
Kistarcsa város önKormányzatánaK tájéKoztató lapja 2012. 10. szám

Október 23.

Templom elôtti sétány átadó ünnepsége

A Simándy Általános Iskola diákjainak 
irodalmi összeállítása a Csigaházban

Juhász István, ifj. Juhász István 
és Solymosi Sándor

Az átadási műsorban fellépett 
a Kéknefelejcs Népdalkör

ci
kk

 a
 2

. o
ld

al
on



A várOs hírei kistArcsAi hírAdó2

2012. november 1. Adorjánné Garimbarti Ágnes: Gerincünk védelmében
2012. november 8. Mátyási József: Barangolás Skóciában
2012. november 15. Lengyel László: Szabadidőközpont Kistarcsán
2012. november 22.  Druzsin József: A korpafüvek csodálatos világa
2012. november 29.  Ilyés Gyula: A sport éltető ereje
A Deáktanya előadásait a Civil-ház (Széchenyi út 33.) közösségi termében tart-
ja. Az előadások csütörtökönként este 7 órakor kezdődnek, időtartamuk kb. 1 óra.  
A klubestek ideje: csütörtökön este 7-10 óráig. A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai nyitot-
tak, azokat bárki térítésmentesen látogathatja. KIKE

Deáktanya programjai

Tisztelt Olvasóink! 
Örömmel értesítjük Önöket, hogy Kistarcsa 

Város Önkormányzatának honlapja 
megtalálható a Facebook-on!

Keressenek meg minket a közösségi oldalon Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatala néven, és 
kattintsanak a fôoldal legfelsô mezôjében a „Tetszik” gombra, és értesüljenek elsô kézbôl a 
legfrissebb hírekrôl!
 Polgármesteri Hivatal Szervezési Iroda

®

Vécsey László 
országgyűlési 

képviselő novemberi 
fogadóórája

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Vé-
csey László, Pest megye 4. számú egyé-
ni választókerületének országgyűlési 
képviselője

2012. november 7-én (szerdán) 
16 és 17 óra között tart fogadóórát
a  Kistarcsai Polgármesteri Hivatal föld-

szinti dísztermében
 

A képviselő úrhoz előzetesen kérdéseket 
lehet eljuttatni, vagy időpontot lehet kér-
ni asszisztensétől Mavrák Krisztinától 
a 06-20-212-9660-as telefonszámon vagy 
a mavrak.krisztina@fidesz.hu e-mail cí-
men.

Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Kistarcsa Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériummal együttműködve 2013. évre kiírta a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. 
A pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán 
átvehető vagy a honlapról letölthető. A pályázat rögzítésének 
és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2012. 
november 23.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályá-
zatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: 
EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek 
elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. 
A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati 
űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell 
benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírás-
ban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

KÖZMEGHALLGATÁS
Kistarcsa Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete
2012. november 8-án (csütörtökön)

18.00 órától 20.00 óráig 
közmeghallgatást tart a Csigaházban 

(Kistarcsa, Deák F. út 1.),
amelyre tisztelettel meghívja az 

érdeklődőket.

A nyilvános testületi ülés napirendje:
Polgármesteri beszámoló

Bizottsági elnökök beszámolója
Lakossági kérdések

Kérdéseiket e-mailben, postán, illetve a 
polgármesteri hivatalban

elhelyezett gyűjtőládába – 2012. november 5-ig 
- lehet eljuttatni,

vagy a helyszínen szóban feltenni. 
E-mail: hivatal@kistarcsa.hu
Cím: Polgármesteri Hivatal 

„Közmeghallgatás” Kistarcsa, Szabadság út 48.

Solymosi Sándor polgármester

Október 23. 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfordulóján megrendezett megemlékező 
ünnepség október 23-án délelőtt 10 órakor kezdődött a Csigaházban. Jelen voltak az 
56-os szervezetek, a politikailag elítéltek szervezetei, Solymosi Sándor polgármester, 
ifj. Juhász István alpolgármester, Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző, a képviselő 
testület tagjai, a hivatal és az intézmények vezetői, az egyházak és a civil szervezetek 
képviselői.

A Himnuszt a Simándy József Általános Iskola fúvószenekara játszotta el, vezényelt 
Botrágyi Károly. Ezután Solymosi Sándor polgármester mondott ünnepi beszédet. 
Mondandója elején kiemelte, hogy az 56-os forradalmárok tettei nem maradtak ered-
mény nélkül. A magyar forradalom lyukat ütött a nagy szovjet birodalom falán, ami 
egyértelműen jelezte, hogy a kommunizmus nem az emberek jólétét szolgálja .A pol-
gármester végül összefogásra buzdított. Akkor tud eredményes lenni az ország, ha az 
emberek összefognak helyi szinten és országosan is. 

Az ünnepi beszéd után a Simándy József Általános Iskola tanulói egy irodalmi já-
tékot mutattak be „Törpékről, óriásokról” címen. A darabot Kovács Lajos príma díjas 
író, tanár állította össze, rendezte Jutasi-Varró Diána. Az irodalmi játékot megelőzően 
egy diaporámás vetítésen Gacsályi Ádám kistarcsai internáló táborban készült fotóit 
vetítették le. A megemlékező ünnepség az Október 23-a téren folytatódott, ahol először 
Fehérvári Zita a Simándy Általános Iskola tanulója Ernesto Pintó: Dal azokról, akiket a 
holnap megkoszorúz című versét mondta el. Itt megemlékező beszédet mondott Papp 
Kálmán dandártábornok az 56-os Magyar Nemzetőrség gazdasági igazgatója.  Az ün-
nepi megemlékezés végén az egykori internálótábor falánál koszorút helyezett el az 
önkormányzat, a kistarcsai intézmények vezetői, a Recski Szövetség, a Politikai Elítél-
tek Közössége, az 56-os Szövetség, az 56-os Magyar Nemzetőrség, a FIDESZ-KDNP 
kistarcsai csoportja, az MSZP helyi szervezete, a Jobbik, a Kistarcsai Vállalkozók Baráti 
Köre  a Pannónia Néptáncegyüttes és a KIVÜ. (fotók a címlapon)

Ünnepélyesen átadták a katolikus 
templom előtti sétányt 

Október 23-án a megemlékező ünnepség után adták át a júliusban elkezdett beruhá-
zást. A Széchenyi út mentén 7 párhuzamos és 6 merőleges gépjárműparkolót alakítot-
tak ki. A szervizút szegélyt kapott, és a parkolóval együtt 859 m²-en díszkővel bur-
kolták a területet. A korábbi járda helyén egy 2,3 méter széles sétányt alakítottak ki 
padokkal és kandeláberekkel. A beruházáshoz hozzájárult a Vállalkozók Baráti Köre 
is. A templom előtti sétányt 36 millió forintból újították fel. Solymosi Sándor polgár-
mester avató beszédében külön köszönetet mondott Varga Árpád kőfaragónak, aki 
ingyen biztosította a műkő virágládákat. A sétányt és az utat Riskó János református 
lelkész megáldotta, Somlai József ny. plébános felszentelte, népdalokat énekelt a Kék-
nefelejcs Népdalkör. A nemzeti színű szalagot Solymosi Sándor, Juhász István és ifj. 
Juhász István vágta át.
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Városi Művelődési- 
Sportközpont és Könyvtár programja

Csigaház
 november 3. Pannónia Zsibongó 10-12 óráig
 november 6. Törpe-börze 9-12 óráig
 november 8. Közmeghallgatás 18 órától
 november 11. Bababörze 9-13 óráig
 november 11.  KIKE „Hulló falevél” kulturális műsor 17 órától
 november 17.  Simándy József Általános Iskola Alapítványi bálja
 november 18. Csibe bazár 8-14 óráig
 november 20. Véradás 13.30-19 óráig
 november 22. Nyugdíjas Katalin bál 16-20 óráig
 november 24. Tündérkuckó gyerekműsora 9-12 óráig
 november 24. Vállalkozók jótékonysági bálja 19 órától
 december 1. Pannónia Zsibongó 10-12 óráig

További információ:  
Szilárdi László 06-28-507-147

Tündérkuckó MókaVár...
Ezen a címen hirdetett családi hétvégi 
programot a Tündérkuckó a Csigaház-
ban október 13-án szombaton délelőtt. 
A szervezők (fiatal gyakorló anyukák) 
azzal a céllal hozták létre a programot, 
hogy a kistarcsai és a környékbeli gyer-
mekeknek helyben biztosítsanak élmé-
nyekben gazdag időtöltést. Ez volt az 
első MókaVár, ahol a MiaManó színhá-
zi előadása mellett játszósarok és iparművész várta a látogatókat. 
A szervezők minden korosztályra gondoltak a játszósarok kialakí-
tásánál, az iparművész pedig még a szülőkkel is készített csuhévi-
rágokat. Az interaktív előadás minden gyermeket magával raga-
dott, akik még az agyagozás rejtelmeibe is bepillanthattak.

November 24-én, szombaton rendezik meg a következő Tündér-
kuckó MókaVárat 9-12 óráig a Csigaházban, melyet karácsony kö-
zeledte miatt karitatív céllal kötnek egybe, így kérik a programra 
látogatókat, aki csak teheti, hozzon magával egy otthon már feles-
legessé vált játékot. Az itt összegyűlt játékokat a Kistarcsai Csibék 
Nagycsaládos Egyesülete segítségével juttatják el az arra rászoruló 
kistarcsaiaknak.

Halottak Napja
A mindszentek vagy mindenszentek napja keresztény ünnep, 
amelyet a katolikus egyházban november 1-jén tartanak a valaha 
élt igaz emberek tiszteletére. A halottak napját előzi meg. Estéjét a 
halottak estéjének (halottak vigíliájának) is nevezik, ilyenkor sok 
helyen hosszan, akár 1-2 órán át szólnak a harangok a halottak em-
lékezetére. Magyarországon ezt a napot több évtizedes szünet után 
2001-től újra munkaszüneti nappá nyilvánították. A keleti keresz-
tény egyházban már 380-tól megtartották az összes vértanú ünne-
peként. A nyugati keresztény egyházban 609-től ünneplik, majd a 
hagyomány szerint VI. Leó bizánci császár terjesztette ki a 900-as 
évek elején az ünnep hatályát a vértanúkról minden szentre. 

Halottak napja. A katolikusok november 2-án tartják, minden-
szentek napját követően. Magyarországon a két egymást követő 
ünnephez kötődő szokások széles körben élnek a nem katoliku-
sok között is. Az ünnep már az ókori Rómában is létezett feralia 
néven. A katolikus egyházban először 998-ban ünnepelték. Szent 
Odiló clunyi bencés apát kezdeményezése volt, hogy a minden-
szentek napja után, emlékezzenek meg valamennyi elhunyt hí-
vőről is. Az ünnep a 11. században terjedt el, és a 14. században 
vált hivatalossá. 

Az ünnepek alatt változik a 
szemétszállítás rendje

Értesítjük a 
Tisztelt Lakos-
ságot, hogy 
a november 
1-jei hosszú 
hétvége miatt 

(43. hét) a hulla-
dékszállítás a következőképpen alakul. 
A csütörtöki (nov.1.) napon esedékes 
hulladékszállítást munkatársaink 2012. 
október 31-én szerdán, a pénteki (nov. 2.) 
napon esedékes szállítást pedig hétfőn, 
azaz november 5-én végzik. Kérjük eze-
ken a napokon reggel 7 óráig a hulladék-
gyűjtő edényt szíveskedjenek kihelyezni. 
Segítő közreműködésüket köszönjük!
 KIVÜ Kft.

Elkészült a Rigómező utcában, a Vasút ut-
cában és az Eperjesi úton a szennyvízcsa-
torna gerincvezetéke. Az új létesítményeket 
még októberben átadták az 
üzemeltető Szilasvíz Kft.-nek.

Felhívjuk az érintett lakosok, 
ingatlantulajdonosok figyel-
mét, hogy a környezetterhelési 
díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 
törvény értelmében amennyi-
ben a közcsatornát év közben 
helyezik üzembe, a talajterhe-
lési díjfizetési kötelezettség (a kibocsátott 
szennyvíz mennyisége alapján: 3.600,- Ft/
m3) a kibocsátót a közcsatorna üzembe he-
lyezését követő 90. naptól terheli. Ennek 
megfelelően célszerű minél hamarabb – a 
jogszabály által biztosított 3 hónapon belül – 
kiépíteni a szükséges bekötővezetékeket, és 

az ingatlant, az üzemeltetővel történt egyez-
tetést követően rákötni a gerincvezetékre.

