Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja
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A tél utolsó pillanata:
iskolások az Ifjúság téren
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A 90 éves Sándorfi Ferencné
Erzsi néni köszöntése

Solymosi
Sándor
polgármester virágcsokorral, és Orbán
Viktor
miniszterelnök köszöntő emléklapjával kereste fel
90-ik születésnapján
Sándorfi
Ferencnét,
Erzsi nénit. A szép
korúak táborába most
belépett Erzsi néni jókedvűen és sütemén�nyel várta a polgármestert. Az ünnepelt
Solymosi Sándor polgármester szeretettel
köszöntötte Erzsi nénit.
jó egészségnek örvend
és rengeteg érdekes
történetet tud. Solymosi Sándor köszöntőjében elmondta,
hogy mindig szívesen látogatja meg az idősebb korosztályt,
örömére szolgál, hogy mindenhol jó szívvel várják.

Nyert a műfüves pályázat!
Az Országos Pályaépítési Program kapcsán benyújtott
pályázatról a Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége
2013. február 4-én döntött. A meghozott határozat
szerint a Kistarcsa által benyújtott pályázat nyert.
Az együttműködési megállapodás aláírásának
feltétele, hogy a pontos teljes beruházási költség
meghatározásra kerüljön. Ennek érdekében a
kivitelezői tendert néhány hét múlva kiírja az MLSZ.
A pályázaton győztes kivitelezőnek az iskola udvaron
kell megvalósítania a projektet. Legkorábban 2013.
június 30-ig építhetik fel, de legkésőbb 2013. december
31-ig kell befejezni.
A pályaépítés megkezdésének feltétele, hogy az
Önkormányzat és a Magyar Labdarúgó Szövetség
között létrejöjjön egy együttműködési megállapodás,
továbbá, hogy a Nemzeti Sport Intézet jóváhagyja
a Magyar Labdarúgó Szövetség Sportfejlesztési
Programját.

Mezőőr Kistarcsán
Amint arról már értesítettük a Tisztelt Lakosságot, Kistarcsán 2012. március 1. napjával az Önkormányzat megalakította a
Mezei Őrszolgálatot. Egy mezőőr dolgozik
Kistarcsán.
A mezőőr a termőföldek őrzését, valamint
a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések,
eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek
vagyonvédelmét ellátó személy. A mezőőr
hivatalos személy.

a rendőrséget vagy az ügyben hatáskörrel
rendelkező más szervet haladéktalanul értesíteni, illetve a hatáskörrel rendelkező
szerv eljárását kezdeményezni.
- Igazoltathat.
- Jogellenes cselekmény, szabálysértés,
bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt a cselekmény abbahagyására felszólítani, valamint a cselekmény folytatásában
megakadályozni.
- Az általa védett vagyon őrzése során az
érintett épületet vagy építményt lezárni, az
oda illetéktelenül belépni kívánó személy
belépését megakadályozni, valamint az illetéktelenül ott tartózkodókat eltávolítani.
- Tetten ért, vagy a törvény szerint kiadandó dolog kiadását megtagadó személyt (ha
nem igazolja személyazonosságát) visszatartani, tetten ért személyt előállítani.
- Törvény alapján lefoglalható dolgot – átvételi elismervény ellenében – ideiglenesen
elvenni.
- Ruházatot, csomagot, járművet átvizsgálni, járművet megállítani, feltartóztatni.
- Helyszíni bírságot alkalmazni.
- Feljelentést tenni, ha a helyszíni bírság kiszabásáról az eljárás alá vont személy nem
veszt tudomást, vagy amennyiben helyszíni bírság kiszabására nincs lehetőség.

A mezőőr jogosult:
- Azzal a járművel szemben, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési
területről származó jogellenesen szerzett
szállítmány van, jogosult és köteles meghatározott intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazására.
- Azzal a személlyel szemben, aki a nála
vagy az általa használt járművön levő szállítmány megszerzésének jogszerűségét
nem valószínűsíti, jogosult és köteles meghatározott intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazására.
- A jogtalanul legeltetett, illetőleg felügyelet
nélkül talált állatot a tulajdonosának átadni.
- A feladatának ellátása során tudomására
jutott bűncselekményről, valamint – ha a
saját intézkedésének feltételei nem állnak A mezőőr az alábbi kényszerítő eszközöfenn – a tudomására jutott szabálysértésről ket alkalmazhatja:

Gazdit keresünk… 
Beagle
11 hónapos, ivartalanított,
chipes kan kutyus, rendkívül hálás, mentett tricolor
fajtatiszta beagle, szerető
gazdit keres. Más kutyákkal, cicákkal jól kijön.

-

testi kényszer,
vegyi eszköz,
bilincs,
rendőrbot,
szolgálati kutya,
sörétes lőfegyver,
könnygázszóró palack.

A mezőőr az alábbi szabálysértések esetén jogosult helyszíni bírságot kiszabni:
- tulajdon elleni szabálysértés,
- vadászati, halászati, legeltetési tilalom
megszegése,
- mezei szabálysértés,
- felhívással szembeni elégedetlenség,
- vízszennyezés.
Jogorvoslat:
A mezőőr intézkedésével, kényszerítő eszköz alkalmazásával szemben panasszal lehet fordulni a Gödöllői Rendőrkapitányság
Kistarcsai Rendőrőrséhez.
A mezőőr munkáját a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei
őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény,
valamint az egyes rendészeti feladatokat
ellátó személyek tevékenységéről, valamint
egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni
fellépést biztosító módosításáról szóló 2012.
évi CXX. törvény szabályozza.
Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda

Érdeklődni lehet: 06-20-402-0500
Mini beagle
Mazsi 1 éves szintén mentett tricolor mini beagle, 10 kg
alatti, kinti és lakásba tartásra egyaránt alkalmas. Ivartalanított, chipes, cicával, kutyával jól elvan. Egyedüli kutyának nem ajánlott, a magányt nehezen bírja, jó társa lehet
egy idősebb embernek, mert rendkívül nyugodt. Mindkét
kutya jelenleg Kistarcsán van ideiglenes gazdiknál.
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A kommunizmus
áldozataira emlékeztek

A város hírei

Az Országgyűlés döntése alapján 2000 óta tartják február
25-én a kommunizmus áldozatainak emléknapját. 1947-ben
ezen a napon tartóztatták le
jogellenesen, majd hurcolták el
a Szovjetunióba – a legnagyobb
kormánypárt – a Független
Kisgazdapárt akkori főtitkárát,
Kovács Bélát. A mentelmi jogától megfosztott képviselő nyolc
évet töltött börtönökben és
munkatáborokban. Kovács Béla
1959-ben, 51 évesen halt meg.
A kommunizmus áldozatainak
emléknapja alkalmából országszerte tartottak megemlékező
rendezvényeket február 25-én.
Kistarcsán is ezen a napon a volt internáló tábor emlékfalánál emlékeztek meg a gyászos napról. A megemlékezésen jelen volt az 56-os Szövetség, a Politikai Elítéltek Közössége, a
pártok helyi szervezetei és a település intézményeinek vezetői.
A Himnusz közös eléneklése után Wass Albert Átoksori kísértetek című regényéből Orbán
Gábor olvasott fel egy részletet.
Megemlékező beszédet mondott
Styop Ferencné az 56’-os Szövetség alelnöke aki elmondta, hogy
„a kommunista diktatúrák halálos
áldozatait világviszonylatban 100
millióra becsülik. Kelet-Közép-Európában a számuk eléri az 1 millió
főt. Ennyien vesztették életüket éhínségben, kényszermunkatáborban,
vagy kegyetlen kivégzés által. Jóval
többre tehető azonban azok száma,
akiket a diktatúra hétköznapi valósága testileg és lelkileg megnyomorított. A rendszer áldozata volt az is,
akit vallattak és kínoztak, akit megbélyegeztek, akit kirekesztettek vagy
Solymosi Sándor és Styop
börtönbe zártak, akit csoport- vagy
Ferencné
vallási hovatartozása miatt üldöztek;
mindenki, akit megfosztottak a szabad cselekvés és választás lehetőségétől.” A megemlékező beszéd
után Styop Ferencné Kistarcsa városának adományozta a forradalom zászlaját és a települést az 56’-os
Szövetség jogi tagjai sorába fogadta. Az ezt
Városi Művelődési- Sportközpont és Könyvtár programja
igazoló oklevelet Solymosi Sándor polgárCsigaház
mester vette át, aki egy külön kitüntetést
is kapott az alelnök asszonytól. A polgármárcius 2.	Pannónia Zsibongó: táncház és kézműves foglalkozások
mester a volt magyar politikai hadifoglyok
gyermekeknek
érdekében végzett kimagasló tevékenymárcius 5. Törpe-börze
ségéért vehette át az emlékplakettet. Ezt
március 9.	A Rebecca című musical nyilvános főpróbája a Hétköznapi
követően a kopjafánál koszorút helyezett
Broadway Hősök előadásában
el Kistarcsa Város Önkormányzata nevémárcius 10. Tavaszi nagy Bababörze: használt gyerekruha –és játék vásár
ben Solymosi Sándor, az 56’-os Szövetség
március 15. Ünnepi emlékműsor 10 órától a Civil-háznál
küldöttsége, a Politikai Elítéltek Szövetmárcius
23. 16–19 óra „Tündérkuckó MókaVár -húsvéti készülődés”
sége, a Simándy József Általános Iskola,
április
1. Pannónia Néptáncegyüttes - Locsoló bál
Sportiskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat, a
Civil-ház
Nevelési Tanácsadó és Humán Szolgáltaminden kedden délelőtt: 10.00-10.40 között: Kerekítő Tippentő 0-3 éves gyermekek
tó, a FIDESZ-KDNP Kistarcsai Csoportja, a
részére
Jobbik Kistarcsai Szervezete, a KIVÜ Kft. és
További információ: Szilárdi László 06-28-507-147
a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre.
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Kistarcsán is kitűzték a székely zászlót az önkormányzat épületére

A XXII. Kerületi Önkormányzat január 28-án nem lehet kérdés, hogy szabad-e egy régió
kérte a magyarországi településeket, hogy tűz- szimbólumait a helyi közösségek településeinek polgármesteri hivatalára kitűzni.
A felhívásra sok önkormányzat jelezte a
csatlakozási szándékát és igényelt zászlót,
ezért Szabolcs Attila, Budafok-Tétény XXII.
Kerületi Önkormányzat polgármestere úgy
döntött, hogy ünnepélyes keretek között
2013. február 14-én, a XXII. kerületi Városháza díszteremében egy sajtó nyilvános
eseményen adja a Tisztességes Választásért
Alapítvány által felajánlott zászlókat a csatSolymosi Sándor átveszi a székely zászlót
lakozó önkormányzatoknak. Kistarcsa Város Önkormányzata ifj. Juhász István alpolzék ki hivatalaikra a székely zászlót szolidaritá- gármester kezdeményezésére csatlakozott
suk jeleként, ugyanis a székelyföldi önkormány- a zászlót kitűzők táborába, amit Solymosi
zatok vezetőit pénzbírsággal fenyegetik, ha az ősi Sándor polgármester vett át Szabolcs Attila
Budafok-Tétény polgármesterétől.
jelképeikből született lobogót kitűzik.
A kerület felhívást intézett a többi magyarországi településhez, amiben azt kérte: vállaljanak szolidaritást a székelyföldi
polgármesterekkel és valamennyi erdélyi
magyarral, hogy érezzék, nemcsak a paragrafusokban él a nemzeti összetartozás.
Kistarcsán magyarságunkon túl fontos
szempont, hogy városunknak is van erdélyi
testvértelepülése. Az Európai Unió alapvető értéke az identitás szabad vállalása, így

