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Szlovák batyus bál

A Pannónia Hagyományőrző Csoportja

ez volt a batyuban…

Szabóné Tóth Katalin és Rapai István
köszöntötte a vendégeket
cikk a 2. oldalon

Solymosi Sándor polgármester
asztaltársasága
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Szlovák batyus bál
A tavalyi sikeren
felbuzdulva a Kistarcsai
Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat idén is batyus bálnak hirdette
meg a hagyományos
farsangi bálját. Idén
január 25-én invitálták az érdeklődőket
a Csigaházba. Minden bálozó egy-egy
batyuval érkezett és
Mindenki nagyon jól mulatott
hidegtálaktól kezdve sütemények, italok is előkerültek, így minden asztal zsúfolásig telt meg finomabbnál finomabb falatokkal. A büfét üzemeltető Klacsán Lajos sem
szomorkodott, mert így is volt bőven forgalma. A pálinka most is
megalapozta a jó hangulatot. A bál csúcspontját jelentő tánc késő
este került a „színpadra”. Ennek az volt a magyarázata, hogy a
Pannónia Együttes Hagyományőrző Csoportjából többen Csömörön is felléptek, így őket kénytelenek voltak bevárni. Addig sem
szomorkodott a közel 100 fős vendégsereg, fáradhatatlanul táncoltak a FER együttes zenéjére. Aztán fél tizenegykor, a műsorszám
előtt Rapai István a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
és Szabóné Tóth Katalin köszöntötték a vendégeket, megtisztelő
figyelemmel a szlovák testvértelepülés Beluša küldöttségét. Szlovákiából eljött František Salaj helyi képviselő és családja, aki Ján
Prekop polgármester jó kívánságait is hozta. A küldöttség most

azért volt ilyen kis létszámú, mert a testvértelepülés egyházközségi rendezvénye miatt nem tudtak eljönni. Külön köszöntötték a bálon megjelenő Solymosi Sándor polgármestert, ifj. Juhász István alpolgármestert, Juhász István képviselőt és Zsiák Péter képviselőt.
A kerepesi és nagytarcsai szlovákok közül is többen jelen voltak.
A bálra a Pannónia Együttes Hagyományőrző Csoportja Zempléni
tánccal készült. Szilágyiné Suba Éva a Lipa Szlovák Folklóregyesület szakmai vezetője – a tánc betanítója – elmondta, hogy február 8-án a Pannónia farsangi gáláján a Kőbányai Kulturális Központban ezzel az új számmal lépnek fel és a mostani szereplésük
egyfajta főpróbának számított. Ahhoz képest egy fergeteges táncot
adtak elő, amit nagy ovációval fogadtak a jelenlévők. Az ezt követő
mulatozás hajnalig tartott.

A kép előterében a nagytarcsai szlovákok küldöttsége

Április 6-án lesz a választás

Április 6-ra írta ki az országgyűlési képviselők 2014. évi választását Áder János köztársasági elnök. Az idei választás eredményeképpen sok minden megváltozik a parlamentben, 386 képviselő
helyett csak 199 lesz, közülük 106-an egyéni választókerületből,
93-an pedig az országos listákról juthatnak be.
A Nemzeti Választási Iroda a szavazás előtt 48 nappal mindenkit értesít róla, kinek, hol, melyik szavazóhelyiségben lehet
leadnia a voksát. E szerint a mintegy 8 millió, magyarországi
lakóhellyel rendelkező választójogosult február 17-ig kell, hogy
megkapja a névjegyzékbe való felvételről szóló értesítést. Aki
ezt nem kapja meg, az a jegyzőnél (a helyi választási irodában)
kérheti. Újdonság, hogy az idei választás csak egyfordulós lesz,
azaz április 6-án minden eldől.
A kampány a szavazás előtt 50. naptól, azaz február 15-től in-

