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Solymosi Sándor polgármester

A nemzeti összetartozás napja
cikk a 2. oldalon
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A nemzeti összetartozás napja

Megemlékezés a trianoni békediktátum 93. évfordulóján

A nemzeti összetartozás napja a trianoni békeszerződés aláírásának napjára, június 4-ére esik. Ez alkalomból Kistarcsán, a
Városi Uszoda előtti téren, a közadakozásból felépített emlékműnél az önkormányzat szervezésében emlékeztek meg június
4-én este hat órakor az évfordulóról. A megemlékező ünnepség
a Himnusszal kezdődött, amit a Simándy József Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógia Szakszolgálat fúvószenekara Botrágyi Károly vezetésével adott elő.
Ezt követően Solymosi Sándor polgármester mondott beszédet,
aki kiemelte, hogy „Trianon ugyanolyan gyásznapunk, mint muhi
vagy a mohácsi vereség, Világos, Doberdó, a Don-kanyar vagy talán
több annál, hiszen következményei ma is érződnek, legfájdalmasabban
határainkon túl, ahol a saját anyanyelv használata is bűnnek számít.”
A polgármester utalt arra, hogy június 4-ke, 2010 óta a nemzeti
összetartozás napja is egyben. Megemlékező beszédét Székely
János erdélyi költőt idézve zárta: „a vesztesnek igaza lesz”
Ezt követően Szabó Gergely, József Attila: Nem, Nem Soha
című versét szavalta el. A tiszteletadás végén megkoszorúzták
a Trianoni Emlékművet. A köztéri alkotásnál Kistarcsa Város
Önkormányzata nevében Solymosi Sándor és ifj. Juhász István
alpolgármester helyezte el a koszorút, majd a Simándy József
Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógia Szakszolgálat, az Alapszolgáltatási Központ, a Városi
Óvoda, a KIVÜ Kft., a Fidesz-KDNP Kistarcsai Csoportja, a
Jobbik Kistarcsai Szervezete és a Kistarcsai Vállalkozók Baráti
Köre helyezte el az emlékezés virágait. A koszorúzást követően
a megjelentek elénekelték a Szózatot, majd a Székely Himnuszt.

(fotók a címlapon)

Igazgatási szünet a Polgármesteri Hivatalban
Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatalában 2013. július 22. napjától 2013. augusztus
2. napjáig igazgatási szünet lesz.
Ezen időszak alatt a Polgármesteri Hivatal – az előre nem látható
halaszthatatlan ügyek intézése kivételével – zárva tart. Az anyakönyvi ügyeket (születési és halotti anyakönyvezés) naponta 8.00
– 12.00 óra között intézhetik.
A hivatal működési körében fellépő vészhelyzet, baleset, elemi
csapás, életveszély, súlyos kár esetén telefonos ügyeletet biztosítunk. A bejelentések fogadása 8.00-12.00 óra között a hivatal központi telefonszámán (06-28-470-711) keresztül, azt követően munkaidő végéig pedig a 06-20-429-30-59 mobil számon lehetséges.
Megértésüket és együttműködésüket köszönöm.
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző

TÁJÉKOZTATÁS
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy
2013. július 1-jén (hétfőn)
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
93.§ (2) bekezdése alapján, a Közszolgálati Tisztviselők Napja
alkalmából, munkaszüneti nap lesz Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatalában.
2013. július 2-án (kedden) technikai okok miatt
zárva lesz Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatala.
Megértésüket megköszönve:
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző
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III. Fenyvesliget nap
Június első szombatján (június 1-jén)
rendezték meg a III.
Fenyvesliget napot a
Fenyves Sportcsarnok előtti téren (a
Raktár körúton). Az
egész heti rossz idő
után, gyönyörű napsütés várta az érdeklődőket. A programok reggel 8 órakor
focival kezdődtek. A Fenyves Sportcsarnok műfüves pályáján öt
csapat nevezett. Délelőtt a gyerekek is jól szórakozhattak: volt bohóc, és arcfestés nekik. A felnőtteknek is szerveztek programot,
sokan kipróbálhatták a legújabb őrületet a zumbát. A foci csapatok kemény küzdelemben alakították ki a végső sorrendet - a múlt
évhez hasonlóan - most is a Mirtusz utca szerezte meg a vándor
serleget. A bográcsban készült paprikáskrumpli mindenkinek
járt, ennél jobb ebédet elképzelni sem lehetett volna. Délután még
családi vetélkedők, és a Fezz zenekar színesítették a programot.
Jövőre is mindenkit várnak sok szeretettel. Fenyvesliget Egyesület

JÚNIUS 14-i TÜNTETÉSSEL
KAPCSOLATOS VÁLTOZÁS!

Tisztelt Lakosok!
Több fejlemény is történt az elmúlt napokban, melyeket szeretnénk
önökkel megosztani.
- Sokan jelezték, hogy munkájuk/egészségi állapotuk miatt nem tudnak a tüntetésen részt venni.
- A rendőrség nem adott engedélyt az útszakasz teljes lezárására,
ezért az esetleges tüntetés nem tudná elérni a kívánt hatást.
- A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, valamint előreláthatólag jövő héten a Testület is el fogja utasítani a hozzájárulást Csömör
településszerkezeti módosításához. Ezután egyeztető tárgyalásokat
fogunk folytatni a csömöri vezetéssel.
- Többen kérték, hogy aláírásgyűjtést indítsunk a témában.
Ezen információk ismeretében a tüntetést elhalasztjuk, valamint
amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy új helyszínen, a csömöri hivatal előtt fogjuk javasolni annak megtartását.
Azonban a tárgyalások ideje alatt szeretnénk a körzetekben lakók véleményét egy aláírásgyűjtés keretében rögzíteni, hogy ezzel is demonstráljuk a lakosok felháborodását. Kérjük, hogy a korábban megadott
e-mail címen (ifjabbjuhasz.istvan@gmail.com) jelentkezzenek azok a
lakosok, akik vállalnák, hogy segítenek nekünk az aláírások összegyűjtésében.
Az idő sürget! Kérjük, hogy minél többen álljanak kezdeményezésünk
mellé lakókörnyezetünk megóvása érdekében.
Tisztelettel:
Ifj. Juhász István és Csaja János képviselők
Az ügy előzménye: Csömör a Határ út mentén Kistarcsa megkérdezése nélkül bővíti az aszfaltkeverő üzemét

Városi Művelődési- Sportközpont és Könyvtár programja

Csigaház

július 1-5. Marcipán SE tábor
július 18. 16.00-20.00 Nyugdíjas arató bál
július 23. 14.00-16.00 Nyugdíjas klub
július 1-5.
július 3.
július 17.

Civil-ház

Művészeti tábor
10.00-14.00 Jogi tanácsadás
10.00-14.00 Jogi tanácsadás
További információ:
Szilárdi László 06-28-507-147
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Átadták felújított a
Szent Imre teret

Június 2-án egy fennkölt ünnepség keretében átadták a felújított Szent Imre teret. Beszédet mondott Solymosi Sándor, Kistarcsa Város
polgármestere és Földiák András a Magyar
Művelődési Társaság társelnöke. Közreműködött a Kissné Bozó Sarolta vezette Vivace Kórus – Kiss Zoltán harsonakíséretével, verset mondott Medve
József és Jutasi-Varró Diána, két dalt énekelt Vass Lajos. Az
alkotók részéről Aszódi Gábor mondta el gondolatait. Miután
Jávor Mária és Kereszti Ferenc leleplezte a szobrot és a mozaikot, Görbe József plébános megszentelte mid a két műalkotást. A felújítást az önkormányzat anyagi támogatásával a
Kistarcsai Kulturális Egyesület (KIKE) koordinálta. A KIKE
a Szent Imre szobor elé - pályázati pénzből - egy   3,5 méter
átmérőjű kavicsmozaikot is készített. A munkákat az önkormányzat 500.000.- Ft készpénzzel, és kb. 500.000 Ft- természetbeni adománnyal (90 m szegélykővel és 55 m² viacolor térburkoló kővel) támogatta. A mozaikon sokan dolgoztak. Külön
ki kell emelni a tervező Puskás Évát, aki a megvalósításból
is kivette részét. Solymosi Sándor polgármester avató beszédében a közreműködők mellett külön megköszönte Surányi
Márta (PESTOR Kft.) felajánlását, aki egy míves fahidat készíttetett a vízelvezető árok fölé. Emellett a virágosításhoz is
hozzájárult. A köszönet kijárt a Hitkó László irányítása alatt
álló Coll-Stock Kft.-nek, Skultéti János Pet-Tom Kft-jének, és
a Kalmár Állvány Kft.-nek. (Az egész felújítási folyamatról a
júliusi lapunkban részletesen beszámolunk.)

