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A város hírei

kistarcsai híradó

Csökkentette a képviselőtestület a talajterhelési díjat

II. Kakasfôzô fesztivál
Kistarcsán
Kistarcsa Város Önkormányzata
augusztus 20-án ismét megrendezi

a KAKASFŐZŐ FESZTIVÁLT
A helyi fellépők mellett idén szerepel az Irigy Hónaljmirigy,
a napot pedig egy hatalmas tűzijátékkal zárják.
További részleteket következő lapszámainkban
és a város honlapján olvashatnak majd!

Álláspályázat- családgondozó gyermekjóléti szolgálat
intézményegység munkakör betöltésére
A munkavégzés helye:
A pályázatok benyújtásának módja:
2143 Kistarcsa, Batthyány utca 2/a.
• Postai úton, a pályázatnak a Alapszolgáltatási
Pályázati feltételek:
Központ címére történő megküldésével (2143 Kistar• főiskola, szociálpedagógus, szociális munkás,
csa, Batthyány utca 2/a.) Kérjük a borítékon feltüntetni
• a szakterületen szerzett szakmai - legalább 3-5
a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
év szakmai tapasztalat,
614/2013, valamint a munkakör megnevezését.
• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalma• Elektronikus úton Pálfi Kálmánné intézményzások),
vezető részére az alapszolg@invitel.hu címen
• szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettsé- keresztül
get igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyít• Személyesen: Pálfi Kálmánné intézményvezető,
vány
2143 Kistarcsa, Batthyány utca 2/a. .
A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázat elbírálásának határideje:
2013. június 13.
2013. június 14.
Részletes kiírás a város honlapján: www. kistarcsa.hu

Tájékoztatjuk a talajterhelési díjkötelezettséggel érintett adózókat, hogy Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a lakossági terhek csökkentése
érdekében a talajterhelési díj csökkentéséről döntött. Emellett - magánszemélyek esetében - a 2012. évi talajterhelés
díjbefizetési határidejét 2013. március
31-ről 2013. augusztus 31-re változtatta.
A jelzett időpontig pótlékmentesen lehet
a befizetést teljesíteni.
A rendeletmódosítás értelmében a 2012.
február 1-től számított talajterhelési díj ös�szegéből 80%-os mértékű díjkedvezmény
illeti meg a természetes személy kibocsátót.
Ez alapján a 3.600,- Ft/m3 díj helyett 720,Ft/m3 díjat kell megfizetni a jelzett időszak
vízfogyasztása után. A díjkedvezmény elszámolását az önkormányzati adóhatóság
a kibocsátó bevallása alapján számolja el,
melyről az adózó részére 2013. május 31-ig
értesítőt küld.
Kérjük a talajterhelési díj bevallását elmulasztott adózóinkat, hogy a jogkövetkezmények elkerülése érdekében soron
kívül pótolják bevallási kötelezettségüket!
A díjkötelezettséggel kapcsolatosan az
adócsoport ügyintézője félfogadási időben
(hétfőn 8 órától 18 óráig, szerdán 8 órától
16 óráig) készséggel áll adózóink rendelkezésére.
Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal
Adócsoport

Mozaik kerül Szent Imre szobra elé Elhagyott hulladék - nem szép látvány!
Az önkormányzat anyagi támogatásával megkezdte a Kistarcsai
Kulturális Egyesület (KIKE) a Szent Imre tér felújítását
A KIKE a Szent Imre szobor elé
3,5 méter átmérőjű kavicsmozaik elkészítését határozta el.
A kavicsmozaik elkészítésével
egyidejűleg a szobor környezetének megszépítésére is javaslatot tettek. A mozaikot és
a szobrot harang alakú díszkő
burkolat
fogja majd közre.
A szobor
két
oldalán
kandelábert és két
padot helyeznek el. A téren
levő járdát is
megújítják. Ezzel egyidőben
megmagasítják
és megtisztítják a szobor
talapzatát
és magát a
szobrot is
renoválják.
A mun-

kák elvégzésével párhuzamosan elkészül a megvilágítás is.
A tulajdonos önkormányzat
elképzeléseivel találkozott a
KIKE felújítási programja, és a
sikeres megvalósítás érdekében 500.000.-Ft készpénzzel, és
kb. 500.000 Ft- természetbeni
ado m á n nya l
(90 m szegélykővel és 55 m2
viacolor
térburkoló kővel)
támogatta
a
térrendezést.
Az anyagi támogatáson
felül a munkák
a
Városüzemeltetési Iroda közreműködésével és
szakmai segítségével
készülnek.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a háztartásokban keletkező
hulladék elszállítására a KIVÜ Kft. által biztosított közszolgáltatást mindenkinek igénybe kell vennie, ennek megfelelően a hulladékok közterületen,
vagy más tulajdonát képező ingatlanon történő elhagyása, lerakása tilos!
A hulladékról szóló hatályos jogszabály alapján a hulladék tulajdonosát terheli az általa elhagyott hulladék elszállíttatásának valamennyi
költsége! Emellett a Büntető Törvénykönyv szerint szabadságvesztéssel büntetendő az, aki arra a célra
hatóság által nem engedélyezett helyen hulladékot helyez el.
Előfordulhat, hogy az ingatlanon a havi rendszerességgel keletkező hulladékon túl többlet hulladékmennyiség keletkezik, ilyen esetekben annak elszállíttatása kizárólag a KIVÜ Kft. által forgalmazott
köztisztasági zsákban lehetséges. A zsák térítési díj ellenében beszerezhető a KIVÜ Kft. telephelyén (2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos u. 23.).
Kérünk minden kistarcsai lakost, ügyeljen környezete tisztaságára, és az előírásoknak megfelelően gondoskodjon a hulladéka
elszállításáról!

Deáktanya programjai

2013. június 6. Németh Ákos: Vándormadarak
2013. június 13. Róka Szabolcs: Az énekmondó
2013. június 20. Benke Géza: Mont Blanc
2013. június 27. Kovács Zsolt: Természetfotózás

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

kistarcsai híradó 

Hősök Napja
Még tartott az I. világháború, amikor elrendelték
a hősökről való megemlékezést, később nemzeti
ünnep is volt május utolsó
vasárnapja. A kommunista rendszerben ugyan nem
törölték el, de gyereknapot tettek a helyére. Idővel
megfeledkeztek az emberek a hősök emlékezetéről.
Napjainkban már ismét
törvény rendelkezik erről
a napról. A Kistarcsai Kulturális Egyesület 2008 óta
minden évben ünnepséget
szervez a Hősök terére.
Az idén Druzsin József
százados, a Magyar Honvédség Logisztikai Ellátó Központ részlegvezetője tartotta az ünnepi beszédet. A meghatóan szép műsort ezúttal is a Ha kimegyek
a doberdói harctérre című I. világháborús dal közös eléneklésével
zártuk, majd a résztvevők meggyújtották a magukkal hozott emlékezés mécseseit.

Lassan elkezdődik a parlagfű-szezon –
kötelező az irtása

A parlagfű az allergiás emberek mindennapi életét nehezíti
meg, ezért folyamatosan szükséges gondoskodni irtásáról.
Ezúton hívjuk fel a Tisztelt Lakosság figyelmét az alábbi kötelezettségekre. A vonatkozó jogszabály szerint a földhasználó köteles
az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a
vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Amennyiben az
ingatlan tulajdonosa – akinek a telkén megjelenik a parlagfű – nem
tesz eleget védekezési kötelezettségének, közérdekű védekezést (kaszálást) kell elrendelni. A közérdekű védekezést belterületi ingatlan
esetében a jegyző rendeli el.A közérdekű védekezés elrendelését követően a költségek tizenöt napon belüli megtérítésére kell kötelezni a
mulasztás elkövetőjét. Amennyiben a kötelezett nem fizeti ki a költségeket, azok adók módjára kerülnek behajtásra, amely behajtásról
az állami adóhatóság gondoskodik. Kérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a rendezett környezet megteremtése, és az allergiás
emberek életének megkönnyítése érdekében, gondoskodjanak a zöld
területek rendszeres kaszálásáról, gyommentesítéséről.

Tiszta udvar, rendes ház előtt
gondozatlan zöldterület

Lassan itt a nyár, a növények rohamos növekedésnek indultak, és ennek eredményeként egyre több a gondozatlan ingatlan Kistarcsán.
Egyes fák ágai a tavaszi metszés hiányában már-már akadályozzák a gyalogosan közlekedőket, és veszélyeztetik a gépjárművek biztonságos továbbhaladását is.
Felhívjuk a Tisztelt Ingatlantulajdonosok (használók) figyelmét, hogy a közterületek rendjéről szóló helyi rendelet értelmében az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan határa és az úttest széle közötti területen a zöldfelületet gaztól, parlagfűtől és
egyéb szennyeződésektől mentesíteni, a füvet kaszálni, továbbá
a gyalogosforgalom biztosítása érdekében a járda vonalába lógó
fák és bokrok metszését elvégezni a járda széleitől számított 2,5
méter magasságban.
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MEGHÍVÓ
Kistarcsa Város Önkormányzata

2013. június 4-én 18 órától

az Uszoda előtti téren( trianoni emlékmű)

a trianoni békediktátum 93. évfordulóján
megemlékezés tart, amelyre
tisztelettel meghívja a város lakosságát

Program:

Himnusz - Simándy József Általános Iskola és
AMI fúvós zenekara
Megemlékező beszéd:
Solymosi Sándor polgármester
Vers

Koszorúzás

Szózat - Simándy József Általános Iskola
és AMI fúvós zenekara

Születéspad
Már hagyománnyá vált, hogy a Kistarcsai Kulturális Egyesület
emlékpadot állít azon kistarcsai fiatalok tiszteletére, akik az adott
évben töltik be a 18. életévüket. Idén az 1995-ben születettek felnőtté válását ünnepeltük.
A szép ünnepség keretében megemlékeztünk azokról a jelentős eseményekről, melyek születésük évében történtek. Volt itt
sok minden, de a világpolitika történései mind eltörpültek azon
tény mellett, hogy
ők megszülettek.
Az ünnepeltek
az emléklap mellé
virágot is kaptak,
amit az előző év
képviselői adtak
át, majd az önkormányzat ajándékát
vehették át Solymosi
Sándortól,
Kistarcsa
Város
polgármesterétől.

