Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

2013. 04. szám
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A város hírei

kistarcsai híradó

Ünnepi szemétszállítás

Változik a szemétszállítás időpontja.
Kérjük, hogy az érintett területeken a meghatározott
napokon reggel 7.00
óráig szíveskedjenek
kihelyezni a hulladékgyűjtő edényeket.
Köszönjük megértő
együttműködésüket!
KIVÜ Kft.

Eredeti időpont:

Új időpont:

2013. május 1. szerda

2013. május 2. csütörtök

2013. május 20. hétfő

2013. május 21. kedd

Századfordulóból származó
esküvői ruhákat keres
a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
A kistarcsai napok kiállítására május 17-18-19-re a Kistarcsai
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a régi századforduló elejéről esküvői menyasszonyi ruhák kiállítását tervezi. Kérjük
azokat a falusiakat, akik tulajdonában, hagyatékéban a régi
fekete – hosszú menyasszonyi ruha a hozzávaló koszorúval,
vagy menyecske ruha, ebből a korból származó főkötő, csepec,
kikötött kendő van, és a kiállítás idejére áttudja adni, kérjük
jelezze a szlovák önkormányzati képviselőknek.Amennyiben
tudna segíteni az öltöztetésben azt is előre köszönjük.
Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Rapai István,
Klacsán Lajos, Szabóné Tóth Katalin, Kisrétiné Fogd Éva.

18 évesek köszöntése
A Kistarcsai Kulturális Egyesület immár hagyományként az idén
is állít születéspadot. Ezúttal az 1995-ben született kistarcsai fiatalokat, azaz az idei 18 éveseket köszöntjük egy szerény ünnepség
keretében, 2013. május 12-én.
Az ünnepségen mindenkit szívesen látunk, de az ünnepelteknek – mivel név szerint is megemlítjük őket – előzetesen regisztrálniuk kell.
Kérjük tehát, hogy aki szívesen részt vesz ezen a programon,
legkésőbb május 7-én, kedden este 7 óráig jelentkezzen, a 28/470926-os telefonszámon, vagy a kike@kike.hu e-mail címen (Kereszti Ferenc), és adja meg elérhetőségeit – postai cím, telefonszám,
e-mail cím!
KIKE

Kéményseprés
A Magyar Kémény Kft. értesíti a lakosságot,
hogy 2013-ban a kéményseprő-ipari közszolgáltatást Kistarcsa közigazgatási határán belül
a Kft. alkalmazottai látják el.
Kistarcsán 2013. 03. 09 – 2013. 06. 30-ig
a Magyar Kémény Kft. alkalmazásában álló
személyek járják a települést.
A kéményseprők az alábbi feladatokat
végzik el:
- a biztonságos munkavégzés helyi feltételeinek (kéményseprőjárda, tető-kibúvóablak,
létra, hágcsó stb.) meglétének és állapotának
szemrevételezéssel történő vizsgálata;
- az előző tisztítás, ellenőrzés és műszaki felülvizsgálat során
megállapított és a tulajdonos tudomására hozott hibák, szabálytalanságok megszüntetésének szemrevételezéssel, illetve a hiba
(a szabálytalanság jellegétől függ) kéményseprőszerszámmal
történő vizsgálata;
- a kémények és tartozékaik rendeltetésszerű és biztonságos
használatában bekövetkezett hibák, szabálytalanságok szemrevételezéssel, illetőleg szükség szerint kéményseprőszerszámmal
történő megállapítása;
- az átjárhatóság vizsgálata a kéményjárat teljes hossza mentén,
kéményseprőszerszámmal;
- gáz-tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló
kéményeknél a keletkezett égéstermék maradéktalan eltávozásának vizsgálata, szükség esetén műszer segítségével.
Az azonosítás végett arcképes kitűzőkkel, illetve névre szóló
megbízólevéllel rendelkeznek. Kérjük a lakosságot, hogy a kéményseprők munkáját támogassák, de a lakásukba csak akkor
engedjék be őket, ha hitelesen igazolták magukat. Ha a kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos kérdésük lenne, az
alábbi elérhetőségeinken keressenek meg bennünket.
Magyar Kémény Kft., 2100 Gödöllő, Remsey krt. 12.
Telefon: 06-1/766-5850/233-as mellék

Adománygyűjtés
templomfelújításra
A Kistarcsai Római Katolikus
Egyházközség támogatást gyűjt
a Kistarcsai Rózsafüzér Királynője Templom tetőzetének
felújítására. A munkálatok a
szentély beázása miatt halaszthatatlanná váltak. Ezért minden
hónap második vasárnapjának
perselybevételét a templom felújítására fordítják. Kérik a hívek
nagylelkű adományait! Egyéni befizetésnél a számlaszám:
65100242-11068659 KistarcsaiNagytarcsai Római Katolikus
Egyházközségért Alapítvány,
Pátria Takarékszövetkezet.

Deáktanya programjai

2013. május 2. Márkus Zsolt: Hegyek bűvöletében
2013. május 9. Budai László: Zarándokvonatok
2013. május 16. KIKE: Spanyol élmények
2013. május 23. Szép Gábor: Békéltetés
2013. május 30. Fehér Péter: Szőrcsapdázás
Az egyik születéspad a Simándy szobornál

Deáktanya előadásait a Civil-ház (Széchenyi út 33.) termében tartják. A klubestek ideje: csütörtökön este 7-10 óráig. A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai nyitottak, azokat bárki térítésmentesen látogathatja. 
KIKE
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Óvodai beiratás

Kistarcsán a 2013/2014. nevelési évre az

2013. május 6-10.

között minden nap
hétfőtől-csütörtökig: 8-17 óráig
pénteken: 8-12 óráig lesz
a Városi Óvodában
(2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1.)
Az óvodába beíratható az a gyermek, aki
2013. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét.
Azok a szülők, akiknek gyermeke
2013. augusztus 31. után töltik be a 3.
életévét, óvodai felvételi szándékukat
jelezhetik az intézményben és az óvodai
felvételükről a 2013/2014. nevelési
évben a jogszabályban megfogalmazott,
a folyamatos felvételre vonatkozó
előírásoknak megfelelően dönt
az óvoda vezetője.
Kötelező az óvodai beíratása annak a
gyermeknek, aki 2013-ban az ötödik
életévét betölti.
Az óvodai felvételről
az óvoda vezetője dönt.
A döntéssel szemben fellebbezni a
kézhezvételtől számított 15 napon
belül Kistarcsa Város Önkormányzat
jegyzőjénél lehet.
A beiratkozáshoz szükséges:
A gyermek születési anyakönyvi kivonata, oltási könyve, a szülő (gondviselő)
személyi azonosító igazolványa, valamint a szülő (gondviselő) és a gyermek
lakóhelyét vagy tartózkodási helyét igazoló lakcímkártyája.
Kistarcsa Város Önkormányzata

Városi MűvelődésiSportközpont és Könyvtár
programja
Csigaház

Hősök napja
május 26.
Több évtizedes kihagyást követően a
Kistarcsai Kulturális Egyesület szervezésében idén már hatodszor ünnepeljük a
hősök napját. Május 26-án, vasárnap délután 5 órakor emlékezünk meg a fegyveres harcokban hőssé lett kistarcsaiakról.
Kérjük, hogy aki tud, hozzon magával
nemzetiszínű zászlót!
A Hősök terén sorra kerülő műsort követően mindenki elhelyezheti mécsesét,
gyertyáját az emlékmű talapzatán.

május 4.
		
		
		
május 4.
		
május 7.
május 12.
május 16.
		
május 25.
		
június 1.
		
		
		

Pannónia Zsibongó –
táncház és kézműves
foglalkozások
gyerekeknek 10-12 óráig
Pannónia Néptáncegyüttes
majálisa 12-23 óráig
Törpe-börze 9-12 óráig
Bababörze 9-13 óráig
Nyugdíjas majális
16–20 óráig
Tündérkuckó Móka-vár
15–19 óráig
Pannónia Zsibongó –
táncház és kézműves
foglalkozások
gyerekeknek 10-12 óráig

Civil-ház

minden kedden délelőtt: 10.00-10.40
között: Kerekítő Tippentő 0-3 éves gyermekek részére
További információ:
Szilárdi László 06-28-507-147

