Solymosi Sándor és
Wittner Mária

A fődíjas Kápolna
utcai csapat

2013. 08. szám

15 bográcsban főztek
az Ifjúság téren

Szent István napi ünnepség

A Pannónia Táncegyüttes fergeteges előadása

A megáldott kenyérért sorakoznak

Görbe József plébános megszenteli az új kenyeret

(bővebb információ a 12. oldalon)

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja
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Szent István napi ünnepség
Idén az augusztus 20-ki ünnepséget ismét térben és időben
is elkülönítették a Kakasfőző Fesztiváltól. Az indok egyértelmű volt: a főzéshez nem illik a meghitt ünneplés. A program
délelőtt tíz órakor kezdődött a Csigaházban, ahol a Himnusz
eléneklése után Solymosi Sándor polgármester mondott ünnepi beszédet. A polgármester elmondta, hogy „…augusztus
20. olyan magyar ünnep, amelynek nemzetösszetartó ereje megkérdőjelezhetetlen. Vannak vitáink, eltérhet egymástól az értékrendünk,
gondolkodhatunk napjaink kérdéseiről különböző módon, mégis:
nincs ma olyan magyar ember - határon innen és határon túl - aki ne
gondolna büszkén szent királyunkra.” A polgármester kitért arra
is, hogy István királyunk nem lehetett kora legnépszerűbb
uralkodója. „István irtózatos keménységgel, könyörtelenül valósította meg, amit maga elé tűzött. Az emberek mégis bíztak benne,
mert elkezdődött egy lassú, de egyenletes gyarapodás. Felsorolni is
nehéz, amit elvégzett. A várak hálózatával és a vármegyerendszerrel
korszerű közigazgatást teremtett; meghozta, és szigorúan betartatta
híres törvényeit, kiépítette az egyházszervezetet, biztonságossá tette a kereskedők útjait. Már a kortárs Európa tudta: Magyarország
jogbiztonságot és vagyonbiztonságot nyújt. Az állam fő feladata ma
is ez: biztonságot adni nemzetének. Megvédeni az ország függetlenségét, rendet, igazságot és békét teremteni.” Solymosi Sándor beszéde végén méltatta Szent István királyunk nemzet teremtő
szerepét. „… Tudniuk kell, hogy István királyra nem csak azért emlékezünk, mert a dicső múlt egy része, hanem azért, mert ő teremtette
meg a lehetőséget, hogy nemzetünknek jövője legyen. Sok európai
nép tűnt el az évszázadok, évezredek során. A magyarok itt vannak
a Kárpát medencében több, mint 1100 éve! Kötelességünk, hogy
megtanítsuk gyermekeinknek, kinek, kiknek köszönhetjük mindezt.”
A polgármester ünnepi beszéde után a jelenlévők elénekelték
régi himnuszunkat a Boldogasszony Anyánkat, majd Görbe
József plébános megáldotta az új kenyeret. A kenyér megáldása után a Pannónia Néptáncegyüttes egy fergeteges szilágysági táncot adott elő, majd a jelenlévők az ünnepség zárásaként
elénekelték a Szózatot. A program végén szétosztották a felszentelt kenyeret.
Polgár

ÉPÜL – SZÉPÜL A TÖLGYFA
Óvoda

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

„Tölgyfa Óvoda fejlesztése” című pályázat,
KMOP—4.6.1-11- 2012-0011
Határidőre átadják a Tölgyfa Óvodát - legalábbis ezt ígérte a kivitelező VB-Tölgyfa Konzorcium építésvezetője Varga Tamás.  
A szakember elmondta, hogy az augusztusi esők miatt egy picit csúsztak, de alapvetően más körülmények nem hátráltatták a
munkálatokat. Augusztus végén az utolsó tetőtéri elem is a helyére
került, végeztek az aljzatok betonozásával és az összes burkolatot
kiválasztották, így a beton kötése után megkezdhetik a belső burkolást. Ezenkívül elkészültek az épület homlokzati szigetelésével
és a nyílászárókat is beszerelték. A konyha gépészeti és alapszerelése elkészült és végeztek a többi helyiség elektromos alapszereléseivel is, valamint az elmúlt héten megcsinálták a gépészeti nyomáspróbát is. Jelenleg 20-25 szakemberrel dolgoznak, ha a tempó
megköveteli, akkor hét végeken is a helyszínen lesznek. Az elkövetkező héten látványosan haladnak előre, hiszen megkezdik az
épület külső vakolását és az összes
cserép a helyére kerül. 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.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Próbaüzemben működik az uszoda kútja
A két évvel ezelőtt fúrt kút homokos vizet
adott, ezért az önkormányzat élve a garanciális lehetőségével egy másik kutat fúratott
a kivitelező VIKUV Zrt.-vel. A garanciás
igényt tavaly év vége felé tudta érvényesíteni az önkormányzat. Az új vízjogi engedély
megszerzése után kezdte el a VIKUV Zrt. a
próbafúrásokat az uszoda és a Simándy Általános Iskola közötti területen az előző kút
közelében. Most jutottak el a próbaüzemig.
Megfelelő vízbázist nyolcvan méter mélyen
találtak, a kút vízhozama 120 liter percenként. A meghibásodott
kutat betömedékelték. Az új kút az uszoda teljes vízellátását biztosítja így éves szinten több millió forint megtakarítás érhető el.

Ablakot cseréltek a Gesztenyés Óvodában

A régi elkorhadt korszerűtlen ablakok helyett energiatakarékos
műanyag ablakokat szereltek be. Az elhasználódás miatt összesen hét ablakot kellet kicserélni. Ez a beruházás 1 millió forintba
került.

Kitakarítják a Rózsa patakot
Az őszi esőzéseket megelőzve
a Kölcsey utcától a Szilas patakig kitakarítják és kikotorják
a Rózsa patakot. A település
fő vízelvezetőjén források is
találhatók így állandó a vízfolyás, ezért nagyon fontos a
karbantartása. A Gödöllő-Vác
Térségi Környezetvédelmi és
Vízgazdálkodási Társulat július 17-én kezdte a munkát.
A közel egy km-es szakaszon
kivágják az elburjánzott növényeket, kitisztítják az átereszeket, kimélyítik az árok
medrét. A nettó 980 ezer forintos munkát minden évben karbantartás követi majd, ezzel
biztosítják az akadálymentes vízelfolyást.

Deáktanya programjai

2013. szeptember 5. Járvás Tamás: Kerékpárral Amerikán keresztül
2013. szeptember 12. Vörös Mihály: Robbanásveszély
2013. szeptember 19. KIKE: Hét nap Karlovacban
2013. szeptember 26. Tóth György: A mellőzött Weöres Sándor

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

Csigaház

szeptember 06. Sportbál 20 órától
szeptember 12. Nyugdíjas szüreti bál 16 órától
szeptember 14. III. Kistarcsa Túra
szeptember 21. Görhönyfesztivál
szeptember 22. Várossá avatás évfordulója
október 03. Idősek világnapja 16 órától
október 10. Idősek világnapja 16 órától
október 12. KIKE Nemzeti est
További információ: Szilárdi László 06-28-507-147
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KIVÜ Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit Kft. felhívása
2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.
Telefon/Fax: (28) 470-440, (28) 470-119
e-mail: info@kivu.hu • www.kivu.hu
TÁJÉKOZTATÁS A HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJHÁTRALÉK BESZEDÉSÉNEK ÉS BEHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL
Értesítjük a Tisztelt Lakosokat, hogy 2013. január 1-től a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szedi be a hulladékszállítási díjhátralékot a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.)
alapján.
A hulladékokról szóló törvény alapján az ingatlan használója
hulladékgazdálkodási díjat köteles fizetni a közszolgáltatónak a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (hulladék gyűjtése, szállítása, átvétele, kezelése) elvégzéséért.
Ha az ingatlan használója nem fizeti meg a hulladékgazdálkodási díjat és ebből hátraléka keletkezik, úgy a közszolgáltató a
NAV-nál behajtást kezdeményezhet.
A behajtás során felmerülő költség az adóst terheli.

Kérjük T. Ügyfeleinket, hogy akinek díjhátraléka van legkésőbb 2013. október 15-ig rendezze azt, különben a NAV felé
behajtásra kerül a nyilvántartott és a felszólításban közölt tartozás, amely tovább növeli a fizetési kötelezettség mértékét.
Azért, hogy ezt a kellemetlenséget és felesleges többletköltséget
elkerüljék, kérjük, hogy minden esetben nézzék át számlájukat,
melyen minden hónapban feltüntetjük az esetleges díjhátralék
összegét.

A NAV-ot a behajtás foganatosításáért 5.000 Ft költségátalány illeti meg, valamint minden más költséget is felszámíthat.
A költség megfizetésére végzéssel kötelezi az adóst.
2013. január 1-től az 500.000 Ft-ot el nem érő adók módjára behajtandó köztartozás esetén jelzálogjog bejegyzés is lehetséges az ingatlanra. A jelzálogjog kizárólag biztosítja a végrehajtás alatti követelést, a bejegyzéséért 12.600 Ft összegű díjat kell fizetni, melyet
végrehajtási költségként a NAV az adóssal szemben érvényesíti.

Ügyfélszolgálat
nyitvatartási ideje:

Amennyiben tartozásuk van kérjük, vegyék fel a kapcsolatot
Ügyfélszolgálatunkkal és rendezzék azt a behajtás elkerülése érdekében.

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8.00 – 17.30
13.00 – 15.30
8.00 – 15.30
13.00 – 15.30
8.00 – 13.00

Testvérvárosi megállapodást írt alá Kistarcsa
a lengyel Radomysl nad Sanem Önkormányzatával

A júniusi testületi ülésen döntött a képviselő-testület a kapcsolat az összes iskolát, műfüves sportpályákat építettek, több helyen
felvételéről. Az ünnepélyes aláírás Lengyelországban történt. Jú- tornatermet is. Sokfelé új utak, járdák készültek. Szennyvíztiszlius 26-án Kistarcsáról Solymosi Sándor polgármester és felesége, tító telepet építettek, jelenleg egy ivóvízminőség-javító pályázat
valamint Zsiák Péter képviselő utazott el a lengyel kistelepülésre. keretében a vasas mangános víz tisztítójának beruházása folyik.
A küldöttséget Radomysl nad Sanem polgármestere Jan Pyrkosz A lakosság 95%-a római katolikus vallású. A kisváros a San folyó
fogadta. A szerződést július 26-án délután írták alá a Városi és a Visztula torkolatánál fekszik, a legfontosabb mezőgazdasági
Tanács dísztermében. A település Délkelet-Lengyelországban, terményük a bab. Minden évben bab fesztivált is rendeznek, idén
éppen szeptember 22-én ahová meghívást
Stalowowolski megyében található, Kárkapott a Pannónia Néptáncegyüttes felpátalja legészakibb részén. A 7500 lakosú
nőtt csoportja. A polgármester reményét
Radomysl nad Sanem 16 településből álló
fejezte ki, hogy ezzel a vendégszerepléssel
város, központi közigazgatással, melynek
aktívan elindulhat a testvérvárosi kapcsoélén a polgármester áll. Minden településlat, ami a jövőben még bővülhet. Van esély
nek van egy településvezetője. Solymosi
közös pályázatokon is indulni. Első alkaSándor elmondta, hogy július 26-tól 28-ig
lommal Az „Európa a polgárokért” program
tartózkodtak a lengyel településen. A lenkeretében meghirdetett „Testvérvárosok
gyelek büszkén mutatták be városukat,
polgárainak találkozói” pályázaton támogatami az elmúlt nyolc évben pályázati pén- Solymosi Sándor és Jan Pyrkosz
ják városunkat partnerként.
P. Gy.
zekből látványosan fejlődött. Felújították aláírja a megállapodást

Szennyvízcsatorna épül a Szabadság úton
A környezetvédelmi és a közműfejlesztési alapból folytatódik a hiányzó csatorna bővítése. A Szabadság úton a
Petőfi utca és a Késmárki utca közötti 156 méteres szakaszon építik meg a szennyvízcsatornát. A járda és az
út között a padkában vezetve fektetik le a 200 mm-es
csövet. Ezzel a bővítéssel 9 ingatlan bekötését biztosítják majd. A kivitelezést a veresegyházi székhelyű JUKO
Építőipari és Szolgáltató Kft. végzi. A Magyar Közút engedélyének a megszerzése után várhatóan szeptember
elején kezdődnek a munkák, a beruházással október 31-ig kell végezni. A teljes bruttó 18
millió forintos fedezetet az önkormányzat biztosítja.