Felhívás parlagfű elleni védekezésre
Június második felében a parlagfű tömeges kelése várható,
ezért idejében el kell kezdeni a védekezést. Kiemelten fontos a virágbimbó kialakulásának megakadályozása.
Az egészséghez való alapjog és az egészséges környezet
biztosítása érdekében közös cél, hogy a parlagfű elszaporodását és terjedését allergén pollentermelése miatt megakadályozzuk. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében:
„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.”
A törvény megteremtette a kötelezettség ellenőrzésének
és a végrehajtás kikényszerítésének hatékony feltételrendszerét. A helyszíni ellenőrzés során – amennyiben bizonyítást nyer, hogy a földhasználó nem tett eleget a jogszabály
által előírt kötelezettségének – a parlagfű-mentesítés kikényszerítése érdekében külterületen a Pest Megyei Mezőgazdasági és Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban:
MGSZH) területi szerve, belterületen pedig a jegyző rendeli el a közérdekű védekezést. A közérdekű védekezést
a hatóság a lezárt terület felnyitásával, az ott tartózkodó
személy akarata ellenére is elvégeztetheti. A parlagfű elleni
védekezés során az érintett kultúrában okozott károkért a
földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt. A közérdekű védekezés elrendelése mellett egyidejűleg növényvédelmi bírságot szab ki az MGSZH, melynek összege a fertőzött
terület nagyságától és a fertőzöttség mértékétől függően
tizenötezer forinttól ötmillió forintig terjedhet.
A közérdekű védekezés elrendelésének és a növényvédelmi bírság kiszabásának elkerülése érdekében kérjük a
tisztelt kistarcsai ingatlantulajdonosokat és fölhasználókat,
hogy ingatlanaikon folyamatosan gondoskodjanak a parlagfű gyommentesítés elvégzéséről.
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Elballagtak a nyolcadikosok a Simándy
József Általános Iskolában
Az iskola hivatalos neve Simándy József Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógia Szakszolgálat. (A
következő tanévtől ismét változni fog) Ebben a sok funkciót és
feladatot ellátó intézményben június 14-én délután tartották a ballagást. A kialakult szokás szerint a végzős diákok az ünnepélyes
osztályfőnöki órát követően délután hat órakor ballagtak végig az
osztálytermeken, majd az iskola udvarán búcsúztak el az alsóbb
osztályoktól és a tanároktól. Ez a tanév már második volt az új iskolában. Idén három osztály végzett. A ballagók Jávor Mária (8.a),
Nagy Ildikó (8.b.), és Grófné Sengel Erika (8.c) osztályfőnökök vezetésével búcsúztak.
Jutasi-Varró Diána az iskola igazgatója, ünnepi beszédében megköszönte a diákok és a pedagógusok munkáját. A tanulmányi-és
sportversenyeken elért eredmények is bizonyították, hogy az iskola egy olyan évet teljesített, amit nagyon jó lenne az elkövetkezendő években is megismételni – mondta az igazgató. Útravalóul
Kalkuttai Boldog Teréz: Az élet himnuszában megfogalmazott
gondolatait ajánlotta a diákok figyelmébe.
„Az élet egyetlen – ezért vedd komolyan!
Az élet szép – csodáld meg!
Az élet boldogság – ízleld!…”
Ezt követően az igazgató asszony
okleveleket és könyveket adott át
a kiváló eredményt elért diákoknak és a szülői munkaközösség
tagjainak. Végezetül a búcsúzó
osztályok beragasztották az osztályuk tablóját az iskola emlékkönyvébe. A ballagási ünnepség
végén a ballagó diákok egyszerre
engedték el a színes lufikat, amivel azt szimbolizálták, hogy végleg kirepültek az iskolából.

8.c

8.b

8.a
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város életéből
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Aranykavics Díj

A Kistarcsai Kulturális Egyesület kuratóriuma tizenharmadszor
döntött az Aranykavics Díj odaítéléséről. A pályázatokat ezúttal is
elektronikus úton kértük be.
Az ünnepélyes átadásra a
Simándy József Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola évzáró
ünnepségén került sor, 2013. június 19-én. A nyertes Tomor Dávid négy pályázó közül lett a 2013-as Aranykavics Díj – és a vele
járó aranykavics, oklevél, egy éves KIKE tagság, valamint 98 000
Ft-nyi (az idei minimálbér) készpénz – tulajdonosa.
A méltatást Takács Tímea olvasta fel, a díjat Hajdu Ferenc adta át.
Dávidnak és a többi pályázónak – akik ajándékkönyvet, emléklapot és egyéves KIKE tagságot kaptak – jövőbeni tanulmányaikhoz és egyéb tevékenységeikhez sok sikert kívánunk!
Kereszti Ferenc

A házszámtábla kihelyezése az
ingatlan tulajdonos feladata

Több bejelentés is érkezett Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatalához, miszerint vannak olyan
ingatlanok, ahol nem helyeztek ki házszámtáblát,
ezért a szomszédos ingatlanokhoz csönget be pl. a csomagszállító, vagy a pizza-futár, és ha ez rendszeressé válik, zavarhatja a szomszédban élők nyugalmát.
A fenti problémák elkerülése érdekében felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét Kistarcsa Város Önkormányzatának
az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről szóló 8/2009. (II. 27.) önk. rendeletére, mely szerint az
ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant az ingatlanra
megállapított házszám szerinti házszámtáblával ellátni,
és azt a közterületről jól látható módon elhelyezni.
Ugyanezen rendelet értelmében építési telek esetében a
házszámtáblát az utca felőli telekhatártól számított 1-3 méter távolság között a földbe szúrt 1,5 méter magas tartóoszlopon kell elhelyezni úgy, hogy az utcáról jól olvasható és
látható legyen.
A fentiek alapján megkérünk minden érintett ingatlantulajdonost, hogy gondoskodjon a házszámtábla kihelyezéséről!


Kistarcsa Város Önkormányzata

A Hősök terén közérdekű
felajánlásból fahidat építettek
A fahidat Surányi Márta helyi vállalkozó közcélú felajánlással építette meg. Az engedélyek megadásáról még május 15én döntött a képviselő-testület. A hidat június 2-án adták át a
Szent Imre szobor átadásával egyidőben. Surányi Márta, aki
egyébként a Pénzügyi Bizottság külsős tagja saját költségén
elbontotta a Szent Imre szobor előtti Hősök terét és az Október
23. teret összekötő csapadékvíz csatorna felett átvezető beton
hidat és helyette egy sokkal esztétikusabb  fa szerkezetet  épített. A híd járófelülete és korlátja fából készült el.
A későbbiekben az önkormányzat gondoskodik a fenntartásról, így a műtárgyat ingyenesen átvették.

Kistarcsaiak a gátakon!
Katonák, rendőrök, tűzoltók, tartalékosok és önkéntesek ezrei
dolgoztak június első felében a gátakon. Az intenzív árvízi
védekezés 6 napon keresztül tartott. Összesen 13 253 ember
küzdött a víz ellen. A védekezés során a gátak megerősítésére
10 millió 179 ezer 46 homokzsákot és 242 ezer 500 köbméter
homokot használtak fel. 254 munkagépet, 1092 szállítóeszközt
és 338 szivattyút működtettek. A Duna összesen 47 ezer 285
hektárnyi területet öntött el. A térségben a Duna 2013. június
9-én a délutáni órákban 803-807 cm között tetőzött, így minden segítségre szükség volt.
Június 7-től Budapesten, a Margitszigeten, Szentendrén és
Vácon kistarcsai önkéntesek is részt vettek a védekezésben.
Az önkéntesek között ott volt Zsiák Balázs, Zsiák Péter képviselők, Solymosi Sándor polgármester, Csampa Zsolt külső
bizottsági tag, a polgármesteri hivatal
és az intézmények dolgozói. A közös,
önzetlen segítségnyújtásban szombaton 14-en, vasárnap pedig 21-en vettek
részt.

Központosított adományvonal - 1357
1 hívás, vagy SMS 250 Ft-os támogatást jelent

Veres Bernadett aranyjelvényes atléta
a Simándy Általános Iskola tanulója
Múltkori újságunkban Tóth
Zsombor eredményeiről számoltunk be, most a Simándy
Iskola másik tanulójáról
írunk, aki szintén szép sikereket ért el az elmúlt években.
Veres Bernadett az iskola 7.a
osztályos diákja, már 3 éve
atletizál a KSI szakosztályánál. Sikerei alapján 2012ben   kétszer is megkapta az Veres Bernadett a dobogó legfelső fokán
aranyjelvényes atléta címet.
A szakosztályánál 2012. év végén a saját korosztályában (pedig mindig nagy hátránnyal indul, hiszen 1999.12.08.-án született) az első
helyen állt. Idén március 9-én a SYMA Csarnokban megrendezett
Fedettpályás Serdülő Országos Bajnokságon 5 próbában indult (60
gát, távol, súlylökés, magas és 800 m-es futás) és összesítve a 13. helyen, a korosztályában pedig az 5.helyen végzett. Március 17-én a
Dortmundban megrendezett nemzetközi atlétika versenyen 200 méteren egyéni csúccsal (28,06) a 3. helyen végzett, 80 méter gáton 4. lett
és 60 méteren pedig a 8. helyet szerezte meg. Május 9-én Gödöllön  a
diákolimpián vett részt, ahol 5 próbában indult és aranyérmet szerzett. Gratulálunk és további szép
sikereket kívánunk!