Egyúttal tájékoztatjuk az érintett lakoso-
kat, ingatlantulajdonosokat, 
hogy a víziközmű-szolgálta-
tásról szóló 2011. évi CCIX. tör-
vény szerint az ingatlan tulaj-
donosa a víziközmű-rendszer 
üzembe helyezésétől számított 
egy éven belül köteles az ingat-
lant a víziközmű-rendszerbe 
beköttetni, ha a közműves ivó-

vízellátás vagy a közműves szennyvízelve-
zetés és -tisztítás biztosításához szükséges 
víziközmű-rendszer a közterületen az ingat-
lanról műszakilag elérhető módon kiépült és 
műszakilag rendelkezésre áll, és az ingatlan 
használata rendszeres emberi tartózkodás-
hoz kötődik.

Elkészült a szennyvízcsatorna – 90 napon belül rá kell csatlakozni

A Kistarcsai Kulturális Egyesület iro-
dalmi pályázatát Géczi Katalin nyerte

Ebben az évben az irodalmi pályázatot két té-
makörben –„Apámról”, „Kétperces” - hirdet-
ték meg. A győztes az első témakört válasz-
totta. Írásának címe: „Sosem volt egyszer lesz”. 
Géczi Katalin, aki egyébként a polgármesteri 
hivatalban titkársági ügyintézőként dolgozik 
elmondta, hogy ez volt élete első novellája, 
ezért nagyon örül, hogy ekkora sikert aratott. 
A történet igen megható, hiszen a valóságot 
írta meg. Géczi Katalin eddig verspályázato-
kon indult – második és harmadik helyezése-
ket ért el. Az ünnepélyes eredményhirdetés 
október 13-án volt a Csigaházban, ahol egy 
kultúrest keretében hirdették ki az irodalmi 
pályázat eredményét. A győztesek az elis-
merő oklevél mellé pénzjutalmat is kaptak. A legjobb pályáza-
tokat megjelentetik a Kistarcsai Kalendárium 2012-es számában. 
A győztes novellát következő lapszámunkban mi is leközöljük, 
addig is elolvashatják a város honlapján (www.kistarcsa.hu).
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Apróhirdetés 
Albérlet
Kiadó. Kistarcsán 36 m²-es 1,5 szobás felújított, bútorozott lakás, 
november 1-i beköltözéssel kiadó. Érdeklődni: 06/20-5121-857

Eladó
Termelői Magyar méz kapható! Akác, hárs, napraforgó, 
vegyes és különböző mézkülönlegességek. Balaciné Sarok 
Erika méhész, Kistarcsa, Holló u. 19. Tel.: 06-30-869-5261

Tanítás
OROSZ nyelv tanítás, korrepetálás, nyelvvizsgára való felkészí-
tés. Tel.: 06-20-9-169-464

Adósok listájának közzététele

Tisztelt Kistarcsai Adózók! Tájékoztatom Önöket, hogy az adó-
zás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B.§-a feljogosítja 
az önkormányzati adóhatóságot arra, hogy a helyi adó és a gép-
járműadó vonatkozásában a tízezer – magánszemélyek esetében 
az ezer – forintot elérő adótartozással rendelkező adózó nevét, 
címét és az adótartozás összegét az esedékességet követő 10. nap 
0 órától a helyben szokásos módon közzétegye.

Ez megtekinthető a város hirdetőtábláján és a honlapján 
(www.kistarcsa.hu). Az önkormányzati adóhatóság – az adófize-
tési morál erősítése érdekében – a jövőben élni kíván a törvényi 
lehetőséggel és rendszeresen közzé fogja tenni a hátralékosok 
listáját a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és honlapján.

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző

FELHÍVÁS

Szülők és Pedagógusok Baráti Társasága 
Köszöni mindazok támogatását, akik személyi jövedelem adó-
juk 1%-ának (36.600,-Ft) felajánlásával segítik a halmozottan 
hátrányos helyzetű tanulók és szüleik segítését.

A befolyt összegből a sérültek foglalkoztatásához eszközöket 
vásároltunk, és kirándulásra fordítottuk.

Reméljük, hogy a 2012-es adóbevallásuknál is minket tün-
tetnek ki támogatásukkal, hogy még több fiatalt támogathas-
sunk, ezzel is szebbé téve mindennapi életüket. (adószámunk: 
18176960-1-42) Köszönettel: Ecsedi Gáborné képviselő

XI. KISTARCSAI 
AMATÔR 

VÍZILABDATORNA
2012. NOVEMBER 17.
SZOMBAT  14.00 óra

Helyszín: Kistarcsai Tanuszoda

A tornára 5 fôs csapatok jelentkezését várjuk, 
felnôtt férfi, nôi, gyermek fiú, gyermek leány 
korosztályban

Nevezési határidô:
2012. november 14. szerda
Nevezési díj: 1000.-Ft/fô,
látogatójegy 500.-Ft/ fô
Nevezés: a Kistarcsai Tanuszoda pénztárában 
személyesen
Telefon: a 06-28-470-283-as számon
email: uszoda.kistarcsa@gmail.com

A vízilabdatorna közben bográcsozás a versenyzôk
és a látogatók számára

Idősek világnapja
Idén is két napon köszöntötte a Város 
Önkormányzata a szépkorúakat. Ok-
tóber 4-én és október 11-én délután is 
zsúfolásig megtelt a Csigaház. Októ-
ber 4-én Solymosi Sándor polgármes-
ter külön köszöntötte a megjelenteket. 
Az ünnepségen megjelent több képvi-
selő is. A műsorban fellépett a Szeretet 
Népdalkör, a Kéknefelejcs Népdalkör, 
énekelt az operett trió és „Leányké-

rés” címen saját  színpadi jelenetüket adta elő a Rozmaring Együt-
tes. A vacsorát most is Benyik Mihályné készítette. A program 
zenés–táncos rendezvénnyel zárult, ahol Bőröndi Pista bácsi a te-
lepülés díszpolgára játszott a vendégeknek. Október 11-én a rend-
kívüli testületi ülés miatt az ünnepség házigazdája Szilárdi László 
a Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár igazgatója volt. Az 
Őszirózsa Nyugdíjas Klub legközelebbi rendezvénye november 
22-én délután a Katalin bál lesz.

Kistarcsai Rózsafüzér Királynője 
Katolikus Templom búcsúja

Október első vasárnapja a 
Rózsafüzér Királynője ün-
nepe, a Kistarcsai Katolikus 
templom búcsúja. Ebben az 
évben ez október 7-re esett. 
A fél 11-kor kezdődött szent-
misét Karácsondi Mihály 
bagi plébános celebrálta ezt 
követően a kistarcsai hívők 
körmenettel emlékeztek meg 
azokra, akik valamikor itt él-
tek és a templomot építették. 
A mai templomot a Rózsa-
füzér Királynője tiszteletére 
1776-ban kezdték el építeni. 
Száz évvel később 1880-ban 
felújították. Az egykori Váci 
Egyházmegye püspöke, 
Peitler Antal volt a 
templomépítés fő 
támogatója. Idén is 
sokan kilátogattak 
a Búcsú térre, ahol 
az önkormányzat 
– kicsik és nagyok 
örömére – minden 
évben kirakodó vá-
sárt és vidámparkot 
szervez. 

Szelektív hulladékgyűjtés –  
változik a sárga zsákok kiosztása

November 1-jétől változik a sárga színű, szelektív hulladékok gyűj-
tésére használható zsákok lakosság részére történő kiosztásának 
rendje. Az eddigi gyakorlattal ellentétben a lakosok a szelektív 
hulladék elszállításának napján annyi sárga zsákot kapnak vissza 
(pl. postaládába helyezve, kerítéshez rögzítve), amennyi teli zsá-
kot onnan elszállít a szolgáltató, és ezzel egy időben megszűnik a 
polgármesteri hivatalban a zsákosztás. Ezen új rend bevezetésének 
elsődleges célja, hogy a szolgáltatás minőségileg javuljon és a lakos-
ságnak ne kelljen befáradni a hivatalba szelektív zsákért. A szelek-
tív hulladékgyűjtésbe újonnan bekapcsolódó lakosoknak a sárga 
zsák kezdő készletét, illetve a megnövekedett igények kielégítésé-
hez esetenként szükséges plusz zsákokat a KIVÜ Kft.-nél lehet igé-
nyelni. A szolgáltatással kapcsolatos további kérdésekkel a KIVÜ 
Kft. ügyfélszolgálatához fordulhat a lakosság. 
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Szeptember 19-én 38 napirendi pontot tár-
gyalt a képviselő-testület. 
Elfogadták Kistarcsa Város Önkormány-
zat 2012. első féléves költségvetés végre-
hajtásáról szóló beszámolóját
A beszámolóból kiderült, hogy az önkor-
mányzat eredeti költségvetési főösszege 
1 milliárd 409 millió 151 ezer Ft-ról 1 milli-
árd 477 millió 180 ezer Ft összegre növeke-
dett. A módosított előirányzathoz viszonyí-
tott, első féléves teljesítés a bevételi oldalon 
872 millió 340 ezer Ft, ami 59,05 % teljesítést 
mutat. A kiadási előirányzat időarányos 
teljesítése 47,7 % volt, ami 705 millió 514 
ezer Ft-ot jelent A bevételi és kiadási 
teljesítés adatok jelentős összegszerű 
különbségének oka, hogy a bevételek 
között teljes összegben megjelenik az 
előző évi pénzmaradvány igénybevé-
tele is, azonban az ehhez kapcsolódó - 
jellemzően beruházási kiadás-teljesí-
tések csak a 2. félévben realizálódnak.
A saját bevételek között legjelentősebb 
önkormányzati 
forrás az ipar-
űzési adó. A fél-
éves teljesítési 
adatok 46,54 % 
teljesítést mu-
tatnak, ami 
mintegy 7,5-8 
millió Ft bevé-
teli lemaradást 
jelent. A terve-
zett adóbevé-
teleket csak fo-
kozott behajtási 
tevékenységgel 
lehet realizálni. Az intézmények közül a 
Simándy Általános Iskola saját bevételei 
43,45 %-on teljesültek, a Városi Óvoda 39 
millió 801 ezer Ft összegű tervezett saját 
bevételei jelentős alulteljesítést mutatnak. 
Az év első felében mindössze 14 millió 773 
ezer Ft bevételük volt, ami 37,11 %-os szint-
nek felel meg.  A helyi sport, civil és egyéb 
szervezetek támogatására (egész évre 20,8 
millió forint) az első félévben időarányos 
volt a teljesítés.
Egyhangúan elfogadták a Városi Művelő-
dési, Sportközpont és Könyvtár működé-
séről szóló beszámolót
A 2011 augusztusától 2012 augusztusáig 
terjedő időszakban több új rendezvényt is 
beiktattak az éves eseménynaptárba. Így 
először szervezték meg a Böllérfesztivált 
és a Kakasfőző Fesztivált. A gasztronómi-

ai események a vártnál jobban sikerültek. 
A takarékos gazdálkodásnak köszön-
hetően 2011-ben megtakarítása volt az 
intézménynek. A könyvtár fejlesztésére 
650 000 Ft-ot fordított az önkormányzat.  
Megszervezik Kistarcsán a lakossági zöld 
hulladék begyűjtését
Ehhez felkérték a KIVÜ Kft. ügyvezetőjét, 
hogy a lakossági zöldhulladék begyűjtésé-
re vonatkozóan dolgozzon ki több alterna-
tívát. Ezt a szolgáltatást jövőre szeretnék 
beindítani. Az ügyvezetőnek a decemberi 
testületi ülésre kell egy pontos költségki-
mutatást készítenie.

