Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

2013. 07. szám

V. Pannóniás Néptánc és Hagyományőrző Fesztivál
„A PANNÓNIA NÉPTÁNCEGYÜTTES nem
ismeri az uborkaszezont” (Cikk a 7. oldalon)
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Műfüves futballpálya épül a Simándy
József Általános Iskola területén

A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége 2013. február 4-én meghozott határozata
alapján Kistarcsa Város Önkormányzata nyert az Országos Pályaépítési Program
kapcsán benyújtott pályázaton. Ezt a beruházást kezdték meg a nyár elején.
Az iskola udvarában a meglévő salak fedésű sportpálya helyén korszerű 20x40m
területű műfű borítású sportpályát és a hozzá tartozó labdafogó hálókat, illetve pályavilágítást alakítanak ki. A pályaépítés az Országos Pályaépítési Program keretében az önkormányzat és a Magyar Labdarúgó Szövetség között létrejött együttműködési megállapodásban foglaltak alapján valósul meg. A futballpályát az MLSZ
építi meg, és azt az önkormányzattal 15 év határozott időtartamban közösen fogják
használni és hasznosítani. A megépült pálya elsősorban a futballegyesület és az iskola pályaigényeit szolgálja majd ki. A műfüves pálya teljes kialakítási költsége 26 millió forintba kerül, melynek 70%-át az MLSZ sportfejlesztési programja finanszírozza TAO támogatásból. Az önkormányzat 7 millió 800 ezer forint önrésszel járult hozzá a beruházáshoz.

Megkezdte működését a Parlagfű Bejelentő Rendszer

A parlagfüves területek felderítése és azok számának csökkentése érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából kifejlesztettek egy internetes ún. Parlagfű
Bejelentő Rendszert (PBR). Az interneten keresztül bárki megteheti parlagfüves területek
bejelentését. A rendszer a http://www.govcenter.hu/pbr címen érhető el. A jövőben a
Vidékfejlesztési Minisztérium és a FÖMI honlapjáról is elérhető lesz a link.
A bejelentések közvetlenül az ellenőrzésre jogosult illetékes hatóságokhoz jutnak el. Egyelőre
csak üzemszerű próbáról van szó, de már az éles adatok kerülnek átadásra. A Parlagfű
Bejelentő Rendszert bárki használhatja, a helyi lakosság, a helyi társadalmi szervezetek és a vállalkozások egyaránt. A bejelentő rendszer július 1. előtt, és október 15. után
inaktív állapotban lesz, mivel a parlagfű helyszíni ellenőrzését a hatályos jogszabályok
szerint az illetékes hatóságok július 1. és október 15. között végzik. Ha a PBR működése közben problémát tapasztal, az alábbi telefonvonalon, vagy e-mail címen tud
erről bejelentést tenni.Tel: 1-401-2060, e-mail: http://www.info@komdat.hu

Gödöllői Járásbíróság ítélkezési
szünetet tart

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Budapest
környéki Törvényszék, valamint minden járásbíróság így a Gödöllői Járásbíróság is 2013. július 16-tól - 2013.
augusztus 16-ig ítélkezési szünetet tart.
Az ügyfélfogadás rendje az ítélkezési szünetben változatlan:
hétfő: 9-12 óráig
kedd: nincs ügyfélfogadás
szerda-csüt.-péntek: 9-11 óráig
A bírósághoz érkezett beadványokat ezen idő alatt is az
irodákban, illetőleg a bejáratnál elhelyezett panaszládába lehet beadni, vagy postán elküldeni.

Közigazgatási
szünet a Kistarcsai Járási Kirendeltségnél

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Gödöllői
Járási Hivatal Kistarcsai
Kirendeltségén 2013. július 22-től - 2013. augusztus 02-ig közigazgatási
szünetet tartanak. Ezen
időszak alatt a kirendeltség zárva tart.

Igazgatási szünet Kistarcsa Város
Polgármesteri Hivatalában
Tájékoztatom 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.
A Flór Ferenc Kórházra tekintettel a születés és haláleset anyakönyvezése naponta 8.00 – 12.00 óra között történik.
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

Változik a háziorvosok
rendelési ideje!

Háziorvosi rendelő - nyári rendelési idő
Dr. Kribusz Edgár:
Hétfő:
9.00-13.00-ig
Kedd:
10.00-14.00-ig
Szerda:
14.00-18.00-ig
Csütörtök:
9.00-12.00-ig
Péntek:
12.00-15.00-ig
Foglalkozás-egészségügy rendelési ideje:
Szerda:
18.30-19.30-ig
Dr. Kribusz Edgár 2013. július 1-jétől 26ig szabadságát tölti. Helyettese: Dr. Loján
András saját rendelési idejében.
Dr. Hatvani Szabolcs rendelési ideje:
2013. 07. 01-jétől 2013. 07. 31-ig:
Hétfő:
14.00-18.00-ig
Kedd:
8.00-12.00-ig
Szerda:
14.00-18.00-ig
Csütörtök:
8.00-12.00-ig
Péntek:
8.00-12.00-ig.
Dr. Hatvani Szabolcs 2013. augusztus
1-jétől 31-ig szabadságát tölti, helyettese
Dr. László Lívia háziorvos.

Gödöllő Polgármesteri Hivatala
igazgatási szünetet tart

2013. július 22-től 2013. augusztus 2-ig. Az
igazgatási szünet alatt ügyeletet biztosítanak.

Deáktanya programjai

2013. augusztus 1. Sütő Fanni: Erasmussal Angliában
2013. augusztus 8. Voloncs László: Székelyek a törökkori Erdélyben
2013. augusztus 15. Jávor Zoltán: Hit és magyarság – Szeleczky Zita élete
2013. augusztus 22. Takács István: A budapesti metró múltja és jövője
2013. augusztus 29. Fodor Szabolcs: A vadvízi evezés szépségei

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

Városi Művelődési- Sportközpont és Könyvtár programja

Nyári szünet a Csigaházban

A Művelődési Ház nyitva tartása július 22-től
augusztus 4-ig szünetel, a megrendezésre kerülő vásárokról és egyéb szabadidős
programokról a www.kistarcsamuvhaz.hu
oldalon tájékozódhatnak. További információ: Szilárdi László 06-28-507-147

kistarcsai híradó 
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KIVÜ KFT. HÍREI

Szelektív hulladékszállítás
Ismételten kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy a szelektív hulladékgyűjtésnél a szállítással nem azonos időben történő zsák visszaosztás miatt a sárga gyűjtőzsákokat 7 óráig helyezzék ki az ingatlanjaik elé. Így
minden esetben kapnak cserezsákot. Ezzel a módszerrel elkerülhetővé
válik, hogy a később kihelyezett szelektív hulladékot elszállítsák.
A sárga szelektív hulladékgyűjtő zsákba elhelyezhető hulladékfajták
az alábbiak:
Műanyag:
- Ásványvizes, üdítőitalos PET palack (kupakkal, címkével)
- Háztartásban előforduló tiszta fólia (szatyrok, tasakok, csomagoló
fóliák stb.)
- PP és HDPE jelzésű (a flakon alján jelzett) kozmetikai- és tisztítószeres flakonok (pl: samponos, habfürdős, mosószeres,
öblítőszeres flakonok)
Fém:
- Alumínium italos dobozok (sörös, üdítős)
- Fém konzervdobozok
A papír hulladékot (újságpapír, kartondobozok összehajtva, tiszta csomagolópapírok, szórólapok, reklámkiadványok) továbbra is kérjük,
hogy külön gyűjtve, összekötve helyezzék ki a sárga szelektív hulladékgyűjtő zsák mellé, de a papír hulladékot nem a sárga zsákba helyezve.
Üveg hulladékot a gyűjtő zsákba elhelyezni a kézi válogatás balesetveszélye miatt TILOS!
Szállító partnerünk jogszerűen nem szállítja el a gyűjtő zsákot, amen�nyiben az a megadott hulladéknemeken kívül egyéb hulladékot is tartalmaz, pl. üveg, kemény műanyag, hungarocell stb.
Szelektív hulladékszállítási időpontok:
HÉV vonalától északra
HÉV vonalától délre
(Csömör felé)
(Nagytarcsa)
minden hónap első keddjén
minden hónap első csütörtökén
legközelebb: augusztus 06.
legközelebb: augusztus 01.

Az ilyen gyűjtőedények tartalma a jövőben nem kerül elszállításra.
Sajnálatos módon az utóbbi időben az ilyen jellegű hulladék kihelyezése
jelentősen megnövekedett és ezért a jövőben következetesen górcső alá
veszik a túlsúlyos méretű szállító edényeket.
Tájékoztatás rezsicsökkentés bevezetéséről
A 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében a KIVÜ Kft., mint közszolgáltató 2013. július 1-jétől a csökkentett hulladékszállítási díjtételt
fogja alkalmazni. Ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatót lakossági
ügyfeleink részére a június havi számla mellékleteként megküldtük.
A díjcsökkentés 2013. július 1-jétől lép életbe, melyet a július havi
számlán érvényesítenek. Ezt a számlát augusztus elején kézbesítik.
A 2012. évi CLXXXV. törvény 91.§-a értelmében természetes személy ingatlantulajdonos esetén 2013. július 1-jétől az alkalmazandó
hulladékszállítási díj mértéke nem haladhatja meg a 2012. április 14én alkalmazott díj legfeljebb 4,2%-kal megemelt összegének 90 %-át.
A települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás díja
2013. július 1-től 2014. december 31-ig
Megnevezés

Jelenlegi 2012.04.14- 2012.04.14-én
ár (nettó) én alkalalkalmazott ár
mazott ár 4,2%-kal emelt
(nettó)
összege (nettó)

Családi ház:
120 literes
1.610 Ft/
gyűjtő
hó

1.016 Ft/hó 1.059 Ft/hó

2013.
július 1-től
érvényes
ár (nettó)
953 Ft/hó

A 2013. január 1 – június 30. közötti időszakban alkalmazott nettó
1.610 Ft/hó díjhoz képest a díj csökkenés mértéke nettó 657 Ft/hó.
ÜNNEPI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS
2013. augusztus 20-i állami ünnep miatt
Eredeti időpont:
Ünnep miatti szállítási időpont:
2013. augusztus 19. hétfő
2013. augusztus 16. péntek
2013. augusztus 20. kedd
2013. augusztus 21. szerda

Kommunális hulladékszállítás
Megkérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy építési törmeléket és a szolgáltatási szerződésben meghatározott nem kívánatos anyagokat ne rakjanak Kérjük, hogy az érintett területeken a meghatározott napokon reggel
a gyűjtőedénybe. A nem kommunális hulladékot a KIVÜ Kft-nek nem 7.00 óráig szíveskedjenek kihelyezni a hulladékgyűjtő edényeket.
kötelezettsége elszállítania, sőt jelentős bányadíj költségtöbbletet ró rá. Köszönjük megértő együttműködésüket!