Deáktanya programjai

2014. február 6. Országh Péter: A Kaddafi utáni Líbia
Egy ország, ahol nincs folyó, de van sok olaj, ami áldás és átok is egyben. Nemzettudat
helyett a törzsi tudat dominál, minek eredménye a hosszú polgárháború. Központi hatalom hiányában káosz uralkodik. Nincs adózás, és közlekedési szabályok. Erős a vallás,
de mindenkinek van fegyvere.
2014. február 13. Hermányos Mária: A rovásírás
A rovásírásról általában. A rovásjelek egy grafikus szemével. A rovásjelek alakja és jelentése közti összefüggés. A rovásírás használata mindkét agyféltekét harmonikusan
dolgoztatja, ezért lehet könnyen megtanulni. A hangzás rezgése rezonancia elven kelti
az adott rovásjel képét.
2014. február 20. Hory Miklós: Akiket a mozdony füstje megcsapott
A Magyar Vasút Baráti Kör Egyesület tevékenysége. A Magyar Vasúttörténeti Park kiállított járműveinek felújítása, karbantartása, ápolása. Idegenvezetés a rendezvényeken. Érdekes, magyar gyártmányú mozdonytípusok. A park különleges járművei: sínautó, hajtány…
2014. február 27. Göncz László: Tkálecz Vilmos titokzatos élete
Ki volt valójában a legendás hírű kistarcsai kántortanító, Tkélecz - később Tarcsai - Vilmos? Politikai helyzet az I. világháború után a Mura mentén. Gabonacsempé szés Stájerországba. A Vendvidéki Köztársaság elnöke. Tevékenysége a csonka Magyarország
területén. A zeneszerző és fordító.

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

dulhat.
Az egyéni választókerületekben a jelöltséghez a törvény szerint legalább ötszáz,
a választókerületben
lakó
választópolgár
ajánlása
szükséges.
A jelöltek március 3-ig
gyűjthetik az ajánlásokat az ajánlóíveken. Az
ajánlásokat a választókerületi
választási
bizottságnál kell leadniuk. A választási bizottság dönt a jelöltek
nyilvántartásba vételéről. A gödöllői választókerület jelentősen átalakult. Az eddigi
hét településsel szemben az új, Gödöllő központú 6. számú országos egyéni választókerületbe tizenhét település tartozik majd.
Ezek a következők: Gödöllő, Kistarcsa, Isaszeg, Nagytarcsa, Kerepes, Mogyoród, Szada, Bag, Domony, Vácegres, Aszód, Iklad,
Galgamácsa, Váckisújfalú, Kartal, Hévizgyörk és Verseg.

Duguláselhárítás
falbontás nélkül.

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

Kistarcsa Város Önkormányzata rendeletben szabályozta a közterület, a közút forgalommal nem érintett részének használatát.
Ezen belül meghatározásra került, hogy milyen feltételekkel lehet
kihelyezni az ingatlan elé pl. építési konténert vagy építőanyagot.
Az elmúlt időszakban számos esetben tapasztalták a polgármesteri hivatal munkatársai, hogy hozzájárulás
és a rendelet szerinti
díj megfizetése nélkül
helyeztek ki konténért
vagy
építőanyagot.
Ezúton kérjük a Tisztelt
Lakosságot, hogy ha
lakásfelújításkor vagy
lomtalanításkor konténert vagy építőanyagot
helyeznének ki az utcára, még a kihelyezés előtt nyújtsák be az erre vonatkozó kérelmet a
polgármesteri hivatalba. A nyomtatvány a hivatal portáján beszerezhető, vagy letölthető a www.kistarcsa.hu honlapról, ahol a vonatkozó rendelet - ezen belül a használati díjtétel - is megtalálható.
Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal, Városüzemeltetési Iroda

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 vagy a 0630-685-9865 telefonszámon teheti 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 a
Juko Kft. (2112 Veresegyház, Lévai u. 46.) végzi, és nem az ELMŰÉMÁSZ társaságcsoport.
A karbantartási 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 nap

Városi Művelődési- Sportközpont és Könyvtár programja

Csigaház

február 06.	Nyugdíjas farsangi bál
16-20 óráig
február 07.	Simándy József Általános Iskola farsang 12-18
óráig
február 08. Karitász bál
február 15. Sport bál
február 21. Kórház bál
február 25.	Kommunizmus áldozatainak emléknapja 15-18 óráig
február 27. Véradás
március 04. Törpe-börze 9-12 óráig
március 09. Bababörze 9-13 óráig

Civil-ház

február 05.	Ingyenes jogsegély szolgálat 10-14 óráig
február 14. Jobbik fórum 18-20 óráig
február 19. Ingyenes jogsegély szolgálat 10-14 óráig
A foglalkozásokat tartja: Bernát Ottilia, további információk:
www.kerekito.hu, tel: +36 70/321 7850
További információ: Szilárdi László 06-28-507-147
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KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK
EMLÉKNAPJA
február 25-én 15 órától
Helyszín: Október 23. tér
Himnusz
megemlékező beszéd: Solymosi Sándor
polgármester
koszorúzás
filmvetítés a Csigaházban –Drága besúgott
barátaim című magyar film
a kommunizmus időszakáról rendezett
verseny eredményhirdetése
Megkezdődtek az ivóvízminőségjavító program kivitelezési munkái
A több mint egy milliárdos beruházás
első látványos munkálatai a kerepesi
vízmű telepet, valamint a kutak környékét érinti. Elsődlegesen a terület
vízbázisainak kútjait kell rendbe
tenni, azután a tisztítási technológiát
kell a megfelelő európai színvonalra
emelni, ehhez kapcsolódóan vezetéket kell kiépíteni, valamint a meglévő vezetékek átmosása és rekonstrukciója sem maradhat el. A kiírás
szerint a kivitelezőnek (Vianova 87
Zrt. – Hajdú és Társai Kft – TEMEN
TRADE Kft.) 2014 augusztusában el
kell indítani a próbaüzemet.