APRÓHIRDETÉS
Ingatlan eladó
Kistarcsán, 370 m²-es telken, önálló telken, 1 szintes 40 m²-es
szoba, konyha, fürdőszoba, kamra, előszobás kis ház, gázcsonk az udvaron. Irányár: 8,5 millió Ft
Kistarcsán, 570 m²-es telken, 2 x 68 m²-es, 2 szintes, 4 szoba, 2
fürdőszoba, 2 konyhás családi ház, teljes ház alatt szuterénnal.
Tető felújítva. Irányár: 25 millió Ft
Kistarcsán 720 m²-től belterületi építési telkek eladók. Víz, villany az utcában, csatorna, gázcsonk a telken. Ár: 9 - 14 millió
Ft között. Tel.: 06-28-552-290,06-70-631-0291
Álláshirdetés
Titkárnőt keresünk teljes munkaidőben kistarcsai irodánkba,
számítógép-használati ismeretekkel, jó kommunikációs készséggel. Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal az iroda@
munkagep-javitas.hu e-mail címen.
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ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK 2013. SZEPTEMBER HÓNAPBAN

Felhívjuk Kistarcsa lakosai figyelmét a 2013. szeptember hónapban esedékes befizetési kötelezettségükre!
Megnevezés
Befizetési
Jogszabály
határidő
2013. II. félévi iparűzési adóelőleg 2013.09.16.
Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2.
számú melléklet II. A)2.
2103. II. félévi gépjárműadó
2013.09.16.
Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény  2.
számú melléklet II.B)a-b)
2013. II. félévi telekadó
2013.09.16.
Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2.
számú melléklet II.A)1.
2012. évi talajterhelési díj
2013.09.02. Kistarcsa Város Önkormányzata
20/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelet 5. § (3)
További kérdésekkel kérjük forduljanak az adóügyi ügyintézőkhöz, ügyfélfogadási időben (hétfő:
8-18 óráig, szerda: 8-16 óráig) készséggel nyújtanak segítséget.
POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI IRODA, ADÓCSOPORT

Tájékoztatás a közösségi
együttélés szabályairól
2013. július 1. napján lépett hatályba
Kistarcsa Város Önkormányzata megalkotta az egyes önkormányzati rendeletekben meghatározott közösségi együttélés
alapvető szabályai elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendeletet, amely 2013. július 1. napján lépett
hatályba.
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője 50.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal vagy 150.000,Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.
Kistarcsán jelenleg hét olyan rendelet van érvényben, amelyek rendelkezéseinek megszegése a közösségi együttélés általános szabályaival ellentétes magatartásnak minősül.
A közösségi együttélés alapvető szabályainak betartását mulasztja el, ha valaki megszegi
Kistarcsa címerének és zászlajának megalkotásáról a címer
és zászló használatáról,
az avar- és kerti hulladék égetéséről, valamint a háztartási és
szolgáltatási tevékenységgel okozott légszennyezésről,
a temetőről és a temetkezésről,
az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről,
a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről,
a közterületek rendjéről,
a helyi közútra történő behajtás korlátozásáról szóló önkormányzati rendeletben foglalt előírásokat.

adománygyŰJTÉS

DÖMÖTÖR ALAPÍTVÁNY
Számlaszám: 65100235-15100010-00000000
A gyűjtés célja:
Ütéscsillapító gumitégla burkolat kialakítása a Városi Óvoda
Gesztenyés és Tölgyfa Óvodájában.

Kizárható a közfoglalkoztatásból az, akinek
gyermeke igazolatlanul mulaszt az iskolában
2013. szeptember 1. napjától három hónapra kizárják a közfoglalkoztatásból azokat, akiknek a gyermeke nem tesz eleget a
tankötelezettségének, illetve azokat, akik nem tartják rendben
lakókörnyezetüket. A közmunkából kizárásról a munkaügyi
kirendeltség dönt, ha a gyermek hiányzása meghaladja a 30
órát.

Mobilszámon hívható a Kistarcsai Rendőrőrs járőre
Tisztelt Kistarcsai Lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket,
hogy a Kistarcsai Rendőrőrs
járőre az alábbi telefonszámon érhető el: 06-70-263-4334.
Amennyiben bármi bejelentenivalójuk lenne, kérjük a
fenti számon tegyék meg,
hiszen ez a leggyorsabb út a
bűnmegelőzés érdekében. Vigyázzunk egymásra!
Tisztelettel: Ignéczi József
r. őrnagy őrsparancsnok

Közvilágítással kapcsolatos lakossági
hibabejelentés!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a jobb és gyorsabb ellátás érdekében, a közvilágítással kapcsolatos hibabejelentését a
https://kozvilhiba.hu/hibabejelentes weboldalon tehetik meg.
A hibával kapcsolatos bejelentés rögzítéséhez feltétlenül szükséges a hiba helyén az utca és házszám ismerete, továbbá a hiba
darabszámának megadása. A lámpatestek karbantartását és javítását NEM az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport, hanem a Juko
Kft. végzi. (2112 Veresegyház, Lévai u. 46.)
A karbantartási tevékenység minőségi paraméterei, a szerződésben vállalt hibaelhárítási idők:
Nagy forgalmú csomópont, kijelölt gyalogátkelőhely: 48 óra
Országos közutak átkelési szakaszain egyedi hibák: 3 nap
Egyéb helyeken fellépő egyedi hibák: 10
Amennyiben a hibabejelentéssel vagy ellátással kapcsolatban
problémájuk merül fel vagy hibabejelentéshez nem rendelkeznek interneteléréssel, kérjük azt jelezzék a Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Irodája felé a 06-28-507-141-es telefonszámon.
Városüzemeltetési Iroda

Köszönetnyilvánítás

„Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni.
Szerető jóságod nem tudjuk feledni,
Mert elfelejteni Téged soha nem lehet.
Csak meg kell tanulnunk ezután élni NÉLKÜLED!”

✞

SIMONCSIK LÁSZLÓNÉ mindenkin segíteni akaró
szerető szíve, életének 68. évében megszűnt dobogni.
Köszönet mindazoknak akik temetésén, lelki üdvéért tartott
istentiszteleten megjelentek, sírjára a megemlékezés virágait
elhelyezték, szóban fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek!
SIMONCSIK LÁSZLÓ és családja

Álláshirdetés

Veresegyházi üdítőital gyártó cég gépkezelő-karbantartó
munkakörbe munkatársakat keres. Elvárás: villanyszerelő,
elektro-, mechanikai műszerész vagy géplakatos végzettség.
Jelentkezés: fényképes önéletrajzokat várunk, nettó fizetési
elvárások feltüntetésével: a.mate@gramex2000.hu
2112 Veresegyház, Búzavirág u. 26.

Duguláselhárítás – falbontás nélkül.

Víz, gáz, központifűtés szerelés. Ázások, csőtörések megszüntetése. WC-k,
mosdók, tartályok cseréje.
Telefon: 06-1-402-43-30, mobil: 06-20-491-50-89

kistarcsai híradó 

Kijavították az árkot a
fahíd alatt

A Szent Imre tér megújításánál Surányi
Márta vállalkozó, a Pénzügyi Bizottság külsős tagja a Pestor Biztonsági Szolgálat nevében átépítette a megkopott hidat. A június
2-án ünnepélyesen átadott téren augusztus
első felében az önkormányzat a míves fahíd
alatt kijavíttatta a megcsúszott támfalú csapadékvíz elvezető árkot. A nettó 500 ezer
forint értékű munkát a VIANOVA 87 Zrt.
végezte.

Akadálymentesítették az Alapszolgáltatási Központot
Az ANTSZ előírásainak eleget téve bruttó 1,6 millió forintért nyáron elvégezték
az intézmény akadálymentesítését. Akadálymentes WC-ét és bejáratot készítettek és kicseréltek egy ajtót.

Önkormányzati Hírek
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Közérdekű telefonszámok
Polgármesteri Hivatal
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
e-mail: hivatal@kistarcsa.hu
telefon: 06-28- 470-711, 06-28- 470-712
fax:06-28-470-357
Ügyfélfogadási idő és ügyiratok átvétele:
hétfő: 08.00 – 18.00 óra
szerda: 08.00 – 16.00 óra
Kistarcsai Járási Kirendeltség
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
telefon: 06-28-507-170
Ügyfélfogadási idő:
hétfő-csütörtök: 8.00-16.00
péntek: 8.00-14.00
Művelődési Ház
Csigaház: Kistarcsa, Thököly u. 1.
Civilház:  Kistarcsa, Széchenyi u.33.
iroda: Kistarcsa, Szabadság út 48.
tel.: 06-28-507-147
Kivü Kft. Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.
telefon:(28) 470 440
Városi uszoda Kistarcsa, Ifjúság tér 3.
tel.: 06-20-611-9607
Egészségház Kistarcsa, Batthyány u. 4/A.
Háziorvosok tel.: 06-28-470-840
Gyermekorvosok tel.: 06-28-472-335
Védőnők tel.: 06-28-471-794
Fogorvosok tel.: 06-28-470-113
Ügyelet tel.: 06-28-471-157 vagy
06-28-470-840
Simándy József Általános Iskola
Kistarcsa, Ifjúság tér 3.
telefon: 06-28-470-390, 06-28-470-690

Gesztenyés Óvoda
Kistarcsa, Eperjesi út 1.
telefon és fax: 06-28-470-745
Tölgyfa Óvoda
Kistarcsa, Széchenyi út 61.
telefon és fax: 06-28-470-246
Szilasvíz Kft.
Kerepes, Szabadság út 100.
06-28-470-752
ELMŰ Nyrt.
Ügyfélszolgálat: 06-40-38-38-38
Tigáz Zrt.
Ügyfélszolgálat: 06-40-333-338
Magyar Kémény Kft.
2100 Gödöllő, Remsey krt. 12.
06-40-918-025/233. mellék
Református lelkész
2143 Kistarcsa, Hunyadi u. 10.
telefon: 06-28-470-644
Római Katolikus Plébánia
2143 Kistarcsa Széchenyi u. 13.
telefon: 06-30-640-13-59
Kistarcsai Rendőrőrs
Kistarcsa, Szabadság u. 52. 06-28-470-801
Kistarcsai rendőrőrs járőre
06-70-263-4334
JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft. meghibásodott közvilágítás bejelentése:
2112 Veresegyház, Lévai út 46.
telefon: 06-28 558-090, 06-28 558-091, 06-28
589-020/021
Közterület felügyelő: 06-20-443-34-73
Mezőőr: 06-20-370-08-53

Az Alapszolgáltatási Központ Családsegítő Szolgálata meghirdeti

II. Ruhagyűjtő kampányát

az iskolakezdésre, az őszre és a babákra koncentrálva

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!