A rajt pillanata Dortmundban
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Képviselő-testületi döntések
A 2013. június 19-én megtartott
képviselő-testületi ülésen a következő közérdekű döntések
születtek.

képviselő-testületi ülést követően a Julcsi Csoda Manodájának
szülői közössége megkereste a
képviselő-testületet. Azt kérték,
hogy a családi napközikben a
be nem töltött férőhelyekre eső
támogatást a családi napközikbe
járó támogatott gyermekek között ossza fel az önkormányzat.
2013. április hónapban a támogatott létszámhoz képest 10 fővel
kevesebben vették igénybe támogatással a családi napközit, így
időarányosan 192.352,- Ft támogatás maradt az önkormányzatnál. Az egyik verzióban a szülők
kérését támogatta volna (20.000
Ft helyett 30.000 Ft fizetett volna
az önkormányzat gyermekenként) a másik verzióban pedig
játékvásárlásra és az óvoda eszközbeszerzésére költötték volna
a megmaradó pénzt. A képviselők végül az utóbbira szavaztak.

Közérdekű felajánlásból kamerarendszert építenének ki a temetőben
A ravatalozó épületének és környezetének védelme érdekében
kamerarendszer kiépítését ajánlotta fel Molnár Illés kistarcsai lakos. Közérdekű felajánlását azzal
indokolta, hogy az utóbbi időben
megnőtt a temetői lopások száma, így veszélyeztetetté vált a ravatalozó épülete is. Azért kellett
a felajánlásról dönteni, mert az
önkormányzati tulajdont érintő
beruházásokhoz a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.
A kiépített kamerarendszert az
önkormányzatnak ingyenesen
tulajdonába kell vennie, hogy a
későbbiekben azt tulajdonosként
Átszervezik a Pedagógiai Szakfenntarthassa.
szolgálatot
Rendeletet alkottak a közösségi A Klebelsberg Intézményfenntaregyüttélés alapvető szabályai tó Központ Gödöllői Tankerülete
elmulasztásának jogkövetkez- a Simády József Általános Iskola,
Sportiskola, Alapfokú Művészeti
ményeiről
Az Alkotmány Bíróság még ta- Iskola és Pedagógiai Szakszolgávaly novemberben alkotmány- lat fenntartója arról tájékoztatta
ellenesnek minősítette a tiltott, a képviselő-testületet, hogy a
közösségellenes magatartások törvényi változások miatt az álmeghatározására és szankcio- talános iskolák szakszolgálati
nálására hozott önkormányzati intézményegységeit átszervezik.
rendeletetek törvényi felhatal- Telephelyként beolvadnak a Pest
mazását. Ezért a város képvise- Megyei Pedagógiai Szakszolgálő-testülete 2012. december 19-i lat Gödöllői Tagintézményébe.
ülésén hatályon kívül helyezte A képviselők az átszervezéssel
ezt az önkormányzati rendeletét. egyetértettek.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló új törvény (Mötv. Módosították a települési szi143.§ (4) bekezdésének d) pontja), lárd hulladék kezelésével kapszerint a képviselő-testületek- csolatos közszolgáltatásról és
nek új rendeletben kell megha- annak kötelező igénybevételétároznia a közösségi együttélés ről szóló /10/2011. (III. 21.)/ önalapvető szabályait, valamint kormányzati rendeletet
ezek elmulasztásának jogkövet- A módosítással hatályon kívül
kezményeit.
A rendelet-terve- helyezték az egyes díjkedvezzetbe beépítették a korábbi ön- ményre vonatkozó paragrafukormányzati rendeletben tiltott, sokat. Ezt kényszerűségből szaközösségellenesnek meghatáro- vazta meg a képviselő-testület,
zott magatartásokat, pontosítva, ugyanis a bevezetett rezsicsökkonkretizálva, elősegítve ezzel kentések folytatásaként 2013.
a következetes jogalkalmazást. július 1-jétől a hulladékkezelési
A közösségi együttélés alapvető közszolgáltatási díjban is érvészabályait sértő magatartások nyesítenie kell a közszolgáltatóelkövetőivel szemben közigaz- nak a 10%-os díjcsökkentést, ami
gatási hatósági eljárást kezdemé- jelentős kiesést okoz a szolgáltatónak (KIVÜ Kft.), veszélyeztetve
nyezhet a település jegyzője.
a működését. A módosítás a 65.
Óvodai játékokat vásárolnak a életévüket betöltött, egyedülálló
családi napközikre előirányzott nyugdíjasok kedvezményét érinti. Július 1-től   csak 50%-os díjkeretből megmaradt pénzből
A 2013. április 24-én megtartott kedvezményben részesülhetnek.

Kistarcsa 2013. december 31-i
hatállyal kiválik a Gödöllői
Többcélú Kistérségi Társulásból
Kistarcsa Város Önkormányzata 2007. január 25-én lépett be
a Gödöllői Többcélú Kistérségi
Társulásba. A Társulás főbb feladatai közé tartozott a pedagógiai szakszolgálat, a belső ellenőri
feladatok ellátása, területfejlesztési pályázatok menedzselése.
Mivel Kistarcsa saját Pedagógiai Szakszolgálatot működtetett,
ezért a megállapodás megkötése
óta tagdíjat nem fizetett. A társulás 2007. óta, minden évben
megrendezte az Egészségnapot,
melynek keretein belül ingyenesesen biztosította a településen
az egészségügyi felméréseket.
Ebben az évben ez elmaradt.
Jelenleg a társulási tagság az alábbi jelentéktelen előnyökkel jár:
· Gödöllő Környéki Regionális
Turisztikai Egyesületnél a kistarcsai rendezvények megjelenítése
· „Rejtett kincsek Pest kapujában” című kiadványban való
megjelenés
· www.godolloikisterseg.hu
honlapon való aktív megjelenés.
Amennyiben valamely település
nem kíván a Társulás tagja maradni, akkor 2013. december 31-vel
léphet ki, de csak akkor, ha legkésőbb
2013. június 30-ig meghozza kilépési szándékáról minősített többséggel
meghozott döntését. A képviselők
egyhangú döntéssel szavaztak a
kilépés mellett.
Testvérvárosi megállapodást kíván kötni Kistarcsa
a lengyel Radomysl nad
Sanem Önkormányzatával
Az újabb testvérvárosi
kapcsolat megkötését azért
szorgalmazza
Kistarcsa,
mert „Az Európa a polgárokért” program keretében
az Aktív európai polgárság
alprogramokra (Testvérvárosok polgárainak találkozói, Testvérvárosok hálózatának kialakítása) lehet
az Unióhoz pályázatot benyújtani. A sikeres pályázat benyújtásához legalább
három testvérvárosi kapcsolattal kell rendelkezni.
Kistarcsának jelenleg két
együttműködési megállapodása van (Torja, Belusa).
Radomysl
nad
Sanem

Önkormányzata Délkelet-Lengyelországban, Stalowowolski
megyében található, Kárpátalja
legészakibb települése. A város
történelmében szép és viharos
események is előfordultak, melyeket színes és gazdag hagyományokkal őriznek. Radomysl
nad Sanem népessége 7472 fő.
Amennyiben a leendő testvérváros elfogadja Kistarcsa felkérését, úgy augusztus hónapban
személyes találkozó keretében
az együttműködési megállapodást alá lehetne írni. Az egyes
alprogramokra elnyerhető legmagasabb támogatási összeg
25.000 EUR. illetve 150.000 EUR.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 1.
A LAVET Kft. közérdekű felajánlásban 11 millió 220 ezer
forintért utat épít Kistarcsán
A LAVET Kft. régebben is épített már utat a Batthyány utcában, a korábban megvalósult
szakasz folytatása lenne az új
útrész. Három szakaszt érintene a beruházás: A Batthyány
utca 10. szám és 1239/9 hrsz.
előtti szakaszt, a Batthyány utca
Rákóczi utcáig terjedő és a Batthyány utca Toldi Miklós utca
felöli részt. Az önkormányzat
rendelkezik az érintett szakaszokra vonatkozó útépítési,
engedélyezési tervekkel. A képviselők egyhangú szavazással
megadták a tulajdonosi hozzájárulást.