Kistarcsai Rotary Sportnap - családoknak
Cél: a humanitárius munka bemutatása, népszerűsítése, ezen belül a világ
legnagyobb humanista szervezetének a
Rotarynak bemutatása. Kistarcsa és környékén élők véleményformálóinak közösségi tudatának erősítése szórakoztató
formában. A szabadidő hasznos eltöltése,
értékteremtő módon.
Tervezett időpont:
2013. március 23. szombat
Helyszín: Fenyves Sportcsarnok, 2143 Kistarcsa Raktár körút 5.
Családi nevezési díj: 2000 forint. A nevezési díj tartalmazza a családtagok ebédjét
és a programokon való részvétel költségeit, függetlenül a család tagjainak számától. Amennyiben a családfő részt vesz
a focibajnokságon, akkor a családtagok
számára a részvétel INGYENES.
Férfiak: kispályás focibajnokság. 8 csapattal. Minden csapat minimum három mérkőzést játszik, a továbbjutók többet. Egy
mérkőzés 15 percig tart. Nevezési díj: 15
ezer forint/csapat. A nevezési díj tartalmazza a játékosok és családtagjaik ebédjét, valamint a családtagok egész napos

programjának költségeit.
Hölgyek: zenés fitness
Gyerekek: játékos foglalkozás
Nevezni a Fenyves Sportcsarnokban lehet. Nevezéseket a Sportcsarnok kapacitásáig tudunk fogadni a jelentkezés sorrendjében.
Program:
8.00
Nagyterem: foci selejtezők
10.00
Polgármesteri köszöntő
Rotary elnök köszöntő
10.30
Nagyterem: focibajnokság folyt.
	Kisterem 1: zumba fitness, pilates
fitness hölgyeknek
Kisterem 2: gyermekfoglalkozás
11.30
Nagyterem: focibajnokság folyt.
Kisterem 1: játékos gyerektorna
	Kisterem 2: Gyermekeink egészsége – előadás anyukáknak
13.00
Ebéd: bográcsból
pálinka-kóstolás
14.30
foci döntő
15.00
eredményhirdetés, díjátadás
15.30
családi vetélkedő
17.00
eredményhirdetés, díjátadás
17.15
vége

Deáktanya programjai

2013. március 7. Makai Éva: Jóslás tarot kártyával
2013. március 14. Országh Péter: A ’48-as események előzményei és következményei
2013. március 21. Botrágyi Károly: Zenészként Madeirán
2013. március 28. Kádár Zsolt: Mit üzen a húsvét?

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

Kistarcsai Járási
Kirendeltség elérhetőségei

A járási rendszer felállításával 2013. január
1-től megalakult a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala. A Gödöllői Járási
Hivatal illetékessége 15 településre terjed ki.
Kirendeltség működik Kistarcsán, Pécelen, Veresegyházán, Csömörön és Mogyoródon.
A Kistarcsai Járási Kirendeltséghez Kistarcsa, Kerepes és Nagytarcsa települések
tartoznak.
A kirendeltség címe:
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. (Polgármesteri Hivatal épülete), telefon: (28)-507-140.
Kéjük, hogy a járási hivatal hatósági körébe tartozó kérelmeket (pl. ápolási díj, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultság, egyéb hatósági ügyek)
közvetlenül a Kistarcsai Járási Kirendeltséghez nyújtsák be.
A gyámhatósági és okmányirodai ügyeket továbbra is a Gödöllői Járási Hivatalnál (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) kell
intézni.
Kistarcsa Város Önkormányzata nyilvános
pályázatot hirdet
Kistarcsa, Eperjesi út 5. II. lph., III/3. szám
alatti összkomfortos,
62 m² alapterületű önkormányzati tulajdonú lakás eladására.
A pályázatot az nyeri, aki a legmagasabb vételárat ajánlja fel és elfogadja az adásvételi szerződés egyéb feltételeit.
Amennyiben csak egy ajánlat érkezik, abban
az esetben a pályázó ajánlata akkor tekintendő nyertes ajánlatnak, ha a pályázó a Bizottság által megállapított összeg megfizetését
vállalja. Amennyiben több pályázat is érkezik
a hirdetésre, és az elsőnek elfogadott pályázó
visszalép a pályázattól, úgy a következő legmagasabb összeget kínáló pályázó a nyertes.
Pályázni: 2013. március 20. 12.00 óráig lehet
A pályázatot zárt borítékban, a adásvétel tárgyának és a vételárnak a megjelölésével
„pályázat Eperjesi úti önkormányzati lakás
megvételére” jeligével ellátva,
Kistarcsa Város Önkormányzatának címezve:
a 2143. Kistarcsa Szabadság u. 48. számra lehet személyesen vagy postai úton benyújtani,
úgy hogy az a jelzett időpontig megérkezzen.
További információ és helyszíni szemle kérhető a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási referensétől, 2143. Kistarcsa Szabadság u.
48. szám alatt ügyfélfogadási időben,
illetve telefonon: 06-28-507-141-es telefonszámon. A teljes kiírás megtalálható a város
honlapján (www.kistarcsa.hu)

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
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Képviselő-testületi döntések

A 2013. január 23-án megtartott képviselő-testületi ülésen a következő közérdekű döntések születtek.
Elfogadták a település rendezvénynaptárát
Dátum

Rendezvény megnevezése

Kezdeményező

Szervező

Támogató

január
január
január
február

Kistarcsai Böllérfesztivál
Kistarcsa Város Önkormányzat
Városi Művelődési Sport Központ
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Kiscsillagok
Kistarcsai Kulturális Egyesület
Kistarcsai Kulturális Egyesület
Karitasz
Katolikus Egyház
Katolikus Egyház
Kommunizmus áldozatainak
február 25.
Kistarcsa Város Önkormányzat
Városi Művelődési Sport Központ
emléknapja
március 15.
Nemzeti ünnep
Kistarcsa Város Önkormányzat
Városi Művelődési Sport Központ
április
Szemétszedés
Kistarcsa Város Önkormányzat
Kistarcsa Város Önkormányzat
április
Nyuszi kupa
Városi Művelődési Sport Központ Városi Művelődési Sport Központ
április
Alapítványi bál
Simándy József Általános Iskola
Simándy József Általános Iskola
május
Virágosítás
Vállalkozók Baráti Köre
Vállalkozók Baráti Köre
május 18-19.
Kistarcsai Napok
Kistarcsa Város Önkormányzat
Városi Művelődési Sport Központ
június 4.
Trianoni megemlékezés
Kistarcsa Város Önkormányzat
Városi Művelődési Sport Központ
Városi Művelődési Sport Központ
június
Sport juniális
Kistarcsai Városi Sport Club
Kistarcsai Városi Sport Club
június
Vízilabda torna
Városi Művelődési Sport Központ Városi Művelődési Sport Központ
Állami ünnep
augusztus 20.
Kistarcsa Város Önkormányzat
Városi Művelődési Sport Központ
és Kakasfőző Fesztivál
szeptember
Görhöny Fesztivál
Kistarcsai Kulturális Egyesület
Kistarcsai Kulturális Egyesület
szeptember
Várossá avatás évfordulója
Kistarcsa Város Önkormányzat
Városi Művelődési Sport Központ
szeptember
Kistarcsai Túra
Városi Művelődési Sport Központ Városi Művelődési Sport Központ
október
Idősek világnapja
Kistarcsa Város Önkormányzat
Városi Művelődési Sport Központ
október 23
Nemzeti ünnep
Kistarcsa Város Önkormányzat
Városi Művelődési Sport Központ
október
Dömötör bál
Városi Óvoda
Városi Óvoda
november
Alapítványi bál
Simándy József Általános Iskola
Simándy József Általános Iskola
november
Erzsébet-Katalin bál
Vállalkozók Baráti Köre
Vállalkozók Baráti Köre
december
Sportbál
Kistarcsai Városi Sport Club
Kistarcsai Városi Sport Club
december
Mikulás kupa
Városi Művelődési Sport Központ Városi Művelődési Sport Központ
Városi Művelődési Sport Központ
december
Mindenki Karácsonya
Kistarcsa Város Önkormányzat
Vállalkozók Baráti Köre

Döntöttek a Tölgyfa Óvoda fejlesztésének folytatásáról
Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben
szereplő Regionális Fejlesztés Operatív
Program keretein belül valósulhat meg
a beruházás. A projekt összköltsége 126
millió forint, melynek fedezetét 95%-ban
EU-s támogatásból, 5%-át pedig saját forrásból biztosítja az önkormányzat. A beruházás előkészítése már tavaly megkezdődött, így a projekt folytatásához a
hiányzó 3,5 millió forintos önrészt kellett
biztosítani. Ezt a képviselők egyhangúan
támogatták, ezzel lehetővé tették, hogy a
munkákat májusban elkezdjék, a befejezés
időpontja szeptemberben várható. A tervek szerint a beruházással többek között
olyan fontos fejlesztések valósulnak meg,
mint egy új, 20 férőhelyes csoportszoba
kialakítása, konyha átalakítása, orvosi
szoba, öltözők, mosdók, zuhanyzók kiala-

Juhász István, Méhesné Horváth Erika, Csaja János
és Juszkó Ferenc

kítása, magastető kiépítése, homlokzati
nyílászárók cseréje, a homlokzat hőszigetelése és színezése, kazánok cseréje, a bővített rész komplex akadálymentesítése,
mozgássérült parkoló kialakítása. A tervezett fejlesztések megfelelnek a mai magyar
építési szabályoknak, az EU-s szabványoknak, érvényesülnek az akadálymentesítés
szempontjai is.

vállalkozók, résztvevők
Kistarcsa Város Önkormányzat
Kistarcsa Város Önkormányzat
Kistarcsa Város Önkormányzat

Kistarcsa Város Önkormányzat
Kistarcsa Város Önkormányzat
Kistarcsa Város Önkormányzat
vállalkozók, civil szervezetek
Kistarcsa Város Önkormányzat
Kistarcsa Város Önkormányzat
vállalkozók, civil szervezetek
Kistarcsa Város Önkormányzat
vállalkozók, civil szervezetek
Kistarcsa Város Önkormányzat
Kistarcsa Város Önkormányzat
Kistarcsa Város Önkormányzat
Kistarcsa Város Önkormányzat
Kistarcsa Város Önkormányzat
Kistarcsa Város Önkormányzat
vállalkozók, civil szervezetek

Orvosi ügyelet ellátására a Delta Országos Katasztrófa Mentő Csoporttal kötöttek szerződést
Az előzményekhez hozzátartozik, hogy Kistarcsa Város Önkormányzata a környező településekkel (Kerepes, Nagytarcsa, Csömör,
Mogyoród) 2012. november 5-én kötött megállapodást arra, hogy a kötelezően ellátandó
orvosi ügyelet biztosítását szakmai együttműködés keretein belül látja el. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására Kistarcsa Város Önkormányzata kapott felhatalmazást.
A felhívásban megjelölt ajánlattételi határidőre három cég – a Tarcsai Mentő Bt., a Delta Országos Katasztrófa Mentő Csoport és a
Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. - küldte meg
az ajánlatát. A Tarcsai Mentő Bt. a hiánypótlást nem tudta teljesíteni, így a pályázatukat
érvénytelenítették, majd névszerinti szavazással a Delta Országos Katasztrófa Mentő
Csoport ajánlatát fogadták el.