Köszönettel fogadjuk azokat a kifejezetten szezonális (őszi) tiszta, jó állapotú,
még hordható, a rászorulók részére felajánlható női, férfi – és gyermekruhákat – és
cipőket, melyek folt- és szakadásmentesek.
Különösen aktuálisak még az iskolakezdésnél használható holmik (iskolatáska,
tolltartó, tornacipő, tornazsák, úszódressz…stb.) és a babaholmik (babakocsi,
járóka, pelenkázó,babahordozó, kenguru, cumisüveg, pólya, hálózsák…stb.)
A kampány időpontja: 2013. szeptember 1.-30.
Átvétel helyszíne:
Alapszolgáltatási Központ
2143 Kistarcsa Batthyány u. 2/a.
Átvétel időpontja:
hétfő-kedd: 08.00-16.00 óra, szerda: 08.00-18.00 óra,
csütörtök-péntek: 08.00-14.00 óra
Kapcsolattartók:
Marlok Mónika, Páli Valéria
Tekintettel arra, hogy tárolási kapacitásunk nagyon szűkös, nem szezonális
(nyári, téli,) ruhanemű átvételét és tárolását nem tudjuk megoldani. Megértésüket
köszönjük!
„…A jótékonykodás lényege, hogy önzetlenül
váljunk meg szeretett és nagyra becsült dolgainktól azért,
hogy másoknak jót tegyünk…”
(Leiner Laura)
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Ősz, szeptember, új
tanév, esti gimnázium

Szeptember 21. szombat

Irodalmi pályázat
A Kistarcsai Kulturális Egyesület irodalmi pályázatot hirdet az alábbi
témakörökben:

a. Korán kelni, b. Csakazértis
A pályázaton részt vehet minden kistarcsai lakos, valamint a Kistarcsán
dolgozó, illetve tanuló személyek.
A legjobb pályázatokat két kategóriában – felnőtt és gyerek (14 éves korig) –
díjazzuk, és megjelentetjük a Kistarcsai Kalendárium 2014 című kiadványban.
A díjak: I. díj: 15 000 Ft, II. díj: 10 000 Ft, III. díj: 5 000 Ft, a gyerek
kategória helyezettjei értékes könyvjutalomban részesülnek.
A pályázat jeligés.
A pályaműveket postai úton kérjük eljuttatni a következő címre:
Kistarcsai Kulturális Egyesület, Kistarcsa, Bercsényi u. 18.
Beküldési határidő: 2013. szeptember 9.
Részletes kiírás a www.kike.hu honlapon olvasható
Bővebb információ kérhető a 28/470-926-os telefonszámon,
vagy a kike@kike.hu címen (Kereszti Ferenc).
Kistarcsai Kulturális Egyesület

Városunkban immár
a hatodik tanév kezdődik az esti tagozatos gimnáziumban.
Az utóbbi években
jelentős változások
történtek az oktatás
területén. Szerencsére, ezek az események
nem érintették az esti
tagozatos gimnáziumi képzést, a Budakalász Gimnázium Kistarcsai Tagintézménye továbbra is zavartalanul
működik.
Nyár elején harmincöt tanulónk tett
érettségi vizsgát, megszerezve ezzel a
munkavállalásukhoz, illetve a továbbtanulásukhoz szükséges érettségi bizonyítványt.
A munkaerőpiacon egyre nehezebb
érvényesülni, állást, jó munkahelyet találni. A gimnáziumi végzettség segíthet
az elhelyezkedésben, sőt lehetőséget, segítséget nyújt OKJ-s szakmaszerzésben,
felsőfokú továbbtanulásban is.
Gimnáziumunk legfőbb jellemzői nem
változtak; az oktatás heti két alkalommal, hétfőn és szerdán délután háromtól
este nyolc óráig tart, a tanév hossza és
szünetei igazodnak a nappali tagozatos
intézmények struktúrájához.
Intézményünkben a kötelező érettségi
tantárgyak tanítására helyezzük a legnagyobb hangsúlyt, hiszen ezen tárgyak
követelményeinek elsajátíttatása a legfőbb feladatunk. A tantárgyak sorában
megtalálható továbbá az informatika, a
földrajz, a biológia, a kémia és a fizika is.
Az itt dolgozó pedagógusok nagy tapasztalatokkal rendelkeznek a felnőttképzésben, szaktudásuk, odaadásuk és
rugalmasságuk a siker záloga.
Az esti tagozatos gimnáziumunk továbbra is tandíjmentes formában működik, a jogszabályoknak megfelelően
diákjaink számos kedvezményre jogosító diákigazolványt igényelhetnek, a 21.
életévüket be nem töltött tanulók kérhetik, megigényelhetik a családi pótlék
folyósítását is.
A következő tanévre is várjuk a jelentkezőket, akiket előzetes tanulmányaik alapján 1-3 éves képzésekre tudunk felvenni. A beiratkozás helyszíne
a Simándy József Általános Iskola épülete, időpontjai pedig augusztus 26-tól
szeptember 4-ig, minden nap 16-19.00
óra között. Érdeklődni a 06-30/637-9756os telefonszámon vagy a komlosia@
citromail.hu e-mail címen lehet.
Szeretettel várjuk leendő új diákjainkat a kistarcsai tagintézményünkbe a
2013-2014-es tanévre!
Komlósi Ákos tagintézmény-vezető
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Egy kisvárosi képet szeretnénk kialakítani Kistarcsáról
A kormány pénzügyi kompenzációt ígért a városnak - interjú Solymosi Sándor polgármesterrel

Egy évvel ezelőtt készítettünk utoljára
interjút Solymosi Sándor polgármester
úrral aktuális politikai és helyi kérdésekről. Azóta megtörtént az önkormányzatok adósság konszolidációja, megalakult
a Gödöllői Járás, az iskola fenntartását
átvette az állam. Ezek olyan sarkalatos
változások, amik alapvetően változtatták
meg az önkormányzatok gazdálkodását.
Kistarcsa sajátságos helyzetbe került. Az
évekig kiegyensúlyozottan gazdálkodó
város, mivel semmilyen adósságot nem
halmozott fel, semmilyem jóváírást sem
kapott. A beszélgetésben most erre a témára helyeztük a fő hangsúlyt.
Az adósság konszolidáció Kistarcsát érdekesen érintette, mert a város esetében
nem volt mit kompenzálni. Ez a település
gazdálkodását nagyban befolyásolhatja.
Ez mennyiben érinti a város idei, valamint jövő évi költségvetését?
Sajnos a kedvezőtlen hatásokat már ebben a
költségvetési évben is érezhetjük. Számításaink szerint mintegy 80 millió forinttal ke-

Tölgyfa Óvoda látványterve

vesebből gazdálkodunk, mint egy évvel korábban. Ennek egyik legfőbb oka, hogy az
iskola állami tulajdonba adása után – igaz
a béreket fizeti az állam -   a működtetés
maradt az önkormányzatoknál, valamint a
különböző adó bevételi források az önkormányzatok szempontjából kedvezőtlenül
változtak. A gépjárműadó 40%-a marad
csak helyben, az SZJA pedig teljesen eltűnik
az önkormányzatok bevételeiből. Ennek
következtében jóval kevesebb pénzből tudunk gazdálkodni. Másik oldalról viszont
el kell mondani, hogy a miniszterelnök úr
és a kormány részéről többször elhangzott,
hogy a nem eladósodott önkormányzatokat
megpróbálják valamilyen módon előnyös
helyzetbe hozni, vagyis kompenzálni. Több
lehetőséget is említettek, pl. kiírnak olyan
pályázatokat, amin csak az el nem adósodott önkormányzatok indulhatnak vagy
konkrét támogatást adnak. Elmondhatom,
hogy mi türelmesen megvártuk míg az
eladósodott önkormányzatok adósságkonszolidációs tárgyalásai befejeződnek,
majd ezt követően jeleztem a BM felé, hogy
Kistarcsán egy sajátos helyzet alakult ki és
szeretnénk egyeztetni ezzel kapcsolatban.
A belügyminiszter pozitívan fogadta a felvetésünket, azt kérte, hogy bátran írjuk le
a fejlesztési, beruházási ötleteinket és ezt
majd kormányülésen fogják tárgyalni. Így
jó néhány projekttel kapcsolatos elképzelésünket megírtuk – többek között a rendőrőrs megépítésétől kezdve a tornaterem
megépítésén át az út és csapadékvíz problémák kezeléséig sok mindent jeleztünk.
Azzal tisztában vagyunk, hogy egyszerre
mindenre nem adhatnak támogatást, de
azért elkezdődhet ez a folyamat. Egy biztató jelet már látunk. A nyílászárók cseréjére
kiírt energetikai pályázatot már úgy hirdették meg, hogy a nem eladósodott önkormányzatok 100%-os támogatást kaphatnak,
míg a többiek 10-20%-os önrésszel vehetnek
csak részt a pályázaton. Ez bíztató és várjuk
a folytatást.

Megújul a Rózsa-patak

Az elvonások ellenére mégis maradt pénz
az önerős beruházásokra. Ezt hogy tudta
elérni a képviselő-testület?
Elöljáróban el kell mondanom, hogy ebben a pénzügyi helyzetben elsősorban
az állagmegóvásra és az intézményeink
fejlesztésére koncentrálunk. Szerencsére a tavalyi pénzmaradványunknak köszönhetően, ami egy feszes gazdálkodás
eredménye volt, több kisebb-nagyobb
beruházást azért meg tudunk valósítani,
főleg olyanokat, amik hosszú évek óta szerepelnek a tervekben. Ilyen pl. a Hunyadi
utcai és a Deák Ferenc utcai járda megépítése, ami 20 millió forintba került, de ebbe
a sorba tartozik a Rózsa patak rendbetétele, a Szent Imre téren az árok kiépítése, az
Alapszolgáltatási Központ akadálymentesítése, a Gesztenyés Óvoda ablakcseréje és
most kezdjük el a Szabadság úton a Petőfi
utca és a Késmárki utca között a szennyvízcsatorna építését. Utóbbi 18 millió forintba kerül majd. Ezen kívül sok kisebb,
a lakosság közérzetét javító intézkedés
is történt – megcsináltattuk az évek óta
elmaradt kátyúzásokat, pl. a Sárga Ház
mögött, vízelnyelőket létesítettünk olyan
helyeken, ahol óriási problémát jelentett a
csapadékvíz elvezetés. Reméljük, hogy a
közel 1.5 milliárdos összköltségű ivóvízminőség-javító pályázat kivitelezési munkálatai szeptemberben elkezdődhetnek.
Jövőre tervezzük a Mária, az Iglói és az
Aradi utcák gravitációs csapadékvíz ös�szeköttetését, amit a Síp utcában vezetünk
majd el. Örömmel számolhatok be a sikeres Tölgyfa Óvoda pályázatról, ahol 126
milliós EU-s támogatás mellett   52 millió
önrész hozzáadásával tudunk egy nagyon
komoly beruházást megvalósítani. A gyakorlatban egy teljesen új óvodát építünk,
melynek kivitelezése még ősszel megvalósul. Nagy örömünkre szolgál, hogy
szintén pályázati pénzből a Szent Imre
tér is meg tudott újulni. Ez elsősorban a
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KIKE és a kistarcsai vállalkozók érdeme,
de az önkormányzat is jelentős támogatást
adott a megvalósításához. A felsoroláshoz
hozzátartozik még, hogy a LAVET Kft.
közérdekű felajánlásban 11,2 millió forintért leaszfaltozza a Batthyány utcát. Ezt
külön köszönjük. Két pályázatot adtunk
be „A megújuló energiahordozó felhasználás
növelése” című felhívásra napelem létesítésére. Ha sikeresek leszünk, akkor négy
intézményünk (iskola, óvoda, egészségház
és a polgármesteri hivatal) villamos energia ellátását tudjuk ennek segítségével
biztosítani. A beruházás megvalósítását
követően ezekben az intézményekben az
áram költségekben 95%-os megtakarítást
érhetünk el.

adjuk fel, jövőre is beadjuk, mindaddig
míg nem nyerünk. Ne felejtsük el, hogy
a terveket elkészítettük, ami nagyon sok
pénzbe került, ez is azt bizonyítja, hogy
ezt komolyan gondolja a város. Ráadásul a
Klebersberg Intézményfenntartó Központtal is tárgyaltunk, ugyanis a mindennapos
testnevelés bevezetésével nekik is érdekük, hogy elkészüljön a tornacsarnok.

Ne hagyjuk ki a sorból a műfüves pályát se!