Születésnap a Csigaházban
A Csigaházban július 11-én születésnapi bálra hívta Csendes Mihályné, Annus néni az Őszirózsa Nyugdíjas Klub
tagjait, barátait és ismerőseit. A rendezvény apropója: Annus néni ezen a
napon töltötte be a 80-ik születésnapját.
Csendes Mihálynét az Őszirózsa Nyugdíjas Klub és a Rozmaring Népdalkör
vezetőjeként ismerte meg a város. Kifogyhatatlan energiával szervezi az
idősek rendezvényeit, minden jelentőVirágkosárral köszöntötte a nyugdíjas klub
sebb városi rendezvényen szerepelnek.
Most az ő kedvéért jöttek össze a
sorstársak és barátok a Csigaházban. Annus néni rengeteg virágot kapott.
A nyugdíjas klub egy gyönyörű virágkosárral köszöntötte. Solymosi Sándor
polgármester jókívánságait – szabadsága miatt – levélben küldte el. A meglepetés műsor sem maradt el: énekelt Navratil
István, Navratil János és Nagy Márton. Annus néni, aki hármas jubileumot ünnepelt (a
születésnapján kívül 20 éve tagja a nyugdíjas klubnak és 58 éve ment férjhez), egy bőséges „estebéddel” vendégelte meg a meghívottakat, amit este kilencig Bőröndi Pista
bácsi zenéjére egy táncos parti követett.
Isten éltesse sokáig Annus nénit!

Polgár Annus néni és férje Misi bácsi

Folytatódik a járdaépítés Kistarcsán
Elkészült a Hunyadi utca új beépítésű részén
(Simándyliget) a HÉV megállóhoz vezető járda belterületi szakasza. A beruházást Méhesné Horváth Erika
képviselő és ifj. Juhász István alpolgármester előterjesztésére kezdték el. A kivitelező VIANOVA 87 Zrt.
466 méter hosszúságban és 1,5 m szélességben viacolor
burkolatból készítette el a járdát. A cég a Deák Ferenc
utcában levő járda felújítását is megkezdte, ahol 345
méter hosszan (Lőcsei utcáig) és 1,26 m szélességben
építik meg a viacolorból a járdát. A 18 millió forintba
kerülő beruházás átadási határideje augusztus 10.

Hunyadi utca

Deák Ferenc utca
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Ismét segítettek a polgárőrök
A Kistarcsai Polgárőrség tagjai az idei árvíznél is jelen voltak.
A Katasztrófavédelem és a Vízügyi Igazgatóság utasításainak
megfelelően a polgárőrök több kistarcsai önkéntessel együtt Dunabogdány védelmében vettek részt. A négyfős csapat tagjai Jakab
Krisztián, Gáspár Levente, Jakab Roland és Navratil István voltak.
A polgárőrök már
rutinosnak
mondhatók az árvízi védekezésben, hiszen
nem első alkalommal
ültek be Niva terepjárójukba és bújtak
védőruhájukba,
g u m ic si z máju k ba,
hogy segítsenek. Jól
jött Dunabogdányban is a 2010-ben
Sajóládon (BorsodAbaúj-Zemplén megye) szerzett árvízi
tapasztalat. Szükség
is volt a gátépítés, erősítés során a rutinos zsákhajtogatási mozdulatokra, mert a nagy tapasztalattal rendelkező helyi lakosok a
közel egy hetes non-stop gátmunkában már teljesen kimerültek.
Ahová a kistarcsaiakat beosztották, több száz méteren keresztül
egy méter magas homokzsák fal védte a települést. Félelmetes volt
a látvány – a Duna a főút szintje felett hatalmas sebességgel hömpölygött és mindössze egy sor homokzsák tartotta vissza attól,
hogy elöntsön mindent. Több helyen támaszokat, az áradás ütemében magasításokat, a vízáttöréseknél fojtásokat és medencéket
kellett építeni.

Dunabogdány főutcájában egy lakóházat
24 órás szolgálatban
két tűzoltó igyekezett
megóvni az egyméteres homokzsák fal
mögött. A nem induló vagy levegőt szívó
tűzoltósági szivattyúkat a polgárőrök pár
perc alatt megszerelték és újra működtek.
Volt olyan helyszín,
ahová mellig érő vízben, gumiruhában vállon és kenun vitték a
homokzsákokat, hogy megvédjék az embereket és javaikat. A polgárőrök mindegyike arról számolt be, hogy a gátakon soha nem látott összefogás és tenni akarás volt tapasztalható. Aki nem tudott
homokzsákot pakolni, vagy egyéb módon a védekezésben részt
venni, az innivalót, kávét és szendvicseket osztott a munkában
részt vevőknek. A segíteni akarás vezérelte Jakab Gyula kistarcsai
vállalkozót is, aki sokadszorra támogatta a polgárőröket. Ezt a kiküldetést üzemanyaggal támogatta.
A polgárőrség ezúton köszöni meg minden kistarcsainak, akik
velük vagy akár külön részt vettek a hosszan elnyúló árvízi védekezésben.
Kistarcsai Polgárőr Egyesület

APRÓHIRDETÉS
Mezőkövesd, Zsóry-fürdő közelében két apartman kiadó. (Felszerelt konyha, grill, kocsibeálló). Ár 1600,- Ft/fő/éj. Érd: 06-20-286-5959

Duguláselhárítás – falbontás nélkül.

Víz, gáz, központifűtés szerelés. Ázások, csőtörések megszüntetése. WC-k,
mosdók, tartályok cseréje.
Telefon: 06-1-402-43-30, mobil: 06-20-491-50-89
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Újabb beruházásokról döntött a testület
Tudósítás a július 10-én megtartott rendkívüli ülésről
• Új rendőrörs épül Kistarcsán. Módosították az önkormányzat
2013. évi költségvetését szabályozó rendeletét.
Erre azért volt szükség, mert a kistarcsai volt internáló tábor területén rendőrőrs kialakítására vállalt kötelezettséget a város. Az államtól ingyenesen átvett ingatlan területén a szükséges fejlesztést
Kistarcsa csak hitel felvételével tudja megvalósítani. A hitelfelvétel összege 90 millió Ft. Az előterjesztett rendeletmódosítás szerint
a városnak a beruházáshoz 10 millió Ft önerőt kell biztosítania.
Az előzményekhez tartozik, hogy korábban az önkormányzat a megjelölt határidő módosítását kezdeményezte az
MNV Zrt.-nél. A határidő hosszabbításra
vonatkozó kérelmet az MNV Zrt. támogatja, a Kormány határozat hozatala ez
ügyben legkorábban 2013. szeptember végére várható, melynek tartalma kétséges.
Annak érdekében, hogy a szerződésben
vállalt határidőre a szükséges fejlesztések megvalósulhassanak, szükséges a
hitelfelvételi eljárás elindítása és ennek
megfelelően a költségvetési rendeletben
rögzített fejlesztési célnak, a kapcsolódó hitelfelvétel összegének,
kamat terheinek pontosítása. Mivel a hitel „piacon” elérhető hitel
lehetőségek közül az MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében igénybe vehető forrás a legkedvezőbb, illetve ennek feltételei a folyósító hitelintézeteknél azonosak, ezért
okafogyott a konkrét hitel konstrukcióra vonatkozóan a pályázati
eljárás lefolytatása. Így a hitel elindítását az OTP Bank Nyrt.-nél,
vagyis Kistarcsa a számlavezető bankjánál kezdeményezik.
A képviselő-testület kötelezettséget vállalt arra, hogy a hitel
visszafizetés időtartama alatt a hitel tőkeösszegét és járulékait - a
felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a mindenkori éves költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.
• A rendelet módosításával párhuzamosan kiírták a Kistarcsai
Rendőrőrs kivitelezésére a közbeszerzési ajánlattételi felhívást
A felépülő rendőrőrsöt 2014. április 16-ig kell átadni. A rendőrőrs kivitelezése az értékhatár miatt közbeszerzés köteles. Ahhoz, hogy a beruházás határidőn belül megvalósulhasson, a közbeszerzési eljárást a 2013. éves összesített közbeszerzési tervnek
megfelelően még 2013 nyarán meg kell indítani. „Kistarcsai rend-