Elfogadták a 2013-es költségvetési rendeletet
18 %-kal csökkent a költségvetés főösszege

A 2013-es költségvetési rendeletet a február
20-án megtartott testületi ülésen fogadták el
a képviselők. A rendelet értelmében erre az
évre – az önkormányzatra vonatkoztatva - a
kiadások és a bevételek együttes főösszege
1 milliárd 156 millió 542 ezer forint. Az előző évhez képest mintegy 18 %-kal csökkent
a költségvetés főösszege. Ennek egyik oka,
hogy az általános iskolai finanszírozás kikerült az önkormányzat költségvetéséből és
a járási hivatal megalakulásával csökkent
a polgármesteri hivatal létszáma. Az iskola
működtetése továbbra is az önkormányzatot terheli, ez a közüzemi díjakból, az épület

üzemeltetési, fenntartási, szolgáltatási költségeiből áll. Erre a célra 28 millió 485 ezer forintot biztosít az önkormányzat január 1-jétől
új típusú feladatfinanszírozás jelent meg az
önkormányzatok állami támogatási rendszerében a korábbi normatív állami támogatásához képest. A költségvetés 82 %-át (942 millió
forint) működésre költik, 90,5 millió forint jut
(8 %) beruházásokra és felújításokra. Fejlesztésre 120 millió forint hitelt állítottak be. Érdekesen alakul a bevételi oldal is. Mindössze
35 %-ot kap a város a központi költségvetésből. Telekadóból 56 millió forintra, iparűzési
adó 225 millió forintra számítanak.

Az átengedett központi adók közül 2013ban jelentősen kevesebb bevételre számíthat
az önkormányzat, mivel gépjárműadóból az
önkormányzati adóhatóság által beszedett
bevételeknek mindössze 40 %-a marad a város költségvetésében. Ez 2012-höz képest 60
millió Ft bevételkiesést jelent. Ebből várhatóan csak 46 millió forint jöhet össze.

ELADÓ INGATLAN

Szadán a központtól 500 m-re a főút mellett eladó
egy 95 m²-es összközműves konvektoros
családi ház + pince
76 m²-es melléképülettel 3000 m²-es telken, patakkal,
gyümölcsfákkal.
Érdeklődni: 06-20-38-30-711
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Kilenc csapat nevezett

II. Böllér

Solymosi Sándor nyitotta meg a rendezvényt

A tavalyi sikeren felbuzdulva úgy döntöttek Kistarcsán, hogy ismét megszervezik a böllérek
versenyét. A Búcsú téren nem lehetett ideális feltételeket teremteni – itt egy esetleges rossz idő
tönkre tehette volna a rendezvényt, ezért a képviselő-testület úgy döntött, hogy az idei Böllérfesztivált a Simándy Általános Iskola parkolójába és udvarába telepíti. Az iskola aulájában
bőségesen volt hely a vendégek fogadására, aki fázott az felmelegedhetett az épületben. Január 26-án a kosárlabda pályán, a kis épület előtt egyforma sátrakból alakította ki a KIVÜ Kft. a
böllérek utcáját, mindegyik csapat azonos területet kapott. Az iskola főbejárata előtt építették
fel a színpadot, a parkolóban pedig kirakodóvásárt szerveztek. Szilárdi László főrendező már
hajnalban a helyszínen irányította a munkát. A kilenc csapat (20 jelentkezőből választották
ki az indulókat) – a Hyginett Kft. (az ország legnagyobb tisztítószert és kozmetikai termékeket gyártó cége), az Intertár Kft. (raktározási vállalat), a polgármesteri hivatal, a Pannónia
Néptáncegyüttes, a Peppy-Trade (papírtermékek gyártása), a Profile Vehicles Oy (finnországi
mentőautó összeszerelő üzem magyarországi fióktelepe), Szegedi Gábor a XVI. kerületből,
a Lörentz István és a Neda-Bau Kft. (építőanyag forgalmazás) csapata utánfutókkal hozták
a kellékeket (késeket, bárdokat, darálókat, töltőgépeket, teknőket, ládákat, tároló edényeket)
Sok muzeális eredetű hurkatöltő és feldolgozó eszköz is előkerült. Az eseményt pontosan hét
órakor nyitotta meg Solymosi Sándor polgármester, a megnyitón jelen volt dr. Tarnai Richárd
a Pest Megyei Kormányhivatal elnöke. Délelőtt 10 órára még két illusztris vendég érkezett
Kistarcsára, dr. Illés Zoltán a Vidékfejlesztési Minisztérium környezetügyért felelős államtitkára és Vécsey László Pest Megye 4. számú Választókerületének országgyűlési képviselője,
Szada polgármestere.

Az ünnepélyes megnyitó után az egész napos program
házigazdája Klacsán Lajos szólította a csapatokat a szúráshoz. Öt darab 120 kg-os hízót kellett a csapatoknak
szakszerűen levágniuk. Mindegyik szúró brigád az elektromos sokkoló kábító hatása után kivéreztette a disznót,
majd rögtön a perzselés következett. Volt aki gázzal perzselt, volt aki fatüzeléses perzselővel, de a legnagyobb
közönségsikere a hagyományos szalmás perzselésnek
volt, majd a forró vizes tisztítás után gyorsan szétbontották a disznókat. Fél kilencre már mindegyik csapat a saját
fél disznóján dolgozhatott. (Egyébként a 30.000,- Ft-os nevezési díjért fél disznót kaptak feldolgozásra.) A játékszabályokhoz hozzátartozott, hogy délután kettőre kellett
végezni a munkával, zsűri 1 kg sült, vagy főtt készterméket várt az elbíráláshoz.

Kolbászt tölt a Peppy-Trade

kistarcsai híradó 
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A zsűri folyamatosan figyelemmel kísérte a csapatok
tevékenységét, bírálási szempont volt a tisztaság, az
elkészített ételek ízei, a külső megjelenés, a szakszerű szúrás, a szakszerű feldolgozás, a hagyományok
tisztelete, a csapatösszetartás, a biztonság, az ételek
tálalása, egyéb munkakörülmények és munkavédelemi szabályok betartása. A zsűribe meghívták dr. Illés Zoltánt, dr. Tarnai Richárdot, Vécsey Lászlót, Dr.
Szalay Orsolya gödöllői főállatorvost, Bara Károly
hentes-mészárost, Herczku János életműdíjas szakácsot és Opoczky Istvánt, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség tagját (zsűri elnök).

Kóstolás közben a zsűri

A csapatok amíg dolgoztak, addig a böllérfesztiválra kilátogatókat
műsor is szórakoztatta. Szinte egész nap a Prestige Band lakodalmas zenekar szolgáltatta az alaklomhoz illő zenét. A színpadon
műsort adott a Rozmaring Dalkör, a Pannónia Néptáncegyüttes, a
Szeretet Dalkör, egy koncerttel jelentkezett a nagytarcsai zenészekből álló Útonállók zenekar, fellépett Bihari Gellért humorista és nagyon érdekes volt Kohajda Péter hentes mester böllér bemutatója,
aki régi disznóvágást segítő eszközöket mutatott be.
A kirakodóvásáron főleg füstölt késztermékeket árultak, emellett
volt friss pecsenye és kolbász, de lehetett kapni 100 kg-os holland
sajtokat is. A délutáni eredményhirdetéskor Solymosi Sándor polgármester elmondta, hogy érdemes volt a rendezvény helyszínét
megváltoztatni, mert itt minden infrastrukturális háttér adott volt.
Kulturált körülmények között dolgozhattak a csapatok és a közönség több helyszínes programot kaphatott. Reményét fejezte ki, hogy
sikerült egy újabb városi rendezvénynek létjogosultságot szerezni
és ez a program is legalább annyira meghatározó lesz a város életében, mint a Kistarcsai Napok. A részvételt igazoló oklevél mellé, a
felajánlásoknak köszönhetően mindegyik csapat kaphatott valami

díjat. Természetesen a legrangosabb elismerést a három fődíj megszerzése jelentette. Az első helyet az Intertár Kft. csapata érdemelte
ki, Lörentz István és a polgármesteri hivatal előtt.
A kilenc külön kategóriában meghirdetett díjak közül a legszakszerűbb feldolgozás címet a Pannónia csapata érdemelte ki, legtisztábban
a Peepy-Trade dolgozott, a legízletesebb kolbászt a Profile Vehicles Oy
csapata készítette, a legszebben megjelenített étel díjat a polgármesteri
hivatal csapata kapta, a hagyományőrzés kategóriában Lörentz István és
csapata volt a legjobb, a legjobban összedolgozó csapat címet a Hyginett
Kft. csapata érdemelte ki, a legjobb pálinkát a Neda Bau Kft. kínálta, a
legszebb külső megjelenéssel Szegedi Gábor csapata büszkélkedhetett,
a legízletesebb hurkát a fődíjas Intertár Kft. csapata készítette.
Nagyon értékes díjakat vehettek át a helyezést elért csapatok. Tisztítószereket tartalmazó csomagokat ajánlott fel a Dymol Kft. (minden csapat kapott), kozmetikai, tisztálkodási termékeket a Hyginett
Kft. (minden csapatnak járt) fűszercsomagot a Szilas Food (mindenki
kapott). A fődíjat Procter&Gamble (édességcsomag, gyümölcscentrifuga) és az önkormányzat (Chateau Teleki villányi vörösbor) ajánlotta fel. A program kora este utcabállal végződött.

A polgármesteri hivatal csapata

Értékel a zsűri

Kistarcsa Város Önkormányzata utólag is köszöni mindazoknak a munkáját, akik eszközeikkel, egyéb hozzájárulásaikkal támogatták a rendezvény sikeres megvalósítását, külön kiemelve azoknak a hivatali dolgozóknak a munkáját is, akik egész nap a háttérben dolgoztak.
A rendezvény fő támogatója volt a Pestor Kft., a Szilas Food Kft., a KIVÜ Kft., a Lavet Kft., az
Intertár Kft., a Peppy-Trade Kft., a Hyginett Kft., a Neda-Bau Kft., a Dymol Kft. és a Delta Mentőszolgálat.
Polgár
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A háztáji gazdaságok kialakításához
komoly állami szerepvállalásra lesz szükség
Interjú dr. Illés Zoltán államtitkárral

Dr. Illés Zoltán környezetügyért felelős államtitkár január 26-án Kistarcsán részt
vett a II. Böllérfesztiválon.
Az esemény vendége volt
még dr. Tarnai Richárd Pest
Megyei Kormányhivatal elnöke és Vécsey László Pest
Megye 4. számú Választókerületének országgyűlési
képviselő, Szada polgármestere is. Az uszoda előtti téren
megrendezett jó hangulatú
rendezvényen mind a három
politikust felkérték zsűrizni.
Az eredményhirdetésre késő
délután került sor. Illés Zoltán ezután viszont készségesen vállalkozott az interjúra. Még mielőtt belevágnánk a beszélgetésbe,
néhány életrajzi adatot szeretnék közreadni a környezetvédelem
lelkes képviselőjéről.
Illés Zoltán Szabadkán született 1961-ben, a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karának környezetvédelem szakán
1986-ban végzett, majd analitikai kémia területen doktori fokozatot szerzett. Másfél évig tudományos kutatóként dolgozott az
Egyesült Államokban, a Yale Egyetemen. Ezt követően egy rövid
ideig a Világbanknál helyezkedett el, ahol Kelet-Európa környezetvédelmi gondjairól készített tanulmányokat. 1989-től a Környezetgazdálkodási Intézetben főtanácsosi pozíciót töltött be,
majd a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériumban
helyettes államtitkárnak nevezték ki. A 2010. évi országgyűlési
választásokon Budapest 8-as számú választókerületében szerzett
mandátumot a Fidesz-KDNP színeiben. 1994-óta tagja a Fidesznek. Képviselősége mellett elnöke, majd alelnöke volt az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának. Jelenleg a Vidékfejlesztési Minisztérium környezetügyért felelős államtitkára.
Államtitkár úr, ön szerint milyen feltételekkel lehetne a gazdasági
növekedés egyik motorja a vidék, és ezt hány év alatt lehetne elérni?
Ahhoz, hogy megváltozzanak a dolgok nagyon sokszor egy nemzedéknyi idő is kevésnek tűnhet. Egy nemzedéknyi idő, az bizony
25 évet jelent. Ha valamit az egyik nemzedék elront, akkor annak a
helyrehozása újabb nemzedéknyi időt követelhet. Rögtön adódik a
kérdés, kinek van 50 év ideje arra, hogy megváltoztassa a világot. Itt
kapcsolnám a válaszomhoz a Darányi Ignác Tervet, de más vidékfejlesztési programot is. Sajnos nincs arra időnk, hogy egy szemléletmódbeli változásra generációnyi időt pazaroljunk. Tehát nem az
a cél, hogy 25 vagy ötven év múlva következzenek be a változások,
hanem ezt belátható időn belül kell elérnünk. Olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek révén az emberek ösztönzést kaphatnak.
A motivációk közül én kettőt emelnék ki. Az egyik a kényelem, a
másik pedig a pénz. Vagyis, ha valamit nem lehet kényelmesen
megvalósítani, akkor nincs az a pénz, amiért azt megcsinálnák. Ezt
jól példázza ez a kistarcsai rendezvény is. Az embereknek tetszett
ez a dolog, mert természetes volt, kisléptékű volt. Helyén voltak a
dolgok, mert meg volt szervezve, jó hangulat alakult ki. Összekapcsolta az embereket
a közös étel, a kóstoApróhirdetés
Eladó
lás lehetősége. De itt
Termelői magyar méz! Balaciné Erika Méhész, Kistarcsa
már bekapcsolódik a
Holló u. 19 tel: 06-30-869-5261
háztáji gazdaság, ehOktatás
OROSZ nyelvtanítás, korrepetálás, nyelvvizsgára való felhez már takarmánykészítés tel.: 06-20-9-169-464
termesztés, tervsze-