3

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Polgármesteri Hivatal
2143 Kistarcsa Szabadság u. 48.
e-mail cím: hivatal@kistarcsa.hu
telefon: 06 (28) 470-711
telefon: 06 (28) 470-712
fax: 06 (28) 470-357
Ügyfélfogadási idő és ügyiratok
átvételének ideje: hétfő 08.00 – 18.00 óra
szerda 08.00 – 16.00 óra
Kistarcsai Járási Kirendeltség
2143 Kistarcsa Szabadság u. 48.
telefon: 06-28-507-170
Ügyfélfogadási idő:
hétfő – csütörtök 8.00-16.30
péntek 8.00-14.00
Művelődési Ház
Csigaház Thököly u. 1.
Civilház Széchenyi u.33.
Iroda: Kistarcsa, Szabadság út 48.
tel.: 06 28/507-147
Kivü Kft.
Kossuth Lajos utca 23.
telefon:(28) 470 440
Városi uszoda
Ifjúság tér 3.
tel.: 06-20-611-9607
Egészségház
Batthyány u. 4/A.
Háziorvosok tel.: 06-28-470-840
Gyermekorvosok tel.: 06-28-472-335
Védőnők tel.: 06-28-471-794
Fogorvosok tel.: 06-28-470-113
Ügyelet tel.: 06-28-471-157, 06-28-470-840
Simándy József Általános Iskola
Ifjúság tér 3.
telefon: 06-28-470-390, 06-28-470-690
Gesztenyés Óvoda
Eperjesi út 1.
telefon és fax: 06-28-470-745
Tölgyfa Óvoda
Széchenyi út 61.
telefon és fax: 06-28-470-246
Szilasvíz Kft.
Kerepes, Szabadság út 100. 06-28-470-752
ELMŰ Nyrt.
Ügyfélszolgálat: 06-40-38-38-38
Tigáz Zrt. Ügyfélszolgálat: 06-40-333-338
Magyar Kémény Kft.
2100 Gödöllő, Remsey krt. 12.
06-40-918-025/233 mellék
Református lelkész
2143 Kistarcsa Hunyadi u. 10.
telefon: 06 (28) 470-644
Római Katolikus Plébánia
2143 Kistarcsa Széchenyi u. 13.
telefon: 06 (30) 640-13-59
Kistarcsai Rendőrőrs
Szabadság u. 52. 28/470-801
JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft.
meghibásodott közvilágítás bejelentése:
2112 Veresegyház, Lévai út 46.
telefon: 06/28 558-090, 06/28 558-091,
06/28 589-020/021
Közterület felügyelő
06-20-443-34-73
Mezőőr
06-20-370-08-53
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Végeztek a kátyúk
javításával Kistarcsán

Az utak tavaszi javítására a Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési,
Pályázatkezelő, valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenséget Kezelő Bizottság a budapesti székhelyű Saxuna Építőipari Szolgáltató Kft.-ét bízta meg. A szerződés megkötését követően elindult Kistarcsán a kátyúzás. A bruttó 5 millió 382 ezer
forint vállalkozási díjért összesen 326 m2 burkolatot javítottak ki.
A szerződés szerint a munkákkal április 15-ig kellett végezni a
vállalkozónak. A felmérés óta keletkezett kátyúkat június közepéig javítják ki.

kistarcsai híradó

Aláírásgyűjtés indult a rezsicsökkentésért
Április 3-án Gödöllőn Vécsey László a gödöllői központú 6. számú választókerület elnöke, a Fidesz KDNP egyéni országgyűlési
képviselője az egyik nagy energiaszolgáltató Dózsa György úti
irodája előtti parkolójában tartott sajtótájékoztatót. Az eseményen
jelen volt Obreczán Ferenc a Fidesz-KDNP képviselője, a MAGOSZ
főtitkára és Bazan Tibor Hévízgyörk alpolgármestere, a megyei
közgyűlés tagja is. A „Magyarország nem hagyja magát” aláírásgyűjtő akció a 6. számú választókörzetben március 26-án Isaszegen kezdődött – Kistarcsán április 27-én a Csigaház előtt gyűjtik az
aláírásokat reggel 9 órától – és május 11-én Hévízgyörkön végződik.
A sajtótájékoztatón Vécsey László elmondta, hogy a ’90-es években az energiaszektort privatizálták Magyarországon, azóta 1000

Obreczán Ferenc és Vécsey László országgyűlési képviselők

NAV EXPRESSZ
Új szolgáltatás magánszemélyeknek
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal új szolgáltatásával mindenki
egyszerűen, néhány kattintással telepíteni tudja számítógépére azokat a programokat, amelyek a személyijövedelemadó-bevallás elkészítéséhez szükségesek.
A www.nav.gov.hu honlapon lévő „SZJA” feliratú képre kattintva indítható el a programok telepítése. A telepítés megkezdése előtt a háttérben futó program automatikusan megvizsgálja, hogy a szükséges Java futtató környezet rendelkezésre áll-e.
Amennyiben valakinek számítógépén nincs telepítve a Java,
vagy az nem megfelelő verziójú, a megjelenő képernyőn elhelyezett link lehetőséget biztosít arra, hogy egyetlen kattintással
telepíthesse a Java-keretrendszert. Az eredetileg angol felirat
magyarra fordítva jelenik meg.
Akinek a számítógépén a megfelelő Java környezet már rendelkezésre áll, annak a következő képernyőn található, „ÁNYK
– 1253 és aktív súgó telepítése” menüpontra történő kattintással letöltődik a bevallás programja. A telepítés befejezésekor a
2012. évre vonatkozó személyijövedelemadó-bevallás automatikusan megnyílik és kitölthetővé válik.
Az új szolgáltatás előnye, hogy a letöltés nem igényel számítástechnikai és idegennyelvi ismereteket, a program bármikor
újraindítható, futtatható. A félig kitöltött bevallás megnyitható,
a végleges kitöltés után kinyomtatható. Ügyfélkapuval rendelkezők pedig elektronikus úton el is küldhetik bevallásukat a
NAV-nak.
Az elmúlt évben a személyijövedelemadó-bevallást benyújtó
közép-magyarországi magánszemélyek 80%-a használta a bevalláskitöltő programot.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

milliárd forint extraprofitot vittek ki hazánkból a külföldi tulajdonú szolgáltatók. A kormány döntése értelmében 2013. január 1-től
10%-kal csökkentek a rezsikiadások, júniustól pedig újabb csökkentés várható. A csökkentéssel az energiaszolgáltatók profitját
nyirbálja meg a kormány. A multinacionális cégek megtámadták
a kormánydöntést, ezért kezdett bele a Fidesz az aláírásgyűjtésbe. (azóta egy millió aláírásnál tartanak szerk.) A képviselő elmondta, hogy a rezsicsökkentéssel nem mindenki ért egyet. Például,
Bajnaiék elindítottak egy másik akciót, aminek az a lényege, hogy
ki kell egyezni a szolgáltatókkal, ki kell egyezni a külföldi forgalmazókkal, ami előbb utóbb az emberekre fog visszacsapódni. A
kampány egyetlen célja, hogy a hazánkban élő emberek terhei a
rezsiköltségek csökkenésével is mérséklődjenek. Ha valaki ezzel
egyetért, és ezt az aláírásával kifejezi, azt megköszönjük. Szükség van mindenki támogatására, párthovatartozás nélkül, hogy
megmutassuk a külföldi energiaszolgáltató multiknak, hogy ez itt
Magyarország, ez a nemzet nem hagyja magát. – mondta Vécsey
László.

KIVÜ
KISTARCSA VÁROSÜZEMELTETŐ
NONPROFIT KFT.
2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.
telefon/fax: (28) 470-440, (28) 470-119
e-mail: info@kivu.hu
web: www.kivu.hu

T Á J É K O Z TAT Á S
2013. május 1-től a KIVÜ Kft. ügyfélfogadási rendje az alábbiak
szerint alakul:
Hétfő:
8.00 – 17.30
Kedd:
13.00 – 15.30
Szerda:
8.00 – 15.30
Csütörtök: 13.00 – 15.30
Péntek:
8.00 – 13.00

kistarcsai híradó 

Gödöllőre érkeztek
az Alaptörvény illusztrációi – iskolások
élő történelem órán vehetnek részt
Az Alaptörvény illusztrációi címmel március 28-án nyílt vándorkiállítás a Gödöllői Királyi Kastély Rudolf-szárnyában. A kiállítást
Tarnai Richárd, Pest megyei kormánymegbízott nyitotta meg.
A Pest Megyei Kormányhivatal által szervezett rendezvényen
– Gönczi Tibor, a Gödöllői Királyi Kastélyt működtető gazdasági társaság ügyvezető igazgatója és Vécsey László, a gödöllői
központú választókerület országgyűlési képviselője által elmondott gondolatokat követően – a tárlatot Tarnai Richárd, Pest
megyei kormánymegbízott nyitotta meg. A három teremben elhelyezett alkotásokat Kerényi Imre miniszterelnöki megbízott
mutatta be. A Magyar Nemzeti Galéria Hősök, királyok, szentek

