Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Október 23.

Solymosi Sándor polgármester

Major László és „Az idegen” című dráma szereplői
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kistarcsai híradó

Október 23.

Az időjárás most kedvezett az ünnepségnek, nem úgy mint
március 15-én, amikor a szabadtéri programot a hóvihar miatt
a Csigaházban kellett megtartani. Most, a szinte nyárias meleg
nagyon sok kistarcsait csalogatott ki délelőtt az Október 23-a
térre. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 57. évfordulóján
megrendezett megemlékező ünnepségen jelen volt Dr. Urbanics
Gábor a Gödöllői Járási Hivatal vezetője, Solymosi Sándor polgármester, ifj. Juhász István alpolgármester, Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző, a képviselő-testület tagjai, továbbá a helyi
politikai pártok képviselői, az 56-os szervezetek, az intézmények
vezetői, az egyházak és a civil szervezetek képviselői.
A Himnuszt a Simándy József Általános Iskola fúvószenekara
játszotta el, vezényelt Botrágyi Károly. Szilárdi László a program szervezője, ezután felkérte Kistarcsa polgármesterét Solymosi Sándort , hogy mondja el ünnepi beszédét. A település elsőszámú vezetője kihangsúlyozta, hogy „Október 23. visszaadta
az embereknek a hazaszeretet, a szabadság érzését. És ez szárnyakat
adott a reménnyel telt szíveknek. Szárnyalt az elme, hiszen amint kezükbe vehették saját sorsuk irányítását, minden apparátusnál gyorsabban és sikeresebben oldották meg az élet újjászervezését.” Beszédében
kitért arra, hogy 13 nap alatt olyan változásokat vezettek be, ami
nem zilálta szét az országot. A többség rendet és biztonságot
szeretett volna. „Nem álltak le az üzemek, nem alakult ki áruhiány,
nem zártak be a boltok. Az élet ment tovább, csak a kilátástalanságot
váltotta fel az életöröm, és a kiszolgáltatottság gyengeségét a tetterő.”
A polgármester megemlítette Kistarcsa kínos örökségét is. Ha
Kistarcsán ezt elfelejtjük, akkor egy idő után Magyarországon
is feledésbe merül. „Minden alkalommal elhangzik, hogy az internálótábor bélyeget ragasztott településünkre, melyet soha többé nem
tudunk levakarni magunkról. Ma már azt gondolom, nem is kell! …Itt

Tájékoztató az önkormányzati adóhatóság
által kiküldött adófolyószámla-kivonatról
Nem a polgármesteri hivatal találta ki, hanem az adótörvények teszik kötelezővé, hogy akár 101 Ft-os adótartozásról
csekket küldjenek ki (a felhalmozódás elkerülése miatt)!
Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy 2013. október 15-étől az önkormányzati adóhatóság adófolyószámla-kivonatot postázott
azon adózók részére, akiknek folyószámlája 2013. szeptember
30-i állapotnak megfelelően 100,- Ft-ot meghaladóan egyenleget
tartalmazott.
A folyószámla-kivonat a 2013. szeptember 30-ig az adóhatósághoz beérkezett befizetéseket tartalmazza. Az adózás rendjéről szóló törvény értelmében azoknak az adózóknak, akik befizetési kötelezettségüket határidőre nem teljesítik, késedelmi
pótlékot kell fizetniük, mely a késedelmes napok alapján kerül
felszámításra. (Például nem március vagy szeptember 15-ig fizeti meg valaki a gépjármű adót, hanem csak következő hónap
elején. A „tartozást” az adóprogram számolja automatikusan.)
A folyószámla-egyenlegközlő kiküldésének lezárása, illetve
október 1. után beérkező befizetések feldolgozása folyamatosan történik, azonban a pénzforgalom feldolgozása a banki- és
postai bizonylatok rendelkezésünkre állása miatt néhány napos
átfutási időt igényel. Felhívjuk a hátralékkal rendelkezők figyelmét, hogy az adókötelezettség elmaradása végrehajtási cselekmény lefolytatatását vonhatja maga után, ezért kérjük szíveskedjenek jogkövető magatartással befizetési kötelezettségeiket
teljesíteni.
Adócsoport

szinte eredeti állapotban maradtak fent az épületek. Már csak emiatt is
kötelességünk felújítani, megmentetni, mementónak állítani… Ennek
érdekében létrehoztuk a Kistarcsai Internáltak Emlékére Alapítványt,
mely célként jelölte meg egy emlékmúzeum létrehozását a tábor területén, ahol rendhagyó történelem órákon ismerhetnék meg a mai diákok
történelmünk ezen homályos időszakát…”
Az ünnepi beszéd után Tamási Lajos: Piros vér a pesti utcán
című versét Orbán Gábor szavalta el. Az ünnepi megemlékezés
végén az egykori internáló tábor falánál koszorút helyezett el
az önkormányzat nevében Solymosi Sándor polgármester és ifj.
Juhász István alpolgármester, a kistarcsai intézmények vezetői,
a Simándy József Általános Iskola, a Recski Szövetség, az 56os Szövetség, a Kistarcsai Internáltak Emlékére Alapítvány, a
FIDESZ-KDNP kistarcsai csoportja, a Jobbik Magyarországért
Mozgalom, az MSZP helyi szervezete, a Kistarcsai Vállalkozók
Baráti Köre, a KIVÜ Kft., az 56-os Magyar Nemzetőrség és a
Fenyvesliget Egyesület.
A koszorúzás után a megemlékező ünnepség a Csigaházban
folytatódott, ahol Major László András tanár úr „Idegen” című egyfelvonásos drámáját láthatta a közönség. A két főszereplő Országh Péter és Udvardi Eszter volt, közreműködtek a Simándy
József Általános Iskola tanulói. A megdöbbentő történelem óra a
jelenben játszódott, de a múltat idézte. A drámai darab a diktatúra mellett, a liberális demokrácia visszáságaira is felhívta a figyelmet. Az előadás nagy sikert aratott. A közönség véleményét,
legtömörebben a szereplőknek és a szerzőnek gratuláló Somlai
József plébános foglalta össze „ennyire sohasem éreztem még a diktatúra aljasságát a környezetemben…köszönöm a tökéletes átélést”. Az
ünnepi megemlékezés a Szózat eléneklésével zárult
P.Gy.

Deáktanya programjai

2013. november 7. Györe Zoltán: Egy zeneszerző tevékenysége
2013. november 14. Makai Éva: A jóslás ősi művészete a tarot-kártya szimbólumai alapján
2013. november 21. Vass Benedek: Egy nyár Kanadában
2013. november 28. Mátyási József: Baltikumi kőrkép
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

november 7.	18.00-20.00 Közmeghallgatás
november 9.	20 éves a KIKE – találkozó a
Csigaházban
november 10. 9.00-13.00 Bababörze
november 16. 19.00-tól Nektár bál
november 12. KIKE Nemzeti Est
november 18. 9.00-12.00 Mesélő Muzsika
gyermekelőadás
november 21. 16.00-20.00 Nyugdíjas Katalin bál - nem csak
nyugdíjasoknak
november 23.	19.00-tól Erzsébet-Katalin bál – vállalkozók
jótékonysági bálja
november 28. 13.30-18.30 Véradás
december 1. Galambász kiállítás

Civilház

Ingyenes jogsegélyszolgálat az alábbi időpontokban 10.00-14.00
óra között! november 6., november 20.
További információ: Szilárdi László 06-28-507-147
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Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat
Közlemény

Kistarcsa Város Önkormányzata az
Emberi Erőforrások Minisztériummal
együttműködve 2014. évre kiírta a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot.
A pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal recepcióján vehető át vagy a honlapról
tölthető le.
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói
regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/
palybelep.aspx.
A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.
A pályázat csak a pályázati kiírásban
meghatározott csatolandó mellékletekkel
együtt érvényes.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2013. november 15.
Kistarcsa Város Önkormányzata

Még vannak
segítőkész emberek
Örömmel közöljük egy idős hölgy levelét, aki az újságon keresztül szeretné
megköszönni azt a segítséget, amit balesete pillanatában – állapota miatt - nem
tudott kellőképpen megtenni.
„Mindenkinek jól esik, ha segítenek rajta.
Hogy ez milyen igaz, azt én 2013. október
2-án, délután éltem át. Hazafelé tartottam és a
Zsófia-ligeti átjárónál biciklimmel elestem. Az
emberek segítőkészsége megható volt. Két szolgálaton kívüli fiatal rendőr és a zöldséges boltban dolgozó fiatalember pillanatok alatt mellettem volt. Hívták a mentőket, felsegítettek
egy székre és nagyon aggódtak. Balesetem elég
súlyos volt, de már otthon vagyok, igaz begipszelve, de egy jó tapasztalattal gazdagabban.
Szeretném megköszönni a fiatalemberek
kedvességét, figyelmességét. Kívánok nekik
erőt, egészséget és hogy ne változzon az emberekhez való viszonyuk.
Még egyszer köszönöm!”
Könyves Jánosné
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Egy 56-os műsor margójára.
Kedves Olvasó! Előre szólok, írásom elfogult lesz, és szókimondó. Elfogult, mert egy
olyan ember alkotásáról fogok beszélni, akit nagyra tartok, és egy olyan témáról melyben hajthatatlan vagyok.
Október 23-án ismét összegyűltünk a központban, hogy elhelyezzük az emlékezés
koszorúit. Majd innen átsétáltunk a Csigaházhoz, hogy megtekintsük a Laci bácsi (Major László ) által írt és rendezett darabot, melyet a Simándy József Általános Iskola diákjaival, és Országh Péterrel vittek színpadra. A „függöny felgördült” és Laci bácsi ismét
egy rendhagyó történelemórára vitt el minket.
A darab részleteibe nem mennék bele, hiszen hamarosan DVD-n is meg lehet majd
tekinteni, és nem akarom elvenni a felfedezés örömét azoktól, akik nem lehettek ott, és
pótolni szeretnék. Miért írom, hogy felfedezés? Azért, mert a darab tele van rejtett és
nem rejtett utalásokkal. A darab tanít, megmozgatja az agyat, és arra sarkall, hogy elgondolkodjunk az elmúlt hat évtizedről és a jelenünkről. Laci bácsi és diákjai egyaránt
kritikát fogalmaznak meg a múltrendszerrel és jelenünkkel kapcsolatban is.
A szocializmus több, mint négy évtizedes ámokfutását hajlamosak elfeledni azok is,
akik benne éltek, hát még azok, akik csak utána születtek. Mi nem tudjuk elképzelni,
milyen, amikor egy sötét autó az éjszakában elviszi az apukát, vagy az anyukát. Mi nem
tudjuk, milyen az, amikor álmodni sem mersz, mert még azt is ellenőrzik. Mi nem tudjuk
azt, milyen, amikor az életedet elvehetik csak azért, mert elmondtál egy „Mi atyánk”-ot.
De van, aki ezt tudja, van, aki a saját és szerettei bőrén tapasztalta, és ezt a tapasztalatot
át is kívánja adni, mert tudja, hogy ez az ő feladata. A mi feladatunk pedig az, hogy majd
mi is átadjuk a mi gyerekeinknek, hogy ez a borzalom ne ismétlődhessen meg.
Itt el is értünk a jelen kor kritikájához. A gyilkosok és árulók még mindig itt élnek
közöttünk, és milyen jól is élnek. Magas beosztásokban páváskodtak/páváskodnak,
havonta annyi pénzért, amit más évek alatt sem keres meg. Ők, akik ‘56-ban és nem is
olyan rég ismét közénk lövettek, kiáltanak diktatúrát, beállítva magukat ‘56 örököseinek. Igen, ők ‘56 örökösei, csak nem úgy, ahogy ők azt gondolják.
Ezek az emberek ma különböző (ál)emberjogi szervezeteken keresztül akarják nekünk ismét megmondani, mit mondjunk, és mit gondoljunk. A cél ugyanaz, csak az
eszköz változott. Ma a tanár, ha „Nagy Magyarországról” beszél, könnyen szemben
találhatja magát az egyik ilyen, nagyrészt külföldről támogatott szervezettel, vagy ha
vallási értékeket hangoztat, szintén célkeresztbe kerülhet.
A tanárok, és az őket segítő technikai személyzet az, aki történelmi múltunkat, hagyományainkat, és kultúránkat továbbadja a gyermekeknek, akik pedig továbbadják
az őket követőknek. Amennyiben nem akarjuk, hogy a történelem olyan rémei, mint
például Sztálin, Rákosi, vagy Kádár visszatérjenek, nem szabad, hogy a jövő generációit
képző szakemberek kezét megkössük.
Köszönöm Laci bácsi, hogy ismét tanítottál minket. Köszönjük ‘56 hőseinek, hogy
győzelemre vitték a forradalmat.
ifj. Juhász István