rű állattartás és a hús feldolgozása szükséges. Ilyen programokkal
is meg lehet győzni az embereket, hogy így is lehet húst előállítani.
Jobb minőséget lehet produkálni, mint amit a boltokban árulnak.
Nem akarom visszasírni a 90-es évek előtti időszakot, de akkor ez
működött. Szabadkai gyerekként én is megéltem, hogy ez mennyire motiválta az embereket. Mi is vágtunk disznót, ami egy örömünnep volt. Ez akkor teljesen természetes volt. Azóta megváltozott a
világ, de valahogy egy-két rossz beidegződés megmaradt. A vidék
most is sok ember szemében azt jelenti, hogy ott tombol a szegénység, nagy az elmaradottság és a tudatlanság. Pedig ez már régen
nem így van. Ennek ellenére a vidék nem a súlyának megfelelően
van jelen a gazdaságban. Olyan kiaknázatlan lehetőségek vannak
a falvakban, amit újraindítva az egész ország gazdaságát húzná.
A vidéknek a mi elképzelésünk szerint a fejlődést kell hordoznia.
A Darányi Ignác Terv is ezt célozza meg. Az utóbbi két évben egy
új agrárpolitika alapjait raktuk le: széleskörű társadalmi konzultáció után átfogó vidékfejlesztési stratégiát alkottunk, ennek a végrehajtási keretprogramja, a Darányi Ignác Terv. Számos igen fontos
jogszabály született, így például a hungarikum törvény, a magyar
termék rendelet vagy az agrárkamarai törvény. A gazdák megerősödtek, a fiatalok pedig visszakapták a hitet, hogy megéri itthon
maradni, beruházni és fejleszteni a mezőgazdaságba. Tehát jó úton
haladunk és remélhetően ezek a célba vett változtatások nem vesznek el senkitől sem nemzedéknyi időt.
A sok hiányzó feltétel ellenére a kormány felélesztené Magyarországon a háztáji gazdaságot. Egy olyan dologgal próbálkoznak,
amit az Uniós jogszabályok sem támogatnak egyértelműen. Ezeket figyelembe véve van létjogosultsága a háztáji gazdaságoknak?
Meggyőződésem, hogy igen és nem a múltat sírjuk vissza. Ami
valamikor hatékonyan működött azt nem szégyen elővenni. A cél
hogy, erősödjön a ház körüli állattartás, új konyhakertek és gyümölcsösök jöjjenek létre. Akárhogy is nézzük ez lenne a mezőgazdaság alapegysége Magyarországon. Persze kellenek olyan integrátor szerepet betöltő intézmények is, mint régen az ÁFÉSZ volt. Még
sokan emlékeznek arra, hogyan működött a dolog. Kiosztották a
magot, vagy a napos baromfit és a család szükségletén kívül jutott a termelői piacra is. Ezt az ÁFÉSZ gyűjtötte be és értékesítette.
Ezt szétverték, miközben jó volt. El kell mondani, hogy a megfelelő értékesítési lehetőségek biztosításához elektronikus felmérést
készít a helyi termelői piacokról a Vidékfejlesztési Minisztérium.
Célunk egy országos piaci rendszer kialakítása, és a termékek megfelelő értékesítési feltételeinek megteremtése. Azt tervezzük, hogy
közmunkaprogramnak minősítjük majd, ha valaki otthon marad
jószágokat nevelni. Ezzel az intézkedéssel munkahelyeket teremtünk. Ezt erősíti, hogy Európában és Japánban is egyre népszerűbb
a városi környezetben végzett kertészkedés. Szabad közterületeken paradicsomot, káposztát termelnek. Egyelőre Magyarországon
nagyon kevesen élnek ezzel a lehetőséggel, inkább megvesznek
mindent a bevásárlóközpontokban. Azt szeretnénk elérni, hogy
a nagyvárosi emberek ne a nagy áruházláncokban vásároljanak,
hanem inkább a termelői piacon vegyék meg a hazai alapanyagokból készült helyi élelmiszereket. A hipermarketek sajnos nem
minőséget árulnak, ennek ellenére elárasztották az országot. Ezért
kell sürgősen – ösztönzők bevezetésével – újra felállítani a háztáji
gazdaságokat. Természetesen be kell tartani azokat az előírásokat,
amik most is érvényben vannak. Arra törekszünk, hogy ott ahol
lehet és akik akarják, saját érdekükben és mások hasznára indítsanak háztáji termelést. Tehát így áll össze a vidékfejlesztés, az élelmiszer biztonság, az élelmiszer minőség, a kis haszon és a munkahelyteremtés.
Az Unió olyan környezetvédelmi előírásokat követel meg a tagállamaitól, ami Magyarországon sem kedvez a háztáji gazdasá-
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gét. Ezt mi is szeretnénk bevezetni.
goknak. Itt van például a moslék
A szemét lerakási díj bevezetésével
kérdése! Ezt, most nagyon dráa szemétszállító cégek arra kénygán meg kell semmisíteni, pedig a
szerülnek, hogy minél több szemesertéstartáshoz ezt is fel lehetne
tet válogassanak szét.
használni!
A háztáji gazdaságoknak nagy
Ehhez a problémához tartozik a
lökést adhatna egy-egy terület
lejárt szavatosságú ételek sorsa is.
koordinálása. Mindig a piac igéÁllatmenhelyeknek próbálok ilyen
nyének megfelelően ösztönöznék,
ételt szerezni. Szomorú, de nem
- akár termelő közösségek létrehoműködik a dolog. Magyarországon
zásával - egy szakág működését!
is nagyon nagy mennyiségű ételt
Gondoltak erre?
semmisítenek meg és ebbe még nem
Természetesen ez is szerepel a röszámoltam bele a moslékot. Az étel
vid távú elképzeléseink között. Ez
kidobása egyfajta rossz magatartás, Dr. Illés Zoltán a II. Kistarcsai Böllérfesztiválon Vécsey László táregy olyan ösztönző rendszer, ami
régen nem volt ekkora pazarlás. saságában
komoly közösségeket tudna létNem a romlott és lejárt szavatosságú ételekről beszélek. Ez egy logisztikai kérdés, élelmiszerbanknak rehozni. Tehát igenis szükség van azokra az integrátorokra, akik
is nevezhetjük. A kidobott ételeket tervszerűen összegyűjtve sokat figyelik a piacot. A koordinálásra a Vidékfejlesztési Minisztériumlehetne segíteni az elesett sorsúakon is. Ez nagyon komoly munkát ban egy külön munkacsoportot hoztak létre. A testület élén Szabó
igénylő feladat. Ami a moslékot illeti, ahhoz a rendszerhez, ami ko- Csaba miniszteri biztos áll. A háztáji szerves része volt a vidéki
rábban volt már nem lehet visszatérni. Itt az Európai Unió – ahogy Magyarország életének, s a bizottság feladata, hogy ez újra erőre
ön is fogalmazta - szigorúan szabályozza a feltételeket. Pedig a régi kapjon. Még ma is sokan foglalkoznak kertészkedéssel, s vannak,
háztáji gazdaságoknak – az állattartás tekintetében - az egyik moz- akik nemcsak önellátásra termelnek. Szabó Csaba munkacsoportja
gató rugója a moslék volt. Ezzel kapcsolatban azonban egy érde- átvizsgálja a jogszabályokat, hogy minél több ösztönzési lehetősékes dolgot el kell mondanom. Felmerül a kérdés, ha nem lehet a get találjanak. Ez az előkészítő munka ebben az évben lezárul és
moslékot az állatoknak odaadni, ha nem semmisítik meg, akkor 2014-től jöhet a megvalósítás. Ahhoz, hogy ez jól működjön bizony
hová kerül. Gyanúm szerint a megsemmisítéssel foglalkozó cégek nagyon komoly állami szerepvállalásra lesz szükség a jövőben.
egy része egyszerűen kidobja a moslékot, és a sütőolajat is. A kony- (Szerkesztői megjegyzés: Az interjú elkészülte után kaptuk a hírt.
háknál képződő ételmaradék nagy része a kommunális hulladék Az Országgyűlés 2013. február 18-án döntött arról, hogy a földközé kerül, ami jelentősen megnöveli a környezet szennyezését. Az használat bejelentése illeték és díjmentes. Döntött továbbá arról
Unió rendelkezése szerint az ételmaradékot kisméretű konténerek- is, hogy a bejelentés határidejét meghosszabbítják, valamint az
be kellene gyűjteni. A zárt rendszer végén az ételmaradékot kom- eddig kifizetett illetékeket és díjakat a rendelkezés értelmében
P.GY.
posztálni kellene. Ez növelhetné a megtermelt biogázok mennyisé- visszafizetik a bejelentőknek.)

Felhívás valamennyi földhasználó számára

A földhasználati nyilvántartás teljes körűvé
tétele érdekében a Magyar Országgyűlés döntése alapján módosult a termőföldről szóló 1994.
évi LV. törvény. A 2013. január 1-jével hatályba
lépett rendelkezés értelmében már nem kizárólag az 1 hektárt meghaladó termőföldterületet használó, hanem: valamennyi földhasználó köteles bejelenteni a használatot.
A törvény értelmében földhasználó az is, aki
termőföld tulajdonával rendelkezik és annak használatát nem engedte át más személy
részére. A földhasználati bejelentési adatlap beszerezhető a földhivataloknál, vagy
letölthető a www.foldhivatal.hu honlapról.

A bejelentést elmulasztó földhasználót a földhivatal bírsággal sújtja amelynek mértéke a
termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK
értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet
kevesebb a behajtható köztartozás minimális
összegénél.
köteles bejelenteni:
a) magánszemély földhasználó esetében a
személyi azonosítóját (személyi számát) és az
állampolgárságát,
b) gazdálkodó szervezet földhasználó esetében pedig a statisztikai azonosítóját.
A fentiek alapján 2013. március 30-ig az illetékes járási földhivatalhoz be kell nyúj-

tani magánszemély földhasználó esetében
a személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolvány másolatát, gazdálkodó
szervezet földhasználó esetében a statisztikai azonosítót.
Amennyiben a földhasználó családi gazdálkodónak minősül, a Korm. rendelet alapján
a családi gazdaság nyilvántartási számát is
be kell jelenteni, valamint szükséges annak
megjelölése, hogy a földterület a családi gazdasághoz tartozik. (Az a földrészlet tartozik a
családi gazdasághoz, amelyet a megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága
a családi gazdaság használatába regisztrálta.)

