csapatába. A program elején
jelen volt a Szent István napi ünnepség ünnepi szónoka Vécsey László országgyűlési
képviselő is, aki végiglátogatta a résztvevő
csapatok „versenyállásait”.
Összesen kilenc csapat nevezett (Pannónia Néptáncegyüttes, Fidesz helyi szervezete, Polgármesteri Hivatal, Vállalkozók
Baráti Köre, Simándy József Általános Iskola, Alapszolgáltatási Központ, Klacsán
Lajos, ERGÉ Söröző, MSZP helyi szerve-

Klacsán Lajos

ERGÉ Söröző csapata

MSZP helyi szervezete csapata

Kóstol a zsűri

Ebből a pörköltből rengeteg fogyott

kistarcsai híradó 
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Köre nyerte a versenyt

Pannónia Néptáncegyüttes ifjúsági csoportja

Hétköznapi Broadway Hősök

Szmatana Andi énekel

Harmónia Táncklub

Pannónia Néptáncegyüttes gyerek csoportja

Pászthy Viki és Ágoston Máté

Solymosi Sándor és Vécsey László

A gyerekek mini vidámparkban játszhattak

ifj. Juhász István gratulál a Simándy csapatának

Az első három helyezett

Fotó: Ferenci Zoltán

A közönséget a tűző nap sem riasztotta el

zete). A csapatoknak este hat óráig kellett elkészülniük az ételekkel. A verseny
résztvevőinek fősztjét háromtagú zsűri
bírálta el, melynek elnöke Herczku János
életműdíjas szakács volt, a zsűribe meghívták Kozma Pétert, a Gundel Étterem
szakácsát, és Benkő Pált, a Suzuki Benkő
tulajdonosát.
A nagy meleg ellenére jó hangulat volt
a téren, az uszoda parkolójában felállított
színpadon késő estig pörögtek a programok. Először Szmatana Andrea a Hétköznapi Broadway Hősökkel szerepelt, a
musical részletekhez a háttértáncot a Harmónia Táncklub táncosai adták. A közös
szereplésbe belefért az önálló fellépés is.
A közel két órás programban a Harmónia
Táncklub bemutatta a 10 éves jubileumi
gálaműsorukat, amit május végén láthatott
a közönség és a Hétköznapi Broadway Hősök több egyéni produkcióit is színpadra
állított. A közönség vastapssal jutalmazta
a két csapatot. Negyed öttől a Pannónia
Néptáncegyüttes lépett a színpadra. A táncosok hat táncot mutatottak be, szerepelt
a gyerek, az ifjúsági és a felnőtt csoport.
Most is nagy sikert aratott a Madách Stúdió
két ifjú tehetsége Pászthy Viki és Ágoston
Máté, akik operett slágereket énekeltek.
Este fél nyolc körül értékelte a zsűri a
kakasfőző versenyt. A nagy érdeklődéssel
várt eredményhirdetésen Herczku János
zsűrielnök elmondta, hogy a résztvevő
csapatok kitettek magukért, ízletes finomságokat főztek és sütöttek és ötletesen díszítették a versenyasztalokat. Az első helyet ízletes pörköltjükkel – Juhász István
vezetésével a Vállalkozók Baráti Köre szerezte meg, második helyen a Polgármesteri Hivatal csapata végzett, a harmadik helyért járó díjat a Fidesz helyi szervezetének
csapata vehette át. Az első három csapat
oklevelet, egy-egy serleget és a Monarchia
Rétesház vásárlási utalványát kapta. Minden résztvevő átvehetett egy emlékoklevelet és egy Kistarcsa térképet. A díjakat
Solymosi Sándor polgármester és ifj. Juhász István alpolgármester adta át. A krónikához hozzátartozik, hogy az 500 Ft-ért
árusított kóstolójegyeket délután öt óráig
mind eladták. Este hét órára az összes bogrács kiürült, a későn jövőknek már nem jutott étel. No de ők sem szomorkodtak, mert
a fél tízig tartó utcabálon sokan táncra perdültek. A zenét a „FER” együttes szolgáltatta. Az I. Kistarcsai Kakasfőző Fesztivált
a mindenki által várt tűzijáték zárta.

P.Gy.
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KIKE Kulturális Hét A Kistarcsai Kulturális Egyesület immár tizenegyedszer rendezi meg a több művészeti ágat felvonultató kulturális hetet. Célunk,
hogy kellemes, ugyanakkor tartalmas kikapcsolódási lehetőséget nyújtsunk Kistarcsa és a környező települések lakosságának.
Egyházzenei est, 2012. szeptember 10. (hétfő) este 7 óra, katolikus templom
A katolikus templomban sorra kerülő est programja
meghitt koszorúzási ünnepséggel kezdődik. Ebben a templomban keresztelték
meg 1916-ban Simándy Józsefet.
A fiatalon nevessé vált operaénekes keresztelőjére egy
márvány emléktábla emlékeztet. A koszorúzást követő koncerten az orgonáé a főszerep, amellett
szép énekeket is hallhatunk.
Kamara- és dalest, 2012.
szeptember 12. (szerda)
este 7 óra, zeneiskola
A zeneiskolában évek óta
folyik a zeneoktatás. A növendékek rendszeresen tartanak
bemutató- és vizsgakoncerteket, de
ezúttal a pedagógusokon a sor. Ugyancsak
itt léphetnek fel azok a helyi előadók, akik hangszerük, énekstílusuk vagy csak egyéb elfoglaltságuk miatt nem
szerepeltek a tegnapelőtti templomi koncerten.
Ismeretterjesztés, 2012. szeptember 13. (csütörtök) este 7 óra,
Civilház
A Deáktanya ismeretterjesztő előadása keretében ezúttal Riskó

Márta kalauzolja el az érdeklődőket egy, az általunk megszokottól merőben más kultúrájú környezetbe, az indiai leprások, a kalkuttai nyomor saját élményein alapuló bemutatásával.
Színi előadás, 2012. szeptember 14. (péntek)
este 6 óra, Csigaház
Ezen az estén ízelítőt kaphatunk
abból az előadói sokszínűségből, mely lehetővé teszi, hogy
ugyanazok a szereplők –
Országh Péter és Udvardi Eszter, azaz mester és
tanítványa – a program
első részében elgondolkodtató üzeneteket
hordozó
klasszikusokat, a szünet után pedig
ajkainkra – a legenyhébb
esetben is legalább – mosolyt
csalogató, könnyedebb írásokat
mutassanak be.
Musicalest, 2012. szeptember 14.
(péntek) este 8 óra, Csigaház
A helyi fiatalokból álló csoport előadói Musicalek a
kávéházban címmel maguk állították össze azt a programot, ami
kávéházi beszélgetések kapcsán idéz meg egy-egy szép dallamú
musicalrészletet.
Görhönyfesztivál, 2012. szeptember 15. (szombat) délelőtt 10től este 7-ig, Simándy tér

kistarcsai híradó 

kultúra

9

2012. szeptember 10-16.

Idén is lesz kézműves foglalkozás…

…ügyességi verseny…

Pántlika – Nemzetiségi Folklórtalálkozó

…krumplipecázás.