Batthyány utcában szilárd burkolatú út épül

A Batthyány utca még szilárd burkolattal
nem rendelkező részén október végéig
aszfalt burkolatú út épül. Az építési munkák ütemesen haladnak a csapadékvíz
elvezetők és a szegélyek készültségi foka
80 %-os. Az
építés során
az út alatti
c sapadékvíz
áteresz
is
megújul,
ami a jövőben
b i z t o s a b ba n
levezeti
az
APRÓHIRDETÉS

Termelői méz kapható! Kistarcsa, Holló u. 19
Tel: 06-30-869-5261

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

intenzív
csapadékvizet is.
Az útszakasz
mentén levő gyalogjárda egy része
is felújításra kerül. A beruházás
az
Önkormányzat

közreműködésével a LAVET Kft. közérdekű felajánlása mellett valósul meg.
Az út építése várhatóan két héten belül
befejeződik, az érintett lakosoktól és az
autósoktól addig is türelmet kérünk. A beruházás összértéke bruttó 18 millió Ft.
A forgalomba helyezést követően az
útszakasz porzás és sármentes lesz.
Az úttesten
kívül a gyalogosok
is
szilárd járdán
köz el ít het i k
meg a településközpontot.
Az
Önkormányzat az
útépítés megvalósításával egy régi ígéretét teljesíti, oly
módon, hogy az a település költségvetését
csak kis mértékben terheli.
Városüzemeltetési Iroda
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Elkészült Kistarcsa legnagyobb és
legkorszerűbb logisztikai bázisa

Az M0-ás körgyűrű mellett
található raktárbázis területén
október
11-én
adták át a város
egyik
legnagyobb logisztikai csarnokát.
A délután kettőkor kezdődőtt
ünnepségen
Solymosi Sándor és Vécsey László az átadáson
megjelent
Vécsey László Pest
megye 4-es számú Gödöllői Választókerületének országgyűlési
képviselője és Solymosi Sándor Kistarcsa polgármestere is. A tulajdonos Multiraktár-Assets Kft. az Új Széchenyi terv segítségével
valósította meg a 700 millió forintos beruházást. Támogatásként
200 millió forintot kaptak A megnyitó ünnepségen Adamcsek Angelika ügyvezető köszöntötte a vendégeket. Külön köszönetét fejezte ki a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásáért. Ezt követően a Nexus-Ép Kft. (generál kivitelező) képviseletében Gál Edit
átadta az épület kulcsát a vezetőségnek, akik ezután ünnepélyes
keretek között átvágták a nemzeti színű szalagot és átadták a csarnok épületet. Ezután Hegedűs Zoltán (Hegedűs-Ép Kft.-műszaki
ellenőr) egy prezentáción, kivetítőn keresztül bemutatta a csarnok
építését a kezdetektől az átadásig. A pályázat keretében egy modern csarnokot építettek két irodai blokkal és szociális helyiségekkel. A megnyitó végén a vendégeknek megmutatták az iroda
és raktár blokkot. A cégvezetés ezúton is köszöni partnereinek a
segítséget és a támogatást.

Épül a szennyvízcsatorna a Szabadság úton
Látványosan épül a
Szabadság úton a Petőfi utca és a Késmárki
utca közötti 156 méteres
szakaszon a szennyvízcsatorna. 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 hiányzó csatorna bővítését a környezetvédelmi és a közműfejlesztési
alapból
finanszírozzák. A kivitelezést a veresegyházi
székhelyű JUKO Építőipari és Szolgáltató Kft.
végzi, a beruházással
október 31-ig kell végezniük. A csatornaépítés
teljes bruttó 18 millió
forintos fedezetét az önkormányzat biztosítja.

Szeptembertől újra üzemel a KIVÜ Kft. honlapja

Július végén a szolgáltató technikai hibája miatt
nem lehetett elérni a honlapot. A műszaki hiba elhárítását követően szeptember első felében újraindították a KIVÜ Kft. oldalát. 
www.kivu.hu
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Október 6-án volt a városi búcsú
Október első vasárnapja a Rózsafüzér Királynője ünnepe, a Kistarcsai Katolikus Templom búcsúja. Az ünnepi szentmise október
6-án délelőtt fél 11-kor kezdődött, utána a kistarcsai hívők körmenettel emlékeztek meg azokra, akik valamikor itt éltek és templomot építettek. Idén is sokan kilátogattak a Búcsú térre, ahol most
is színes vásári forgatag és vidámpark fogadta az érdeklődőket.

A Fenyvesliget Egyesület október 12-én
szemétszedést, és növényültetést szervezett
Reggel 9 órakor találkoztunk a sportcsarnok előtt. A csapat egy
része elindult szemetet szedni, így a Raktár körút és a Fenyves

utca jelentős mennyiségű szeméttől szabadult meg, amit a KIVÜ
munkatársai hétfőn el is szállítottak. Eközben zajlott a közösségi
téren a tavasszal ültetett elszáradt növények pótlása és új örökzöldek telepítése. Kihelyeztünk még két hulladékgyűjtőt és egy
csodaszép szalonnasütőt, amit az esti órákban fel is avattunk.
Vass Ferenc Fenyvesliget Egyesület

Megkapta az elvi építési engedélyt a CBA –
elkészülhet a Raktár krt.-on a járda
A CBA Kereskedelmi
Kft. a kórház
előtti ingatlanra
2013.
október 7-én
megkapta az
elvi építési
keretengedélyt. A cég
még tavaly
vállalta, hogy
közérdekű
kötelezettség
terhére
az
Eperjesi utcai lakótelepig kb. 200 m hosszan járdát épít, valamint
elkészíti a Raktár körúton viacolorból a járda felét. Ezen járdaszakasz 50%-át az önkormányzat 2012. végén elkészítette. Solymosi
Sándor polgármester arra kérte a CBA Kft. ügyvezetőjét, hogy
még a tél beállta előtt a vállalt járdaszakaszt építsék meg. A polgármester kérését azzal indokolta, hogy a kérdéses járdaszakasz
közvetlenül nem kapcsolódik a CBA által létesítendő telekhez és
környezetéhez, ezért annak kivitelezése, a járdaépítés megrendelése az áruház építési projektjétől függetlenül is megtörténhet.
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Döntések a legutóbbi képviselő-testületi ülésről
2013. október 16.

Közcélú felajánlások
érkeztek a Szabadság
utcai járdaépítéshez a
zsófialigeti HÉV megállónál
A Szabadság úti járda
és gépkocsi kijáró építéséhez több vállalkozás
is jelezte csatlakozási
szándékát. A Zöld ABC
előtti szakasz kialakításához
Skolnikovics
Előtérben ifj. Juhász István alpolgármester
Zsolt egyéni vállalkozó
nettó 350.000 Ft-tal, az
Anreor Bt. 100.000 Ft-tal, a Gödöllő COOP Zrt. 400.000 forinttal
járul hozzá. A vállalkozások az egyszeri támogatást ellenszolgáltatás nélkül nyújtják.
Megalapították a „Kistarcsa Város… Év Sportolója/Év Sportcsapata” címet
A városi kitüntetéseket szabályozó rendeletet legutóbb 2009-ben
szabályozták. Ezzel a módosítással újra elismerhetik a kistarcsai
lakóhellyel rendelkező sportolók vagy kistarcsai székhellyel rendelkező sportszervezetekhez tartozó sportcsapatok munkáját.
Az elismerő címre a település azon sportolói vagy sportcsapatai terjeszthetők fel, akik (vagy amelyek) az elismerő címre történő felterjesztés évét megelőző évben vagy években olimpián,
paralimpián, világ- vagy Európa bajnokságon, egyéb nemzetközi,
vagy országos versenyen, csapatsportágakban, vagy egyéni sportágakban kiemelkedő eredményeket érnek el.
Megalapították a „Kistarcsai Gyermekekért” címet
A pedagógusok elismerő címére azon pedagógusok terjeszthetők fel, akik legalább 5 éve az önkormányzati fenntartású vagy
működtetésű nevelési-oktatási intézményben dolgoznak és kiemelkedő eredményt értek el a városban az oktató-nevelő munka, vagy a tehetséggondozás területén és magas fokú pedagógiai, szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerű
és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában valamint
alkalmazásában és példamutató magatartást tanúsítanak a közösségi és magánéletben is.
Vagyonvédelmi kamerát létesítenek a Simándy József Általános Iskola területén
A Magyar Labdarúgó Szövetség segítségével az Önkormányzat
egy új műfüves labdarúgó pályát alakított ki az iskolai területén. A kamerát a műfüves pálya védelme érdekében szerelnék
fel. A Kistarcsai Rendőrőrs vezetője szerint a rendőrök munkáját
is segítené a kamera, ugyanis éjszaka engedély nélkül az ingatlan területére belépő személyeket könnyebben azonosíthatnák.
A kamerarendszer kiépítésével a Pestor Biztonsági Szolgálat Kftét bízták meg. A beruházás kb. 600.000,- forintba kerül.

Közmeghallgatás
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2013. november 7-én (csütörtökön) 18.00 órától 20.00 óráig
közmeghallgatást tart
a Csigaházban (2143 Kistarcsa, Deák F. u. 1.),
melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Kérdéseiket e-mailben, postán, illetve a Polgármesteri
Hivatalban elhelyezett gyűjtőládába - 2013. október 31-ig - lehet
eljuttatni, vagy a helyszínen szóban feltenni.
Cím: Polgármesteri Hivatal - Közmeghallgatás Kistarcsa, Szabadság u. 48.,
e-mail cím: hivatal@kistarcsa.hu
Solymosi Sándor polgármester

Módosították a Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról
szóló önkormányzati rendeletet
Az előző rendeletet 2006. XI. 15-én szavazták meg. Azóta több
olyan változás is bekövetkezett, amihez az eredeti jogszabályi
már nem volt egyértelmű. A helyi szociálpolitikai kerekasztalnak évente legalább egy alkalommal kell ülést tartania. Tagjai
a helyi önkormányzat, illetve a társulás területén szociális intézményeket működtető fenntartók képviselői, továbbá a helyi
rendeletben meghatározott szervezetek képviselői lehetnek.
Eladták a Széchenyi 88-90. alatti társasházi ingatlant
A képviselő-testület Szőke Judit (2143 Kistarcsa, Mirtusz u. 9.)
pályázatát elfogadta és a Széchenyi u. 88-90. szám alatti romos
társasházi ingatlanban lévő albetétek együttes vételárát 5 millió Ft-ban állapította meg.