őrőrs kivitelezése” megnevezéssel kiírandó közbeszerzési eljárás megindításához elfogadott ajánlattételi felhívást megküldték
a Véptech Kft.-nek (1053 Budapest, Rákóczi F. út 107-115. D. ép.
IV/2.), a VIANOVA 87 Zrt.-nek (1215 Budapest, Vasas u. 65-67.) és
az S-Line 2005 Kft.-nek (5085 Rákóczifalva, Petőfi S. u. 7.)
• A képviselő-testület lefolytatta a közbeszerzési eljárást a
„Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése Kistarcsán”
című pályázatnál
A közbeszerzés becsült értékére való tekintettel az önkormányzat
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. Az ajánlattételi
felhívást megküldte a Calor-System Kft.nek (1037 Budapest, Bokor u. 9-11.), az
Optimum Solar Kft.-nek (6512 Szeremle,
Határ utca 5.) és a P-Solaris Kft.-nek (2740
Abony, Tamási Áron út 4-6.). A felhívásban megadott ajánlattételi határidőre
(2013. július 4.) mindhárom megkeresett
cég megküldte ajánlatát. Az ajánlatok
teljes mértékben megfeleltek a felhívásban foglalt előírásoknak. A pályázatot a
P-Solaris Kft. nyerte el.
• A képviselő-testület nem mondta fel a KIVÜ Kft.-vel a hulladékkezelési feladatok ellátására megkötött közszolgáltatási
szerződést
2013. január 1-jén hatályba lépett hulladékgazdálkodási törvény
előírja, hogy hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt, valamint az OHÜ (Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség) által kiadott minősítést e törvény hatálybalépését követő
6 hónapon belül beszerzi.
A KIVÜ Kft. benyújtotta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély megszerzésére irányuló kérelmet az illetékes engedélyező hatósághoz, azonban az engedélyt a törvényben előírt határidőre nem kapta meg. Ha a közszolgáltató hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási engedélyt bármilyen okból kifolyólag nem szerzi
meg, a közszolgáltató a települési önkormányzat képviselő-testületének döntése alapján az új közszolgáltató kiválasztásáig, de
legfeljebb 6 hónapig a közszolgáltatást változatlanul el kell látnia.
A KIVÜ Kft. ügyvezetője ezzel kapcsolatban elmondta, hogy
nem látja valószínűségét annak, hogy ezen engedélyeket ne kapnák meg.
P.Gy.
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Mozaik a Szent Imre téren
Június 2-án egy fennkölt ünnepség keretében adták át a felújított Szent Imre teret. Beszédet mondott Földiák András a
Magyar Művelődési Társaság társelnöke és Solymosi Sándor, Kistarcsa Város polgármestere. 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 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. Az önkéntesek áldozatos munkájáról az alábbiakban olvashatnak.
Az előzményekhez hozzátartozik, hogy a Kistarcsai Kulturális Egyesület (KIKE) 2001-ben
szerzett tudomást arról, hogy
az Európai Unió támogatásával
is lehet projekteket szervezni.
Az első pályázati próbálkozás
mindjárt sikerrel járt, és szervezhettünk Kistarcsán egy
nemzetközi
szemináriumot.
Ezzel bekerültünk az európai
vérkeringésbe, ami egyre több
nemzetközi kapcsolatot eredményezett. Sok külföldi meghívást kaptunk, az általunk meghirdetett programokra pedig
egyre több országból érkeztek
a résztvevők – a legutóbbi rendezvényünkön az Európai Unió
tíz tagállama képviseltette magát. Még 2008-ban keresett meg
minket egy, számunkra addig
ismeretlen görög szervezet azzal az ajánlattal, hogy legyünk
partnereik egy kerámiáról és
mozaikról szóló projektben,
melyre az Európai Unió élethosszig tartó tanulás programja – azon belül a dán püspök,
Grundtvig nevét viselő részre
vonatkozó – keretében benyújtandó pályázatban. Mi – bár
soha nem foglalkoztunk ilyesmivel – gondolkodás nélkül
igent mondtunk, mert szeretjük
a kihívásokat, és amúgy is egyik
fő tevékenységünk a felnőttkori
tanulás szorgalmazása, amit az
egyesület alakulása óta hetente
megtartott Deáktanya előadások – immáron több mint 1000
előadás – is alátámasztanak.
Alapos előkészítés – amibe
egy görögországi látogatás is
beletartozott – után 2009-ben
beadtuk a pályázatot, de támogatást nem kaptunk. Viszont
jónak tartottuk az ötletet, így
2010-ben kisebb kiigazításokkal
újra próbálkoztunk, és ezúttal
nyertünk is. Öt országból volt
benne egy-egy szervezet, rajtunk kívül mindegyik komoly
szakmai háttérrel rendelkezett.
Ennél a pályázati típusnál országonként dől el, hogy hány
pályázatot tudnak támogatni.
A francia kerámiások, és a török

mozaikosok kiestek, így maradtunk az olaszokkal – nekik
kerámia stúdiójuk van – meg
a koordinátor szerepét betöltő
görögökkel, akik a városi művelődési ház égisze alatt évek óta
indítanak kerámia- és mozaikkészítő tanfolyamot.
Az Európai Mozaik és Kerámia a Tradíciótól az Innovációig című projekt 2010 augusztusában indult. A kiesett
potenciális partnerek miatt
módosítanunk kellett a munkatervet, azaz elosztottuk egymás közt az általuk vállalt feladatokat.
Mi voltunk a legnehezebb
helyzetben, mivel nekünk sem
műhelyeink, sem eszközeink,
sem oktatóink, de még csak tapasztalatunk sem volt. Mindezek ellenére belevágtunk.
Mindenekelőtt oktatókat kellett
találnunk, majd meghirdettük
a tanfolyamokat. Szép számmal voltak érdeklődők, de a
feltételek – időpont, költségek…
– ismeretében kialakultak a csoportok. Végül a kerámiaképzés
az oktató Ilona telepi műhelyében, a mozaikozás pedig a KIKE
Civilházban bérelt pincéjében
indult be.
A mozaikkészítő kurzus
hat felnőtt tanulója egy-egy
farostlemezre helyezett kerámiadarabkákból készítette első
próbálkozásait, majd jött az
üvegmozaik, végül a kavicsot
is kipróbálták. Az eredményül
kapott tetszetős darabokat a
2011-es Kistarcsai Napok kiállításai sorában – a kerámiások
munkáival együtt – be is mutattuk a közönségnek. Volt ám
nagy csodálkozás. „Még hogy
ezek az emberek, akik itt élnek közöttünk, akiket ismerünk személyesen ilyen szépséges dolgokat tudnak
csinálni?! De kár, hogy én nem
jelentkeztem.” Hitetlenkedtek a
látogatók, de maguk az alkotóvá vált tanulók is alig hitték el
magukról, hogy ők erre képesek voltak.
A projekt persze folytatódott.
Voltak tanulmányutak országon

belül és külföldi partnereinknél
is. Görög és olasz barátainknak
kisebb ajándéktárgyakat készítettünk, náluk pedig újabb technikákkal ismerkedtünk, melyek
általában még oktatóink számára is sok újdonságot rejtettek.
A pályázatban vállaltuk,
hogy a projekt eredményeként
készítünk egy-egy köztéri alkotást – minél több feladatot vállal
a pályázó a rendelkezésre álló
támogatási összeg fejében, annál nagyobb eséllyel kerülhet
a nyertesek közé. Persze észnél
kell lenni, mert, ha túl sokat vállal, nagyon ráfizethet.
Az egyesület vezetősége még
a projekt indulásakor elhatározta, hogy kavicsmozaikot
készítünk, mivel ebből az alapanyagból bőséges mennyiség
áll rendelkezésre Kistarcsán.
Aztán elkezdtünk alkalmas
helyszíneket keresni, minek
eredményeképpen a mozaikot
a Szent Imre térre képzeltük el.
Ezen kritériumokat figyelembe
véve készült több terv is. Ezeket
alaposan átbeszéltük, majd az
egyiket elfogadtuk. Közterületről lévén szó, megkértük a területre vonatkozó önkormányzati
engedélyt, valamint a Képző- és
Iparművészeti Lektorátustól a
művészeti szempontból történő bírálást. Ez utóbbi grémium
javasolta a környezet rendbetételét is, amibe beletartozott
a Szent Imre-szobor talapzatának megemelése. Ezt egy kicsit értetlenkedve fogadtuk, de
elmondták, hogy a talapzat a
földfelszínnel azonos szinten
áll, márpedig így nem készül
szobor. Utánanéztünk korabeli
fényképeknek, és igazat kellett
adnunk az ítészeknek. Eredetileg valóban kiemelkedett, csak
a feltöltések során vált jellegtelenné.
A tér rendbetételéhez kértük
az önkormányzat segítségét, és
kaptunk is 500 ezer forintnyi
támogatást, valamint a járdához felhasználható térkövet és a
szükséges mennyiségű szegélykövet. A Vagyongazdálkodási

Iroda részéről Villám Péter
vett részt a koordinálásban.
Eljött az idő, amikor elkezdhettünk kavics után
nézni. Nálunk tényleg meglehetősen sóderes a talaj,
csakhogy minden kő

sárgásbarna. No, ebből nem
lehet szép mozaikot csinálni. Következtek a bányák és a
folyamkotró cégek. Ezeken a
területeken olcsón lehet kavicshoz jutni – köbméterben mérik
–, de a színválaszték ugyancsak
szegényes. Következtek az építőanyagot forgalmazó üzletek,
meg a hobbiboltok. Itt már megoldódott volna a színkérdés,
de a forma nem volt megfelelő.
Görög és olasz partnereinktől
is kértünk segítséget, meg tanácsot, utóbbiak szerveztek is
egy kavicsgyűjtő programot a
Ligur-tenger partjára. Itt sem
jártunk sikerrel. Következő
próbálkozásként az internethez fordultunk, és Angliában
meg Törökországban találtunk
számunkra megfelelő színű és
formájú kavicsokat. A török egy
nagy mozaikkészítő cég volt,
velük hetekig tartó elektronikus konzultációt folytattunk.
Sok hasznos tanáccsal láttak el
minket, de a kavics messze volt,
és temérdek pénzre lett volna
szükség a beszerzéséhez.
Az eredménytelenség gondolkodásra késztet. A természetben a kavics az erózió folytán alakul ki. Úgy gondoltuk, a
folyókban és a tengerpartokon
több millió évig kopik egy kődarab, ezt a folyamatot kellene valahogy meggyorsítani.
Azaz, vegyünk kődarabokat
és koptassuk – persze a természetes folyamatnál lényegesen
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nagyobb
hatékonysággal.
Na, ez lett a megvalósítható módszer. Már csak azt
kellett kitalálnunk, hogy
milyen formájú és méretű
kövek legyenek a kiinduló
alapok, és azokat mennyi
ideig és mivel koptassuk.
Azt hiszem, az eddigiekből kitűnik, hogy nem volt
egyszerű a feladat. Sok
kísérletezés és tévút után
azért meglett a szükséges
mennyiségű kőalap, aminek egy része beépíthető
volt, a többit pedig a terv
igényelte formára kellett vágnunk.