Felhívás a levegő szennyezése ellen

Nem lehet mindent büntetlenül elégetni

Felhívjuk Kistarcsa város lakosságának figyelmét, hogy a fűtési
szezonban fokozottan szíveskedjenek betartani a tüzelőberendezések üzemeltetésére, a fűtésre és az alkalmazható tüzelőanyagra
vonatkozó levegő-tisztaságvédelmi előírásokat.
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Rendelet) 5.§-a alapján tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a
levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
A Rendelet 27. § (2) bekezdése értelmében hulladék nyílt téri,
vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban
foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése – a
háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével – tilos. E rendelkezés alapján tilos többek között

műanyagok, gumik, sprays dobozok, háztartási hulladék tüzelőberendezésben történő égetése, de ezeket az anyagokat udvaron,
közterületen vagy egyéb nyílt területen sem szabad égetni!
Fentiek alapján kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a tüzelőberendezésben csak hatóságilag is engedélyezett fűtőanyagokat szíveskedjenek felhasználni (pl. tűzifa, szén, gáz, fűtőolaj, kis mennyiségben papírhulladék).
Szankció:
A rendeletben foglaltak szerint bármely anyagnak a jogszabályi
előírásokat megszegve, illetve engedély nélkül háztartási tüzelőberendezésben történő égetése esetén 300.000,- Ft, nyílt téren
történő égetése esetén pedig 100.000,- Ft levegőtisztaság-védelmi
bírságot szab ki a környezetvédelmi hatóság.
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Sikeres pályázatokban látom a fejlődés útját
Interjú ifj. Juhász István alpolgármesterrel

a nyílászárók cseréje, vagy a
Csigaház felújítása. Sikerült a
Raktár körúton a felvállalt járdának az önkormányzatra eső
részét is elkészíteni, a másik
felét a CBA fogja megépíteni,
valamint a talajterhelési díjakból befolyt pénzből sikerült némi csatorna felújítást is
elvégeznünk.
Milyen feladatokból áll még
az ön munkája?
Igyekszem a polgármester úr
válláról minél több feladatot levenni, hogy városunkat minél több helyen tudja
képviselni, hiszen ez nagyon
fontos a mai változó környezetben. Feladatköröm és
jogköröm leírva több A4-es
oldalt tennének ki, igazából a
Túl a 2010-2014-es ciklus felén az elért eredményekről, behajtási engedélyektől a szoeseményekről, változásokról és a még hátralevő felada- ciális segélyeken keresztül az
tokról beszélgettünk ifj. Juhász Istvánnal. Kistarcsa utalványozásig, költségvetés
alpolgármestere elsősorban pályázatokkal, beruházá- készítésig mindenben eljárok.
sokkal, városüzemeltetéssel, pénzügyekkel foglalko- Ez úgy lehetséges, hogy a polzik, de rengeteg hétköznapi feladatot is ellát, valamint gármester úr és köztem nagy
a bizalom, így talán eddig a
a civil élet egyik szervezője is.
legnagyobb jogkört kaptam,
Alpolgármester úr, kezdjük a beruházá- mint kistarcsai alpolgármester. De szükség
sokkal, és az ehhez szorosan kötődő pá- is van erre a mindennapokban, hiszen ahlyázatokkal. Az elmúlt időszakban több hoz hogy a változásokból Kistarcsa a lehető
legjobban jöjjön ki, a polgármester úrnak
sikert is elkönyvelhetett a város!
Így van, igyekszünk minél több olyan be- rengeteg helyen kell ott lennie.
ruházást megvalósítani, ami javítja a vá- Ettől az évtől jelentősen átalakult Marosban élők komfortérzetét. A beruházások gyarországon a közigazgatás, az állam
egy részével – a hozadékát nézve - akár átvette az iskolákat. Kistarcsát hogyan
spórolni is tudunk, mert az energetikai érintették ezek a változások?
jellegű pályázatok megvalósításával a jö- A kérdés nem ilyen egyszerű, egyértelműen
vőben csökkenthetjük az önkormányzat fáj, hogy immár az iskola életébe nincs közköltségeit. A legnagyobb pályázatunk az vetlen beleszólásunk, de a járási kirendeltivóvízminőség-javító pályázat, amit Kere- ség megszerzésével, és a remélhetőleg mipessel közösen jegyzünk, itt mint a társulás nél hamarabb létrejövő kormányablakkal
alelnöke igyekszem kivenni a munkából egyértelműen nyertünk. De ott van például
a részem. Közel 1,1 milliárd forintról van az új vízmű kérdése is, ahol reményeim szeszó, aminek az önrészét is megnyertük, rint szintén egy új, hatékonyabb rendszer
így 100%-os támogatást sikerült elérnünk. jön létre. A lényeg szerintem, hogy mi az új
Nemrég nyertünk szintén egy nagyobb viszonyokhoz alkalmazkodva dolgozzunk
összeget a Tölgyfa Óvoda felújítására, bő- tovább, és igyekezzünk Kistarcsának minél
vítésére. A projekt összköltsége 126 millió több gesztenyét kikaparni.
forint, melynek fedezetét 95%-ban EU-s Talán nincs is olyan önkormányzati rentámogatásból, 5%-át pedig saját forrásból dezvény, ahol ifj. Juhász István neve, mint
biztosítja az önkormányzat. Az általános szervező ne szerepelne, de azt is lehet látiskolának most nyertünk egy minőségi ni, hogy a város minden programján megműfüves pályát. Erről a Magyar Labdarúgó jelenik!
Szövetség Elnöksége 2013. február 4-én dön- Igen, igyekszem Kistarcsa civil életéből is
tött. A sikereken túl továbbra is pályázunk, amennyire lehetséges kivenni a részem.
most adtuk be a közvilágítás felújítására, Fontosak az önkormányzati rendezvények,
egy pályázatot, valamint az óvodával és az hiszen itt rengeteg embernek van lehetőiskolával közösen indulunk egy nagyobb sége arra, hogy a dolgos hétköznapokat
energetikai pályázaton is. A pályázatokon kicsit megszakítva találkozzon másokkal
túl is igyekeztünk a lehetőségeinkhez mér- és kikapcsolódjon egy kicsit. A Kistarcsai
ten régen várt beruházásokat is megcsinál- Napok, a Kakasfőző Fesztivál, a Mindenni, amikre nem volt külső támogatás. Ilyen ki Karácsonya, mind-mind egy nagyszerű
volt a templom előtti sétány, az iskolában alkalom erre. De fontosak az olyan rendez-

vények is, mint például a szemétszedés,
vagy a virágültetés, ahol együtt dolgozunk.
Nagyon szeretem a bálokat is, mert itt egyszerre lehet szórakozni és tenni is a városért. Idén a Kistarcsai Napokon igyekszünk
hozni az eddigi színvonalat, de a Kakasfőző
Fesztivált még tovább szeretnénk fejleszteni, mind technikai, mind tartalmi értelemben. De ez talán legyen egy kicsit meglepetés. Egyelőre talán csak annyit, hogy
augusztus 20-án, aki egy finom ételre, egy
jó pálinkára, egy nagyszerű koncertre, és
egy szép tűzijátékra vágyik, az nyugodtan
maradjon itthon (no, de nem otthon)!
Miket terveznek a jövőben?
Pályázni, pályázni, pályázni. Magyarországon benne vagyunk azon 7 település között
- a kb. 3200-ból -, ahol az elmúlt időszakban
nem vettek fel hitelt, ennek ellenére a jó
gazdálkodásnak köszönhetően annyi tartalékot tudunk képezni minden évben, ami a
pályázatok önerejét fedezi. Bár a költségvetésünk elég jó, mégis indulunk úgynevezett
önerő pályázatokon is, amiket ha továbbra
is sikerül elnyernünk, akkor a felszabaduló
pénzből más, kisebb nem támogatott projekteket is meg tudunk valósítani. Szeretnénk továbbá megépíteni a rendőrőrsöt, és
a múzeumot, mindkettőt a tábor területén.
Ehhez állami segítséget szeretnénk kérni, hiszen úgy érezzük, mivel Kistarcsán
nem kellett az államnak hitelt megváltani,
így valami nekünk kistarcsaiaknak is jár.
Előttünk van még a tornaterem kérdése
is, igyekszünk ehhez támogatást szerezni.
Összességében szeretnénk az eddig elérteket továbbkamatoztatni anélkül, hogy ehhez a lakosságot kéne terhelni. Igyekszünk
a város költségvetését továbbra is egyenesben tartani, és a beruházásokat továbbfolytatva Kistarcsát még szebbé és még otthonosabbá tenni.
Polgár

Dr. Horváth Bánk

kisállatgyógyász
klinikus szakállatorvos

Dr. Henter Áron
Dr. Medgyesi Zsófia
magánállatorvosok

Nyitva: hétköznap 9-20
szombaton 9-12
Mobil: +36-30/ 22-177-23
Telefon: +36-28/ 490-369
2144 Kerepes, Szabadság út 65.
(3-as út)
www.kerepesvet.hu
e-mail: info@kerepesvet.hu
Kívánságra házhoz megyünk!
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Ünnepi szemétszállítás
Eredeti időpont:
Ünnep miatti szállítási
		
időpont:
2013. március 15. péntek 2013. március 14. csütörtök
2013. április 1. hétfő
2013. április 2. kedd
Kérjük, hogy az érintett területeken a meghatározott
napokon reggel 7.00 óráig szíveskedjenek kihelyezni a
hulladékgyűjtő edényeket.
Köszönjük megértő együttműködésüket!

Lakossági lomtalanítás
2013. április 8-tól 12-ig
A begyűjtést a heti hulladékszállítási napon végezzük. Kérjük, hogy a hulladékot adott napon reggel 7 óráig kihelyezni
szíveskedjenek, mert a hulladékgyűjtő gépjárműnek a később kihelyezett lomot nem áll módjában elszállítani. Pótnap biztosítására nincs lehetőség!
FONTOS!
Lom az a darabos háztartási hulladék, ami mérete miatt
nem fér a közszolgáltatáshoz rendszeresített hulladékgyűjtő
edénybe. (pl: berendezési tárgyak, bútorok, textíliák, szőnyegek stb.)
A lomtalanítás keretében az alábbi hulladékokat nem
szállítjuk el:
veszélyes hulladék (elektronikai hulladék, akkumulátor, festékek, festékes dobozok, állati tetem, gumiabroncs), fertőző- és undorkeltő anyag, építési-bontási törmelék, kommunális vegyes hulladék, zöldhulladék.
A lomtalanítás alkalmával kihelyezett elszállításra alkalmatlan hulladékokat az ingatlantulajdonos köteles a közterületről eltávolítani.
Elektronikai hulladékgyűjtéssel és lomtalanítással kapcsolatban érdeklődni lehet a 28/470-440, 28/470-119-es telefonszámon, illetve email-ben az info@kivu.hu címen.