A Kistarcsai Kulturális Egyesület idén már kilencedszer rendezi meg a Süssünk görhönyt!
– Krumplifesztivál Kistarcsán című gasztro
kulturális programját. A nagyszabású rendezvény
egyaránt szól a gasztronómia és a kultúra iránt érdeklődőknek.
De miről is van szó?
Szinte mindenki ismeri a nyersen reszelt krumpliból
– tetszés szerint ízesített, majd – különböző formában
kisütött ételt, de más-más néven. A sok változat közül csak néhányat említünk: lapcsánka, tócsni, cicege,
matutka, bere, macok, harula, siligó, felénk pedig
görhöny a neve.
Mivel ez a finomság krumpliból készül, versenyszerű sütése mellett – elsősorban – a burgonyával kapcsolatos programokat szervezünk, de lesznek egyéb
figyelemre méltó események is: nemzetiségi folklórtalálkozó, nép- és iparművészeti vásár, kézműves
foglalkozás, ügyességi és szellemi játékok…
A görhöny kóstolásához Pityókajegyet kell vásárolni
az Információnál.
Várunk minden érdeklődőt 2012. szeptember 15-én
10 órától Kistarcsán a Simándy téren.
Hangulati ízelítőül kattintson ide: http://www.
youtube.com/watch?v=BqX0EiTnOrI
Folklórtalálkozó, 2012. szeptember 15. (szombat)
délután 2-től este 7-ig, Simándy tér
A Kistarcsai Kulturális Egyesület rendszeresen rendez nemzetiségi folklórtalálkozókat. Az egyik évben
Pántlika címmel multietnikus, a másikban Tulipán
címmel országos szlovák találkozóra gyűlnek össze
a meghívottak.
A Pántlika – Nemzetiségi Folklórtalálkozó résztvevői az országban élő nemzeti kisebbségeket képviselik. A zenészek, táncosok, énekesek fellépnek egy
szabadtéri szinpadon és részt vesznek a színpompás
zenés-táncos felvonuláson.
Várunk mindenkit, aki szereti a folklórt – vagy szereti a finom falatokat – 2012. szeptember 15-én 10
órától Kistarcsán a Simándy téren.
A folklórtalálkozóból itt adunk ízelítőt: http://www.
youtube.com/watch?v=oReGKIPOzxQ
Örökségséta, 2012. szeptember 16. (vasárnap) fél 3,
kórház
A Kulturális Örökség Napjai alakalmából idén a
kórházba szervezünk örökségsétát. Ez az intézmény
szinte mindenki által ismert, de ezúttal nem betegként – még csak nem is beteglátogatóként – teszünk
itt egy vezetett sétát, melynek során megismerkedhetünk a kisváros méretű komplexum működésével,
és megtekinthetjük az objektum területén található
műalkotásokat.
Koszorúzás, 2012. szeptember 16. (vasárnap) fél 5,
Simándy tér
A Kistarcsai Kulturális Egyesület évek óta ápolja a
Kistarcsán született Simándy József – minden idők
legemlékezetesebb Bánk bánja – emlékét. 2006-ban
egész alakos szobrot állíttattunk tiszteletére Kistarcsa központjában. Azóta minden ősszel koszorúzási
ünnepséggel tartunk megemlékezést, természetesen
a Simándy téren.
Minden program ingyenesen látogatható.
Információ: Kereszti Ferenc – 28/470-926
kike@kike.hu, www.kike.hu

10

a város hírei

Megjelentek a patkányok –
mindenki tehet ellene!
Az utóbbi hetekben számos panaszbejelentés érkezett a polgármesteri hivatalhoz, miszerint a város több pontján megjelentek
a patkányok. Ezzel kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a Tisztelt Lakosság, és a településen működő gazdálkodó szervezetek
figyelmét.
A vonatkozó jogszabály szerint az egészségügyi kártevők – pl. a
patkányok – elleni védekezésről, a költségek fedezéséről, valamint a
szükséges rendszabályok és eljárások végrehajtásáról az érintett terület vagy épület tulajdonosa (bérlője, használója, kezelője), illetőleg
a gazdálkodó szerv vezetője vagy üzemeltetője köteles gondoskodni. Amennyiben az érintettek ezen kötelezettségüknek nem tesznek
eleget, a kistérségi népegészségügyi intézet kötelezi az egészségügyi kártevők elleni védekezésre.
Kistarcsa Város Önkormányzata ellenőrizteti azon közterületeit,
amelyek érintettek lehetnek a patkányok megjelenésével.
Tájékoztatásul néhány olyan helyszín, vagy potenciális terület,
ahol a patkányok megjelenhetnek:
− állatok tartására használt épületek, épület részek, különösen, ha
tisztán tartásukról rendszeresen nem gondoskodnak;
− élelmiszert felhasználó, feldolgozó kereskedelmi egységek, ahol
ilyen típusú hulladékok keletkeznek, és a hulladék tárolása nem szabályos (hozzáfér a patkány az élelmiszer maradékhoz);
− elhanyagolt, gondozatlan ingatlan, ahol nem gondoskodnak
rendszeresen a gyomnövény-mentesítésről.
A fenti felsorolás csak tájékoztató jellegű, azonban általánosságban elmondható, hogy ha mindenki gondoskodik az ingatlana
tisztán tartásáról, továbbá a kereskedelmi egységekben (pl. élelmiszerüzletben, vagy készételt árusító helyiségben) és annak környezetében is ügyelnek a közegészségügyi és hulladékgyűjtési jogszabályokban foglaltak betartására, akkor a patkányok megjelenésének
sokkal kisebb a valószínűsége.

Munkatársakat keresünk

Á rufeltöltő munkakör
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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Szelektív hulladékgyûjtés – növekvô részvétel
2011. április 1-jével elindult a településen a szelektív hulladékgyűjtés, amelynek keretében a lakosok egy sárga zsákban
gyűjthetik a hasznosítható papír, műanyag, italos karton, valamint fémdoboz hulladékaikat, amelyek így hasznosításra kerülnek, és nem terhelik tovább a környezetet.
2012. január 1-jétől a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos
koordinációs feladatokat, teendőket a hulladékkezelési közszolgáltatás részeként végzi a KIVÜ Kft. Az idei év I. félévéről
készített beszámolójukból kiderül, hogy a lakosság érdeklődése a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés iránt folyamatosan növekszik, egyre többen helyezik ki hulladékaikat az előre
meghirdetett gyűjtési napokon házaik elé.
Lássuk az eredményeket számokban:
Az első félévben
begyűjtött
hulladék összmen�nyisége 52 320 kg
volt. Ha összehasonlítjuk a 2011.
évben begyűjtött
hulladékok men�nyiségével,
és
meghatározzuk a
havi átlagmennyiségeket – amely 2011. évben 6.718 kg volt, míg idén 8.720 kg
–, akkor a számok is azt igazolják, hogy a lakosság egyre több
hulladékot gyűjt szelektíven. Köszönjük!
A begyűjtött hulladékok kezelését végző cég azonban ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy még mindig jelentős men�nyiségű „idegen anyag”, azaz nem hasznosítható hulladék kerül a sárga zsákokba, havonta átlagosan 1.000 kg. Kérjük tehát
a lakosságot, hogy csak a korábbi tájékoztatókban már ismertetett típusú hulladékokat helyezzék a zsákokba!

Fűnyírás – az ingatlan előtti közterületen is!
A jelenleg hatályos jogszabályok szerint az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell gondoskodnia az
ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok
és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan
lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról.
A fentiekkel összhangban az önkormányzat helyi rendeletében a következőket írta elő: az ingatlan tulajdonosa köteles az
ingatlan határa és az úttest széle közötti területen (két ingatlan
közötti gyalogos közlekedésre alkalmas, úttest nélküli terület
vonatkozásában a két ingatlan közötti terület feléig tartó területen) a zöldfelületet gaztól, parlagfűtől és egyéb szennyeződésektől mentesíteni, a füvet kaszálni.
A polgármesteri hivatal munkatársai rendszeresen ellenőrzik
az ingatlan tulajdonosaira/használóira háruló gyomnövénymentesítési (kaszálási) kötelezettség teljesítését, és számtalan
alkalommal azt tapasztalták, hogy a kerítésen belül az ingatlan
zöld felülete gyönyörűen gondozott, láthatóan rendszeresen
nyírják a füvet, ezzel szemben a ház előtt, a burkolatlan közterületi részen már-már ember nagyságú a „gaz”.
Felhívjuk tehát a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a fentiek
értelmében az ingatlanok előtti zöld felületen se feledkezzenek
meg gyomnövény-mentesítési kötelezettségükről, és ahogy az
ingatlanon belül, úgy kívül is rendszeresen nyírják a füvet!
Mindez nem csak a jogszabályok betartása érdekében fontos,
hanem az adott lakóközösség élhetőbb környezet megteremtése iránti igényét is kielégíti, és nem utolsó sorban javítja az
adott utca összképét!
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187 rászoruló család kaphat rendszeresen támogatást

Élelmiszerosztás szerdánként az Alapszolgáltatási Központban

Az Alapszolgáltatási Központ munkatársai önként vállalt feladat
keretében, a Magyar Élelmiszerbankkal kötött szerződés alapján
2012. július hónaptól kezdve szerdánként rendszeresen oszt élelmiszert a településen élő rászorulóknak. (Az Élelmiszerbank által
meghatározott jövedelemhatárokat, a rászorultsági kategóriákat a
mellékelt táblázatban találják.)