A kiállítást Kerényi Imre mutatta be a diákoknak

című kiállítása Magyarország Alaptörvénye hatályba lépésének
tiszteletére 2012. január 1-jén nyílt meg és augusztusig nézhette
meg a közönség. E nagyszabású mustra anyagából szerveződött
„Az Alaptörvény illusztrációi” című vándorkiállítás, mely 2012.
augusztus 31. óta sorra járja a megyeszékhelyeket. Az alaptörvény illusztrációjaként készült tizenhat historikus festmény a
magyar történelem utóbbi százötven évének történelmi eseményeiről nyújt képet. A 150x108 centiméteres alkotások mellett
a „Magyarország múltja, jelene és jövője” című, tavaly szeptemberben kiírt gyermekrajz pályázat 30 díjazott munkáját is
bemutatják. Továbbá azokat a kiadványokat is megtekinthetik
az érdeklődők, melyek az alaptörvény népszerűsítése céljából
készültek el.
Április 19-én, pénteken délután az egyik gödöllői önkormányzati képviselő felső tagozatos általános iskolásokat, szüleiket és tanáraikat hívta meg a kiállításra ahol Vécsey László országgyűlési
képviselő megnyitóját követően – Kerényi Imre miniszterelnöki
megbízott személyesen mutatta be a diákoknak a tárlatot. Vécsey
László elmondta, hogy szívesen várják más település iskolásait is
a kiállításra, a jelentkezéseket személyesen várja a térség országgyűlési képviselője.
Egyébként a mostani, gödöllői állomásra egyenesen Egerből érkeztek a kiállított művek. A vándorkiállítás 2014 áprilisában érkezik vissza Budapestre, amikor a gyűjtemény elfoglalja végleges
helyét az addigra felújított Kossuth tér látogatóközpontjában.
P GY
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Idén május 11-én
lesz a virágosítás
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A hosszú tél miatt nem marad el a virágosítás Kistarcsán. Az önkormányzat támogatásával a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre
május 11-én szombaton délelőtt szervezi meg a város egyik legnagyobb önkéntes munkáját. A technikai hátteret a KIVÜ Kft. biztosítja, de a szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy hozzanak
magukkal ásót, kapát, gereblyét.. Az akciót az önkormányzat most
is 300.000,- forinttal támogatja. Az önkénteseket reggel nyolcra
várják a Csigaház elé. A virágosítás egyik főszervezője a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Körének elnöke Juhász István képviselő, a
Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy tervek szerint 6000 db
virágot ültetnek el a városban. Ebből jut a Csigaház környékére, a
Szent Imre térre, a Gesztenyés Óvoda környékére, az Eperjesi lakótelepre, a Hősök terére, az Uszoda előtti térre, a Simándy Általános
Iskola környékére, a Dobó Katica térre, a Fenyves ligetbe és a köszöntő táblákhoz.
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A Jamland Hip-Hop Tánc- és Sport Egyesület
ismét kijutott a világbajnokságra
Blero Section
19 fős formáció:
Pénzes Réka,
Tóth Vivien,
Nagy Bettina,
Sajgó Krisztina,
Zeller Henrietta,
Palotási Judit,
Dalmáci Nikolett,
Nagy Nóra,
Győrfi Lea,
Horváth Rihárd,
Balogh Ferenc,
Felszeghy Bence,
Szénási Martin,
Ondrisek Vivien,
Németh Szabina,
Tóth Jennifer,
Vereb Vivien,
Takács Anita,
Fucskó Nikolett

Kistarcsán több éve működő egyesület
ismételten nevezett az ESDU (Europian
Show Dance Union) országos kvalifikációs versenyére. Három kategóriában
(MEIN BLERO’S (7 fős csoport), BLERO
STYLE (12 fős csoport, akik a tavalyi világbajnokságon 5-dik helyezést értek, és
a BLERO SECTION MEGACREW 19 fős
formáció) indultak és mind három kategóriában sikeres kvalifikációt szereztek
a 2013. május 14-től 19-ig tartó Horvátországban (Poreč-ben) megrendezendő világbajnokságra.
A HHIH (Hip-Hop International Hungary) másodszor rendezte meg 2013ban a Las Vegas-i World Hip Hop Dance
Championship magyarországi selejtezőjét.
Két kategóriában MEIN BLERO’S (7 fős
csoporttal) a Hip-Hop International Hungary világbajnoki selejtezőn I. helyezést ért
el, és ebben a kategóriában sikeres kvalifikációt szerzett 2013. augusztus 6-tól 11-ig
LasVegas-ba megrendezendő világbajnokságra. A BLERO SECTION (19 fős formációval) az 5. helyen végzett.
Ezeket az eredményeket a sok edzésnek
és a csapattagok kitartásának, és persze
edzőnknek, egyben barátunknak, Aradi
Bernadettnek (BLÉRONAK) köszönhetjük.
Ez a két verseny nagyon sokba kerül, a versenyzők támogatására minden segítséget
szívesen fogadunk! A segítséget előre is
köszönjük!
Információ:
Aradi Bernadett: tel: +36793657089,
email: aradi.detti@freemail.hu
Tóth Vivien

Blero Style 12 tagu csoport tagjai:
Nagy Bettina, Tóth Vivien, Sajgó Krisztina, Kertész Mónika,
Ondrisek Renáta Palotási Judit, Nagy Renáta,
Zeller Henrietta, Győrfi Lea, Dalmáci Nikoletta,
Felszeghy Bence, Horváth Szabolcs

Mein Blero 7 tagu csoport tagjai:
Tóth Vivien, Nagy Bettina,
Pénzes Réka, Sajgó Krisztina, Zeller
Henrietta, Felszeghy Bence,
Dalmáci Nikoletta

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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Segíthetünk? 2. rész

Családsegítő Szolgálat tevékenysége - Idősek nappali ellátása

Sorozatunkban az Alapszolgáltatási Központ alegységeinek:
a családsegítő szolgálatnak, a gyermekjóléti szolgálatnak, a
házi segítségnyújtásnak, az idősek nappali ellátásának, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnak és a szociális étkeztetésnek a működését szeretnénk bemutatni a lap olvasóinak.

Intézményünk 2013. május 2-tól új szolgáltatást indít el, az „Idősek nappali ellátását”. Az idősek klubja a szociális és mentális
támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál. Segítséget nyújt hivatalos ügyek intézésében és az idősek életminőségének megőrzésében, javításában. Az idősek klubja keretében nappal igénybe
vehető szolgáltatást nyújtunk a saját otthonukban élő, egészségügyi állapotuk és, vagy idős koruk miatt önmaguk ellátására
részben képes kistarcsai lakosok számára.
A szolgáltatás célja a napközbeni tartózkodás, a társas kapcsolatok kialakítása, ápolása a hasznos időtöltés mellett, a higiéniai
szükségletek biztosítása.

Az Alapszolgáltatási Központ
Családsegítő Szolgálata meghirdeti
I. Tavaszi-nyári ruhagyűjtő kampányát!
Köszönettel fogadjuk azokat a kifejezetten szezonális (most
tavaszi, nyári) tiszta, jó állapotú, még hordható, a rászorulók
részére felajánlható női, férfi – és gyermekruhákat, cipőket,
lakástextíliát (törölköző, ágyneműhuzat, függöny, asztalterítő,
ágytakaró) melyek folt- és szakadásmentesek.
A kampány időpontja: 2013. május 2-31.
Átvétel helyszíne:

Alapszolgáltatási Központ
2143 Kistarcsa Batthyány u. 2/a.

Átvétel időpontja:

hétfő-kedd: 08.00–16.00,
szerda: 08.00-18.00,
csütörtök-péntek: 08.00–14.00

Kapcsolattartók:

Marlok Mónika, Páli Valéria

Tekintettel arra, hogy tárolási kapacitásunk nagyon szűkös,
nem szezonális (őszi, téli) ruhanemű átvételét és tárolását nem
tudjuk megoldani. Megértésüket köszönjük!
„…Tégy minden jót, amit
Megtehetsz,
Ott, ahol vagy,
Úgy, ahogy teheted,
Akkorát, amekkorát tehetsz,…”
(Sík Sándor)

Célunk az igénybevevők részére állapotuknak megfelelő napi
életritmust biztosító közösségi szolgáltatások nyújtása.
A szolgáltatást igénybevevőknek lehetőségük van az alábbi foglalkozásokon való részvételre:
• kézműves foglalkozás,
• zenehallgatás,
• filmklub,
• egyéb szabadidős-és memóriafejlesztő tevékenységek,
vetélkedők,
• társasjáték,
• segítő beszélgetés.
A szolgáltatást minden munkanapon 8-14 óráig lehet igénybe
venni.
A szolgáltatás térítésköteles, a térítési díjat Kistarcsa Város Önkormányzata helyi rendeletében szabályozta. A szolgáltatás
igénybevételéhez szükséges nyomtatványok átvehetők az intézményben.
Intézményünk sok szeretettel várja az érdeklődőket!
Alapszolgáltatási Központ

Családsegítő Szolgálat
klubfoglalkozásai
Az Alapszolgáltatási Központ Családsegítő Szolgálata (2143
Kistarcsa, Batthyány u. 2/a. Csigaházzal szemben) 2013. májusától kétféle klubfoglalkozást indít a kreatív tevékenységet
kedvelő, napközben illetve délután szabadidővel rendelkező
felnőttek részére havi 1 alkalommal.

Kézműves klub

Időpontok: 2013. május 8. szerda 10.30 – 12.00 között
2013. június 12. szerda 10.30 – 12.00 között
S hogy mit csinálunk ezeken a foglalkozásokon? „Előszedjük”
az elfeledett technikákat, alapanyagokat, eszközöket (varrás
kézzel, horgolás, hímzés pl.), mutatunk egyszerűen kivitelezhető nagyszerű ötleteket, melyeknek nincsen drága alapanyag
igényük. S persze lehetőségeinkhez mérten szívesen valósítjuk
meg a jelenlévők ötleteit, kívánságait is.

Recykling Klub

Időpontok: 2013. május 29. szerda 16.00 – 17.30 között
2013. június 26. szerda 16.00 – 17.30 között
Ezeken a szerdai délutánokon pedig kipróbálunk néhány
újrahasznosítási ötletet (pl. PET palack, gombok, újságpapír),
megosztjuk nagyanyáink háztartásban alkalmazott szereinek
modernizált használatát és lelőhelyeiket (pl. mosószóda, olívaolaj, ecet, méz).
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
További felvilágosítást Marlok Mónika és Páli Valéria ad a
28-472-225-ös telefonszámon vagy személyesen az intézményben.