Megváltozott a szelektív hulladékgyűjtés időpontja
Értesítjük a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív hulladékgyűjtés időpontja 2013. február hónaptól megváltozik.
A február havi szelektív hulladékot kérjük március hónap
első hetén kihelyezni az ingatlanok elé a szokásos keddi
(03.05.) illetve csütörtöki (03.07.) napokon legkésőbb reggel 7.30 óráig.
Azt követően minden hónap első hetének keddi és csütörtöki napjain történik a szelektív hulladék szállítása. Az időpontot a válogatásra és hasznosításra történő továbbszállítás
tárgyhavi megvalósítása miatt kellett módosítani.
Köszönjük segítő megértésüket.
KIVÜ Kft. – FE-Group Invest Zrt.
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KIVÜ KFT.
hírei

Elektronikai hulladékgyűjtés
2013. április 6. szombat

A KIVÜ Kft. megbízásából a FE-Group Invest Zrt. 2013. április 6-án szombaton elektronikai hulladékgyűjtést tart Kistarcsán.
A gyűjtőakció során a kistarcsai lakosoknak lehetőségük van a gyűjtőpontokon ingyenesen leadni a háztatásokban keletkezett elektronikai hulladékot
(elektromos háztartási gépek, elektromos szerszámok, számítógépek, ép állapotban lévő televíziók és monitorok, hajszárítók, elektromos tűzhelyek,
hűtőgépek, MP3 és CD lejátszók stb.), valamint akkumulátorokat.
Mivel a lomtalanítás alkalmával elektronikai hulladék kihelyezésére nincs
mód, ezért kérjük a lakosságot, hogy a külön gyűjtés alkalmával éljenek ezzel a lehetőséggel és keressék a FE-Group Invest Zrt. gyűjtő gépjárműveit.
Gyűjtőpontok helye, ideje:
Eperjesi úti lakótelep parkoló
8 – 11 óráig
Ifjúság tér
8 – 11 óráig
Hunyadi út – Református templommal
szembeni terület
11.30 – 14 óráig
Zsófia liget HÉV megállónál,
volt öregotthon parkolója
11.30 – 14 óráig
KIVÜ Kft. és FE-Group Invest Zrt.

Kistarcsa Város Önkormányzat
Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő valamint
Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottsága
a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló
39/2008.(XII.19.) számú önkormányzati rendeletének 28. § (2) bekezdése
alapján nyilvános pályázatot hirdet az alábbi bérleményekre
Kistarcsa, Eperjesi út 13. szám II. lépcsőház alagsor 3 számú ajtó 3144/13/
A38 hrsz-ú 20,8 m² alapterületű és 4 számú ajtó 3144/13/A39 hrsz-ú 20,8 m²
alapterületű önkormányzati tulajdonú garázshelyiségekre.
A pályázat nyertese: aki a legmagasabb összegű bérleti díjat ajánlja és
elfogadja a közjegyző által készített bérleti szerződés egyéb feltételeit.
Azonos árajánlat esetén előnyt élvez azon ajánlattevő,
aki egyszerre mind a két garázshelyiségre ajánlatot tesz.
A bérleti díjon felüli egyéb, fizetendő költség:
rezsi költség, közös költség.
A helyiséget: a hivatkozott rendelet szerinti célra,
határozatlan időre lehet bérbe venni.
A bizottság fenntartja a jogát,
hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A bérleményre 2013. március 20-án 12.00 óráig lehet pályázni
a bérlet tárgyának, a bérleti díj összegének megjelölésével, a bérleti
szerződés-tervezet elfogadásával.
A pályázatot zárt borítékban, „pályázat 3144/13/A38 hrsz-ú garázs
helyiségre” és „pályázat 3144/13/A39 hrsz-ú garázs helyiségre” jeligével
ellátva, a Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő valamint
Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottságnak
címezve: 2143. Kistarcsa, Szabadság u. 48. számra lehet személyesen vagy
postai úton benyújtani, úgy hogy az a jelzett időpontig megérkezzen.
További információ és helyszíni szemle kérhető a Polgármesteri Hivatal
vagyongazdálkodási ügyintézőjétől, (2143. Kistarcsa Szabadság u. 48.)
illetve telefonon: 28/470-141-es telefonszámon.
A teljes kiírás megtalálható a város honlapján (www.kistarcsa.hu)

12

Önkormányzati Hírek

kistarcsai híradó

Adósok listájának közzététele
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény 55/B.§-a feljogosítja az önkormányzati adóhatóságot arra, hogy a helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a százezer – magánszemélyek esetében az ötvenezer – forintot elérő,
90 napon keresztül folyamatosan fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét,
adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben szokásos módon közzétegye.
Az önkormányzati adóhatóság - adófizetési morál erősítése érdekében – élni kíván a törvényi lehetőséggel és rendszeresen közzéteszi
a hátralékosok listáját a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a honlapján. (www.kistarcsa.hu)

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző
ARNOLD-KOKO KFT
BELLUS BÚTOR FAIPARI KFT
BER-GA BAU KFT f.a.
BERTA ISTVÁN
BIG-BAU UNIO KFT
BÍRÓ LÁSZLÓ ERNŐ
CAN YANG KFT V.A.
CF-BAU KFT
DAUBER 2000.ÉPITŐIP.KER. SZ.BT
EUROINVEST-GROUP KFT
FE-RO SAFE KFT.
FEKETE GYöRGY
GAL BAU EUROPA KFT
GAL-BAU 2005 BT
GLAITZÁR LAJOS
HITELES HELY TAN.AD.ÉS SZ.KFT.
HÓRUSZ INGATLAN KFT
INTERTÁRS 2005. KFT „fa”
KAKTUSZVIRÁG BT.”FA”
KÉRI ZOLTÁN
KISTARCSA INVEST KFT „VA”
KRISTÁLY PLASZTIK MÜA.FELD KFT
KUN TIBOR
LIFTÉPSZER KER. ÉS SZOLG. BT.
LUCULLUS-2001. BT. „VA”
MASTER SPORT KFT.
MONEY & FASHION KFT
MY HOME INVEST KFT. „fa”
POOLCONTROLL KFT.
PORGÁNYI GERGELY DR.
PRIMULA-MED KFT.
PRIVÁTE BROK.NETWORK MARK.KFT.
QVALITY KER.ÉS SZOLG.KFT.
RADIÁN KFT
RAPAI ISTVÁN
RÁCZ ÁLL.-ELL NAGYKER KFT.
RÓZSASAFE KFT.
S.P.B. TUNING Kft „fa”
SALAJÁN LÁSZLÓ
SINKÓ CSABA
STONE DEKOR KFT.
SZIKKADT SPED KFT.
SZILABAU 2003KFT.
SZUPER-BAU VERTIKÁL KFT. „FA”
TASGENERÁL KIVITELEZŐ KFT.
TOP GLAS AUTÓÜVEG KER. KKT
TWIN HAUSE ÉPITŐIP.KFT.
ÚJVÁRI FERENC
VASVÁRI KER.SZOLG.BT. „FA”
VÁGOVICS ÉS TÁRSA KFT.
XANDEX KFT.

1131
2143
1165
2143
2143
2143
1042
2144
2142
1163
2143
2143
2143
2143
2143
2143
2112
2143
2143
2143
2143
2143
2143
2143
5231
2143
2143
2143
2141
2094
1022
2143
1135
2143
2143
2143
4026
1139
2143
2143
2615
2143
1136
2143
2143
3763
2143
2143
2143
1156
3525

BUDAPEST
KISTARCSA
BUDAPEST
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
BUDAPEST
KEREPES
NAGYTARCSA
BUDAPEST
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
Veresegyház
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
FEGYVERNEK
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
Csömör
NAGYKOVÁCSI
BUDAPEST
KISTARCSA
Budapest
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
DEBRECEN
BUDAPEST
KISTARCSA
KISTARCSA
CSŐVÁR
KISTARCSA
BUDAPEST PC.
KISTARCSA
KISTARCSA
BÓDVASZILAS
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
BUDAPEST
MISKOLC

JÉGGYÁR UTCA 11. II/7.
KÁPOLNA UTCA 44/B.
HUNYADVÁR UTCA 61.
BAROSS GÁBOR U. 50. LC.
DAMJANICH UTCA 12.
BATTHYÁNY U. 07.C. TT 19.
KASSAI UTCA 9. VI. EM. 40.
SZABADSÁG ÚT 117.
Árpád Fejedelem u. 7.(lev.cim)
LOMBOS UTCA 29-31.
HARANGVIRÁG U. 10.
RóZSA U. 45.
BATTHYÁNY UTCA 10
BATTHYÁNY U. 10.
SZÉCHENYI U. 43.
DEÁK FERENC U. 10.
HUSZÁR U. 1. 1/4.
RAKTÁR KRT. 5.
RAKTÁR KRT. 1.
DÓZSA GYÖRGY UTCA 6
SZABADSÁG ÚT 56.
SÍP U. 12.
TOLDI MIKLÓS U. 28.
VADRÓZSA U. 40.
DÓZSA GY. UTCA 155
NAGYTARCSAI U. 6.
VÖLGY U. 44.
KOSSUTH LAJOS UT 15.
HUNYADI U.21.
KOLOZSVÁR U. 21/23
RÓKUSHEGYI LÉPCSŐ.7.
ARANY J.U.35.
LEHEL ÚT 61.
MÁRIA U. 36.
SZÉCHENYI U 66.
RAKTÁR KRT.5
PÉTERFIA UTCA 4. II/205
FORGÁCH U. 8. I/108.
ANDRÁSSY U. 18.
Terézia utca 16
MADÁCH U. 1.
RÓZSA U. 45.
HEGEDŰS GY. U.8.IV/2
PF.31.RAKTÁR KRT.5.
HOMOK DÜLŐ U. 72.
JÓZSEF ATTILA UTCA 2.
DR TIBOLDI JÓZSEF UT.19/a
AULICH LAJOS U. 34.
Eperjesi u. 9.
NYIRPALOTA ÚT 62.
ARANY JÁNOS TÉR 1.

1,077,585.00 Ft
500,400.00 Ft
1,413,750.00 Ft
276,695.00 Ft
486,889.00 Ft
503,941.00 Ft
298,050.00 Ft
504,550.00 Ft
507,376.00 Ft
655,900.00 Ft
258,700.00 Ft
280,980.00 Ft
243,200.00 Ft
946,595.00 Ft
1,063,800.00 Ft
321,998.00 Ft
357,751.00 Ft
889,600.00 Ft
600,550.00 Ft
379,500.00 Ft
453,500.00 Ft
434,669.00 Ft
227,686.00 Ft
313,800.00 Ft
211,750.00 Ft
210,300.00 Ft
351,250.00 Ft
361,911.00 Ft
4,338,000.00 Ft
211,590.00 Ft
1,227,650.00 Ft
511,250.00 Ft
798,650.00 Ft
325,925.00 Ft
329,238.00 Ft
939,780.00 Ft
324,500.00 Ft
1,774,420.00 Ft
213,180.00 Ft
489,623.00 Ft
488,908.00 Ft
369,871.00 Ft
891,750.00 Ft
343,550.00 Ft
308,900.00 Ft
307,765.00 Ft
615,733.00 Ft
665,464.00 Ft
304,000.00 Ft
1,080,617.00 Ft
470,609.00 Ft

Adóbefizetési határidő!

Tájékoztatjuk Tisztelt Adózóinkat, hogy a gépjárműadó, telekadó és helyi iparűzési adó 2013. I. félévi befizetésének esedékessége 2013. március 18.
Amennyiben az adózó határidőben nem tesz eleget
adóbefizetési kötelezettségének, az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) értelmében az adóhátralék után késedelmi pótlékot kell fizetnie, ugyanakkor az adóhatóság kötelessége intézkedni a végrehajtási eljárás megindításáról.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Art. 55/B. § értelmében az önkormányzati adóhatóság a helyi adó és gépjárműadó
vonatkozásában a százezer – magánszemély adózó esetében
az ötvenezer – forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan
fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét (elnevezését),
lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az
adótartozás összegét a helyben szokásos módon (hirdetőtáblán, helyi újságban) közzéteszi.
Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal Adócsoport

kistarcsai híradó 
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Iskolai farsang képekben
A Simándy József Általános Iskola januárban rendezte
meg az alsósok és felsősök farsangját a Csigaházban

Forrás: http://
simandy.kistarcsa.hu

Kistarcsa Város Önkormányzata

nyilvános pályázatot hirdet

az alábbi önkormányzati 1/1 tulajdoni hányadú, illetve részarány tulajdonban lévő zártkerti ingatlanok értékesítésére:
Önkormányzati részarány tulajdonú zártkerti ingatlanok:

3.