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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Gyermeknapi sportvetélkedô a Gesztenyés Óvodában
A május vége mindig sűrű a programokat tekintve az óvodában. A kirándulások és évzárók mellől azonban nem maradhat
el a Gyermeknap megrendezése, amit idén május 24-én pénteken
szerveztünk, itt a Gesztenyés Óvodában. A sok érdekességet egy
új kamion megtekintésével kezdtük, aminek vezetőfülkéjébe beszállva a gyermekek alaposan megnézhették a játékaikban oly gyakran szerep-

Minden bátorságukat és erejüket összeszedve a számukra nehezebb feladatokon is sikeresen és élvezettel haladt végig minden
csoport. Így az állomásokon gyűjtött jutalom pecsétek mellett,
egy gyümölcskosár és egy oklevél boldog tulajdonosai lehettünk
a mozgalmas délelőtt lezárásakor, mikor kiosztottuk az ajándékokat az óvoda udvarán, és egymás sikereinek elismerésével búcsúztunk a gye-

lő teherszállító járművet.  Mint mindig, az óvónők is készültek a
gyermekek megörvendeztetésére. Egy közös zenés bemelegítés
után, az óvoda épületén belül és az udvarán felállított állomásokon mérhették össze gyorsaságukat, ügyességüket a gyerekek
mozgásos feladatok formájában, sok-sok új tornaeszköz, és az
óvónők segítségével. Az udvaron lehetett egyensúlyozó járást,
magasugrást, csoportos lépegetőt próbálni, de volt zsákban ugrálás, karikába lépés, hengeren gurulás és egy akadálypálya végigjárásával tehették próbára magukat a kicsik és nagyok egyaránt.

reknaptól. Az ünnepi ebéd és a gyümölcsök elfogyasztása után a
nap fáradalmait és izgalmait délután kipihenve visszatértünk a
megszokott játékokhoz.
Ezúton is köszönjük Kistarcsa Város Önkormányzata Közoktatási, Közművelődési és Sport Bizottságának és a Dömötör Alapítványnak a rendezvény 378 800,-Ft-os támogatását, amit mozgásfejlesztő játékok vásárlására fordítottunk.
Liska Zsófia óvónő 11. Halacska csoport

Jó ütemben halad a Tölgyfa Óvoda felújítása
„Tölgyfa Óvoda fejlesztése” című pályázat, KMOP—4.6.1-11- 2012-0011
A VB-Tölgyfa Konzorcium május 14-én vette át a kiürített
Tölgyfa Óvoda épületét és udvarát az önkormányzattól. Egy
hónap alatt minden bontást elvégeztek. A beruházás egyik
irányítója Boros László a Boros Kft. ügyvezetője elmondta,
hogy június 13-ig elkészültek a födémbontásokkal, kibontották az összes nyílászárót, 365 m 3 törmeléket szállítottak el.
Kiásták az új csoportszobák alapjait, ezek vasalásával is végeztek és kibetonozták a sávalapokat. Az esők miatt fél napos

Villám Péter és Boros László

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

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

csúszásban voltak, de ezt a lemaradást hét végéig behozták.
Június 13-án kb. 20 szakember dolgozott az építkezésen. 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.kistarcsa.hu és a www.
tolgyfaovi.hu.honlapon.

kistarcsai híradó
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Kistarcsa Város Önkormányzata augusztus 20-án ismét megrendezi

a II. KAKASFôzô FESZTIVÁLT

A helyi fellépők mellett idén szerepel az Irigy Hónaljmirigy, a napot pedig egy hatalmas tűzijáték zárja

Helyszínek:
10.00-11.00 óráig
Csigaház melletti tér:
augusztus 20-i ünnepi
műsor
13.00-22.00 óráig
Ifjúság téren
főzőverseny, színpadi
programok

Versenykiírás:

A nevezés díj 5000 Ft
Tűzgyújtás: 14.00-tól
Ételek elkészítése 17.30-ig
A nevezési díj tartalmazza: 1 db
kb. 3 kg súlyú, főzéshez szükséges
kakast, a fát, székeket, asztalokat, víz
és áramvételi lehetőséget. A további
nyersanyagokat, eszközöket, sátrat a
jelentkezőknek kell hozni. A kakasokból bográcsban bármilyen étel készíthető, amelyet a nevezők tetszés szerint szétmérhetnek a helyszínen. Több
kakasból is készülhet az étel, melyet a

versenyzőknek kell hozniuk.
Az ételt pénzért árulni TILOS!
A készétel osztása kóstolójegy leadását követően történhet meg
A kóstolójegy ára 500 Ft amiért egy
tál ételt és a szükséges műanyag
étkészletet biztosítjuk.
Kóstolójegyet korlátozott számban
árulunk!!!

A jó hangulatot és a talpalávaló zenét
a szervezők biztosítják!
Jelentkezni 2013. augusztus 12-ig
lehet a Polgármesteri Hivatalban,
vagy telefonon. 06-28-507-147 és a
06-30-972-6608, 06-20-568-7656
telefonszámokon.
E-mail-ben. kistarcsamuvhaz1@
apmail.hu
Részletes program megtekinthető a
www.kistarcsamuvhaz.hu oldalon

A megfőzendő hús és az egyéb hozzávalók csak kereskedelmi, forgalmazási engedéllyel rendelkező üzletből
Összesen húsz csapat nevezését tudszármazhat.
juk fogadni!!!

Kötelező rácsatlakozni a közműves ivóvíz-ellátási- és szennyvíz-elvezetési hálózatra

A 2011. évi CCIX. számú a víziközmű-szolgáltatásról szóló határozott feltételre – kötelezi az ingatlan beköttetésére, és
törvény rendelkezik arról, hogy az ingatlan tulajdonosa kö- ezzel a víziközmű-szolgáltatás igénybevételére, ha a saját
teles az ingatlant az ivóvízhálózatra és a szennyvízhálózat- célú vízellátó létesítmény, egyedi szennyvízkezelő létesítra beköttetni. Új gerincvezeték építése esetén annak üzem- mény vagy egyedi zárt szennyvíztároló közegészségügyi,
be helyezésétől számított egy éven belül kell rácsatlakozni.   környezetvédelmi vagy vízgazdálkodási szempontból ká„…55. § (1) Az ingatlan tulajdonosa a víziközmű-rendszer ros hatása állapítható meg. …”
üzembe helyezésétől számított egy éven belül köteles az in- 83. § (1) A (2) bekezdésben foglaltak kivételével, a 2012. júligatlant víziközmű-rendszerbe beköttetni, ha
us 15. napját megelőzően megkötött üzemeltetési szerződés
a) a közműves ivóvízellátás vagy a közműves szennyvíz- e törvény rendelkezéseivel ellentétes rendelkezései nem alelvezetés és tisztítás biztosításához szükséges víziközmű- kalmazhatók.
rendszer a közterületen az ingatlanról műszakilag elérhető (5) Ha 2012. július 15-én a közműves ivóvízellátás vagy a
módon kiépült és műszakilag rendelkezésre áll, és
közműves szennyvízelvezetés és tisztítás biztosításához
b) az ingatlan használata rendszeres emberi tartózkodás- szükséges víziközmű-rendszer a közterületen az ingatlanhoz kötődik.
ról műszakilag elérhető módon kiépült és műszakilag ren(2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettséget már meglévő delkezésre áll, az ingatlan tulajdonosa az 55. § szerinti kötevíziközmű-rendszer esetében annak bővítésétől számított lezettségét 2013. július 1-jéig teljesíti.
egy éven belül kell teljesíteni.
Kérünk minden ingatlantulajdonost, aki a víziközmű-háló(3) Ha a bekötés feltételei teljesültek, a víziközmű-szolgálta- zatokra még nem csatlakozott, hogy a fenti törvény rendeltó az ingatlan víziközmű-rendszerbe történő bekötését nem kezései szerint az ingatlant mielőbb a csatornahálózatra/
tagadhatja meg.
ivóvízhálózatra beköttetni szíveskedjen.
(4) Ha az ingatlan tulajdonosa az (1) és (2) bekezdésben
Polgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Iroda
foglalt kötelezettségét nem teljesíti,
a fővárosi és megyei kormányhivatal
járási (fővárosi kerületi) hivatala (a
továbbiakban: járási hivatal) hivatalból kötelezi az ingatlan beköttetésére.
(5) Adott ingatlan tekintetében mentesül a tulajdonos
a) a vízellátó rendszerre történő
bekötési kötelezettség alól, ha hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel
üzemeltet saját célú vízellátó létesítményt,
b) a szennyvízelvető rendszerre
történő bekötési kötelezettség alól,
ha hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel üzemeltet egyedi szennyvízkezelő létesítményt, egyedi zárt
szennyvíztárolót vagy saját célú
Új szolgáltatással bővült a csavarbolt Kistarcsán.
szennyvíztisztító telepet.
(6) A környezetvédelmi és vízügyi
Kötőelemek, profi, hobbi és barkács szerszámok és egyéb kiegészítők forgalmazása melhatóság az ingatlan tulajdonosát közlett vállalunk fűnyíró és kerti kisgép javítását, késélezést rövid határidővel.
érdekből – tekintet nélkül az (1) és (2)
Csavar-ház Kistarcsa, Szabadság út 44. (Nosztalgia étterem mellett)
bekezdésben meghatározott határTel: 06-28-473-118, 06-20-333-1172, H-P: 6.30-17.00, Sz: 7.30-13.00
időre vagy az (1) bekezdésben meg-

8

város életéből

kistarcsai híradó

Sikeresen zártuk az
I. Ruhagyűjtő Kampányt!
Az Alapszolgáltatási Központ Családsegítő Szolgálata 2013. 05.
01. – 05. 31. közötti időszakra meghirdette I. Ruhagyűjtő Kampányát. Elmondhatjuk, hogy a kistarcsai lakók aktív részvételének köszönhetően sikeres kampányt zártunk, nagyon köszönjük minden jó szándékú és segíteni akaró embertársunk
adományát. S most beszéljenek a számok:
16 személytől kaptunk összesen kb. 9 zsáknyi ruhaneműt:
gyermek-és felnőttruhát, cipőket, játékot, ágyneműt, ágyneműhuzatot, takarót, konyharuhát.
Név szerint említjük meg azokat az adományozókat, akik
hozzájárultak a nevük újságban történő megjelentetéséhez:
Bathó Lászlóné, Csóka László, Szűcsné Kaposvári Beáta,
Tratnyek Ilona, Zalai András
Külön köszönjük Zalai András 200 db könyv- és HIFI-torony
adományát, melyet az idősek nappali ellátásában tudunk majd
nagyon jól hasznosítani.
Ősszel újabb kampányt hirdetünk, kérjük, figyeljék nyár végén az újságot és a honlapot.
Nagyon jó érzés volt munkatársként és „megálmodóként”
megtapasztalni, hogy az emberek a mai korban is motiválhatóak még, együttérzők s mozgósíthatóak egy jó ügy érdekében.
Számítunk Önökre ősszel is!
Köszönöm szépen az I. Ruhagyűjtő Kampány kedvező fogadtatását minden munkatársam nevében! 
Marlok Mónika