HÉV aluljáró takarítása nem Kistarcsa feladata
Az önkormányzatot kérik számon az állam és BKV Zrt. helyett

Régóta húzódó, és sajnos a mai napig nem megoldott probléma
Kistarcsa közigazgatási területén található Pest Megyei Flór Ferenc Kórház előtti HÉV-megállóhoz tartozó aluljáró fenntartása,
karbantartása és folyamatos takarítása. A szemetes és szennyezett aluljáróval kapcsolatban számos lakossági bejelentés érkezik
az önkormányzathoz, pedig a létesítmény elhelyezkedése jelenleg különböző tulajdonjogú területeket érint (Magyar Állam,
BKV Zrt.), így nem az önkormányzatnak kellene tisztítani és
karbantartani ezt a közterületet. A helyzet tarthatatlanságát az
önkormányzat úgy próbálja áthidalni, hogy a KIVÜ Kft.-ét bízta
meg a létesítmény rendszeresen takarításával. A Kft. összeszedi
a szemetet, fertőtlenítőszerrel szórja le a legkritikusabb részeket,
és szükség szerint elhárítja a balesetveszélyes helyzeteket (pl.
csapadékvíz elvezetőről pótolják az ellopott fedőrácsot). Az előzőekben leírtakon túl - mivel magánterületről van szó - nagyobb
beruházást nem tud a helyi önkormányzat finanszírozni, azonban újra és újra egyeztetést kezdeményez az érintett területek
tulajdonosaival, kezelőivel a probléma megnyugtató megoldása
érdekében.
Kistarcsa Város Önkormányzata
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Pillanatok a „Közösen Értük” Alapítvány életéből
Minden évben izgalommal készülünk az adventi ünnepség megtartására. 2013-ban rendhagyó módon nem gyertyákkal díszített
koszorúkat, hanem különböző díszeket, dekupázs szalvétatechnikával készült képeket és kukorica csuhéból varázsolt angyalkákat
készítettünk Kovácsné Győrösi Gabriella útmutatásával és segítségével. A homokképek az első nekirugaszkodásnál megnyerték a
gyerekek tetszését. Mindehhez Dőringerné Kovács Melinda szakmai irányítása kellett, aki mindenütt ott volt, segített, javasolt,
szervezett, „homokozott”. A gyerekek saját készítésű művekkel
tértek haza, melyek dicsérték ügyességüket.
A Télapó az idén is ellátogatott hozzánk. A korábbi évekhez hasonlóan, mindenki kapott ajándékot, mert természetesen most is
mindenki jó volt egész évben. Az ajándékok átvétele után igazi
meglepetés jött, csoki szökőkút lépett működésbe, amelyből csak
úgy folyt a finom édesség. A gyerekek szőlőszemeket, banánt forgattak a csokiba, amit természetesen azonnal elfogyasztottak. De
hogy az öröm ne csak egyoldalú legyen a Télapót is megajándékozták egy Télapót ábrázoló homokképpel. Az öröm, a jókedv, az
önfeledt szórakozás most is uralta a Civil-ház nagytermét.
Köszönjük Kistarcsa Város Önkormányzatának az anyagi támogatást, hogy mindezt megvalósíthattuk, valamint
Orbán Gábor támogatását, akit csak „kistarcsai Tom Jones”-ként
emlegetnek,
Kovácsné Győrösi Gabriella, Kovács Gabriella, és a Télapó (Sárosi
Gábor) segítségét,
a sok-sok felajánlott szalvétát: Horváth Annamária, Vajda Zsuzsanna, Máthéné Páll Szilvia, Timkó-Bokor Gabriella, Palotási
Márta, Nyerges Niki, Tündérkuckó Családi Napközi és a névtelen
felajánlóknak is,
Rónaszékiné Győrfi Katalin több éves könyvelési munkáját,
és mindazoknak, akik az 1 %-ot nekünk utalták.
Várjuk a kedves adózók idei támogatását is.
Adószámunk: 18693104-1-13
Rimóczi Erzsébet „Közösen Értük” a Sérült Fiatalokért Alapítvány