Mindenféle használt
szerszámot vásárolnék!

ARANYKAVICS DÍJ – Pályázat érettségizőknek

Satuk, kalapácsok, kulcsok, trafók,
eszterga szerszámok, vezetékek, kisgépek.

A Kistarcsai Kulturális Egyesület idén is kiírja az Aranykavics Díj pályázatot, melyre
Kistarcsán lakó, érettségiző fiatalok pályázhatnak. A pályázatokat elektronikus úton
kell benyújtani. Beadási határidő: 2013. május 25. 24 óra.
Bővebb információ: www.kike.hu, kike@kike.hu, 28/470-926 (Kereszti Ferenc).

06-30-590-04-55
Kiszállás díjtalan!
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MÁRCIUS 15-EI MŰSOR A SIMÁNDYBAN
Iskolánk tanulói és pedagógusai idén is
méltó módon tisztelegtek az 1848-as forradalom és az 1849-es szabadságharc emlékének. Immár 165 év telt el azóta, hogy
történelmünk egyik legfelemelőbb napjait
élte át nemzetünk, de az akkori lelkesedés
mit sem vesztett erejéből, fényéből máig
sem. Bizonyíték erre harmadik osztályos
diákjaink lelkes, heteken át tartó készülődése tanítóik vezetésével.
A műsor forgatókönyvének összeállítása, rendezése a tanító néniket: Csomor Anikót, Jankovné Szedmák Évát,
Kunsztné Kiss Katalint, Kocsis Györgynét
és Pákoliczné Szalafai Henriettát; a táncok
betanítása Kelemen Zsuzsanát; a stilizált

Köszönjük, hogy ez a szép zenés irodalkorhű jelmezek az anyukák, nagymamák
keze munkáját dicsérték. Külön dicséretet mi összeállítás igazi időutazása minket is
érdemel a szereplő gyermekek felkészült- a „pesti utcára” varázsolt!
Jutasi-Varró Diána Ildikó, igazgató
sége, biztos szövegtudása.

Környezetismeret óra a múzeumban
A tavaszi szünet előtt iskolások lepték el
a Mezőgazdasági Múzeum új kiállítását.
Simándys gyerekek látogattak el és tanítóik tartottak nekik környezetismeret órát. A
kiállításon interaktív formában ismerkedtek a tanulók az érzékszervekkel. Többféle
megközelítésből szereztek ismereteket és
tapasztalatokat érzékszerveink kialakulásáról, működéséről.
A kiállításon a gyerekek csoportokba
szerveződve a bejáratnál kapott füzetben
található kérdésekre keresték a válaszo-

kat. A helyesen kitöltött feladatlapokért ajándékokat kaptak.
Ezután rövid sétát tettünk a múzeum állandó kiállításán is. Megismertük a mezőgazdaság fejlődését
az őskortól egészen napjainkig. Betekintettek a gyerekek honfoglaló
őseink szálláshelyére is. Az iskolába visszaérve jólesett a finom ebéd,
majd az ajándékba kapott puzzle-t
rakták ki, ami a múzeum helyszínét, a Vajdahunyad várát ábrázolta. Érzékszervekkel ismerkednek a tanulók

Tóth Zsombor iskolánk tanulója országos bajnoki címet szerzett rúdugrásban

Tóth Zsombor

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

Iskolánk 8.a osztályos tanulója, Tóth
Zsombor az Ikarus BSE Atlétika Szakosztályának versenyzőjeként márciusban kiemelkedő eredményeket ért el országos, és
nemzetközi versenyeken.
Sikerei alapján már tavaly kiérdemelte
az aranyjelvényes atléta címet. Idén március 9-én a SYMA Csarnokban megrendezett
Fedettpályás Serdülő Országos Bajnokságon rúdugrásban 340 cm-rel magyar bajnoki címet szerzett, 60 m gátfutásban 3., az
összetett bajnokságban (60m gát, távolugrás, súlylökés, magasugrás, 1000 m futás)
pedig 5. helyen végzett.
Március 17-én a Dortmundban megrendezett nemzetközi atlétika versenyen
2. helyet szerzett a 4x100 váltó tagjaként,
egyénileg pedig 60 m gáton és magasugrásban is ezüstérmes helyen végzett (172
cm – egyéni csúcs!). Súlylökésben pedig a
4. lett.
Eredményeivel jelentősen hozzájárult
ahhoz, hogy a budapesti válogatott nyolc
ország csapatát legyőzve megszerezte az I.
helyezettnek járó kupát.
Gratulálunk és további szép sikereket
kívánunk!
Jávor Mária

Zsombor a dobogó legfelső fokán

kistarcsai híradó
híradó
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Tájékoztató az óvoda működéséről

Megkezdődik európai uniós pályázatból
a Tölgyfa Óvoda felújítása
(„Tölgyfa Óvoda bővítése, felújítása és akadálymentesítése” elnevezésű, KMOP—4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése kódszámú projekt)

2013. április 9–10-én Ratimovszky Tiborné
óvodavezető és Terázné Malina Ilona tagóvoda-vezető tájékoztatót tartott a Városi
Óvoda Tölgyfa Tagóvodájában.
A tájékoztatón elhangzott legfontosabb
tudnivalók:
1. Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. 04. 24-én megtartandó
ülésén dönt a projekt kivitelezőjéről. Ezt
követően, kerül sor a szerződéskötésre. A
közbeszerzési eljárásban meghatározottak
szerint 2013. május 7-én adjuk át az épületet
teljesen üres állapotban.
2. Az építkezés ideje alatt az óvoda ideiglenesen az Eperjesi út 19. szám alatti, volt
iskolaépületben fog üzemelni. Előrelátha-

5. Május 6-án hétfőn az Eperjesi út 19. sz.
alatt várjuk a gyerekeket.
7. Az óvoda elérhetősége: flottás telefonon: 06-20-376 0667
8. Ebéd befizetés: Gesztenyés Óvodában.
9. Az építkezés teljes ideje alatt, szülői
nyilatkozatok alapján biztosítjuk az óvodai
ellátást.
Kérjük, akik meg tudják oldani gyermekük napközbeni ellátását, ebben az időszakban ne hozzák el őket az óvodába.
Három időszakra mérjük fel a szülői igényeket:
– 2013. április 29-től június 14-ig
– 2013. június 14-től július 26-ig
– 2013. augusztus 29-től szeptember 30-ig
10. Az óvoda átköltöztetéséhez az alábbi
munkákhoz kérnénk a szülők segítségét.
– költöztetéshez teherautó, férfiak a pakoláshoz
– teremrendezés
– takarítás
11. Az óvoda honlapján folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket az óvoda működésével kapcsolatos aktuális információkról.
Ratimovszky Tiborné óvodavezető

tólag 2013. szeptember végén fogunk tudni
visszaköltözni.
3. Az előttünk álló 1 hónapra készítettünk
egy ütemtervet az óvoda átköltöztetésére.
– Első hét (április 8–12.): szülők tájékoztatása, szülői igényfelmérés
– Második hét (április 15–20.): évzáróünnepélyek megtartása
– Harmadik hét (április 22–26.): pakolás, költözködés, takarítás
– Negyedik hét (április 29.–május 3.):
pakolás, költözködés, takarítás
2013. április 5-én a képviselő-testület a VB4. május 2–3. nevelés nélküli munkanapot tartunk – a Tölgyfa Óvoda ezeken a na- Tölgyfa Konzorciumot hirdette ki a kivitelepokon zárva lesz. A Gesztenyés Óvodában zésre kiírt közbeszerzési eljárás győztesének.
(szerk.)
igény szerint tartunk ügyeletet.

Papírgyűjtés a kistarcsai óvodában
Négy nap alatt 32 660 kg gyűjtöttek
Az előző évekhez hasonlóan idén is megszerveztük április elején a papírgyűjtést a
kistarcsai Gesztenyés és Tölgyfa óvodákban. Óvodáinkban évek óta tudatos nevelés folyik a papírgyűjtés környezetkímélő
hatásáról. Az újrahasznosítás fontosságát
már óvodás korban kiemeljük a gyerekek
számára. Természetesen hathatós szülői
közreműködéssel folyt a négy napig tartó begyűjtés. Az idén igazán sikeresek
voltunk. Az elmúlt hetekkel ellentétben,
a papírgyűjtés hetében, hétfőtől – csütörtökig 10 C0 feletti hőmérséklet és száraz
időnk volt, sőt még volt, hogy a napsütésnek is örülhettünk. A felvevőhelyek
előzetes felkutatásának eredményeként
sikerült olyan beszállítót találtunk, aki 19
Ft-ot ígért 1 kg vegyes papírhulladékért.
A Gesztenyés Óvoda mind a 14 csoportja
részt vett ebben a munkában. A gyűjtésben
résztvevő csoportok óvónői szabadidejükben, minden ellenszolgáltatás nélkül segítették a lebonyolítást. Az óvodás gyerekek

is örömmel vettek részt a hozott papír mérésében és a konténerekbe hordásában. Valóságos versenyszellem alakult ki a csoportok között. A megtelt konténereket naponta
cserélte az átvevő cég. Volt, hogy egy nap
kétszer is fordultak. A végeredmény több
mint 28 tonna papír, amit 5 hatalmas teli
konténerben szállították el a Gesztenyés
Óvoda udvaráról.
A tagóvoda csoportjai is részt vettek a
papírgyűjtésben. Így a Tölgyfa Óvodánál
is elhelyeztettünk egy 10 m3-s gyűjtő konténert. Náluk nem lehetett lemérni az egyes
szülők által behozott papírmennyiséget –
mérleg hiányában – ennek ellenére óriási
mennyiségű (több mint 4 tonna) papírhulladék gyűlt össze a kihelyezett konténerben. Az előző évekhez hasonlóan, ez a pénz
is a gyűjtési teljesítmény arányában a résztvevő csoportoknál marad. Felhasználásáról
az óvónők és a szülők közösen döntenek.
Köszönjük a gyűjtésben résztvevő szülőknek a hosszú időn keresztül gyűjtöge-

tett, raktározott, kerülgetett papírt és az
óvoda dolgozóinak az önfeláldozó munkáját.
Kérjük a kedves szülőket, hogy továbbra is gyűjtsék óvodánknak/csoportjuknak
a papírhulladékot, hiszen jövő tavasszal is
szeretnénk folytatni ezt a környezetvédő és
a csoportok számára is kedvező hagyományunkat.
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Kiválóan vizsgáztak a Harmónia Táncklub növendékei