Anyák napi bált szervezett
az Őszirózsa Nyugdíjas Klub

Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub szinte minden hónapban szervez valamilyen társas rendezvényt. Május 16-án délután „anyák
napi bált” rendeztek. A bál háziasszonya Lukács Lászlóné, Kati
néni először az édesanyákról beszélt, majd felkonferálta a műsort. A Rozmaring Színjátszó Kör egy humoros jelenetet mutatott
be. Annus néni, Csendes Mihályné kifogyhatatlan az ötletekből
– most egy „rumbatökös” táncot adtak elő saját jelmezben. Szerepelt a Szeretet Népdalkör, a Szeretet Trió Bőröndi Pista bácsi zenei
kíséretével és a Rozmaring Népdalkör. A műsor után mindenki
jóízűen elfogyasztotta a Nosztalgia Étterem által készített vacsorát
és késő estig tartott a táncos mulatozás.

Rozmaring Népdalkör

Rumbatökös tánc

Egészséges Spo
Az Egészséges Sportoló Ifjak Közösségét (ESIK) a Pest Megyei
Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány működteti. Az ESIK célkitűzése az, hogy a Pest megyei lakásotthonokban, nevelőszülőknél élő hazagondozott és utógondozott fiataloknak személyiségfejlesztő programokat szervezzen. Ezt a célt szolgálta
a május 11-én a Pecsenyiczki Mihály Sportcentrumban megrendezett sportnap is. A program keretein belül a gyermekek
szakemberek segítségével ismerkedhettek meg az egészséges
életmóddal, a sport jótékony hatásaival. A nap középpontjában egy rekordkísérlet állt, aminek az volt
a célja, hogy Varró Gyula aerobic
edző segítségével minél többen
sportoljanak együtt. Ezen
felül számos színpadi fellépő és ingyenes program
várta az érdeklődőket.
Kistarcsán az edzőpályát
kapta meg az alapítvány és
kb. 200 gyermeket hoztak a
megye minden részéből, de
a jól előkészített programra
sokan jöttek Kistarcsáról és a
környező településekről is. A színpadon egész nap zajlottak az eseméA főszervező: Kun Lívia
alapítványi titkár
nyek. A műsorvezető Jenei Gábor színművész volt.
10 órától a Pannónia Néptánc Együttes, majd 10.30-tól a
Talamba Ütőegyüttes indította a napot, és sikeresen megalapozták a hangulatot.
Ezt követően Solymosi Sándor, Kistarcsa polgármestere, a Pest
Megyei Gyermek-és Ifjúsági Alapítvány kuratóriumának elnöke,
a rendezvény védnöke beszéde következett, melyben kifejtette,
hogy mindig nagy öröm számára, amikor egészséges életmódra
buzdító rendezvényeket szerveznek, testnevelő tanári múltjával jól tudja, milyen fontos
a sport.
Az ünnepélyes megnyitó után 12 óráig
tartott a közös aerobikozás és rekordkísérlet
Varró Gyulával.
12.00 és 16.00 között
folyamatosan
váltották
egymást a színpadon a jobbnál
jobb bemutatók. A meghívott csoElsősegély-nyújtásra is tanították a gyerekeket
portok között ott voltak a kistarcsaiak is. Fellépett: a Salsa Mojito Tánciskola (Gödöllő), a Jamland Tánciskola, a Marcipán SE, a Sentinel
Taekwondo Egyesület, a Capoeira Cangaço csapata, Hétköznapi Broadway Hősök és a Harmónia Táncklub.
16.00-kor pedig következett a nap
sztárfellépője Radics Gigi, aki
rengeteg közös fotót készített a gyerekekkel, nem
győzte az autógrammot írni, majd fél órás
koncerttal kápráztatta el a közönséget.
Az ESIK (Egészséges Sportoló Ifjak
Közössége) rendezvénynek több célkitűzése is volt.
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rtoló Ifjak Közössége Kistarcsán
Egyrészt így szerették volna a gyerekekkel megünnepelni az elmúlt
két évtized sikereit. A szervezők
elmondták: nagy öröm volt
számunkra, hogy viszont láthattak sok, kedves, fiatal barátot, akik velük táboroztak
az elmúlt esztendőkben.
A SZOCKAR sátornál lehetőség nyílt arra, hogy felelevenítsék a tábori emlékeket,
régi képek, valamint a gyerekek tábori rajzai segítségével
A jubileumi emlékezés mellett a rendezvény legfontosabb
eleme az egészséges életre való nevelés volt. Ezt egy rekordkísérlettel kötötték össze, amit a Coca-Cola Testébresztő
programja támogatott. A cél az volt, hogy minél több
hátrányos helyzetű gyermek együtt mozogjon az egészségért.
Ebben a Testébresztő program arca, Varró Gyula aerobik edző
volt segítségükre, aki fergeteges hangulatot varázsolt a kistarcsai labdarúgó pályára. Rengeteg gyerek követte Gyula utasításait, és a 45 perces edzés végére egy kész zenés koreográfiát
sikerült elsajátítaniuk. Gyula annyira belopta magát a gyerekek
szívébe, hogy végül visszatapsolták a színpadra, és elismételtették vele az új koreográfiát. A rekordkísérlet nagy sikert aratott a
gyerekek körében, és ezzel még koránt sem ért véget ez a sportos
nap, hiszen sokan a tűző nap ellenére az aerobik után beálltak
zumbázni, majd capoeirázni is. Ezt a programot Palásthy György
a Salsa Mojito Tánciskola vezetője irányította.
A szervezők szeretnék jövőre is megrendezni az ESIK programot, hogy még több gyereket érjen el az üzenetük miszerint
„A sport jól ESIK.”
A rendezvényen a gyerekeket rengeteg játék és nyeremény is
várta. Azok, akik 10 és 11 óra között regisztráltak, kaptak egy menetlevelet, amellyel különböző témákat megismertető állomásokat
kereshettek fel. Az aki minden állomáson érvényesítette a menetlevelét, délután a tombolán ajándékot nyerhetett.
A Coca-Cola sportsátránál számtalan sporteszközzel játszhattak a gyerekek. Megannyi labdajáték, hullahopp karika, és ugráló
kötél várt rájuk, melyeket nagy örömmel meg is rohamoztak már
kora délelőtt.
A Vodafone Önkéntes Közösség kézműves foglalkozásokkal készült a gyerekeknek. Egész nap foglaltak voltak a helyek ennél a
sátornál is. Élményrajzot, kitűzőt készíthettek, teniszlabdába virágot ültethettek, virágokat hajtogathattak.
Az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete (IFELORE)
egész nap elsősegélyre oktatta a fiatalokat. Elsajátíthatták az újraélesztés és a sebkötözés ismereteit.
A Magyar Baptista Szeretetszolgálat sátránál meghallgathattak egy előadást „Fiatalok az emberkereskedelem ellen” címmel, valamint ezzel kapcsolatban tesztet tölthettek ki. Ez
Varró Gyula aerobic
edző rekord kísérlete
a prevenciós program nagyon
fontos volt, hiszen a hátrányos helyzetű fiatalok a
legnagyobb veszélyeztetettjei ennek a témának.
A LÁJK sátornál
sok információt lehetett megtudni az
alapítvány különleges
táboráról, melyet idén

második alkalommal is megrendeznek. Ez
a Lehetőségek és Álmok Játékos Közössége, vagyis LÁJK tábor 2012-ben
hatalmas sikert aratott a hátrányos helyzetű gyerekek körében.
Nagy érdeklődés övezte továbbá a helyszínre érkező szirénázó tűzoltó autót is, amit a
gyerekek
kívülről-belülről
megvizsgálhattak, beszélgethettek a tűzoltókkal is, akik
örömmel válaszoltak a kérdésekre.
A tűzoltók mellett ismert sportolók is eljöttek a rendezvényre, a
magyar vízilabda válogatott két játékosa tisztelte meg a gyerekeket, akikkel egész
nap kapura dobálhattak. Itt is állandó volt
Menetlevelet érvéaz
érdeklődés, még délután is sorban álltak
nyesítenek az egyik
a
fiatalok.
sátornál
A nap zárásaként következett a gyerekek
által oly izgatottan várt tombolahúzás. Megannyi ajándék került kisorsolásra, ám azoknak sem kellett csüggedniük, akiknek a sorszámát nem húzták ki, hiszen a nap folyamán minden résztvevő gyerek kapott meglepetést.
A szervezők ezúton is sok szeretettel köszönik az önkénteseiknek és támogatóiknak a rengeteg segítséget és felajánlást. Köszönik a csömöri Auchan Áruháznak a gyümölcsöket és sportszereket, melyeket felajánlottak a
tombolára.
Hatalmas hálával tartoznak továbbá a Magyar Élelmiszerbank
Egyesületnek,
a
rengeteg joghurtért,
üdítőért,
csokoládéért, valamint a zöldborsóért, amelyből a
kistarcsai általános
iskola
konyháján
nagyon finom borsófőzelék készült, amit a rendezvényen a gyerekek nagy
Zumba a Salsa Mojito
örömmel falatoztak egy-egy virsli és
Tánciskolával
kenyér kíséretében.
A rendezvény ideje alatt pedig a Vodafone
Önkéntes Közösség és a KPMG Magyarország munkatársai a kistarcsai sportpálya öltözőjére sporttáblákat
festettek és a pálya korlátját is újrafestették.