Városi Művelődési- Sportközpont és Könyvtár programja

Csigaház

június 1.
Pannónia Zsibongó – táncház és kézműves
		
foglalkozások gyerekeknek
június 4.
Törpe börze
június 8. 	Pannónia fesztivál 10-23 órától
június 13. Nyugdíjas majális 16–20 óráig
június 22. 	„Kistarcsai lakodalom” -Pannónia
Néptáncegyüttes rendezésében

Ifjúság tér:

június 4.	Trianoni megemlékezés 18 órától

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
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Kistarcsai Nap

A vihar miatt elm

Hooligans

Fluor Tomi, ifj. Juhász István,
Eckü, Szilárdi László

A Trenddekor
sátránál Dolhai
Attila

Rajtolnak a 4.-es fiúk

A Zeneiskola
fúvószenekara

A Belušai küldöttség

XX. sz. eleji lakodalmi ruhák

II. világháborús relikviák

Harmónia Tánccsoport

Május 17-én pénteken este a KIKE kiállításával nyitották meg a város legnagyobb kulturális programját. Megnyitó beszédet mondott
ifj. Juhász István alpolgármester. A megnyitón jelen volt Frantisek
Salaj képviselő vezetésével Kistarcsa szlovák testvérvárosa Belusa
küldöttsége is. A Simándy József Általános Iskola tantermeiben
tizennégy tematikus kiállítást rendeztek be. Az aulában most is a
helyi kertészek és kereskedők virágait állították ki (Klacsán Kertészet, Antal-Liget Kertészeti Áruda). Nagy érdeklődés kísérte a
Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat lakodalmi ruháit
és egy kistarcsai gyűjtő Csata Zsolt II. világháborús relikviáit. Két
jubiláló kiállító is szerepelt: a 20 éves évfordulóját ünneplő KIKE
és a 10 éves Kistarcsai Csibék Nagycsaládos Egyesülete. Kiss Péter
tojás faragásai mellett új oldaláról is bemutatkozott – kistarcsai ihletésű festményeket is kiállított. Pénteken délelőtt az uszodában
a Simándy József Általános Iskola úszóversenye vezette be a két
napos programot. A tizennyolcadik Kistarcsai Napok rendezvényén most is több helyszínen várták az érdeklődőket. A központi
programokat az Ifjúság téren felállított nagyszínpadon rendezték
meg. A Szekeres Park és Piac szabadtéri színpada szombaton kapcsolódott be a programokba. A gyerekprogramok mellett fellépett
többek között a Pannónia Néptáncegyüttes, a Mono Manó Zenekar, Agárdi Szilvia és a Pedrofon együttes.
A kínálatot színesítette a nemzetközi kutyakiállítás Kistarcsára szervezett német juhászkutya fajtakiállítása is. A Pecsenyiczki
Mihály Sportcentrumba sok kutyabarát látogatott ki (magyar tenyésztő nyerte a versenyt). A kiegészítő programok között szerepelt a kispályás foci kupa megrendezése is. Hat csapat közül a
nagytarcsaiak győztek, így ők vehették át a kupát. A gyerekeket
várták elsősorban a Csibék jubileumi játékos ügyességi vetélkedőjére, a Julcsi Csoda Manodája által szervezett kézműves foglalkozásra. Az ingyenes arcfestés miatt sokan várakoztak a Trendekor
Kft. pavilonja előtt. A vállalkozás az arcfestés mellé kalocsai mintás léggömbökkel is megajándékozta a kicsiket. A gyermek programokhoz kapcsolódott Deák Mór Piszkapolc című mesekönyvének
dedikálása is. Szintén a gyerekeknek szánták vasárnap délután a
Best Kutyaiskola programját, ahol a kutyaiskola vezetője Rozsnyai
Sándor színvonalasan mutatta be a tréneri munkájukat. Ezenkívül
a Magyar Vöröskereszt régóta szervezi az önkéntes véradást és az
egészségügyi szűréseket a Simándy Általános Iskolában. Érdekes
színfolt volt a Fenyvesliget Egyesület által első ízben megrendezett
tárcsán sütő verseny.
Az Ifjúság téren szombaton reggel kilenckor az iskola futóversenye nyitotta meg a napot. Az eredményhirdetésig a Zeneiskola fuvola (Botrágyiné Virág Orsolya), valamint fúvós zenekara
(Botrágyi Károly) adott koncertet. Az ünnepélyes eredményhirdetés után Solymosi Sándor polgármester és Vécsey László Pest
Megye 4. számú választókörzetének országgyűlési képviselője
köszöntötte a közönséget. A programok összeállításánál nagy
hangsúlyt kaptak a helyi kulturális és sportegyesületek bemutatói. Óriási közönségsikert aratott szombaton a Sentinel Olimpiai
Taekwondo SE, a Kondi Doki Aerobik Csoport, a Marcipán Sport
Egyesület, vasárnap a Harmónia Tánccsoport.
A népdal kedvelőinek mind a két napon volt látnivalójuk, hiszen
szombaton a Kömlői Asszonykórus, Körömi Ferenc költővel kiegészülve, és az 1969-ben alakult többszörösen „kiváló” és „arany”
minősítésű Hévizgyörki Asszonykórus lépett a színpadra, vasárnap délután pedig egy-egy népdalcsokorral a helyi népdalkörök
szerepeltek. Most is nagy tapsot kapott a Kéknefelejcs Hagyományőrző Népdalkör, a Szeretet Dalkör és a Rozmaring Dalkör.
Nagy sikere volt a Gödöllői Salsa Mojito Tánccsoportnak. A nézőket is megmozgató – Kistarcsán szeptembertől foglalkozásokat
tartó táncosok emlékezetes produkcióval léptek fel. Kifinomult
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ok május 18-19.

aradt a tűzijáték

ízlést állított színpadra divatbemutatójával a SzilKa Esküvői Ruhaszalon, Géczi Katalin műsorvezetésével bemutatták a legdivatosabb alkalmi és esküvői ruhákat. A ruhaszalon tulajdonosai és a
ruhák tervezői – Meleg Szilvia és Meleg Katalin - nagyon szép kreációkat terveztek. Szombaton lépett színpadra Szmatana Andi a
Hétköznapi Broadvay Hősökkel, az élő koncertet az Ól in zenekar
tette teljessé. A Lángoló Leguánok a színpad előtt mutatták be - a
nem éppen veszélytelen - tűzzsonglőr műsorukat. Vasárnap délelőtt elsősorban a gyerekek szórakozhattak, bemutatkozott a Buborék együttes. Délután léptek a színpadra a pannóniások. A néptáncegyüttes vonzza a közönséget Kistarcsán, az összes csoportot
bemutató műsorukat vastapssal jutalmazták. Ezen a délutánon
elismerően tapsoltak a musicalt és operettet éneklő Pászthy Vikinek és Ágoston Máténak, a komolyzenét játszó Fourtissimo fúvós
zenekarnak. Főleg a férfi közönség tombolt a sambát és karibi táncokat bemutató csinos táncos lányoknak. Idén sem maradtak ki az
országos hírű előadók és zenekarok. Fellépett Fluor Tomi, az egyik
legnépszerűbb hazai hiphop formáció a Hősök, Szikora Robival
az R-GO, Baricz Gergő, Talán Attila és a Hooligans. A népszerű
zenekar ráadás számai az egyre erősödő szélvihar miatt már nem
kerülhetett a közönség elé. Este tíz órakor a rendezők lefújták a
rendezvényt, így a tűzijáték is elmaradt.
Kistarcsa Város Önkormányzata külön megköszöni azoknak
a munkáját, akik segítették a 2013-as Kistarcsai Napok sikeres
megvalósítását, név szerint:
Szilárdi László a Városi Művelődési és Sportközpont igazgatója, ifj.
Juhász István alpolgármester, Klacsán Anett munkatárs – főszervezők, továbbá Kistarcsai Kulturális Egyesület, Magyar Vöröskereszt, Kistarcsai Kispályás Labdarúgó Tömegsport és Szabadidő
Egyesület, Kistarcsai Csibék Nagycsaládosok Egyesülete, Julcsi
Csoda Manodája, Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, Kistarcsai
Polgárőr Egyesület, BRFK, Készenléti Rendőrség, Pannónia Néptáncegyüttes, Simándy József Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat, Kistarcsai
Szelíd Motorosok, Kistarcsai Védőnői Szolgálat, Kistarcsai Rendőrőrs, Polgármesteri Hivatal, Sentinel Taekwondo SE, Kondi Doki
Aerobik Csoport, Marcipán Sport Egyesület, Kömlői Nefelejcs
Asszonykórus, Hévízgyörki Asszonykórus, HNJE-REX Németjuhász Kutya Egyesület Budai Szervezete, Harmónia Táncklub,
Szeretet Dalkör, Rozmaring Dalkör, Kéknefelejcs Hagyományőrző Népdalkör, VUK Vízilabda Egyesület, Fenyvesliget Egyesület,
Salsa Mojito Tánciskola, Hétköznapi Broadway Hősök, Best Kutyaiskola, ifj. Klacsán Lajos, Gáspár Tibor, Gáspárné Csókás Rita,
Kozma Sándorné, Kozma Ágnes, Zsámboki Istvánné,Zsámboki
István, Komlósiné Kulcsár Erzsébet, Szekeres Dávid, Zsiák Péter,
Zsiák Balázs,Vernyik József, Jakab Krisztián, Németh Tímea, Fazekas Erzsébet, Bertáné Várkuti Melinda, Kereszti Ferenc, Solymosi
Sándor, Fodor Róbert, Valkai Ferencné, Jutasi-Varró Diána, Kovács
Kálmán, Németh Ildikó, Gacsályi Ádám, Jávor Mária, Szabóné
Tóth Katalin, Rapai István, Benyik Mihályné, Iski Ferenc, Vida
Sándor, Szerémi László, Szepesi László, Szmatana Andrea, Kedves Károly, Deák Mór, Kisrétiné Fogd Éva, Kisréti József, Polgár
Gyula, Krisztik József, Dr. Huli Adrienn, Bátriné Tóth Nikolett,
Géczi Katalin, Kapitány József, Botrágyi Károly, Rimóczi Károly
Akik szolgáltatásaikkal támogatták a rendezvényt: Agro Szilas Kft, Delta Országos Katasztrófa Mentőcsoport, Hutter Pál vállalkozó, Juka Bt.,Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit Kft. Kis Joachim egyéni vállalkozó, Magyar Posta, Pestor Biztonsági Szolgálat
Kft.,Ritecz László vállalkozó, Szekeres Park és Piac, Wesselényi
Vadásztársaság, Klacsán Lajos, Cápa Söröző, Trans-o Flex Hungary Kft.,Inter-Mix Kft. és Josera. 
P.Gy.

R-GO

Solymosi Sándor és Vécsey
László a futóverseny eredményhirdetésén

A Szilka esküvői
ruhaszalon divatbemutatója

A tárcsán sütő versenyre
8 csapat nevezett

Szamba bemutató

Salsa Mojito Táncegyüttes

Best Kutyaiskola

Teakwondo bemutató
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város életéből
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Virágosítás Kistarcsán
tenyés Óvoda
Juhász István főszervező
környékét
elé, az Uszoda
tették rendbe.
előtti térre, a
A la kóteleSimándy Álpen Uvacsek
talános Iskola
Csaba képkörnyékére, a
viselő most
Dobó Katica
is egy leltérre, a Fenykes
brigáves ligetbe és
dot állított
a
köszöntő
munkába.
táblákhoz. A képviselők közül A FIDESZ helyi szervezete már
Juhász József, Csaja János, Zsiák hagyományosan a Hősök terét
Péter, Zsiák Balázs, Juhász Ist- és az Ifjúság teret virágosította.
Uvacsek Csaba és brigádja
ván, ifj. Juhász István, Uvacsek A Jobbik helyi szervezete az IlCsaba és Solymosi Sándor vál- lés Bálint teret ültette be. Délig
legnagyobb önkéntes munkáját. lalta az önkéntes munkát. Jutasi- minden helyszínen végeztek a
A technikai hátteret a KIVÜ Kft. Varró Diána igazgató a tantes- munkával. A virágosítás főszerbiztosította. Az akciót az önkor- tülettel az iskola előtti téren vezője a Kistarcsai Vállalkozók
mányzat és a Vállalkozók Ba- dolgozott, a KIKE önkénteseit Baráti Körének elnöke Juhász
Kereszti I s t v á n
ráti Köre most is
Ferenc ve- képviselő,
300.000-300.000,zette, most a
Pénzforinttal
támois aktívak ügyi
Bigatta. Szebbnél
voltak a z o t t s á g
szebb virágok kePannónia e l n ö k e
rültek a Simándy
Néptá nc- elmondta,
szobor környéegyüttes, a hogy azért
kére, az Október
A Fenyvesliget Egyesület
A hivatal dolgozói
Kistarcsai h a l a d t a k
23-a térre, a Szent
Kerékpá- ilyen gyorImre térre, a Hősök terére, a Székely kapuhoz, ros Egyesület és a Fenyvesliget san a virágültetéssel, mert a
az Árpád vezér utca végére, az Egyesület tagjai. A hivatal dol- munkát alaposan előkészítette a
Eperjesi úti lakótelepre, a Gesz- gozói a Polgármesteri Hivatal KIVÜ Kft. A virágokat már kora
Az önkormányzat és a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre
május 11-én szombaton délelőttre szervezte meg a város egyik

reggel kiszállították a helyszínekre. Ezért minden időben ös�szeállt, volt elég locsoló vizük is.
Külön megköszönte a KIVÜ Kft.