Márciusban egy-egy nyílt óra keretén belül a nyilvános minősítő vizsgára került sor,
mely minden hat évet betöltött táncosnak
ajánlott volt. A táncklub a hagyományos
iskolai keretek nélkül működik (nincs alkalmassági felvétel, és egymás utáni évenkénti csoportbontás, ugyanakkor az alapfokú művészeti iskolák tantervét követve és
részben egyéni nevelői és oktatói stratégiát
kialakítva neveli és oktatja a gyerekeket.)
Mivel a megmérettetés így általában csak
a színpadon néhány percben lehetséges,
általában csak a táncban jártas emberek
tudják felmérni a koreográfiák mögött húzódó technikai tudást és a mozdulatok nehézségi fokát. Ezért szükség volt arra, hogy
a gyerekek egy nagyobb szabású bemutató
alkalmával be tudják mutatni és fel tudják
maguk is mérni hol tartanak a fejlődésben.
Ezen kívül a szülők is tisztában legyenek
gyermekük testi, lelki adottságaival, fejlődésük ütemével a tánc nyelvezetének
sajátosságaival. A gyerekek vizsgáztatása

diplomás, több területen is sok éves tapasztalattal rendelkező táncpedagógusok előtt
történt tanáruk Villámné Kun Veronika
segítségével.
A tánc hatékony eszköze az emberre
nevelésnek. Harmonizálja a testet, lelket,
fogékonnyá teszi a szép befogadására, formálja ízlését magatartását. Ezt a nézőpontot követi a Harmónia Táncklub immár 11
éve és mindezeket figyelembe véve kaptak
vizsgajegyet a gyerekek egyénenként és a
csoportok is egyaránt.
Az életkornak megfelelő mennyiségű
és minőségű inspiráló zenével, az egész
szervezetre kiható különböző tánctechnikákkal (alapozó táncgimnasztika balett és
jazz technika stb.) olyan szintű testi és lelki
fejlődés érhető el a tánc segítségével, mely
más mozgásformákkal szinte lehetetlen.
A tudomány ma már mérhetően bizonyította , hogy a legkomplexebb s ezért sok
esetben a leghatékonyabb
mozgásforma a tánc . Sokkal több mint egy sportteljesítmény. A gyermek
látszólag tánc nélkül is
elvégzi a szükséges testmozgást, de semmiféle
torna, sport, vagy bármi
más társas és egyéb játék
nem ér fel testet és lelket
fejlesztő jótékony hatásával. A rendszeres irányított mozgás lehetőséget
biztosít az idegrendszer
fejlődésére, érési folyamataira, mely fejlődése által
újabb és újabb mozgásformák megjelenését teszik
lehetővé, ugyanakkor kiegyensúlyozottság és a
harmónia érzésének eléréséhez is hozzásegít.
A vizsgajegyek nemcsak a magatartást
szorgalmat, hanem a beleélő képességet, a
belső motivációt, fegyelmet és a kitartást is
tükrözték, azt is ki mennyire képes a belső
megnyilvánulás külsővé tételére vagyis az
önkifejezésre a tánc sajátos nyelvezetén ke-

A fotók tavaly a 10 éves jubileumi gálaműsoron
készültek

resztül. Ezen felül mindenki személyre szóló jellemzést is kapott, hiszen az előbbieket
figyelembe véve nem lehet kizárólag számokkal mérni a teljesítményt . A kollegák
egyetértettek abban, hogy életkorukban is
különböző és más-más kreativitással és
tehetséggel rendelkező, gyerekekből nehéz
homogén egységes színpadképet kialakítani, ezért nagy figyelmet fordítottak az
egyénre és képességeik kiemelésére.
Összességében a gyerekek jól szerepeltek, sokuk kiváló minősítést kapott mely
eredmény lehetővé teszi akár nívós táncversenyeken való szereplést, akár táncművészeti iskolában való továbbtanulást.
Erre a sikerre nem is kellett sokáig várni,
hiszen a többszörös túljelentkezés ellenére
a budapesti Dózsa György Gimnázium és
Táncművészeti Szakközépiskola kortárs
modern és színpadi tánc szakára felvételt
nyert a haladó csoportból Soós Orsolya,
Vicsotka Nikolett, és Villám Regina 8. osztályos tanulók. Gratulálunk!
Villám Vera
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Nyugdíjas locsoló bál
Mostani előadásuk címe alkalomhoz tot varázsolt a színpadra, majd a műsort a
illően a „Húsvéti locsolkodás” címet Rozmaring Népdalkör zárta. A komoly és
viselte. Esztike és Tercsike néni olyan vidám produkciók után mindenki jóízűen
kocsmai dalokat énekelt, amit bárme- elfogyasztotta a Nosztalgia Étterem által kélyik ivóban megirigyelhettek volna. szített vacsorát és késő estig tartott a táncos
Rózsika néni tavaszi népdalokkal lé- mulatozás, ahol Bőröndi Pista bácsi a telepüpett fel. A Rozmaring Színjátszó Kör lés díszpolgára játszott a vendégeknek. Az
újabb produkciója láttán egyértelmű- Őszirózsa Nyugdíjas Klubnak közel százen látszott, hogy nem fogytak ki az húsz tagja van, a vezető Csendes Mihályné
ötletekből, ugyanis színpadra vitték (Annus néni), aki a Rozmaring vezetője is.
Szenes Iván szerzeményét „A jamaicai Évente négy nagyobb rendezvényt szervezPoldár
trombitás”-t. Csendes Mihályné (An- nek. 
„A jamaicai trombitás” Annus nénivel és Marika nénivel
nus néni) és
Pecsenyiczk i
(Marika
Április 18-án délután négy órára megtelt a Mihályné
playback-re
Csigaház. A minden évben hagyományosan néni)
megrendezett táncos esten először mindig úgy mozogtak, tromműsort adnak a nyugdíjas csoportok, majd bitáltak, mókáztak
a vacsorát követően este nyolcig táncolnak mint Bodrogi Gyula
a vendégek. Ez most is így volt! Erre a bálra és Woith Ági. An�másfél órás műsorral készültek az Őszirózsa nyira tökéletes és
volt
Nyugdíjas Klub tagjai. Először a Szeretet szórakoztató
Népdalkört szólította a színpadra Lukács az előadás, hogy a
visszaLászlóné, Kati néni a bál háziasszonya, akik közönség
egy népdalcsokrot adtak elő. A Rozmaring tapsolta őket. Ezt
Színjátszó Kör tagjai minden egyes alkalom- követően a Szeretet
mal külön humoros paródiával készülnek. Trió Bőröndi Pista
A saját maguk megírt történetek mindig bácsi zenei kíséreténagyon meg tudják nevettetni a közönséget. vel kuplé hangula- Szeretet Trió Bőröndi Pista bácsival
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XXI. Nyuszi Kupa
is láttunk, mint a többszörös válogatott
úszónő Csapó Katalin.
Hét éves kortól felfelé 4x25 m-es gyors
váltóban is összemérhették az erejüket a
csapatok. A legnépesebb mezőny a 2003-as,
2004-es és 2005-ös korcsoportban gyűlt ös�sze. A 25 méteres medencében idén is több
kiemelkedő időeredmény született, több
Váltóverseny győztesei
kistarcsai gyerek is felállhatott a dobogóSzalkai Orsi és Csapó Katalin
ra. A 2006-os fiúk mezőnyében a Simándy
Általános Iskola tanulója, Maczó Levente
A Nyuszi Kupát a legtöbb versenyzőt felMinden évben rekordot döntenek a neve- remekelt – több aranyérmet is begyűjtött,
zők a Nyuszi Kupa úszóversenyen. Most is aki egyébként tavaly óvodásként szintén vonultató (53 fő) Simándy József Általános
Iskola csapata nyerte, Veresegyház előtt (40
így volt, ugyanis a verseny napján április aranyérmes versenyző volt.
13-án 340 nevezés érkezett a szervezőkhöz, végül az indulók létszáma 295 fő volt.
(tavaly 225-en indultak) Most is rajtkőre
álltak gyerekek Veresegyházáról, Kerepesről, Csömörről, a XVI. kerületből, Vecsésről, Nagytarcsáról, Gödöllőről, Aszódról,
új csapatként érkezett a XXI. Nyuszi Kupára a Szentendrei Elevenek SE és a Szigetszentmiklósi Oázis SE. A versenyen hat
korosztálynak - 5 éves kortól egészen a 10
éves korig, fiúknak és leányoknak - szer-