Az önkéntesek a sportpálya korlátját festették
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Pest megyei bajnok a 2012/2013-as
szezonban a Kistarcsai KE
női kézilabda csapata
Nagy izgalmak közepette, szinte végig fej-fej mellett haladva
játszotta a női bajnokság rájátszásának döntőjét a Kistarcsai KE
és a Bugyi SE csapata. Bugyin közel 500 néző előtt lejátszott
mérkőzés nagy részében a kistarcsai lányok vezettek, és a végére sikerült a 2 gólos előnyt megtartani, így 30-28-ra győztek.
A mérkőzés legjobbja a kistarcsai Herdon Éva a döntőt követően
vehette át a PMKSZ különdíját.
Petrény-Pádár Anikó

Bajnokságot nyertek az U13-as focisták

Véget ért a 2012/13-as bajnoki szezon, melyen csapataink nagyszerűen szerepeltek. Szeretném külön kiemelni az U13-as csapatot, mely megnyerte a bajnokságot. Az utolsó fordulóban egy
nem rendhagyó díjátadón vettek részt a játékosok, mely bizonyára örök emlék marad a számukra. Az érmeket, és a kupát
a többi játékos díszsorfala között befutva vehették át Solymosi

Álló sor balról: László Endre Márton, Urbán Bence, Pupos István, Finta
Imre, Burillák Mihály edző, Haro Oroczo Patrik, Kifor Bence, Barabás
Ádám, Madarász Mátyás, Galkó Dominik, Gellén Gergely, Zéman Péter
Első sor: Busa Marcell, Néma Krisztofer, Megyes Zalán, Farkas Szebasztián, Dőringer Csongor, Burillák Patrik, Scharnitzky Zsombor, Kapeller
Erik, Bakos Máté
A képen szereplők balról-jobbra
Álló sor: Teski Norbert (edző), Juhász Kinga, Herdon Éva, Lakatos Zsanett,
Marász Ágnes, Fehérvári Veronika
Guggoló sor: Holló Viktória, Zentai Edit, Deák Andrea, Petrény-Pádár
Anikó, a fotóról hiányzik Vécsi Zoltánné.

Harmadik helyen végzett a Kistarcsai VSC
felnőtt férfi labdarúgó csapata Pest megyei
II. osztály Északi-csoportjában
A Pest megyei másodosztály utolsó, azaz 29. fordulójában a Kistarcsai VSC hazai pályán 2:0-ás első félidő után sima 3:1-es győzelmet aratott a Bagi TC ellen. Ennek a mérkőzésnek már nem volt
igazi tétje, ugyanis az eredménytől függetlenül a vendégek már
nem tudták volna befogni  a bajnok  Csomádi KSK csapatát és a
Kistarcsa sem léphetett volna előrébb a bajnokságban. A presztízsmérkőzést magabiztosan nyerték a hazaiak.
Pest megyei II. osztály, 29. forduló (2013. június 1.)
Kistarcsai VSC – Bagi TC ‚96 3-1 (2-0)
Gólszerzők: Séra T. (15.), Fazekas G. (21.), Szalai G. (55.), illetve
Nagy P. (80.)
Kiállítva: Szekula F. (15.)
A 2012/13 bajnokság végeredménye
1. Csomád KSK
2. Bagi TC
3. Kistarcsai VSC
4. Iklad KFC
5. Erdőkertesi SE
6. Aszód FC
7. Püspökhatvan SE
8. Vác-Deákvár SE
9. Valkó KSK
10. Vácrátóti KSE
11. Gödöllői EAC-SZIE
12. Nagymaros FC
13. Fortuna SC-Kismaros
14. Vácduka-BetonLM KSK
15. Galgahévíz SK
16. Kerepesi SBE

74 pont
68 pont
61 pont
55 pont
53 pont (16 győzelem)
53 pont (15 győzelem)
51 pont
44 pont (14 győzelem)
44 pont (13 győzelem)
37 pont (57-53)
37 pont (58-78)
35 pont
24 pont
21 pont
19 pont
8 pont (1 pont levonva)

Sándor polgármestertől, illetve Benkő Tamástól a Pest Megyei
Labdarúgó Szövetség igazgatójától. Beérni látszik a kettő éve
elkezdett szakmai munka, mind eredményben, mind pedig
létszámban. Az egyesület létszáma folyamatosan növekszik, és
nagy örömünkre a 2013/14-es bajnoki szezonban minden korosztályban indíthatunk csapatot. Ez egész pontosan 8 utánpótlás csapatot jelent, a felnőtt, és a két öreg fiúk csapat mellett.
A szezon befejezéseként, Gödöllőn
részt vettünk egy utánpótlás tornán,
melyen az U12-es csapatunk a 3. helyen
végzett, az U15-ös csapatunk pedig
kapott gól nélkül megnyerte a tornát.
Egy meghívásnak is eleget tettünk, a
Csomádi falunapokon 7 korosztályos
csapattal, 7 kupát hoztunk haza! A szeSolymosi Sándor és
zont egy focitáborral zárjuk, ami júniBenkő Tamás adta át az
us 24-28-ig tart, ezután 3 hét pihenő köérmeket
vetkezik, amire a pályának is szüksége
van, mert a kapuk előterét újra kell gyeptéglázni. A felkészülést
a felnőtt, és az U21-es csapat július 16-án kezdi el. A kisebbek
augusztus 3-án egy balatonboglári edzőtáborral kezdik meg a
felkészülést a 2013/14-es bajnoki szezonra. Köszönjük mindenkinek az egész éves munkáját, és támogatását, és mindenkinek
kellemes nyarat, és jó pihenést kívánunk!
Győri István

U21-es csapat: Álló sor: Lába Csaba edző, Mátyás Tamás, Tokaji Márk,
Zsiák Levente, Hőnis István, Pataki László, Aulechla Adrián, Hegedűs
Mátyás, Frank Gábor, Tóth Norbert, Kifor Dániel, Besnyő Dániel, Both
István technikai vezető
Első sor: Hőnis Krisztián, Jurcsi Dominik, Markóci Zoltán, Rapai Márton, Markóci Dániel, Balázsi Károly Gáspár, Markóci Péter
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Szent Pál apostol ünnepe: június 29. Péter-Pál

Szent Pál, Krisztus után 3 táján született, a
kisázsiai Tarzusban. Olyan zsidó családban
nőtt fel, ahol az istenhit elevenen élt, ahol
az ószövetségi és a mózesi törvényeket
hűségesen megtartották. A család tagjai
római állampolgársággal is rendelkeztek.
Jeruzsálemben a híres zsidó Gamáliel törvénytanító iskolájában tanult, mint gazdag
család gyermeke, de emellett megtanulta
a sátorszövés mesterségét is, hogy függetlenséget biztosítson magának. Mint szigorú
farizeus (ragaszkodás az ószövetségi törvényekhez) üldözte a fiatal kereszténységet
Jeruzsálemben.
Életéről részletes és sokszor megrendítő eseményeket, leveleiből és az Apostolok Cselekedeteiből tudhatunk meg. Élete
teljes mértékben megváltozott, amikor a
keresztényüldöző Saulból, a megkeresztelt Pál lett. Ezt az eseményt Szent Lukács
evangélista írja le az Apostolok Cselekedeteiben, a kilencedik fejezetben. Már messziről látszódtak Damaszkusz város tornyai,
amikor „az égből egyszerre nagy fényesség vette körül. Földre hullott, és hallotta,
hogy egy hang így szól hozzá: Saul, Saul
miért üldözöl engem: Erre megkérdezte:
Ki vagy, Uram? Az folytatta: Jézus vagyok,
akit te üldözöl. De állj fel és menj a városba, ott majd megmondják neked, mit kell
tenned. Útitársaiknak elakadt a szavuk,
mert hallották a hangot, de látni nem láttak semmit. Saul feltámaszkodott a földről,
kinyitotta szemét, de nem látott. Úgy vezették be Damaszkuszba, ahol három nap után
megkeresztelkedett és ekkor ismét látott.”