A képviselők egy csoportja a
Móra Ferenc utca végén

dolgozóinak, a megjelenteknek
a lelkes önkéntes munkát. Külön köszönet a Baráti Kör tagságának és elnökségének a lelkes
támogatásért. Fő
támogatók Dinax
Kft., Dymol Kft.,
Duo Metál Kft.,
Juka Bt., Kis Joachim, Kalmár
István, Kalmár
László,
Pestor
Kft., Pepi Trade
Kft. A szendvicseket a Nosztalgia Étterem
biztosította.
Polgár

Városi szemétszedés
Szükség van az önkéntes munkára

Idén április 27én
szombaton
szervezték meg
Solymosi Sándor a patak partján
Kistarcsán a már
hagyományosnak
mondható városi szemétszedési akciót. A hívó
szóra most is sokan jelentkeztek. Az önkénteseken kívül a helyi civil-, sport- és politikai
szervezetek tagjai igyekeztek megtisztítani
az utcákat az eldobált zacskóktól, üvegektől,
csikkektől, egyszóval a szeméttől. Annyi változás történt az előző évekhez képest, hogy
a brigádok rögtön a kijelölt helyekre mentek. Az energiát pótló
zsíros-hagymás kenyeret a Civil-házban most is a nyugdíjas klub
tagjai készítették önkéntes felajánlásban. A zsákokat a Kistarcsa
Városüzemeltető Nonprofit Kft. (KIVÜ Kft.), a kesztyűket, az ételt
és italt pedig Kistarcsa Város
Önkormányzata
biztosította.
A főszervező ifj. Juhász István
alpolgármester elmondta, hogy
most is körzetekre osztották fel
a várost és az önkéntes brigádok
rögtön a munkaterületre mentek ki szemetet gyűjteni. Dolgozott itt tanár, diák, nyugdíjas,
polgármester, alpolgármester,

képviselő,
vállalkozó, sportoló
és civil. Sokan
jöttek a KIKE-től,
a Fenyves Egyesülettől, a K.V.S.C.-től, a Szabadidő és Sport
Egyesülettől, a Pannóniától, , Solymosi Sándor
polgármester úr és csapata idén is a Kápolna
utcával és a Bartók utcával párhuzamos patak
medrét takarította ki. Előző napon pénteken, a
tereken a Simándy József Általános Iskola tanuló és tanárai gyűjtötték a szemetet. A szervezők az óvoda konyhájának ételkiszállító autójával biztosították
az „ellátmányt” (zsíros kenyeret és ásványvizet) és folyamatosan
járőröztek, hogy időben a helyére kerüljön minden. A több száz
aktivista kora délutánra végzett a munkával.
Akik előbb elkészültek, azok átmentek más
területekre
segíteni.
Az aktivisták közel 300
zsákot töltöttek meg
szeméttel. A hulladék
összegyűjtéséről és elszállításáról a KIVÜ A nyugdíjas klub kb. 500
Kft. gondoskodott.
zsíros kenyeret készített

kistarcsai híradó

Képviselő-testületi döntések

A 2013. május 15-én megtartott képviselő-testületi ülésen a következő közérdekű döntések születtek.
Kiegészítő támogatásokat szavazott
meg a képviselő-testület
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 15-i ülésén
döntött a Civil szervezetek támogatására
elkülönített keret megmaradt részének
újraelosztásáról. A Kistarcsai Katolikus
Egyház tetőfelújításra kért támogatást, a
képviselő-testület 200 000 Ft támogatást
szavazott meg. A Simándy József Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és

Pedagógiai Szakszolgálat intézményén
belül működő zeneiskola hangszervásárlási kérelmét 200 000 Ft-al támogatta a
képviselő-testület.
65 kiskorú gyermek nyári szociális étkeztetését biztosítják Kistarcsán
Erre a létszámra igényelhet támogatást
Kistarcsa Önkormányzata. A város nem
tartozik sem a hátrányos helyzetű települések, sem a leghátrányosabb helyzetű települések közé, így a melegétkeztetésben
részesülő rászoruló gyermekek legfeljebb
25%-a után saját forrás nélkül igényelheti a támogatást. Jelenleg 262 gyermek

Természetben nyújtott támogatások - civil szervezeteknek

Az önkormányzat nemcsak pénzzel, hanem – szakmai nevén – természetbeni juttatásokkal is támogatja az egyesületeket, alapítványokat. Vagyis pénzben kifejezhető
módon, de ingyenesen biztosít helyiségeket a civilek részére.
A Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár intézményvezetője, Szilárdi László
minden év elején a használatra vonatkozó igények felmérését követően, konkrét időpontok, valamint helyiségek megjelölésével dokumentálja a civil szervezeteknek nyújtott természetbeni támogatásokat. Nyilvántartása alapján az alábbi összesítő táblázatban ad tájékoztatást a 2012. évben természetben nyújtott támogatások összegéről:
Csigaház : 3700Ft/óra
Mennyiség:
Érték:
Pannónia Néptáncegyüttes:
350 óra/év
1 295 000 Ft
KIKE
32 óra/év
118 400 Ft
Őszirózsa Nyugdíjas Klub:
28 óra/év
103 600 Ft
Kistarcsai Csibék Nagycsaládos Egyesület
16 óra/év
59 200 Ft
Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre
8 óra/év
29 600 Ft
Dömötör Alapítvány
8 óra/év
29 600 Ft
Nektár Alapítvány
8 óra/év
29 600 Ft
Városi Sport Klub
8 óra/év
29 600 Ft
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat:
8 óra/év
29 600 Ft
Katolikus Egyház
8 óra/év
29 600 Ft
Református Egyház
6 óra/év
22 200 Ft
Összesen:
1 776 000 Ft
Civil-ház: 1750 Ft/óra
Pannonia Néptáncegyüttes
80 óra/év
140 000 Ft
KIKE:
144 óra/év
252 000 Ft
Összesen:
392 000 Ft
Sportház: 5000Ft/óra
Kistarcsa Városi Sportklub:
1008 óra/év
5 040 000 Ft
Mindösszesen:
7 208 000 Ft

Megkezdődött a Tölgyfa Óvoda felújítása és bővítése
„Tölgyfa Óvoda fejlesztése” című pályázat, KMOP—4.6.1-11-2012-0011
A 2013. április 24-én megtartott testületi ülésen a képviselő-testület a VB-Tölgyfa Konzorciumot hirdette ki a kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás győztesévé. 2013. május
14-én a kivitelező átvette a kiürített Tölgyfa Óvoda épületét és udvarát az önkormányzattól. A műszaki átadás-átvételen jelen volt Solymosi Sándor polgármester, ifj. Juhász
István alpolgármester, Villám Péter a városüzemeltetési irodáról, Kaszás Ferencné projekt referens és a kivitelezést bonyolító szakemberek. Az építést irányító Varga Tamás
külön kihangsúlyozta, hogy a terület az átadás időpontjáig építési területnek minősül
és így oda idegenek csak kísérővel, engedéllyel léphetnek be. Az építkezés ideje alatt az óvoda ideiglenesen az Eperjesi út 19. szám alatti, volt iskolaépületbe költözött. A teljes beruházással előreláthatóan
2013 szeptemberére végeznek. Az építkezéssel kapcsolatos aktuális információkról
folyamatosan tájékoztatjuk
a város lakosságát a www.
tolgyfaovi.hu, és a www.
kistarcsa.hu honlapon.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

részesül rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben, így 65 gyermek után
jár a támogatás, ami nem terheli a költségvetést. A támogatás egy főre jutó napi
összege 440,- Ft, 44 munkanapon keresztül történő étkeztetés esetén ez összesen
1.258.400,- Ft. Az étkeztetést a Városi
Óvoda konyhája fogja biztosítani, a lebonyolításban az Alapszolgáltatási Központ
Gyermekjóléti Szolgálatának munkatársai fognak közreműködni.
A Tölgyfa Óvoda fejlesztése projekthez
46 millió forint hitelt venne fel a város
A Támogatási Szerződés szerint a projekt
eredeti összköltsége 126 millió 305 ezer
Ft, ami a testület által elfogadott kivitelezésre-eszközbeszerzésre vonatkozó
nyertes közbeszerzési ajánlat alapján 45
millió 867 ezer Ft-tal emelkedik. A kivitelezés és eszközbeszerzés többletköltségének fedezetét a képviselő-testület
csak hitel felvételével tudja biztosítani.
A képviselő-testület a hitel futamidejét a
szerződéskötéstől számított 6 év időtartamban határozta meg.
A hitel és járulékai visszafizetésének
biztosítékául az önkormányzat mindenkori költségvetésében rögzített, a 2011.
évi CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) 45.
§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása
alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit ajánlja
fel. A 2013. évi költségvetési rendeletet a
hitelkérelem beadása miatt kellett módosítani.
Fahíd a Hősök terén közérdekű felajánlásból
Surányi Márta helyi vállalkozó közcélú
felajánlással fordult a képviselő-testülethez. Felajánlásában saját költségén elbontaná a Szent Imre szobor előtti Hősök tere
és az Október 23. tér közötti csapadékvíz csatorna felett átvezető beton hidat
és helyette egy sokkal esztétikusabb fa
szerkezetet építene újra. A jelenlegi hídszerkezet részleges elbontása után a híd
járófelülete és korlátja fából készülne el.
A hídszerkezet a Kistarcsa Kulturális
Egyesület Szent Imre-szobor átadásakor
vehetné birtokba a város. Az önkormányzatnak, mint a közterület tulajdonosának
tulajdonosi hozzájárulását kell adnia a
felajánló részére a műtárgy átalakításához, valamint az önkormányzatnak a későbbiekben gondoskodnia kell a fenntartásról, ezért szükséges a műtárgyat egy
utólagos megállapodással ingyenesen
tulajdonba venni.
A felajánlást egyhangúan támogatták.
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Önkormányzati Hírek
intézményeink
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A Föld napját köszöntöttük óvodánkban
Első alkalommal szerveztük meg a Gesztenyés Óvodában a Föld
napjának köszöntését, az óvoda minden csoportjában. Már az
előző héten kértük a szülőket, hogy ezen a napon legyen a gyermekükön valami zöld színű ruha. Plakátot készítettünk,
melyre kiírtunk 10 fontos dolgot, amit minden
nap megtehetünk környezetünkért!
1. Kapcsold le a villanyt!
2.	Vigyél magaddal környezetbarát szatyrot!
3.	Menj biciklivel, vagy
gyalog!
4.	Használj újrahasznosítható flakont,
üveget, papírt!
5.	Kapcsold ki!
Húzd ki!
6. Vegyél régiséget!
7.	Egyél kevesebb
húst!
8. Zárd el a csapot!
9.	Gyűjtsd szelektíven
a hulladékot!
10. Ne szemetelj!
Gyönyörű napsütéses reggelre
ébredtünk, minden csoport vizuális
foglalkozással kezdte a napját, rajzokat
készítettünk a gyerekekkel „mivel óvjuk vidám Földünket, mivel szennyezzük szomorú Földünket
témáról.”
Csoportonként szerveztünk programokat:

Tölgyfa Ovis szülők figyelmébe

Tisztelt Szülők!
Az alábbi képeken bemutatjuk, hogy hol tudhatják biztonságban
csemetéiket, amíg a Tölgyfa Óvoda felújítása zajlik. Szorgalmas
munkálatok folytak a csoportszobák kialakításakor, melyben az
óvónők, a dajkák, a szülők, a KIVÜ Kft. dolgozói vettek részt. Idejüket nem kímélve szombati napokon és rendkívüli nevelési szünet idején is szállították a bútorokat, takarítottak, csinosították a
környezetet. Köszönjük eredményes munkájukat, valamint a szülők türelmét!