Váltásra várva

vezett úszóversenyt a Városi Tanuszoda.
Négy számban versenyeztek a gyerekek
– 25 m-es gyorsúszásban, 25 m-es hátúszásban, 25 m-es mellúszásban és pillangóúszásban (ez a kilenc és a tíz éveseknél
volt meghirdetve) mérhették össze az erejüket. Az öt és hatéveseknél a váltóversenyben – a gyerekekkel vegyes csapatban
- a szülők is indulhattak. Ennek a versenyszámnak olyan résztvevői is voltak, mint a
világbajnok vízilabdázó Szalkai Orsi, aki
a gyermekével indult a családi váltóban.
Az edzők között pedig olyan hírességeket

A három aranyérmes Maczó Levente a Simándy Általános Iskolából

Jutasi-Varró Diána igazgató asszony
gratulál a győzteseknek

fő). Az érmeket a legnépesebb mezőnyben
Jutasi-Varró Diána igazgató asszony adta
át a versenyzőknek. A verseny megrendezésében hatalmas segítséget nyújtott a Kistarcsai Önkormányzat, a Major Videó Kft.,
a Napról Napra Reklámújság, a Kalmárállvány Kft., az Illés Cukrászda, a Food Base
Kft., és a „trans-o-flex logisztics group”. Az
úszóversenyt Valkai Ferencné az uszoda
vezetője szervezte. (A következő lapszámban részletesen beszámolunk a kistarcsai
versenyzők eredményeiről)
Polgár

Sentinel Hapkido szeminárium
2013. április 20-án a 2. Sentinel Hapkido szemináriumot szervezte meg közösen Hegyes Imre 3
danos taekwondo mester és Kopasz Attila 2 danos taekwondo és 3 danos hapkido mester.
A Hapkido szeminárium célja most elsősorban az önvédelem mellett a földharc és a botos
önvédelem volt. A 6 órás edzést mindenki nagyon élvezte, a kemény edzés mellett a hangulat is
remek volt.
További programjaink és versenyeink:
2013. 04. 27 Országos Forma Bajnokság
2013. 05. 11.Egészség nap 12.45-től Sentinel Taekwondo bemutató
2013. 05. 18.Goldstars Kupa Nemzetközi Verseny, Budapest
2013. 05. 19.Kistarcsai Napok 12.00-tól Sentinel Taekwondo bemutató
Minden kedves érdeklődőt várunk az edzéseinken a Simándy Általános Iskolában, a tagfelvétel
folyamatos. Hegyes Imre 3 danos taekwondo mester 0620/551-0919, www.sentinelse.hu
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Tájékoztatás az ebek kötelező
veszettség elleni oltásáról
az eb széles spektrumú féreghajtó szerrel
való kezelése. Az eb testsúlyának arányában 10 kg/1 db tabletta szükséges.
Aki az állatbetegségek elleni védekezést
elmulasztja, vagyis a kutyáját nem oltatja
be, 45.000,-Ft állatvédelmi bírságra számíthat.
A transzponderrel (mikrochippel) már
korábban megjelölt, de az adatbázisban
nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles a magánállatorvossal az adatbázisban
regisztráltatni. Az adatbázisba történő redr. Csizmadi Sándor állatorvos
gisztráció díja állatonként 200,- Ft, a re2143 Kistarcsa, Malom u. 2.
gisztrált eb adatának megváltozása miatt
tel: 06-30 951-8590
történő adatmódosítás díjmentes.
hétfő – péntek: 17.00 – 21.00 óráig
A transzponderrel megjelölt eb tarszombat: 08.00 – 09-00 óráig
tójának megváltozása esetén az új tartó
vasárnap: 19.00 – 20.00 óráig
az adatváltozást 8 napon belül köteles a
magánállatorvossal az adatbázisban redr. Rédling Tibor állatorvos
gisztráltatni, a transzponderrel megjelölt
2143 Kistarcsa, Váci Mihály u. 2.
eb tulajdonosának, tartási helyének megtel: 06-30 966 8415, 06-28/470-764
változása, vagy az állat elpusztulása esetén
hétfő: 18.00 – 20.00 óráig
pedig az eb tartója az adatváltozást 8 napon
szerda : 18.00 – 20.00 óráig
belül köteles a magánállatorvossal az adatpéntek: 18.00 – 20.00 óráig
bázisban regisztráltatni.
Az eb transzponderrel történő jelölésének
A veszettség elleni védekezés feltételeként kötelező az ebek évenkénti veszettség betartását a jegyző, továbbá a járási állatelleni immunizálása, és ezzel egyidejűleg egészségügyi hivatal ellenőrzi. Az állatorFelhívjuk szíves figyelmüket, hogy az ebek
éves kötelező veszettség elleni védőoltását
engedélyezett állategészségügyi szolgáltató magánállatorvosi rendelőkben, vagy az
állatorvos házhoz történő kihívásával tudják beadatni a kistarcsai lakososok kedvenceik részére.
Városunkban két magánrendelő működik, melyek az alábbi időpontokban várják
a kutyákat és a gazdáikat.

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.

Mezőőr Kistarcsán

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:

vos az eb vizsgálata, kezelése előtt köteles
ellenőrizni, hogy az állat transzponderrel
jelölt-e. Amennyiben az állat nem rendelkezik transzponderrel, azt az állatorvos
és a jegyző egyaránt köteles jelezni a járási állategészségügyi hivatal felé. Az állat
transzponderrel történő megjelöltetésének
elmulasztása 45.000,- Ft állatvédelmi bírságot von maga után.
Kistarcsa Város
Polgármesteri Hivatal,
Igazgatási Iroda

-

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
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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), valamint a Kistarcsai Híradóban.

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző
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ÚJVÁRI FERENC
VASVÁRI KER.SZOLG.BT. "FA"
VÁGOVICS ÉS TÁRSA KFT.
XANDEX KFT.

2143
1131
1131
2143
1165
2143
2143
2143
2143
1042
2144
2142
2142
2143
1163
2143
2143
2143
2143
2143
1164
2143
2112
2143
2143
2143
2143
2143
2143
2143
2143
5231
5231
2143
2143
2143
2141
2094
1022
1022
2143
1135
2143
2143
2143
2143
4026
1139
1139
2143
2143
2615
2615
2143
1136
2143
2143
3763
2143
2143
2143
2143
2143
1156
3525

KISTARCSA
BUDAPEST
BUDAPEST
KISTARCSA
BUDAPEST
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
BUDAPEST
KEREPES
NAGYTARCSA
NAGYTARCSA
KISTARCSA
BUDAPEST
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
BUDAPEST
KISTARCSA
VERESEGYHÁZ
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
FEGYVERNEK
FEGYVERNEK
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
CSÖMÖR
NAGYKOVÁCSI
BUDAPEST
BUDAPEST
KISTARCSA
BUDAPEST
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
DEBRECEN
BUDAPEST
BUDAPEST
KISTARCSA
KISTARCSA
CSŐVÁR
CSŐVÁR
KISTARCSA
BUDAPEST PC.
KISTARCSA
KISTARCSA
BÓDVASZILAS
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
BUDAPEST
MISKOLC

SZABADSÁG ÚT 56.
JÉGGYÁR UTCA 11. II/7.
JÉGGYÁR UTCA 11. II/7.
KÁPOLNA UTCA 44/B.
HUNYADVÁR UTCA 61.
BAROSS GÁBOR U. 50. LC.
DAMJANICH UTCA 12.
DAMJANICH UTCA 12.
BATTHYÁNY U. 07.C. TT 19.
KASSAI UTCA 9. VI. EM. 40.
SZABADSÁG ÚT 117.
ÁRPÁD FEJEDELEM U. 7.
ÁRPÁD FEJEDELEM U. 7.
ARANY JÁNOS U.22.
LOMBOS UTCA 29-31.
RóZSA U. 45.
BATTHYÁNY UTCA 10
BATTHYÁNY U. 10.
HOMOKDŰLŐ U. 26.
SZÉCHENYI U. 43.
GAZDASÁG ÚT 10.
DEÁK FERENC U. 10.
HUSZÁR U. 1. 1/4.
RAKTÁR KRT. 5.
RAKTÁR KRT. 5.
RAKTÁR KRT. 1.
RAKTÁR KRT. 1.
DÓZSA GYÖRGY UTCA 6
SZABADSÁG ÚT 56.
TOLDI MIKLÓS U. 28.
TOLDI MIKLÓS U. 28.
DÓZSA GY. UTCA 155
DÓZSA GY. UTCA 155
NAGYTARCSAI U. 6.
VÖLGY U. 44.
KOSSUTH LAJOS UT 15.
HUNYADI U.21.
KOLOZSVÁR U. 21/23
RÓKUSHEGYI LÉPCSŐ.7.
RÓKUSHEGYI LÉPCSŐ.7.
ARANY J.U.35.
LEHEL ÚT 61.
MÁRIA U. 36.
MÁRIA U. 36.
SZÉCHENYI U 66.
RAKTÁR KRT.5
PÉTERFIA UTCA 4. II/205
FORGÁCH U. 8. I/108.
FORGÁCH U. 8. I/108.
ANDRÁSSY U. 18.
TERÉZIA U.16
MADÁCH U. 1.
MADÁCH U. 1.
RÓZSA U. 45.
HEGEDŰS GY. U.8.IV/2
PF.31.RAKTÁR KRT.5.
PF.31.RAKTÁR KRT.5.
JÓZSEF ATTILA UTCA 2.
DR TIBOLDI JÓZSEF UT.19/a
DR TIBOLDI JÓZSEF UT.19/a
AULICH LAJOS U. 34.
AULICH LAJOS U. 34.
EPERJESI U. 9.
NYIRPALOTA ÚT 62.
ARANY JÁNOS TÉR 1.