A Katolikus templom előtti sétány kiegé-
szítő munkálataira és a térkivilágítás ki-
vitelezésére nettó 4 millió 250 ezer forin-
tot szavaztak meg
A kiegészítő munkálatokra közbeszerzé-
si eljárás keretében hirdettek pályázatot. 
A térkivilágítás kivitelezését a JUKO Építő-
ipari és Szolgáltató Kft.-t nyerte el. A temp-
lom előtti sétány kiegészítő munkálataira a 
Tresco Építőipari Kft -t hirdették ki nyertes-
nek. (a sétányt október 23-án adták át)
10 civil egyesület kapott támogatást a má-
sodik félévre 
A támogatottak között ott volt a Kistar-
csai Városi Sport Club, a Sentinel Olim-
piai Taekwondo Egyesület, a Kistarcsai 
Sport és Szabadidő Egyesület, a Kistarcsai 
Kézilabda Egyesület, a Fenyvesliget Egye-

sület, a Kistarcsai Kis-
pályás Labdarugó és 
Tömegsport Egyesület, 
a „V.U.K.” Vízilabda és 
Úszó Egyesület, a Kis-
tarcsai Csibék Nagy-
családos Egyesülete,., a  
Kistarcsai Kerékpáros 

Egyesület és a  „Közösen Értük”Alapítvány. 
Nem támogatták Lengyel László egyéni 
vállalkozó ingatlan fejlesztési kérelmét
A vállalkozó a volt kavicsbánya területén 
14 db 1000 m²-es területű lakótelket szere-
tett volna kialakítani. Jelenleg 320 db üres 
telket tartanak nyilván Kistarcsán. A kép-
viselők szerint a település további túlter-
jeszkedése jelenleg nem kívánatos, a megle-
vő lakóterületek beépítését szorgalmazzák.
A Hősök tere, hivatalosan is ezt a nevet 
kapta 
Kistarcsán az ingatlanok házszámozásá-
ról és a közterületek elnevezéséről szóló 

8/2009. (II. 27.) számú rendelet szerint 
felülvizsgálják a település egész terü-
letén lévő ingatlanok házszámozását 
és a közterületek elnevezését. Kiderült, 
hogy Kistarcsa térképén a Hősök tere 
elnevezés megtalálható, de a Kistarcsa, 
354/1 hrsz-ú közterület tulajdonlapján 
nincs bejegyzett közterületnév, vala-
mint a Közigazgatási és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatalá-
nak nyilvántartásában sem szerepel a 

tér neve. Most egyhan-
gú döntéssel ezt a hibát 
korrigálta képviselő-
testület.
A Fenyvesliget Egye-
sület játszóteret léte-
síthet
A képviselők hozzájá-
rultak ahhoz, hogy a 
Borostyán u. - Zsálya 
u. sarkán lévő 947 m² 
nagyságú ingatlanon 
az egyesület saját költ-
ségén közösségi teret 

létesítsen, padokat, hulladékgyűjtő edénye-
ket, játékokat helyezzen el, és játszóteret 
alakítson ki a vonatkozó szabványok, jog-
szabályi előírások és látványtervek szerint. 
A Fenyvesliget Egyesületet a civil szerveze-
tek számára kiírt pályázaton 100 000 Ft tá-
mogatásban részesítette az önkormányzat 
hozzájárulásként. A határozat értelmében 
az önkormányzat tulajdonába kerülő kö-
zösségi tér és az azon kialakítandó játszótér 
karbantartásával, javításával, felújításával 
kapcsolatos költségeket az önkormányzat 
csak abban az esetben vállalja, amennyiben 
a költségvetése arra fedezetet biztosít.
Fekvőrendőrrel lassítják a forgalmat a 
Vasút utcában
Ezt forgalomtechnikai okokból támogatták 
a képviselők, ugyanis az utcában a szenny-
vízcsatorna hálózat megépítése után új asz-
faltburkolatot építettek. Ebben az utcában 
- a nagy forgalom miatt - célszerű megva-
lósítani a tervezett sebességkorlátozást. Ezt 
fekvőrendőrrel kombinált, 30 km/h sebes-
ségkorlátozó KRESZ táblák kihelyezésével 
oldják meg.

Polgár

Megszervezik Kistarcsán a lakossági zöld hulladék begyűjtését
Tudósítás a testület szeptember 19-én megtatott üléséről
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A település legnagyobb kulturális rendezvénye szeptember 10-én 
hétfőn este a hagyományoknak megfelelően a katolikus templom-
ban egy koszorúzási ünnepséggel kezdődött. Azért itt, mert eb-
ben a templomban keresztelték meg 1916-ban Simándy Józsefet. 
A keresztelőre egy márvány emléktábla emlékeztet. Koszorúzott 
a Simándy család, a KIKE és az önkormányzat. A kulturális hét 
keretét az operaénekesre való emlékezés adta, hiszen a záróün-
nepségen – idén szeptember 16-án vasárnap délután volt – szintén 
a nagy művészre emlékeztek a kistarcsaiak, de ekkor a Csigaház 
előtt téren koszorúzták meg Simándy József szobrát. A kulturá-
lis héten - kedd kivételével - minden nap egy-egy program vár-
ta az érdeklődőket. Hétfőn este az orgona játszotta a főszerepet. 
A Tomecz Róbert által összeállított igen színvonalas klasszikus és 
egyházzenei műsorban fellépett: Bognár Szilvia, Kovács Zoltán, 
Dolhai Béla, Ladjánszki László, Szám László, Garaguly István, 
Anka Márta, Tomecz Róbert, Várkuti Melinda és a Vivace kórus. 
Érdekes színfolt volt az elhangzott néhány örmény templomi 
ének. Különös élményben volt részünk Bog-
nár Szilvia éneklése során, őt ugyanis 
férje, Kovács Zoltán kísérte bőgőn, 
aminek egy technikai megoldás 
adott egzotikus hangzást. Kelle-
mes meglepetést jelentett a műsort 
beugróként vezető Vass Veronika.

Szeptember 12-én szerdán a 
Simándy Általános Iskolában meg-
rendezett kamara és dalesten a Simándy 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetok-
tatási Intézményben tanító zenetanárok adtak 
koncertet. A kamarazenei est műsorát Botrágyi 
Károly, a zeneiskola igazgatója állította össze. 
A fellépők – Ágostonné Balogh Myrtill, Balogh 
Tamás, Botrágyi Károly, Botrágyiné Virágh Orso-
lya, Juhász Tamás, Ludmány János, Nagy Eszter, 
Síposné Varga Edit, Szkordilisz Emília, Czitrovszky 
Ilona, Takács Péter – között bemutatkozott az iskola néhány 
új pedagógusa is, de a legnagyobb sikert Vittorio Monti klarinétra 
átírt csárdása aratta, Takács Péter előadásában. Sok érdekes infor-
mációhoz jutottunk Hegedűsné Csák Mónika szakszerű műsorve-
zetése által.

Csütörtökön a kulturális hét Deáktanya előadásán egy szá-
munkra ismeretlen kultúrával találkozhattunk. Az előadó, Riskó 
Márta református lelkész  a Lepramisszió magyarországi szerve-
zetének elnökeként járt az általa negyedik világnak nevezett in-
diai nyomornegyedekben. A tőlünk nézve szinte elképzelhetetlen 
mélyszegénység eredményezte leprával és az azzal járó szörnyű-
ségekkel kapcsolatos élményeiről szólt az előadás.

Szeptember 14-én pénteken színházi napot tartottunk. Először 
különös hangulatú kétszereplős színi előadást láthattunk Országh 
Péter és tanítványa, Udvardi Eszter előadásában. Az epikus szín-
ház stílusában bemutatott versek, prózai idézetek, de még a má-
sodik rész könnyedebb részei sem elsősorban a nagyközönségnek 
szóló darabok.

Késő este Szmatana Andrea növendékei adtak elő musical rész-
leteket a Csigaház kávéháznak berendezett pódiumán. A jelmezbe 
öltözött szereplők által előadott ismert dallamok hallatán gyakran 
tapsolt a közönség.

Szeptember 15-én szombaton volt a csúcspont a 
Krumplifesztiválon és a Pántlika – Nemzetiségi Folklórtalálko-
zón. A görhöny sütését már délelőtt 10 órakor elkezdte a nyolc 

Nagy érdeklődés kísérte a krumplifesztivált és a folklórtalálkozót 

KIKE Kulturális Hét   - Görhönyfesztivál

Pityóka jegyért 
lehetett kóstolni

A szövőgépet ki lehetett 
próbálni

Pannónia 
Hagyományőrző 
csoportja

Folklór felvonulás 
Kistarcsa utcáin
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Nagy érdeklődés kísérte a krumplifesztivált és a folklórtalálkozót 

KIKE Kulturális Hét   - Görhönyfesztivál
benevezett csapat, ezzel párhuzamosan a Csigaház előtti térre 
megérkeztek a vásárosok - volt népi-és iparművészeti vásár, kéz-
műves foglalkozás, ügyességi és szellemi játék, de KIKE most is 
szervezett sok burgonyával kapcsolatos programot. A kézműves 
foglalkozásokat is sokan látogatták. Ezt a részt színesítette a szlo-
vákiai magyar partnerszervezetünk által működtetett szövés és 
kötélverés, de sokan megnézték a mini pálinkafőzdét, ahol kóstol-
ni is lehetett. A pityókajegy szépen fogyott.  A görhöny sütő verse-
nyen indult a szlovák testvértelepülés Belusa csapata is Frantisek 
Salaj önkormányzati képviselő vezetésével. A zsűri (Németh Ven-
delné, Csurgai Gergő cukrász, és Jurcsik Pál) kellő szigorúsággal 
kóstolgatta a változatosan elkészített görhönyöket. A tét elég nagy 
volt, hiszen a győztes egy 4 személyes görög szállás lehetőséget 
is kapott az Andromeda Traveltől. Ezt végül a Pityókások csapa-
ta nyerte a „Leggörhönyebb görhöny” elkészítésével, ami Vakán 
Csaba csapatkapitány szerint nem volt más, mint egy sima falusi 
görhöny, amibe sok fokhagymát, borsot raktak és feltétnek sza-
lonnát adtak hozzá. Második helyen a KIKE csapata végzett a 
legborzasabb görhöny elkészítésével, a dobogó harmadik fokára 
képletesen szólva a Kócosok Baráti Társasága állhatott fel (tavaly 
ők nyertek), ezt a legdekoratívabb tálalással érdemelték ki.

A délutáni Pántlika – Nemzetiségi Folklórtalálkozón az 
országban élő nemzeti kisebbségek 

táncosai léptek fel – 30 perces 
műsorban adtak ízelítőt hagyo-
mányaikból és részt vettek 
s folklór felvonuláson. Ter-
mészeten szerepeltek a kis-
tarcsai kulturális csoportok 

is.(Kéknefelejcs Népdalkör, 
Pannónia Hagyományőrzők és 

a Pannónia korosztályos csoport-
jai) Nagy sikert aratott a Szlovákiá-

ból érkezett kéméndi Vasvirág Együttes 
táncával és népviseltével, a perbáli Dicke 

Schwane fúvószenekar, a Nagytarcsai Ha-
gyományőrzők a Vencok Népdalkörrel, a né-

met és osztrák táncot bemutató Borony Tánccso-
port Csobánkáról, a Budapesti Tabán Együttes, akik egy nagyon 
nehéz, de látványos Sumodiai szerb tánccal léptek fel, ők még a 
közönséget is megtáncoltatták. Most is nagy tapsot kapott az este 
hét órakor a folklórtalálkozó zárásában fellépő Szengyel István ve-
zette Pannónia Felnőtt csoport a Szilágysági táncáért.

Szeptember 16-án vasárnap délután megrendezett örökségsé-
tán a Flór Ferenc Kórházba szerveztek egy sétát a KIKÉ-sek. Ez 
az intézmény szinte mindenki által ismert, itt a résztvevők meg-
ismerkedhettek a kisváros méretű komplexum működésével, és 
megtekinthették az objektum területén található műalkotásokat.

Szintén vasárnap délután a KIKE a Kulturális Hét zárásaként 
koszorúzási emlékünnepséget rendezett Simándy József szobrá-
nál. A műsorban fellépett ifj. Ladjánszki László, aki népdalokat 
énekelt, saját versét szavalta el Körömi Ferenc, Simándy Józsefre, 
a nagy művész fia Simándi Péter, a Magyar Állami Operaház mű-
vésze emlékezett meg. Koszorút helyezett el a talapzaton a KIKE, 
az Önkormányzat, a Simándy család, a Simándy Általános Isko-
la és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, és Pedagógiai Szak-
szolgálat, a Városi Óvoda, a Vállalkozók Baráti Köre, a Simándy 
Társaság és a Fidesz Helyi Csoportja. Köszönjük az egész héten át 
zajló rendkívül színvonalas programot Kereszti Ferencnek a KIKE 
elnökének, a KIKE tagjainak és  a KIKE aktivistáinak KIKE

Bognár Szilvia 
népdalénekes az 
egyházzenei esten

A görhöny-
sütést a 
Pityókások 
nyerték

Panónia 
felnőtt 

csoportja

Kereszti Ferenc főszervező

Népszerű volt az agyagozás – 
mester és tanítványa
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Gödöllőn október 
18-án a Polgár-
mesteri Hivatal 

dísztermében 
írták alá 

a járási 
h ivat a l 

megalakításához szükséges megállapo-
dásokat. A dokumentumokat dr. Tarnai  
Richárd a Pest Megyei Kormányhivatal 
elnöke és 14 település vezetői írták alá, 
köztük Solymosi Sándor Kistarcsa polgár-
mestere. (Csömör polgármestere nem írta 
alá.) Az ünnepélyes aláíráson jelen volt ifj. 
Juhász István alpolgármester és Czukkerné 
dr. Pintér Erzsébet jegyző.