Háztartástípus
Aktív korúak háztartásai
1 felnőtt
1 felnőtt 1 gyerekkel
1 felnőtt 2 gyerekkel
2 felnőtt
2 felnőtt 1 gyerekkel
2 felnőtt 2 gyerekkel
2 felnőtt 3 gyerekkel
2 felnőtt 4 gyerekkel
3 felnőtt
3 felnőtt 1 gyerekkel
3 felnőtt 2 gyerekkel
3 felnőtt 3 gyerekkel
3 felnőtt 4 gyerekkel
Nyugdíjas korúak háztartásai
1 személy
2 személy
3 személy

Háztartásonként számított havi érték (forint)
78 736
129 914
169 282
137 788
188 966
228 334
259 829
291 323
196 840
248 018
287 386
318 881
350 375
70 862
122 041
173 219

Az élelmiszerek a METRO Áruház jóvoltából kerülnek hozzánk, szavatosságuk az osztás napján vagy az azt követő egy-két
napon belül lejár. Éppen ezért fontos, hogy még az áru átvételének napján, délután 19 óra 30 perc és 20 óra között átvegyék a
csomagokat a rászorulók intézményünkben, a Batthyány u.2/a.
alatt.
Mivel az aznapi adomány tartalmáról, mennyiségéről az átvétel időpontjában, vagyis szerda délután 18 óra 30 perc körül
szerzünk tudomást, csak ezt követően tudjuk telefonon megkeresni a rászorulók egy-egy csoportját, hogy fáradjanak be a csomagjaikért. (Bár eddigi tapasztalataink alapján erre még nem
volt példa, az Élelmiszerbank tájékoztatása szerint előfordulhat,
hogy alkalmanként nem gyűlik össze elegendő mennyiségű élelmiszer az áruházban, így az aznapi osztás elmarad.)
Mivel 187 rászoruló család él településünkön, forgórendszerben történik az osztás: egy-egy családot akkor értesítünk újra, ha
már az összes rászorulónak sikerült adományt juttatnunk. Így
körülbelül 3 havonta kerül sor ugyanarra a családra.
Kérjük, csak azon a napon fáradjanak be hozzánk adományért, amikor értesítést kapnak arról, hogy Önökre került a
sor! A soron kívül érkezőknek sajnos nem tudunk csomagot
adni!
Mivel közvetlenül az osztás előtt szerzünk tudomást az az-

napi adományról,
nem tudjuk garantálni, hogy mindenki azonos tartalmú
csomagot kapjon.
Előfordulhat, hogy
egyazon napon is
eltér a csomagok
tartalma és a súlya,
hetenként viszont
egészen bizonyosan más és más
kerül a szatyrokba,
dobozokba.
Az elmúlt másfél hónapban 693.7 kg zöldséget (salátát, paradicsomot, hagymát, cukkínit, karfiolt, paprikát, brokkoli-, retekcsírát), 6.94 kg felvágottat, 99.36 kg csemege árut, 23.5 kg pékárut, 90.5
kg tejterméket (literes tej, puding, Tiramisu, Túró Rudi), 1404 db
dobozos joghurtot, 210 db flakonos és 140 zacskós salátaszószt, valamint 429 db 25 dkg-os margarint osztottunk szét 105 rászoruló
család 432 tagja között.
Azok a rászorulók, akikkel még nem kerültünk kapcsolatba, s
korábban nem részesültek élelmiszer adományban, keressék fel
munkatársainkat az intézmény nyitvatartási idejében. Miután igazolták, hogy jövedelmük alapján valamely rászorultsági kategóriába tartoznak, bekerülnek a programba.
Kérjük, leendő és volt klienseinket, amennyiben telefonos elérhetőségük megváltozik, jelezzék azt intézményünk felé, hogy
tartani tudjuk velük a kapcsolatot akár az élelmiszerosztás miatt,
akár egyéb ügyekben.
Alapszolgáltatási Központ
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Ha nyár, akkor tábor
Az iskola szervezésében két tábort ajánlottunk fel a tanulóknak. Az első a napközis
tábor volt, ami a tanév befejeztével június végéig tartott. Sok szülő, nagyszülő dolgozik, a szabadság kevés, így 76 tanuló kérte a nyári napközit. Az iskola pedagógusai
felváltva vigyáztak a gyerekekre, tartották a foglalkozásokat.

Volt kézműves foglalkozás, számháború, mesehallgatás, több
alkalommal úszás, és még sorolhatnám. Két busszal, melynek
költségét az önkormányzat állta, elvittük a gyerekeket a Hortobágyra. Mátán 5 lovas szekérrel bejártuk a pusztát. Egy-egy
„állomáson” megálltunk, ahol megnéztük a racka juhokat, bivalyokat, magyar szürkegulyát és csikós bemutatót is láttunk. Porzott mögöttünk az út, még a juhhodályok, istállók, gémeskutak
mellett húzta szekerünket Pajkos és Csinos.
Sétáltunk néhány istállóban, megnéztük a kiscsikókat, bekukkantottunk egy fazekas műhelybe. A büfében elfogyasztottuk az
összes jégkrémet, majd átmentünk a madárkórházba. Itt megnéztük a lábadozó madarakat, láttuk a műtőt, a kórtermeket, s a
rehabilitációt szolgáló röptetőt. Később lesétáltunk a Hortobágy
jelképévé vált Kilenclyukú hídhoz, s nézelődtünk a kirakodó vásárban is. Minden gyermek és kísérő maradandó emlékekkel tért
haza.
Másnap már a nyári napközi utolsó napjára mentünk be az iskolába. Megbeszéltük az elmúlt hetek eseményeit, lerajzoltuk a
kirándulást, s még úsztunk is egyet. Délután rendet raktunk a
termekben, s 5 óra után teljesen elcsendesedett az épület. Véget
ért a nyári napközis tábor.
A másik táborunk, melynek már több évtizedes hagyománya
van, Balatonszárszón volt. Az időjárás kedvezett, fürödtünk délelőtt, délután, sőt még este is.
A négy fiú, főleg S. Robi komoly horgászfelszereléssel jött, ők
leginkább ennek a szenvedélyüknek hódoltak. Gyűltek a ha-

VITALITÁS FOGÁSZATI KÖZPONT
Professzionális
Implant
és Kozmetikai
Fogászat

INGYENES fogászati szűréssel
és konzultációval várjuk Önt!