A régi történelmi kapcsolódás miatt már
régóta fontolgattuk egy lengyel településsel a kapcsolatfelvételt. A véletlen is
beleszólt ebbe a dologba, ugyanis Isaszegről szólt Hatvani Miklós polgármester barátom, hogy az ő testvértelepülésük szomszédja szeretne egy magyar
kapcsolatot. Így kölcsönösen felvettük a
kontaktust a lengyelekkel. A szerződést
július 26-án Lengyelországban alá is írtuk
Radomysl nad Sanem Önkormányzatával.
A település Délkelet-Lengyelországban,
Stalowowolski megyében található, Kárpátalja legészakibb részén. A város történelmében szép és viharos események is
előfordultak, melyeket színes és gazdag
hagyományokkal őriznek. Radomysl nad
Sanem népessége 7500 fő. Az EU-s projektről csak annyit, hogy lehetőségünk van
„Az Európa a polgárokért” program keretében a „Testvérvárosok polgárainak találkozói”
pályázatot benyújtani. A Kistarcsai Napokat és a Böllérfesztivált jövőre így szeretnénk nemzetközi szintre emelni. Az egyes
alprogramokra elnyerhető legmagasabb
támogatási összeg 25.000 EUR. A pályázat
benyújtásának határideje 2013. szeptember 1.

A pályát szeptember 2-án a tanévnyitó
ünnepségen adtuk át. Az iskola udvarán
a salakpálya helyén egy olyan sportlétesítményt sikerült építenünk, ami az iskolások és a város lakosainak sportolási lehetőségeit bővíti. Az MLSZ pályázatán  nyolc
millió forint önrész mellett 22 millió forintot nyertünk. Ez egy kis gyógyír addig is,
míg a tornacsarnok el nem készül.
Mi lesz a tornateremmel? Itt van remény
pályázati pénzhez jutni?
A Szent István Általános Iskola értéke kb.
220 millió forint, ami nem elegendő a tornacsarnok megépítéséhez. Tehát pályázati
forrás kellene. Ráadásul ez épület eladásából befolyó összeg sem áll rendelkezésre,
mert a pangó ingatlan piaci helyzetben
évek óta sikertelenül áruljuk. Ha nincs elég
saját forrásunk, akkor még egy fél milliárdos beruházás önerő részét is nehéz előteremtenünk. Az országban jelenleg csak
egy pályázat fut, amit sportberuházásokra
lehet felhasználni, ez a TAO pályázat (társasági nyereségadóból igényelhető támogatás). Két éve dolgozunk azon, hogy az
MLSZ-nél megnyerjük erre a beruházásra
a vállalkozások befizetendő adóját, sajnos sikertelenül. Megjegyzem, hogy nem

Jövőre nemzetközi Böllérfesztivált tervez a város

Kistarcsának már két testvértelepülése
van – Belusa (Szlovákia) és Torja (Románia). Most egy lengyel településsel vették
fel a kapcsolatot. Ennyi testvértelepülési
kapcsolat éppen elegendő egy újabb pályázaton való induláshoz. Mi ennek a
története?

Kistarcsa az utóbbi években a gasztro
fesztiválok városává vált. A Böllérfesztivál, a Kakasfőző Fesztivál és a
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Görhönyfesztivál Kistarcsa jó hírét viszi a
környéken.
Ebben a ciklusban szerettük volna elérni,
hogy Kistarcsát az alvó kisvárosi mivoltából felébresszük és egy élő változatos közéletet hozzunk létre, vagyis élhetővé tegyük
a várost. Egy kisvárosi képet szeretnénk
kialakítani Kistarcsáról. Nagy büszkeségünk, hogy ezt sikerült megvalósítanunk
és erről nem is vagyunk hajlandóak lemondani, mert ez egyre inkább összefogásra sarkallja az itt élőket. A Böllérfesztivál megrendezésébe két évvel ezelőtt
egy kicsit félve vágtunk bele, de utólag
elmondhatjuk, hogy nagyon jó ötlet volt.
A sikeren felbuzdulva minden évben szeretnénk egy kicsit tovább fejleszteni, és ha
sikerül uniós támogatást nyernünk, akkor
nemzetközi részvétellel rendezzük meg a
legközelebbi fesztivált. A Kakasfőző fesztivált a város címer állata motiválta, és az
augusztus 20-i időpont szerencsés választásnak tűnt. A második rendezvényünk
már ezres tömeget vonzott, ami azt jelzi,
hogy ezt sem szabad kihagyni a rendezvények sorából. A sikerhez nagyban hozzájárulnak a helyi civil szervezetek, amit
nagyon köszönünk. A Görhönyfesztivál a
KIKE rendezvénye, ami már több mint tíz
éve szerepel a város kiemelt programjai
között. Ne feledkezzünk meg a két másik
nagy rendezvényünkről sem, az egyik a
város legnagyobb kulturális fesztiválja, a
két napos Kistarcsai Napok, a másik pedig a Mindenki Karácsonya, utóbbit a Vállalkozók Baráti Körével szervezzük. Az ő
egyesületük szinte mindegyik rendezvény
mögött ott áll támogatóként, amit nem
győzünk köszönni. Végül, de nem utolsósorban meg kell említeni a Kistarcsai túrát,
ami a sport kategóriába tartozik. Idén már
harmadik alkalommal rendezzük meg ezt
a teljesítmény túrát, tavaly 32 településről
1040-en regisztráltak. Újdonság, hogy a
szeptember 14-re meghirdetett sportesemény csak kistarcsai területeket érint. Ezt
bebarangolva a település természeti szépségeit is fel lehet fedezni. Mindenkit biztatok, hogy jelentkezzen a túrára.
P. Gy.

Minden évben megrendezik a Kistarcsai túrát
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Önkormányzati
város
életébőlHírek

kistarcsai híradó

Idősek nappali ellátása

Kedves Kistarcsai Lakosok! Várjuk jelentkezésüket intézményünk szolgáltatásaiba!

Intézményünk 2013. május 2-tól új szolgáltatást indított el, az idősek nappali ellátását.
Az idősek klubjába várjuk, a szociális és
mentális támogatásra szoruló, önmaguk
ellátására részben képes időskorúak jelentkezését, napközbeni gondozásra. Segítséget nyújtunk hivatalos ügyek intézésében
és az idősek életminőségének megőrzésében, javításában. A szolgáltatás célja a napközbeni tartózkodás, a társas kapcsolatok
kialakítása, ápolása a hasznos időtöltés.
Célunk az igénybevevők részére állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító
közösségi szolgáltatások nyújtása.
Jövedelem Ft
0-37.000 Ft-ig

A szolgáltatást igénybevevőknek lehetőségük van az alábbi foglalkozásokon való
részvételre:
kézműves foglalkozás,
zenehallgatás,
filmklub,
egyéb szabadidős-és memóriafejlesztő
tevékenységek /vetélkedők, társasjáték,
segítő beszélgetés.
A szolgáltatást minden munkanapon 8-14
óráig lehet igénybe venni. A szolgáltatás
térítésköteles, a térítési díjat Kistarcsa
Város Önkormányzata helyi rendeletében
szabályozta. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványok átvehetők
az intézményben.

Étkezés bruttó Szállítás/cím
Ft/adag
térítésmentes
térítésmentes

Idősek nappali ellátása
Ft/nap
térítésmentes

218.- Ft

térítésmentes

37.001- 40.000 Ft-ig

156,- Ft

28,- Ft

42.751-53.000 Ft-ig

249.- Ft

44,- Ft

40.001- 42-750 Ft-ig
53.001-70.000 Ft-ig

311- Ft

39,- Ft

55,- Ft

70.001- 90.000 Ft-ig

404.- Ft

72,- Ft

114.000 Ft felett

622.- Ft

110,- Ft

90.001-114.000 Ft-ig

498.- Ft

88,- Ft

térítésmentes
térítésmentes
térítésmentes
térítésmentes
23,- Ft
45,- Ft

ALACSONYABBAK LETTEK a szociális étkeztetés térítési díjai
Az önkormányzat azoknak a szociálisan
rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik így, akik azt
önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek
biztosítani, különösen
a) a 60 év feletti koruk,
b) egészségi állapotuk,
c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
d) szenvedélybetegségük, miatt.
Két feltétel együttes teljesülése esetén, ingyen étkezhet az, akinek a jövedelme nem
éri el a 37.000,- Ft-ot.
Az étkezés történhet kiszállítással, és elvi-

tellel. Ezek a lehetőségek mindenképp segítséget jelentenek a rászorulóknak, hiszen
sok idős egyedülálló embernek napi meleg
ételét biztosítják.
A szolgáltatás igényléséhez szükséges
nyomtatványok átvehetők az intézményben.
Elérhetőségünk: Alapszolgáltatási Központ 2143 Kistarcsa, Batthyány u 2/a. Tel:
06-28-742-083. Mobil: 06-20-568-7974,
06-20-568-6909. 06-20-568-7627. E-mail:
alapszolg@digikabel.hu.
Várjuk jelentkezésüket!
Alapszolgáltatási Központ

Felhívás
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az
Alapszolgáltatási Központban 2013. szeptember 1-jétől 1 hónapon keresztül, kísérleti
jelleggel, ÖTLETDOBOZT helyezünk ki a
recepciónál.
Mi is ez az Ötletdoboz?
•
Egy színes papírdoboz, melybe várjuk
a lakosság ötleteit, igényeit, javaslatait
(névvel, elérhetőséggel vagy anélkül)
intézményünk prevenciós szolgáltatásait illetően.
Mit is jelent ez pontosan? Milyen kérdésekre keressük a választ?
•
Felnőttként
(kismama,
GYES-en
GYED-en lévő anyuka, nyugdíjas)
ki milyen rendszeres csoport és/vagy
klubfoglalkozáson venne részt szívesen
térítés- mentesen/csekély díj fizetése
mellett?
•
Szülőként ki milyen rendszeres csoport
és/vagy klubfoglalkozásra hozná el a
gyermekét/unokáját térítés mentesen/
csekély díj fizetése mellett?
•
Kamaszként, fiatalként milyen rendezvénynek, rendszeres kikapcsolódási
lehetőségnek örülnél, mely kulturált,
vidám időtöltést jelentene Számodra?
•
Mely napszakban üdvözölné örömmel
ezeket a klubokat?
•
Milyen tematikus vagy ünnepekhez
köthető éves rendezvényt látna szívesen
a városban?
•
Vállalna-e önkéntes munkát a klubokban, ha igen, milyen jellegűt?
Célunk, hogy minél teljesebb képet kapjunk
a városban élők igényeiről, javaslatairól, s
lehetőségeinkhez mérten, minél jobban ki
tudjuk szolgálni ezeket az igényeket. Számítunk a kistarcsai lakók aktív közreműködésére melyet ezúton is köszönünk.
az Alapszolgáltatási Központ csapata

Étkezési díj és a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás díjának befizetése
2013. október havi szociális étkezési díj és a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás 2013. augusztus, szeptember, október havi díjának befizetése:

2013. szeptember 23. hétfő 09.00 - 13.00 óra
2013. szeptember 24. kedd 09.00 - 11.00 óra
Kérjük, hogy az étkezés díjának befizetéséhez lehetőség szerint
kisebb címletű pénzt, illetve hozzávetőlegesen pontos összeget
szíveskedjenek magukkal hozni, mert váltópénz nem áll a rendelkezésünkre.
Megértésüket köszönjük!
Alapszolgáltatási Központ

kistarcsai híradó
híradó Önkormányzati
hirdetmények
Hírek

Kistarcsa Város Önkormányzata
Nyílt egyfordulós pályázatot hirdet az
önkormányzat tulajdonában lévő
Kistarcsa (0230/134 hrsz.), természetben a
Móra Ferenc u. 76. szám alatti
kivett beruházási terület megnevezésű 5003 m²
nagyságú ingatlanának értékesítésére.
Az ingatlan hasznosítására kötöttséget jelent a
Szabályozási Terv szerinti építési övezet: GKSZ-1.
A pályázati eljárással kapcsolatos részletes szabályokat az önkormányzat vagyonának értékesítése,
hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési
szabályokról szóló 11/2012.(II.24.) számú önkormányzati rendelet vonatkozó előírásai tartalmazzák.
A részletes pályázati tájékoztató térítésmentesen
beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási ügyintézőjétől. Az ajánlattevő köteles 2
651 600.-Ft+Áfa, azaz kétmillió ötszáznegyvenezer
ötszáz forint versenyeztetési biztosíték befizetésére.
A befizetésről szóló banki igazolást, vagy készpénz
befizetést igazoló okiratot eredeti példányban kell
bemutatnia az ajánlat leadásakor. Az okiratról készült másolatot a pályázati anyaghoz kell csatolni.
A pályázatok benyújtási határideje: 2013.
október 23. 12 óra
Pályázattal kapcsolatos információt: a
Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási
referense ad személyesen vagy telefonon.
Telefon: 06-28-507-141.
Részletes információ a www.kistarcsa.hu oldalon
olvasható.
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Kistarcsa Város Önkormányzata

a civil szervezeteknek nyújtandó támogatásra pályázatot ír ki
Pályázok köre:
-   a lakosság művelődésére, oktatására
Azon Magyarországon nyilvántartásba vett, és
-   a lakosság egészségvédelmére, sportolására,
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
-   esélyegyenlőség megteremtésére.
törvény 3.§-ban meghatározott átlátható
szervezetnek minősülő egyesületek, alapítványok,
Pályázati adatlap-ot a pályázati felhívás
gazdálkodó szervezetek, melyeknek székhelye/
közzétételének napjától a Polgármesteri Hivatal,
telephelye Kistarcsa városában található, vagy
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. titkárságán
olyan Magyarországon nyilvántartásba vett, a fent
kérhetnek, illetve a www.kistarcsa.hu/
meghatározott átlátható szervezetnek minősülő
Önkormányzat/Pályázatok oldalról tölthetik le.
szervezettel rendelkeznek, melyek tevékenységüket
a településen folytatják, bővítve ezzel a város
Támogatás keretösszege: 1 910 000 Ft.
oktatással, közművelődéssel és sporttal kapcsolatos
szolgáltatásainak körét és színesítve Kistarcsa
A pályázat benyújtásának feltételei:
oktatási, kulturális és sportéletét, valamint a
Pályázatot csak az arra jogosult szervezetek,
Kistarcsán lakóhellyel rendelkező természetes
kizárólag az erre rendszeresített „Pályázati adatlap”
személyek.
hiánytalan kitöltésével, megkövetelt mellékletek
jelen felhívásban rögzített határidőig történő
A pályázat célja:
benyújtásával igényelhetnek.
-   a szervezetek közhasznú tevékenységének
segítése;
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. 09.07
-   a szervezetek működési kiadásainak támogatása;
-   a szervezetek részére pályázati önerő pótlása,
A hiányosan vagy nem megfelelően benyújtott
működési és beruházási célra egyaránt, a támogatás
kérelmek/pályázatok esetén a Polgármester három
nem haladhatja meg az önerő 25%-át;
napos határidő megjelölésével hiánypótlásra
-   fesztiválok, rendezvények, mérkőzések
lehetőséget biztosít. Érvénytelen a kérelem/pályázat,
megszervezésének támogatására;
ha a hiánypótlásra nyitva álló idő alatt a hiányt nem
-   helyi rendezvények, fesztiválok, mérkőzések,
pótolják.
évfordulók támogatása;
-   a településen élő rászorultak körében végzett
Az elbírálás eredményéről a képviselő-testület,
karitatív munka támogatása;
írásban értesíti a pályázót a döntést követő 15
-   a település szempontjából jelentős, a természeti
napon belül, illetve a nyertes pályázatok listája
és az épített örökség megőrzése;
megtekinthető a www.kistarcsa.hu/Önkormányzat/
-   közösségteremtés, közösségépítés,
Üvegzseb/Letölthető állományok: közpénzes
hagyományápolás, művészeti tevékenységek
pályázat nyertesei oldalon is. Részletes információ a
támogatása.
www.kistarcsa.hu oldalon olvasható.

Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő valamint
Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottsága
nyilvános pályázatot hirdet az alábbi bérleményekre
- Kistarcsa, Eperjesi út 13. szám II. lépcsőház alagsor (3 számú ajtó) 3144/13/A38 hrsz-ú
20,8 m 2 alapterületű garázsra
- és a (4 számú ajtó) 3144/13/A39 hrsz-ú 20,8 m 2 alapterületű önkormányzati tulajdonú
garázsra
A pályázat nyertese: aki a legmagasabb összegű bérleti díjat ajánlja és elfogadja a közjegyző által
készített bérleti szerződés egyéb feltételeit.
A bérleti díjon felüli egyéb, fizetendő költség: rezsi költség, közös költség.
A bérleményre 2013. október 3. 12.00 óráig lehet pályázni a bérlet tárgyának, a bérleti
díj összegének megjelölésével, a bérleti szerződés-tervezet elfogadásával. A pályázatot zárt
borítékban „pályázat 3144/13/A38 hrsz-ú garázs helyiségre” és „pályázat 3144/13/A39 hrsz-ú
garázs helyiségre” jeligével ellátva, a Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő valamint
Vagyonnyilatkozatokat és összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottságnak címezve: 2143. Kistarcsa
Szabadság út 48. számra lehet személyesen vagy postai úton benyújtani. További információ és
helyszíni szemle kérhető a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási ügyintézőjétől, (2143.
Kistarcsa Szabadság út 48.) illetve telefonon: 28/470-141-es telefonszámon. Részletes információ a
www.kistarcsa.hu oldalon olvasható.

Kistarcsa Város Önkormányzata
nyilvános pályázatot hirdet a Kistarcsa 3144/23 hrsz.-ú,
természetben az Eperjesi u. 17. szám alatti önkormányzati tulajdonú
ingatlan (volt fűtőmű) értékesítésére.
A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb összegű vételár megfizetésére tesz ajánlatot.
Az ingatlanok megvételére 2013. október 23. 12 óráig lehet pályázni, a vétel tárgyának, és összegének
megjelölésével. A pályázatot zárt borítékban, „Pályázat a 3144/23 hrsz.-ú, Eperjesi u. 17. szám alatti
ingatlan megvételére” jeligével ellátva az Önkormányzat részére a
2143. Kistarcsa, Szabadság út 48. címezve lehet személyesen, vagy postai úton benyújtani, úgy, hogy
a jelzett időpontig megérkezzen. Részletes információ a www. kistarcsa.hu oldalon olvasható.
További tájékoztatás kérhető a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási referensétől: 2143.
Kistarcsa, Szabadság út 48., illetve telefonon: 06-28-507-141 mellék.
Részletes információ a www.kistarcsa.hu oldalon olvasható.

Pályázat az Eperjesi út 19. sz. alatti
ingatlan eladására
A pályázat tárgya: Kistarcsa 3144/6 hrsz.-ú, természetben
Kistarcsa, Eperjesi u. 19. sz. alatt található, „kivett általános
iskola” művelési ágú 11 101 m² nagyságú ingatlan (a
továbbiakban: Ingatlan).
A pályázat célja, jellege: Kistarcsa Város Önkormányzat
üzleti ingatlanvagyonába tartozó ingatlanának elsősorban
értékesítésére, másodsorban bérbeadására, illetve egyéb
célú hasznosításra vonatkozó nyilvános pályázati eljárás.
A pályázat kiírója által meghatározott minimális vételár:
220 200 000 Ft, azaz kettőszázhúszmillió kétszázezer
forint. Pályázati biztosíték az ingatlan elidegenítése esetén:
Az ajánlattevőnek az ajánlatának leadásával egyidőben,
vagy előtte pályázati biztosítékot kell letennie, melyet
Kistarcsa Város Önkormányzatának bankszámla számára
kell átutalnia (OTP Bank Nyrt. 11742324- 5565804).
A pályázati biztosíték összege a megajánlott bruttó vételár
10%-a, azaz 22 020 000 Ft. A befizetésről szóló banki
igazolást, vagy készpénz befizetést igazoló okiratot eredeti
példányban kell bemutatni az ajánlat leadásakor.
Az ingatlan bérleti szerződés keretében történő
hasznosítása esetén: a fizetendő bérleti díj irányára: 1 000
Ft/m²/hó. A nyertes pályázó a bérleti szerződés aláírásával
a bérlet időtartamának hosszától függően óvadékot kell
fizetnie.
Az ajánlatok benyújtásának helye, határideje:
A pályázatokat Kistarcsa Város Önkormányzat székhelyén,
Kistarcsa, Szabadság út 48. szám alatt, 2013. szeptember
23. 12 óráig (a postai úton feladott pályázatoknak ezen
időpontig be kell érkezniük) lehet benyújtani.
A pályázat eredményéről a képviselő-testület döntését
követően a polgármesteri hivatal írásban értesíti a
résztvevőket, a döntést követő 7. munkanapon belül.
Részletes információ a www.kistarcsa.hu oldalon
olvasható.
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II. Kistarcsai Kakasfôzô Fesztivál
A tavalyi sikeren felbuzdulva idén a programokat kibővítve augusztus 20-án délután ismét megszervezték a Kakasfőző Fesztivált. A főszervező Szilárdi László a Művelődési Ház igazgatója és
ifj. Juhász István alpolgármester most is az Ifjúság téren rendezte
be a helyszínt. Solymosi Sándor polgármester pontosan kettő órakor nyitotta meg a kakasfőző versenyt. A nevező csapatok a kakasfőzéshez egy kakast, fát, székeket,
asztalt, víz- és
áramvételi
lehetőséget
kaptak.
A
versenykiírás
szerint a kakasokból
bográcsban
bármilyen
ételt
lehetett készíteni,
amit a nevezők
kóstolójegy ellenében kínálhattak A legötletesebb recept kategória győztese
a helyszínen. Az a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre
500 Ft-ért árusított
kóstolójegyeket este hat óráig mind eladták. Összesen 14 csapat indult (Pannónia Néptáncegyüttes, Julcsi Csodamanodája, a Fidesz
helyi szervezete, a Polgármesteri Hivatal, a Vállalkozók Baráti
Köre, az Alapszolgáltatási Központ, Klacsán Lajos, ERGÉ Söröző,
Fenyvesliget Egyesület, Ovi-kakasok, Kistarcsai VSC, az MSZP helyi szervezete, Kápolna utca csapata, Flór Ferenc Kórház Sebészeti
Osztály), versenyen kívül egy halászlével nevezett a Gödöllői Járási Hivatal. A háromtagú zsűri elnöke Herczku János életmű-díjas
szakács volt, a zsűribe meghívták Wittner Mária országgyűlési
képviselőt és Vécsey Lászlót, Pest megye 4. számú Gödöllői Egyé-

ni Választókerületének országgyűlési képviselőjét. Este nyolc körül értékelte a zsűri a kakasfőző versenyt. A fődíjat a Kápolna utca
csapata kapta tanyasi gombás kakaspörkölt, kapros túros galuskájáért. Összesen hat kategóriában hirdettek győztest. Első helyezést
értek el a következő csapatok. A legjobb íz kategóriában: Kápolna
utca, a legszebb megjelenített étel: Fidesz helyi szervezete, Hagyományos elkészítés:
Nagy volt a sürgésKistarcsai
VSC,
forgás az Ifjúság téren
legötletesebb ételrecept: Kistarcsai
Vállalkozók
Baráti Köre, legjobb
vendéglátó: Julcsi
Csoda ma nodája,
legjobb
csapat:
Flór Ferenc Kórház
Sebészeti Osztály.
A főzéssel párhuzamosan kirakodó vásár, mini
vidámpark várta
a gyerekeket, fél háromtól este tízig folyamatos műsor zajlott a
színpadon. Délután Szmatana Andi Lovagregény című szabadtéri darabjából egy részletet láthatott a közönség. A Hétköznapi
Broadway Hősök musical társulat szereplői nagy sikert arattak.
Fellépett a Maszk Bábszínház, táncbemutatót tartott a Marcipán
Sport Egyesület, a Salsa Mojitó Tánciskola, az est sztárvendége az
Irigy Hónaljmirigy volt. A műsor szüneteiben és az esti utcabálon
a Prestige Band játszott. Az II. Kistarcsai Kakasfőző Fesztivált egy
látványos tűzijáték zárta. (a következő újságban ifj. Juhász István alpolgármester ad részletes tájékoztatást a rendezvényről)
Polgár

2013. szeptember 14. szombat
Gödöllôi-dombság
6,0 km
14,0 km
20,0 km
28,0 km

09,30 - 11,00
08,30 - 10,00
07,30 - 09,00
07,00 - 08,00

Rajt, cél a Kistarcsai Tanuszoda bejáratánál.