Uvacsek Csaba, Juhász József, Márkus József,
Zsiák Balázs és Zsiák Péter
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A „Kistarcsai Internáltak Emlékére” Alapítvány egy emlékmúzeumot szeretne
Október 19-én történelmi emléknapot szerveztek
létrehozóit. Név szerint: Méhesné
Horváth Erikát, Solymosi Sándort,
ifj. Juhász István alpolgármestert,
Juhász Istvánt, Csaja Jánost, Zsiák
Pétert és Zsiák Balázst. Külön kiemelt két alapítót, Gacsályi Ádámot és Szilárdi Lászlót, akik
nagyban hozzájárultak az
internáló táborban történt
események felkutatásában.
Az alapítvány kuratóriumában dolgozik még Tóth Borbála és Simó Zoltán. A célkitűzéseiket - az emléktábor
létrehozását, a meglévő épü- A tábort Szilárdi László mutatta be az érdeklődőknek
letek felújítását, az emléktáborban múzeum és könyvtár, vala- Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Lemint interaktív bemutatótermek (pl. véltárának levéltárosa előadásában a Maállandó kiállítás, konferencia vetítő gyarországon működtetett internáló táboterem, élő történelem órát bemuta- rokról tartott egy tájékozatót. Külön kitért a
Ez az épület megőrizte eredeti „szépségét” tó terem) kialakítását, az internáló kistarcsai táborra, ahol 1949 és 1953 között
tábor történetének, az ott zajlott és 1956 után közbiztonsági őrizet címen küpolgármester, a képviselő testület tagjai és események bemutatását, feldolgozását, a lönösen kegyetlen módon bántak a fogvakapcsolódó dokumentumok, tárgyak gyűj- tartottakkal.
Somlai József ny. plébános, címzetes apát.
Gacsályi Ádám, alapító tag előadásában
Az internáló tábor hasznosításának egy tését és kiállítását - fokozatosan szeretnék
elmondta, hogy egyre több dokumentum
része lehetne az emlékmúzeum létrehozá- megvalósítani.
kerül a múzeumot létrehozó munkasa. Ehhez a pénzt részben az alapítcsoport birtokába. Az 56-os forradalom
vány biztosítaná. A várost és az intermegtorlásakor a tábor területén kb.
náló tábort bemutató film levetítése
10 000 embert zsúfoltak össze. Kutataután Solymosi Sándor polgármester
tásaikról hamarosan egy tanulmányt
megnyitó beszédében elmondta: az
fognak megjelentetni.
alapítvány létrehozásával az a célja a
Zsákai Piroska, akinek családtagjai
városnak, hogy emlékezésre alkalmas
az 50-es években kerültek internáló
körülményeket teremtsen az áldozatok
táborokba, megdöbbentő történeteket
és hozzátartozóik számára. A jövőben
mesélt a táborok belső, kegyetlen életéaz emlékmúzeumban az Andrássy út
ről. A most már nyugdíjas pedagógus
60-hoz hasonlóan - rendhagyó történe8 éves volt, amikor édesanyjával és 3
lem órák keretében mutatnák be a kor
éves öccsével együtt a Hortobágyra
eseményeit. Reményét fejezte ki, hogy A közönség soraiban Vécsey László és Solymosi Sándor
telepítették. Édesapját már korábban
a megvalósításhoz sok támogatót tudA támogatásokat nem tétlenül várnák. magukkal vitték az ávósok, ő Kistarcsán
nak majd megnyerni.
Vass Ferenc az alapítványi kuratóriu- Több akciót is szerveznek, ilyen lesz kora keresztül Recskre került. Összeesküvőkmának elnöke bemutatta az alapítvány tavasszal pl. egy kerékpáros országos nek tekintették őket, mert Hatvanban, ahol
éltek, segítették a ferenadománygyűjtő túra.
ces barátokat. Márpedig
Ezen olyan polgármesakkor a hatalom már a
terek vesznek majd
szerzetesrendek feloszrészt, akik anyagilag
latására készült.
is támogatják az alaA történelmi emlékpítvány célkitűzéseit
nap az internáló tábor
és vállalják azt, hogy
bejárásával zárult. Az
kerékpárra ülnek, és
érdeklődőket
Szilárdi
áttekernek a következő
László az emlékmúzetelepülésen lévő adoumot létrehozó munmányozó polgármeskacsoport vezetője katerhez. Szeretnék még
lauzolta. A „Kistarcsai
a helyi vállalkozók és a
Internáltak Emlékére”
lakosság összefogását
Alapítvány
tevékenyis kérni. A támogatók
ségéről
folyamatosan
nevét a tábor területén
beszámolunk a Kistarlévő „támogatói” emcsai Híradóban és részlékfalra vésik majd fel.
letesen tájékozódhatnak
Bank Barbara törtémajd a hamarosan indunész (Magyar Arany
ló honlapjukon is.
Érdemkereszt kitün- Zsákai Piroska, a kegyetlenkedésekről
Bank Barbara történész az
internáló táborokról beszélt
Polgár
tetés birtokosa), az is megemlékezett
A Csigaházban nagy érdeklődés kísérte a
programot. A meghívott vendégek között
ott volt Vécsey László a Pest megy 4. számú
Gödöllői egyéni választókerületének képviselője, az alapítvány létrehozói, Solymosi
Sándor polgármester, ifj. Juhász István al-
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Végeztek a Tölgyfa Óvoda bővítési munkálataival
Szeptember 30-án megkezdődött a műszaki átadás
A vállalt határidőre végzett az óvoda bővítésével a VB-Tölgyfa Juhász István a Pénzügyi Bizottság elKonzorcium. A beruházás az Új Magyarország Fejlesztési Terv- nöke és Hadnagy Zsolt aljegyző. Varga
ben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Program keretein Tamás a VB-Tölgyfa Konzorcium vezebelül valósult meg. („Tölgyfa Óvoda fejlesztése” című pályázat, tője elmondta, hogy az óvoda bővítése,
KMOP—4.6.1-11- 2012-0011) A Támogatási Szerződés szerint a felújítása teljesen elkészült, felvettek
projekt eredetileg 126 millió 305 ezer Ft-ba került volna, mely- egy hibajegyzőkönyvet. A hiánylista
nek fedezetét 95%-ban EU-s támogatásból, 5%-át pedig saját for- szerint a hibákat legkésőbb október 25rásból biztosította volna az önkormányzat. A végső beruházási ig kijavítják és a fűtést is beüzemelik.
költség 45 millió 867 ezer Ft-tal emelkedett, mert a testület által (szerk. megjegyzés Ezt határidő előtt
elfogadott kivitelezésre-eszközbeszerzésre vonatkozó nyertes teljesítették, a műszaki átadás ezzel
közbeszerzési ajánlat végösszege módosult. A különbözetet a 2013. október 17-én befejeződött.)
Az óvoda teljes átadására azonban
képviselő-testület csak hitel felvételével tudta biztosítani. Így a
még várni kell, mert a régi épület- Varga Péter és Solymosi
beruházás teljes költsége 172 millió forintra nőtt.
Szeptember 30-án megin- szárny felújítását csak ezután tudja el- Sándor az átadáson
dult a műszaki átadás-átvé- kezdeni a KIVÜ Kft.
Villám Péter az Önkormányzat műszaki irodájának munkatártel. A bővítéssel olyan fontos
fejlesztések valósultak meg, sa elmondta, hogy szeptember 26-án kötötték meg a szerződést
mint egy új, 20 férőhelyes a KIVÜ Kft.-vel. A szerződés szerint az óvoda régi épületében el
csoportszoba
kialakítása, kell végezni a teljes villanyszerelést, a burkolatok cseréjét, festeni
konyha átalakítása, orvosi kell, a vizes blokkban mosdókat kell kicserélni, az udvarban hátra
szoba, öltözők, mosdók, zu- van még a járdaépítés, viacolor járda készül. A felsorolt munkák
hanyzók kialakítása, magas átadási határideje a munkaterület átadását követő hatvanadik
Az óvoda fő homlokzata tető kiépítése, homlokzati nap. A területet a KIVÜ szeptember 27-én átvette, tehát a várható átadás végső határideje novemnyílászárók cseréje,
ber 26. napja. Annak érdekében,
a homlokzat hőszigetelése és színezése, kazánok cseréje, a
hogy gördülékenyebben menjen a
bővített rész komplex akadálymentesítése, mozgássérült
munka a KIVÜ Kft. alvállalkozóparkoló kialakítása. Szeptember 30-án jelen volt Varga
kat is bevon a munkálatokba. Az
Tamás a VB-Tölgyfa Konzorcium vezetője, a beruházás
építkezéssel kapcsolatos aktuális
másik irányítója Boros László a Boros Kft. ügyvezetője,
információkról bővebben a www.
Füzesi Gábor az önkormányzat műszaki ellenőre, Villám
kistarcsa.hu és a www.tolgyfaovi.
Péter az Önkormányzat műszaki irodájának munkatárhu.honlapon lehet tájékozódni.
sa, Solymosi Sándor polgármester, ifj. Juhász István al
P.Gy.
polgármester, Ratimovszky Tiborné az óvoda vezetője, Így néz ki az új kazánház

Idén november 23-án rendezik meg a jótékonysági Erzsébet-Katalin bált
Ebben az évben a templomsétány adventi díszkivilágítására gyűjtenek
A Vállalkozók Baráti Köre november 23-án
szombaton este hét órától az önkormányzattal
közösen szervezi meg a rendezvényt. Ebben az
évben a templomsétány adventi díszkivilágítására gyűjtenek. Az első jótékonysági ErzsébetKatalin bált 2011 novemberében rendezték meg.
Akkor a bál teljes bevételét – 750 ezer forintot – a
katolikus templom előtti sétány és park felújítására ajánlották fel. Juhász Istvánt a Vállalkozók
Baráti Körének elnökét - aki egyben az önkormányzat Pénzügyi Bizottságát is vezeti - az előkészületekről kérdeztük.

rögtön a bál elején, a vacsora után tervezzük a szórakoztató műsorunkat. Itt szeretnénk helyi tehetséges fiatalokat is bemutatni, de szakítva az eddig
kialakult hagyománnyal most nagyobb hangsúlyt
kapna a humor, ezért meghívtuk Maksa Zoltán humoristát. Természetesen Erzsébet és Katalin nevű
vendégeinket most is felköszöntjük. A műsor után
kezdődne a táncos mulatság, a zenét a Prestige
Band zenekar szolgáltatja. Őket legutóbb a Kakasfőző fesztiválon láthatták Kistarcsán. Tavaly annyi
tombola ajándékunk volt, hogy nem győztük kisorsolni. Reményeink szerint idén még több ajándékunk lesz. Éjfélkor a tombolajegyeket vásárlók
fődíjként wellness hétvégét és üdüléseket nyerhetMár a felvezetésből kiderült, hogy idén milyen Juhász István főszervező
nek. Belépőjegyet 3500 Ft-ért lehet igényelni, ami
célok motiválják a vállalkozókat!
A Vállalkozók Baráti Körének az első komolyabb felajánlása – a tartalmazza majd a vacsorát, de ennek egy része már a jótékonyváros karácsonyi díszkivilágítása - még megalakulásunk évében sági pénzalapunkat gyarapítja. Jegyeket korlátozott számban a
2006-ban volt. Természetesen azóta a villanyoszlopokra kerülő helyszínen, vagyis a Csigaházban lehet megvásárolni. Tavaly 180
izzósorokat kiegészítettük és cseréltük. Két évvel ezelőtt a katoli- jegyet adtunk el, de ekkora létszám mellett már kényelmetlen a
kus templom előtti sétány és park felújítására ajánlottunk fel egy Csigaház, ezért idén csak 150 fősre tervezzük a bált. Érdemes tenagyobb összeget. Ennek a közparknak a fejlesztésére még lehet hát előre megvásárolni a jegyeket, mert a helyszínen előfordulhat,
költeni, ezért döntöttünk a templomsétány karácsonyi díszkivi- hogy már nem lesz. A belépőket elővételben a Vállalkozók Baráti
Köre elnökségi tagjainál, ifj. Juhász Istvánnál, a Györgyi Virágüzlágítása mellett.
letben és nálam személyesen vásárolhatják meg. Sok szeretettel
A bál lebonyolításában terveznek-e változást?
Polgár
Igen, szeretnénk a rendezvény elejét egy kicsit felpörgetni. Most várunk minden érdeklődőt!
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Görhönyfesztivál és Kulturális Hét
(szeptember 16-22.)