A víziközmű-szolgáltatási tevékenységet a DélPest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. látja el
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2014. január 23. napjától Kistarcsa Város ellátási területén a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási
Hivatal határozata alapján a Szilasvíz Kft. helyett a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. (székhely: 2360 Gyál, Kőrösi út 190.)
látja el a víziközmű-szolgáltatási tevékenységet, azaz az ivóvíz- és
szennyvízszolgáltatást. A szolgáltató váltásról a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény előírásai alapján született a
döntés, mivel a törvény rendelkezései értelmében csak olyan szolgáltató láthat el víziközmű-szolgáltatást, ami legalább 150 ezres fogyasztói egyenértékkel rendelkezik. Tekintettel arra, hogy a fenti
követelménynek a Szilasvíz Kft. nem felelt meg, ezért az ellátásért
felelős önkormányzatoknak a feltételt teljesíteni képes szolgáltatót
kellett megbízni az üzemeltetéssel. A vonatkozó végleges határozatot Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 85/2013.
(III.27.) számon hozta meg. A szolgáltatás ellátással kapcsolatban
- az új elérhetőségek kialakításáig - továbbra is a Szilasvíz Kft. korábbi elérhetőségein tudnak tájékoztatást kapni: e-mail: bertalan.
zoltan@szilasviz.hu, telefon: 06-28-492-110, fax: 06-28-560-540.

AUTÓBUSZOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS
belföldön és külföldön 15-től 72 főig
************* ************* *************
D1 vagy D kategóriás BUSZJOGOSÍTVÁNNYAL
keresünk gépkocsivezetôt (nyugdíjas is lehet) csömöri
telephelyre
06-20-945-1065, info@jootour.hu
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Ingyenes jogi tanácsadás és
előadás a Civil-házban
Rendszeres ingyenes jogi tanácsadást szervez az önkormányzat a Civil-házban (Kistarcsa, Széchenyi u. 33.). Az első fogadóóra 2014. január 31-én (pénteken) lesz 12 órától. Első alkalommal egy általános tájékoztatót hallgathatnak meg a következő
kérdésekről:
- Vitája van a munkáltatójával?
- Vállalkozást indítana?
- Táppénz, GYES, nyugdíj problémája van?
- Válik vagy családi jogi kérdése van?
- Az adóhatósággal egyeztetne?
Ezt követően pedig jogi segítséget kérhet jogászunktól.
A rendszeresen megtartandó jogi tanácsadáson szakemberünk legközelebb február 5-én (szerdán) 10-től 14 óráig várja
az érdeklődőket. Ezt követően minden második héten tartanak
fogadóórát a Civil-házban ugyanabban az időben.
Jogi segítségnyújtás az alábbi jogkörökben lehet igénybe venni:
munkajog
társadalombiztosítás
társasági jog
közigazgatási jog,
családi jog, pénzügyi- és adó jog