A  magyar közigazgatás szerves egységét 
képező járások és járási hiva-
talok egykor elválaszthatat-
lan részei voltak a magyar ál-
lamigazgatásnak. A több száz 
éves múltra visszatekintő já-
rási rendszert 1983-ban szün-
tették meg, jövőre tehát har-
minc év után, de új szervezeti 
rendben és új céllal alakulnak 
meg ismét a járások a megyei 
kormányhivatalok szervezeti 
egységeiként. Erről június-
ban törvényt fogadott el az 
Országgyűlés. A járások lét-
rejötte a közigazgatás átfogó, 
a közjót szolgáló „Jó Állam” 
kialakításának fontos állomá-
sa. A cél modern kori járások 
kialakítása, melyek alacsony 
társadalmi költséggel, hatéko-
nyan és ügyfélközpontúan működnek.

Pest megyében a korábban tervezettnél 
hárommal több járás és járási központ jön 
létre 2013. január 1-től, így 18 járási hivatalt 
alakítanak ki. A Gödöllői Járáshoz a koráb-
bi tervektől eltérően „csak” 15 település tar-
tozik majd. Olyan terv is volt, amely szerint 
Gödöllő városán kívül még 6 város és 20 
község polgárainak kellett volna Gödöllőn 
intézni ügyes-bajos dolgaikat, s ez esetben 
178 ezer lakost szolgált volna ki a Gödöl-
lői Járás. Csökkentették azonban a járás 
területét, így már csak 140 ezer fő tartozik 
majd a Gödöllői Járáshoz. Ide tartozik Csö-
mör, Dány, Erdőkertes, Gödöllő, Isaszeg, 
Kerepes, Kistarcsa, Nagytarcsa, Pécel, Sza-

da, Valkó, Vácszentlászló, Veresegyház és 
Zsámbok. 

A csömöri képviselő-testület döntése 
alapján október 18-án a nagyközség pol-
gármestere nem írta alá a járás kialakí-
tásáról szóló megállapodást. A csömöri 
önkormányzat közleménye szerint a helyi 
polgárok érdekeit nem szolgálja, ha a tá-
voli járásközpontba, Gödöllőre vagy akár 
annak járási kirendeltségére, a szomszédos 
Kistarcsára kell utazniuk olyan ügyes-bajos 
dolgaik elintézése érdekében, amelyeket 
eddig helyben tudtak rendezni. A csömö-
riek döntésétől függetlenül megalakulhat a 
járási hivatal, mert  azokkal a települések-
kel, ahol nem lesz járási kirendeltség, illet-
ve kirendelt ügysegéd sem dolgozik majd, 
nem kell külön részletes szerződést kötnie 
a kormányhivatalnak a településsel. 

Kistarcsán járási kirendeltséget hoznak 
létre. Ide tartozik majd Kerepes, Csömör és 
Nagytarcsa. A Gödöllői Járásban a kistar-
csain kívül még két kirendeltség/kormány-
ablak fog működni: egy Veresegyházán, egy 
pedig Pécelen. Ebben a két városban jelenleg 
is működik okmányiroda. Ott első lépésben 
ezeket 2013. októberéig kormányablakká ala-

kítják át. A háttérben ott is működni fog 4-5 
fővel a kirendeltség, elsősorban gyámügyi, 
szociális és népesség-nyilvántartó felada-
tokkal. Kistarcsa esetében a helyzet annyi-
ban más, hogy itt az okmányirodai fázis ki-
marad. Kistarcsán 
2013. január elsejé-
től 4-5 fős személy-
zet először kiren-
deltségi formában 
fogja a gyámügyi, 
szociális és népes-
ség-nyilvántartós 
feladatokat intézni. 
(Várhatóan ebből 
két fő a kistarcsai 

hivatalból átkerülő köztisztviselő lesz, a 
többi Kerepesről, Csömörről jöhet.) Majd – 
a kormányzati terveknek megfelelően 2013. 
év végén – 2014. év elején itt is megnyílhat a 
kormányablak 2 x 3 fős személyzettel (tehát 
2 ablakkal). A járási kirendeltséget a polgár-
mesteri hivatalban helyezik el. A művelődé-
si ház által használt két irodát és a könyvtár 
előterét adják át erre a célra. 

A járási hivatal személyi állo-
mányát részben a polgármeste-
ri hivatalokban dolgozó, állam-
igazgatási feladatokat ellátó 
köztisztviselők, részben pedig 
a megyei kormányhivatal helyi 
és körzeti szintű szakigazgatási 
szerveinek kor mány tisztviselői 
alkotják majd. 

A kormányhivatalok járási 
központjainak legfontosabb 
feladata a helyben intézendő 
államigazgatási feladatok el-
látása. A jövőre megalakuló 
járási hivatalok elsősorban 
okmányirodai feladatokat, a 
gyermekvédelmi és gyám-
ügyeket, valamint egyes 
szociális, környezetvédelmi, 
természetvédelmi igazgatási 

ügyeket vesznek át a településektől. A já-
rási hivatalokban szakigazgatási szervek 
működnek majd: gyámhivatal, állategész-
ségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal, 
földhivatal, munkaügyi kirendeltség.

Kistarcsán járási kirendeltséget hoznak létre 
Aláírták Gödöllőn a járási hivatal 

megalakításához szükséges megállapodásokat

Dr. Tarnai Richárd és Solymosi Sándor

Az aláírási ünnepség résztvevői

2012. november 1. Adorjánné Garimbarti Ágnes: Gerincünk védelmében
2012. november 8. Mátyási József: Barangolás Skóciában
2012. november 15. Lengyel László: Szabadidőközpont Kistarcsán
2012. november 22.  Druzsin József: A korpafüvek csodálatos világa
2012. november 29.  Ilyés Gyula: A sport éltető ereje
A Deáktanya előadásait a Civil-ház (Széchenyi út 33.) közösségi termében tart-
ja. Az előadások csütörtökönként este 7 órakor kezdődnek, időtartamuk kb. 1 óra.  
A klubestek ideje: csütörtökön este 7-10 óráig. A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai nyitottak, 
azokat bárki térítésmentesen látogathatja. KIKE

Deáktanya programjai
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Kistarcsa Város Önkormányzat Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, 
Pályázatkezelő,  valamint Vagyonnyilatkozatokat és 

Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottsága
 az alábbi önkormányzati tulajdonban lévő eszközöket kívánja értékesíteni:

Ssz. Eszköz megnevezése (db) Ajánlott eladási 
egységár (Ft/db)

1. HP laserjet nyomtató P 1005 1 13 200
2. Canon IR 3300 fénymásoló 1 220 000
3. SWICH Linksys 24 port 1 29 000
4. KYOCERA FS 6950 DN lézernyomtató 1 135 000
5. AIWA hifi torony NSX-S989 1 15 000
6. Samsung CLP-770 ND nyomtató 1 160 000
7. HP LJ3550 nyomtató 1 20 000
8. LINKSYS; SRW224 (24port) 1 40 000

A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb összegű vételár megfizetésére 
tesz ajánlatot, illetve egy ajánlat esetén a Bizottság által megállapított vételár 

megfizetését vállalja. Az eszközök megvételére 2012. december 3. 12 óráig lehet 
ajánlatot tenni, a vétel tárgyának, és összegének megjelölésével. 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.

Kistarcsa Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonának ér-
tékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabá-
lyokról szóló 11/2012. (II.24.) számú rendelete, valamint az önkor-
mányzat vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II.24.) számú ren-
delete alapján a következő nyilvános pályázati felhívást teszi közzé:
A pályázat tárgya: Kistarcsa 3144/6 hrsz.-ú, természetben Kistarcsa, 
Eperjesi u. 19. sz. alatt található, „kivett általános iskola” művelési 
ágú 11 101 m² nagyságú ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan).
A pályázat célja, jellege: Kistarcsa Város Önkormányzat üzleti in-
gatlanvagyonába tartozó ingatlanának elsősorban értékesítésére, 
másodsorban bérbeadására, illetve egyéb célú hasznosításra vonat-
kozó nyilvános pályázati eljárás.
A pályázat kiírója által meghatározott minimális vételár:  
220 200 000 Ft, azaz kettőszázhúszmillió kétszázezer forint.
Pályázati biztosíték az Ingatlan elidegenítése esetén: Az ajánlatte-
vőnek az ajánlatának leadásával egyidőben, vagy előtte pályáza-
ti biztosítékot kell letennie, melyet Kistarcsa Város Önkormányza-
tának 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 példányban kell bemu-
tatni az ajánlat leadásakor. Az okiratról készült másolatot a pályáza-
ti anyaghoz kell csatolni. A nyertes pályázó által befizetett biztosíték 
a vételár előlegbe beszámításra kerül.
Az Ingatlan bérleti szerződés keretében történő hasznosítása esetén: 
a fizetendő bérleti díj irányára: 1 000 Ft/m²/hó. A bérleti díj össze-
gén felül a bérlő kötelezettsége a hulladékelszállítás díjának, továbbá 
a tevékenységgel, működéssel kapcsolatos összes költség, közüzemi 
díjak megfizetése is. A nyertes pályázó a bérleti szerződés aláírásá-
val a bérlet időtartamának hosszától függően óvadékot kell fizetnie. 
Amennyiben több pályázat is érkezik, úgy a legmagasabb összeget 
kínáló pályázó a nyertes.
Az ajánlatok benyújtásának helye, határideje: A pályázatokat Kis-
tarcsa Város Önkormányzat székhelyén, Kistarcsa, Szabadság út 48. 
szám alatt, 2012. december 12. 12.00 óráig (a postai úton feladott pá-
lyázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük) lehet benyújtani.
A pályázati kiírás a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján, Kistarcsa 
város honlapján, valamint a „Kistarcsai Híradó” című folyóiratban, 
egy országos napilapban, valamint egyéb laphálózatban kerül meg-
hirdetésre.
A pályázat eredményéről a képviselő-testület döntését követően a 
polgármesteri hivatal írásban értesíti a résztvevőket, a döntést köve-
tő 7. munkanapon belül.
Részletes információ a www.kistarcsa.hu oldalon olvasható.
A kifüggesztés napja: 2012. október 26.

Pályázat az Eperjesi út 19. sz. alatti 
ingatlan eladására

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 önkormányzati rendelet vonatkozó 
előírásai tartalmazzák.
A részletes pályázati tájékoztató térítésmentesen beszerezhető a Polgármesteri 
Hivatal Vagyongazdálkodási ügyintézőjétől. 
Az ajánlattevő köteles 2 651 600.-Ft+Áfa, azaz kétmillió-ötszéznegyvenezer-
ötszáz forint 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. 
Pályázattal kapcsolatos információt: Csikós Zsuzsanna vagyongazdálkodási 
ügyintéző ad személyesen vagy telefonon. Telefon: 28/470-711,712/139 mellék.
A pályázatok benyújtási határideje: 2012. december 12-én 12 00  óra

Részletes információ a www.kistarcsa.hu oldalon olvasható.

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 beruhá-

zási terület megnevezésű 5003 m² nagyságú ingatlanának értékesítésére.

A Vállalkozók Baráti Köre minden évben pénzzel 
és önként vállalt munkával támogatja a várost. 
Az utóbbi években több jótékonysági rendez-
vényt is szerveztek. Az első jótékonysági Erzsé-
bet-Katalin bált tavaly novemberben rendezték 
meg. A bál teljes bevételét – 750 ezer forintot – a 
katolikus templom előtti sétány és park felújítá-
sára ajánlották fel. Juhász Istvánt a Vállalkozók 
Baráti Körének elnökét - aki egyben az önkor-
mányzat Pénzügyi Bizottságát is vezeti - az elő-
készületekről kérdeztük.