6646

967

kert

4.

6666

1562

szántó

5.

6699

4510

szántó, szőlő,
kert
szántó

Sorszám

Hrsz.

Tulajdoni hányad; nagyság

Művelési ág

1.

6519

1/2; 7895 m²

szántó

2.

6583

4/28; 157 m²

szőlő

3.

6697

1/2; 1812m²

szántó

6.

6706

2901

4.

6773

360/2160; 415 m²

szántó

7.

6819

2138

szántó

szántó

8.

6821

1615

kert, fásított

9.

6822

1877

kert, fásított

5.

6774

120/720; 580 m²

Önkormányzati, 1/1 tulajdoni hányadú zártkerti ingatlanok:
Sorszám

Hrsz.

Tulajdoni hányad; nagyság

Művelési ág

10.

6846

2952

szántó

1.

6532

514

kert

11.

6850

2094

kert, szőlő

2.

6636

760

kert

12.

6871

237

kert

A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb összegű vételár megfizetésére tesz
ajánlatot. Egyszerre több, vagy az összes ingatlanra ajánlatot tevő pályázó a
pályázat elbírálásánál előnyt élvez.
Az ingatlanok megvételére 2013. március 20. 12.00 óráig lehet pályázni,
a vétel tárgyának, és összegének megjelölésével.
Az ajánlatot zárt borítékban, „Ajánlat zártkerti ingatlanok megvételére” jeligével ellátva Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének címezve

2143 Kistarcsa, Szabadság út. 48. számra lehet személyesen, vagy postai úton
benyújtani, úgy, hogy a jelzett időpontig megérkezzen.
Kistarcsa Város Önkormányzata fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
További információ és helyszíni szemle kérhető a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási referensétől, 2143. Kistarcsa Szabadság u. 48. szám alatt ügyfélfogadási időben illetve telefonon: 06-28-507-141-es telefonszámon.
A teljes kiírás megtalálható a város honlapján (www.kistarcsa.hu)
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Volt egyszer egy rádió Kistarcsán…

Ladjánszki László az egykori stúdió keverőpultjánál

2006-ban egy fiatal önkéntesekből álló csapat rádiót alapított, ami a településünkön volt hallható. A technikai nehézségek és a menedzseléshez
szükséges profizmus hiánya miatt hallgatottsága és vonzáskörzete is alulmaradt az általunk igényeltnél, így aztán 2009-ben szinte teljesen ismeretlenül hallgatott el az adó. A munka során azért sok segítséget kaptunk,
amiből ki tudtunk építeni egy tisztességes stúdiót a Civil-házban. Nagyon
szép pillanatokat élt meg együtt a tizenévesekből álló stáb. Sok barátság
kötődött az évek során. Hogy méltón búcsúzzunk el a rendkívül sok munkából felépített rádiónktól, a megszűnt stúdióban felhalmozott értékeket
szívesen felajánljuk annak, aki komoly szándékot mutat egy rádió folytatásához itt, Kistarcsán. A Kistarcsai Híradó szerkesztőjén keresztül megtalálnak minket.
Szeretném néhány kistarcsainak külön is megköszönni a többéves működésünk alatt felajánlott segítségüket. Ferjentsik Viola kezdeményezése
nélkül nem született volna meg a rádió. Oláh János a műszaki tervezésben,
Szerémi László és a városgondnokság a kivitelezésben segédkezett. Polgár
Gyula, a Kistarcsai Híradó szerkesztője számtalan interjú révén, Kereszti Ferenc, a Kistarcsai Kulturális Egyesület elnöke szervezeti tanácsaival,
míg a kistarcsai képviselő-testület, és különösen a Zsiák testvérpár a fenntartási költségek fedezésén keresztül járult hozzá a rádió sikeréhez. Nekik
mind hálával tartozunk.
Ladjánszki László az Arc rádió volt főszerkesztője

Februári gyermekprogramok
a Gesztenyés Óvodában
mindenkinek a jelmezüket, de
ők is megnézhették, hogy éppen ki minek öltözött be.
Február 8-án a hagyományokhoz híven elégettük a Kiszebábot, mellyel minden évben a
telet kergetjük el. Amíg a szalmából készült báb égett, addig a
gyerekek, biztonságos távolságból csörgő-zörgő hangszerekkel
a kezükben különböző télkergető versikét kántáltak.

Óvodások farsangi jelmezben

Idén az óvodában február 7-én került sor a farsangi mulatságra. Minden csoport színes farsangi dekorációval halmozta el saját csoportját.
Különböző technikákkal készültek bohócok,
álarcok, lampionok. A gyerekek és szüleik már
hetekkel előtte kitalálták és nagy örömmel
szabták, varrták, ragasztották a jelmezeket a
nagy napra. A maskarák nagyon ötletesre sikerültek. De nem csak a gyerekek öltöztek be,
hiszen az óvó nénik és dajka nénik is jelmezbe
bújtak, meglepve ezzel csoportjukat. A délelőtt
folyamán sok játékos vetélkedőn: zsákban futáson, gyorsasági versenyeken, táncversenyen
vehettek részt a gyerekek. Közben a finomabbnál finomabb süteményekből és üdítőkből válogathattak, melyeket szüleik készítettek vagy
vásároltak a farsangi bálra. A csoportok körbejárták az óvodát, így nemcsak megmutathatták

	„Jer, jer, kikelet,
seprűzd ki a hideget,
ereszd be a meleget,
dideregtünk eleget!”
Február 19-én ellátogatott óvodánkba
a Figurina Bábszínház! Ez az előadás
is nagy sikert aratott. A mese egy
gonosz
sárkányról (akit egy régi
porszívó alakított)
egy maciról és egy
rongybabáról szólt.
A nem mindennapi
előadást nagy élvezettel nézték meg a
gyerekek.
Hirsné
Mészáros Ágnes

kistarcsai híradó 

egyházi hírek

Karitász bál

A zsúfolt farsangi naptár programjai mind különbözőek, nem találni két hasonló bált. Azonban e vidám
esték mindegyikében van valami közös: céljuk az önfeledt télbúcsúztatás mellett elsősorban a közösség építése, erősítése. A báli
vendégek, ha nem is feltétlenül megfogalmazva, de ezen okból
töltenek el ilyenkor év elején egy estét azokkal, akikkel szeretnek egy közösséget alkotni.
A kistarcsai római katolikus egyházközség
és a helyi karitász csoport február 2-án, immáron harmadik alkalommal megrendezett
jótékonysági farsangi bálja azonban, lassan
hagyományteremtő módon, megpróbálja ennek a közösségi együttlétnek a határait tágítani. Hiszen február első szombatján pontosan
azokra gondolva jöttünk
össze,
akik
ezen az estén
nem lehettek
velünk,
de
akikről tudjuk, hogy hozzánk tartoznak. Ők azok
a városunkban élő nehéz
sorsú
emb er t á r s a i n k ,
akiknek
év
közben a Katolikus Karitász Kistarcsai Csoportja megpróbál segítő kezet
nyújtani. Idén már a szervezés során megtapasztalhattuk,
hogy a jótékony célú összefogásnak micsoda ereje van. Hogyan mozdultak meg ismerősök és ismeretlenek azért, hogy
kifejezhessék, részt szeretnének vállalni nehéz körülmények között élő rászorulóink nehézségeinek enyhítésében.
Az városi önkormányzat, és intézményeinek vezetői nyitott
szívvel és segítőkészen álltak mellénk, és tették lehetővé,
hogy a bál méltó helyszíne a Csigaház lehetett, a különlegesen finom vacsorát pedig a városi konyha szakácsnői készíthették el. Önzetlenül, a felkészüléssel járó
fáradsággal mit sem törődve fogadta el felkérésünket a Pannónia Néptáncegyüttes
Ifjúsági Csoportja és Jánoki Márió is, akik
fellépésükkel megingathatatlanul megalapozták az est hangulatát, amire Janza Kata
produkciója tette fel a koronát. A szervezés szűk hónapja alatt folyamatosan érkeztek a tárgyi, anyagi felajánlások cégektől,
magánszemélyektől, nem egy esetben az
egyházközségen kívülről is, ami már az
előkészületek során sejtette, hogy a segítségre hívó szó távolabbra is elhallatszott.
A belépőjegyek is maradék nélkül keltek
el, így ezen az egyébként roppant zord,
hideg esős estén több mint kétszázan érezhettük, hogy eltűntek a határok segítők,
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fellépők, támogatók és vendégek között. Történhetett ez azért,
mert ebben az estében benne volt Mindenki felajánlása, és lett
így ténylegesen egy valódi értéken – a rászorulóink sorsa iránt
érzett felelősségvállaláson – nyugvó közösség felemelő ünnepe.
Olyan élmény ez, amely erőt ad az év közbeni karitatív munkához, és egyben emlékeztet is, hogy a jövő évi báli
szezonra már most el kell
kezdenünk a felkészülést.
A Kistarcsai „Kalkuttai Teréz anya” Karitász
Csoport a lehetőséget kihasználva hálásan köszöni
Mindenki segítségét, aki
részese volt a bálnak, és
lehetővé tette, hogy az idei
évben is adományokkal
teli segítő kezet nyújthatunk jelenleg közel hetven,
nehéz sorsban élő kistarcsai családunk felé.
Janza Kata
LD

RUHAJAVÍTÁS
ÚJRA MEGNYÍLT A FŐÚTON!
VÁROM KEDVES VENDÉGEIMET
KISTARCSA, SZABADSÁG ÚT 26/A.
NYITVA H, SZ, P: 8-12; K, CS: 14-18
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Katolikus
A húsvét előtti idő, ahogy mondják, a negyvennapos nagyböjti idő, különösképpen a
bűnbánat ideje. Igaz, hogy bűnbánatot, a
lelki életet élő keresztény ember miden este
tart. Bűnbánatot tarthatunk a szentmise bevezetőrészében, a szentgyónás előtt és lelkigyakorlat alatt.
Az egyház hamvazószerdával elénk állítja
a nagyböjti időt és kér, tartsatok bűnbánatot.
Miért kell bűnbánatot tartani? Azért, mert
az embereknek minden időben volt, van és
lesz bűnük. Szent János evangélista ezt így
fejezi ki: „Ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk,
mi magunk csaljuk meg magunkat és nincs bennünk igazság.”
A hat-nyolc évtized útját megjárt emberek
szívesen beszélnek arról, hogy valamikor
jobbak voltak az emberek. Különösen szomorúan beszélnek arról, hogy a fiatal korosztály más volt, mint napjainkban. Talán
minden generáció egy-egy fokkal gyengébb
lenne a jóság, a becsületesség, a szeretet, a
kötelességteljesítés útján? Nem tudom.
Hogy bűnnel, gonoszsággal mindig fogunk találkozni, ehhez kétség nem fér, hiszen az ember magán hordja a bűnre való
hajlamot. A bűnös, könnyelmű életet a háborúk, a világégések sajnos elősegítették.
Aztán különböző vezetők, kormányok, értelmetlen felfogások széles utat engedtek, és
elősegítették a felelőtlen, lelkiismeretlen életet. Voltak időszakok, amikor a vallásos élet