1162 Bp. Attila u. 68. T: 402-1195
www.vitalitasfogaszat.hu

lacskák a szákban, de este elengedtük őket, hagy nőjenek
még. Egy délelőtt ellátogattunk
a villasoron lévő egykori Horváth-panzióba, amelyet Európai Uniós forrásból felújítottak,
s ez ad otthont a József Attila
emlékkiállításnak. Tanulóink
előtt már ismert volt József Attila neve, családja, költészete,
de ez a „kulturális délelőtt” az
itt látottak és hallottak segítségével még többet is megérthettek a tragikus sorsú költő életproblémáiból és költészetéből.
A hajókirándulás úti célja
idén Tihany volt, az Apátság
megtekintése. Ide elkísért bennünket igazgató nénink, Jutasi
-Varró Diána is, aki minden
évben meglátogatja a táborozókat. Ha nem fürödtünk, s
nem is kirándultunk, akkor a
táborban szerveztünk programokat. Az ebédlőben a reggeli, ebéd, vacsora mindig elfogyott. Délutánonként nassolni
is tudtunk. Vittünk magunkkal szép nagy dinnyéket, egy
zsák kukoricát, amit megfőztek
nekünk. A szülők kekszet, nápolyit és egyéb nyalánkságokat
küldtek.
Dia nénitől is kaptunk din�nyét, s egy-egy Túró Rudit,
amit senki sem utasított vissza.
A. Dominika anyukája jóvoltából minden tanuló a táborozás emlékére, a játékok jutalmazására, egy-egy kis ajándékot
kapott. Mindenki boldog volt.
Egy hét után valamennyien kellemes élményekkel, kellően lebarnulva, de ami a legfontosabb, épségben és egészségben tértünk haza.
Juhászné Csorba Ilona
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Tánc és kikapcsolódás a HARMÓNIA Táncklub nyári táboraiban
Hetedik alkalommal rendezte meg a Harmónia Táncklub a nyári
napközis táborát a Fenyves Sportcsarnokban. Villám Vera a csapat
művészeti vezetője azzal a céllal hozta létre a táborokat, hogy a
mozgásművészet széles spektrumát próbálhassák ki azok, akik még
nem táncoltak, és a régi tanítványok, akik már jártasak a tánctechnikákban mélyíthessék tudásukat.
Villám Vera diplomás táncpedagógusként balettet és modern táncot is tanít, mégis a nyári
táborokban kevés foglalkozást tartott. Az órák
nagy részét más tanárok tartották, mi ennek az
oka és röviden mutassa be a kollégáit!
Tizenhat éve végzem a pedagógusi munkát, a gyerekekkel egész évben én foglalkozom. Sok kamasz
tanítványomat már óvodás kora óta tanítom, így a
sok év alatt a tanár-diák viszony időnként már „anya-gyerek kapcsolatba” ment át, melyre büszke vagyok, hiszen a
bizalom és őszinteség nálunk alapvetően mindig jelen volt.
Ahogy nőnek a gyerekek szükséges, hogy mást is megismerjenek, más tanítási módot, stílust is elfogadjanak,
hiszen én is így szereztem sok-sok tapasztalatot. Ez
mind a táncosi, mind a pedagógusi munkám során
hasznomra vált. Ezen kívül ezeken a nyári programokon a tanítás mellett, főleg szervezői, koordinátori munkát végzek azért, hogy a gyerekek jól
érezzék magukat. Ez rendkívül sok időt és figyelmet
igényel, szeretném, hogy a tábor mindig jól sikerüljön és eredményes, tartalmas legyen, ezért szervezem meg a kollégákkal az
összehangolt munkát, így mindenki a legjobbat hozza ki magából,
ezért hívom a táborunkat extra nyári napközis művészeti tábornak.
Az óvodás kortól oktatott euritmia a mozgásművészet egyik ága,
mely a gyerekek egyik kedvence. Többek között azért is, mert nemcsak a tanárnőt Gubóné Héregi Katát szeretik a gyerekek, hanem,
mert harmonikusan kiegészíti a táncórákat, nem követel fárasztó
izommunkát (hiszen nem táncóra), ugyanakkor figyelmet, koncentrációt, a másikra való maximális ráhangolódást igényel. A „lélek
rezdülését mozdulatba öntő” játékos, verses, eszközös mozgásórák,
rendkívüli szocializációs hatásúak a csoportos foglalkozások körében, ezért minden táborban előszeretettel szerepeltetjük. Szoboszlay
Csilla és Tenki Tamás nemcsak táncpedagógusok, hanem hivatásos
táncosok is, akik mind magyarországi, mind nemzetközi viszonylatban is több évtizedes színházi tapasztalattal rendelkeznek. Ők az
idei évben sokat segítettek nekem, hiszen mindketten a tizedik éves
gálaműsorunk felkészítő tanárai is voltak. Mind a balett, mind a
balett alapokon nyugvó művészi kategóriába sorolható moderntánc
alapjainak elsajátításában segítették a gyerekeket. Ezek a foglalkozások igénylik a legnagyobb kitartást, figyelmet és szorgalmat, ezért
nálunk fontos, hogy a nyári táborokban is foglalkozzunk testünk
tudatos fejlesztésével. Bár az idei táborban nem vett részt, de szinte
minden gyermek ismeri Bobák Ildikót és Horváth Andreát. Pedagógusi munkájuk során mindig szem előtt tartják, hogy a gyerekek
képességeinek és tudásának megfelelően fokozatosan növekvő nehézségű feladatokat kapjanak Ezek a gyerekek elsősorban nem hivatásos táncosok lesznek, fontos hogy a tánctechnikai fejlesztése
mellett a mozgás és a zene által a kikapcsolódásra is sor kerüljön,
így a tanárnők által tanított különböző stílusú koreográfiák jó alkalmat adnak erre.
Milyen foglalkozásokat szerveztek a táncórák mellett?
Többek között kézműves foglalkozásokat is, melyen olyan dolgokat
készítettünk a gyerekekkel, ami a kreativitásukat kihasználva mindig kapcsolódott a tánchoz. Idén pl. fűszoknyát készítettünk, melyet
a jövő évadban tervezett táncelőadáson fognak viselni a gyerekek.
A táborban idén lovaglás is szerepelt a programok között, de úgy
tudom nemcsak kikapcsolódásként !
Mind a tánchoz, mind a lovagláshoz szép tartás, egyenes - ugyanakkor - dinamikus gerincoszlop kell. A lovagláskor a láb helyzete
teljesen ellenkező a táncban használatoséval, de a törzs munkája az
egyensúlyi helyzetek kialakítása mind a tánchoz, mind a lovaglás-

hoz elengedhetetlen.
Nálunk szinte minden gyerek tiszteli
és szereti a lovakat
. Én a természetről
a természetességről
sokat beszélgetek a
gyerekekkel, ezért
a lovagolás nálunk
nemcsak a testtudatot fejlesztő foglalkozás, hanem pedagógiai célzattal is bekerült a programok közé.
Idén a Balatonnál is volt tánctábor,az hogy sikerült ?
Egyik tanítványom anyukája Soós Éva segítségével olyan szállást
és gyakorlóhelyet kaptunk, melyet bárki megirigyelhetne. A balatonföldvári kikötő mellett közvetlenül a parton épült Riviéra Park
Hotel vendégei voltunk. Ehhez egy 7,2 hektár területű ősfás gyönyörűen karbantartott és felszerelt strand is tartozik, így a táncórák
mellett bőven maradt időnk kikapcsolódásra, hajókázásra, szabadidős programokra is.
Lassan közeledik a tanévkezdés, mikor és hol lehet csatlakozni a
Harmónia Táncklubhoz?
A Harmónia Táncklub az előző tanévben az óvodában, a Simándy
Általános Iskolában és a Fenyves Sportcsarnokban tartotta a foglalkozásokat, valószínű ez most is így lesz. Idén egy új kezdő csoportot is indítunk az elsős és a már iskoláskorú, de még nagycsoportos
óvodás gyerekeknek, hiszen a táncoktatásban nagyon fontos, hogy
korosztály és képesség szerint is minél jobban szét legyenek választva a növendékek. Ez az egyik feltétele az eredményes munkának. Hamarosan minden információ olvasható lesz a honlapunkon
www.prima-harmoniatanc.gportal.hu
Minden régi és új tagot szeretettel vár a Harmónia Táncklub.
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Rablót fogtak a polgárôrök
Kistarcsán
Július utolsó hétfőjén dél körül egy kismama az egyik kistarcsai hipermarketben vásárolt, ahol
már a pénztárnál feltűnt neki három férfi, akik nagyon közelről nézték őt. A kismama a kilenc
hónapos gyermekével elsétált a Zsófialigeti HÉV állomásra, ahol találkozott az édesanyjával
és egy 10 év körüli rokon kislánnyal. Ezután a Vasút utcán át gyalog mentek hazafelé, amikor
váratlanul a már korábban az áruházban látott társaság egyik tagja a kismama háta mögül
érkezve mellkasba ütötte őt, majd a nyakában lógó értékes arany nyakláncot letépve futva elmenekült az Árpád vezér utca irányába. A sértett és az édesanyja kiabálva kértek segítséget az
utcabeliektől és telefonon értesítették az egyik kistarcsai polgárőrt is, Jakab Krisztiánt. A szolgálaton kívüli polgárőr egyik társával Kovács Jánossal 3 percen belül a helyszínre érkezett és azt
tapasztalta, hogy a kismama sokkos állapotban meséli a történteket az ott addigra összecsődült
utcabelieknek. Közben a tettest egy autós üldözőbe vette, aki az egyik Árpád vezér utcai ház
udvarába menekült. A fürge rabló mintegy húsz percig, több udvaron át, kerítéseken átmászva
menekült az őt üldöző polgárőrök és az utca lakói elől, de hála a sok önkéntes segítőnek és az Jakab Krisztián mutatja az elfogás
összehangolt, fegyelmezett cselekvésnek, a rablót a két polgárőr az egyik udvaron elkapta és helyszínét
a földre kényszerítette. A gazfickót a rendőrség kiérkezéséig visszatartották. Az elkövető azt
állította, hogy a nyakláncot futás közben egy vízelvezető átereszbe dobta, de a megjelölt helyen a hatóság emberei nem találtak semmit.
Végül Kovács János polgárőr az egyik utcán parkoló autó alatt talált rá a több százezer forintot érő ékszerre. A rendőrségen megkezdték
a gyilkosság után második legsúlyosabb bűncselekményi kategória, tehát rablás miatt az elkövető elszámoltatását, aki röviddel kihallgatásának kezdete után több hasonló bűncselekményt is beismert. A rendőrök forró nyomon a tettestársak felkutatását is megkezdték.
Mondok Zoltán kistarcsai rendőrőrs parancsnok a bravúros elfogásért személyesen ment a helyszínre gratulálni a két szolgálaton
kívüli polgárőrnek, Jakab Krisztiánnak és Kovács Jánosnak.
A polgárőrség ezúton is köszöni a segítő lakosok és a járókelők közreműködését. 
Polgárőrség