A Kistarcsai
Kult urális Egyesület
immár tizenkettedszer rendezte
meg a több művészeti ágat felvonultató
kulturális hetet és tizedszer a programsorozatot záró Görhönyfesztivált.
A kulturális rendezvény szeptember
16-án hétfőn este a hagyományoknak
megfelelően a katolikus templomban
egy koszorúzási ünnepséggel kezdődött.
A kulturális héten - kedd kivételével minden nap egy-egy program várta az
érdeklődőket. Az egyházzenei esten az
orgona játszotta a főszerepet. Szeptember
18-án szerdán a Simándy Általános Iskolában megrendezett kamara és dalesten
a Simándy Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézményben tanító zenetanárok adtak koncertet.
Szeptember 19-én csütörtökön a Deáktanya ismeretterjesztő előadása keretében
ezúttal a KIKE-sek egy csoportja tartott
élménybeszámolót karlováci (Horvátor-

Ügyességi vetélkedő
a gyerekeknek

A görhönysütés győztese a
Simándi Általános Iskola

Egy szövőszék működés
közben

szág) útjukról, amely egy multikulturális
ifjúsági találkozó volt és ők a mozaikozást
népszerűsítették.
Szeptember 20-án pénteken színházi
napot tartottak. Hét nap Konstancában
címen egy külhoni történet feldolgozását
mutatta be a Kerepesi Székely Kör. A darabban magyarokat soroznak be - más
ország érdekeit védve katonává. Ezt követően a Hétköznapi Broadway Hősök,
Szmatana Andrea növendékei adtak elő
musical részleteket.
Szeptember 21-én szombaton volt a
legnagyobb sürgés forgás, ugyanis a Süssünk görhönyt! – Krumplifesztivál Kistarcsán című gasztrokulturális program
évről évre több száz érdeklődött vonz a
Csigaház előtti térre. Ez most is így volt.
Ezen a napon a Kistarcsai Kulturális Egyesület rendszeresen rendez nemzetiségi
folklórtalálkozókat. Egyik évben Pántlika
címmel multietnikus, a másikban Tulipán
címmel országos szlovák találkozóra gyűlnek össze a meghívottak. Most a Tulipán
– Országos Szlovák Folklórtalálkozó volt
soron. A fesztiválon fellépő csoportok az
országban élő szlovák kisebbségeket
képviselték. (Nagyatracsai Hagyományőrzők, Labdarózsa menyecskék Vácrátót,
Sarkantyú Tánccsoport Kerepes, Rákoskeresztúri Hagyományőrzők Budapest,
Báló Lipót Népdalkör Csömör-Cinkota,
Pannónia Hagyományőrzők Kistarcsa, Pannónia Gyerekcsoport Kistarcsa,
Venčok Népdalkör Nagytarcsa, Kéknefelejcs Népdalkör Kistarcsa, Szalkai
Hagyományőrzők Ipolyszalka, Kerepesi Hagyományőrző Pávakör, Bánki hagyományőrzők, Kiskőrösi Szlovák Népdalkör, Zöldkoszorú Hagyományőrzők
Ecser, Muskátli Hagyományőrzők Csővár, Lipa Folklór Egyesület Budapest)
A délelőtti programban felépett a Szeretet Dalkör is. Az együttesek a színpadi
szereplésen túl részt vettek a színpompás zenés-táncos felvonuláson is. A zárórában a perbáli Dicke Schwane Zenekar
játszott.
A görhönysütő versenyre kilenc csapat nevezett. Ezen Frantisek Salaj önkormányzati képviselő vezetésével indult a szlovák testvértelepülés Belusa
csapata is. A zsűri (Gyurcsi Lajos, Simon
Géza, Hirmann Attila) a délutáni eredményhirdetéskor a képzeletbeli dobogó
legfelső fokára a Simándy Általános Iskola csapatát szólította a tárkonyos, csípős, zöldhúsos, fokhagymás ízesítésű
görhönyükért. A győztes egy 4 személyes görög szállás lehetőséget is kapott
az Andromeda Traveltől. A tavalyi első
Pityókások a második helyre szorultak, a harmadik helyen a KIKE csapata
végzett. Változatos és sokrétű program

várta a térre kilátogatókat. Volt népi- és
iparművészeti vásár, kézműves foglalkozás, ügyességi és szellemi játék. Sokan
voltak kíváncsiak a programot színesítő - a
szlovákiai magyar partnerszervezet által
bemutatott szövőszékre, de folyamatosan
sorakoztak az érdeklődök a mini pálinkafőzdénél, ahol kóstolni is lehetett.
Szeptember 22-én vasárnap délután a
Kulturális Örökség Napjai alakalmából
idén a város területén található kőkereszteket látogatták Csaja János vezetésével
egy séta keretében.
Ezen a délutánon avatták fel a Simándy
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat bejáratánál Szabó Kata keramikus
művész nagyszerű alkotását a Kossuthdíjas Simándy József operaénekes domborművét is. A Dallamfa című kompozíció
újabb emléket állít a nagyszerű művésznek. A domborművet Kereszti Ferenc a
KIKE elnöke leplezte le. A KIKE kulturális
hét a Simándy téren a Simándy szobor koszorúzásával fejeződött be.
Polgár

Így is lehet görhönyt
sütni…

Vásárosok
utcája

Zenés-táncos felvonulás
Kistarcsa utcáin

kistarcsai híradó 

intézményeink

Újabb sikeres Ruhagyűjtő Kampány,
ez már a „MÁSODIK”!
Szeretnénk hagyományt teremteni!
Az Alapszolgáltatási Központ Családsegítő Szolgálata 2013.09.01. – 09.30. közötti időszakra meghirdette II. Ruhagyűjtő
Kampányát.
Felhívásunkra, most még többen reagáltak, mint az I. kampányban. Örömmel
és köszönettel vettük és adjuk tovább
a sok hasznos holmit, főként a sok-sok
gyönyörű gyermekruhát, cipőket, lakástextíliát, tanszereket, bútorokat, babakocsit, játékot.
S most beszéljenek a számok:
20 családtól kaptunk összesen kb. 17 zsáknyi ruhaneműt, cipőt, törölközőt, ágyneműhuzatot, tanszereket, játékot.
Név szerint említjük meg azokat az adományozókat, akik hozzájárultak a nevük
újságban történő megjelentetéséhez:
Csóka László, Dancsa Zoltán, Dernov icsné
Tanács Anna, Dobiné Juhász Éva, Dolhai
Attila, Gulyás Sándorné, Márkuj Erika,
Miskolczi Tibor, Pacsai Imre, Törőcsikné
Murár Edit.
Külön köszönjük azoknak a „rokonoknak”, idős szüleiket látogató „gyerekeknek”, ismerősöknek és barátoknak a közreműködését, akik nem Kistarcsán élnek,
de személyes kapcsolataink révén mégis

intézményünket és ezáltal a kistarcsai rászorulókat részesítik előnyben adományaikkal.
Ebben az évben az utolsó „megmozdulásunk” egy nagyszabású, karácsonyi
élelmiszeradomány gyűjtő kampány lesz.
Kérjük novemberben és decemberben is
olvassák el intézményünk további újságcikkeit, felhívásait.
S most engedjék meg, hogy egy egészen személyes tapasztalatot osszak meg
Önökkel. Nagy öröm és igazán megható
pillanat volt számomra a kampány során
olyan emberekkel találkozni, akikkel valamikor családgondozóként sok-sok ideig
együtt dolgoztam. Most adományozóként
ők is tudnak és akarnak segíteni másokon,
s fontosnak tartják így megköszönni a családjuknak nyújtott segítséget.
Köszönöm szépen a II. Ruhagyűjtő
Kampányban való közreműködésüket
minden munkatársam nevében!
…Ne feledjék minden szép és hordható aprócska ruhadarab, megóvott cipellő,
egy csinos táska, egy mesekönyv vagy
egy helyes plüssmaci mások számára igazi kincs…
Marlok Mónika
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Az idősek világnapját október
3-án és október 10-én ünnepelték
Idén is két napon rendezte meg a Város
Önkormányzata a Csigaházban az idősek
világnapját. Október 3-án és október 10-én
délután vendégelték meg a szépkorúakat.
Október 3-án Solymosi Sándor polgármester külön köszöntötte a megjelenteket.
A két ünnepségen megjelent ifj. Juhász István alpolgármester, Juhász József, Méhesné Horváth Erika, Uvacsek Csaba és Csaja
János képviselő. Most is saját „gyártású”
műsorral lepte meg a Nyugdíjas Klub és
a dalkörök a megjelenteket. A műsorban
először Pósa Lajos: Ősszel című versét Hajdú Annuska szavalta el, majd egy Pa-dö-dö
paródiát adott elő Csendes Annus néni és
Rapavi Marika néni. Fellépett a Szeretet
Népdalkör, a Kéknefelejcs Népdalkör és
a Rozmaring Együttes, továbbá énekelt a
Szeretet duó. A vacsorát most is Benyik
Mihályné készítette, a sört a Fidesz helyi
csoportja ajánlotta fel. A vacsorát követő
táncos rendezvényen a Klass-duo játszott.

A Szeretet Dalkör

FILMKLUB az
Alapszolgáltatási Központban
Az Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálata 2013.
szeptember 9-től minden hónap második hétfőjén 15 órai kezdettel „Ajánlott irodalmi művek filmen 5-8. osztályos tanulók részére” címmel filmklubot indít gyerekeknek
A Filmklub programja 2013. szeptember - 2014. május között:
2013. szeptember 9. hétfő - (5. osztály részére)
Fekete István: Tüskevár
2013. október. 14. hétfő - (6. osztály részére)
Gárdonyi Géza: Egri csillagok
2013. november. 11. hétfő - (7. osztály részére)
Alexander Dumas: Monte Cristo grófja
2013. december. 9. hétfő - (8. osztály részére)
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
2014. január. 13. hétfő - (5. osztály részére)
Erich Kästner: A két Lotti
2014. február. 10. hétfő - (6. osztály részére)
Jack London: A vadon szava
2014. március.10. hétfő - (7. osztály részére)
Jókai Mór: Szegény gazdagok
2014. április.14. hétfő - (8. osztály részére)
Erich Kästner: A repülő osztály
2014. május. 12. hétfő- (8. osztály részére)
Móricz Zsigmond: Árvácska
Szeretettel várunk minden mozirajongó tizenévest a vetítésekre!
Helyszín: 2143 Kistarcsa, Batthyány u. 2/a.
Elérhetőség: +36-20 568-7498

Simándy József Általános Iskola
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.
Telefon: 28/470-390, 28/470-690
Fax: 28/470-845
e-mail: info@simandyaltiskola.hu

MEGHÍVÓ
Az iskolánkat támogató alapítvány javára a szülői
közösség

bált rendez,

amelyre ezúton szeretettel meghívjuk Önt és kedves
családját.
Időpont: 2013. november 16. 19 óra
Helyszín: Kistarcsa, Csigaház
A bál célkitűzése: újabb öltözőszekrények kialakítása
Bővebb információ: Horváth Böbe SzMK elnök
telefonszám: 06-70-630-09-39
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Önkormányzati Hírek
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Megújult a Gesztenyés Óvoda udvari faháza
2013. szeptember 21-én reggel
9 órakor lelkes, tettre kész kiscsapat érkezett a Városi Óvoda
Gesztenyés Óvodájának udvarára. Szerszámládák, létrák,
csiszológépek, festékek, ecsetek, kesztyűk kerültek a zöld
gyepre. Rövid időn belül a szorgos kezek álltak neki az udvari játéktároló faház és mosdó
fafelületének
csiszolásához.
Több órás csiszolás után, kora
délután elkezdődhetett a faház
festése. Míg a szorgos kezek a
faházat újították, néhány kolléga az ebédről gondoskodott.
A bográcsban paprikás krumpli készült a dolgozóknak. Dél-

után négy órára a faház megújult, és elkészült. A kiscsapat
szívesen és örömmel tette dolgát, és áldozta idejét óvodánk
megsegítésére.
A csapat Szigeti Tamás
Tölgyfa Óvoda - Katica csoportos apuka szervezésével és
irányításával jutott el a Gesztenyés Óvodába, csapatának tagjai pedig céges kollégái, a HILTI
Hungária Szolgáltató Kft. Budapesti Kirendeltségének munkatársai voltak.
Ezúton is köszönjük a lehetőséget, és lelkes munkájukat a
Gesztenyés Óvoda dolgozói és
óvodásai nevében.