Már a tavalyi sikeres rendezvényen bejelentet-
ték, hogy hagyományt szeretnének teremteni a 
jótékonysági rendezvénnyel, vagyis 2012-ben 
ismét megrendezik. 
Ez így van, már most nagy az érdeklődés, de még 
lehet jegyeket igényelni. Szerencsére a gazdasági helyzet nem rom-
lott annyira, hogy az emberek kedve elmenjen az ilyen jótékonysági 
rendezvényektől.
Milyen céllal rendezik az idei bált?

Október 23-án ünnepélyesen is átadtuk a katoli-
kus templom előtti sétányt, de vannak még pó-
tolni való dolgok. Ennek a közparknak a csinosí-
tására még lehet költeni. Tavasszal szeretnénk a 
terület parkosítását és virágosítását megvalósíta-
ni, úgyhogy a bál teljes bevételét erre szeretnénk 
fordítani.
Hogyan fogják lebonyolítani a rendezvényt?
Tavaly bevált a fix összegű belépőjegy árusítása. 
Most is 3000 forintért lehet jegyet igényelni, ami 
tartalmazza majd a vacsorát, de ennek egy része 
már a jótékonysági pénzalapunkat gyarapítja. 
Tavaly nem volt tombola, idén lesz. Még várjuk 
a felajánlásokat. A vacsora után sorra kerülő 
műsorban fellép Bognár Szilvia népdalénekes és 
a Pannónia Hagyományőrző csoportja. A táncos 
mulatsághoz a zenét a Saxi Koktél zenekar szol-

gáltatja. Csömör, Kerepes és Nagytarcsa vállalkozói már jelezték, 
hogy számíthatunk rájuk. Jegyeket hétköznap a Vállalkozók Bará-
ti Köre elnökségi tagjainál, vagy nálam személyesen is meg lehet 
rendelni. Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt. Polgár

november 24-én rendezik meg a jótékonysági Erzsébet-Katalin bált a csigaházban

a vállalkozók Baráti Köre idén is az önkormányzattal közösen szervezi meg a rendezvényt 
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        Büfé      

 MEGHÍVÓ 
Szeretettel meghívja Önt és kedves családját 

a Simándy József Általános Iskola 
Szülői Munkaközössége 

a „NEKTÁR” Kölcsey Iskoláért Alapítvány 
Jótékonysági  Bál jára.  

 
Időpont:   

2012. november 17-én (szombaton) 19 órától 
Helye:  Kistarcsa, Csigaház 

 

Vacsora, Zene 
 

Belépőjegyek, támogatói jegyek az SZMK szülőknél 
és az osztályfőnököknél kapható. 

 

A bál  cél ja:  
További öltözőszekrények beépíttetése. 

Tánc 

   

 
 

Mihály-napi vásár
Óvodánkban őrizzük a régi és saját hagyo-
mányainkat, így kerül megrendezésre év-
ről-évre a Mihály-napi vásár. Idén szeptem-
ber 28-án vásároztunk.

Az ünnep a 
népi hagyomá-
nyokból ered: 
az ország sok 
vidékén a nyá-
jak behajtásá-
nak, a pásztorok 
fogadá sá n a k , 
számadásának 
napja volt. Szent 
Mihály-napján 

több helyen búcsút és állatvásárt tartottak, 
óvodánkban ezt elevenítettük fel.

Kicsik-nagyok izgalommal készülődtek. 
A régi óvodásoknak már szép emlékek 
idéződtek, a kicsik izgatott várakozással 
néztek a nap elé. Az iskolás testvérek (régi 
ovisok) irigykedve idézték fel a régi vásárok 
hangulatát. Volt óvodás, aki már napokkal 
előbb kikészítette a kiskosarat, hogy vélet-
lenül se maradjon otthon.

A vásári portékákat az óvó nénik, dajka 

nénik készítették, volt aki már nyáron elő-
re dolgozott, és volt, aki otthon, barkácsolt, 
alkotott.

Köszönjük Bacsa Györgyné Ildikó néni-
nek, hogy nyugdíjas óvó néniként is elláto-
gatott hozzánk, segítette munkánkat, részt 
vett a vásári dekoráció elkészítésében.

A vásár egy közös kis műsorral kezdő-
dött, ahol az állatok behajtására, állatvásár-
ra emlékeztünk ismert és kevésbé ismert 
versekkel, dalokkal, mondókákkal. Vicces 
párbeszédekkel, vidám dalos játékokkal 
fokoztuk a hangulatot. Vásárba indultunk 
lóháton, „kicsi kocsin”, vehettünk tehenet, 
kecskét, túrót, lovat - a felidézett mondó-
kákkal, dalokkal.

Az igazi vásár csak ezután kezdődött, 
amikor mindenki megkapta otthonról ho-
zott kosárkáját, az óvó néniktől a játékpén-
zeket és lekerültek a leplek az előkészített 
asztalokról. Vitték a színes papír forgó-
kat, papírsárkányokat, kisegér ujjbábokat, 
süni kitűzőket, nyakláncokat, karkötőket, 
dekupazs technikával készített szerencse-
köveket, papír-virágokat, rafia virágokat, 
nem maradhatott el a zsákbamacska sem.

Kapható volt mézes puszedli, szőlő, 
cukor-virág, sós- és sajtosperec, hogy az 
ízélmények se hiányozzanak. Az utolsó da-
rabok fél áron keltek el, és minden asztal ki-

ürült, a gyerekek kosárkái pedig megteltek. 
A nap sikerét a gyerekek délutáni élmény-

beszámolóiból és a következő napok párbe-
szédeiből mérhettük le „anya, olyan jó volt 
ez a vásár.” Megnyugtathatunk mindenkit, 
Mihály-nap lesz jövőre is, és mi igyekszünk 
hasonló módon megünnepelni.

Népmese napja
A másik hagyományos ünnepünk a Nép-
mese napja, melyet szeptember 30-án Bene-
dek Elek születésnapján ünnepelünk.

A mi óvodánk évről-évre egy-egy Be-
nedek Elek mesét ad elő a gyerekeknek, 
amiben az óvó nénik szerepelnek, színhá-
zi hangulatot 
varázsolva így 
az óvoda tor-
naszobájába, 
még közelebb 
hozva ezzel a 
mesevilágot a 
mindennapja-
inkba.

Ebben az 
évben a „Mi van a ládikóban?” című mesét 
mutattuk be. A sikeres előadáshoz már 
szeptember elején kiválasztottuk a mesét és 
elkezdtük a próbákat. A sikerhez az óvoda 
minden dolgozója hozzájárult, hiszen aki 
nem szerepelt, az a csoportban „tartotta a 
frontot”, míg mi próbáltunk. A ruhákat, 
kellékeket a háztartásunkból, egymástól, 
csoportból gyűjtögettük be. A mese hangu-
latából a zenei aláfestés sem hiányozhatott.

Nagy köszönettel tartozunk Gémesi 
Andrásné Erzsikének, aki a díszletekről, 
sminkről gondoskodott és igazi mese-erdő-
vé varázsolta a tornaszobánkat. A gyerekek 
izgatottan várták ezt a rendkívüli színházi 
előadást, csoportonként érkeztek óvó né-
nijükkel, dajka nénijükkel, meglepődve 
foglaltak helyet és boldog felkiáltásokkal 
köszöntötték az ismerős óvó nénijüket. Volt, 
aki megijedt egy-egy jelenettől, de a több-
ség csillogó szemmel, figyelte elnyeri-e a jó 
méltó jutalmát, és a lusta megkapja-e bünte-
tését. Az előadás után sorba jöttek a dicsé-
retek a gyerekektől: „téged láttunk a mesé-
ben”, „nagyon jó volt a mese”.

Az előadást nemcsak a gyerekek, hanem 
a kollégák is élvezettel nézték, dicsérték a 
szereplőket, de mindannyian tudjuk, hogy 
egy ilyen rendezvény csak összefogással 
születhet meg és köszönjük minden kollé-
gának, hogy részvételével hozzájárult a nap 
sikeréhez! Csizmadia Judit

Szép sikereket érnek el tanu-
lóink taekwondo versenyeken

Törőcsik Bálint a Simándy Általános Iskola 
3. b. osztályos tanulója október 13-án Buda-
pesten a Vasas Sportcsarnokban megren-
dezett 5. Hungarian Open Poomsae Nyílt 
Magyar Formagyakorlat Országos Bajnok-
ágon gyermek kategóriában harmadik he-
lyezést ért el. Ugyanezen a versenyen Nickl 
Dávid iskolánk 3. b. osztályos tanulója 
párosban a negyedik helyen végzett. Tö-
rőcsik Bálint  szintén  páros kategóriában 
elcsípett még egy negyedik helyet is. Intéz-
ményünk nevében gratulálok nekik a szép 
eredményhez és további sikereket kívánok!
 

Jutasi-Varró Diána Ildikó igazgató

Szépül iskolánk…
Diákjaink, pedagógusaink örömmel gyönyörködnek a földszinti folyosó és az aula falburko-
latában. A falburkolat a mai igényeknek megfelelő magas a kopásállósága és tűzálló anyagok-
ból készítette a Berczel Hungary Kft. Reméljük, hogy az emeleti és tetőtéri közlekedőrészek 
is elkészülhetnek idővel.

Köszönjük a szülőknek, hogy a „Nektár” Kölcsey Iskoláért Alapítvány támogatásával – adó 
1% felajánlás – segítettek. Köszönjük a Berczel Hungary Kft. kedvezményes és precíz kivite-
lezését.

Jutasi-Varró Diána igazgató

Törőcsik BálintNickl Dávid

Hírek a Tölgyfa Óvodából

Hírek a Simándy Iskolából



Pannónia Néptáncegyüttes – a küldetés
A nyáron különösen fontos kihívásoknak tett eleget az idén 
fennállásának 20. évét ünneplő Pannónia Néptáncegyüttes.

Kérdéseiket ne halasszák holnapra, tegyék fel a pannonia.nte@gmail.com címen!
Hívjanak a következő telefonszámok egyikén!
Pöttöm csoport: Liska Zsófia, 30/369-7500
Gyermekcsoport: Vadász Dániel, 30/417-7681
Ifjúsági és felnőtt csoport: Urbán Barbara, 30/307-2239
Szüvellő csoport: Kelemen Zsuzsanna, 20/583-1114
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Minden évben nagy 
örömmel várjuk a nyári 
gyermek néptánctábort. 
Ebben az évben 45 
gyermek részvételével, 
egy héten keresztül 
Cserhátszentiván volt 
közösségteremtő tábo-
runk színhelye. 

A családok találko-
zására is lehetőséget 
adó aktív táborban a 
bátrabbak megismer-
hették honfoglaló ele-
ink jurtás életmódját. 
A mindennapi néptánc 
tanulás mellett az esti 
élőzenével kísért táncház és az üstben fő-
zés egyaránt élményekkel gazdagított 
mindannyiunkat.

Augusztus 17-19. között a szlovákiai 
Nagyszombat (Trnava) adott otthont a Vi-
segrádi Négyek néptánc találkozójá-
nak. A lengyel, cseh és szlovák tánc-
karok mellett hazánkat a Pannónia 
Néptáncegyüttes képviselte. Vendég-
szereplésünkről a szervezők magyar 
tagja írt nekünk, amit ezúton osztunk 
meg valamennyi olvasóval. 

„Ezúton is szeretném megköszönni a 
PANNÓNIA NÉPTÁNCEGYÜTTES 
sikeres nagyszombati fellépését. Művé-
szeti vezetőjük, Szengyel István a csa-
patot nagyszerű pedagógiai érzékkel, 
magas művészi színvonalon vezeti. Öröm 
volt dinamikus táncaikat látni, amelyet 
valamennyi táncos igaz szívvel, magas 

hőfokon, átéléssel mutatott be. Így természetes 
velejáró volt, hogy táncaikat elejétől végig üte-
mes vastaps kísérte. A vasárnapi szentmisén 
-amit az országos keresztény televízió élő adás-

ban sugárzott - az 
Önök által előa-
dott, Szent István-
ról szóló csángó 
ének sokaknak na-
gyon tetszett. Arra 
szeretném ezért 
megkérni, hogy  le-
gyenek kedvesek az 
ének kottáját elkül-
deni. A zeneórán 
pedagógus kollégá-
immal megtaníta-
nánk diákjainkkal. 
Végezetül még 
egyszer köszönöm 
az együttesnek a 
nagyszerű repre-

zentációt és adja az Isten, hogy újra szerepelje-
nek rendezvényünkön!”