Református

A bűnbánati idő

az egyház életét korlátozták, így a könnyelmű életet kedvelő emberek bele-bele buktak
a bűnös élet mélységébe. Be kell ismernünk,
hogy az emberekben kevesebb a jóra való
törekvés, a becsületesség. Sokszor goromba,
durva gondolkodása, beszéde, cselekedete.
Ezen hibák, bűnök után ritkán tud bűnbánatot tartani, mert nála nem szólal meg a
lelkiismeret szava.
A bűnt, a vétket látjuk az emberekben,
ami baj, rossz, de nagyobb baj, hogy nem
akarja jóvátenni, nincs bűnbánata. Sokan
visszasírják a régmúlt évtizedeket, na nem
azért, mert akkor nem volt bűn, hanem
azért, mert akkor legalább volt bűnbánat.
Az ember akart a bűntől szabadulni, maga
mögött hagyni, letenni bűneit, bűnbánatot
tartani.
A múlt embere, ha vétkezett, bűnt követett el, szégyellte bűnét. Vádolta, elmarasztalta magát, tudott bánkódni bűnei felett.
Botladozásai közepette fel tudott nézni a
szentekre, értékelte életüket. Gyengeségei
miatt hősöknek tartotta a szenteket, mert
ők le tudták győzni rosszra hajló természetüket.
A ma embere a bűn elkövetése után nem
azt mondja, a lélek vereséget szenvedett,
hanem azt, hogy neki joga van a maga által
elképzelt élethez. A káromló beszéd, az Istent gyalázó beszéd sajnos sokaknál létjogosultságot kapott. Az erkölcstelen életet élők

hirdetik: mi tudjuk milyen az élet. Miután
meggyengült sok emberben a hit, az Isten
elfogadása, a bűnről egészen más a nézete,
másként gondolkodik, mint évtizedekkel
előbb élők. Viszont Isten jelenleg sem gondolkodik másként a bűnről, mint az első bűn
elkövetésekor.
Az ember szereti magát mentegetni. Nem
jó időben születtem, rossz a természetem, a
környezet tett tönkre. Igen, ezek mind nagy
tehertételek, de mégis van az emberben szabad akarat, van értelme, tud választani a jó
és a rossz között.
Az ember életében mindig volt és lesz
bűn, de nem mindig volt bűnbánat. Az ember nem azért kapott Istentől büntetést, kárhozatot, mert bűnt követett el, hanem azért,
mert nem tartott bűnbánatot. Ha az ember
könnyelmű a bűn elkövetésében, akkor
könnyen meg is marad a bűnben.
A lelki életet élő ember rendszeresen tart
bűnbánatot, hiszen mindannyian rászorulunk Isten irgalmasságára. A nagyböjti idő
különösen alkalmas a bűnbánatra, és arra,
hogy szembeforduljunk a bűnnel. A Jóisten
egyetlen teremtménynek adott bűn nélküliséget, a Boldogságos Szűz Máriának. Neki
nem kell bűnbánatot tartani, mindenki másnak igen. Ezért sokszor kell fohászkodnunk
az 50. zsoltár szavaival: „Uram, irgalmazz nekem, nyomorult bűnösnek!”
Somlai József nyugdíjas plébános

Reformáció és tolerancia – a hitéletben

A „tolerancia” az egyik legfélrehasználtabb szó a hitéletben. Más
szóval is megtörtént ez. Korábban az emberek nem is tudták egyházon kívül, mit jelent a „misszió”. Ma mindenki ismeri, s hallatára rávágják: katonai beavatkozás. Köszönő viszony nincs a kettő
között…
Mi ez a félrehasználtság? A „toleranciát” ma a „türelemnek” abban az összefüggésében használják, amit egy angol népdal így fogalmaz: „Én nem törődöm senkivel, hát engem is hagyjatok!” Nem
befolyásolni, nem hatni a másikra. Templomos népünk jó részének
olvasatában: „Házasságot kötöttem egy hitetlennel. Ő nem akadályoz a templomba-járásban, én se szólhatok bele a lelkivilágába…
Nem szólhatok unokáimra nézve hitéleti kérdésekben, csak nem
akarhatok bajt hitetlen gyermekeimmel szemben! Nem akarok
erőszakos lenni! Fő a türelem… A hit ugyebár magánügy…”
Isten ügye az ILYEN hamis tolerancia miatt mindig veszít. Mert
az megalkuvás, összekacsintás a világgal. A másik becsapása,
mert elrejt előle, amit adni tudna. A hamis tolerancia hajszálrepedésein át szivárog el az erő, szakad meg a hagyomány láncolata.
„Ha a lécet egyre csak lejjebb tesszük, talán még többen átugorják!” egy hamis gondolat.
Az egyháztörténelem során a toleranciát a többi keresztyén felekezet iránt szorgalmazták hitvalló őseink, mint az ökumené alapját! Nem pedig a misszió feladására!
A Jelenések 2, 19-28 jól mutatja meg a tolerancia jézusi értelmezését. Jézus csupa jóval kezdi. Nagyon méltányos, nem korhol,
nem támad. Ő azért ilyen, mert benne nincs bűn: irigység, hamis
mérték, elfogultság, részrehajlás, képmutatás. Tud dicsérni. - De
utána felrója a gyülekezetnek, hogy megtűrik maguk között a paráznaságot: a bálványáldozati hús evését a közös lakomákon. Ezek
mai szóval „céges vacsorák” voltak, amikor a céhek összejöttek
közös étkezésre. A pogányok ették a bálványáldozati húsokat, a

hívők pedig belevegyültek, mert nem mertek vagy nem akartak
különbözni. Ők is ették, megideologizálva: „Nem kell kilógni a
sorból! Nem szabad megbántani a kollegáinkat. Szeretnünk kell
egymást, nem a különbségeket élezni. Fő a szeretet! Nem kell exponálni magunkat, még baj lesz belőle. Attól mi hívők vagyunk
belül…Nem kell figyelmeztetni, mindenkinek magánügye, hogy
mit hisz.” (vesd össze: 1. és 21. század!) Ezt már Jézus nem nézi
el! Itt nincs pardon! Keményen felrója, hogy ez nem tolerancia: ez
bűn! Mert ahol Isten ügye veszíthet és az ember elveszhet, ott ő
soha nem nézett el semmit.
Mert a tolerancia második jelentése: „a fájdalom vagy nehézség
eltűrése iránti képesség. Tolero, tolere: eltűrni, elviselni. Tolerantia:
tűrés, elszenvedés. Tolerans: elviselő, eltűrő, elszenvedő. Eszerint
a toleranciát „tűrelemnek” (hosszú ű-vel) lehetne elnevezni. Jézus
erre adott példát. Eltűrte a bűn átkát. A keresztet. Eltűrt a megváltás érdekében mindent, mert Isten igazságát soha nem tette félre és
soha nem nézte el, ha mások azt félreteszik. Bár nem hangoskodott
és fenyegetett, de mindent eltűrt azért, hogy másokat megmentsen. Tanítványait is eltűrte: „Meddig szenvedlek titeket?” Egész
szolgálatát pedig ez foglalja össze: „nem tekintette zsákmánynak,
hogy Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel….” De a keresztet is kínnal-keservvel szenvedte el:
„Ha lehetséges, múljék el….”, és „Én Istenem, miért hagytál en engem?” OLYAN toleranciát (tűrést) mutatott be, mely az egész világ
megmentésére elég volt. Mely senkit nem hagyna elveszni. Mely
mindent magára vállalt mások üdvösségéért.
Ezért a tolerancia a hitéletben azt jelenti, hogy mit tud valaki
felvállalni, elszenvedni, eltűrni Isten ügyéért, mások megmentése
érdekében. A misszió ezt jelenti kül-és belföldön!

Riskóné Fazekas Márta
a magyarországi Lepramisszió igazgatója

ás és Szakértelem
Kohajda Péter őstermelő saját húsfeldolgozójában
kistarcsai híradó 
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az ÁFEOSZ kapacitásainak megerősítése az érdekképviseleti
tevékenység fejlesztése érdekében című
TÁMOP-2.5.1/A-2-10/3-2010-0006 projekt
keretében megjelent tematikus kiadvány

házias készítményekkel várja vásárlóit!!!

Családi gazdaságunkban nevelt sertésekből, tartósítószer és adalékanyag
hozzáadása nélkül készült termékek nagy választékával várunk minden leendő
vásárlónkat.
A sertések nevelésénél ügyelünk a hagyományos takarmányozásra.
Készítményeinket a régi disznótoros ízek szerint készítjük el.

Füstölt termékeink előállításánál követjük a régi pácolási és füstölési eljárást.

KÉTHETENTE FRISS VÁGÁS!

Kistarcsa, Nagytarcsai u. 3., K
 ohajda Mónika: +36-30-402-59-61,
Kohajda Péter: +36-30-308-0559

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Praziquantel és pirantel hatóanyagokat tartalmazó
állatgyógyászati készítmény továbbfejlesztése a
pályázó által kifejlesztett új ízfedési technológiával
bevont praziquantel hatóanyag felhasználásával” c.
kutatás-fejlesztési program sikeres befejezéséről
Kivitelezés befejezésének időpontja: 2012/10/31
Projektazonosító: KMOP1.1.4-11/B-2011-0205
Jelen projektben a Lavet Kft. a cég által kidolgozott, a gyógyszer-hatóanyagok keserű ízének elfedésére alkalmazott új ízfedési technológiával
bevont praziquantel hatóanyag felhasználásával féregellenes tabletták
továbbfejlesztett változatait fejlesztette ki és kidolgozta azok sorozatgyártásának technológiáját.
A továbbfejlesztett féregellenes tabletták a rendkívül keserű ízű
praziquantel hatóanyagot viaszszerű anyagba beágyazva, ízfedetten tartalmazzák. Ennek következtében a tablettákat az állatok önként, szívesen elfogyasztják.
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

- friss sertéshús,
- hurka, kolbász, disznósajt,
kenőmájas,
- füstölt áru,
- húsvéti sonka, paraszt sonka,
kötözött sonka – ELŐJEGYZÉSSEL!!!
Kistarcsai és környékbeli ízek,
mesterséges adalékanyagoktól és
tartósítószerektől mentes termékek!
Friss hús értékesítés minden második
héten: pénteken 12-18-ig
szombaton 8-12-ig
Tájékoztató
Füstöltfüzet
áru|minden hétvégén!
pénteken 12-18-ig, szombaton 8-12-ig

IMPLANT ÉS
KOZMETIKAI
Tudás
és Szaké
FOGÁSZAT

az ÁFEOSZ kapacitásainak mege
tevékenység fejlesztése érdekéb
TÁMOP-2.5.1/A-2-10/3-2010-000
keretében megjelent tematikus k

• a város határ közelében, főút mentén,
ingyenes parkolóval
• professzionális orvos csapat
nemzetközi diplomával
• családias környezet,rugalmas
időpont egyeztetés
• felnőtt- és gyermek fogszabályozás
• ingyenes állapotfelmérés,
teljeskörű garancia
• versenyképes árak

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

Tel: 06 1 402-1195,
06 30 987-0807
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.

info@vitalitasfogaszat.hu

www.vitalitasfogaszat.hu
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R.H.Dental

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

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

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

• 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

Tisztelt Ügyfelünk!
A levélszekrény megfelelő
mérete és elhelyezése

Nekem már van – és Önnek?

10 %

Ezzel
kedvezményt kapok
az Szekeres Piacon az adott
üzletekben!!!

III. KISTARCSAI ÉDESSÉG NAP
Április 13-án egész napos programok a Szekeres Park és
Piac területén: gyerekeknek bohóc és körhinta,
este fellép a Hu-Rock zenekar.

Kistarcsa összefog?
A süteményeket kóstoló áron értékesítik és a bevételt a
Simándy Általános Iskolának ajánlják fel.
Érdeklődni a 06-20-9-946-959-es telefonszámon lehet.

Szaniterek-Bútorok
Csaptelepek

a
t
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AKCIÓ -20%

M

03. 31-Ig.

Kistarcsa, Széchenyi út 96.
Tel.: 28/470-074,
06-30-684-66-33,
06-30-2054-139
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