Ünnepi szemétszállítás

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

Eredeti időpont:

Új időpont:

2013. november 1. péntek

2013. október 31. csütörtök

kistarcsai híradó
híradó

közérdekű
Önkormányzati
információk
Hírek

FELHÍVÁS - Időskorúak védelmében

A bűncselekmények elkövetői rendszerint
kihasználják, hogy az időskorú áldozatok
szinte minden esetben jóhiszeműek, hiszékenyek, legtöbbször egyedül élnek. Az óvatosság, túlzott bizalom még mindig gyakori áldozati magatartás. Az idősebb emberek
korukból, egészségi állapotukból, életmódjukból, szokásaikból adódóan könnyebben
megtéveszthetőek, mint az átlagos középkorú személyek. A tanyavilágban élő idős
emberek sajátos helyzetük miatt jobban
igénylik a szolgáltató gondoskodást.
Figyeljünk oda idős embertársainkra, legtöbbször a (szubjektív) biztonság megteremtése nem pénz, sokkal inkább az óvatosság, és odafigyelés kérdése!
Az alkalmi, illetve a zseblopás, mint a
legtöbb bűncselekmény megelőzhető, elkerülhető, de mit is tehetünk?
Amikor bevásárlásra indulunk, figyeljünk
oda, ne hagyjuk személygépkocsink utasterében értékeinket, gépkocsink ajtaját és
ablakait ne felejtsük el bezárni!
Bevásárlásainkat lehetőség szerint a nappali órákban végezzük.
- Ideális elkövetési terepet jelentenek az
alkalmi tolvajok számara a zsúfolt terek, a
bevásárlóközpontok, a piacok, a tömegközlekedési eszközök, lehetőség szerint kerüljük el ezeket a helyeket, vagy legyünk sokkal elővigyázatosabbak a megszokottnál.
- Vásárlás alkalmával ne tegyük ki a táskánkat, vagy a pénztárcánkat a pultra.
- Értéktárgyainkat, bankkártyánkat, mobiltelefonunkat, iratainkat ne tegyük a bevásárló kosár tetejére.
- Értékeinket ne vigyük magunkkal sétáláskor, vagy bevásárláskor, ha mégis
magunknál tartjuk, tegyük azokat a belső,
lehetőleg zárható zsebünkbe, vagy a tás-
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kánk belső rekeszébe.
Mobilszámon hívható a Kistarcsai Rendőrőrs járőre
Szorosan fogjuk táskánkat a testünk mellett, de A Kistarcsai Rendőrőrs járőre az alábbi telefonszámon érheinkább előttünk.
tő el: 06-70-263-4334. Amennyiben bármi bejelentenivaló- Soha ne tartsuk bank- juk lenne, kérjük a fenti számon tegyék meg
kártyánk mellett a PIN
Tisztelettel: Ignéczi József r. őrnagy őrsparancsnok
azonosító kódot. Az elkövető akár a teljes hitelkeretünket is felveheti az ATM automatából! személyt, szereltessünk a bejárati ajtóra,
A pénzkiadó automata által kiadott kont- (vízszintesen felszerelt sínnel) láncot, illetroll szelvényt azért tegyük el, mert infor- ve széles látókörű optikai kitekintő „szemet”. Ha bármely szolgáltatótól (kábeltévé,
mációkat tartalmaz folyószámlánkról!
- Idegen személy felkérésére ne váltsunk elektromos, gáz szolgáltató, stb.) keresnek
minket, kérjük el a hivatalos minőségét
fel pénzt!
- Amennyiben tetten értük a zsebtol igazoló igazolványt. Kétség esetén kérjünk
vaj(oka)t hangosan kérjünk segítséget a visszajelzést a szolgáltatótól arra vonatkoközelben tartózkodó személyektől! Soha ne zóan, hogy valóban küldtek-e munkatársat
hozzánk! Ha ismeretlen rendőrnek, illetve
szálljunk szembe a támadó(k)val!
hivatalos személynek adja ki magát, minHa mégis, a legnagyobb odafigyelés mel- den esetben kérje el az arcképes igazolványát!
lett is áldozatok lettünk:
- Ha az irataink mellett a lakáskulcsukat - Amennyiben anyagi lehetőségeink megis elvitték, azonnal cseréltessük le a zára- engedik, szereltessünk több ponton záródó
zárszerkezetet a megfelelő szilárdságú bekat!
- Ha bankkártyánkat vitték el, sürgősen járati ajtónkra, valamint a lakásunk védelmét fokozzuk egy elektromos mozgás, illettiltassuk le azt!
ve nyitásérzékelő riasztó berendezéssel.
Mit tegyünk lakásunk, birtokunk védel- - A bejárati ajtóra és a névtáblára ésszerű
csak a vezetéknevünket kiírni.
mében?
- A besurranásos lopásokat jellemzően - Ne nyissunk ajtót éjszaka, ha szokatlan
földszinti lakásoknál, illetve családi házak- zajt hallunk is, inkább hívjuk a rendőrsénál követik el, érdemes befektetni a bizton- get!
ság érdekében. Szereltessünk fel rácsot a - Törekedjünk jó viszonyt, barátságos légföldszinti ablakokra, a bejárati ajtót pedig kört kialakítani szomszédainkkal, ha költartsuk mindig zárva, még akkor is, ha ott- csönösen vigyázunk egymás tulajdonára,
hon tartózkodunk! Ne felejtsük az ajtó zár- számos bűncselekményt előzhetünk meg.
jában a kulcsot!
- Amennyiben elhagyjuk otthonunkat, Ha mégis észleltük, hogy sérelmünkre laellenőrizzük szisztematikusan, a nyílászá- kásbetörés történt:
rókat, azokat mindig csukjuk be! A kulcsot
pedig, ne rejtsük el a házunk, lakásunk kö- - Azonnal értesítsük a rendőrséget, ne
várjunk reggelig!
zelében!
- Cs e nge té skor, - A helyszínt ne változtassuk meg, ne tamég az ajtó kinyitá- karítsunk, ne töröljünk le semmit!
sa előtt ellenőrizzük Elérhető segítség: 107, 112
Gödöllői Rendőrkapitányság
le a minket kereső

ÓVAKODJON A HÁZALÓ
KERESKEDŐKTŐL!

Kérjük saját maga érdekében ne vásároljon a házaló személyektől semmit!
- Az önkormányzat nem osztogat ingyen krupmlit, hagymát, akciós termékekkel sem keresi fel Önt.
- A háziorvos nem küld ügynököt olcsó gyógyászati segédeszközök árusításával.
- A szolgáltatóktól nem keresik fel Önt előzetes jelzés nélkül a
mérőórák leolvasása céljából.
Ne higgye el amit állítanak, mert könnyen bűncselekmény vagy
szabálysértés sértettjévé válhat!
Az ilyen esetekben, akkor cselekszik a legjobban, ha a házalókat elküldi, majd értesíti a családtagját, a Kistarcsai Rendőrőrsöt a 28-470-801-es vagy a Gödöllői Rendőrkapitányságot a
28-524-600-as telefonszámon. Nyomatékosan kérjük Önöket,
hogy ne engedjenek be senkit a lakásukba, udvarukba!
Kérjük legyen elővigyázatos és gyanakvó mert senki semmit
nem ad ingyen!!!
Gödöllői Rendőrkapitányság munkatársai
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Ismét fantasztikus eredményt értek el Taekwondosok

Ragyogó eredménnyel zárt a Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület a szeptember 28-án, Budapesten a Láng Sportcsarnokban megrendezett 6. Nyílt Magyar Formagyakorlat Országos
Bajnokságon. A versenyen 27 ország képviseltette magát, közel
275 indulóval. A kistarcsai Sentinel SE a magyar csapatok közül
a legtöbb indulóval 15 fővel nevezett be .A versenyen indult: Remetei Dániel, Kerülő Márton, Szécsényi Anna, Törőcsik Bálint,
Nickl Dávid, Molnár Viktor Bendegúz, Kohl Kinga, Nuszbaum
Krisztina, Hegyesné Bauda Viktória, Ferencz Ádám, Benedek Péter, Nagy Csaba, Helembai Csaba, Kupcsik Anna és Neller Ábel.
A legeredményesebb magyar poomse csapat a Sentinel SE lett!
Eredmények:
Törőcsik Bálint gyerek kategóriában: egyéniben, párban, csapatban aranyérem,
Nagy Csaba senior 1 kategóriában: egyéniben aranyérem, csapatban ezüstérem,
Nuszbaum Krisztina senior 2 kategóriában: egyéniben aranyérem,
Benedek Péter senior 2 kategóriában: egyéniben, csapatban
ezüstérem,
Remetei Dániel gyerek kategóriában: egyéniben: ezüstérem,
Ferencz Ádám kadett kategóriában: egyéniben ezüstérem, párban csapatban aranyérem,
Kupcsik Anna gyerek kategóriában: egyéniben bronzérem,
Szécsényi Anna kadett kategóriában: egyéniben bronzérem csapatban aranyérem,

Neller Ábel: gyerek kategóriában: egyéniben bronzérem,
Kerülő Márton: gyerek kategóriában: párban ezüstérem,
Nickl Dávid kadett kategóriában: csapatban ezüstérem,
Molnár Viktor Bendegúz gyerek kategóriában: párban bronzérem,
Kohl Kinga kadett kategóriában 4.helyezés
Helembai Csaba senior 2 kategóriában 4.helyezés
Hegyesné Bauda Viktória senior 2 kategóriában 4.helyezés.
Összesítve: 8 aranyérem
5 bronzérem

6 ezüstérem
3 4. helyezés

Gratulálunk a csapatnak és Hegyes Imre mesternek a sikeres
felkészítésért!