A Pannónia Néptánc-
együttes Hagyományőr-
ző Csoportja szeptember 
1-jén, Kétsopronyban részt 
vett a Magyarországi Szlo-
vákok Szövetsége által ki-
írt „Slovenský škovránok” 
-Szlovák Pacsirta, minősítő 
versenyen. Szilágyiné Suba 
Éva, István-napi mulatság 
koreográfiáját mutatták 
be, melyet a szakmai zsűri 
ARANY minősítéssel jutalmazott.

A Szilágyi Zsolt vezetésével működő 
csoport előadásában a zsűri kiemelte a té-
maválasztást és annak feldolgozását, el volt 
ragadtatva a népviselettől, a gyönyörű ke-
ményített alsószoknyáktól, az asszonyok 
helyes főkötőviselésétől. Nagyon megdi-
csérték a férfiak verbunkját.

2012. november 7-én és 13-án 19 órakor 
találkozzunk a RAM Colosseumban (1133 
Budapest, Kárpát u. 23.)! A TRÓJA című 
rockoperában a Pannónia Néptáncegyüttes 
fiai immáron a színház világában mutat-
koznak meg, mint táncosok, és mint harco-
sok!

Az ókori legenda kel életre ebben a két 
felvonásos musicalben. Szerelem, harc, 
büszkeség, bátorság és minden nagy érzés, 
mely a világot mozgatja megjelenik a pro-
dukcióban kitűnő hangok tolmácsolásában. 
Az ókor leghatalmasabb és legtekintélye-
sebb hadvezérét Akhilleuszt az örök hír-
név iránti csillapíthatatlan étvágya veszi rá, 
hogy Trója alá vonuljon Agamemnón zász-
laja alatt – de végül a szerelem lesz az, ami 
meghatározza sorsát. Két civilizáció fog 
összecsapni a becsületért és a hatalomért. 
Ezrek fognak elesni a dicsőségért vívott 
harcban. Egy egész nép fog eltűnni a föld 
színéről – a szerelemért.

Látogassák meg honlapunkat, a www.
pannoniafolk.hu címen, ahol folyamatosan 
bővülő tartalommal szolgál a Pannónia Nép-
táncegyüttes Kistarcsa. Czelleng Arnold

Sikerünk helyszíne Nagyszombat (Trnava)



Kistarcsa Város Önkormányzata szeretettel meghívja a telepü-
lés lakosságát a II. Kistarcsai Böllér Fesztiválra.
Időpont: 2013. január 26. 7 órai kezdettel
Helyszín: Kistarcsa Szekeres Park és Piac (Kistarcsa Szabadság 
út 56)
Nevezni az alábbiak szerint lehet:
Csapatlétszám: 4-6 fő
1 fő böllér, (csapatvezető)
Maximum 10 csapat nevezését tudjuk fo-
gadni, csapatonként fél disznó feldolgozá-
sára (kb. 60 kg élősúly)
Nevezési díj: 30.000,- Ft csapatonként, 
ezért a csapatok 60 kilós fél sertést, tűzre-
való fát, 1 db raklapot, sátrat, kóstoláshoz 
3 kg kenyeret, 50 db egyszer használa-
tos kanalat, -kést – villát – tányért, 1 db 
2,5x0,8 m asztalt, 8 db széket kapnak.
Áram, meleg-, hideg víz vételi lehetőség 
megoldott.
A hangosítást, világítást és a muzsikát a szervezők biztosítják.
A verseny a szúrástól a fogyasztható sült, vagy főtt termékek ké-
szítéséig tart.
A zsűri folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli a csapatok 
tevékenységét:
- Szúrás, perzselés, mosás, bontás (két csapat kap 1 disznót, a bel-
sőséget megosztják egymás között),
- Bontás minősége, húsok, szalonnák formázása
- Tepertő elkészítése
- Abált szalonna formája, íze
- Hurka, kolbász elkészítése, íze
- A bírák külön értékelik a pálinkát és a bort, valamint az aszta-
lok díszítését, tisztaságát.
- Disznósajt készítése tilos!
- Zsűrizésre 1 kg sült, vagy főtt készterméket kell beadni. A csa-
pattagok nyershúst és a többi elkészített terméket hazaviszik, 
melynek további felhasználásáról kötelesek nyilatkozni, továbbá 
tetszés szerinti mennyiségben sült és főtt termékeket kínálhatnak 
ismerőseiknek, meghívott vendégeiknek a zsűrizés folyamata 
után. 
A feldolgozással 14 órára kell végezni, a zsűri ezt követően ponto-

zás alapján állapítja meg a győztest. 
A csapatok maguk gondoskodnak 
a fent felsoroltakon kívül minden 
disznótorhoz szükséges eszközről, 
fűszerről, mint pl:
- Kések, bárd, egyéb kézi eszkö-
zök, daráló, töltő, üstház, üst, vágó-
deszka
- Sütő és főző eszközök
- a fél sertés feldolgozásához 
szükséges fűszerek
- Teknők, ládák, tároló edények 
(hagyományos edények használata 
előny!)
- tisztított sertésbél, hurkának 
való gabonaféle (rizs, zsömle), 
hagyma
- szükséges mennyiségű edény, 
keverő kanál, gázpalack, gázrózsa, 
gyújtó eszköz, asztaldísz, balta, la-
pát, kaparókés, vödör, kefe
- pálinka, bor.
A nevezési díjat 2013. január 15-ig 

kell befizetni a Polgármesteri Hivatal pénztárába.
Cím: Polgármesteri Hivatal 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Nevezni és felvilágosítást kérni lehet: Szilárdi László intézmény-
vezetőnél tel: 06-28-507-147, 06-30-972-6608

E-mail: kistarcsamuvhaz1@apmail.hu
A versenyfelhívás elektronikus formában 
megtalálható az alábbi címeken: 
www.kistarcsamuvhaz.hu
www.kistarcsa.hu
A nevezés érkezési sorrendben történik, 
tíz csapatnál többet nem tudunk fogadni.
Egészségügyi kiskönyvét minden csapat-
tag hozza magával a versenyre!
A verseny folyamán a hagyományos disz-
nótorra jellemző házias ételeket vásárol-
hatnak az érdeklődők.
Az előző nap a helyszínre szállított na-
gyobb méretű berendezések őrzéséről a 
szervezők gondoskodnak.

Előkészített nyers húst és füstölt terméket a csapatok nem vihet-
nek a verseny helyszínére! A termékek előállításához kizárólag a 
rendezők által biztosított, az állatorvosok által jóváhagyott nyers 
hús használható fel!
Az előállított termékek árusítása, értékesítése tilos! A csapatok – 
kizárólag hőkezelés (sütés, főzés) után – kóstoló céljából adhatják 
saját csapattagjaiknak, vagy meghívott vendégeiknek.
A szabályok megszegése azonnali kizárást von maga után!
Sapka, fejkendő használata kötelező!
A csapatok csak előzetesen otthon konyhakészre tisztított zöld-
ségeket, hagymát, fokhagymát, krumplit stb. használhatnak fel 
sütésre-főzésre, helyszíni tisztogatás nem megengedett.
A csúszásmentesítő anyagról a szervezők gondoskodnak. A csú-
szásmentesítést, esetleges sáreltakarítást a csapatok végzik. 
A hulladékot és a veszélyes hulladék elszállítást a szervezők vég-
zik. Az állati maradványokat külön erre a célra rendszeresített, 
helyszínen kiosztott zsákba kell tárolni.
Az eligazítást és a munkavédelmi oktatást a csapatok a verseny 
megkezdése előtt hallgathatják meg.
A rendezvény várhatóan 19 óráig tart. Az eredményhirdetést kö-
vetően a vendégek és a csapattagok utcabálon szórakozhatnak

Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár
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Kistarcsa Város Önkormányzata  
nyilvános pályázatot hirdet

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

üzletház emeletén lévő önkormányzati tulajdonú 

29,25 m² és 19,52 m² alapterületű üzlethelyiségeinek 
értékesítésére.

A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb összegű vételár megfizeté-
sére tesz ajánlatot, illetve egy ajánlat esetén az, aki a képviselő-testület 

által megállapított vételár megfizetését vállalja
 Az ingatlanok megvételére 2012. december 12. 12 óráig lehet pályázni, 

a vétel tárgyának, és összegének megjelölésével.
Részletes információ a www.kistarcsa.hu oldalon olvasható.
További tájékoztatás kérhető a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálko-
dási ügyintézőjétől

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

Kistarcsa Város Önkormányzata

	  	  	  	  
Munkaerőt	  keres:	  

Karbantartó	  pozicióba	  

-‐ipari	  gépek	  karban	  tartása,	  3	  műszakos	  

munkarend	  

	  
feladatok:	  

• felületkezelő	  gépek	  kezelése,	  
napi	  karbantartása	  

elvárások:	  

• minimum	  középfokú	  műszaki	  
végzettség	  (pl.	  
villanyszerelés,	  
elektroműszerész	  területről)	  

• precíz	  munkavégzés,	  	  
• csapatmunka,	  rugalmasság	  

előnyök:	  	  

• üzemi	  környezetben	  szerzett	  
gyakorlat	  

• Szada	  környéki	  lakhely,	  saját	  
szgk.	  

kapcsolat:	  
Adress:	  2111	  Szada	  Ipari	  park	  út	  19.	  
e-‐mail:	  georgina.glasz@flamespray.org	  
tel.:	  06-‐28-‐525-‐282;	  	  

	  

II. Kistarcsai Böllérfesztivál
Versenyfelhívás
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Kistarcsa Város Önkormányzata
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. 
december 12. 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 az Önkormányzat részére a
2143. Kistarcsa, Szabadság u. 48.  

címezve
lehet személyesen, vagy postai úton 

benyújtani, úgy, hogy a jelzett időpontig 
megérkezzen. Részletes információ a 
www.kistarcsa.hu oldalon olvasható.

További tájékoztatás kérhető 
a Polgármesteri Hivatal 

vagyongazdálkodási ügyintézőjétől:
2143. Kistarcsa, Szabadság u. 48, 

illetve telefonon: 06-28/470-712/139 
mellék.

Kistarcsa Város Önkormányzata
nyilvános pályázatot hirdet a Kistarcsa, 1/B/1 hrsz.-ú, természetben Széchenyi u. 2. szám 
alatti, „műhely” megnevezésű, 120/274 részarány tulajdonú, 120, 4 m² nagyságú ingatlan, 

valamint a Kistarcsa 2 hrsz.-ú, természetben Aulich Lajos u. 2. szám alatti,

 „beépítetlen terület” megnevezésű, 212 m² nagyságú önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlan értékesítésére.

Az ingatlanok megvételére 2012.november 5. 12 óráig lehet pályázni, a vétel 
tárgyának, és összegének megjelölésével.

Részletes információ a www.kistarcsa.hu oldalon olvasható. További tájékoztatás 
kérhető a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási ügyintézőjétől: 

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

Kistarcsa Város Önkormányzata
nyilvános pályázatot hirdet a Kistarcsa 1645 hrsz.-ú, természetben a 
Széchenyi utca 88-90. szám alatti, önkormányzati tulajdonban lévő

társasházi albetétek értékesítésére.

Az ingatlanok lakhatatlanok, viszont Kistarcsa egyik legfrek-
ventáltabb helyén helyezkednek el. A pályázat nyertese az, 
aki a legmagasabb összegű vételár megfizetésére tesz ajánla-
tot. Amennyiben csak egy ajánlat érkezik a pályázó ajánlata 
akkor tekintendő nyertes ajánlatnak, ha a pályázó a Képvi-
selő-testület által megállapított vételár megfizetését vállalja. 
Pályázni az albetétekre csak együttesen lehet.
Az ingatlanok megvételére 2012. november 5. 12 óráig lehet 
pályázni, a vétel tárgyának, és összegének megjelölésével.
Részletes információ a www.kistarcsa.hu oldalon olvasható.
További tájékoztatás kérhető a Polgármesteri Hivatal vagyon-
gazdálkodási ügyintézőjétől: 

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

A polgármester és a képviselők fogadóórái

Név Szavazókörzetek Telefonszám, e-mail cím Fogadóóra helye Fogadóóra ideje
1-es körzet
Zsiák Péter 

Alig, Árpád, Bagolyvár, Bethlem, Boróka, Borostyán, Bethlen , Dobo 
Katica, Erdei Ferenc, Fenyves, Fülek, Galagonya, Illés Bálint, Jókai, 
Kamilla, Kántor, Kinizsi, Komáromi, Mirtusz, Nyíltárok, Raktár krt., 
Rozmaring, Semmelweis tér, Sárkány, Sport, Szigetvári , Temesvári,  
Uzsoki, Váci Mihály, Vadrózsa, Veres Péter és a Zsálya  utca.