HIR DETMÉNY

Kistarcsa Város Önkormányzat
Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő,
valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottsága
az alábbi önkormányzati tulajdonban lévő eszközöket kívánja értékesíteni:
Sorszám
1.

Eszköz megnevezése

Mennyiség
(db)
1

Ajánlott eladási
egységár (Ft/db)
7 200

1

13 200

1

220 000

Sorszám

Eszköz megnevezése

Mennyiség
(db)
1

Ajánlott eladási
egységár (Ft/db)
5 000

13.

LG CF-20E20 TV

14.

HP LJ6L nyomtató

1

4 000

15.

Daewoo 6 fejes video
T857K
Daewoo 4 fejes video
ST450K
Toshiba V-109 CZ video

1

2 000

1

1 000

1

3 000

Samsung CLP-770 ND
nyomtató
HP LJ3550 nyomtató

1

160 000

1

20 000

1

40 000

21.

LINKSYS; SRW224
(24port)
inhalátor

1

5 600

3.

SWITCH LINKSYS
16 port
HP laserjet nyomtató P
1005
Canon IR 3300 fénymásoló

4.

HP laserjet nyomtató 1020

1

7 000

5.

1

8 400

6.

Xerox phaser 3125
nyomtató
SWICH Linksys 24 port

1

29 000

7.

Videospliter VS-104

1

7 800

8.

Videospliter VS-108

1

12 300

9.

1

135 000

10.

KYOCERA FS 6950 DN
lézernyomtató
Orion T2155 MTX-S TV

9

1 000

11.

Panasonic TV TX21JT3P

1

5 000

22.

párásító

1

7 500

12.

AIWA hifi torony
NSX-S989

1

15 000

23.

inhalátor por aerosol

1

3 100

2.

A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb összegű vételár megfizetésére tesz ajánlatot, illetve egy ajánlat esetén az, aki a Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő, valamint Vagyonnyilatkozatokat és Ös�szeférhetetlenségeket Kezelő Bizottság által megállapított, ajánlott vételár
megfizetését vállalja.
Az eszközök megvételére 2012. október 3. 12 óráig lehet ajánlatot tenni, a vétel tárgyának, és összegének megjelölésével.
Az ajánlatot zárt borítékban, „Vételi ajánlat az egykori Flór Ferenc
Középiskola eszközeinek megvételére” jeligével ellátva Kistarcsa Város Önkormányzat Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő,
valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottságának címezve: 2143. Kistarcsa, Szabadság út. 48. számra lehet
személyesen, vagy postai úton benyújtani, a fent jelzett időpontig.

16.
17.
18.
19.
20.

Amennyiben több pályázat is érkezik egy eszközzel kapcsolatosan,
úgy a legmagasabb vételárat kínáló pályázó a nyertes.
Kistarcsa Város Önkormányzat Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési,
Pályázatkezelő, valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottság fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
Az eszközök igény szerint Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatalának vagyongazdálkodási ügyintézőjével egyeztetett időpontban a
helyszínen megtekinthetők.
További információk kérhetőek a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási ügyintézőjétől:
2143. Kistarcsa, Szabadság út. 48, illetve telefonon: 06-28/470-711/154
mellék.

kistarcsai híradó 

hitélet

Magyarok tündöklő csillaga

Katolikus
A magyarság pogányként érkezett keletről
a Kárpátok övezte és a Dunától, Tiszától
öntözött síkságra. Elsősorban a csatákban
mutatkoztak meg kiváló képességeik. Nyilaik sokkal hatékonyabbak voltak a hasonló nyugati harceszközöknél. Háromszáz
méterre is elrepültek és sebesítettek,
50 méterről pedig a páncélt is átütötték. A kengyel (nyeregből kétoldalt
lecsüngő fém lábtartó) is magyar találmány volt, ami azt tette lehetővé, hogy
a lovon száguldó katona hátra tudott
fordulni lován, és aránylag biztosan
tudott nyilazni. Persze ismerték már
a földművelést is, nem éltek nomádok
módjára. A sírokban megtalált ékszerek ötvösművészetük fejlettségét és
szépérzéküket bizonyítja. A kardokhoz, nyílfejekhez magas fokon kellett
ismerniük a vasolvasztás és a vas megmunkálásának technikáját. Ezer lovas felkészítéséhez legalább egy tonna vasra volt
szükség, és ezt meg is kellett munkálniuk.
A vallásos mondaviláguk a sokistenhitből
és a sámánizmusból (sámán – varázsló,
pap) táplálkozott. Az ég az istenek világa,
a föld az embereké. A föld közepén áll az
égig érő világfa, ez köti össze az eget a földdel. Hittek a túlvilágban, de a túlvilág életet a földihez hasonlónak képzelték, ezért
temettek a holtak mellé lovat, fegyvereket,
szükségleti eszközöket.
István a tündöklő csillag Esztergomban
született 969 körül. Szent Adalbert püspök
keresztelte meg. Atyjának, Géza nagyfejedelemnek munkáját folytatva kereszténnyé
tette nemzetét. II. Szilveszter pápától kért
megerősítést és koronát. 1000-ben királlyá
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koronázták. Feleségével, Boldog Gizellával
és fiával Szent Imrével a magyar család első
szent példáját adták. Igazságos, békeszerető és szent életű király volt, aki az egyház
törvényeit megtartotta és alattvalói igazi javát kereste. Tíz püspökséget, több kolostort

alapított, az egyházi életet messzemenően
támogatta. Miután utolsó fiúgyermekét,
Imrét is elvesztette, országát a Boldogságos Szűz Mária oltalmába ajánlotta. 1038
augusztus 15-én halt meg, és Székesfehérvárott, az általa épített Nagyboldogasszony
Székesegyházban temették el. Szent László
király idejében avatták szentté 1038. augusztus 20-án.
Géza és Sarolta fia, István 18-20 éves lehetett, amikor a magyar nép királya lett.
Keresztény öntudat élt benne. Ezzel a keresztény gondolkodással védte meg a fiatal
keresztény magyarságot a pogány Koppány lázadásával szemben. Keresztény
elhivatottságát és kormányzási tehetségét
igazolta akkor, amikor döntött: nyugati
vagy keleti kereszténységet választja-e?
Anyja bizánci keresztény volt. Az ország