Református

hitélet

Ettől kezdve már nem Saul, hanem Isten kiválasztottja Pál, aki a népek nagy apostola
lett.
A damaszkuszi zsinagógába nagy volt a
csodálkozás, amikor szombaton megjelent
Saul, illetve már Pál, és az okos farizeus
biztos szentírásismerettel bizonyította,
hogy a názáreti Jézus valóban a megígért
Messiás. Zsidó kortársai megdöbbenve
hallgatták beszédét. Amikor azonban elmondta, hogy most már ő Krisztus-hívő,
kitört a fölháborodás vihara és menekülnie kellett. Három évig az arábiai sivatagban (Damaszkusz környékén) tartózkodott magányban, imádságban. Három év
elteltével ismét megjelent a damaszkuszi
zsinagógában, ahol most már élet-halálra
ment a dolog. A csalódott zsidók meg akarták kövezni, de a keresztények elbújtatták.
A város kapuit lezárták, így egy kosárban
eresztették le a város falának egyik oldalán.
Így kezdi meg Pál munkáját, és tömegeket
vezet az egyházba.
Pál nemcsak felajánlotta, hanem fel is áldozta magát, hogy Jézus tanítása terjedjen.
A gyenge és beteges ember három apostoli
útján hatezer kilométert tesz meg. Végiggondolja Jézusért felajánlott életét, és így
ír magáról: „Isten, nekünk apostoloknak,
az utolsó helyet jelölte ki, mint olyanoknak, akiket halálra szántak, hogy látványul
szolgáljunk a világnak, az angyaloknak
és az embereknek is. Mindmáig éhezünk
és szomjazunk, nincs ruhánk, és verést
szenvedünk. Nincs otthonunk, és kezünk
munkájával keressük kenyerünket. Ha át-

koznak minket, áldást mondunk, ha üldöznek, türelemmel viseljük, ha szidalmaznak,
szelíden szólunk. Szinte salakja lettünk a
világnak, mindenkinek söpredéke mostanáig. – Krisztus szolgái (mások)? Én még
inkább. Hiszen többet fáradoztam, többször
voltam börtönben. Módfelett sok verésben
volt részem, sokszor forogtam életveszélyben. A zsidóktól öt ízben kaptam egy híján
negyvenet, háromszor megbotoztak, egyszer megköveztek. Háromszor szenvedtem
hajótörést, egy nap egy éjjel a nyílt tengeren
hányódtam. Sokszor voltam vándorúton.
Veszélyben forogtam a folyóvizeken, veszélyben a pogányok között; veszélyben a
városokban, veszélyben a pusztaságban,
veszélyben a tengeren, veszélyben az áltestvérek közt. Fáradtam, gyötrődtem, sokat
virrasztottam, éheztem és szomjaztam, sőt
koplaltam, fagyoskodtam, és nem volt mit
fölvennem.”
Harmadik útja után Jeruzsálembe ment.
A jeruzsálemi zsidók lázadást szítottak
ellene, agyon akarták verni. A római katonaság mentette meg életét. Letartóztatták,
majd Cezáreába küldték a helytartóhoz,
hogy ítéljen felette. Ekkor Pál kijelentette:
„Római polgár vagyok, a császárhoz fellebbezek.” Rómába vitték. Pál halálát 76-ra
teszik, mint Péter halálát is.
Egy régi legenda szól arról, hogy azon a
helyen, ahol a szent feje a földre hullt, három forrás fakadt. Mély értelmű jelkép ez
annak az élet-folyamnak, amely Pálon át a
világba áradt.
Somlai József nyugdíjas plébános

„Nagyobb boldogság adni, mint kapni!” (Apostolok cselekedetei 20, 35)

14-15 esztendővel ezelőtt testvéri kapcsolat alakult ki az erdélyi
Bede (románul Bedeni) és a Kistarcsai Református Gyülekezet között. Bede kicsiny, néhány száz lelkes település Marosvásárhelytől
délkeletre, amit ma már aszfaltozott úton lehet megközelíteni.
A település népességének legnagyobb része gazdálkodó, református. Kicsiny temploma szinte kiált a felújításért. Repedezéseibe néhol
a kezünket is be lehetne tenni. Hogy a beázást megakadályozzák, a
tetőszerkezetet és a cserépfedést megújították a korábbi években. Bár
a templom nem túl nagy, de a település korábbi években lecsökkent
számú lakosságának anyagi erejét meghaladja. Marosvásárhely közelsége miatt talán megáll az elnéptelenedés folyamata.
Ebben az esztendőben választott új lelkipásztort a gyülekezet.
A gyülekezet kicsisége miatt nehezen tudják eltartani a lelkipásztort.
Így az elmúlt években már a harmadik lelkésszel ismerkedünk meg.
Minden szempontból nagy szükségük van anyagi segítségre mind a
templomfelújítás, mind a lelkészi állás megtartása miatt. Az a
tapasztalat, hogy ahol nincs lelkész, ott még jobban fogy
a közösség, még rohamosabban pusztul minden.
Református gyülekezetünk június 30-i, vasárnapi perselypénzét e kicsiny erdélyi gyülekezet
javára küldi el. Szeretettel kérünk mindenkit,
hogy hozza el adományát, és ezzel támogassa a bedei gyülekezetet!
Az összeget a testvéri találkozó alkalmával adja majd át gyülekezetünk küldöttsége, akik ellátogatnak Bedére július 1. és 5.

között az erdélyi utazásunk kapcsán. Ez az út nemcsak egy szépnek
ígérkező körutazás lesz Erdélyben 18 fő számára, hanem lelki megerősödés is a reggeli és esti áhítatok által. Mivel utunkra gyermekek
és diákok is jönnek, az ő költségükhöz az egyházi felsőbbség fejenként 9 000 Ft-tal hozzájárul a célból, hogy a határon túli magyarságról
mind többet megtudjanak a fiatalok. A többiek természetesen minden
költségüket maguk fedezik.
Az út alkalmával felkeressük Nagyváradot, Kolozsvárt, Marosvásárhelyt, Gyergyószentmiklóst, a Tordai hasadékot, Gyilkos-tó, Békás
szorost, a Sóvidéken Parajd sóbányáját, melyeknek rendkívüli szépségét minden magyar embernek életében legalább egyszer meg kellene
néznie. Ugyancsak szeretnénk megnézni a hajdani szász vidék megmaradt emlékeit is. Reggelenként Márk evangéliuma alapján hangzanak majd el az Igék, esténként pedig Ézsaiás próféta alapján. Isten
segítségében bízva indulunk el, és az Ő segítségét remélve szeretnénk
hazaérkezni.
Örömmel számolhatunk be arról, hogy néhány héttel
ezelőtt gyűjtöttünk 90 000 Ft-ot az árvízkárosultak javára, és reméljük, hogy ezzel is tudunk segíteni azoknak, akiket a nagy megpróbáltatás ért. Ebben is azt
éltük át, hogy jobb adni, mint kapni.
Nagyon kérünk mindenkit, aki csak teheti,
hogy támogassa a június 30-i, délelőtt 10 órai istentiszteleti perselyadománnyal a bedei testvérgyülekezetünket!

Riskó János
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kistarcsai híradó

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

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-

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 KFT 2143
GAL BAU EUROPA KFT 2143
GAL-BAU 2005 BT 2143
GAL-BAU 2005 BT 2143
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"

BUDAPEST

JÉGGYÁR UTCA 11. II/7.

iparűzési adó

528,900

BUDAPEST

JÉGGYÁR UTCA 11. II/7.

gépjárműadó

548,685

BUDAPEST

JÉGGYÁR UTCA 11. II/7.

ÖSSZESEN

BUDAPEST

JESZENÁK J.U.88.

iparűzési adó

798,650

BUDAPEST

JESZENÁK J.U.88.

ÖSSZESEN

798,650

KISTARCSA

KÁPOLNA UTCA 44/B.

iparűzési adó

500,400

KISTARCSA

KÁPOLNA UTCA 44/B.

ÖSSZESEN

500,400

BUDAPEST

HUNYADVÁR UTCA 61.

iparűzési adó

1,413,750

BUDAPEST

HUNYADVÁR UTCA 61.

ÖSSZESEN

1,413,750

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

503,941

BUDAPEST

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

298,050

BUDAPEST

KASSAI UTCA 9. VI. EM. 40. ÖSSZESEN

KUN TIBOR
KUN TIBOR

KUN TIBOR
LUCULLUS-2001.
BT. "VA"

1,077,585

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

298,050

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

iparűzési adó
ÖSSZESEN
iparűzési adó

NAGYTARCSA ÁRPÁD FEJEDELEM U. 7.

gépjárműadó

169,276

NAGYTARCSA ÁRPÁD FEJEDELEM U. 7.

ÖSSZESEN

507,376

KISTARCSA

ARANY JÁNOS U.22.

iparűzési adó

203,600

KISTARCSA

ARANY JÁNOS U.22.

ÖSSZESEN

203,600

BUDAPEST

LOMBOS UTCA 29-31.

iparűzési adó

354,123

BUDAPEST

LOMBOS UTCA 29-31.

ÖSSZESEN

354,123

KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
BUDAPEST

RóZSA U. 45.
RóZSA U. 45.
BATTHYÁNY UTCA 10
BATTHYÁNY UTCA 10
BATTHYÁNY U. 10.
BATTHYÁNY U. 10.
SZÉCHENYI U. 43.
SZÉCHENYI U. 43.
GAZDASÁG ÚT 10.

gépjárműadó
ÖSSZESEN
iparűzési adó
ÖSSZESEN
iparűzési adó
ÖSSZESEN
gépjárműadó
ÖSSZESEN
iparűzési adó

BUDAPEST

GAZDASÁG ÚT 10.