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kavicsgyűjtés, festés, virágpalánták, magok ültetése - szépen
kivirultak „kiskertjeink”- nem környezetbarát anyagokból szoborépítés – mutatósak lettek műanyag palackokból készült zsiráf
szobraink-; atlaszok, könyvek, térképek nézegetése, lufi
kasírozással földgömbkészítés, hulladékok válogatása szelektíven, játékos formában
vulkánkészítés....
Mielőtt kimentünk az udvarra,
a Föld napjához kapcsolódó
mesékkel, versekkel zártuk
csoportszobai tevékenységünket.
Óvodai közös programunk keretében a
tornaterem előtti faliújságra két nagy földgömböt
készítettünk
egy „szomorút” és egy
„vidámat”, erre helyezték a gyerekek a délelőtti foglalkozáson készített
rajzaikat, kivágott képeiket.
Fél tizenegytől mind a 14
csoportunk folyamatos „ovikör”
futással zárta ezt a csodálatos napot,
melyet azzal a céllal szerveztünk, hogy
felhívjuk a gyermekek, szülők és az óvoda dolgozói figyelmét Földünk védelmének fontosságára.
Tóthné Starusz Mária Zsuzsanna
óvónő 6.Csibe csoport

kistarcsai híradó
híradó

Önkormányzati
intézményeink
Hírek

Vetőburgonyát osztottunk!
Solymosi Sándor polgármester úr kezdeményezésére és szervezésével a
Vidékfejlesztési
Minisztériumtól májusban 200
zsák vetőburgonya került
a KIVÜ Kft. telephelyére.
Az Alapszolgáltatási Központ munkatársai a 25 kgos zsákokat, azok között a
kistarcsai lakosok között
osztották szét, akik láttak
fantáziát a burgonya elvetésében, és vállalták, hogy
beszámolnak eredményeikről. A beszámolókat eljuttatjuk a Vidékfejlesztési Minisztériumba, s az eredményesség függvényében jövőre is részt vehetünk az akcióban.
Varga Viktor koordinátor tájékoztatása szerint a legeredményesebb településeken jövőre lehetőség lesz aprójószág szétosztására is.
Az osztás lebonyolításában nagy segítségünkre voltak
a KIVÜ Kft dolgozói, akik a munka fizikai részét átvállalták tőlünk, s biztosították a raktárt is. Ezúton is köszönjük a segítségüket.
Várjuk mindazoknak a kistarcsai lakosoknak a jelentkezését, akik idén nem vettek részt az akcióban, de jövőre
szeretnének részesei lenni, jelentkezzenek az intézmény
dolgozóinál és regisztráltassák magukat.
Címünk Alapszolgáltatási Központ 2143 Kistarcsa,
Batthyány u 2/a. Telefonszám: 06-28-473-225; e-mail cím:
alapszolg@invitel.hu
Pálfi Kálmánné intézményvezető (Alapszolgáltatási Központ)
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Kirándulás Csömörön
Május 17-én a 4.a osztály Csömörre látogatott Kiss Attila tanyájára. A kirándulás ötlete akkor merült fel bennünk, mikor az osztályba járó gyerekek 2012. karácsonyán megkapták az
Altináj című regényt,
melynek írója Kiss
Attila. A tanyára érkezve a gyermekek az
állatokat tekintették
és megsimogatták a
lovakat, a rackajuhot,
a kutyát, a macskát,
a kacsát. Ezután élő
történelemóra keretében ismerkedhettünk
meg a magyarság ősi
életmódjával. A tanyán felállított jurtába is bementünk, ahol korabeli
ruhákat, fegyvereket, használati tárgyakat láthattunk. Végül a program
legizgalmasabb
része következett,
ugyanis lehetőség
nyílt
lovaglásra,
íjászatra. Mindenki
nagyon jól érezte
magát a kiránduláson. Köszönjük Kiss
Attilának a tartalmas programot.
Vargáné Faragó
Anikó tanító néni

Vízilabda tábor
A kistarcsai V.U.K.SE vízilabda tábort hirdet 6-14 éves úszni
tudó fiúk és lányok részére.
A tábor napi programja:
08. 00 - 09. 00 gyülekező, játék
09. 00 - 10. 00 úszóedzés
11. 00 - 12. 00 játék, pihenő
12. 00 - 13. 00 ebéd a Nosztalgia étteremben
13. 00 - 14. 00 pihenő
14. 00 - 15. 00 vízilabda foglalkozás
15. 00 - 16. 00 uzsonna, játék, hazamenetel
Részvételi díj:
20.000Ft/fő/hét
Tagdíjat fizető sportolóknak 17.000Ft/fő/hét
Második gyermek 17.000/fő/hét
A díj tartalmazza az ebédet, uzsonnát, üdítőitalt, napi kétszeri uszodabelépőt, és a szakszerű felügyeletet.
A tábor időpontjai:
Június 17 - június 21.
Június 24 - június28.
Július 01 - július 05.
Július 08 - július 12.
Sok szeretettel várunk minden pihenni, sportolni vágyó gyermeket
Jelentkezni a 06-30/ 73-85-772 –telefonszámon, vagy a kistarcsai uszoda pénztárában.

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:
június 14-én pénteken 12-18-ig
június 28-án pénteken 12-18-ig
június 29-én 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

10

közérdekű hírek

kistarcsai híradó

Édességnap volt
a Szekeres Parkban
Sokan voltak kíváncsiak a III.
Kistarcsai Édességnapra április
13-án. Az egész
napos
rendezvényen a sütemény mellett a
gyerekek voltak
a főszereplők, de
egyaránt jól érezhette magát kicsi
és nagy, szépkorú
A győztes sütemények
és fiatal. Aki kilátogatott a piacra
az ízelítőt kapott a piacon található friss zöldségekből, a házi sajtoktól, a kézműves termékekből. A kibővített cukrászdában finom
süteményeket, olasz kávét és kézzel készített fagyit kínáltak az édes
szájúaknak. A színpadon fellépett a Pannónia Néptáncegyüttes,
a Harmónia Táncklub, a kerepesi Kisvirág Tánccsoport, a Monó
Manó zenekar, a kerepesi Nyugdíjas Klub Színjátszó Köre (NYUSZIK), de gyerekek nagy örömére bohóc, lufi hajtogatás és körhintázás is szerepelt a műsorban. A süteményeket készítő háziasszonyok
idén is ügyeskedtek. A benevezett sütemények között volt műgonddal elkészített torta, töltött aprósütemény, piték. A fiatalabbak
mesteri módon díszített muffinokkal versengtek, míg mások igazi
lakodalomba való kreációkkal versenyeztek. Összesen 25-en neveztek. Munkájukat – eredménytől függetlenül – egy kg cukorral jutalmazta a három tagú zsűri, amelynek az elnöke a Simándy Általános
Iskola igazgatója Jutasiné Varró Diána volt. Minden nevező külön
díjat vehetett át (egy ajándékcsomagot kaptak). Az első helyezett
Hőnisné Imre Éva az oklevél mellé megkapta még a Koronás Cukor
által felajánlott 20 kg cukrot is. A rendezvény bevételét – 60.600 Ftot - (az eladott süteményekből befolyt összeget) a Simándy Általános Iskola Alapítványának ajánlotta fel a Szekeres Park tulajdonosa
Szekeres Dávid. Gratulálunk a győzteseknek valamint a helyezetteknek, és szívből köszönjük a részvételt mindenkinek, aki süteményével benevezett, és az eladott sütemények árával támogatta az
Iskola Alapítványát! A színvonalas családi napot és süti versenyt
Retro buli zárta.
Egész nap nagy
volt az érdeklődés

N
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Szakképzett közmûvelôdési szakemberek, mûvésztanárok vezetésével
a Mozgás, a Barátság, valamint a Rajz és festészet jegyében!
A táborok helyszíne: Csengôd – parkokfalva – Bács-Kiskun megye egyik legszebb
települése.
Bôvebb és egyre bôvülô információ: Honlap: www. csigahazalapitvany.com
Jelentkezz mielôbb! Jelentkezni, érdeklôdni lehet: Tel.: 06-70-612-8957
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Kiegészítő támogatásokat szavazott
meg a képviselő-testület
Harmónia Táncklub

A díjakat Szekeres
Dávid adta át

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013.
május 15-i ülésén döntött a Civil szervezetek támogatására elkülönített keret megmaradt részének újraelosztásáról. A Kistarcsai Katolikus Egyház tetőfelújításra kért támogatást, a képviselő-testület 200 000 Ft támogatást szavazott meg. A Simándy
József Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai
Szakszolgálat intézményén belül működő zeneiskola hangszervásárlási kérelmét 200 000 Ft-al támogatta a képviselő-testület.
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Az Ország legeredményesebb gyerek csapata volt a kistarcsai

Óriási sikert értek el a Kistarcsai Simándy Általános Iskola
taekwondosai az olimpiai taekwondo sportágban
Óriási sikert ért el a Sentinel Olimpiai Taekwondo SE a 2013. 04.
27-én megrendezett XII. Országos Forma Bajnokságon a Soroksári Sportcsarnokban, ahol a csapat a 2. helyezést ért el. Az országos viadalon 12 egyesület képviselte magát. 14 indulóból 5 arany
9 ezüst 3 bronz érmet nyertek versenyzőink! A Sentinel Olimpiai
Taekwondo SE az ország legeredményesebb gyerek csapata volt!
Az éremeső eredménylistája:
Ferencz Ádám egyéniben: arany, párban: arany,
szinkronban:aranyérmes lett!
Törőcsik Bálint egyéniben: ezüst,
párban: arany, szinkronban: aranyérmes lett!
Fehér Ilona: egyéniben: arany, párban: ezüst, szinkronban: ezüstérmes
lett!
Kerülő Márton: egyéniben: ezüst,
párban: bronzérmes lett!
Balogh Bence: egyéniben: bronz,
párban: bronz, szinkronban: ezüstérmes lett!
Molnár Viktor Bendegúz:
egyéniben: arany, párban:
ezüst,szinkronban:ezüstérmes lett!
Mátyás Levente:egyéniben:ezüst,szi
nkronban ezüst érmes lett!
Nickl Dávid: egyéniben:ezüst,szinkronban:ezüstérmes lett!