Református
Református gyülekezetünk életének évtizedek
óta minden évben a legörömtelibb napjait a július első felében
megrendezendő
hitmélyítő
hét
jelenti,
melyet
10 éve majdnem
mindig Piliscsabán tölthetünk el.
Akik egy évtizede még kisAkadályverseny egyik állomásán
gyermekek voltak és mindig
örömmel jöttek, idén már konfirmáltak, ifisek
lettek. A hitmélyítő hét programja elsősorban hozzájuk szólt.
Örömünk volt az az este, amikor a korábbi táborok színes programjairól készült filmeket vetítettük le. Idén nem volt kiemelt műsorunk, hanem a

keleti és déli részén bizánci szertartású
monostorok, templomok voltak. Ő mégis
II. Henrik lányát, Gizellát vette feleségül.
Kíséretében lovagok jöttek nagy számban,
és bencés szerzetesek alapítottak kolostorokat, amelyek közül Pannonhalma volt
a legnevezetesebb, és az is maradt
napjainkig. Mint uralkodó továbbra
is pártfogolta a keleti keresztényeket. Az ortodox egyház ezért vette
fel őt szentjei sorába. Esztergom már
Géza fejdelem idejében főváros volt.
István az egyházi és világi hatalom
középpontjává tette. Tíz püspökséget szervezett, tíz falunak egy
templomot kellett építeni, a falvak
lakosságának vasárnaponként el is
kellett menni misére. Székesfehérváron rendszeresen törvénynapokat
tartott, ahol a panaszokat meghallgatta és
igazságot szolgáltatott.
Szent Istvánt azért áldjuk, mert megmentette népünket. Hitünk pislákoló mécsesét
nem oltotta ki, hanem tartóra emelte. István
korának legintelligensebb magyarja volt.
Akkoriban a kis királyfiakat úgy nevelték,
tanították, hogy megkeresték Európa kéthárom legjobb pedagógusát, és az foglakozott velük. István szellemileg, lelkileg a legtöbbet kapta, ezért tudta hitét átadni, mert
maga is élte azt.
Szent István mellett segítőtársként ott
álltak a boldogemlékezetű, szelíd Gizella, a
szent életű Imre herceg, és az áldozatokat
vállaló Szent Adalbert, és Gellért. Nekik is
köszönhetjük, hogy ezer év távlatából ma is
felnézhetünk a „magyarok tündöklő csillagára.”
Somlai József ny. plébános

Nyári hitmélyítő hét
Keresztkérdések című anyagot vettük végig. Ennek célja,
hogy a gyülekezet ifjúsági közössége még hitvallóbbá
váljon.
Természetesen nemcsak a fiataloknak, hanem a családok idősebb tagjainak és a kisgyermekeknek is intenzív
program szólt a hét során.
A piliscsabai egyetem Josephinum Kollégiumában
nagyon kulturált körülmények között szállhattunk
meg. Két kétágyas szobához tartozott tágas előtér és
fürdőszoba, s ennek ellenére rendkívül kedvező áron jöhettek el a
résztvevők. Ennek biztosításához pályáztunk
is támogatásért.
Sok lelki áldással,
testvéri közösségben és
vidáman telt a hitmélyítő hét. Hetünk Igéje
lehetett volna a Bibliából: „Jó nekünk itt lenni!”
(Máté 17, 4) /két fotó/
Riskó János lelkipásztor
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Egy jó hír
Fûben, fában
ésKistarcsán!
bennünk van
orvosság!
Lelkiaztényezôk
és az öngyógyítás

Kedves Olvasók, kistarcsai lakosok!

Üdvözlöm Önöket az egészség oldalon, ahol olyan gyógyteákról és gyógynövényekrôl
írok, amelyek osztok
a közvetlen
környezetünkben
megtalálhatóak
és jelenNagy örömömmel
meg
önökkel egy jó
hírt: egyre több
az
legelégedett
gyomoknak
vagy gombáknak
ôket és nemtámogatja
is gondoltukaróluk
korábvásárló
és egyre hívjuk
több szervezet
Szekeres
ban,
hogy
segíthetnek a megromlott egészségi állapotunk helyreállításában.
Park
és PIAC-ot!
Mielôtt
még
ezekrôl a gyógynövényekrôl
megemlítem
a legegyszerûbb
Sokan
felismerték,
hogy kicsinykeírnék,
országunk
és kicsinek
számígyógymódot.
tó városunk gazdasága csak úgy fejlődhet és haladhat előre, ha
Azösszefognak
egyik legegyszerûbb
gyógyító
csodaszer
„szeretet”,
minden
az emberek
és közös
erővelalépnek
fel aami
multik
elháznál
megtalálható
és mindannyiunk
általpiacokat.
könnyen használható.
len. Ehhez
támogatni
kell a magyar
Jó
Ezérzés
végültapasztalni,
is teljesen egyszerû,
mert aztöbben
elsô lépés
abból áll, hogy elfogadjuk Önhogy egyre
vásárolnak
nön
„hibáinkat”
és
a
„környezetünk
hibáit”
is
és
emiatt nem neheztelünk sem
magyar árut a magyar piacokon és Kistarcsán
magunkra
másokra. Ez már
egy jóvállalkozókat
út a gyógyuláshoz,
is. Ezzelsem
a szemlélettel
a helyi
és mert minden BETEGSÉG LELKI eredetû, azaz olyan „dolog”, amelyet magunkban nem tudunk
termelőket segíthetjük a pénzünket kitalicskázó
feldolgozni, „ELFOGADNI” és emiatt megbetegítjük magunkat. Érdemes azt
- egyébként sem olcsó - multikkal szemben!
végiggondolni, hogy hány alkalommal nehezteltünk magunkra vagy környezeKistarcsaiak! Talán kicsinykének tűnik a régi
tünkre az elmúlt idôszakban. Ha megtaláltuk magunkban ezeket a helyzeteket
piacokhoz képest a Szekeres Park és Piac
ésnagy
feltudtuk
oldani (megbocsátottunk magunknak és másoknak ) akkor már is
de
legalább
a miénk, kistarcsaiaké!
sokat tettünk a gyógyulásunkért.
Ha ez még nehezen megy akkor, azokat a terA
helyi
és
a
környező
lakosoknak
nyitottuk
meg
mészetes gyógymódokat érdemes
kipróbálni,
amelyeket
a természet kínál.
ezt
a
piacot.
Minden
a
háztartásban
fontos
- termék és amenalapÍgy a nyári alkalmakkal érdemes olyan sok gyümölcsöt fogyasztanunk,
élelmiszer
megtalálható
a piacunkon.
A kulturált
környezetben
nyit
csak tudunk,
mert a rengeteg
vitaminnal együtt
megváltoztathatjuk
testünk
az egészséges
bioélelmiszereken
kívül háziimmunrendszer
hentes árú, házi
kesavas
állapotát. Lúgossá
tehetjük, ami a természetes
alapvetô
nyér
és
házi
tej
is
kapható.
A
zöldségen,
a
gyümölcsön
és
az
öngyógyítási folyamatait hozza mûködésbe. Ugyanis a savas test (a sok hús
élelmiszerennagyon
kívül sok
egyéb
üzleteket
is találfogyasztásakor)
toxintárut
termelisaforgalmazó
szervezetünkben
ami, ha lerakodik,
hatnak
nálunk.lehetôségeit
Ilyen például
a kis vegyi-háztartási bolt, ahol
akkor
betegségek
tudja az
elindítani.
verhetetlen
áron
adnak
mindent.
Győződjenek
meg róla!
Nagy
De a bennünk lévô stresszek, a fel nem dolgozott
negatív érzelmeink
is visszasikernek
tartom,állapotunkra
hogy az árak
mélyen alatta
maradnak a körhatnak
az egészségi
és ez ugyanolyan
„megemészthetetlen”
állanyék ismertebb
árainál.
potokat
hoznak létre piaci
a szervezetünkben,
ami miatt nem mûködik jól pl. a májnak
vagybővítettük
a vesének a akiválasztása,
így a felsorakoztató
méregtelenítése sem
tud tökéletesen
Most
házias ízeket
Magyaros
konymûködni
ésahol
toxinok
rakódhatnak
le csülök,
testünk keringési
pontjaiban.a Érdemes
tehánkat,
a jó
magyaros
a pacalpörkölt,
töltött káhát
magunkra
odafigyelni
feloldani a stresszes
állapotunkat, mozgással,
poszta
és a is
páratlan
ízűéssültkolbász
igazán felejthetetlen
élményt
úszással,
és pozitív gondolatokkal.
nyújt azsétákkal
ott étkezőknek.
Hétköznapokon egy kiadós menü csak
A 850-Ftmásik rizikó
faktor az lehet ahogyan élünk és amilyen tempóban dolgozunk,
ért kapható!