06-30-748-2027,  
06-20-667-7027 
zsiakpeterpal@fidesz.hu

Polgármesteri Hivatal előre egyeztetett időpontban

2-es körzet
Uvacsek Csaba

 Aradi, Eperjesi, Iglói, Késmárki,  Mária, Ősz, Pozsonyi köz és a Síp utca. 06-30-921-7573 Eperjesi út 5. közös 
képviselői iroda

előre egyeztetett időpontban

3-as körzet 
Juhász István

Andrássy, Dózsa György, Fasor, Füleki, Grassalkovich, Holló, Kossuth 
Lajos, Magyar, Malom, Mezsgye, Nagytarcsai, Petőfi, Pozsonyi, Rét, 
Rigómező, Rózsa, Rozsnyói, Sólyom, Széchenyi, Új és a Vágóhíd utca.

06-30-948-3424 Polgármesteri Hivatal előre egyeztetett időpontban

4-es körzet
Solymosi Sándor 
polgármester

Bartók Béla, Fonó, Kápolna, Kölcsey, Munkácsy, Sóderbánya, Tó, Tűzoltó, 
Vereczkei és a Völgy utca.

06-28-507-133 Polgármesteri Hivatal minden páros hét hétfőjén 
16-18 között 
előre egyeztetett időpontban

5-ös körzet Méhesné 
Horváth Erika

Állomás, Bellus József, Bem, Brassói, Határ út, Heltai Jenő, Hunyadi, 
Huszka Mihály, Kassai, Király Andor, Kolozsvári, Lőcsei, Megyeri 
Margit, Simándy József, Thököly és a Dr. Tibold József utca.

06-20-339-0034 Polgármesteri Hivatal előre egyeztetett időpontban

6-os körzet 
ifj. Juhász István

Arany János, Baross Gábor, Batthyány, Bercsényi, Csömöri, Deák 
Ferenc,Honvéd, Iskola,Táncsics, Toldi Miklós 1-15 páratlan, Toldi Miklós 
2-24 páros és Zrinyi utca.

06-30-612-3234 Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási időben, előre 
egyeztetett időpontban

7-es körzet 
Csaja János

Árpád vezér út, Attila, Béla, Berényi, Déryné, Diófa 8-48 páros, Diófa 
7-49 páros, Harangvirág, Kőrösi Csoma S., Liget, Liliom 6-64 páros, 
Liliom 7-65 páratlan, Nyírfa, Óvoda, Rákóczi krt.,Terézia 2-58, Terézia 
1-57., Toldi Miklós 16-28., Toldi Miklós 17-27., Tulipán utca, Tulipán köz  
és az Ungvári utca.

06-20-620-4661 
natalia99@freemail.hu

Polgármesteri Hivatal előre egyeztetett időpont-
ban, testületi ülést követő 
csütörtökön 18-20 között

8-as körzet 
Zsiák Balázs

Akácvirág, Balassi Bálint, Balczó István, Báthory, Burillák Mihály, 
Csallóköz, Damjanich, Diófa 2-6, Diófa 1-7., Fitos Sándor,Gárdonyi,   
Ibolya, Liliom 2-6, Liliom 1-5,  Mikes Kelemen, Mikszáth, Móra Ferenc, 
Móricz Zsigmond, Scheda Ferenc,  Szent László, Terézia major, Terézia 
utca (756-/28/32.hrsz.), Vasút utca és a Homok dűlő

06-20-380-0044 
zsiakbalazs@fidesz.hu

Polgármesteri Hivatal előre egyeztetett időpontban, 
testületi ülést követő hétfői 
napon

Juszkó Ferenc Listárol bekerült képviselő 06-20-345-5443 
muskatli52@freemail.hu

Vasút u. 23. előre egyeztetett időpontban, 
minden hónap első hétfőjén

Márkus József Listárol bekerült képviselő 06-70-392-1417 
markus.jozsef@jobbik.hu

Polgármesteri Hivatal előre egyeztetett időpontban

Juhász József Listárol bekerült képviselő 06-20-975-4551 Polgármesteri Hivatal előre egyeztetett időpontban, 
testületi ülést követő kedden 
16-17 között

   	  

 
Munkaerőt keres: 

Operátori pozicióba 
-fémbevonatolás, 3 műszakos munkarend-	  

feladatok: 
 a gyártás, magas minőségi követelmények 

betartásával; 
 felületkezelő gépek kezelése, napi 

karbantartása 
elvárások: 
 minimum középfokú műszaki végzettség 

(forgácsolási, hegesztési stb. terület) 
 mérési ismeretek (pl.: analóg mikrometer stb.) 
 precíz munkavégzés,  
 csapatmunka, rugalmasság 
előnyök:  
 üzemi környezetben szerzett gyakorlat 
 targoncás jogosítvány 
 Szada környéki lakhely, saját szgk. 
kapcsolat: 
Adress: 2111 Szada Ipari park út 19. 
e-mail: georgina.glasz@flamespray.org 
tel.: 06-28-525-282;  
 

Ingatlan Alapterület (m²)
1645/B/1 29
1645/C/2 39

Ingatlan Alapterület (m²)
1645/C/3 26
1645/C/4 103
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A Kistarcsai SE U13-as csapata 
vezeti a bajnokságot

Eltelt egy újabb hónap, csapataink gőzerővel játszanak a bajnok-
ságban. Előző írásomban említettem, hogy átalakították a baj-
nokságot, és ezáltal nagyon erős mezőny gyűlt össze a Megye II. 
osztályú bajnokságban. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy a fel-
nőtt csapatunk jelen pillanatban a 7. helyen áll, de csak 3 pont a 
lemaradása az első helyezett csapattól. Az eddig lejátszott 10 for-
dulóból 5 győzelem, 3 döntetlen, és 2 vereség a mérleg. A felnőtt 
csapatnál meg kell említenem, hogy edzőváltás történt, az eddigi 
edző Nagy Imrét, Burillák Mihály váltotta a kispadon, és az őszi 
szezonban biztosan ő irányítja a csapatot. Az U19-es csapatunk 
folytatja nagyon jó szereplését: 10 mérkőzésből 7 győzelmet, 1 
döntetlent és 2 vereséget könyvelhetnek el. Úgy látszik kezd be-

érni az a mun-
ka, amit Lába 
Csaba a csapat 
edzője kezdett 
el a tavalyi 
s z e z o n b a n . 
Van miért re-
ménykednünk 
a jövőt illető-
en. Az U15-
ös csapatunk 
egyre jobban 
kezd összeáll-
ni, mert mint 
már említet-

tem ennél a korosztálynál komoly generációváltás történt és 
nagyon fiatal a csapat. A bajnokságban 5 mérkőzésből 2 győze-
lem, 1 döntetlen, 2 vereség a mérlegük. A hátralévő mérkőzések 
könnyebbnek ígérkeznek, ezért joggal bizakodhatunk a Sándli 
Zsolt által edzett csapat sikerességében. Az U-13-as csapatunk 
folytatja nagyon jó szereplését 8 mérkőzésből 7 győzelem, 1 ve-
reség a mérlegük és jelen pillanatban vezetik a tabellát. Kezd 
beérni a tavaly elkezdett munka. Ennek a csapatnak is Burillák 
Mihály  az edzője. Az U7-es, U9-es és U11-es csapatunkkal már 
túl vagyunk kettő Bozsik 
tornán, és a gyerekek 
nagyon jól szerepeltek, 
jövőt illetően van miért 
bizakodnunk. A Kővári 
Péter, Gróf Roland, Janzsó 
Péter edző trió nagyon jó 
munkát végez, ezt mi sem 
bizonyítja jobban, mint a 
30 fős edzéslátogatottság. 
Úgy érzem az eddig elért 
eredmények miatt nincs 
okunk szégyenkezni. 
Rengetegen, rengeteget 
tesznek azért, hogy minél 
több kistarcsai focipalán-
tának tudjunk színvona-
las edzéslehetőséget és 
verseny lehetőséget bizto-
sítani. Végezetül a száraz 
tények. 200 igazolt spor-
tolónk van, ennyi gyerek 
10 csapatban játszik, 8 
edző foglalkozik velük, 
heti 6 bajnoki mérkőzést 
játszanak, heti 16 edzést 
tartunk egy pályán.

Győri István 

Eddig 50%-os  
a női kézilabda csapat

A Pest Megye „B” csoportjában szereplő női kézilabda csapa-
tunk eddig hat fordulót játszott, legutóbb október 20-án Százha-
lombattán vendégeskedtek és meglepetésre szoros mérkőzésen 
nyerni tudtak a lányok. A győzelem ellenére már az előjelek sem 
voltak valami jók, ugyanis egyetlen cserével érkeztek a kistar-
csaiak, így nagy létszámfölénnyel néztek szembe. Kissé álmos 
kezdés után az első félidő elején a házigazdák elhúztak hat gól-
lal. Ezt a hátrányt sikerült ledolgozniuk, így a szünetre két gólos 
előnnyel mentek. A második félidőben szorosan fej-fej mellett 
haladtak, végül az utolsó percekben betudták biztosítani győzel-
müket. A csapat harcosságból jelesre vizsgázott, mert mindenki 
az utolsó percig küzdött a két pontért.

Százhalombattai NKKSE -Kistarcsa KE 31:35

Eddigi eredmények:
1. ford. IX.15. Bugyi SE - Kistarcsa KE                     27:31
2. ford. IX.23. Kistarcsa KE - Mogyoródi KSK       18:22
3. ford. IX.30. Kistarcsa KE – Alsónémedi SE         19:28
4. ford. X.07.  Csömör KSK - Kistarcsa KE              29:26
5. ford. X.14.  Kistarcsa KE - Főnix ISE                    25:22

A  bajnokság állása:

Csapat J. Gy. D. V. Dob. Kap. P.
1. Csömöri SSZSZNK 3 3 0 0 82 65 6
2. Alsónémedi SE 5 2 2 1 131 120 6
3. Mogyoródi KSK 5 3 0 2 116 120 6
4. Kistarcsa KE 6 3 0 3 154 159 6
5. Főnix ISE 4 2 1 1 94 89 5
6. Bugyi SE 5 1 2 2 147 140 4
7. Százhalombattai NKKSE 6 2 0 4 141 163 4
8. Verőce SE 6 1 1 4 128 137 3

Legközelebb a felnőtt csapat XI. 4-én hazai pályán (Csömöri 
Sportcsarnokban) a Bugyi SE-t fogadja. A mérkőzés 10.30-kor 
kezdődik. A serdülő (utánpótlás) csapat első mérkőzését novem-
ber 16-án pénteken idegenben játssza. Az ellenfél Érden Sziget-
szentmiklós csapata lesz. Petrény-Pádár Anikó

Ismét fantasztikus eredményeket értek el  
a Kistarcsai Sentinel SE Taekwondosai

Éremeső volt az 5. Hungarian Open Poomsae Nyílt Magyar Formagyakorlat Országos Bajnokágon

Ragyogó eredménnyel zárt a Kistarcsai Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület az október 13-án 
Budapesten a Vasas Sportcsarnokban megrendezett 5. Nyílt Magyar Formagyakorlat Országos Bajnok-
ságon. A versenyen 22 ország képviseltette magát, közel 260 indulóval. Egyesületünk a magyar csapatok 
közül a legtöbb indulóval 17 fővel nevezett. A versenyen indult Remetei Dániel, Kerülő Márton, Balogh 
Bence, Szécsényi Anna, Törőcsik Bálint, Nickl Dávid, Mátyás Levente, Gáspár Nikolett, Kovács Attila, 
Kopka Katalin, Szászi Tünde, Gáspár Tamás, Molnár Viktor Bendegúz, Kohl Kinga, Éliás Anna, Fehér 
Ilona, Lázár Lili.

A csapatok versenyében a Sentinel SE a 2. helyen végzett.
Egyéni eredményeink:
 Szászi Tündi, Senior 2. kategóriában aranyérem
 Gáspár Nikolett, Senior 1. kategóriában aranyérem
 Kovács Attila, Senior 2. kategóriában bronzérem
 Törőcsik Bálint, gyerek kategóriában bronzérem
 Gáspár Tamás-Gáspár Nikolett párban aranyérem
 Nickl Dávid-Mátyás Levente párban 4. helyezés
 Törőcsik Bálint-Balogh Bence párban 4. helyezés
 Kovács Attila-Gáspár Tamás-Gáspár Nikolett csapatban aranyérem
A többi versenyzőnk is nagyszerűen helytállt, nekik is gratulálunk!
Egyesületünk minden korosztályt szeretettel vár a Simándy Iskolában www.sentinelse.hu.