Az egész motívumot 169 részre osztottuk, fából készíttettünk sablonokat, és elkezdtük
a kirakást, az egyes egységek
megkívánta technikai eljárásokkal. Amikor mind megvolt,
az alapjukat kiöntöttük betonnal – a nagyobbak vasalást is
kaptak – majd a kövek közti
réseket kifugáztuk. Időközben
elkészült a téren a betonalap.
Erre ragasztottuk a jól előkészített egységeket, aztán kifugáztuk a köztük lévő hézagokat. A
beton, a ragasztó és a fugaanyag
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A művészeti részen túlmemind speciális tulajdonságokkal rendelkezik. Ezek drága nően is nagy összefogást taanyagok, de alkalmazásukat pasztaltunk magában a mozaik
szükségesnek láttuk, számítva elkészítésében és a Szent Imre
a térségünkben gyakori hőmér- tér felújításában is. A sablonok
sékletváltozás okozta fizikai a Halasi Zoltán vezette Gér-fa
Kft-ben készültek. A kövek kopmegterhelésre.
Ez a 3,5 m átmérőjű kőmozaik tatása, a szobor és talapzatának
több szempontból is egyedül- rendbetétele Gödöllőn, a kisálló. A technikai megoldáso- tarcsai születésű Varga Árpád
kon kívül a kövek összetétele Varga és Fiai Kft-jében történt.
is figyelemre méltó. A fekete és A környezet megújítási muna szürke gránit, a fehér és a ró- kálatait látva Surányi Márta
zsaszín márvány, a zöld pedig felajánlotta a Pestor Biztonsági
homokkő. A megvalósítás egy Szolgálat nevében, hogy a megközösség munkáját dicséri. Ké- kopott híd és korlátja helyett egy
szülnek időnként közös alkotá- míves fahíd íveljen át a vízelvesok – graffitik, falfestmények… zető árok fölött. Emellett a virá–, de ilyen nagy volumenű és gosításhoz is hozzájárult. A tér
ennyire igényes művészeti da- kőburkolatát, a hidat és a hozzá
rab tudomásunk szerint még csatlakozó fakorlátot, valamint
sehol nem jött létre úgy, hogy a mozaik alapját a Hitkó László
annak készítői nem egyszerűen irányítása alatt álló Coll-Stock
kivitelezői, hanem egyenértékű Kft. készítette. A díszvilágítás
művészeti tevékenységet végező munkálatait Skultéti János Petalkotók. Ebben a műben minden Tom Kft-je végezte. Az említett
résztvevő egyénisége is benne kivitelezők munkájuk egy részét
foglaltatik. A tervező a tanfo- támogatásként végezték. Rajtuk
lyam oktatója, Puskás Éva volt, kívül meg kell említeni a Kalmár
aki a megvalósításból is kivette Állvány Kft. (Kalmár László) darészét. A közel egy éves szabad- ruzását, a Muskátli Virágcenter
idejüket kemény szellemi
és fizikai munkára önként
feláldozó alkotók pedig abc
sorrendben: Aszódi Gábor,
Érsekiné Tömösközi Irén,
Pollák Zsuzsanna, Rapai
Anikó, Szűcsné Kaposvári Beáta és Tolnai Katalin.
Rajtuk kívül a KIKE számos
tagja járult hozzá a mozaik
tervezett időpontra történő
megvalósításához.
A mozaik alkotói

(Juszkó Ferenc) virágosítását, a
Nagytarcsai Vagyonkezelő Kft.
sátorral történő gyors kisegítését, és a KIKE szorgos tagjainak
munkáját. Az alkotók és a főbb
támogatók nevét egy különálló
márványtábla őrzi.
Az utolsó hónapban nagy
elánnal dolgoztunk, hogy a mozaikot és a felújított teret a tervezett napon felavathassuk. Az
egész folyamat méltó megkoronázását jelentette a fennkölt ünnepség, melynek műsorközlője
Lukács Ilona Cecília volt. 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.
Köszönetet
mondunk
mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult a
Szent Imre teret díszítő kőmozaik létrejöttéhez és a tér
felújításához. Reméljük, a
lakosság magáénak tekinti
majd, és óvni fogja Kistarcsa ezen ékkövét, hogy sokáig gyönyörködhessünk
benne.
Kereszti Ferenc

A PANNÓNIA NÉPTÁNCEGYÜTTES nem ismeri az uborkaszezont

2013 nyár kánikulai napjai sem telnek eseménytelenül nálunk. Pannóniás Zsibongó,
Battai Majális, Duna Karnevál, V. Pannóniás Néptánc- és Hagyományőrző Fesztivál. Ezek csak a legfontosabb helyek, ahol
megmutathattuk magunkat, vihettük Kistarcsa üzenetét szakmai berkeken innen és
túlra.
A kistarcsai családok már jól ismerik,
hogy havonta egy-egy szombat délelőttje
a családi kikapcsolódás, zene, tánc, mulatság ideje a Pannóniás Zsibongók alkalmain.
Gyermekcsoportunk immáron beírta
magát az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület szakmai zsűrizésű rendezvényein eredményesen résztvevők sorába.
Ebben az évben a „Battai Majális” adott
helyet a gyermektánccsoportok bemutatkozásának. Vadász-Bibók Anett és Vadász
Dániel által vezetett csoport teljesítményét
neves szakemberek méltatták. Méltatás-
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ból jutott a főváros elöljáróitól is a
Duna Karneválon, ahol két nap is
megjelentek Kistarcsa színei, gyermekek és felnőttek egyaránt.
Gyermekek és felnőttek élvezték
a táncot, zenét, játékot 2013. június
22-én is. Színpadról és nézőtérről
egyaránt mosolygós arcok ünnepelték a hagyományt és egymás
iránti szeretetüket, tiszteletüket
az immáron ötödik alkalommal Tűzugrás a Pannóniás Fesztiválon
megrendezett PANNÓNIÁS NÉPTÁNC- ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ FESZTI- zött ünnepelhettünk. Külön öröm, hogy
megtisztelte rendezvényünket a város polVÁLON, Kistarcsán.
A képek magukért beszélnek, igazi gármestere Solymosi Sándor is.
Most pedig előttünk a nyár, néptánc táfesztiváli hangulatban telt el a nap. Tűzugrástól a közös táncig, minden elfért a bor kicsiknek és nagyoknak.
Nyár végével pedig újra találkozunk a
programcsokorba. Ezt a napot azért is felejthetetlennek érezzük, mert Kistarcsa város nagyra becsült polgáraival auguszVáros Önkormányzata támogatásának tus 20-án, a Csigaháznál!
Kellemes nyarat kíván; a PANÓNIA NÉPeredményeként nem csupán a szívünkben,
TÁNCEGYÜTTES KISTARCSA!
de fizikailag is kulturált körülmények kö-
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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

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-

nyi lehetőséggel és rendszeresen közzéteszi a
hátralékosok listáját a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a honlapján (www.kistarcsa.hu) és
a Kistarcsai Híradóban.


Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző

Társas vállakozások adótartozása 200 ezer Ft felett 2013. 06. 28-án
A ÉS K KFT
A ÉS K KFT
ARNOLD-KOKO KFT
ARNOLD-KOKO KFT
ARNOLD-KOKO KFT
BÁRDI WORK KFT
f.a.
BÁRDI WORK KFT
f.a.
BELLUS BÚTOR
FAIPARI KFT
BELLUS BÚTOR
FAIPARI KFT
BER-GA BAU KFT f.a.
BER-GA BAU KFT f.a.
BERTA ISTVÁN
BERTA ISTVÁN
BIG-BAU UNIO KFT
"k.a."
BIG-BAU UNIO KFT
"k.a."
BIG-BAU UNIO KFT
"k.a."
BÍRÓ LÁSZLÓ ERNŐ

2143
2143
1131
1131
1131
1141

KISTARCSA
KISTARCSA
BUDAPEST
BUDAPEST
BUDAPEST
BUDAPEST

1141

BUDAPEST

SZABADSÁG ÚT 56.
SZABADSÁG ÚT 56.
JÉGGYÁR UTCA 11. II/7.
JÉGGYÁR UTCA 11. II/7.
JÉGGYÁR UTCA 11. II/7.
JESZENÁK J.U.88.

iparűzési adó
ÖSSZESEN
iparűzési adó
gépjárműadó
ÖSSZESEN
iparűzési adó

403,400
403,400
528,900
548,685
1,077,585
798,650

JESZENÁK J.U.88.

ÖSSZESEN

798,650

2143 KISTARCSA

KÁPOLNA UTCA 44/B.

iparűzési adó

625,500

2143 KISTARCSA

KÁPOLNA UTCA 44/B.