ahogy táplálkozunk és milyen folyadékot fogyasztunk pl. a nagy melegben. A

víz, a tisztameg,
víz azhogy
egyik legnagyobb
kincs is
amifelsoroljam:
segít nekünkmexikói
a nyári melegben,
Engedjék
a többi üzletet
büfé,
hogy megfelelô
legyen a bevitt
folyadék
mennyisége.
Sokan
úgy keresik
a belángossütő,
virágüzlet
és egy
cukrászda,
ami
szintén
megújult
tegségeikre
megoldást az Keszthely
orvosi tanácsok
mellet,
hogy elmennek
különbözô
az
elmúlt aidőszakban!
mellől
érkezik
e tradicionális
cégek bemutatóira
és az
ott bemutatott
és az
kézműves
fagylalt,
aminek
gombóc
áraelôadók
CSAKáltal
150rábeszélt
Ft. Az termékeolasz
ket
vásárolják
meg.
Igazi
ismeret
nélkül
vásárolnak
és
olyan
termékeket
haszLavazza kávé és egyéb más kávékülönlegesség a kényelmes fedett
nálnak, amivagy
túl azaanyagi
veszteségen,
csak jóval késôbb
fejtik ki kellemetlen
üzletben,
teraszon
is elfogyasztható.
Természetesen
a sühatásaikat.
temények is finomak, amiket minden nap frisElektromos kütyükkelsen
nem
lehet igazán
gyógyítani,
mert aza ember
nem elektkapunk..
Szeretettel
ajánlom
házi krémest,
ronikából van és nincsenek
a
testünkben
mágnesek
sem
amiket
szintén
amiből egy szelet csak 160 Ft-ba kerül, de a hét-felhasználnak.
végi akcióinkra is érdemes odafigyelni, mert ekFéltudományos ismereteket
mutatnak be sok esetben nem az EGÉSZSÉG a
kor egy-egy süteményt fél áron kínálunk!
tényleges célpont.
Néha megfigyelem a betérő embereket és jó látLátszólag emelhetô egyes területek rezgésszáma, ami gyógyuláshoz vezet, de
ni az arcukon az elégedettséget és a mosolyt.
hosszútávon csak az odafigyelés, tehát a megelôzés tud segíteni.
az idősebbek összetalálkozA mágnesterápia és Örülök,
fényterápiaamikor
is csak ideig
óráig fejti ki a hatását, mert megnak,
megbeszélik
élet nagy
dolgait,a vagy
változtatja a vörösvértestek oxigén megkötôaz
képességét
és átalakítja
vérképmegosztják
egymással
az
aktuális
híreket
zést, de ez egy idô után felborulhat, mert nem a „természetes” úton
történtésés
vásárlás
közben
egy kicsit, akárcsak a régi szép
nagyon nagy
lesz a megpihennek
visszahatás.
időkben.
A fénylámpák - az úgynevezett - polarizációs fénnyel mûködnek, amelyeknek a
Zárásként
invitáljam
meg
Önöket
a koktél
bárunkhoz,
hullámhosszahadd
500-2500
nanométer
lehet.
Igazi gyógyulás
azonban
csak akkor
ahol
minden
pénteken
este
az
Aranypéntek
kampány
lehetséges, ha idôben változtatunk az eddigi életmódunkban! részeként,
aAzpohár
áráért korsó
várjuk
a vendégeket.
Szeretorvosságokkal
azokat akciós
a rezgéssörrel
állapotokat
próbálják
megteremteni,
ami a
ném
a figyelmükbe
ajánlanisegítik.
a szombat
Itt
szervek
egészséges mûködését
Ahhoz, esti
hogyprogramjainkat.
az egész ember szervevagy
egy
kellemes
retro
zenés,
táncos
rendezvényen
vehetnek
zete mindenhol jól mûködjön, egy teljesen összehangolt munka szükséges. Ezt
részt
éppen egy zongorával
kísért
tölthetnek
el. Leghívják vagy
az immunrendszerünk
mûködésének,
amiestét
mindennel
tökéletesen
összközelebb
szeptember
1-énösszes
20.30-tól
a színpadon
egyazifjú
tehetség
hangban van,
még a lelkünk
rezdülésével
is. Ebben
esetben
az immunrendszerünk
mutatkozik
be!rendesen dolgozik és nem vállalnak „többlet munkát”a létfontosságú
szerveink
Ne
felejtsék,
egysem.
jó háziasszony a piacon kezdi a reggelt - főleg
Várom kérdéseiket
gyogyteafu@gmail.com-on
vagy a Facebook
Teafû
szombaton,
hogy aegészséges
élelmiszer kerüljön
az asztalra!
Gyógyteafû találkozunk!
oldalamon.
Remélem
Szekeres Dávid • www.szekerespark.hu
Balázs Miklós
(x)

Mihály Dénes Szakképzô Iskola
Nem vették fel az egyetemre?
Új szakmát szeretne tanulni?
Tovább képezné magát?
…akkor tanuljon nálunk!
Iskolánk, Mihály Dénes Szakképzô Iskola Kistarcsai Telephelye 2012. szeptemberi kezdéssel az alábbi tandíjmentes OKJ-s képzéseket indítja esti tagozaton érettségizettek részére ebben a formában utoljára:
Középfokú képzés:
INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA – jól használható hálózati és hardveres ismeretek, alapvetô vállalkozói és jogi
ismeretek megszerzése.
Felsôfokú képzés:
PÉNZÜGYI SZAKÜGYINTÉZÔ – széles elhelyezkedési lehetôség. Célunk olyan szakemberek képzése, akik jártasak
lesznek a pénz- és hitelgazdálkodási folyamatok szabályozásában, pénzügyi döntések elôkészítésében.
Képzési idô: 2 tanév

Érettségi nélkül is tanulhat szakmát!
Jöjjön hozzánk! Tanuljon nálunk!
Iskolánk, Mihály Dénes Szakképzô Iskola Kistarcsai Telephelye 2012. szeptemberi kezdéssel az alábbi tandíjmentes OKJ-s képzéseket indítja esti tagozaton 10. osztályt ill. 1998/99 elôtt végzetteknél 8 általánossal rendelkezôk részére:
ALAPFOKÚ képzések:
IRODAI ASSZISZTENS – különféle irodai feladatok ellátására készít fel (számítógépes ismeretek, vakon gépírás,
jogi alapismeretek…)
SZÁMÍTÓGÉPSZERELÔ ÉS KARBANTARTÓ – célunk olyan
szakemberek képzése, akik képesek alkatrészekbôl
összeállítani egy PC-t, arra operációs rendszert telepíteni. Hiba esetén képes a hiba okát feltárni és a szükséges
alkatrészeket kicserélni. Alapvetô vállalkozói és jogi ismeretek megszerzése.
Képzési idô: 2 tanév

Jelentkezni és érdeklôdni Fekete Ilonánál lehet a 06-70-933-6307-es telefonszámon a hét minden napján
és iskola2143@freemail.hu elektronikus levelezési címen. BEIRATKOZÁS: augusztus 27-én (hétfô)
és augusztus 30-án (csütörtök) 15:00-18:00 óra között a képzés helyszínén: Simándy József Általános Iskolában.
Cím: 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3., az uszoda mellett.