Nevezési díj:
6 km, 14 km

diák: 500 Ft
felnôtt: 800 Ft

20 km, 28 km

diák:800 Ft
felnôtt: 1000 Ft

Díjazás:
Minden beérkezô túrázó emléklapot és kitûzôt kap emlékül.
A túra során minden résztvevô a pecsételô pontokon vizet, szörpöt, nápolyi
szeletet kap, beérkezéskor pedig zsíros kenyeret hagymával.
Szeretettel várunk minden résztvevôt!

Érdeklôdni az uszoda pénztárában,
a +36 20/611 9607-es telefon számon és az
uszoda.kistarcsa@gmail.com e-mail címen lehet.
Valkai Ferencné
szervezô

kistarcsai híradó 

közérdekű információk
hitélet

Katolikus

A Szent Jobb a magyarság kincse

Szent István király jobb kézfeje, a legbecsesebb egyházi és nemzeti ereklyénk. Az
ereklye megtalálásának helyén Szent László király templomot épített, és megalapította a Szentjobbi apátságot. A magyarság
kincsével kapcsolatban feltehetjük a kérdést, mi lehet az épségben maradás oka, és
milyen volt a Szent Jobb későbbi sorsa.
Első Szent királyunk 1038. augusztus 15én halt meg. Temetése Székesfehérváron
volt, az általa épített Nagyboldogasszonybazilikában. László király 1038. augusztus
20-án tartott zsinaton „a testet ünnepélyesen felemelték”, ami abban az időben an�nyit jelentett, hogy szentté avatták. Erre az
engedélyt VII. Gergely pápa adta meg.
A XII. század elején íródott Hartvik legenda szerint a bazilika padlózata alá rejtett Szent koporsója tele volt vöröslő vízzel.
A Szent csontjait a legtisztább gyolcsba
gyűjtötték össze. A gyűrűt, mely a Szent Király jobb kezére volt húzva, a folyadékban
hiába keresték, nem találták. Nem, mert a
kiemelés közben az épségben maradt jobb
kézfejet egy Mercurius nevű bencés szerzetes magához vette. Ő volt a székesegyház
kincstárnoka, aki egy gazdag bihari család
tagja volt. Mercurius azt állította, hogy egy
fehér ruhás ifjú alakjába öltözött angyal
adta át neki, ezzel a paranccsal: „Rád bízom

ezt megőrzésre, s ha jön az idő, felfedésre.”
Ezután a Berettyó-parti birtokára vitte és
a családi monostorában, rejtette el. Szent
László király 1084-ben ide látogatott. Ekkor
Mercurius megvallotta neki a titkát. Szent
László a Mercurius monostort Szent Jobb
tiszteletére alapított monostornak nyilvánította. Itt őrizték a középkorban a magyarság nagy kincsét.
A Hartvik legenda igazolta, hogy a Szent
István király testét tartalmazó koporsó
hosszú időn át tele volt talajvízzel. A természet törvénye szerint a jobb kézfejnek is
el kellett volna romlani a többi testrésszel
együtt. A jobb kézfej épségben maradását
természetes okokkal nem lehet magyarázni, itt természetfeletti erőre volt szükség.
A fehér ruhás angyal szereplését Mercurius találta ki, aki az ereklyét családi birtokán rejtette el. A mesére azért volt szükség,
mert félt László király büntetésétől, hogy
önző módon saját magának sajátította ki a
szent ereklyét. Hogy a király elhitte, vagy
csak úgy tett, mintha elhinné, nem tudjuk.
Nem büntetett, mert megörült a Szent Jobb
épségben maradásának. Ezzel István király
életszentségének újabb bizonyítékát látta
benne.
A török megszállás idején (1541-től) a
Szent Jobb, a koponyaereklyével együtt

Református
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Raguzába (ma Dubrovnik, Adriai-tengerpart) került. Itt keresztény kereskedők drága
pénzen váltották meg és megőrzés céljából
a raguzi domonkos kolostorba helyezték el.
Több mint kétszáz évig maradt itt, amikor
néhány magyar főúr véletlenül nyomára
akadt. Jelentést küldtek Bécsbe a császári-királyi udvarnak. Mária Terézia a Szent Jobbot
1771. június 21-én Budára vitette a királyi
vár kápolnájába. Őrzését a kápolna udvari
plébánosára és az angolkisasszonyok főnöknőjére bízta. Koponyaereklye egy részét a
királynő előbb Pozsonyba, majd 1778. április
2-án Székesfehérvárra hozatta.
A második világháború vége előtt, nemzetünk felbecsülhetetlen értékét, a nyilasok
nyugatra vitték. 1945. augusztus 19-én, pápai engedéllyel, a budapesti amerikai mis�szió Salzburgból visszahozatta Budapestre.
Augusztus 20-án a budapesti Szent Istvánnapi körmeneten ötszáz ezer ember kísérte
a „hazatért” Szent Jobbot.
Budapesti Szent István-bazilikának restaurált Szent Lipót kápolnájában alakították
ki a Szent Jobb biztonságos őrzési helyét.
1983-ban Lékai László bíboros golyóálló
üvegből egy új ereklyetartót készíttetett. Itt
látható a Szent Jobb, első Szent Királyunk
életszentségének bizonyítéka.
Somlai József nyugdíjas plébános

Konfliktusaink megoldása és a Biblia

Egyre több konfliktus terheli a hétköznapjainkat, bár korábban sem volt
ezek jelenléte ismeretlen. Inkább a tűrési képesség vagy szándék lett
alacsonyabb.
Sokan minden konfliktust ki akarnak iktatni az életükből, pedig nem
minden konfliktus rossz. Némely egyenesen új megoldásra sarkall, és
új lendületet ad. Jézus körül is voltak konfliktusok, mert őszintén beszélt maga korának képmutatásairól, amitől mindenki szenvedett, de
rajta kívül akkor még más nem tudta és nem merte azt megfogalmazni. Jézus nemcsak néven nevezte kortársai képmutatását, hazugságait,
hanem meg is halt azért, hogy minket megváltson e bűn átkától is. Tanítványaitól is sokszor szenvedett, mivel nem értették meg Őt, de bízott bennük, hogy egyszer majd a Szentlélek munkálkodása hatására
képesek lesznek a tőle hallottak továbbadására. Tehát bizalommal felelt
a meg-nem-értésre. Minél többet tanulmányozom Jézus életét, annál
többet tanulok a Jézus szerinti konfliktusmegoldásokból.
Tévedés lenne azt gondolni, hogy valamely nagyobb konfliktus után
már nem lehet jó a kapcsolat. Iszákosmentésben láttam, hogy miután
új életet kaptak Istentől, ha megfelelő megoldást találtak, akkor jobb
és boldogabb lett utána a kapcsolat, mint a nászútjukon volt. Ha az
Iszákosmentő Misszió munkájában igaz ez, miért ne lehetne valóság
másféle válságok megoldása esetén is?
A „szőnyeg alá söprés”, vagy a megoldás halogatása, a segítségkérés elmulasztása nagyon sokat ronthat a megoldás esélyein. Gerjeszteni sem tanácsos vitáinkat azzal, hogy a valódi okok helyett a másik
hanghordozásáról beszélünk, szülei nevelési hibájáról, vagy arról, hogy
hibái mennyire hasonlítanak szüleiéihez. El kell csendesednünk túlhajszoltságunkban, hogy a másik igazi gondolatát megértsük, és értő
figyelmünkkel segítsük annak a kifejtését. Ha túlhajszoltságunk miatt
minden kritikában bántást látunk, és elkezdünk védekezni ezek ellen,
elveszítjük az önmagunk megismerésének legjobb lehetőségét, hiszen
többet tanulhatunk ezekből, mint a dicséretekből.
Ha nem az igazi okokat tárjuk fel, talán még ideig-óráig sem tudunk
végső pontot tenni az indulatos mondatok végére.  Gyakran nehezíti a

megoldást, hogy már régen nem a konkrét esetről beszélnek, hanem
a másikra ragasztott címkéről, vagy arról, amit a másikról gondolnak,
viselkedésében bántónak éreznek. „A minden, soha, mindenki, senki”
kezdetű mondatok általában olyan általánosítást tartalmaznak, amelyek nem a másikat jellemzik, sokkal inkább azt, aki megfogalmazza.
Ha valakire ráhúzzuk a „te is olyan vagy, mint minden…” címkét, akkor már nem a konkrét, az igazi okot oldjuk meg, hanem a magunkét
igyekszünk megoldani a másikban. Ez pedig halálra van ítélve.
Nagyon sokat segíthet a mediáció, amely nemcsak az üzleti viták
megoldásában alkalmazható. A mediáció nemcsak annyit jelent, hogy
az egyik is enged egy kicsit, a másik is. Sokkal inkább segítséget ahhoz,
hogy fel tudják adni rögeszméiket, vélt jogaikat, amelyek megakadályozzák, hogy a felek, ha segítséggel is, de megtalálják a mindkettőjük
számára elfogadható megoldást.
Néha a mi számunkra nem, de a kívülálló számára világosan látszik,
hogy lelkünk valamely rejtett zugában „vérzik” egy seb, vagy már „elgen�nyesedett”, és ez okozza, hogy ugyanazokat a hibákat ismételjük a különböző helyzetekben, és mindig meg tudjuk magyarázni saját mentségünket.
Némely esetben pedig rá kell bízni a számunkra megoldhatatlant
Istenre, hogy segítsen megtalálni a megfelelő kiutat. Aki már átélte a
felülről való segítséget, tudja, hogy ez nem saját felelősségünk feladását
jelenti. Ilyenkor szinte érzi az ember Isten segítő jelenlétét konfliktusának megoldása közben.
A lelkipásztorok életét és szolgálatát is terhelhetik elhordozhatatlannak látszó konfliktusok. Ezek megoldásával kapcsolatos cikk megírására készülve, szakirodalmat olvasva fogalmazódott meg bennem, hogy
idén októberben négy részes sorozatot állítok össze „Konfliktusaink
megoldása és a Biblia” címmel. Ez nem csak előadásokat jelent majd,
hanem gyakorlatot, esetelemzést is. A sorozat - bár a református gyülekezeti teremben tartjuk meg - bárki számára nyitott és ingyenes. Érdeklődni a további részletekről, és a várható időpontokról a református
lelkészi hivatalban lehet Riskó János lelkésznél. Mindenkit szeretettel
várunk.
Riskó János
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Kistarcsai taekwondosok a balatonszentgyörgyi edzőtáborban

Hegyes Imre 3. danos mester immár
a 7. alkalommal rendezte meg a balatonszentgyörgyi edzőtábort. Júliusban
a gyerekekkel, augusztusban a felnőttekkel indult el a balatoni taekwondos
táborba.
A gyerekeknek napi 3, a felnőtteknek napi 4 edzést tartott, aminek köszönhetően óriási fejlődésen mentek
keresztül. A tábori ébresztő 6.30-kor
keltette a csapatot. Gyors készülődés
után indult a reggeli futás és a medicin
labdás erősítő edzés. Délben pontkesztyűs, protektoros küzdő edzés,
este bázis és formagyakorlatok voltak.
Emellett elméleti és video oktatásban is részt vettek a gyerekek, ahol a

taekwondo történelmét, versenyeit, bemutatóit nézték és elemezték.
A felnőttek hapkido önvédelmi technikákat és töréstechnikákat is gyakoroltak, ami már elengedhetetlen a magasabb övfokozat eléréséhez.
A tábor végén színes övvizsga is
volt, ahol mindenki sikeresen vette az
akadályt. A nyári edzések és az edzőtábor sikeres volt és reméljük, hogy az
őszi Nemzetközi Formabajnokságon
illetve a Budapesten rendező Országos
Küzdő WTF Taekwondo Bajnokságon
a csapat szép eredményeket fog elérni.
Az edzőtábor képeit és videóit a
www.sentinelse.hu a galéria menüben találhatják meg!
Hegyes Imre