Szászi Tünde: egyéniben:ezüst,szinkronban ezüstérmes lett!
Kupcsik Anna: egyéniben:ezüstérmes lett!
Szécsényi Anna: egyéniben 4.helyezést ért el!
Kohl Kinga: egyéniben:bronz,szinkronban aranyérmes lett!
Lázár Lili: egyéniben: döntős lett!
Neller Ábel párban döntős lett!
A sikereket a 3. danos mester Hegyes Imre vezetésével együttesen és a szülők támogatásával érték el. Minden résztvevőre nagyon büszkék vagyunk!
Edzéseinket megtekinthetik, minden kedves érdeklődőt várunk!
A tagfelvétel folyamatos az első
edzés ingyenes!
Helyszín: 2143. Kistarcsa Kölcsey Ferenc u.1. Simándy József Általános
Iskola
Időpont: Hétfőn-szerdán Taekwondo
Csütörtökön: Forma edzés, küzdő
edzés, Hapkido edzés
Szombaton: 9.30-11.00 Önvédelmi
erősítő edzés
11.00-12.00 protektoros küzdő edzés
12.30-13.30 úszó edzés
Jelentkezni Hegyes Imre 3.danos taekwondo mesternél lehet!
T:0620/551-0919,Info:www.sentinelse.hu

Kistarcsai Városi Sport Club hírek
A hétvégén véget ér a 2012/13-as bajnoki szezon. Beérni látszik a kettő éve elkezdett munka. Az egyesület létszáma folyamatosan növekszik. Az utánpótláskorú játékosok létszáma
megnégyszereződött, és ami nagyon fontos a szakmai munka
is színvonalasabb lett. Ennek elismeréseképpen, az egyesületünk kettő Bozsik egyesületi tornát is rendezhetett, melyen tornánként 250 futball palánta vett részt. A nagyon színvonalas
tornákat hatalmas érdeklődés kísérte, és csak pozitív visszajelzéseket kaptunk, mind a színvonal, mind pedig a rendezés
körülményeit illetően. A bajnokságban részt vevő csapataink,
nagyon szép sikereket értek el, mely az alábbi felsorolásból is
kitűnik.
U13: 1. helyezés
U15: 4. helyezés
U19: 5. helyezés
Felnőtt: 3. helyezés
A megnyert, és elköltött pályázati pénzek
elszámolása folyamatosan zajlik, az önkor- Gróf László U9-es tanítványaival
mányzat, és a Nemzeti
Sportintézet felé. Ezeknek a pályázati pénzeknek, és az önkormányzat segítségének köszönhetően színvonalas sportolási
lehetőséget tudunk biztosítani a kistarcsai, és a környékbeli
fiataloknak. Egy újabb sikeres pályázat, és az önkormányzat
segítségének köszönhetően nyáron elkezdődhetnek az edzőpálya felújítási munkálatai, melynek elkészültével a szakmai
munkát még magasabb szintre lehet emelni.

Győri István
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Az álmok valóra váltak!!!

Világbajnok lett a JamLand Kistarcsa Mein Blero’s csapata

Bléro Section 15 fős formáció: Pénzes Réka,
Tóth Vivien, Nagy Bettina, Sajgó Krisztina, Zeller Henrietta, Palotási Judit, Dalmáci Nikolett,
Győrfi Lea, Horváth Rihárd, Felszeghy Bence,
Szénási Martin, Németh Szabina, Tóth Jennifer,
Vereb Vivien, Takács Anita
Bléro Style 11 tagú csapat tagjai: Felszeghy Bence, Kertész Mónika, Győrfi Lea, Sajgó Krisztina,
Pénzes Réka, Tóth Vivien, Nagy Bettina, Horváth Szabolcs, Palotási Judit, Zeller Henrietta,
Dalmáci Nikoletta,
Mein Blero’s 7 tagú csoport tagjai: Zeller Henrietta, Pénzes Réka, Sajgó Krisztina, Aradi Bernadett (edző), Tóth Vivien, Nagy Bettina, Dalmáci
Nikoletta, Felszeghy Bence,

A több éve működő Jamland Tánciskola
három kistarcsai versenycsapata kimagasló
eredményeket ért el több hazai és nemzetközi versenyen. 2013. május 14-től 19-ig Horvátországban három kategóriában (MEIN
BLERO’S (7 fős csoport), BLERO STYLE
(11 fős csoport), és a BLERO SECTION
MEGACREW (18 fős formáció) indultak és
mindhárom kategóriában sikeresen szerepeltek. A Poreč-ben megrendezett ESDU
(Europian Show Dance Union) világbajnokságon a MEIN BLERO’S (7 fős) csoport világbajnoki aranyérmet, a BLERO SECTION
(15 fős) formáció világbajnoki bronzérmet
szerzett, a BLERO STYLE (11 fős) csapat a
nyolcadik helyen végzett.
A fent említett csapatok az elmúlt három évben 50 aranyéremmel bővítették gyűjteményüket, és a Blero Style a tavalyi évben Európa bajnoki arannyal és egy világbajnoki
ötödik helyezéssel lett gazdagabb. Ezeket
az eredményeket kitartó, fáradságos, szinte
napi rendszerességgel megtartott, nem ritkán négy-öt órás edzésekkel érték el.
Aradi Bernadett (Bléro) 6 évesen arról
álmodott, hogy tánctanár lesz. Immáron
13-ik éve oktatja, a fiatalokat táncolni.
Neki köszönhetik a legtöbbet, hiszen az ő
szakértelme, odaadása és a gyerekek felé
irányuló szeretete nélkül nem tudtak volna ilyen teljesítményt nyújtani.
A tánciskola nekik nem csak sport, hanem
hobbi és baráti közösség is, tehát egyszerre
sportolnak, és egyszerre vannak együtt barátaikkal.
A csoportok a versenyeken kívül fellépői városunk és térségünk kulturális- és
sportrendezvényeinek.
Ezek a versenyek komoly anyagi nehézséget jelentenek a családoknak, de szerencsére
mindig találunk segíteni kész támogatókat.

Ezúton szeretnénk azon támogatóknak
köszönetet mondani, akik hozzájárulásukkal segítették őket abban, hogy képviselhették Magyarországot és városunkat, Kistarcsát a horvátországi világbajnokságon.
Névszerint: Solymosi Sándor Kistarcsa város polgármestere, a Csömöri Auchan Áruház (a sok üdítőt és müzli szeletet adtak), Boross Jenő a Nosztalgia Étterem tulajdonosa,
(aki nem csak anyagi támogatást nyújtott,
hanem még egy vacsorára is meghívta a
versenycsapatokat), a Biolabor Biofizikai - és
Laboratóriumi Szolg. Kft., a Kőrösi Csoma
Művelődési Ház, (jelentős kedvezménnyel
bocsátották rendelkezésre aszínháztermet),
Illés Renáta, Gulyás Istvánné, Chili Futár
Baráti Kör,
Az álom folytatódik!!!!!!!!!
A MEIN BLERO’S 7 fős csapata a HipHop International Hungary világbajnoki
selejtezőn I. helyezést ért el, és ebben a kategóriában sikeres kvalifikációt szerzett
a 2013. augusztus 6-tól 11-ig LasVegas-ba
megrendezendő világbajnokságra.
Álmaik megvalósítása komoly anyagi
vonzattal jár, ezért segítőket és támogatókat
keresünk, hogy ez a terv ne csak álom maradjon, hanem Las Vegasban is képviselhesse a csapat országunkat és városunkat.
Minden segítséget szívesen fogadunk és
előre is köszönjük!
Információ:
Aradi Bernadett: tel: +36 70 365-7089
email: aradi.detti@freemail.hu
Vállalkozás teljes neve: Jamland Hip-Hop
Tánc Egyesület
Bankszámla száma: 107000019-14219744
(a megjegyzés rovatban kérjük, tüntessék
fel, hogy a kistarcsai Mein Blero’s javára)
Tóth Vivien és Sajgó Krisztina

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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A tisztelet ünnepe

Katolikus
Május utolsó vasárnapját hazánkban a hősöknek szenteljük. Erre az alkalomra egyik katolikus újságunk a magyar hősökről írt, ezzel a
címmel: „A tisztelet ünnepe”. Találó cím, mert
ha igaz az, hogy nyelvében él a nemzet, úgy az
is igaz, hogy hőseiben él a nemzet. Ez a megdönthetetlen igazság Magyarországon csak
az önkényuralom ideje alatt volt „elfelejtve”.
Nézzük „A tisztelet ünnep” lépcsőfokait.
Az első lépcsőfok 1915-ben történt, javaslat
formájában. Báró Albele Ferenc vezérkari őrnagy azzal a javaslattal állt elő, hogy minden
település állítson a világháborúban elesett hősöknek emléket.
Másfél évvel az első világháború kitörése
után megerősödött hazánkban az a gondolat,
hogy szervezett formában emlékezzenek meg
a hősökről. Ugyanis akkor már egyre gyakrabban érkeztek haza a hírek, az elesett, és
eltűnt hősökről, katonákról.
1917-benmegszületett az első döntés. Nemzetünk hősi halottainak kegyelemteljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni, és az utókor számára meg kell örökíteni.
Az 1917. évi VII. törvénycikk elrendelte, hogy
minden falu, község, város anyagi erejének
megfelelően táblán, emlékművön örökítse
meg azok nevét, akik a hazáért életüket áldozták. Már az első világháború alatt megkezdték a hősi emlékművek felállítását, amelyek,
ha nem lettek lerombolva, még ma is látha-

Református

hitélet

tók lennének az országban. 1925-ben Horthy
Miklós kormányzó által jóváhagyott törvény
rendelkezett a „Hősök Emlékünnepe” néven
egy új, március 15-ével, és augusztus 20-ával,
egyenértékű nemzeti ünnepről az 1925. évi
XIV. törvénycikkben. Visszaemlékezve gyermek, és ifjú korom kezdetére, ezek az ünnepek szépek, szabadok voltak. A magyarság
színt vallott, ünnepelt.
1925. május 1-jén megjelent honvédelmi
miniszter rendelete alapján május utolsó vasárnapja nemzeti ünnep lett. Ettől kezdve
rendszeresen megemlékeztek a hősök napján a hazáért elesettekről. A második világháború hősi halottai és katonái emlékének
megőrzését a belügyminiszter 1942. április
17-én, valamint a honvédelmi miniszter április 25-én kiadott rendelete szabályozza.
Ebben elrendelték a nevek bevésését az első
világháborús emlékművekbe. 1945. május 27én még volt megemlékezés a hősök napjáról,
de már kisebb keretek között, és akkor már
nem volt nemzeti ünnep. A hősök napja ettől
kezdve elhalkultak, sőt az önkényuralom idején elnémultak. A politikai hatalom megtiltott
mindent, ami magyar, ami a magyar hősökre
emlékeztet.
1990-től a krónikások új időszámítást indíthattak, hiszen szabad volt a magyar hősökre
emlékezni. A rendszerváltozás után szabad
az 1848-as, az első-második világháború, és

1956-os hősökre emlékezni. A Magyar Országgyűlés tiszteletét fejezte ki az elmúlt évezred magyar hősei előtt, akik a haza szabadságáért, nemzeti fennmaradásáért vérüket
ontották, vagy életüket áldozták. A nemzet
erkölcsi adósságát törlesztette, amikor 2001ben törvényt fogadott el arról, hogy május
utolsó vasárnapja legyen ismét a magyar hősök emléknapja. A történelmi igazságtevés
részeként a budapesti Ludovika Akadémia
épület előtt újból felállították a hősök emlékművét. Az Országgyűlés 2001-ben iktatta
törvénybe a Magyar Hősök Emlékünnepét.
Budapesten a Honvédelmi Minisztérium, valamint a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság rendezett koszorúzást a Rákoskeresztúri Újköztemetőben a Magyar Katonahősök
Emlékművénél, illetve a Hősök terén.
A hősök napján tisztelettel emlékezünk
meg azokról a hősökről, akik a Kárpát-medencében a magyar hazáért és Európáért vérüket
ontották. A magyar katona mellére Európa
odatűzte „Nyugat bástyája” kitüntetést. Köszönjük a kitüntetés hőseink nevében. Sajnáljuk, hogy a bástyát sokszor egyedül hagyták.
A magyar ember hőseinek tiszteletet, megbecsülést ad. „A tisztelet ünnepén” az emlékezés zászlaját hajtjuk meg előttük. A sok
tízezer hősi halált halt bajtársunkért mondjál
egy imát, bárhol élsz a nagyvilágban.
Somlai József nyugdíjas plébános

„Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet” (Máté 4,7.)