Ne hagyja ki ezt a lehetôséget! Jelentkezzen most!

kistarcsai híradó 
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„Ízfedett paszta és tabletta formulációk kialakítása társállatok kezelésére” c. kutatásfejlesztési program sikeres befejezéséről

„Új, ízesített baktérium- és parazitaellenes készítmények kísérleti fejlesztése
társállatok kezelésére” c. kutatás-fejlesztési program sikeres befejezéséről

Kivitelezés befejezésének időpontja: 2012/06/29

Kivitelezés befejezésének időpontja: 2012/07/31

Projektazonosító: KMOP-1.1.4-09-2009-0103

Projektazonosító: KMOP-1.1.4-09-2010-0024

A projekt keretében megvalósult innovációs tevékenység
célja olyan szájon keresztül alkalmazandó tabletta és paszta
formulációk kifejlesztése volt, melyek közös jellemzője, hogy
a bennük található hatóanyagok keserű ízét előzetesen
speciális technológiai lépéssel elfedjük. Az ízfedett
hatóanyagok a szájüregben, a nyál pH-ján nem oldódnak ki,
ezért keserű ízüket az állatok nem érzik, a gyomorba kerülve
viszont szabaddá válnak. Egyidejűleg a formulációkhoz adott
aromaanyagok az állat fajának megfelelő attraktivitást
biztosítanak, így stressz hatás nélkül beadhatók lesznek. A
kutatási program keretében 4 új formuláció került
kifejlesztésre
kutyák
és
macskák
szív-,
illetve
veseelégtelenségének kezelésére.

A projekt keretében megvalósuló innovációs tevékenység a
cégünk által kidolgozott, a gyógyszerhatóanyagok keserű
ízének elfedésére alkalmazott speciális technológiára épült.
Ebben a hatóanyagokat íztelen vivőszerbe ágyaztuk be, majd a
bevont (beágyazott) hatóanyagokból megfelelő segéd- és
ízesítő anyagok hozzáadásával az állatok számára attraktív és
ily módon könnyen beadható tabletta és paszta formulációkat
állítottunk elő. A jelen projekt célja a speciális ízfedési
eljárásra épülő újabb, beágyazott marbofloxacin és
prazikvantel hatóanyagokat tartalmazó állatgyógyászati
készítmények fejlesztése az engedélyeztetésükhöz szükséges
vizsgálatok elvégzése és a törzskönyvi dokumentációk
összeállítása volt.

LAVET Gyógyszergyártó és Szolgáltató Kft.
Cím: 1161 Budapest Ottó u. 14.
Telefon: +36 (1) 405-7660, +36 (1) 405-7670
E-mail: lavet@t-online.hu
Honlap: www.lavethu

LAVET Gyógyszergyártó és Szolgáltató Kft.
Cím: 1161 Budapest Ottó u. 14.
Telefon: +36 (1) 405-7660, +36 (1) 405-7670
E-mail: lavet@t-online.hu
Honlap: www.lavethu

wwww.ujszechenyiterv.gov.hu

wwww.ujszechenyiterv.gov.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„A LAVET Kft. 2010.-2011.évi technológia fejlesztése” c. kutatás-fejlesztési program
sikeres befejezéséről
Kivitelezés befejezésének időpontja: 2012/06/30
Projektazonosító: KMOP-1.2.1-10/B-2010-0007

A projekt keretében a cég négy új gyógyszeripari gép fagyasztva porlasztó berendezés QSD-0.8 PSR, Flexofill
fecskendő töltő gép, spot-on tubustöltő berendezés Millenium
120, tubus bliszterező berendezés MB 421-S - beszerzését
vállalta, saját fejlesztésű új állatgyógyászati készítményei
gyártásához, csomagolásához. A projekt 2010. júliusában
vette kezdetét, az utolsó berendezés üzembe helyezése 2012.
júniusában történt meg.

LAVET Gyógyszergyártó és Szolgáltató Kft.
Cím: 1161 Budapest Ottó u. 14.
Telefon: +36 (1) 405-7660, +36 (1) 405-7670
E-mail: lavet@t-online.hu
Honlap: www.lavethu

wwww.ujszechenyiterv.gov.hu

18

hirdetés

CSOKI PARADICSOM
WWW.CSOKIPARADICSOM.HU
FACEBOOK.COM/CSOKIPARADICSOM

A

kistarcsai híradó

ÚJDONSÁG

MEGNYÍLTUNK
SZERENCSI BONBON ÉS
BELGA TERMÉKEK:
KC CHOCOLATIER
CACHET, DOLFIN

CSOKI PARADICSOM
MEGNYITOTTA KAPUIT

NE TÖRJE FEJÉT AZ AJÁNDÉKOZÁSON,
BÍZZA RÁNK, MI MEGOLDJUK!
2143 KISTARCSA, HUNYADI ÚT 6.

Nyitva tartás: H-P: 8-tól 17-ig

kistarcsai híradó 
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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.
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

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

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

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.

2599 Ft/m²

• 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

fakereskedés
akció!!!

(érvényes: augusztus 20 – szeptember 20. között , illetve készletünk mértékéig)

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

14 mm lambéria „C” minőség

3 999 Ft/tábla!!!
***

bruttó

kőzetgyapot lap

fenyő tetőléc

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

1 149 Ft/m2!!!
***

hő- és hangszigetelő

59-79 Ft/fm!!!

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

***

komplett tetőszerkezeti faanyagra egyedi ajánlat
leértékelt gerenda (II-III. oszt.): 25% árengedménnyel

készlet kiárusítás: sérült hajópadló 50% -os áron!!!
zsindely kiegészítők, fa-, kapupánt- és alapcsavarok
készletünk mértékéig 15% -os árengedménnyel!!!

***

kalodás tűzifa

gyalult deszka, hajópadló, MILESI lazúrok, szélezetlen kerítéselemek,
rúdfa, akác oszlop és karó, szegek, tetőfóliák,

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

Kössön utasbiztosítást, és nyerje meg
jövő évi horvátországi nyaralását!
Amennyiben 2012. szeptember 30-ig
PostaUtasŐr utasbiztosítást köt, és a díjat megfizeti, sorsoláson vesz részt, melyen megnyerheti a 2 db jövő évi horvátországi nyaralás egyikét az adriagate.
com felajánlásával!
Miért érdemes PostaUtasŐr utasbiztosítás kötni?
• Téríti a baleset vagy betegség kapcsán felmerülő sürgősségi orvosi és kórházi ellátás költségeit – a választott biztosítási csomagnak
meg felelően.
• 24 órás magyar nyelvű telefonos segélyszolgálat segíti a Biztosítottat.
• Önrész nélkül téríti a gyógyszerek költségeit.
• Téríti a poggyászkárt és az elveszett úti okmányok pótlását is.
• Gondoskodik a beteg vagy sérült hazaszállításáról, hozzátartozó
kiutaztatásáról.
Kiknek ajánljuk?
• Mindenkinek, aki magáncéllal vagy hivatalos, üzleti útra utazik külföldre maximum 90 napra.
• Olyan diákoknak, akik ösztöndíjjal, tanulás céljából utaznak külföldre maximum 90 napra.
• Mindenkinek, aki sportot, extrém sportot űz, sportrendezvényre
utazik, edzéseken, versenyeken vesz részt.

PostaUtasŐr

Szeptember 30-ig minden kedden dupla kedvezmény!

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