ÖSSZESEN

248,400

KISTARCSA

DEÁK FERENC U. 10.

iparűzési adó

321,998

KISTARCSA

DEÁK FERENC U. 10.

ÖSSZESEN

321,998

VERESEGYHÁZ
VERESEGYHÁZ
KISTARCSA

HUSZÁR U. 1. 1/4.

iparűzési adó

357,751

HUSZÁR U. 1. 1/4.

ÖSSZESEN

357,751

RAKTÁR KRT. 5.

iparűzési adó

574,600

KISTARCSA

RAKTÁR KRT. 5.

gépjárműadó

315,000

KISTARCSA

RAKTÁR KRT. 5.

ÖSSZESEN

889,600

KISTARCSA

RAKTÁR KRT. 1.

iparűzési adó

131,950

KISTARCSA

RAKTÁR KRT. 1.

gépjárműadó

468,600

KISTARCSA

RAKTÁR KRT. 1.

ÖSSZESEN

600,550

KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA

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

gépjárműadó
ÖSSZESEN
iparűzési adó

379,500
379,500
453,500

KISTARCSA

SZABADSÁG ÚT 56.

ÖSSZESEN

453,500

2143

KISTARCSA

TOLDI MIKLÓS U. 28.

iparűzési adó

199,000

2143

KISTARCSA

TOLDI MIKLÓS U. 28.

ÖSSZESEN

2143
5231

KISTARCSA

TOLDI MIKLÓS U. 28.

FEGYVERNEK DÓZSA GY. UTCA 155

gépjárműadó

iparűzési adó

504,550
504,550
338,100

280,980
280,980
243,200
243,200
946,595
946,595
1,063,800
1,063,800
248,400

28,686

227,686

190,750

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

LUCULLUS-2001.
BT. "VA"
LUCULLUS-2001.
BT. "VA"
MONEY &
FASHION KFT
MONEY &
FASHION KFT
MY HOME INVEST
KFT. "fa"
MY HOME INVEST
KFT. "fa"
OKTOGONLUX
KFT.
OKTOGONLUX
KFT.
POOLCONTROLL
KFT F.A.
POOLCONTROLL
KFT F.A.
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
SZIKKADT SPED
KFT.
SZIKKADT SPED
KFT.
SZILABAU
2003KFT."VA"
SZILABAU
2003KFT."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"
XANDEX KFT.
XANDEX 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

5231

FEGYVERNEK DÓZSA GY. UTCA 155

gépjárműadó

21,000

5231

FEGYVERNEK DÓZSA GY. UTCA 155

ÖSSZESEN

211,750

2143

KISTARCSA

VÖLGY U. 44.

iparűzési adó

351,250

2143

KISTARCSA

VÖLGY U. 44.

ÖSSZESEN

351,250

2143

KISTARCSA

KOSSUTH LAJOS UT 15.

gépjárműadó

351,911

2143

KISTARCSA

KOSSUTH LAJOS UT 15.

ÖSSZESEN

1156

BUDAPEST

NYIRPALOTA ÚT 62.

iparűzési adó

1156

BUDAPEST

NYIRPALOTA ÚT 62.

ÖSSZESEN

1,080,617

2141

CSÖMÖR

HUNYADI U.21.

iparűzési adó

4,338,000

2141

CSÖMÖR

HUNYADI U.21.

ÖSSZESEN

4,338,000

1022

BUDAPEST

RÓKUSHEGYI LÉPCSŐ.7.

iparűzési adó

1,212,200

1022

BUDAPEST

RÓKUSHEGYI LÉPCSŐ.7.

gépjárműadó

1022

BUDAPEST

RÓKUSHEGYI LÉPCSŐ.7.

ÖSSZESEN

2143

KISTARCSA

ARANY J.U.35.

iparűzési adó

511,250

2143

KISTARCSA

ARANY J.U.35.

ÖSSZESEN

511,250

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
76,725
325,925
329,238
329,238
713,184

2143

KISTARCSA

RAKTÁR KRT.5

ÖSSZESEN

713,184

4026

DEBRECEN

PÉTERFIA UTCA 4. II/205

iparűzési adó

324,500

4026

DEBRECEN

PÉTERFIA UTCA 4. II/205

ÖSSZESEN

1139

BUDAPEST

FORGÁCH U. 8. I/108.

iparűzési adó

1139

BUDAPEST

FORGÁCH U. 8. I/108.

gépjárműadó

1139

BUDAPEST

FORGÁCH U. 8. I/108.

ÖSSZESEN

2143
2143
2143

KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA

TERÉZIA U. 16.
TERÉZIA U. 16.
RÓZSA U. 45.

gépjárműadó
ÖSSZESEN
gépjárműadó

489,623
489,623
360,556

2143

KISTARCSA

RÓZSA U. 45.

ÖSSZESEN

360,556

1136

BUDAPEST PC. HEGEDŰS GY. U.8.IV/2

iparűzési adó

891,750

1136

BUDAPEST PC. HEGEDŰS GY. U.8.IV/2

ÖSSZESEN

891,750

2143

KISTARCSA

PF.31.RAKTÁR KRT.5.

iparűzési adó

103,550

2143

KISTARCSA

PF.31.RAKTÁR KRT.5.

gépjárműadó

240,000

2143

KISTARCSA

PF.31.RAKTÁR KRT.5.

ÖSSZESEN

343,550

3763

BÓDVASZILAS JÓZSEF ATTILA UTCA 2.

iparűzési adó

307,765

3763

BÓDVASZILAS JÓZSEF ATTILA UTCA 2.

ÖSSZESEN

2143

KISTARCSA

DR TIBOLDI JÓZSEF UT.19/a iparűzési adó

583,050

2143

KISTARCSA

DR TIBOLDI JÓZSEF UT.19/a gépjárműadó

32,683

2143

KISTARCSA

DR TIBOLDI JÓZSEF UT.19/a ÖSSZESEN

615,733

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

553,961
110,503
664,464
304,000

2143

KISTARCSA

EPERJESI U. 9.

ÖSSZESEN

304,000

3525
3525
2143

MISKOLC
MISKOLC
KISTARCSA

ARANY JÁNOS TÉR 1.
iparűzési adó
ARANY JÁNOS TÉR 1.
ÖSSZESEN
DR TIBOLDI JÓZSEF UT.19/A gépjárműadó

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

351,911
1,080,617

15,450
1,227,650

324,500
1,408,000
366,420
1,774,420

307,765

470,609
470,609
32,683 Ft

470,609 Ft
470,609 Ft

kistarcsai híradó 

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!

hirdetés
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hirdetés

kistarcsai híradó

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

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

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

AKCIÓ!
10 cm vastag
komplett rendszer
br.

2599 Ft/m²

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!

• 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

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
• versenyképes árak

Friss hús értékesítés

minden második héten:
június 28-án pénteken 12-18-ig
június 29-én szombaton 8-12-ig
július 12-én pénteken 12-18-ig
július 13-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

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

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

www.vitalitasfogaszat.hu

kistarcsai híradó 

hirdetés
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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

Új szakmát szeretne tanulni?
Tovább képezné magát?
…akkor tanuljon nálunk!
Várjuk Önöket
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

Jelentkezni és érdeklődni Fekete Ilonánál lehet a hét minden
napján a 06-70-933-6307 telefonszámon.
A képzés helyszíne: Simándy József Általános Iskola, 2143
Kistarcsa, Ifjúság tér 3., II. em., az uszoda mellett
Képzéseinkről bővebben tájékozódhat a
www.mdiskola.hu oldalon

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

Külföldi utazásra készülődve természetesnek tartjuk, hogy biztosításkötéssel gondoskodjunk önmagunk és szeretteink biztonságáról. Ám
amikor itthon szervezünk programokat – legyen szó közös túrázásról
barátokkal vagy családi biciklizésről – legtöbbször eszünkbe se jut a
biztonság. Holott balesetek bármikor előfordulhatnak, akár egy belföldi kirándulás vagy bármilyen szabadidős tevékenység alkalmával.
Miért érdemes megkötni?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Már napi 27 Ft-tól igénybe vehető.
Három különböző szolgáltatáscsomag választható.
Téríti a baleseti eredetű csonttörést is.
Folyamatos kórházi kezelés esetén az első naptól szoltáltatunk, ha a kórházi ápolás meghaladja a négy napot.
Már 25%-os rokkantság esetén is fizetünk, a megrokkanás arányában.
Baleseti halál esetére Kedvezményezett jelölésére van lehetőség.
Teledoktor szolgáltatás: B. és a C. csomag választása esetén egészségügyi
telefonos információs szolgáltatást is tartalmaz.
Balesetbiztosítás szülstéstől 62 éves korú Biztosítottra köthető, de a lejáratkor a Biztosított nem lehet több 63 évesnél.
A Szerződő legalább 18 éves korú személy lehet.

Munkáltató is megkötheti alkalmazottjaira.

Nyári balesetbiztosítási akció
A 2013. június 3. és 2013. szeptember 15. között kötött PostaTestŐr balesetbiztosítás kötésekor 20% kedvezményt adunk a szerződés első éves
díjából, ha éves díjfizetési ütemet választ.
Az éves díjfizetési kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze.
Bővebb információ a www.posta.hu oldalon

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