Jézust munkálkodása kezdetén három kísértéssel igyekezett eltéríteni
megváltói munkájától a Sátán. Az első: változtassa át a köveket kenyérré. A második, hogy ugorjon le a templom párkányáról, mert meg van
írva: Isten parancsol az angyalainak, hogy meg ne üsse választotta a lábát a kőbe. Ha Jézus a Messiás, akkor ezt bátran megteheti, népszerűvé
válna, mindenki figyelne rá. Erre felelte Jézus: „Ne kísértsd az Urat, a te
Istenedet”. A harmadik kísértés a hatalom, amit azzal a feltétellel ígért a
Sátán Jézusnak, ha leborulva imádja őt.
Mi is e három kísértés valamelyikével bajlódunk. Van, aki a kenyérkérdéssel, a pénzkérdéssel viaskodik a legtöbbet, van aki a népszerűséggel, mások pedig a hatalommal. Egyikünk sem kerülheti ki e három
kísértés egyikét. Jézus mind a hármat átélte. A másodikat utasította
vissza azzal: „Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet”, mert tudta: nagyon
veszélyes „játék” az Isten kísértése, nem véletlenül tiltja a Biblia.
Az istenkísértés lényege: olyan helyzetbe akarjuk hozni Istent, hogy
csodát kelljen tennie, különben elveszünk. Ha megteszi ezt a csodát,
akkor ezzel bizonyítja, hogy él és hatalma van, és akkor majd hiszünk
benne.
Egy presbiter a korábbi gyülekezetünkben cseresznyét szedett a
templom kertjében egy akácfa létrán állva. Egy hosszú kampóval közelebb húzta magához az ágat, kiakasztotta a kampót és így két kézzel
tudta szedni a cseresznyét. Közben pedig azzal a gondolattal játszott,
hogy ha van Isten, csapjon le hozzá egy villámmal. A vihar még nagyon
messze járt a szomszéd település fölött. Mégis lecsapott egy villám,
hosszában kettérepesztette az akácfa létrát, átlyukasztotta a vastag gumiból készült ú. n. „vietnámi papucsot”, őt pedig lerepítette a létráról.
A szomszéd főorvos éppen szemtanúja volt mindennek. Ölében vitte
rendelőjébe, ellátta és juttatta a kórházba.
Nagyon sok formája létezik az istenkísértésnek. Gyerekek „játszottak”, hogy ki mer közelebb állni a peronon a robogó vonat mellé. A „legbátrabbat” néhány nap múlva temettem.
Sok ember, aki kísértve Istent, játszik az életével, nem is gondolja,

hogy hányaknak okoz mély szomorúságot, ha baj éri: szüleinek, testvéreinek, barátainak, és azoknak is, akiknek a magáéval együtt veszélyezteti az életét. Egyesek azért játszanak a tűzzel, mert úgy vélik: úgy
sem számít senkinek, hogy mi történik velük, Mások pedig hamis magabiztosságból, mondván: „olyan még soha nem volt, hogy valahogy ne
lett volna.” Ez a felelőtlenség fedőmondata. Az igaz, hogy mindent nem
láthatunk előre, de amit előre láthatunk, de mégsem gondoljuk végig,
az a mi felelőtlenségünk, istenkísértésünk, amit hívőként nem lehet és
nem szabad megtennünk.
Különös, hogy Jézus úgy tanított minket imádkozni: „…ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól...”. Ez azt jelentené, ha Isten mindenható, akkor hatalma kell legyen a kísértésen is. Azt is ő adja,
vagy legalább tudnia kell róla? A Biblia görög nyelvében kettős jelentése
van a kísértés szónak. (A mi nyelvünkben is előfordul hasonló példa:
mást jelent a „párom” szó az óvodásnak, és mást a jegyes csoportban.)
A görög nyelvben a „kísértés” szó két jelentése aszerint tér el egymástól, hogy kire vonatkozik. Ha a Sátánra vonatkozik, akkor a jelentése a
rosszra csábítás. Azért kísért a gonosz, hogy eltérítsen Istentől és a vesztünket okozza. Ha Istenre vonatkozik, akkor a jelentése a próba. Isten a
kísértéssel nem a rosszra akar csábítani, hanem meg akarja vizsgálni a
hitünk erejét, a nehézségekben való állhatatosságunkat és hűségünket.
Ezzel együtt az ilyen megpróbáltatásokon átvezetve, még inkább azt
szeretné elérni, hogy bízzunk benne és atyai kezébe kapaszkodjunk.
Nem Isten visz bele minket a kísértésbe. Erre figyelmeztetnek a Bibliában Jakab apostol levele első részének 13-15. versei. „Senki se mondja,
amikor kísértésbe jut: az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól
nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki
saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz.”
A legnagyobb istenkísértés, amikor egy hívő ember az örök életét teszi kockára, és úgy él, mintha nem lenne örök élet, és esztendőszámra
nem törődik Isten dolgaival.
Riskó János
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Nyuszi Kupa simándys résztvevői, eredményeI
2006. fiúk
Maczó Levente (gyors, hát, mell: 1. helyezés!)
Kiss Boldizsár (gyors)
Légrády – Simon Bálint (hát)
Varga Lili (gyors, hát)
2005. lányok
Vereszki Melinda (gyors, hát, mell)
Demény Eszter (gyors, hát mell)
Dankovics Dominika (gyors, hát 5. hely, mell 6.hely)
Sinkó Melinda (gyors, hát)
Edényi Nóra (hát)
Kókai Edit (hát)
Szabó Kinga (hát)
Földes Luca (hát)
2005. fiúk
Varjas Gábor (gyors 5. hely, hát)
Szabó István (gyors, hát)
Tábori Dániel (gyors, hát)
Demeter Ádám (gyors, hát)
Váradi Marci (gyors, hát)
Vajvoda Levente (gyors, hát)
Juhász Áron (hát)
2004. lányok
Vágó Réka (gyors, hát, mell)
Győrfi Zsófia (gyors, hát, mell)
Sárközi Ildikó Lina (gyors, hát)
Kopornyik Veronika (hát, mell)
Adamcsek Fanni (hát)
Jutasi Villő (hát)
Busa Emma (mell 6. hely)
2004. fiúk
Molnár Bálint (gyors 6. hely, hát 5. hely, mell)
Balázs Bence (gyors, hát)
Légrády-Simon András (hát)

2003. lányok
Zámba Fanni (gyors 2. hely, hát 6. hely, pillangó 2. hely, mell)
Vereszki Nóra (gyors 3. hely, mell 6. hely, pillangó 5. hely, hát)
Szauter Rebeka (gyors)
Kismarton Réka (gyors, hát, mell, pillangó)
Salah Laouar Silia (gyors, hát, mell)
Kiss Boglárka (gyors)
Kovács Lili (hát)
2003. fiúk
Vas Levente (gyors, hát, mell, pillangó)
Pesztericz Márton (gyors, hát, mell)
Lesták András (gyors, hát, mell)
Nagy Barnabás (gyors, hát, mell)
Farkas Gábor (gyors, mell)
Leibinger Bence (Mell 3. helyezés, gyors, hát, pillangó)
2002. lányok
Józsa Bernadett (gyors 6. hely, hát, mell, pillangó)
Dankovics Dorina (hát 6. hely, pillangó 6. hely, gyors, mell)
Adamcsek Flóra (gyors)
Sárközi Boróka (gyors, hát)
2002. fiúk
Juhász Benedek (hát 3. hely, gyors, mell, pillangó)
Fodor Samu (mell 3. hely, gyors, hát, pillangó)
Vajvoda Bálint (gyors, hát, mell, pillangó)
Orlovity Patrik (gyors, hát, mell)
Soltész Dávid (gyors, hát)
Csepregi Márk (gyors, hát, mell)
Puszti Mátyás (mell)
A Simándy József Általános Iskola megnyerte a „legtöbb versenyzőt indító
cikk_CORR-9x13.pdf 2013.05.14. 8:35:35
iskola” kupáját.
Minden résztvevőnek gratulálunk!

Jávor Mária

Mielőtt rátérnék a „Trekking Tours” bemutatására, szeretnék néhány szót ejteni
arról, hogy mit is jelent a világszerte már nagyon elterjedtnek mondható
„trekking” kifejezés. Rövid, pontos, magyar megfelelője nincs. Jelentése:
hosszú, hegyi gyaloglás, túrázás. De ezt a kifejezést használjuk akkor is, ha
kellemes időtöltésként gyalogtúrázunk.
Tevékenységi körünkbe beletartozik a hétköznapi edzések tartása a bel- és
külföldi edzőtúrák, trekkingek szervezése egyaránt. Túráinkat, útjainkat úgy
válogatjuk össze, hogy helyet kapjanak benne nagy kihívást jelentő, alapos
felkészültséget igénylő túrák, trekkingek, hegymászások, expedíciók, de
olyan útvonalak is, amelyeket a túrázásba csak belekóstolni vágyók is könnyedén
teljesíthetnek.
A „Nordic Walking” /északi gyaloglás/ edzések tartásával szeretnénk
lehetőséget biztosítani azon idősebb, kezdő vagy fogyni vágyó érdeklődőknek,
akik szeretnék állóképességüket, szervezetük teherbíróképességét növelni.
A „Nordic Hiking” /északi túrázás/ edzéseken viszont a „sportosabb”
érdeklődőkkel szeretnénk megismertetni a Nordic Walking kevesek által ismert
lehetőségeit. A Nordic Hiking edzések tartásával célunk, hogy azok is
megtalálják a számításukat, akik szeretik a kihívásokat, és szívesen izzadnak meg
egy hegyi ösvényen és hajtja őket a versenyszellem.
Trekkingtúrázhatsz velünk 1-2-3 napos belföldi és külföldi utakon. Szervezünk
trekkingeket Európától a Himalájáig, kezdő és haladó „Via ferrata” túrákat, téli és
hótalpas túrákat, csúcsmászásokat, expedíciókat. Amennyiben felkeltettük
érdeklődésed keress minket az alábbi elérhetőségek valamelyikén.
Bővebb információ:
Lesták Erzsébet
Email: info@trekking-tours.hu
Tel.: +36 30 556 92 25
www.trekking-tours.hu
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Adósok listájának közzététele
Tájékoztatom Önöket, 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
A ÉS K KFT
2143
A ÉS K KFT
2143
ARNOLD-KOKO
1131
KFT
ARNOLD-KOKO
1131
KFT
ARNOLD-KOKO
1131
KFT
BÁRDI WORK
1141
KFT f.a.
BÁRDI WORK
1141
KFT f.a.
BELLUS BÚTOR
2143
FAIPARI KFT
BELLUS BÚTOR
2143
FAIPARI KFT
BER-GA BAU
1165
KFT f.a.
BER-GA BAU
1165
KFT f.a.
BERTA ISTVÁN
2143
BERTA ISTVÁN
2143
BIG-BAU UNIO KFT 2143
BIG-BAU UNIO KFT 2143
BIG-BAU UNIO KFT 2143
BÍRÓ LÁSZLÓ
2143
ERNŐ
BÍRÓ LÁSZLÓ
2143
ERNŐ
CAN YANG KFT
1042
V.A.
CAN YANG KFT
1042
V.A.
CF-BAU KFT
2144
CF-BAU KFT
2144
DAUBER 2000.
2142
ÉPITŐIP.KER. SZ.BT
DAUBER 2000.
2142
ÉPITŐIP.KER. SZ.BT
DAUBER 2000.
2142
ÉPITŐIP.KER. SZ.BT
DOIT INFORMATI- 2143
KAI ÉS SZOLG.BT
DOIT INFORMATI- 2143
KAI ÉS SZOLG.BT
EUROINVEST1163
GROUP KFT
EUROINVEST1163
GROUP KFT
FEKETE GYöRGY
2143
FEKETE GYöRGY
2143
GAL BAU EUROPA 2143
KFT
GAL BAU EUROPA 2143
KFT
GAL-BAU 2005 BT 2143
GAL-BAU 2005 BT 2143
GENERAL DESING 2143
HUNGARY KFT
GENERAL DESING 2143
HUNGARY KFT
GLAITZÁR LAJOS 2143
GLAITZÁR LAJOS 2143
HEGEDŰS AUTÓJA- 1164
VÍTÓ KFT
HEGEDŰS AUTÓJA- 1164
VÍTÓ KFT
HITELES HELY
2143
TAN.AD.ÉS SZ.KFT.
HITELES HELY
2143
TAN.AD.ÉS SZ.KFT.
HÓRUSZ INGAT2112
LAN KFT
HÓRUSZ INGAT2112
LAN KFT
INTERTÁRS 2005. 2143
KFT "fa"
INTERTÁRS 2005. 2143
KFT "fa"
INTERTÁRS 2005. 2143
KFT "fa"
KAKTUSZVIRÁG 2143
BT."FA"
KAKTUSZVIRÁG 2143
BT."FA"
KAKTUSZVIRÁG 2143
BT."FA"
KÉRI ZOLTÁN
2143
KÉRI ZOLTÁN
2143
KISTARCSA
2143
INVEST KFT "VA"
KISTARCSA
2143
INVEST KFT "VA"
KUN TIBOR
2143
KUN TIBOR
2143
KUN TIBOR
2143
LUCULLUS-2001.
5231
BT. "VA"
LUCULLUS-2001.
5231
BT. "VA"
LUCULLUS-2001.
5231
BT. "VA"
MASTER SPORT
2143
KFT.
MASTER SPORT
2143
KFT.
MONEY &
2143
FASHION KFT

fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét
(elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás ös�szegét a helyben szokásos módon közzétegye.
Az önkormányzati adóhatóság - adófizetési
morál erősítése érdekében – élni kíván a törvé-

KISTARCSA
KISTARCSA
BUDAPEST

SZABADSÁG ÚT 56.
SZABADSÁG ÚT 56.
JÉGGYÁR UTCA 11. II/7.

iparűzési adó
összesen
iparűzési adó

480,000 Ft
480,000 Ft
528,900 Ft

BUDAPEST

JÉGGYÁR UTCA 11. II/7.

gépjárműadó

548,685 Ft

BUDAPEST

JÉGGYÁR UTCA 11. II/7.

összesen

BUDAPEST

JESZENÁK J.U.88.

iparűzési adó

798,650 Ft

BUDAPEST

JESZENÁK J.U.88.

összesen

798,650 Ft

KISTARCSA

KÁPOLNA UTCA 44/B.

iparűzési adó

500,400 Ft

KISTARCSA

KÁPOLNA UTCA 44/B.

összesen

BUDAPEST

HUNYADVÁR UTCA 61.

iparűzési adó

1,413,750 Ft

BUDAPEST

HUNYADVÁR UTCA 61.

összesen

1,413,750 Ft

KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA

BAROSS GÁBOR U. 50. LC.
BAROSS GÁBOR U. 50. LC.
DAMJANICH UTCA 12.
DAMJANICH UTCA 12.
DAMJANICH UTCA 12.
BATTHYÁNY U. 07.C. TT 19.

gépjárműadó
összesen
iparűzési adó
gépjárműadó
összesen
gépjárműadó

KISTARCSA

BATTHYÁNY U. 07.C. TT 19. összesen

1,077,585 Ft

500,400 Ft

276,695 Ft
276,695 Ft
445,650 Ft
41,239 Ft
486,889 Ft
503,941 Ft
503,941 Ft

BUDAPEST

KASSAI UTCA 9. VI. EM. 40. iparűzési adó

298,050 Ft

BUDAPEST

KASSAI UTCA 9. VI. EM. 40. összesen

298,050 Ft

KEREPES
SZABADSÁG ÚT 117.
KEREPES
SZABADSÁG ÚT 117.
NAGYTARCSA ÁRPÁD FEJEDELEM U. 7.

iparűzési adó
összesen
iparűzési adó

504,550 Ft
504,550 Ft
338,100 Ft

NAGYTARCSA ÁRPÁD FEJEDELEM U. 7.

gépjárműadó

169,276 Ft

NAGYTARCSA ÁRPÁD FEJEDELEM U. 7.

összesen

507,376 Ft

KISTARCSA

ARANY JÁNOS U.22.

iparűzési adó

203,600 Ft

KISTARCSA

ARANY JÁNOS U.22.

összesen

203,600 Ft

BUDAPEST

LOMBOS UTCA 29-31.

iparűzési adó

655,900 Ft

BUDAPEST

LOMBOS UTCA 29-31.

összesen

655,900 Ft

KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA

RóZSA U. 45.
RóZSA U. 45.
BATTHYÁNY UTCA 10

gépjárműadó
összesen
iparűzési adó

280,980 Ft
280,980 Ft
243,200 Ft

KISTARCSA

BATTHYÁNY UTCA 10

összesen

243,200 Ft

KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA

BATTHYÁNY U. 10.
BATTHYÁNY U. 10.
HOMOKDŰLŐ U. 26.

iparűzési adó
összesen
iparűzési adó

946,595 Ft
946,595 Ft
288,500 Ft

KISTARCSA

HOMOKDŰLŐ U. 26.

összesen

288,500 Ft

KISTARCSA
KISTARCSA
BUDAPEST

SZÉCHENYI U. 43.
SZÉCHENYI U. 43.
GAZDASÁG ÚT 10.

gépjárműadó
összesen
iparűzési adó

BUDAPEST

GAZDASÁG ÚT 10.

összesen

248,400 Ft

KISTARCSA

DEÁK FERENC U. 10.

iparűzési adó

321,998 Ft

KISTARCSA

DEÁK FERENC U. 10.

összesen

321,998 Ft

VERESEGYHÁZ
VERESEGYHÁZ
KISTARCSA

HUSZÁR U. 1. 1/4.

iparűzési adó

357,751 Ft

HUSZÁR U. 1. 1/4.

összesen

357,751 Ft

RAKTÁR KRT. 5.

iparűzési adó

574,600 Ft

KISTARCSA

RAKTÁR KRT. 5.

gépjárműadó

315,000 Ft

KISTARCSA

RAKTÁR KRT. 5.

összesen

889,600 Ft

KISTARCSA

RAKTÁR KRT. 1.

iparűzési adó

131,950 Ft

1,063,800 Ft
1,063,800 Ft
248,400 Ft

KISTARCSA

RAKTÁR KRT. 1.

gépjárműadó

468,600 Ft

KISTARCSA

RAKTÁR KRT. 1.

összesen

600,550 Ft

KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA

DÓZSA GYÖRGY UTCA 6
DÓZSA GYÖRGY UTCA 6
SZABADSÁG ÚT 56.

gépjárműadó
összesen
iparűzési adó

379,500 Ft
379,500 Ft
453,500 Ft

KISTARCSA

SZABADSÁG ÚT 56.

összesen

453,500 Ft

KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
FEGYVERNEK

TOLDI MIKLÓS U. 28.
TOLDI MIKLÓS U. 28.
TOLDI MIKLÓS U. 28.
DÓZSA GY. UTCA 155

iparűzési adó
gépjárműadó
összesen
iparűzési adó

199,000 Ft
28,686 Ft
227,686 Ft
190,750 Ft

FEGYVERNEK DÓZSA GY. UTCA 155

gépjárműadó

21,000 Ft

FEGYVERNEK DÓZSA GY. UTCA 155

összesen

211,750 Ft

KISTARCSA

iparűzési adó

210,300 Ft

NAGYTARCSAI U. 6.

KISTARCSA

NAGYTARCSAI U. 6.

összesen

210,300 Ft

KISTARCSA

VÖLGY U. 44.

iparűzési adó

351,250 Ft

MONEY &
FASHION KFT
MY HOME INVEST
KFT. "fa"
MY HOME INVEST
KFT. "fa"
POOLCONTROLL
KFT F.A.
POOLCONTROLL
KFT F.A.
PORGÁNYI GERGELY DR.
PORGÁNYI GERGELY DR.
PRIMULA-MED
KFT.
PRIMULA-MED
KFT.
PRIMULA-MED
KFT.
PRIVÁTE BROK.
NETWORK MARK.
KFT.
PRIVÁTE BROK.
NETWORK MARK.
KFT.
RADIÁN KFT
RADIÁN KFT
RADIÁN KFT
RAPAI ISTVÁN
RAPAI ISTVÁN
RÁCZ ÁLL.-ELL
NAGYKER KFT.
RÁCZ ÁLL.-ELL
NAGYKER KFT.
RÓZSASAFE
KFT."FA"
RÓZSASAFE
KFT."FA"
S.P.B. TUNING
Kft "fa"
S.P.B. TUNING
Kft "fa"
S.P.B. TUNING
Kft "fa"
SINKÓ CSABA
SINKÓ CSABA
STONE DEKOR
KFT.
STONE DEKOR
KFT.
STONE DEKOR
KFT.
SZIKKADT SPED
KFT.
SZIKKADT SPED
KFT.
SZILABAU 2003
KFT."VA"
SZILABAU 2003
KFT."VA"
SZUPER-BAU
VERTIKÁL KFT.
"FA"
SZUPER-BAU
VERTIKÁL KFT.
"FA"
SZUPER-BAU
VERTIKÁL KFT.
"FA"
TOP GLAS AUTÓÜVEG KER. KKT
TOP GLAS AUTÓÜVEG KER. KKT
TWIN HAUSE
ÉPITŐIP.KFT.
TWIN HAUSE
ÉPITŐIP.KFT.
TWIN HAUSE
ÉPITŐIP.KFT.
ÚJVÁRI FERENC
ÚJVÁRI FERENC
ÚJVÁRI FERENC
VASVÁRI KER.
SZOLG.BT. "FA"
VASVÁRI KER.
SZOLG.BT. "FA"
VÁGOVICS ÉS
TÁRSA KFT.
VÁGOVICS ÉS
TÁRSA KFT.
XANDEX KFT.
XANDEX KFT.

nyi 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

2143

KISTARCSA

VÖLGY U. 44.

összesen

351,250 Ft

2143

KISTARCSA

KOSSUTH LAJOS UT 15.

gépjárműadó

351,911 Ft

2143

KISTARCSA

KOSSUTH LAJOS UT 15.

összesen

351,911 Ft

2141

CSÖMÖR

HUNYADI U.21.

iparűzési adó

4,338,000 Ft

2141

CSÖMÖR

HUNYADI U.21.

összesen

4,338,000 Ft

2094

NAGYKOVÁCSI KOLOZSVÁR U. 21/23

telekadó

211,590 Ft

2094

NAGYKOVÁCSI KOLOZSVÁR U. 21/23

összesen

211,590 Ft

1022

BUDAPEST

RÓKUSHEGYI LÉPCSŐ.7.

iparűzési adó

1022

BUDAPEST

RÓKUSHEGYI LÉPCSŐ.7.

gépjárműadó

1022

BUDAPEST

RÓKUSHEGYI LÉPCSŐ.7.

összesen

2143

KISTARCSA

ARANY J.U.35.

iparűzési adó

511,250 Ft

2143

KISTARCSA

ARANY J.U.35.