ÖSSZESEN

625,500

1165
1165
2143
2143
2143

HUNYADVÁR UTCA 61.
HUNYADVÁR UTCA 61.
BAROSS GÁBOR U. 50. LC.
BAROSS GÁBOR U. 50. LC.
DAMJANICH UTCA 12.

iparűzési adó
ÖSSZESEN
gépjárműadó
ÖSSZESEN
iparűzési adó

1,413,750
1,413,750
297,085
297,085
445,650

2143 KISTARCSA

DAMJANICH UTCA 12.

gépjárműadó

41,239

2143 KISTARCSA

DAMJANICH UTCA 12.

ÖSSZESEN

486,889

BUDAPEST
BUDAPEST
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA

gépjárműadó

503,941

BÍRÓ LÁSZLÓ ERNŐ 2143 KISTARCSA

2143 KISTARCSA

ÖSSZESEN

503,941

CAN YANG KFT V.A. 1042

iparűzési adó

298,050

CAN YANG KFT V.A. 1042
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 INFORMATI2143
KAI ÉS SZOLG.BT
DOIT INFORMATI2143
KAI ÉS SZOLG.BT
EMERIC-GLOBAL
2143
KFT
EMERIC-GLOBAL
2143
KFT
EUROINVEST1163
GROUP KFT
EUROINVEST1163
GROUP KFT
FALCON POOL
2143
SECURITY KFT.
FALCON POOL
2143
SECURITY 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
GERZSAI MIHÁLYNÉ 2143
GERZSAI MIHÁLYNÉ 2143
GLAITZÁR LAJOS
2143
GLAITZÁR LAJOS
2143
GRESKÓ JÓZSEFNÉ 2143
GRESKÓ JÓZSEFNÉ 2143
HEGEDŰS AUTÓJA- 1164
VÍTÓ KFT
HEGEDŰS AUTÓJA- 1164
VÍTÓ KFT
HITELES HELY TAN. 2143
AD.ÉS SZ.KFT.
HITELES HELY TAN. 2143
AD.ÉS SZ.KFT.
HÓRUSZ INGATLAN 2112
KFT
HÓRUSZ INGATLAN 2112
KFT
INTER-TÁR KFT.
INTER-TÁR KFT.
INTER-TÁR KFT.
INTERTÁRS 2005.
KFT "fa"
INTERTÁRS 2005.
KFT "fa"
INTERTÁRS 2005.
KFT "fa"
KAKTUSZVIRÁG
BT."FA"
KAKTUSZVIRÁG
BT."FA"
KAKTUSZVIRÁG
BT."FA"
KÉRI ZOLTÁN
KÉRI ZOLTÁN
KISTARCSA INVEST
KFT "VA"

2143
2143
2143
2143

BATTHYÁNY U. 07.C.
TT 19.
BATTHYÁNY U. 07.C.
TT 19.
BUDAPEST
KASSAI UTCA 9. VI.
EM. 40.
BUDAPEST
KASSAI UTCA 9. VI.
EM. 40.
KEREPES
SZABADSÁG ÚT 117.
KEREPES
SZABADSÁG ÚT 117.
NAGYTARCSA ÁRPÁD FEJEDELEM U. 7.

ÖSSZESEN

298,050

iparűzési adó
ÖSSZESEN
iparűzési adó

504,550
504,550
338,100

NAGYTARCSA ÁRPÁD FEJEDELEM U. 7.

gépjárműadó

169,276

NAGYTARCSA ÁRPÁD FEJEDELEM U. 7.

ÖSSZESEN

507,376

KISTARCSA

ARANY JÁNOS U.22.

iparűzési adó

220,200

KISTARCSA

ARANY JÁNOS U.22.

ÖSSZESEN

220,200

KISTARCSA

BURILLÁK M. U. 8.

iparűzési adó

2,622,090

KISTARCSA

BURILLÁK M. U. 8.

ÖSSZESEN

2,622,090

BUDAPEST

LOMBOS UTCA 29-31.

iparűzési adó

201,323

BUDAPEST

LOMBOS UTCA 29-31.

ÖSSZESEN

201,323

KISTARCSA

ARADI U. 15.

iparűzési adó

288,900

KISTARCSA

ARADI U. 15.

ÖSSZESEN

288,900

KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA

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

gépjárműadó
ÖSSZESEN
iparűzési adó

324,330
324,330
207,800

KISTARCSA

BATTHYÁNY UTCA 10

ÖSSZESEN

207,800

KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
BUDAPEST

BATTHYÁNY U. 10.
BATTHYÁNY U. 10.
RÓZSA U. 03.
RÓZSA U. 03.
SZÉCHENYI U. 43.
SZÉCHENYI U. 43.
POZSONYI UT.66.
POZSONYI UT.66.
GAZDASÁG ÚT 10.

iparűzési adó
ÖSSZESEN
telekadó
ÖSSZESEN
gépjárműadó
ÖSSZESEN
telekadó
ÖSSZESEN
iparűzési adó

BUDAPEST

GAZDASÁG ÚT 10.

ÖSSZESEN

946,595
946,595
312,615
312,615
1,175,580
1,175,580
298,410
298,410
248,400
248,400

KISTARCSA

DEÁK FERENC U. 10.

iparűzési adó

321,998

KISTARCSA

DEÁK FERENC U. 10.

ÖSSZESEN

321,998

VERESEGYHÁZ
VERESEGYHÁZ

HUSZÁR U. 1. 1/4.

iparűzési adó

357,751

HUSZÁR U. 1. 1/4.

ÖSSZESEN

357,751

KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA

KÜLS_ RAKTÁR KRT. 11.
KÜLS_ RAKTÁR KRT. 11.
KÜLS_ RAKTÁR KRT. 11.
RAKTÁR KRT. 5.

telekadó
iparűzési adó
ÖSSZESEN
iparűzési adó

842,925
594,300
1,437,225
574,600

2143 KISTARCSA

RAKTÁR KRT. 5.

gépjárműadó

315,000

2143 KISTARCSA

RAKTÁR KRT. 5.

ÖSSZESEN

889,600

2143 KISTARCSA

RAKTÁR KRT. 1.

iparűzési adó

131,950

2143 KISTARCSA

RAKTÁR KRT. 1.

gépjárműadó

468,600

2143 KISTARCSA

RAKTÁR KRT. 1.

ÖSSZESEN

600,550

2143 KISTARCSA
2143 KISTARCSA
2143 KISTARCSA

DÓZSA GYÖRGY UTCA 6 gépjárműadó
DÓZSA GYÖRGY UTCA 6 ÖSSZESEN
SZABADSÁG ÚT 56.
iparűzési adó

386,500
386,500
453,500

KISTARCSA INVEST 2143
KFT "VA"
KUN TIBOR
2143
KUN TIBOR
2143
KUN TIBOR
2143
LEE-MIX KFT.
1204
LEE-MIX KFT.
1204
LUCULLUS-2001.
5231
BT. "VA"
LUCULLUS-2001.
5231
BT. "VA"
LUCULLUS-2001.
5231
BT. "VA"
MONEY & FASHION 2143
KFT
MONEY & FASHION 2143
KFT
MY HOME INVEST 2143
KFT. "fa"
MY HOME INVEST 2143
KFT. "fa"
NAGY-VARGA
2144
MÓNIKA
NAGY-VARGA
2144
MÓNIKA
NOV-SPED PLUSZ
2143
KFT.
NOV-SPED PLUSZ
2143
KFT.
OKTOGONLUX KFT. 1156
OKTOGONLUX KFT. 1156
POOLCONTROLL
2141
KFT F.A.
POOLCONTROLL
2141
KFT F.A.
PRIMULA-MED KFT. 1022
PRIMULA-MED KFT. 1022
PRIMULA-MED KFT. 1022
PRIVÁTE BROK.NET- 2143
WORK MARK.KFT.
PRIVÁTE BROK.NET- 2143
WORK MARK.KFT.
RADIÁN KFT
2143
RADIÁN KFT
2143
RADIÁN KFT
2143
RÁCZ ÁLL.-ELL
2143
NAGYKER KFT.
RÁCZ ÁLL.-ELL
2143
NAGYKER KFT.
RÓZSASAFE KFT."FA" 4026
RÓZSASAFE KFT."FA" 4026
S.P.B. TUNING Kft "fa" 1139
S.P.B. TUNING Kft "fa" 1139
S.P.B. TUNING Kft "fa" 1139
SINKÓ CSABA
2143
SINKÓ CSABA
2143
STB KÖNYVEK
2143
KÖNYVKIADÓ KFT
STB KÖNYVEK
2143
KÖNYVKIADÓ KFT
STB KÖNYVEK
2143
KÖNYVKIADÓ KFT
STONE DEKOR KFT. 2615
STONE DEKOR KFT. 2615
STONE DEKOR KFT. 2615
SZIKKADT SPED
2143
KFT.
SZIKKADT SPED
2143
KFT.
SZILABAU
1136
2003KFT."VA"
SZILABAU
1136
2003KFT."VA"
SZUPER-BAU
2143
VERTIKÁL KFT. "FA"
SZUPER-BAU
2143
VERTIKÁL KFT. "FA"
SZUPER-BAU
2143
VERTIKÁL KFT. "FA"
TOP GLAS AUTÓ3763
ÜVEG KER. KKT
TOP GLAS AUTÓ3763
ÜVEG KER. KKT
TWIN HAUSE
2143
ÉPITŐIP.KFT.
TWIN HAUSE
2143
ÉPITŐIP.KFT.
TWIN HAUSE
2143
ÉPITŐIP.KFT.
ÚJVÁRI FERENC
2143

KISTARCSA

SZABADSÁG ÚT 56.