Felvétel a SENTINEL
Olimpiai Taekwondo SE-be

Szeptembertől ismét tagfelvételt hirdetünk a
Simándy Általános Iskolában!
Taekwondo edzés kezdő csoportnak:
gyerek: 18.30-19.20 hétfő-szerda
felnőtt: 19.00-20.00 hétfő-szerda
Haladó csoportnak: gyerek-felnőtt 18.3020.00 hétfő- szerda-csütörtök
Hapkido Önvédelmi + erősítő edzés: szülőknek, felnőtteknek:
19.00-20.00 csütörtök
9.30-11.00 szombat
Haladóknak protektoros küzdő edzés: gyerek-felnőtt 18.20-19.20 csütörtök
Haladóknak formagyakorlat edzés: Csigaházban 17.10-18.10 csütörtök
Taekwondo úszó edzés: Kistarcsai Uszodában 12.30-13.30 szombatonként
A jelentkezőknek az első edzés ingyenes!
A családi kedvezmény mellett a felnőtt
korosztálynak, az első hónapban annyi
kedvezményt ad az egyesület ahány éves a
jelentkező!
Jelentkezni lehet Hegyes Imre 3. danos mesternél: 06 20/551-0919
info:www.sentinelse.hu

Szeptember 2-án átadták a
műfüves futballpályát Kistarcsán
Az ünnepélyes tanévnyitóval egyidőben átadták Kistarcsa Város közösségének a korszerű
sportpályát a Simándy József Általános Iskola udvarán. Solymosi Sándor polgármester és
Jutasi-Varró Diana igazgató avató beszédében
kihangsúlyozta, hogy ezzel a korszerű létesítménnyel sokat segítenek a mindennapos
testnevelés megvalósításában, de a település
sportolási lehetőségei is bővülnek. Elsősorban
a futballegyesület és az iskola pályaigényeit
szolgálja majd ki. A 20x40 m-es területű műfű
borítású sportpályán labdafogó hálókat és pályavilágítást is felszereltek. A beruházás az
Országos Pályaépítési Program keretében az
önkormányzat és a Magyar Labdarúgó Szövetség között létrejött együttműködési megállapodásban foglaltak alapján valósult meg.
A műfüves pálya teljes kialakítási költsége
26 millió forintba került, melynek 70%-át az
MLSZ sportfejlesztési programja TAO támogatásból finanszírozta. Az önkormányzat 7 millió
800 ezer forint önrésszel járult hozzá a beruházáshoz.

Elkezdôdött a bajnoki szezon a labdarúgóknál
Véget ért a nyár, elkezdődött egy újabb bajnoki szezon. A tavalyi bajnokságot a Kistarcsai VSC egy nagy sikerű napközis táborral
zárta, ami 60 gyermek részvételével zajlott.
A foglalkozásokat 6 edző, és 3 pedagógus
vezette. Az új szezont egy edzőtáborral nyitottuk, 50 gyermek utazott Balatonboglárra,
ahol nagyszerű körülmények között készültek napi két edzéssel. Az edzések mellet egyéb foglalkozások, és strandolás is szerepelt a programban. A tábor után a
felkészülés a kistarcsai labdarúgó pályán folytatódott. Az idei évtől komoly változások történtek az utánpótlás bajnokságokban. Az új rendszer szerint az alábbi
korosztályokban írnak ki bajnokságokat, illetve versenyeket. U7, U9, U11, U13, U14,
U15, U18, U21. Örömmel jelenthetem, hogy egyesületünk minden korosztályban
indított csapatot. Ez komoly dicséret, szülőknek, gyerekeknek, edzőknek és a vezetőségnek is. Az utánpótlás csapatok mellett, természetesen a felnőtt, és a két
öregfiúk csapatunk is indul az új bajnokságban. A lány csapatunk nem vesz részt
szervezett bajnokságban, de ugyanolyan lelkesedéssel edzenek, mint eddig is tették. Ami nagyon fontos, az idei évben is folytatódik az ovi-foci programunk, amit
az óvodai foglalkozások mellett kiegészítünk egyesületi foglalkozásokkal is. Az
iskolai fociszakkör szintén elindul, heti két alkalommal, amihez nagy segítséget
nyújt az újonnan átadott műfüves pálya, és az egyesületünk 30 db labdával, és
egyéb edzés eszközökkel támogatja a szakköri órákat. A szakköri órákat Kovács
Kálmán, és Kővári Gábor tartja. Itt szeretném megemlíteni a többi edző nevét is,
akik nagyon komoly munkát végeznek. U7 Papp Tamás, U9 Gróf Roland, U11 Janzsó Péter, U13 Kővári Péter, U14 Burillák Mihály, U15 Janzsó Péter, U18-U21 Lába
Csaba, az egyéni képzéseket, és a koordinációs edzéseket Székely Gábor, a kapus edzéseket Ribai Richárd tartja. Ehhez a csapathoz csatlakozik szeptembertől
Haefner Gábor. Egy megnyert pályázatunknak köszönhetően hamarosan elindulhat a „B” pálya felújítása, melyre nagy szükségünk lenne ekkora létszám mellett.
Továbbra is várjuk a focizni szerető gyerekek jelentkezését, minden korosztályban!
Győri István elnökségi tag

kistarcsai híradó 
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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

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi xcii. törvény 55/b. § alapján 2013. július 31-i állapot szerint 90 napon túli 200.000 Ft-ot meghaladó hátralékok esetében
A és K Kft
A és K Kft
Arnold-Koko Kft
Arnold-Koko Kft
Arnold-Koko Kft

2143
2143
1131
1131
1131

Bárdi Work Kft F.a.
Bárdi Work Kft F.a.
Bellus Bútor Faipari
Kft.
Bellus Bútor Faipari
Kft.
Ber-Ga Bau Kft F.a.

Kistarcsa
Kistarcsa
Budapest
Budapest
Budapest

Szabadság út 56.
Szabadság út 56.
Jéggyár utca 11. Ii/7.
Jéggyár utca 11. II/7.
Jéggyár utca 11. II/7.

iparűzési adó
összesen
iparűzési adó
gépjárműadó
összesen

1141 Budapest
1141 Budapest
2143 Kistarcsa

Jeszenák j.U.88.
Jeszenák j.U.88.
Kápolna utca 44/b.

iparűzési adó
összesen
iparűzési adó

403,400.00 Ft
403,400.00 Ft
528,900.00 Ft
548,685.00 Ft
1,077,585.00
Ft
798,650.00 Ft
798,650.00 Ft
625,500.00 Ft

2143 Kistarcsa

Kápolna utca 44/b.

összesen

625,500.00 Ft

1165 Budapest

Hunyadvár utca 61.

iparűzési adó

Ber-Ga Bau Kft F.a.

1165 Budapest

Hunyadvár utca 61.

összesen

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
Bíró László Ernő
Can Yang Kft V.a.
Can Yang Kft V.a.
Cf-Bau Kft
Cf-Bau Kft
Dauber 2000.Épitőip.
ker. Sz.bt
Dauber 2000.Épitőip.
ker. Sz.bt
Dauber 2000.Épitőip.
ker. Sz.bt
Doit Informatikai és
Szolg.bt
Doit Informatikai és
Szolg.bt
Euroinvest-Group
Kft
Euroinvest-Group
Kft
Falcon Pool Security
Kft.
Falcon Pool Security
Kft.
Fekete György
Fekete György
Gal Bau Europa Kft
Gal Bau Europa Kft
Gal-Bau 2005 Bt
Gal-Bau 2005 Bt
Gerzsai Mihályné
Gerzsai Mihályné
Glaitzár Lajos

2143 Kistarcsa
2143 Kistarcsa
2143 Kistarcsa

Baross Gábor u. 50. Lc.
Baross Gábor u. 50. LC.
Damjanich utca 12.

gépjárműadó
összesen
iparűzési adó

1,413,750.00
Ft
1,413,750.00
Ft
297,085.00 Ft
297,085.00 Ft
445,650.00 Ft

2143 Kistarcsa

Damjanich utca 12.

gépjárműadó

41,239.00 Ft

2143 Kistarcsa

Damjanich utca 12.

összesen

486,889.00 Ft

2143
2143
1042
1042
2144
2144
2142

Batthyány u. 07.C. TT 19.
Batthyány u. 07.C. TT 19.
Kassai utca 9. VI. Em. 40.
Kassai utca 9. VI. Em. 40.
Szabadság út 117.
Szabadság út 117.
Árpád fejedelem u. 7.

gépjárműadó
összesen
iparűzési adó
összesen
iparűzési adó
összesen
iparűzési adó

503,941.00 Ft
503,941.00 Ft
298,050.00 Ft
298,050.00 Ft
504,550.00 Ft
504,550.00 Ft
338,100.00 Ft

2142 Nagytarcsa Árpád fejedelem u. 7.

gépjárműadó

169,276.00 Ft

2142 Nagytarcsa Árpád fejedelem u. 7.

összesen

507,376.00 Ft

2143 Kistarcsa

Arany János u. 22.

iparűzési adó

220,200.00 Ft

2143 Kistarcsa

Arany János u. 22.

összesen

220,200.00 Ft

1163 Budapest

Lombos utca 29-31.

iparűzési adó

201,323.00 Ft

1163 Budapest

Lombos utca 29-31.

összesen

201,323.00 Ft

2143 Kistarcsa

Aradi u. 15.

iparűzési adó

288,900.00 Ft

2143 Kistarcsa

Aradi u. 15.

összesen

288,900.00 Ft

2143
2143
2143
2143
2143
2143
2143
2143
2143

Rózsa u. 45.
Rózsa u. 45.
Batthyány utca 10
Batthyány utca 10
Batthyány u. 10.
Batthyány u. 10.
Rózsa u. 03.
Rózsa u. 03.
Széchenyi u. 43.

gépjárműadó
összesen
iparűzési adó
összesen
iparűzési adó
összesen
telekadó
összesen
gépjárműadó

Glaitzár Lajos

2143 Kistarcsa

Széchenyi u. 43.

összesen

Greskó Józsefné
Greskó Józsefné
Hegedűs Autójavító
Kft
Hegedűs Autójavító
Kft
Hiteles Hely Tan. ad.
és Sz. Kft.
Hiteles Hely Tan. ad.
és Sz. Kft.
Hórusz Ingatlan Kft
Hórusz Ingatlan Kft
Inter-Tár Kft.
Inter-Tár Kft.
Inter-Tár Kft.

2143 Kistarcsa
2143 Kistarcsa
1164 Budapest

Pozsonyi ut. 66.
Pozsonyi ut. 66.
Gazdaság út 10.

telekadó
összesen
iparűzési adó

324,330.00 Ft
324,330.00 Ft
207,800.00 Ft
207,800.00 Ft
946,595.00 Ft
946,595.00 Ft
312,615.00 Ft
312,615.00 Ft
1,175,580.00
Ft
1,175,580.00
Ft
298,410.00 Ft
298,410.00 Ft
248,400.00 Ft

1164 Budapest

Gazdaság út 10.

összesen

248,400.00 Ft

2143 Kistarcsa

Deák Ferenc u. 10.

iparűzési adó

321,998.00 Ft

2143 Kistarcsa

Deák Ferenc u. 10.

összesen

321,998.00 Ft

2112
2112
2143
2143
2143

Huszár u. 1. 1/4.
Huszár u. 1. 1/4.
Külső raktár krt. 11.
Külső raktár krt. 11.
Külső raktár krt. 11.

iparűzési adó
összesen
telekadó
iparűzési adó
összesen

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 Kistarcsa

Raktár krt. 5.

iparűzési adó

357,751.00 Ft
357,751.00 Ft
842,925.00 Ft
594,300.00 Ft
1,437,225.00
Ft
574,600.00 Ft

2143 Kistarcsa

Raktár krt. 5.

gépjárműadó

315,000.00 Ft

2143 Kistarcsa

Raktár krt. 5.