Az éremhalmozó kistarcsai taekwondosok

TAO támogatással újíthatják fel a Városi Uszodát
Nyílt levél Solymosi Sándor polgármestertől
mester levélben kereste meg a helyi vállalkozások tulajdonosait és vezetőit.
Solymosi Sándor levelében kitért a
Simándy Általános Iskola helyzetére. Leírta, hogy 2011. évben megvalósított iskola-összevonást követően, az általános
iskolai testnevelés foglalkozások helyigényének biztosítása
halaszthatatlanul megoldandó
feladatként jelentkezik, hiszen
a Simándy József Általános Iskolában csak egy 9×18 méteres
tornaterem áll rendelkezésre.
A Közoktatási törvény alapján
2012. szeptember 1-jétől bevezetett mindennapos kötelező testnevelésből adódó óraszámok
2013 november 09.
egy részét a Városi Uszodában
megtartott
úszásoktatással
SZOMBAT 14.00 óra
töltik ki a testnevelő tanárok.
Helyszín: Kistarcsai Tanuszoda
A 2012/2013-as tanévtől az általános iskola sportiskolaként
A tornára 5 fôs csapatok jelentkezését várjuk,
működik, az első és ötödik oszfelnôtt férfi, nôi, gyermek fiú, korosztályban
tályban felmenő rendszerben
Nevezési határidô:
vezetik be a kibővített funkciót.
2013. november 06. szerda
A Városi Uszoda 1990 óta
Nevezési díj: 1000.-Ft/fô,
működik,
elavult gépészettel,
látogatójegy 500.-Ft/ fô
minimális létszámmal. Jelenleg
Nevezés: a Kistarcsai Tanuszoda pénztárában
a sportlétesítmény veszteséges.
személyesen
Telefon: a 06-20-611-9607-es számon
Az uszoda gazdaságos műköemail: uszoda.kistarcsa@gmail.com
désének és további fenntarthatóságának alapvető feltétele az
A vízilabdatorna közben bográcsozás a versenyzôk
évek óta tervezett fejlesztések
és a látogatók számára
megvalósítása. A tervezett felújítást önerőből nem képes az

Kistarcsa Város Önkormányzata a V.U.K
Vízilabda és Úszó Klub Sport Egyesülettel együttműködve a Magyar Vízilabda
Szövetség jóváhagyásával TAO támogatással valósíthatja meg a Városi Uszoda
felújítását. Ezért Solymosi Sándor polgár-

XIII. KISTARCSAI
AMATÔR
VÍZILABDATORNA

önkormányzat megvalósítani, ezért alternatívaként 2013 tavaszán a V.U.K Vízilabda
és Úszó Klub Sport Egyesülettel együttműködési megállapodást kötöttek annak érdekében, hogy fel tudják újítani az uszodát.
A Városi Uszoda az iskolai testnevelésen túl a kistérség fiataljainak úszásoktatását is felvállalja, több városi
sportegyesületnek is színteret nyújt edzéseik lebonyolításához. Délutáni órákban az
időskorú lakosság is szívesen veszi igénybe az uszoda által kínált szolgáltatásokat.
A felújítás tervezett költségvetése 61 millió
forint, ami magába foglalja a ponyvacserét, a nyílászárók cseréjét és a kazán korszerűsítését, áthelyezését. A beruházáshoz
szükséges önrészen felüli - 42,5 millió
forint - összeget a Magyar Vízilabda Szövetség jóváhagyásával TAO támogatásból
lehetne csak előteremteni. A 2013/2014-es
időszakra az önkormányzat támogatásával
a V.U.K Vízilabda és Úszó Klub Sport Egyesület benyújtotta sportfejlesztési programját, melyet a Magyar Vízilabda Szövetség
2013. október 16-án hagyott jóvá. A támogatásként átutalandó összegek felhasználása
2014. évben megtörténhetnek, hiszen az
önkormányzat kifejezett szándéka, hogy
a beruházás 2014. I. félévében lezáruljon.
Solymosi Sándor levelében arra kéri a vállalkozásokat, hogy egy szándéknyilatkozat kitöltésével és megküldésével erősítsék
meg támogatási szándékukat. A polgármester nyílt levele teljes terjedelmében a
www.kistarcsa.hu oldalon olvasható.
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Elmenvén tanítsatok minden embert

Az egyház éltében minden évben visszatérő vasárnap, október hónapban, a missziós
vasárnap. A misszió, küldetést jelent. Jézus
volt az első küldő, amikor tizenegy apostolának ezt a parancsot adta: „Elmenvén tanítsatok minden embert.”
Az egyház vezetői minden időben értékelték Jézus parancsát, és igyekeztek teljesíteni. A kétezer éves missziós feladat
sok életáldozatot, hősiességet követelt. Az
első háromszáz évben a Római Birodalom
területén is hirdették Jézus tanítását, vértanúság mellett. Majd a népvándorlás vad
népeit kellett megtéríteni. Szent Patrik íreket, Szent Ágoston apát a 6. században az
angolokat térítette meg. Szent Bonifác a németeket, Szent István a magyarokat vezette
Jézus tanítása felé. A világtörténelem hadvezéreit könyvekben dicsőítik, a missziós
atyák munkáját kevesen ismerik.
Az egyház mindenkori vezetői, a pápák
sokat tettek a hit terjedésért. XI. Pius pápa,
aki 1922-től vezette Krisztus egyházát, mindent megtett a missziós atyák megsegítéséért. Ő az, aki az első kínai, japán papokat
püspökké szenteli. A missziós országok
kormányzóival baráti kapcsolatot tart fenn.
Missziós területeken a nép nyelvén végzik
a szertartásokat. Pápaságát megelőzően
harminc évig volt Milánó plébánosa, illet-

Református

ve bíboros püspöke. Gyóntatószékére kiírták: itt hét nyelven lehet gyónni. Tanította
az elsőáldozókat. Nem sajnálta vasárnap
délutánját, tanította a Milánó kéményseprű inasait hittanra, elsőáldozásra. Rendszeresen látogatta a milánói fogház rabjait. Tudományos munkával is foglalkozott.
A püspöki könyvtár sárgult kódex lapjait
tanulmányozta. A szent életű pápa a mis�sziós atyák munkáját pénzadományokkal
támogatta.
A múlt szép eseményei, de a jelennek is
vannak kötelességei. Menni idegen földrészekre, de maradni Európába, Magyarországba, mert itt is vannak bőven kereszteletlenek. Fájó lélekkel vesszük tudomásul,
családunkban, környezetünkbe is kellene
téríteni. Vagy megengedik, vagy nem. Sokan tapasztalják, hiányzik a vallásos lelkület a családokban, sőt a polgári élet feltételei
sincsenek meg. Nemcsak vallásos misszióra, de civil misszióra is szükség lenne.
A missziók munkáját nemcsak a papok,
szerzetes testvérek, apácák, végezhetik, hanem a civilek, a polgári lakosság is. A katolikus hit a Szovjetunió évtizedeit is túlélte.
A cári Oroszországban az emberek vallásos
életet éltek. Sok családban a nagymamák
ezt titokban tovább vitték. A hatalmas országban voltak olyan területek, ahol hatvan

éven keresztül nem láttak papot, és mégis
megőrizték hitüket. A mai Oroszország
katolikusainak számát nehéz megállapítani. Olyan egyházközségek, mint nálunk,
nincsenek, csak kisközösségek. Az ország
területén kb. 220 katolikus pap van, és 180
kedves nővér. A papok lengyelek és keletnémetek, mert ők tanultak oroszul. Íme, a
vallásos élet megőrzése. A mai értelemben
missziós munkát nem végeztek, de megőrizték azt, amit valamikor tanultak és
gyakoroltak.
Missziós feladatok Jézus első parancsától
kezdve mindig voltak és mindig lesznek az
egyház életében. Európa a középkor csodálatos szentjein keresztül megtért és keresztény lett. E munkát nagyban elősegítették a
zárdákból, kolostorokból kiinduló szerzetes atyák. Így a missziós feladatok az úgynevezett sötét kontinensekre irányultak,
hol több, hol kevesebb sikerrel.
Ma Európa nagy része, és természetesen
Magyarország nagy részre is missziós terület lett. Hiszem azt, hogy egyéni életemben nem kell bevezetni a missziós feladatokat, mert éljük Istent szolgáló életünket.
De kötelességünk arra is összpontosítani,
hogy imádkozzunk, és áldozatot hozzunk
a missziós atyák munkájáért.
Somlai József nyugdíjas plébános

A Református Gyülekezeti Nap

Október 20-án a Csigaházban hittanosaink műsorának keretében Székely László mondta el bizonyságtételét arról, hogy házasságuk a Református Házasság- és Családsegítő Misszióban rendeződött. Kétszer
is szükségük volt arra, hogy elmenjenek a Bethesda
Gyermekkórház Házasság- és Családsegítő részébe,
amíg végleges és maradandó lett életükben a változás. Mindezt annak köszönheti Székely László, hogy
felesége nem mondott le róla. Nem mondta azt, hogy
„én már mindent megpróbáltam”, hanem kérte Isten
gyógyító segítségét is. Így megtapasztalták Istennek
győzelmes, segítő erejét.
Ő egy másik településről jött. A mi gyülekezetünkbe tartozók közül is rendeződtek házasságok a
misszióban. Azért nem őket kértük fel, mert a lelkész
sem tudja, hogy mi történik, miről beszélnek ott. Sokszor azt sem, hogy ismertetőnk nyomán kik mennek
A fiatal felnőttek csoportjának néhány tagja
el oda. Ezért akik odafordulnak, azoknak teljesen
titokban tartjuk személyét. Ezért jött máshonnan a Szeretettel várunk a 6 részből álló Keresztkérdések-sorozatra november
bizonyságtevő.
6-án, szerdán 6 órára minden érdeklődőt, aki többet szeretne megtudni a
Riskó János református lelkész Bibliáról.

„A csapda” című jelenet

A gyermekek közös éneke

Jónás története

Az 1. osztályosok jelenete
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Önkormányzati Hírek
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Kistarcsai Böllér Fesztivál
Versenyfelhívás

Kistarcsa Város Önkormányzata szeretettel meghívja a település lakosságát a Kistarcsai Böllér Fesztiválra.
Időpont: 2014. február 1. 7 órai kezdettel
Helyszín: Kistarcsa Uszoda melletti terület (Ifjúság tér 3)
Nevezni az alábbiak szerint lehet:
Csapatlétszám: 4-6 fő
1 fő böllér, (csapatvezető)
Maximum 18 csapat nevezését tudjuk fogadni, csapatonként fél disznó
feldolgozására (kb. 60 kg élősúly)
Nevezési díj: 35.000,- Ft csapatonként, ezért a csapatok 60 kilós fél
sertést, tűzrevaló fát, 1 db raklapot, sátrat, kóstoláshoz 3 kg kenyeret,
50 db egyszer használatos kanalat, - kést – villát – tányért, 1 db 2,5 x
0,8 m asztalt, 8 db széket kapnak.
Áram, meleg-, hideg víz vételi lehetőség megoldott.
A hangosítást, világítást és a muzsikát a szervezők biztosítják.
A verseny a szúrástól a fogyasztható sült, vagy főtt termékek készítéséig tart.
A zsűri folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli a csapatok tevékenységét:
Szúrás, perzselés, mosás, bontás (két csapat kap 1 disznót, a belsőséget megosztják egymás között),
Bontás minősége, húsok, szalonnák formázása
Tepertő elkészítése
Abált szalonna formája, íze
Hurka, kolbász elkészítése, íze
A bírák külön értékelik a pálinkát és a bort, valamint az asztalok
díszítését, tisztaságát.
Disznósajt készítése tilos!
Zsűrizésre 1kg sült, vagy főtt készterméket kell beadni. A csapattagok nyershúst és a többi elkészített terméket hazaviszik,
melynek további felhasználásáról kötelesek nyilatkozni, továbbá
tetszés szerinti mennyiségben sült és főtt termékeket kínálhatnak
ismerőseiknek, meghívott vendégeiknek a zsűrizés folyamata
után.
A feldolgozással 14 órára kell végezni, a zsűri ezt követően pontozás
alapján állapítja meg a győztest.
A csapatok maguk gondoskodnak a fent felsoroltakon kívül minden
disznótorhoz szükséges eszközről, fűszerről, mint pl:
Kések, bárd, egyéb kézi eszközök, daráló, töltő, üstház –üst,
vágódeszka
Sütő és főző eszközök
a fél sertés feldolgozásához szükséges fűszerek
Teknők, ládák, tároló edények (hagyományos edények használata
előny!)
tisztított sertésbél, hurkának való gabonaféle (rizs, zsömle), hagyma
szükséges mennyiségű edény, keverő kanál, gázpalack, gázrózsa,
gyújtó eszköz, asztaldísz, balta, lapát, kaparókés, vödör, kefe
- pálinka, bor.
A nevezési díjat 2014. január 15-ig kell befizetni a Polgármesteri Hivatal pénztárába.
Cím: Polgármesteri Hivatal 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.