ÖSSZESEN

453,500

KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
BUDAPEST
BUDAPEST
FEGYVERNEK

TOLDI MIKLÓS U. 28.
TOLDI MIKLÓS U. 28.
TOLDI MIKLÓS U. 28.
VÉCSEY U.97.
VÉCSEY U.97.
DÓZSA GY. UTCA 155

iparűzési adó
gépjárműadó
ÖSSZESEN
iparűzési adó
ÖSSZESEN
iparűzési adó

206,150
47,196
253,346
441,600
441,600
190,750

FEGYVERNEK DÓZSA GY. UTCA 155

gépjárműadó

FEGYVERNEK DÓZSA GY. UTCA 155

ÖSSZESEN

211,750

KISTARCSA

iparűzési adó

351,250

VÖLGY U. 44.

21,000

KISTARCSA

VÖLGY U. 44.

ÖSSZESEN

351,250

KISTARCSA

KOSSUTH LAJOS UT 15.

gépjárműadó

381,466

KISTARCSA

KOSSUTH LAJOS UT 15.

ÖSSZESEN

381,466

KEREPES

SZILASLIGETI ÚT 36.

telekadó

256,770

KEREPES

SZILASLIGETI ÚT 36.

ÖSSZESEN

256,770

KISTARCSA

BUDAPEST
BUDAPEST
CSÖMÖR

VÖLGY UTCA 44/D. ÉP.
FSZ. 4.
VÖLGY UTCA 44/D. ÉP.
FSZ. 4.
NYIRPALOTA ÚT 62.
NYIRPALOTA ÚT 62.
HUNYADI U.21.

iparűzési adó
ÖSSZESEN
iparűzési adó

1,080,617
1,080,617
4,338,000

CSÖMÖR

HUNYADI U.21.

ÖSSZESEN

4,338,000

BUDAPEST
BUDAPEST
BUDAPEST
KISTARCSA

RÓKUSHEGYI LÉPCS_.7.
RÓKUSHEGYI LÉPCS_.7.
RÓKUSHEGYI LÉPCS_.7.
ARANY J.U.35.

iparűzési adó
gépjárműadó
ÖSSZESEN
iparűzési adó

1,212,200
15,450
1,227,650
511,250

KISTARCSA

iparűzési adó

261,900

ÖSSZESEN

261,900

KISTARCSA

ARANY J.U.35.

ÖSSZESEN

511,250

KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA

MÁRIA U. 36.
MÁRIA U. 36.
MÁRIA U. 36.
RAKTÁR KRT.5

iparűzési adó
gépjárműadó
ÖSSZESEN
gépjárműadó

181,650
99,150
280,800
930,948

KISTARCSA

RAKTÁR KRT.5

ÖSSZESEN

DEBRECEN
DEBRECEN
BUDAPEST
BUDAPEST
BUDAPEST
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA

PÉTERFIA UTCA 4. II/205
PÉTERFIA UTCA 4. II/205
FORGÁCH U. 8. I/108.
FORGÁCH U. 8. I/108.
FORGÁCH U. 8. I/108.
TERÉZIA U. 16.
TERÉZIA U. 16.
BAROSS GÁBOR U.4

iparűzési adó
ÖSSZESEN
iparűzési adó
gépjárműadó
ÖSSZESEN
gépjárműadó
ÖSSZESEN
iparűzési adó

930,948
324,500
324,500
1,408,000
414,570
1,822,570
584,778
584,778
231,450

KISTARCSA

BAROSS GÁBOR U.4

gépjárműadó

KISTARCSA

BAROSS GÁBOR U.4

ÖSSZESEN

290,100

CS_VÁR
CS_VÁR
CS_VÁR
KISTARCSA

MADÁCH U. 1.
MADÁCH U. 1.
MADÁCH U. 1.
RÓZSA U. 45.

telekadó
iparűzési adó
ÖSSZESEN
gépjárműadó

127,800
331,658
459,458
459,249

KISTARCSA

RÓZSA U. 45.

BUDAPEST PC. HEGED_S GY. U.8.IV/2

58,650

ÖSSZESEN

459,249

iparűzési adó

891,750

BUDAPEST PC. HEGED_S GY. U.8.IV/2

ÖSSZESEN

891,750

KISTARCSA

PF.31.RAKTÁR KRT.5.

iparűzési adó

103,550

KISTARCSA

PF.31.RAKTÁR KRT.5.

gépjárműadó

264,000

KISTARCSA

PF.31.RAKTÁR KRT.5.

ÖSSZESEN

367,550

BÓDVASZILAS JÓZSEF ATTILA UTCA 2.

iparűzési adó

307,765

BÓDVASZILAS JÓZSEF ATTILA UTCA 2.

ÖSSZESEN

307,765

iparűzési adó

583,050

KISTARCSA

DR TIBOLDI JÓZSEF
UT.19/a
DR TIBOLDI JÓZSEF
UT.19/a
DR TIBOLDI JÓZSEF
UT.19/a
AULICH LAJOS U. 34.

ÚJVÁRI FERENC

2143 KISTARCSA

AULICH LAJOS U. 34.

gépjárműadó

117,503

ÚJVÁRI FERENC

2143 KISTARCSA

AULICH LAJOS U. 34.

ÖSSZESEN

718,464

VASVÁRI KER.
SZOLG.BT. "FA"
VASVÁRI KER.
SZOLG.BT. "FA"
XANDEX KFT.

2143 KISTARCSA

EPERJESI U. 9.

iparűzési adó

304,000

2143 KISTARCSA

EPERJESI U. 9.

ÖSSZESEN

304,000

XANDEX KFT.

KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA

3525 MISKOLC

3525 MISKOLC

ARANY JÁNOS TÉR 1.

ARANY JÁNOS TÉR 1.

gépjárműadó

32,683

ÖSSZESEN

615,733

iparűzési adó

600,961

iparűzési adó

ÖSSZESEN

557,109

557,109

kistarcsai híradó 
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Az Alapszolgáltatási Központ első KI MIT TUD?-ja
2013. május 25-én szombaton az Alapszolgáltatási Központ szervezésében rendezték meg a KI MIT TUD ?-ot a Csigaházban.
Szerettük volna megmutatni Kistarcsa minden lakójának,
hogy városunk is bővelkedik tehetségekben. Az eseményre végül hat gyermek nevezett be. Már a
műsor előtti próbán is látszott, hogy
remek előadásokat láthatunk majd.
Elsőként Tábori Richárd és Kalmár
Szabolcs lépett színpadra egy közös
produkcióval. A fiúk hip-hop táncot
adtak elő. Ricsi és Szabolcs, mindketten
a Black Time Tánciskola növendékei.
Második fellépőnk szintén Tábori
Richárd volt, aki megmutatta, hogy
egyaránt otthon van a tánc, illetve a
zene világában is. Ricsi a Simándy
József Általános Iskola, Sportiskola,
Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Zeneiskolájának növendéke dob szakon. Tanára:
Szaniszló Richárd, aki a fellépésre is
elkísérte tanítványát. Közös műsorszámuk örömzenélés volt, a közönség
pedig nagy lelkesedéssel hallgatta
A KI MIT TUD? fellépői
a mini koncertet és vastapssal jutalmazta az előadókat.
Harmadikként mutatták
be műsorukat a Rock Girl’s
formáció tagjai: Bukolyi
Réka és Tóth Nikolett. A lányok saját maguk készítették
a koreográfiát, amely végén
hatalmas ünneplésben volt
részük.
Szaniszló Richárd és Tábori Richárd

Negyedik előadónk Probocskai Katalin volt, aki énekelt és gitározott, Selena Gomez egyik számát adta elő. Külön érdekessége a fellépésnek, hogy Kati csupán másfél éve gitározik, de előadásán ez nem látszott, remekül játszotta a választott dalt.
Ötödik fellépőnk a mindössze 8
éves Varga Szonja volt, aki táncával
elvarázsolta a nézőket és a szülőket
egyaránt. Szonja 4 évig táncolt a Marcipán Fitnesz Egyesületnél, jelenleg a
Gilda Max növendéke. Szonja teljesítménye láttán szem nem maradt szárazon. Olyan produkciót láthattunk a
pici lánytól, amelyet nézve szemernyi
kétségünk sincs afelől, hogy Szonjáról
még hallani fogunk a későbbiekben.
A fellépések után az intézmény
dolgozói egy-egy ajándékkal, és oklevéllel lepték meg a fellépőket. Mind
a hat előadó kiemelkedő teljesítményt
nyújtott, a közönség pedig hálás volt
a gyerekektől kapott élményért.
Az első KI MIT TUD? tehát nagy sikerrel zárult. Remek fellépők, nyitott
és lelkes támogató közönség, jó hangulat jellemezte a délelőttöt.
A sikerre való tekintettel az Alapszolgáltatási Központ, jövőre is megrendezi a KI MIT TUD?-ot.
Szeretnénk hagyományt teremteni, ezért a gyermeknaphoz
kapcsolódóan május utolsó szombatján várjuk a bátor és vállalkozó kedvű fiatal tehetségeket.
Nagyon szépen köszönjük minden fellépőnek a rendezvényen
való megjelenését és a színvonalas előadásokat.
Ezúton is köszönjük Szilárdi Lászlónak a Városi Művelődési,
Sportközpont és Könyvtár igazgatójának a helyszín és a technika
biztosítását.
Alapszolgáltatási Központ

Fontos tudnivalók a Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtásról
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást elsősorban azok a 65 év feletti, időskorúak, krónikus betegségben szenvedő lakosok vehetik igénybe leginkább, akik egyedül élnek, rosszullét vagy baleset esetén nem rendelkeznek segítséggel. A szolgáltatás jól
kiegészíti a szociális alapszolgáltatásokat (házi segítségnyújtás, nappali ellátás, szociális étkeztetés), biztonságossá teszi az idősek,
fogyatékkal élők, pszichiátriai betegek életvitelét saját lakókörnyezetükben, kiváltja a költségesebb és a tartós bentlakásos otthoni
ellátásokat. Összességében elmondható, hogy ez a korszerű szolgáltatás Kistarcsa lakosságának életminőségét javítja, biztonságérzetét
növeli, életet menthet. Jelen pillanatban 40 készülékkel működik a szolgáltatás, mely térítésköteles. Mentesül a térítési díj megfizetése
alól az, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, vagyis
a 85.500 Ft-ot.
A szolgáltatás díja ennél magasabb járandóság esetén havi 2000 Ft, de nem lehet több mint a jövedelem 2%-a.
A szolgáltatás igénylése az intézményben történik a szükséges
nyomtatványok kitöltésével.
A diszpécserközpontot a Pestor Biztonsági Szolgálat Kft. biztosítja.
A cég a szolgáltatási szerződés megkötése után szereli fel a készüléket
az igénybe vevőnél, s tájékoztatást ad a készülék használatáról is.
Baj esetén a készülék nyomógombjának megnyomása után a biztonsági szolgálat felveszi a kapcsolatot Önnel. Legkésőbb 30 perc
múlva felkeresi Önt otthonában egy szakképzett gondozónővel, aki
segítséget nyújt a kialakult probléma megoldásában.
Kérjük, amennyiben érdekli a szolgáltatás jelentkezzen a
06-28-742-083, vagy a
06-20-568-7627; 06-20-568-7974; 20-568-6909 telefonszámok valamelyikén.
Munkatársaink megismertetik Önt a szolgáltatással, és igény esetén megkötik szerződését is.
Várjuk jelentkezését.