összesen

889,600.00 Ft

2143
2143
2143
2143
2143
2143

Raktár krt. 1.
Raktár krt. 1.
Raktár krt. 1.
Dózsa György utca 6
Dózsa György utca 6
Szabadság út 56.

iparűzési adó
gépjárműadó
összesen
gépjárműadó
összesen
iparűzési adó

131,950.00 Ft
468,600.00 Ft
600,550.00 Ft
386,500.00 Ft
386,500.00 Ft
453,500.00 Ft

Kistarcsa
Kistarcsa
Budapest
Budapest
Kerepes
Kerepes
Nagytarcsa

Kistarcsa
Kistarcsa
Kistarcsa
Kistarcsa
Kistarcsa
Kistarcsa
Kistarcsa
Kistarcsa
Kistarcsa

Veresegyház
Veresegyház
Kistarcsa
Kistarcsa
Kistarcsa

Kistarcsa
Kistarcsa
Kistarcsa
Kistarcsa
Kistarcsa
Kistarcsa

Kistarcsa Invest Kft
"Va"
Kun Tibor
Kun Tibor
Kun Tibor
Lee-Mix Kft.
Lee-Mix Kft.
Lucullus-2001. Bt.
"Va"
Lucullus-2001. Bt.
"Va"
Lucullus-2001. Bt.
"Va"
Money & Fashion Kft
Money & Fashion Kft
My Home Invest
Kft. "Fa"
My Home Invest
Kft. "Fa"
Nagy-Varga Mónika
Nagy-Varga Mónika
Nov-Sped Plusz Kft.

2143 Kistarcsa

Szabadság út 56.

összesen

453,500.00 Ft

2143
2143
2143
1204
1204
5231

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

206,150.00 Ft
47,196.00 Ft
253,346.00 Ft
441,600.00 Ft
441,600.00 Ft
190,750.00 Ft

5231 Fegyvernek Dózsa Gy. utca 155

gépjárműadó

5231 Fegyvernek Dózsa Gy. utca 155

összesen

211,750.00 Ft

2143 Kistarcsa
2143 Kistarcsa
2143 Kistarcsa

Völgy u. 44.
Völgy u. 44.
Kossuth Lajos ut 15.

iparűzési adó
összesen
gépjárműadó

351,250.00 Ft
351,250.00 Ft
381,466.00 Ft

2143 Kistarcsa

Kossuth Lajos ut 15.

összesen

381,466.00 Ft

2144 Kerepes
2144 Kerepes
2143 Kistarcsa

telekadó
összesen
iparűzési adó

256,770.00 Ft
256,770.00 Ft
261,900.00 Ft

összesen

261,900.00 Ft

iparűzési adó

Kistarcsa
Kistarcsa
Kistarcsa
Budapest
Budapest
Fegyvernek

21,000.00 Ft

Poolcontroll Kft F.a.

2141 Csömör

Szilasligeti út 36.
Szilasligeti út 36.
Völgy utca 44/d. Ép.
Fsz. 4.
Völgy utca 44/d. Ép.
Fsz. 4.
Hunyadi u.21.

Poolcontroll Kft F.a.

2141 Csömör

Hunyadi u.21.

összesen

Primula-Med Kft.

1022 Budapest

Rókushegyi lépcső.7.

iparűzési adó

Primula-Med Kft.
Primula-Med Kft.

1022 Budapest
1022 Budapest

Rókushegyi lépcső.7.
Rókushegyi lépcső.7.

gépjárműadó
összesen

Priváte Brok.network
Mark.kft.
Priváte Brok.network
Mark.kft.
Radián Kft
Radián Kft
Radián Kft
Rácz Áll.-Ell Nagyker
Kft.
Rácz Áll.-Ell Nagyker
Kft.
Rózsasafe Kft."Fa"
Rózsasafe Kft."Fa"
S.p.b. Tuning Kft "Fa"

2143 Kistarcsa

Arany J. u. 35.

iparűzési adó

4,338,000.00
Ft
4,338,000.00
Ft
1,212,200.00
Ft
15,450.00 Ft
1,227,650.00
Ft
511,250.00 Ft

2143 Kistarcsa

Arany J. u. 35.

összesen

511,250.00 Ft

2143
2143
2143
2143

Kistarcsa
Kistarcsa
Kistarcsa
Kistarcsa

Mária u. 36.
Mária u. 36.
Mária u. 36.
Raktár krt. 5

iparűzési adó
gépjárműadó
összesen
gépjárműadó

181,650.00 Ft
99,150.00 Ft
280,800.00 Ft
930,948.00 Ft

2143 Kistarcsa

Raktár krt. 5

összesen

930,948.00 Ft

4026 Debrecen
4026 Debrecen
1139 Budapest

Péterfia utca 4. II/205
Péterfia utca 4. II/205
Forgách u. 8. I/108.

iparűzési adó
összesen
iparűzési adó

S.p.b. Tuning Kft "Fa" 1139 Budapest
S.p.b. Tuning Kft "Fa" 1139 Budapest

Forgách u. 8. I/108.
Forgách u. 8. I/108.

gépjárműadó
összesen

Sinkó Csaba
Sinkó Csaba
Stone Dekor Kft.
Stone Dekor Kft.
Stone Dekor Kft.
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"

2143
2143
2615
2615
2615
2143
2143
1136
1136
2143

Terézia u. 16.
Terézia u. 16.
Madách u. 1.
Madách u. 1.
Madách u. 1.
Rózsa u. 45.
Rózsa u. 45.
Hegedűs Gy. u. 8. IV/2
Hegedűs Gy. u. 8. IV/2
Pf.31. Raktár krt. 5.

gépjárműadó
összesen
telekadó
iparűzési adó
összesen
gépjárműadó
összesen
iparűzési adó
összesen
iparűzési adó

324,500.00 Ft
324,500.00 Ft
1,408,000.00
Ft
414,570.00 Ft
1,822,570.00
Ft
584,778.00 Ft
584,778.00 Ft
127,800.00 Ft
331,658.00 Ft
459,458.00 Ft
459,249.00 Ft
459,249.00 Ft
891,750.00 Ft
891,750.00 Ft
103,550.00 Ft

2143 Kistarcsa

Pf.31. Raktár krt. 5.

gépjárműadó

264,000.00 Ft

2143 Kistarcsa

Pf.31. Raktár krt. 5.

összesen

367,550.00 Ft

3763 Bódvaszilas József Attila utca 2.

iparűzési adó

307,765.00 Ft

3763 Bódvaszilas József Attila utca 2.

összesen

307,765.00 Ft

Xandex Kft.
Xandex Kft.

Nov-Sped Plusz Kft. 2143 Kistarcsa

Kistarcsa
Kistarcsa
Csővár
Csővár
Csővár
Kistarcsa
Kistarcsa
Budapest pc.
Budapest pc.
Kistarcsa

2143 Kistarcsa

Dr. Tiboldi József ut. 19/A iparűzési adó

583,050.00 Ft

2143 Kistarcsa

Dr. Tiboldi József ut. 19/A gépjárműadó

32,683.00 Ft

2143 Kistarcsa

Dr. Tiboldi József ut. 19/A összesen

615,733.00 Ft

2143
2143
2143
2143

Aulich Lajos u. 34.
Aulich Lajos u. 34.
Aulich Lajos u. 34.
Eperjesi u. 9.

iparűzési adó
gépjárműadó
összesen
iparűzési adó

600,961.00 Ft
117,503.00 Ft
718,464.00 Ft
304,000.00 Ft

2143 Kistarcsa

Eperjesi u. 9.

összesen

304,000.00 Ft

3525 Miskolc
3525 Miskolc

Arany János tér 1.
Arany János tér 1.

iparűzési adó
összesen

557,109.00 Ft
557,109.00 Ft

Kistarcsa
Kistarcsa
Kistarcsa
Kistarcsa
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Az utóbbi hónapokban környékünkön elszaporodtak a patkányok
Tisztelt Lakóközösség! Kedves szomszédok!
Egy súlyos és mindnyájunkat érintő problémára szeretnénk felhívni a figyelmüket és segítségüket kérni.
Az utóbbi hónapokban Kakastelepen (kórház környéke) elszaporodtak a patkányok és újabban menyétek is fel-feltűnnek. Nemrégiben a helyi újságban is felhívták a lakosság figyelmét, hogy
városszerte sokasodik a patkányok jelenléte.
Csak úgy tudjuk visszaszorítani
őket, ha mind figyelünk a portánkra, rendben tartjuk, illetve
ha védekezünk ellenük csapdákkal és mérgekkel. Mivel viszonylag sok macska és kutya van környezetünkben a kihelyezett mérgekkel óvatosan
kell bánnunk! Kedvenceinkre is veszélyt jelenthetnek, akár pusztulásukhoz is vezethet. Az
interneten remek csapdákat és méreg elhelyező dobozokat lehet vásárolni jó áron, amik biztonságosak
kedvenceinkre nézve is.
Fontos! Attól még, hogy reggel nem köszöntenek minket az
ajtónk előtt ülve, igenis az életterünkben, kertjeinkben vannak,
autóinkba költözhetnek, súlyos anyagi károkat okozva. Ha figyelmesek vagyunk, észrevehetjük a rájuk utaló jeleket, pl.: ürülékük.
Még egy nagyon fontos dolog, és itt kérjük a segítségüket: sokkal hatásosabb, ha mind írtjuk őket, nem pedig csak 1-2 család!
Előre is köszönjük segítségüket, reméljük, a jövőben együtt
védhetjük otthonainkat, hisz mindenki érdeke, hogy ne tudjanak elszaporodni!

Állati-Jó Eledelek boltja
Fagyasztott áru
Bábolna-Purina
táp
Takarmány-áru:
kukorica, búza, árpa,
korpa, zab, borsó
vegyes tyúk darák

Kutya-cica, díszállat eledel
Kerepes, Szőlő u. 182.

Nyitva tartás:
H- P: 8.00 – 17.30-ig
Szombat: 8.00 – 13.00-ig
Tel.: 06-70-2647476
Házhozszállítással

Néhány információ a patkányokról és viselkedésükről
Már három hónapos életkorukban ivarérettek. Vemhessége
mindössze három hét, s egy nőstény házi patkány évente 2-4, a
vándorpatkány 3-7 alkalommal ellik 10-körüli utódot (a szélsőérték akár 20 is lehet). 40-70 új egyed/év!
Magatartásuk territoriális, vagyis a kisebb-nagyobb csoport (általában a 15-30 egyedből álló család) saját területét megjelöli és védi.
A házi patkány inkább a föld feletti területeket (szemétkupacok,
farakások, trágya, ólak, falba fúrt üregek, kamrák, padlások,
stb.), míg a vándorpatkány a szennyezettebb, föld alatti
„élettereket” részesíti előnyben (kanálisok, szennyvíz-csatornák, trágyaaknák, pincék, stb.).
Az idegen táplálékkal szemben bizalmatlanok (így kezdetben a csalétekkel szemben is).
Ragaszkodnak a megszokott dolgaikhoz
(búvóhelyükhöz, és szagjelzéseikkel ellátott
útvonalaikhoz). Ha ezekre az útvonalakra
helyezik ki a csapdákat, vagy a mérget, akkor jó esély van az ellenük való küzdelemben.
Ez azonban nem ennyire egyszerű, mivel a patkány gyanakvó, igen óvatos állat.
Csak olyan méreg eredményes, ami nagyon lassan fejti ki mérgező hatását, mert csak így van esély arra, hogy több példány is
egyen a méregből.
Jó szolgálatot tesznek a pépes („filteres”) rágcsáló irtó szerek,
mert ezeket a patkány gyakran a fészkébe viszi az utódai számára.
Nem elhanyagolható kártétel, hogy rongálják az épületeket,
azok falaiban lyukakat, járatokat fúrnak, megrágják a faszerkezeteket, a vezetékeket, a szigetelést, a berendezési tárgyakat.
(forrás: http://daam.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1076397)
Bazsó Tiborné

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

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:
szeptember 6-án pénteken 12-18-ig
szeptember 7-én szombaton 8-12-ig
szeptember 20-án pénteken 12-18-ig
szeptember 21-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 

hirdetés
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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

Bővebb információ a www.posta.hu oldalon

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