Iparűzési adó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Iparűzési adó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Gépjárműadó
Iparűzési adó
Iparűzési adó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Iparűzési adó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Iparűzési adó
Iparűzési adó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Iparűzési adó
Iparűzési adó
Iparűzési adó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Gépjárműadó
Iparűzési adó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Iparűzési adó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Iparűzési adó
Telekadóadó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Iparűzési adó
Iparűzési adó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Telekadóadó
Gépjárműadó
Iparűzési adó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Gépjárműadó
Gépjárműadó
Telekadóadó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Iparűzési adó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Iparűzési adó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Iparűzési adó
Iparűzési adó
Iparűzési adó

480,000.00 Ft
528,900.00 Ft
548,685.00 Ft
500,400.00 Ft
1,413,750.00 Ft
276,695.00 Ft
445,650.00 Ft
41,239.00 Ft
503,941.00 Ft
298,050.00 Ft
504,550.00 Ft
338,100.00 Ft
169,276.00 Ft
203,600.00 Ft
655,900.00 Ft
280,980.00 Ft
243,200.00 Ft
946,595.00 Ft
288,500.00 Ft
1,063,800.00 Ft
248,400.00 Ft
321,998.00 Ft
357,751.00 Ft
574,600.00 Ft
315,000.00 Ft
131,950.00 Ft
468,600.00 Ft
379,500.00 Ft
453,500.00 Ft
199,000.00 Ft
28,686.00 Ft
190,750.00 Ft
21,000.00 Ft
210,300.00 Ft
351,250.00 Ft
351,911.00 Ft
4,338,000.00 Ft
211,590.00 Ft
1,212,200.00 Ft
15,450.00 Ft
511,250.00 Ft
798,650.00 Ft
249,200.00 Ft
76,725.00 Ft
277,260.00 Ft
722,016.00 Ft
324,500.00 Ft
1,408,000.00 Ft
366,420.00 Ft
213,180.00 Ft
489,623.00 Ft
63,900.00 Ft
425,008.00 Ft
369,871.00 Ft
891,750.00 Ft
103,550.00 Ft
240,000.00 Ft
307,765.00 Ft
583,050.00 Ft
32,683.00 Ft
554,961.00 Ft
110,503.00 Ft
304,000.00 Ft
1,080,617.00 Ft
470,609.00 Ft
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Hívők és hitetlenek

Katolikus
Szokták emlegetni: nincs két egyforma
ember. Valóban így van. Az apostolok között is különböző jellemekkel találkozunk.
Júdás, áruló lett, és kételkedett Jézus irgalmában. Pétert túlzott önbizalma tagadásba
sodorta. Jánosban volt a legszilárdabb a hit,
és a szeretet. Tamás a kételkedő apostol,
akinek a legnagyobb tábora van. Jézus nem
ítéli el Tamást, bizonyítékokat ad, és megmutatja neki sebeit.
Nemcsak Jézus idejében voltak hívők
és hitetlenek, hanem a mi életünkben is.
Ledönthetetlen válaszfal van közöttük, és
mégis egymás mellett kell hogy éljenek.
Amit szentnek tart az egyik, mosolyog
rajta a másik. Az egyik gyakorolja hitét,
a másik fölöslegesnek tartja. Templomba
megy az egyik, a másik elveszett időnek
tartja. Íme a két világ: a hívők és a hitetlenek. Az katolikus egyház a húsvét utáni
vasárnap, a kételkedő Tamást állítja hívei
elé. Példája nyomán nézzük a két világhoz
tartozókat.
Egy francia író „Istentagadó imája” címmel így ír egy hitetlen emberről: Bementem a
templomba, és így imádkoztam. Tagadlak téged,
és büszke nyakamat nem hajtom meg előtted. Itt
vagyok a házadban. Ha valóban létezel, küldj
villámcsapást rám, büntess hitetlenségemért. És
ha a villám lesújtana rám, utolsó erőmmel kiáltanám: valóban létezel, bűn volt tagadni téged.
De nem jön a villám, tehát nem is létezel. Ször-

Református
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nyű istenkáromlás. Itt nem volt istenhit,
de még józan emberi gondolkodás sem. Jó,
hogy Isten türelmes volt hozzá. Így tudta
bűneit jóvátenni egy szerzetesházban.
A londoni Szent Pál templomban sok
előkelő embert temettek el. Az egyik márványtáblán ez a felírat olvasható: „Kételyek
között éltem, bizonytalanságban halok
meg, és nem tudom hová megyek.” Ennél
gyászosabb sírfeliratot nem lehetett volna találni. Mert mit ér, ha mindent tudok
életemben, csak azt nem, hogy miért élek.
Mit ér a földi dicsőség, hírnév, ha bizonytalanságok között halok meg. A hitetlen
embernek is van világnézete, mint a pénz,
a hatalom, az érvényesülés vagy a könnyelmű élet. Ezek azonban boldogtalanságban
hagyják az embert.
A másik világnézethez a hívő emberek tartoznak. Az egyén és a közösségben
élők életében is döntő szerepet tölt be a hit.
Gondoljunk arra, hogy mit jelent egy népnek, egy közösségnek, ha áldozatkész, becsületes, kötelességteljesítő, vallásos, hívő
polgárai vannak. Olyan emberek, akik körömszakadtáig teljesítik kötelességüket, ott
ahol, ahová az élet állította őket. Teljesítik
kötelességüket, mert a hitük ezt követeli,
mert lelkiismeretük ezt sugallja. Ezzel az
élettel szereznek jogot az örök életre.
Hívő emberek kellenek, akik józan becsületes vallásos életet élnek. Akiknek

tiszta a kezük és az életük. Hívő emberek,
akiknek a vállát szintén nyomja a mindennapi élet gondja, munkája, de nyugodt
megadással hordozzák a mindennapi élet
terhét. Ezzel a magatartásukkal rendíthetetlen oszlopaivá válnak a társadalmi életnek, mint a kariatidák voltak a régi görög
templomokban.
Mik voltak azok a kariatidák? Női szobrok az oszlopok helyett. A régi görög templomoknál sokszor lehetett látni fönséges
női szobrokat az úgynevezett kariatidákat,
amelyek magasba emelt fejjel hordozzák a
templom tetőszerkezetét. Óriási súly nehezedik rájuk, de homlokuk, arcuk, egész
testtartásuk másról tanúskodik. Valami
csodálatos öntudat, büszkeség, ömlik el rajtuk. Mintha az anyag lefelé nyomó szörnyű
terhéből nem is éreznének semmit, hiszen
ők a templomot emelik magasba. A hívő
ember is a közösségi élet nehéz terheit képes erős lélekkel hordozni.
Bárcsak több hívő, vallásos ember lenne, akik vinnék a közösségi élet terheit.
Nagy baj, hogy az önkényuralom idején
kegyetlen adminisztratív eszközök miatt
megfogyatkozott számuk. Biztos, hogy
ma máshol állnánk a gazdasági életben, a
pénzkezelésben, a munka becsületességében, és mindenben, ha több vallásos, hívő
ember élne a társadalomban.
Somlai József nyugdíjas plébános

Május 7-10. az evangélizáció hete
Fónagy Miklós vendégszolgálatát várja a gyülekezet