Pálfi Kálmánné intézményvezető
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A szeretetszolgálat

Katolikus
A keresztények már a kezdet-kezdetén tanúságot tettek a testvéri szeretetről. „A sok
hívő mind egy szív egy lélek volt.” (Ap. Csel.
4, 32.) Nem volt szentmise az irgalmas szeretet gyakorlása nélkül. A szentmise utáni
vacsorán mindenki egyformán részesült.
Testvérnek érezte magát a szegény is, mert
a gazdagok hoztak, és azt egyformán osztották el. A keresztények az üldözések idején sem feledkeztek meg a szegényeikről.
250 táján Rómában 1500 szegényről gondoskodtak. Ilyen célból központi házakat
tartottak fönn. A gazdagok megkeresztelkedésük alkalmából igen nagy összegeket
adományoztak a szegények megsegítésére.
Róma gazdag keresztény családjaik gyakran rendeztek előkelő házukban összejöveteleket. Itt tanúságot tettek arról, hogy
a gazdagoknak kötelességük van a szegények iránt. Sőt zarándokházakat is építettek, melyek sok esetben szegényeknek
menhely, és kórház is volt. A keresztények
gondoskodó szeretete a 4. században ismert
volt. A hitehagyó Júlián császár 361-ben a
pogány főpaphoz írt levelében többek között így panaszkodott. „Mégiscsak a mi szégyenünk, hogy a zsidót koldulni nem látunk, a
keresztények meg nemcsak a saját szegényeikről
gondoskodnak, hanem a mieinkről is.”

Református

hitélet

A Bencés szerzetesrend házai az irgalmas szeretet központjai voltak. A kolostor mellett álltak a szegények házacskái,
közelükben a ragályos betegek kórháza.
A kertben gyógynövényeket termesztettek.
A betegápoló testvér a környék szegényeit
is gondozta. A kapustestvérre bízták az alamizsna osztását. Szent Benedek szabályait
más szerzetesek is átvették. A burgundiai
Szent Bernát monostor 2000 embert látott
el. A heisterbachi monostor 1197-ben hos�szabb időn át napi 1400 ételadagot osztott
ki. A kampi monostor (Alsó-Rajna vidék)
1950 kenyeret osztott ki naponta. Minden
monostorban voltak vendég cellák a vándorok részére. Közben a bencések másolták
a Kódexeket, és iskolákat alapítottak. Teljes
virágzásukban 15000 bencés monostor működött, ugyanennyi iskolával.
Az egyház szeretetszolgálata tovább terjedt. - Fogolykiváltó társulatok keletkeztek.
Pénzt koldultak, és rabszolgákat váltottak
ki. Ha nem volt elég pénzük, maguk maradtak rabszolgák, amíg ki nem váltották
őket. – Megalakult az egyetlen magyar
szerzetesrend, a Pálosok. Remete Szent Pál
és szerzetestársai 1250 és 1500 között 170
Pálos kolostort alapítottak. II. József megszüntette őket, ezért Lengyelországba tele-

pedtek át. – Páli Szent Vince a betegek, és
az elhagyatottak gondozását indította el, a
17. században. – Damján atya (19. század)
önként vállalta, hogy a leprások szigetére
megy, és vállalja lelki gondozásukat. Tizennégy év után ő is lepra betegségben halt
meg. – Dr. Batthyány – Strattman László
herceg (19.-20. század) családi birtokán kórházat épített, és szegény betegeket gyógyított. Csak a szegényeket fogadta kórházába,
mert a gazdagoknak úgy is akadt orvosuk.
Húszezer szemműtétet végzett.
Az egyház életében szerepel a szeretetszolgálat, szereplejen az állam életében
is. Az egyén életében csendben, titokban
segít. Az állam életében a segítés legyen
nyilvános, hivatalos. A világ gazdagjai
egy-egy természeti katasztrófa után tudnának segítést adni. A dollármilliomosok
tudnának nagy segítést nyújtani. De azok,
akik rendszeresen nagy pénzhez jutnak,
azok érzéketlenek a szegényekkel, a rászorulókkal szemben. Az egyház korlátozott
szeretetszolgálatot tud adni, mert csak
erre van lehetősége. A gazdagok nagy segítést tudnának adni. Tegyék meg, hiszen
sok elszegényedett emberen, családon kell
segíteni.
Somlai József nyugdíjas plébános

Jézus mondta: „Vigyázzatok, hogy mit hallotok!”

Ezt is mondta nekik: „Vigyázzatok, hogy mit hallotok! Amilyen mértékkel
mértek, olyannal mérnek nektek, sőt ráadást is adnak. Mert akinek van, annak adatik, és akinek nincs, attól az is elvétetik, amije van.” (Márk 4, 24-26)
Sokat prédikálunk arról, hogy milyen felelősség beszélni, de csak
keveset a helyes hallgatásról. A mindennapi életben sem könnyű
jól figyelni a másikra. Például felismerni az öngyilkosságra készülő
rejtett segélykiáltását, vagy a gondjai alatt roskadozóét.
Talán még nehezebb felfogni, amit a másik a szívével érez, de
még nincs kész rá, hogy kimondja. A helyes, az értő figyelemmel
történő meghallgatás segíti, hogy ki tudja „nyögni” a beszélgetés
végén, amit érez, de nem szabad helyette kijelenteni. Néha nem is
az a fontos, amit közöl, hanem amit mondani akar.
Még az előzőknél is nehezebb az őszinte szavakban felismerni a
teljes igazságot. Az a jellemző, hogy általában valódival hozakodnak elő, de nem a teljes igazsággal. Gyakran nem is kell mindenki
előtt mindent kiteregetni. De amikor a teljes igazság elhallgatásával
elfedjük a lényeget, őszinték vagyunk? Remélhetően a mi életünkben nincs lényeges különbség az elmondott és a teljes igazság között, de a hívő ember is megkísértetik ebben, mint Ábrahám
(1 Mózes 20,1-13.) Tudomást veszünk-e a lényegről, a másik igazi
szándékáról akkor is, ha ez fájdalmat, feladatot rejt?
A hallgatást egy kicsit tágabban is értelmezhetjük: beszédes lehet
valakinek egy mozdulata, fintora, rezignáltsága. Gyakran ezekből
ismerhető fel az igazi szándéka. Jézus tudott jól hallgatni: Zákeus
fáramászásában szívének segélykiáltását hallotta meg, amikor a
sadduceusok dicsérték, felismerte a csapdát, Péter apostol nagycsütörtöki fogadkozásában a megbízhatatlanságot.
Nekünk a mulandó világ dolgait sem könnyű jól hallgatni, men�nyivel nehezebb az Isten országáról szólókat! Különös, hogy milyen
gyakran fogadta értetlenség Jézus egyszerű példázatait. A tanítványok, amikor magukba maradtak Jézussal, mindig megkérdezték a
magyarázatukat. Csak ezután értették meg a mélyebb értelmüket.
Miért érdemes az Isten országáról szóló jézusi tanítások mélyebb