Hegyes Imre 3.danos taekwondo mester

Az U 19-es csapat

Törőcsik Bálint 
Hegyes Imrével
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 Katolikus

 Református

Mindenszentek ünnepe: november 1. 

Evangéliumi történetétet adott elő a Református Egyházközség 
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Az anyaszentegyház gondol mindazon 
szentekre, akik Isten látására eljutottak. Sőt 
figyelmünket felhívja: gondoljunk azokra, 
akik hősök voltak a földi küldetésükben, és 
kiérdemelték az örök életet. Ezért az egyház 
külön ünnepet rendelt a mindenszenteknek, 
akiknek nevét egyedül csak a Jóisten tudja. 
Vannak szentek, akiknek úgy az egyházi, 
mint a világi naptárokban külön napjuk 
van. Az egyház a szentek földi életéről ki-
hirdeti, hogy jócselekedetük után az örök-
kévalóságba költöztek. Tehát nem akkor lesz 
valaki szent, amikor a mindenkori pápa ün-
nepélyesen szentté nyilvánítja. Ez csak egy 
külső cselekedet, elismerése annak, hogy 
hősi fokon gyakorolta az Isten és a felebaráti 
szeretetet. 

Tegyük fel a kérdést: kik a szentek? Ez a 
legméltóbb válasz: a szentek Isten barátai. 
Akik pedig Isten barátai, azok jobban sze-
rették Istent, jobban megtartották parancsa-
it. Nézzük az ünnep kialakulását, múltját. 
A keleti egyházban a mindenszenteket már 
a 4-ik század előtt ünnepelték. Aranyszájú 
Szent János, aki a 4-ik században élt, arról ír, 
hogy élete előtt már ünnepelték a minden-
szenteket. A nyugati egyházban, a 6-ik szá-
zadban kezdődik az ünnep. Rómában a po-
gány templomot, a Pantheost Phocas császár 
(602-610) az egyháznak átadta. E templomot 
Jézus születése előtt 27 évvel építették. Sok 
fülke volt benne a pogány istenek számára. 
IV. Bonifác pápa e pogány templomot átala-
kította. Itt helyezték el a Szűzanyának, a vér-
tanuknak és a szenteknek a szobrait. E temp-
lom felszentelésének évfordulóját november 

első napjára tette IV. Gergely pápa. Az egy-
ház nagy ünnepei közé tartozott Minden-
szentek ünnepe. Parancsolt ünnep volt, ma 
tanácsolt ünnep. Pár évvel ezelőtt munka-
szünetes nap lett, ha hétköznapra esik. 

Van egy régi közmondás: „Tisztelet an-
nak, aki azt megérdemli!” E közmondás 
alapján a híres emberek emlékét megőrzi 
az utókor. A szentek nem tettek sordöntő 
szerepet a világtörténelemben, mégis jelen-
tős életet éltek. Bátor ember az, aki dühön-
gő állatot megfékez, hős az, aki megmenti 
a másik életé. De az is bátor és hős, aki le-
győzi saját magát. A szentek lázadó embe-
ri természetüket győzték le. Rendszeresen 
győzött bennük az Isten, és a felebaráti sze-
retet, a megbocsátás. 

A világ másként ünnepli a híres embere-
ket. Jön egy újabb közösség, uralkodó, jön 
egy újabb elmélet. Az addig ünnepelt ve-
zetőt, hőst elfelejtik, sőt talán a vádlottak 
padjára kerül, szobrát pedig ledöntik. Az 
egyházban nem ez a gyakorlat. Azokat a 
szenteket, akiket az első századok emeltek 
az oltárra, azokat a középkor és az újabb 
kor kereszténysége is szentként fogja tisz-
telni. Mert a szentek mindig Isten barátai 
maradnak.

Nemcsak ünnepelni akarjuk a minden-
szenteket, hanem lelki értékeket is akarunk 
találni. Hogyan lehet ez az ünnep lelki ha-
szonnal számunkra? Úgy ha gondolunk 
Jézus figyelmeztetésére: „Mit használ az 
embernek, ha egész világot megnyeri, a lel-
kének pedig kárát vallja,” E mondat ma is 
időszerű. A ma embere hasonlít ahhoz a bib-

liai asszonyhoz, aki földig hajolva kereste el-
veszett pénzét. Soha nem nézett felfelé. Sok 
ember ma is így él. Csak a föld felé néz. Nem 
akarja észrevenni az örök értékeket. 

A Mindenszentek ünnepe felhívja figyel-
münket az örök igazságokra. Sok szent pél-
dáját tárja elénk, akiknek sorait nem lehet 
megszámlálni. Ha feltennénk a kérdést a 
szenteknek: mondjátok, mit használt nektek 
hogy lemondtatok a világ örömeiről, és élté-
tek az egyszerű életet. Mit válaszolnának? 
Megnyugtató választ kapnánk tőlük. Földi 
életünkben nem a világot akartuk megnyer-
ni, hanem az örök életet. Nekünk is voltak 
hibáink, de Isten segítségével jóvá tudtuk 
tenni. Küszködtünk a földi életünkben, de 
érdemes volt. Választhattuk volna az élet 
széles útját, de nem ezt tettük, választottuk 
a Krisztus követés szűk ösvényét. Mi azokat 
az értékeket gyűjtöttük, amelyeket a moly 
nem rág el, és a rozsda nem emészt el. Íme 
a szentek válasza. Élet szűk ösvényét járva 
célba értek. 

Az első keresztény századnak egyik író-
ja, Római Szent Kelemen könyvében így ír: 
„Csatlakozzunk a szentekhez, mert akik 
hozzájuk kapcsolódnak szentekké lesznek.” 
Mindenszentek ünnepén gondolkozzunk el 
e mondaton. Gondolkozzunk, és cseleked-
jünk. Akarjunk a szentek életéből tanulni. 
Életükből egy kicsinyke kis szikrát magun-
kévá tenni. A bűnös és a szent között az is a 
különbség, hogy a bűnösnek múltja van, a 
szentnek pedig jövője van, és lesz. Értékeljük 
mi is ezt a jövőt. 

 Somlai József nyugdíjas plébános 

Szeptember 30-án a Csigaházban  a Református Egyházközség 
42 tagja: felnőttek és gyermekek, színpompás előadásban mu-
tatták be Patricia St. John: Nyomok a hóban című evangéliumi 

történetét Riskó János lelkész rendezésében. A darabot a nyári 
hitmélyítő héten készítettük elő.  Ebből adunk ízelítőt az alábbi 
néhány képpel: 

Az egyik jelenet szereplői

A munkatársi stáb (balról jobbra): Konyári Ágnes, 
Konyári Ferenc, Sepsi Éva, Sepsi Béla, Riskó János, 
Nagyné Takács Éva, Korsch Szilvia, Nyomárkay Helga, 
Pálmai Csilla, Ercse Edit, Riskóné Fazekas Márta. 

A Reformáció emléknapja
A Reformáció emléknapján: október 31-én, szerdán este 6 
órakor ünnepi istentisztelet lesz a református templomban, 
melyre mindenkit szeretettel várnak.
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Csökkentse
radikálisan
fűtési költségét
befújásos
szigeteléssel!
Tetők és födémek 
bontásmentes, 
prémium hőszigetelése 
már 1.200 Ft/m2-től.

www.celluloz.hu

Raktárak kiadók!
128 m² RAKTÁR KIADÓ

68 000 Ft + ÁFA

-
40 m² RAKTÁR KIADÓ

32 000 Ft + ÁFA

-
50 m² IRODA KIADÓ

40 000 Ft + ÁFA

-
350 m² MŰHELY KIADÓ

250 000 Ft + ÁFA

Kistarcsán, Fonalgyár
TEREBESS CENTER

06-28-507070

Your tasks:
• To work out the application of available 
coating and welding technologies on new 
products; 
To develop new coating and welding 
technologies and integrate them in daily 
operation;
• To support production and quality with  
the improvement of existing processes;
• To work on mechanical, metallographic 
and NDT tests
• To work on robot programming 
• To work and develop heat treatments 
cycles
• To work on AUTOCAD and 
UNIGRAPHICS design
• To develop new fixtures and production 
tooling
• To work on ISO9001, ISO9100, NADCAP 
certifications

Requirements:
• Mechanical Engineer / Materials Science 
Engineer / Metallurgic degree / Physics 

degree (just graduated are admitted) 
• Fluency in English;
• 1-2  year work experience in 
multinational company are appreciated 
(preferred)
• Availability to travel and to work in 
more shifts (preferred)

What we offer:
• Multinational environment 
• Secure background, long term 
opportunities at a successful company 
• Competitive salary and benefits
• Continuous growth, learning and career 
prospects 
• Unique knowledge in a special industrial 
area
• Good working-conditions and 
environment, young team

Contact information:
Address: 2111 Szada Ipari park út 19.
e-mail: georgina.glasz@flamespray.org
tel.: 06-28-525a-282; 

www.flamespray.org
FSH, a dynamically growing multinational company 

based near to Budapest, in Szada, is looking for
Design and Development Engineers
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R.H.Dental
Fogorvosi rendelôk és

Fogtechnikai laboratórium
Kistarcsa, Árpád vezér u. – Szt. László u. sarok

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

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

• vizsgáztatás
• klíma töltés,
•  hivatalos Bosch szak-

műhely

• javítás
•  diagnosztika (motor, 

ABS, stb.)

Varga István,  
magyar rally bajnok, 
autószerelő mester

Nyitva tartás: 
H-P: 8-17-ig

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

3D computeres futóműállító 
technológia
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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

CSOKI PARADICSOM

WWW.CSOKIPARADICSOM.HU

FACEBOOK.COM/CSOKIPARADICSOM

MEGNYÍLTUNK

ÚJDONSÁG

SZERENCSI BONBON ÉS
BELGA TERMÉKEK:
KC CHOCOLATIER
CACHET, DOLFIN

A 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
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HOMLOKZATI 
HŐSZIGETELÉS

BAG, Petőfi tér 14. Tel.: 06-30 625 6560

KISTARCSA, Nagytarcsai út 6. Tel.: 06-70 945 5757

BUDAPEST, XVI. Rákosi út 116. Tel.: 06-70 361 5896

AKCIÓ!
10 cm vastag  

komplett rendszer

br. 2599 Ft/m²

www.hosziget.hu www.hoszigeteles.eu
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PostaNyugdíj
Program

A nyugdíjrendszer változásával az ön-
gondoskodás egyre hangsúlyosabbá 
válik, és nekünk kell megteremtenünk 
idős korunk anyagi biztonságát. Idő-
ben kell elkezdenünk a megtakarítást, 
hiszen akkor tudunk félretenni, amikor 
még aktív keresők vagyunk. 

Kétféle módozatot ajánlunk:
•	 PostaNyugdíj Program Stabil módozatunkat azoknak ajánljuk, 

akik a biztos, kiszámítható megtakarítást részesítik előnyben.
•	 PostaNyugdíj Program Aktív módozatunkat azoknak ajánljuk, akik 

a magasabb hozam reményében vállalják a kockázatosabb meg-
takarítást.

Miért érdemes megkötni?
•	 A biztosítási szolgáltatásokat nem egyenes ági rokon esetén sem 

terheli öröklési illeték, a haláleseti szolgáltatás összege nem része 
a hagyatéki eljárásnak.

•	 A jelenleg hatályos jogszabály szerint minimum 10 éves futamidő 
esetén a lejárati szolgáltatás, illetve a 10 év utáni teljes visszavá-
sárlás kamatadó-mentes.

•	 Élethelyzethez alkalmazkodó, rugalmas díjfizetést tesz lehetővé.
•	 Többféle kiegészítő biztosítás közül választhat igényeinek meg-

felelően.

November 15-ig akciósan köthető!
2143 Kistarcsa, Iskola u. 6. 

06-28/470-841

Készülj fel  
a december 15-től 24-ig tartó 

TéLI VÁSÁRRA!
Hozd el használt dolgaidat, házi süteményeidet és add el a piacon!

A Szekeres Park és Piac az árusításhoz 
az asztalokat kedvezményesen biztosítja!

Tart még a 

szabolcsi 

almavásár!

138 Ft/kg

A téli vásáron forralt bor, 

bejgli vásár, sült gesztenye!