Nevezni és felvilágosítást kérni lehet: Szilárdi László intézményvezetőnél tel: 06-28-507-147, 06-30-972-6608
E-mail: kistarcsamuvhaz1@apmail.hu
A versenyfelhívás elektronikus formában megtalálható az alábbi címeken:
www.kistarcsamuvhaz.hu, www.kistarcsa.hu
A nevezés érkezési sorrendben történik, tizennyolc csapatnál többet
nem tudunk fogadni.
Egészségügyi kiskönyvét minden csapattag hozza magával a versenyre!
A verseny folyamán a hagyományos disznótorra jellemző házias ételeket vásárolhatnak az érdeklődők.
Az előző nap a helyszínre szállított nagyobb méretű berendezések őrzéséről a szervezők gondoskodnak.
Előkészített nyers húst és füstölt terméket a csapatok nem vihetnek a
verseny helyszínére! A termékek előállításához kizárólag a rendezők
által biztosított, az állatorvosok által jóváhagyott nyers hús használható
fel!
Az előállított termékek árusítása, értékesítése tilos! A csapatok –
kizárólag hőkezelés (sütés, főzés) után – kóstoló céljából adhatják saját
csapattagjaiknak, vagy meghívott vendégeiknek.
Minden csapatnak egy kiló hurkát és egy kiló kolbászt kell adnia
a szervezői személyzet és a fellépők ellátása céljából (pl. zenekar,
zsűri, fellépők, technikai személyzet, szervezők stb.)
A szabályok megszegése azonnali kizárást von maga után!
Sapka, fejkendő használata kötelező!
A csapatok csak előzetesen otthon konyhakészre tisztított zöldségeket,
hagymát, fokhagymát, krumplit stb. használhatnak fel sütésre-főzésre,
helyszíni tisztogatás nem megengedett.
A csúszásmentesítő anyagról a szervezők gondoskodnak. A csúszásmentesítést, esetleges sáreltakarítást a csapatok végzik. A hulladékot és
a veszélyes hulladék elszállítást a szervezők végzik. Az állati maradványokat külön erre a célra rendszeresített, helyszínen kiosztott zsákba
kell tárolni.
Az eligazítást és a munkavédelmi oktatást a csapatok a verseny megkezdése előtt hallgathatják meg.
A rendezvény várhatóan 19 óráig tart. Az eredményhirdetést követően
a vendégek és a csapattagok utcabálon szórakozhatnak.
Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár

Dr. Horváth Bánk

kisállatgyógyász
klinikus szakállatorvos

Dr. Henter Áron
Dr. Medgyesi Zsófia
magánállatorvosok

Nyitva: hétköznap 9-20
szombaton 9-12
Mobil: +36-30/ 22-177-23
Telefon: +36-28/ 490-369
2144 Kerepes, Szabadság út 65.
(3-as út)
www.kerepesvet.hu
e-mail: info@kerepesvet.hu
Kívánságra házhoz megyünk!
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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. szeptember 30-i állapot szerint 90 napon túli 200.000 Ft-ot meghaladó hátralékok esetében
A ÉS K KFT
A ÉS K KFT
ARNOLD-KOKO KFT
"kt.a."
ARNOLD-KOKO KFT
"kt.a."
ARNOLD-KOKO KFT
"kt.a."
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 "kt.a."
BIG-BAU UNIO KFT "kt.a."
BIG-BAU UNIO KFT "kt.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
DEK-LA-VILL KFT
DEK-LA-VILL KFT
DOIT INFORMATIKAI ÉS
SZOLG.BT
DOIT INFORMATIKAI ÉS
SZOLG.BT
ÉLBERT KER. ÉS SZOLG.
KFT
ÉLBERT KER. ÉS SZOLG.
KFT
FEKETE GYöRGY
FEKETE GYöRGY
GAL BAU EUROPA KFT
GAL BAU EUROPA KFT
GAL-BAU 2005 BT
GAL-BAU 2005 BT
GLAITZÁR LAJOS
GLAITZÁR LAJOS
HEGEDŰS AUTÓJAVÍ-

2143
2143
1131

KISTARCSA
KISTARCSA
BUDAPEST

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

IPARŰZÉSI ADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ

403,400.00
403,400.00
528,900.00

1131

BUDAPEST

JÉGGYÁR UTCA 11. II/7.

GÉPJÁRMŰADÓ

548,685.00

1131

BUDAPEST

JÉGGYÁR UTCA 11. II/7.

ÖSSZESEN

1141
1141
2143

BUDAPEST
BUDAPEST
KISTARCSA

JESZENÁK J.U.88.
JESZENÁK J.U.88.
KÁPOLNA UTCA 44/B.

IPARŰZÉSI ADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ

798,650.00
798,650.00
625,500.00

2143

KISTARCSA

KÁPOLNA UTCA 44/B.

ÖSSZESEN

625,500.00

1165
1165
2143
2143
2143
2143
2143
2143
2143
1042
1042
2144
2144
2142

BUDAPEST
BUDAPEST
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
BUDAPEST
BUDAPEST
KEREPES
KEREPES
NAGYTARCSA

HUNYADVÁR UTCA 61.
HUNYADVÁR UTCA 61.
BAROSS GÁBOR U. 50. LC.
BAROSS GÁBOR U. 50. LC.
DAMJANICH UTCA 12.
DAMJANICH UTCA 12.
DAMJANICH UTCA 12.
BATTHYÁNY U. 07.C. TT 19.
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.

IPARŰZÉSI ADÓ
ÖSSZESEN
GÉPJÁRMŰADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ
GÉPJÁRMŰADÓ
ÖSSZESEN
GÉPJÁRMŰADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ

1,413,750.00
1,413,750.00
297,085.00
297,085.00
445,650.00
41,239.00
486,889.00
503,941.00
503,941.00
298,050.00
298,050.00
504,550.00
504,550.00
338,100.00

2142

NAGYTARCSA ÁRPÁD FEJEDELEM U. 7.

GÉPJÁRMŰADÓ

169,276.00

2142

NAGYTARCSA ÁRPÁD FEJEDELEM U. 7.

ÖSSZESEN

507,376.00

2143
2143
2143

KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA

RAKTÁR KRT 5.
RAKTÁR KRT 5.
ARANY JÁNOS U.22.

IPARŰZÉSI ADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ

2143

KISTARCSA

ARANY JÁNOS U.22.

ÖSSZESEN

220,200.00

2143

KISTARCSA

LŐCSEI UTCA 28.

IPARŰZÉSI ADÓ

272,600.00

2143

KISTARCSA

LŐCSEI UTCA 28.

ÖSSZESEN

272,600.00

2143
2143
2143
2143
2143
2143
2143
2143
1164

KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
BUDAPEST

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

GÉPJÁRMŰADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ
ÖSSZESEN
GÉPJÁRMŰADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ

1164
TÓ KFT
HITELES HELY TAN.
2143
AD.ÉS SZ.KFT.
HITELES HELY TAN.
2143
AD.ÉS SZ.KFT.
HÓRUSZ INGATLAN KFT 2112

BUDAPEST

GAZDASÁG ÚT 10.

ÖSSZESEN

248,400.00

KISTARCSA

DEÁK FERENC U. 10.

IPARŰZÉSI ADÓ

321,998.00

KISTARCSA

DEÁK FERENC U. 10.

ÖSSZESEN

321,998.00

VERESEGY-

HUSZÁR U. 1. 1/4.

IPARŰZÉSI ADÓ

357,751.00

HUSZÁR U. 1. 1/4.

ÖSSZESEN

357,751.00

TÓ KFT
HEGEDŰS AUTÓJAVÍ-

HÓRUSZ INGATLAN KFT 2112
INTERTÁR KFT.
INTERTÁR KFT.
INTERTÁR KFT.
INTERTÁRS 2005. KFT
"f.a."
INTERTÁRS 2005. KFT
"f.a."
INTERTÁRS 2005. KFT
"f.a."
KAKTUSZVIRÁG BT."f.a."
KAKTUSZVIRÁG BT."f.a."
KAKTUSZVIRÁG BT."f.a."
KÉRI ZOLTÁN
KÉRI ZOLTÁN
KISTARCSA INVEST
KFT "v.a."

HÁZ
VERESEGY-

1,077,585.00

1,109,100.00
1,109,100.00
220,200.00

324,330.00
324,330.00
207,800.00
207,800.00
946,595.00
946,595.00
1,175,580.00
1,175,580.00
248,400.00

2143
2143
2143
2143

HÁZ
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA

KÜLSŐ RAKTÁR KRT. 11.
KÜLSŐ RAKTÁR KRT. 11.
KÜLSŐ RAKTÁR KRT. 11.
RAKTÁR KRT. 5.

TELEKADÓ
IPARŰZÉSI ADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ

562,925.00
594,300.00
1,157,225.00
574,600.00

2143

KISTARCSA

RAKTÁR KRT. 5.

GÉPJÁRMŰADÓ

315,000.00

2143

KISTARCSA

RAKTÁR KRT. 5.

ÖSSZESEN

889,600.00

2143
2143
2143
2143
2143
2143

KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA

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
468,600.00
600,550.00
386,500.00
386,500.00
453,500.00

KISTARCSA INVEST
KFT "v.a."
KUN TIBOR
KUN TIBOR
KUN TIBOR
LEE-MIX KFT.
LEE-MIX KFT.
LEEDS TRANS KFT.
LEEDS TRANS KFT.
LUCULLUS-2001. BT. "v.a."
LUCULLUS-2001. BT. "v.a."
LUCULLUS-2001. BT. "v.a."
MONEY & FASHION KFT
MONEY & FASHION KFT
MY HOME INVEST
KFT. "f.a."
MY HOME INVEST
KFT. "f.a."
NAGY-VARGA MÓNIKA
NAGY-VARGA MÓNIKA
NOV-SPED PLUSZ KFT.
NOV-SPED PLUSZ KFT.
POOLCONTROLL KFT
"f.a."
POOLCONTROLL KFT
"f.a."
PRIMULA-MED KFT.
PRIMULA-MED KFT.
PRIMULA-MED KFT.
PRIVÁTE BROK.NETWORK MARK.KFT.
PRIVÁTE BROK.NET-

WORK MARK.KFT.
RADIÁN KFT
RADIÁN KFT
RADIÁN KFT
RÁCZ ÁLL.-ELL NAGYKER KFT.
RÁCZ ÁLL.-ELL NAGY-

KER KFT.
RHINO GYM KFT
RHINO GYM KFT
RHINO GYM KFT
RÓZSASAFE KFT."f.a."
RÓZSASAFE KFT."f.a."
S.P.B. TUNING Kft "f.a."
S.P.B. TUNING Kft "f.a."
S.P.B. TUNING Kft "f.a."
SINKÓ CSABA
SINKÓ CSABA
SZIKKADT SPED KFT.
SZIKKADT SPED KFT.
SZILABAU 2003 KFT. "v.a."
SZILABAU 2003 KFT. "v.a."
SZUPER-BAU VERTIKÁL
KFT."f.a."w
SZUPER-BAU VERTIKÁL
KFT."f.a."
SZUPER-BAU VERTIKÁL
KFT."f.a."
TOP GLAS AUTÓÜVEG
KER. KKT
TOP GLAS AUTÓÜVEG
KER. KKT
TWIN HAUSE ÉPITŐIP.
KFT."kt.a."
TWIN HAUSE ÉPITŐIP.
KFT."kt.a."
TWIN HAUSE ÉPITŐIP.
KFT."kt.a."
ÚJVÁRI FERENC
ÚJVÁRI FERENC
ÚJVÁRI FERENC
VASVÁRI KER.SZOLG.
BT."f.a."
VASVÁRI KER.SZOLG.
BT."f.a."
XANDEX KFT.
XANDEX KFT.