értelmének elsajátításáig eljutni? Mert Jézus Isten volt, ezért volt képes Istenről hitelesen szólni. Olyannak kell látnunk Istent, ahogyan
azt Ő kijelentette. Amiről Jézus azt állította, hogy jó, azt tartja Isten
jónak. Amit Jézus rosszallott, azt tartja Isten bűnnek. Ezen túl Jézus
igéje gyógyító szó is. Segít, hogy megértsük és elfogadjuk sorsunkat. Segít jól értelmeznünk mindazt, ami velünk történik, nehogy
rosszul rakjuk össze életünk egyes apró eseményeinek a mozaikját.
Segít felismernünk Isten igazi szándékát, ami nem más, mint hogy
nekünk örök életet adjon.
Nekünk sem könnyebb az igehirdetés egyszerű szavaiban meghallani a mélyebb értelmet. A II. Helvét hitvallásunk szerint Isten
igéjének hirdetése: Isten igéje. Igaz, rögvest hozzáteszi a hitvallásunk, hogy „akkor, ha az a Biblia üzenetével összhangban áll”.
Mégis könnyen megragadunk az „emberi tényezőnél”, annál, ahogyan beszél a prédikátor, logikusak-e a mondatfűzései, szívhez
szóló-e, olyan-e mint a hajdani volt. Aki csak ezekre figyel, hogyan
találkozhatna az élő Jézussal az ige hallgatása közben.
Ezért kell imádkoznunk: Uram, Jézus, kérlek, segíts, hogy azt
halljam meg mindig a prédikációból, amit te üzensz a számomra!
A jó Pásztor példázatában Jézus azokat nevezte a maga juhainak,
akik hallják a hangját és követik őt. Szívközelből, vagy távolból hallom a jó Pásztor hozzám szóló hangját?
Igénk folytatása itt nem az ítéletre vonatkozik, nem is általános
erkölcsi értelmű, hanem a helyes hallgatás felelősségét hangsúlyozza. Végül arra figyelmeztet: „…akinek van,annak adatik, és akinek
nincs, attól az is elvétetik, amije van”. Tehát aki teljes komolysággal
hallgatja Jézus tanítását, meggazdagszik általa, még többet ért meg
belőle, mint amit az első pillanatban elképzelt volna. Mire vonatkozik: „az, akinek nincs”? Aki nem teljes odafigyeléssel hallgatja, az
nem részesül Isten kegyelmében, ami által egyre több világosodik
meg előttünk a Bibliából.
Bármennyire is fontos Jézus üzenetét jól hallani, soha ne feledjük:
Jézus azokat nevezte boldogoknak, „ akik hallgatják Isten beszédét
és megtartják azt”(Luk 11,28)!
Riskó János
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Simándy Kupa Úszóverseny – 2013. május 17.
2013. május 17-én rendeztük meg a Simándy Kupa úszóversenyt, amely immár hagyományosan a Kistarcsai Napok első sportrendezvénye. A gyerekek nagy izgalommal készültek rá, és igazi rangot jelentett már az is, ha valaki eredményei és lelkesedése alapján bejutott
az indulók közé. Az alsósoknál gyors-, és hátúszásban, a felsősöknél pedig gyors-, hát- és mellúszásban zajlott a verseny. Alsó tagozaton
minden évfolyam külön indult, a nagyobbaknál az ötödik és a hatodik, illetve a hetedik és a nyolcadik évfolyam összevonva.
Az igazi küzdelmeket hozó verseny eredményei:
1. osztály
hely.
gyors
I.
Maczó Levente
II.
Varjas Gábor
III.
Juhász Áron

Fiú
hát
Kiss Boldizsár
Palotás Zsombor
Váradi Márton

2. osztály
hely.
gyors
I.
Molnár Bálint
II.
Barna Dávid
III
Balaci Jordán

Fiú
hát
Visnyei Bendegúz
Ágoston Máté
Pásztor Ádám

3. osztály
hely.
gyors
I.
Hegyi Gergő
II.
III

Vass Levente
Pesztericz
Márton

Fiú
hát
Rábai Tamás
Szűcs Dávid
Patai Szabolcs

4. osztály
Fiú
hely.
gyors
hát
I.
Juhász Benedek Soltész Dávid
II.
III.

Fodor Samu
Leibinger Bence

Urbán Dominik
Burillák Patrik

Lány
gyors
hát
Vágó Réka
Juhász Kamilla
Vereszki Melinda Edényi Nóra
Janzsó Athina
Nahalka Regina

gyors
Győrfi Zsófia
Busa Emma
Dankovics
Dominika
Kiss Csenge

Lány
hát
Sepsi Réka
Rapai Virág
Baranovszki
Henrietta

Lány
hát
Kopornyik
Veronika
Szauter Rebeka
Garami Alexa
Kismarton Réka Csordás Petra
gyors
Balla Judit

gyors
Venczel Réka
Józsa Bernadett
Vereszki Nóra
Zámba Fanni

Lány
hát
Szécsényi Anna
Orbán Anna
Kovács Lili

További indulók, akik eredményeik, és lelkesedésük miatt elindulhattak az úszóversenyen és helyezéseket értek el:
Éles Odett, Hernádi Bernadett, Varga Lili, Dolhai Emma, Regős
Balázs, Demeter Ádám, Vajvoda Levente, Légrády-Simon Bálint,
Molnár Réka, Sinkó Melinda, Jutasi Villő, Tábori Dániel, Salah
Laouar Silia, Kiss Boglárka, Varga Enikő, Csordás Petra, Kovács
Nikoletta, Baranyai Kristóf, Lesták András, László Mátyás, Szegő Erik, Duzmáth Daniella, Horváth Nikoletta, Bartus Emese,
Vajvoda Bálint, Orlovity Patrik, Franka Bálint, Garami Henrik

5-6 osztály
hely.
gyors

hát

II.

Balaci Mánuel

I.

Vajvoda Máté

III.

Gróf Domonkos

Kovács Márton

Németh Gergő

hát

II.

Mokán Réka

Sándor Tamara

III.

Fehér Ilona

Fehérváry Zsófia

II.

Dicső Levente

Fleischinger Norman

III.

Balogh Miklós

Balla Dávid

II.

Forgó Letícia

III.

Antal Henrietta

Pető Vivien

mell

Ágai Noémi

Polohányi Pera

Dzsupin Panna

Fiú

mell

Tóth Zsombor
Gulyás Bence

Fekete Dániel

hát

Borcsányi Bernadett

Lány

Tóth Bendegúz

7-8. osztály
hely.
gyors
I.

Biró Dávid

Tóth Nikoletta

hát

I.

Huoranszki Tamás

Kovács Alexandra

7-8. osztály
hely.
gyors

mell

Nickl Dávid

Váradi Bence

5-6 osztály
hely.
gyors
I.

Fiú

Farsang Erik

Lány

Burillák Brigitta
Bertalan Nikolett

mell

Szomor Vanda

Luthár Veronika
Szászi Margit

A további helyezettek:
Vámosi Brigitta, Perlaki Laura, Galgóczi Flóra, Horváth László,
Pihelevics Bence, Sándor Krisztina, Baranyai Balázs, Lutár Balázs,
Szentgyörgyi Klaudia, Kakukk Emese, Csalló Alexa, Tóth Ádám,
Bánki András, Bankó Martin, Varga-Keresztes Gyopár.
Mindenkinek gratulálunk!


Jávor Mária

Simándy Kupa Futóverseny (2013.május 18.)
A futóversenyt a Kistarcsai Napok első napján rendezték meg. A Simándy Általános Iskola apraja-nagyja indult ezen a versenyen.
A 2013 méteres távot az alsó tagozatosok évfolyamonként indulva, „közösen” tették meg, úgy, hogy kb. 500 métert az elsősök, a következő 500 métert a másodikosok futottak le, és így tovább. A felső tagozatosok az egész távot egyben teljesítették. Íme, az eredmények:
1. oszt.
2. oszt.
3. oszt.
4. oszt.
5. oszt.
6. oszt
7. oszt.
8. oszt.

I.
Juhász Áron
Juhász Kamilla
Pálfi Péter
Varga Ivett
Baranyai Kristóf
Molnár Virág
Garami Henrik
Orbán Anna
Biró Dávid
Gelencsér Gerda
Gróf Domonkos
Szabados Petra
Markóci Zoltán
Burillák Brigitta
Tóth Zsombor
Varga Melinda

II.
Rábai Gábor
Vágó Réka
Veres Norbert, Molnár Bálint
Gubriánszky Réka
Rohrbech Balázs
Probocskai Edina
Fodor Samu
Venczel Réka
Balogh Miklós
Varga Virginia
Ohidi Márk, Pesti Martin
Borcsányi Bernadett
Fésűs Márk
Varga Nikoletta
Markóci Dániel
Benke Renáta

III.
Berczi Kristóf
Vereszki Melinda
Horváth Alex
Busa Emma
Vass Levente
Kenesei Sára
Orlovity Patrik
Szécsényi Anna
Horváth László
Fehér Ilona
Baranyai Balázs
Varga Bianka
Barkóczi Fülöp
Éll Zsuzsanna
Besnyő Dániel
Hernádi Orsolya

A rajt pillanata…

… és az eredményhirdetés.
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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!

SAJTÓKÖZLEMÉNY
LAVET KFT. 2012. ÉVI TECHNOLÓGIA
FEJLESZTÉSE

Eszközbeszerzési projekt vette kezdetét a LAVET Kft-nél.
Projekt időtartam: 2012.09.18-2013.12.31.
A LAVET Kft. fő tevékenysége állatgyógyászati készítmények fejlesztése és gyártása.
A projekt tevékenysége: 1 db új FETTE 2200iC tablettázógép, és 2 db
új UHPLC berendezés beszerzése, a cég saját fejlesztésű, új állatgyógyászati készítményei gyártásához és minőség-ellenőrzéséhez.
A jelen projekt a piaci igényekre reagáló minőségi fejlesztéssel együtt járó
kapacitásbővítést tesz lehetővé. A jelenlegi működés személyi feltételei
megfelelőek, a tervezett eszközbeszerzés pedig biztosítja a munkavállalók
hosszú távú megtartásának lehetőségét, illetve a létszám további lehetséges
bővítését. A cég célja magas hozzáadott értéket képviselő termékek
előállítása, technológiák bevezetése.
A jelen pályázat keretében beszerzésre kerülő berendezések a minőségi
fejlesztéssel együttjáró kapacitásbővítés, az új fejlesztésű termékek iránti
vevői igények kielégítése érdekében szükségesek.
LAVET Gyógyszergyártó és Szolgáltató Kft.
Cím: 1161 Budapest Ottó u. 14.
Telefon: +36 (1) 405-7660, +36 (1) 405-7670
E-mail:lavet@t-online.hu
Honlap:www.lavet.hu

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

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

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!

Friss hús értékesítés

minden második héten:
július 26-án pénteken 12-18-ig
július 27-én szombaton 8-12-ig
augusztus 9-én pénteken 12-18-ig
augusztus 10-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

kistarcsai híradó 
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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

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

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

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

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

www.vitalitasfogaszat.hu

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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