A kistarcsai és a kerepesi református gyülekezetek közösen
tartanak áldozócsütörtök hetében, május 7-10-ig (keddtől-péntekig) esténként 18.30-kor evangélizációt. Kedden és szerdán a Szilasligeti Közösségi Házban, csütörtökön és pénteken a kistarcsai
templomban.
Ebben az esztendőben gyülekezetünk korábbi lelkésze, Fónagy
Miklós nyugdíjas esperes úr hirdeti az igét Dániel könyve alapján a helytállásról, megmaradásról, hűségről és Isten oltalmáról
szólva. A Biblia ezen könyvében található az a szakasz, aminek
rövidített formáját talán mindenki ismeri: „Megmérettél és kön�nyűnek találtattál.” Így szól a teljes ige:
„Mene, mene, tekel, ú-parszin. Ez pedig a szavak magyarázata:
a mene azt jelenti, hogy számba vette Isten királyságodat, és véget
vet annak. A tekel azt jelenti, hogy megmért téged mérlegen, és
könnyűnek talált. A peresz azt jelenti, hogy felosztotta királyságodat, és a médeknek meg a perzsáknak adja.” (Dániel 5, 25-27)
Fónagy Miklós nyugdíjas esperes úr 1971 és 1989 között 18 esztendőn át volt gyülekezetünk lelkésze. Örülünk, hogy újra hallhatjuk szolgálatát és várjuk a vele való találkozást.
Az evangélium görög szó a Jézusról jó hírt jelenti. Az
evangélizáció pedig az az istentisztelet, amelyen a bátorító, az elgondolkoztató, a reménységet ébresztő jó hír hangzik el olyan formában, hogy mindenki megértse az is, aki talán még soha sem járt
református templomban. Az érdeklődők számára nagyon jó, hogy
az első két estét a Szilasligeti Közösségi Házban tartjuk. Talán
könnyebb az első lépést így megtenni, bár a református templomban sincs semmi, amitől tartania kellene annak, aki először belép.
Az evangélizáció előkészítése: közös feladatunk!
10. alkalommal tartjuk meg evangélizációnkat áldozócsütörtök
hetében. Az első hét évben a csömöri és a nagytarcsai evangélikus

testvérekkel tartottuk meg közösen e szép tavaszi sorozatot. Amióta viszont létrehoztuk a Csömör-Nagytarcsa önálló református
gyülekezetet, azóta ők az élet természetes rendje szerint külön
tartanak evangélizációt is. Akik ezeken évről évre részt vettek,
tanúsíthatják, hogy a lelki feltöltődés és megerősödés alkalmai
ezek az esték. Sokkal többet kapunk, mint ami áldozatot hozunk!
Háromféle segítséget kérünk Testvéreinktől az evangélizáció
előkészítésében.
Mindenek előtt azt, hogy imádkozzunk érte! Ne feledkezzünk
meg naponként könyörögni azért, hogy Isten adjon élő üzenetet az igehirdető szájába! Szentlelkével készítse elő szíveinket a
hallott Ige befogadására, hogy ne úgy menjünk haza esténként,
ahogy jöttünk, hanem mindig értsük meg Isten hozzánk szóló
üzenetét!
Segítséget kérünk a hívogatásban, plakátok szórólapok elhelyezésében. Ne elégedjünk meg azzal, hogy „én jövök!” Mindenki
érezze küldetésének, hogy hozzon magával újakat is!
Kérem az autós Testvéreket, hogy fogadják be a nem-autósokat,
majd vigyék is vissza őket!
Kistarcsáról is várjuk a Testvéreket, hogy jöjjenek át kedden és
szerdán az evangélizációra Szilasligetre! Minden este 6 órakor
Kistarcsán a templomunk előtt találkozunk, onnan visszük át autóval azokat, akiknek nincs gépkocsijuk. A legegyszerűbb HÉVvel a szilasligeti megállóig utazni. Onnan gyalog kettő percre, a
megálló alatt a lépcsősor tövében áll a Közösségi Ház.
Azzal az igével hívunk mindenkit szeretettel, amely Dániel
könyve utolsó fejezetében olvasható:
„Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok mindörökké.”
Riskó János lelkész
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Speedfitness
Kistarcsa, Szabadság út 54. Zsófialigeti HÉV megállónál
Bejelentkezés: 06-70 277-5565 www.mayafitness.com
ved d át a tavas z len d ü le té t
és vált s s ebes s ége t Te i s!
Már heti 2 x 20 perc ráfordítással elérheted céljaidat, legyen a cél
fogyás, erősítés, alakformálás, vagy akár rehabilitáció:
- ajánlott műtét előtt és műtét után!
- ízületkímélő,
- idősebbek is elkezdhetik!
Mivel a speedfitness edzés egyszerre dolgoztatja meg a has, a kar,
a mellek, a combok, a fenék, a váll és a hát izmait, nem kell órákat
tölteni azzal, hogy minden testrészre külön figyelmet fordítsunk.
20 perc színtiszta izommunka – anélkül, hogy az inakat és
ízületeket terhelnénk – és mindez egyenesen a következőket
eredményezi:
• napokig tartó fokozott kalóriaégetés
• a csökkenő súly
• cellulit mértékének javulása
• jobb közérzet
• állóképesség-, erőnlét növekedése
• vitalitás fokozódása

Tavaszi bérletakciónk:
5 alkalom: 25 000,- Ft
8 alkalom: 35 000,- Ft
Havi bérlet: 40 000,- Ft

10+3 alkalom: 55 000,- Ft
20 alkalom: 80 000,- Ft
Próbaedzés: 3 000,- Ft

(max. heti 2 alkalom)

Most 10 alkalomra szóló cellulit bérlet 30 000,- Ft

Termelői magyar méz! Balaciné Erika Méhész, Kistarcsa Holló u.19 tel:
06-30-869-5261
Sürgősen kiadó Kistarcsán 36 m2-es 1,5 szobás ízlésesen berendezett, felújított, bútorozott lakás
50.000Ft/hó lakbér, 2 hónap kaució, közös költség 15.000 Ft/hó (fűtéssel). Érd.: 06-20-5121-857

APRÓHIRDETÉS

kistarcsai híradó 
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2

128 m RAKTÁR KIADÓ 76.800 Ft + ÁFA
2
50 m IRODA KIADÓ 40.000 Ft + ÁFA
450 m2 RAKTÁR vagy BEMUTATÓTEREM
KIADÓ 360.000 Ft + ÁFA
2
2
350 m MÛHELY 1200 m telken ELADÓ
Irányár 29.000 000 Ft

Kistarcsán, Fonalgyár, TEREBESS CENTER
06-28-507070 • 06-30-961-0412

KOCSIS TÜZÉP KISTARCSA
2143 Kistarcsa, Móra Ferenc u. 81.

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

Minden, ami

építőanyag…

…alaptól a tetőig
– zsalukövek, betongerendák
– béléstestek, kertépítők
– téglák, Ytong termékek
– üveggyapot, kőzetgyapot
– nyílászárók, tetőtéri ablakok
– gipszkarton rendszerek
– tetőcserepek, fenyőfaáru
– vasáruk, sóder
– térkövek
– kémények
– cement, mész,
– csemperagasztók

hasított tüzifa folyamatosan kapható!
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IMPLANT ÉS KOZMETIKAI
FOGÁSZAT
• a város határ közelében, főút mentén,
ingyenes parkolóval
• professzionális orvos csapat
nemzetközi diplomával
• családias környezet,rugalmas
időpont egyeztetés
• felnőtt- és gyermek fogszabályozás
• ingyenes állapotfelmérés,
teljeskörű garancia

kistarcsai híradó

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

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

• versenyképes árak

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

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

AKCIÓ!
10 cm vastag
komplett rendszer
br.

2599 Ft/m²

www.vitalitasfogaszat.hu
Kohajda Péter őstermelő
saját húsfeldolgozójában
házias készítményekkel várja
vásárlóit!!!
KÉTHETENTE FRISS
VÁGÁS!
- friss sertéshús,
- hurka, kolbász,
- disznósajt,
- kenőmájas,
- füstölt áru,
Kistarcsai és környékbeli ízek,
mesterséges adalékanyagoktól és
tartósítószerektől mentes termékek!

Friss hús értékesítés

minden második héten:
május 3-án és 17-én pénteken 12-18-ig
május 4-én és 18-án szombaton 8-12-ig
Füstölt áru minden hétvégén!
pénteken 12-18-ig, szombaton 8-12-ig

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

kistarcsai híradó 
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Miért érdemes
Fundamenta lakásszámlát
nyitnia?
Megtakarításait az állam befizetései 30%-ával, de legfeljebb évi 72 000 Ft-tal
támogatja
Kamatadó-mentes befektetési forma, egyes megtakarításokra akár évi 10,56%-os
garantált hozam is elérhetô
Forint alapú lakáskölcsön a megtakarítási idô után, évi fix 3,9%-os (referencia THM
5,23%) kamattól
Futamidôtôl függôn akár 8 000 000 forinthoz is juthatsz megtakarításai és kölcsönünk
segítségével, mely összeg családtagodra kötött szerzôdésekkel - négytagú család
esetén - 32 000 000 forintot is elérheti.
Az összeg számos lakáscélra felhasználható új és használt ingatlan vásárlásra,
vagy felújításra, modernizálásra, legyen szó ablakcserérôl vagy új konyhabútor
beépítésérôl.
Plusz egy havi megtakarítás akció!
A Fundamenta-Lakáskassza plusz egy havi megtakarítást kínál azoknak, akik 2013.
március 22. és 2013. május 16. között nyitnak új lakásszámlát.
A bónusz összege elérheti akár 20 000 Ft-ot is!
Az akció részletei:
10 000 Ft vagy a fölötti havi megtakarítás esetén érvényes az akció.
A plusz egy havi megtakarítást – rendszeres megtakarítást feltételezve a szerződéses összeg kiutalásakor írjuk jóvá.
Nem vehet részt az akcióban, aki a megtakarítási idôszakban áthidaló kölcsönt
igényel.
A teljes akciós hirdetményt letölthetô
a www.posta.hu/fundamenta-lakastakarek-akcio oldalról.
Szerződéskötés helye: 2143 Kistarcsa, Iskola u. 6.
06-28/470-841

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
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6 hónapos kamatmentes AKCIÓ!!!
0 % THM
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