2143

KISTARCSA

SZABADSÁG ÚT 56.

ÖSSZESEN

453,500.00

2143
2143
2143
1204
1204
2143
2143
5231
5231
5231
2143
2143
2143

KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
BUDAPEST
BUDAPEST
KISTARCSA
KISTARCSA
FEGYVERNEK
FEGYVERNEK
FEGYVERNEK
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA

TOLDI MIKLÓS U. 28.
TOLDI MIKLÓS U. 28.
TOLDI MIKLÓS U. 28.
VÉCSEY U.97.
VÉCSEY U.97.
SZABADSÁG ÚT 56/F.
SZABADSÁG ÚT 56/F.
DÓZSA GY. UTCA 155
DÓZSA GY. UTCA 155
DÓZSA GY. UTCA 155
VÖLGY U. 44.
VÖLGY U. 44.
KOSSUTH LAJOS UT 15.

IPARŰZÉSI ADÓ
GÉPJÁRMŰADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ
GÉPJÁRMŰADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ
ÖSSZESEN
GÉPJÁRMŰADÓ

206,150.00
47,196.00
253,346.00
505,300.00
505,300.00
286,500.00
286,500.00
190,750.00
21,000.00
211,750.00
351,250.00
351,250.00
363,833.00

2143

KISTARCSA

KOSSUTH LAJOS UT 15.

ÖSSZESEN

363,833.00

2144
2144
2143
2143
2141

KEREPES
KEREPES
KISTARCSA
KISTARCSA
CSÖMÖR

SZILASLIGETI ÚT 36.
SZILASLIGETI ÚT 36.
VÖLGY UTCA 44/D. ÉP. FSZ. 4.
VÖLGY UTCA 44/D. ÉP. FSZ. 4.
HUNYADI U.21.

TELEKADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ

256,770.00
256,770.00
261,900.00
261,900.00
4,338,000.00

2141

CSÖMÖR

HUNYADI U.21.

ÖSSZESEN

4,338,000.00

1022
1022
1022
2143

BUDAPEST
BUDAPEST
BUDAPEST
KISTARCSA

RÓKUSHEGYI LÉPCSŐ.7.
RÓKUSHEGYI LÉPCSŐ.7.
RÓKUSHEGYI LÉPCSŐ.7.
ARANY J.U.35.

IPARŰZÉSI ADÓ
GÉPJÁRMŰADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ

1,212,200.00
15,450.00
1,227,650.00
511,250.00

2143

KISTARCSA

ARANY J.U.35.

ÖSSZESEN

511,250.00

2143
2143
2143
2143

KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA

MÁRIA U. 36.
MÁRIA U. 36.
MÁRIA U. 36.
RAKTÁR KRT. 11

IPARŰZÉSI ADÓ
GÉPJÁRMŰADÓ
ÖSSZESEN
GÉPJÁRMŰADÓ

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

2143

KISTARCSA

RAKTÁR KRT. 11

ÖSSZESEN

930,948.00

2143
2143
2143
4026
4026
1139
1139
1139
2143
2143
2143
2143
1136
1136
2143

KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
DEBRECEN
DEBRECEN
BUDAPEST
BUDAPEST
BUDAPEST
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
BUDAPEST
BUDAPEST
KISTARCSA

SZABADSÁG U.56.
SZABADSÁG U.56.
SZABADSÁG U.56.
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.
RÓZSA U. 45.
RÓZSA U. 45.
HEGEDŰS GY. U.8.IV/2
HEGEDŰS GY. U.8.IV/2
PF.31.RAKTÁR KRT.5.

IPARŰZÉSI ADÓ
GÉPJÁRMŰADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ
GÉPJÁRMŰADÓ
ÖSSZESEN
GÉPJÁRMŰADÓ
ÖSSZESEN
GÉPJÁRMŰADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ

41,900.00
184,555.00
226,455.00
324,500.00
324,500.00
1,408,000.00
414,570.00
1,822,570.00
584,778.00
584,778.00
459,249.00
459,249.00
891,750.00
891,750.00
103,550.00

2143

KISTARCSA

PF.31.RAKTÁR KRT.5.

GÉPJÁRMŰADÓ

264,000.00

2143

KISTARCSA

PF.31.RAKTÁR KRT.5.

ÖSSZESEN

367,550.00

3763

BÓDVASZILAS JÓZSEF ATTILA UTCA 2.

IPARŰZÉSI ADÓ

307,765.00

3763

BÓDVASZILAS JÓZSEF ATTILA UTCA 2.

ÖSSZESEN

307,765.00

2143

KISTARCSA

PONTOS CÍM ISMERETLEN

IPARŰZÉSI ADÓ

583,050.00

2143

KISTARCSA

PONTOS CÍM ISMERETLEN

GÉPJÁRMŰADÓ

32,683.00

2143

KISTARCSA

PONTOS CÍM ISMERETLEN

ÖSSZESEN

615,733.00

2143
2143
2143
2143

KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA

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

IPARŰZÉSI ADÓ
GÉPJÁRMŰADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ

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

2143

KISTARCSA

EPERJESI U. 9.

ÖSSZESEN

304,000.00

3525
3525

MISKOLC
MISKOLC

ARANY JÁNOS TÉR 1.
ARANY JÁNOS TÉR 1.

IPARŰZÉSI ADÓ
ÖSSZESEN

557,109.00
557,109.00
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IMPLANT ÉS KOZMETIKAI
FOGÁSZAT
• a város határ közelében, főút mentén,
ingyenes parkolóval
• professzionális orvos csapat
nemzetközi diplomával
• családias környezet,rugalmas
időpont egyeztetés
• felnőtt- és gyermek fogszabályozás
• ingyenes állapotfelmérés,
teljeskörű garancia
• 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
Ál l á shir de t é s
A kistarcsai Evangélikus Papnék Johannita Szeretetotthon szakképzett,
gyakorlattal rendelkező szakácsot keres azonnali kezdéssel.
Bérezés a Kjt szerint.
Érdeklődni személyesen a Szeretetotthonban (Kistarcsa, Szent László u. 2.),
vagy az alábbi telefonszámon lehet: 06-20/824-5098.

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

Megnyitottunk! Diszkont árak!
• Fal-, mennyezet- és padlófűtési
csövek rendszerben.
• KPE gáz-, víz csövek
• Öntözési csövek, idomok
• Vezérlés
• Geotermikus energia
Kis és nagyKeresKeDelMe.
Tuba Pipe. Épületgépészeti mintabolt.
Nagytarcsa, Jókai u., Major telep
Tel.: 28/450-740 www.tubapipe.hu

– 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!

kistarcsai híradó 
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Sajtóközlemény

Sajtóközlemény

Szeptember 30-án megkezdődött a Tölgyfa Óvoda műszaki átadása

Cégünk 2012-ben az Új Széchenyi Terv Közép- magyarországi Operatív
Program keretén belül az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet
fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása
tárgyú pályázaton regisztrált és nyert támogatást. A pályázat keretében
egy modern csarnok került megépítésre két irodai blokkal és szociális helyiségekkel.

„Tölgyfa Óvoda fejlesztése” című pályázat, KMOP—4.6.1-11- 2012-0011
A vállalt határidőre végzett az óvoda bővítésével a VB-Tölgyfa Konzorcium. A beruházás az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Program keretein belül valósult meg. A Támogatási Szerződés szerint a projekt eredetileg 126 millió 305 ezer Ft-ba került
volna, melynek fedezetét 95%-ban EU-s támogatásból, 5%-át pedig saját
forrásból biztosította volna az önkormányzat. A végső beruházási költség 45 millió 867 ezer Ft-tal emelkedett, mert a testület által elfogadott
kivitelezésre-eszközbeszerzésre vonatkozó nyertes közbeszerzési ajánlat végösszege módosult. A különbözetet a képviselő-testület csak hitel
felvételével tudta biztosítani, a hitel futamidejét a szerződéskötéstől számított 6 év időtartamban határozták meg. Így a beruházás teljes költsége
172 millió forintra nőtt. A bővítéssel olyan fontos fejlesztések valósultak
meg, mint egy új, 20 férőhelyes csoportszoba kialakítása, konyha átalakítása, orvosi szoba, öltözők, mosdók, zuhanyzók kialakítása, magas tető
kiépítése, homlokzati nyílászárók cseréje, a homlokzat hőszigetelése és
színezése, kazánok cseréje, a bővített rész komplex akadálymentesítése,
mozgássérült parkoló kialakítása. Szeptember 30-án a műszaki átadás
megindításakor észlelt hibák kijavítását október 25-ig vállalta a kivitelező, melyet határidő előtt teljesített. A műszaki átadás ezzel 2013. október
17-én befejeződött. Az építkezéssel kapcsolatos aktuális információkról
bővebben a www.kistarcsa.hu és a www.tolgyfaovi.hu.honlapon lehet tájékozódni.
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

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

Pályázati azonosító szám: KMOP-1.5.3/AD-11-2012-0015.

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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R.H.Dental

Fogorvosi rendelôk és
Fogtechnikai laboratórium
Kistarcsa, Árpád vezér u. – Szt. László u. sarok

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

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

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

KÉTHETENTE FRISS VÁGÁS!

Kistarcsai és környékbeli ízek, mesterséges adalékanyagoktól
és tartósítószerektől mentes termékek!

Friss hús értékesítés

minden második héten:
november 1-én pénteken 12-18-ig
november 2-án szombaton 8-12-ig
november 15-én pénteken 12-18-ig
november 16-án szombaton 8-12-ig
Füstölt áru minden hétvégén!
pénteken 12-18-ig, szombaton 8-12-ig

• vizsgáztatás
• klíma töltés,
• hivatalos Bosch szakműhely

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

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

3D computeres futóműállító
technológia

kistarcsai híradó 
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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.

2722 Ft/m²

A PostaHozamFix olyan teljes életre szóló, egyszeri díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás, melynek hozamvédett eszközalapja tőke- és hozamvédelmet nyújt, amennyiben
a szerződés a hozamvédett alap lejáratáig érvényben marad.
A PostaHozamFix-nek köszönhetően Ügyfeleink meghatározott
feltételek mellett a kockázat elkerülésével juthatnak biztos hozamokhoz. Ezen felül a PostaHozamFix 300 000 Ft biztosítási ös�szegű baleseti eredetű haláleseti szolgáltatást is nyújt, mely nem
része a hagyatéknak, ezért öröklési illeték-mentes.

Kinek ajánljuk:
Mindenkinek, aki
• biztos befektetést szeretne, és a hozamvédett alap lejáratáig nem kívánja felhasználni megtakarítását,
• gondoskodni szeretne hozzátartozóiról, szeretteiről,
• megtakarítani szeretne,
• értékálló befektetéshez szeretne jutni,aki független szeretne maradni a pénzügyi piacok ingadozásától.
Miért érdemes PostaHozamFix-be fektetni megtakarított pénzét?
• Tőke- és hozamvédelmet nyújt
• Költségkímélő
• Könnyen áttekinthető
• 300 000 Ft-os baleseti eredetű haláleseti szolgáltatás
• Öröklési illeték-mentesség
Bővebb információ a www.posta.hu oldalon
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