összesen

511,250 Ft

2143
2143
2143
2143
2143
2143

KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA

MÁRIA U. 36.
MÁRIA U. 36.
MÁRIA U. 36.
SZÉCHENYI U 66.
SZÉCHENYI U 66.
RAKTÁR KRT.5

iparűzési adó
gépjárműadó
összesen
telekadó
összesen
gépjárműadó

249,200 Ft
76,725 Ft
325,925 Ft
277,260 Ft
277,260 Ft
722,016 Ft

2143

KISTARCSA

RAKTÁR KRT.5

összesen

722,016 Ft

4026

DEBRECEN

PÉTERFIA UTCA 4. II/205

iparűzési adó

324,500 Ft

4026

DEBRECEN

PÉTERFIA UTCA 4. II/205

összesen

1139

BUDAPEST

FORGÁCH U. 8. I/108.

iparűzési adó

1,212,200 Ft
15,450 Ft
1,227,650 Ft

324,500 Ft
1,408,000 Ft

1139

BUDAPEST

FORGÁCH U. 8. I/108.

gépjárműadó

1139

BUDAPEST

FORGÁCH U. 8. I/108.

összesen

366,420 Ft

2143
2143
2615

KISTARCSA
KISTARCSA
CSŐVÁR

TERÉZIA utca 16
TERÉZIA utca 16
MADÁCH U. 1.

gépjárműadó
összesen
telekadó

489,623 Ft
489,623 Ft
63,900 Ft

2615

CSŐVÁR

MADÁCH U. 1.

iparűzési adó

425,008 Ft

2615

CSŐVÁR

MADÁCH U. 1.

összesen

488,908 Ft

2143

KISTARCSA

RÓZSA U. 45.

gépjárműadó

360,556 Ft

2143

KISTARCSA

RÓZSA U. 45.

összesen

360,556 Ft

1136

BUDAPEST

iparűzési adó

891,750 Ft

összesen

891,750 Ft

iparűzési adó

103,550 Ft

1,774,420 Ft

1136

BUDAPEST

2143

KISTARCSA

HEGEDŰS GY. U.8.IV/2
(lev.c.)
HEGEDŰS GY. U.8.IV/2
(lev.c.)
RAKTÁR KRT.5.

2143

KISTARCSA

RAKTÁR KRT.5.

gépjárműadó

240,000 Ft

2143

KISTARCSA

RAKTÁR KRT.5.

összesen

343,550 Ft

3763

BÓDVASZILAS JÓZSEF ATTILA UTCA 2.

iparűzési adó

307,765 Ft

3763

BÓDVASZILAS JÓZSEF ATTILA UTCA 2.

összesen

307,765 Ft

2143

KISTARCSA

DR TIBOLDI JÓZSEF UT.19/A iparűzési adó

583,050 Ft

2143

KISTARCSA

DR TIBOLDI JÓZSEF UT.19/A gépjárműadó

32,683 Ft

2143

KISTARCSA

DR TIBOLDI JÓZSEF UT.19/A összesen

615,733 Ft

2143
2143
2143
2143

KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA

AULICH LAJOS U. 34.
AULICH LAJOS U. 34.
AULICH LAJOS U. 34.
EPERJESI U. 9.

iparűzési adó
gépjárműadó
összesen
iparűzési adó

554,961 Ft
110,503 Ft
665,464 Ft
304,000 Ft

2143

KISTARCSA

EPERJESI U. 9.

összesen

304,000 Ft

1156

BUDAPEST

NYIRPALOTA ÚT 62.

iparűzési adó

1,080,617 Ft

1156

BUDAPEST

NYIRPALOTA ÚT 62.

összesen

1,080,617 Ft

3525
3525

MISKOLC
MISKOLC

ARANY JÁNOS TÉR 1.
ARANY JÁNOS TÉR 1.

iparűzési adó
összesen

470,609 Ft
470,609 Ft

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

kistarcsai híradó 

hirdetés
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Tavaszi bérletakciónk:

Speedfitness
10 perc FL A B é LO S = 5 0 perc edz és!
Fogyni vágyó hölgyek számára különösen ajánlott!
Egy egészséges és hatékony diétával kombinálva rendkívül látványos
eredményeket lehet elérni úgy, hogy az izomállomány nem, csak a
zsírállományból csökken!!! A gyors és hatékony alakformálás érdekében
naponta 2×10 percet ajánlunk! Már heti 2 x 20 perc ráfordítással
elérheted céljaidat.
Az idősebb korosztály számára azért is különösen ajánlott, mert a
testvibráció nem terheli meg a szívet és az ízületekhez is kíméletes!
Irodai ülőmunkát végez? Mozgásszegény életmódot folytat?
A megoldás: FLABéLOS!
Számtalan cikk, orvosi tanulmány szól arról, hogy az irodai
ülőmunka, a mozgásszegény életmód milyen egészségügyi
kockázatokat rejt. Napjaink népbetegségei szinte mind a
mozgáshiányra vezethetők vissza. Tény, hogy a sport csak keveseknek
fér bele a mai rohanó életmódjába, hiába tudjuk, hogy napi egyórás
edzés sokat segítene. Még nagyobb baj, hogy nincs is rá se energiánk,
se kedvünk, se időnk.
A FLABéLOS tíz perc alatt - irodai vagy utcai ruhában kényelmesen átmozgatja az összes izmunkat anélkül, hogy
megizzadnánk!

8 alkalom: 35 000,- Ft
Havi bérlet: 40 000,- Ft
(max. heti 2 alkalom)

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

Most 10 alkalomra szóló cellulit bérlet 30 000,- Ft

bérletakció:
1 alkalom: 600,-Ft
10+1 ALKALOM: 5.000,-Ft+
1 AJÁNDÉK SPEEDFITNESS
EDZÉS!
Havi korlátlan használat:
10.000,-Ft (napi 2x10 perc)
A 10+3 ALKALMAS
SPEEDFITNESS BÉRLET
MELLÉ JÚNIUSBAN INGYENES
FLABéLOS HASZNÁLAT!

Kistarcsa, Szabadság út 54. Zsófialigeti HÉV megállónál • Bejelentkezés: 06-70 277-5565 www.mayafitness.com

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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kistarcsai híradó

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

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

AKCIÓ!

1162 Budapest
Attila utca. 68.

10 cm vastag
komplett rendszer

(Rákosi út sarok)

Tel: 06 1 402-1195,
06 30 987-0807

br.

info@vitalitasfogaszat.hu

www.vitalitasfogaszat.hu

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

• vizsgáztatás
• klíma töltés,
• hivatalos Bosch szakműhely

• javítás
• diagnosztika (motor,
ABS, stb.)

Nyitva tartás:
H-P: 8-17-ig
Varga István,
magyar rally bajnok,
autószerelő mester

3D computeres futóműállító
technológia

2599 Ft/m²

kistarcsai híradó 

R.H.Dental

Fogorvosi rendelôk és
Fogtechnikai laboratórium
Kistarcsa, Árpád vezér u. – Szt. László u. sarok
Várjuk kedves pacienseinket
fogorvosi rendelônkben!
Extra minôségû fogpótlások
kedvezô áron (cirkon hidak).
Konzerváló fogászat és felnôtt
fogszabályozás.
Akciós áron cirkon hidak
és implantációk!
Kistarcsai
privát rendelésünk:
Hétfô és szerda:
16–20 Dr. Répay Klára
Szerda 9–14 és péntek 14–20
Dr. Farczádi Tímea
BEJELENTKEZÉS: (06-28) 472-400 (munkaidôben)
(06-30) 251-61-60 és (06-30) 823-34-64 (non-stop)
rhdental@rhdental.hu
www.rhdental.hu www.szajapolas.com

hirdetés
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Versenyképes szakmát keres?
Tanulni szeretne?
Várjuk tandíjmentes esti képzéseinken
a Mihály Dénes Szakképző Iskola

Kistarcsai Telephelyén!

Tervezett képzéseink 2013. szeptember 1.-től:

•
•
•
•
•
•
•
•

Informatikai rendszergazda
Számítógép-szerelő, karbantartó
Szoftverfejlesztő
Pénzügyi termékértékesítő
(bank, befektetés, biztosítás)
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Vállalkozási és bérügyintéző
Irodai asszisztens vagy ügyviteli titkár
Grafikus

Tel: 06-70/933-6307
Beiratkozás időpontja: 2013. június 04., június 06., június
11., június 13. 17:00-19:00 óra között
Beiratkozás helyszíne: Simándy József Általános Iskola,
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3., II. em. az uszoda mellett
Képzéseinkről bővebben tájékozódhat a
www.mdiskola.hu oldalon

Mottónk: Tanulj, hogy tudj változni!

A CUKRÁSZDA!
Minden szombaton és vasárnap bolhapiac és használtcikk vásár.
Vásároljon Magyar árut Magyar Piacon!

Szabadföldi 600,-/kg
EPER termelőtől!
A legfinomabb
és a környéken a
legolcsóbb!
Palántások és egyre több árus!

Házi krémes

160,-/db

1 gombóc fagyi

Házi sütemények és kézműves
fagyik széles választékban!

160,-

PostaHaszonŐr
A PostaHaszonŐr 2.0 olyan egyszeri díjas
életbiztosítás, amely befektetés is egyben.
A pénzpiac mozgásaihoz igazodó, meghatározott időszakra, garantált nettó hozamainak
köszönhetően Ügyfeleink a kockázat elkerülésével juthatnak biztos hozamokhoz.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Egyszeri díjas életbiztosítás és megtakarítás is egyben
Már 200 000 Ft–tól megköthető
A Biztosított minimális belépési életkora 16 év
Minimum 1, maximum 12 naptári hónapra előre garantált nettó hozamot
biztosít
Nincs lejárata, teljes életre szól
Kiegészítő haláleseti biztosítás köthető, melynek biztosítási összege: 300
000 Ft
A haláleseti szolgáltatásokat nem terheli öröklési illeték, a kifizetendő ös�szeg nem része a hagyatéki eljárásnak
Lehetőség van Haláleseti Kedvezményezettek jelölésére, a Haláleseti Kedvezményezettek személye a tartam során módosítható
Baleseti eredetű halál esetén: a Biztosított 16-64 éves koráig 300 000 Ft-ot,
65 éves kortól 100 000 Ft-ot kap a megjelölt Haláleseti Kedvezményezett.

Ajánljuk mindenkinek, aki:
• rugalmas és biztos megtakarítási formát keres, melyhez a tartam során
hozzányúlhat
• értékálló befektetéshez szeretne jutni
• kockázatoktól mentes, biztos befektetést szeretne
• nyugdíjas éveiről szeretne gondoskodni
• egyéb életcél megvalósulásáról szeretne gondoskodni
• részletekről tájékozódjon a Posta Biztosító honlapján

HOVÁ FORDULHAT TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT?
2143 Kistarcsa, Iskola u. 6.
06-28/470-841
KISTARCSAI HÍRADÓ Kistarcsa Város Önkormányzatának ingyenes tájékoztató lapja.
Megjelenik minden hónap második felében • Kiadja a PO-KER Bt. • Munkatárs: Kovács Gabriella • Felelôs szerkesztô: Polgár Gyula • Telefon: (06-20) 966 1190 • Fax: (1) 256-6289 • e-mail: polgargyula@a-vecses.hu • ISSN1788-7291
Nyomda:
Budapest Baross u. 11-15. • Felelôs vezetô: Miklós Árpád ügyvezetô igazgató • Megjelenik 4500 példányban
A megjelent írások tartalma nem feltétlenül tükrözi a szerkesztôség véleményét.