Szelektív hulladékgyűjtés
Tisztelt Lakosok!
A sárga szelektív hulladékgyűjtő zsákokba még mindig sok
nem hasznosítható anyag (pl. vegyes háztartási hulladék,
ételmaradék stb.) kerül, ezért továbbra is kérjük a lakosságot,
hogy csak az alábbi hulladékokat helyezzék a zsákokba.
Műanyag:
- ásványvizes, üdítőitalos PET palack (kupakkal, címkével)
- háztartásban előforduló tiszta fólia (szatyrok, tasakok,
csomagoló fóliák, stb.)
- PP és HDPE jelzésű (a flakon alján jelzett) kozmetikai- és
tisztítószeres flakonok
(pl.: samponos, habfürdős, mosószeres, öblítőszeres flakonok)
Fém: - alumínium italdobozok (üdítős, sörös)
- fém konzervdobozok
Tetra Pak: - gyümölcsleves, tejes dobozok
Papír: - újságpapír
- kartondobozok összehajtva
- tiszta csomagolópapírok
- szórólapok és reklámkiadványok
- papír tojástartó
Kérjük, hogy a nagyobb méretű papírhulladékokat (újság,
karton) kötegelve külön gyűjtsék, és az elszállítás napján helyezzék ki a sárga zsák mellé. Így több hasznosítható hulladék
fér a sárga zsákba, és a hasznosítást megelőző válogatás is hatékonyabbá válik.
Ismételten felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a
szelektíven gyűjtött hulladékot (sárga zsákok, kötegelt papír)
az elszállítás napján legkésőbb reggel 7 óráig helyezzék ki az
ingatlan előtti közterületre. A szelektív hulladékgyűjtéssel
kapcsolatos észrevételeikkel a továbbiakban is a KIVÜ Kft.hez fordulhatnak a 28-470-440 valamint 28-470-119 telefonszámokon, illetve személyesen a Kft. székhelyén, a Kistarcsa,
Kossuth Lajos utca 23. szám alatt.
Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Iroda
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Testületi döntések
Az év utolsó testületi ülésen,
amit december 18-án tartottak,
több közérdekű döntés is született.
Beszámolt munkájáról a
Gödöllő Hivatásos Tűzoltó
parancsnokság vezetője
Pintér Mihály alezredes elmondta, hogy a 2013-as átszervezés miatt a működési területük 27 településre terjed ki,
ami magába foglalja az aszódi
és gödöllői járásokat. Az elmúlt
évben 326 tűzesethez és 186
műszaki mentéshez vonultak
ki, ez Kistarcsa esetében 10-10
eseményt jelentett. A parancsnok elmondta, hogy a feladatukat 9 be nem töltött státusz
mellett 87 fővel látják el. A rendelkezésre álló gépjárművek
száma 11. Egy kialakult hagyományt folytatva 2013-ban több
óvodás csoport és általános iskola alsó tagozatos osztály látogatott el a laktanyájukba, ahol
megismerhették a tűzoltók
mindennapi életét, gépjárműveiket, felszereléseiket és működésüket. Kistarcsán a Kistarcsai Napokon és a sportnapon
voltak jelen egy-egy szerkocsival. Katasztrófavédelmi feladataik közül megemlítette a 2013.
júniusi dunai árvízi védekezésben nyújtott szolgálatukat.

Pintér Mihály tü. parancsnok

Önkormányzati segély – új
rendeletet alkottak a helyi szociális ellátásokról és szociális
támogatásokról
A rendelet értelmében 2014.
január 1-jétől az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként
megszűnik és önkormányzati
segélyként funkcionál tovább.
A másik módosítás, hogy a
méltányossági közgyógyellátás

megállapításával
kapcsolatos
feladat 2014. január 1-jétől jegyzői hatáskörből a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe kerül.
Újragondolták a Települési
Értéktár létrehozását Kistarcsán
Még 2013 májusában határoztak úgy a képviselők, hogy nem
kell értéktárat létrehozni a városban. Akkor azt gondolták, hogy
e nélkül is kezdeményezhetik a
volt internálótábor felvételét a
Magyar Értéktárba. A pályázati
anyagot megküldték a Magyar a mai napig nem kaptak vis�- Értéktár Bizottságnak. Ezzel
Nemzeti Hungarikumok és Ér- szajelzést arról, hogy a kérést egyértelművé vált, hogy közvettékek Szövetsége felé, ahonnan továbbították volna a Megyei lenül és hatékonyabban csak akkor lehet javaslatot tenni a Megyei Értéktár Bizottságnak, ha
Települési Értéktár Bizottságtól
érkezik a jelzés. A kistarcsai volt
internálótábor emléke és értéke
az egész világra kiterjedő jelentőséggel bír, ez kötelezettséget
jelent a testületnek, ezért visszavonták a májusi határozatot és
létrehozták a Települési Értéktár
Bizottságot. Ebbe beválasztották
Gacsályi Ádámot, Simó Zoltánt,
Csaja Jánost, Vass Ferencet és
Ifj. Juhász István és Solymosi Sándor
Szilárdi Lászlót.

Kistarcsa Város iskolai tornacsarnok igénye
Levél Balog Zoltán miniszter úrnak - Emberi Erőforrások Minisztériuma
Tisztelt Miniszter Úr!
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gödöllői Tankerület vezetőjének, Pánczél János úrnak a tavalyi
év folyamán folyamatosan jeleztük, hogy a kistarcsai általános iskolának szükség lenne egy kézilabda pálya
méretű, három részre osztható tornacsarnokra, de pályázati és egyéb források hiányában ennek megvalósítására nem volt esély. Most azonban, hogy a Magyar Közlönyben megjelent a 2045/2013. (XII.30.) Korm.
határozat, megerősítjük a kérésünket. Így az év elején mind a tankerületi igazgatónak, mind a KLIK vezetőjének, Marekné dr. Pintér Arankának jeleztük ebbéli igényünket, hogy azt pontosan megismerjék, regisztrálják.
Ugyanakkor szeretnénk – a fent említett kormányhatározat 4. pontjának figyelembe vételével –, ha Miniszter Úr is értesülne igényünkről. Az alábbiakban összeállítottunk egy kis összefoglalót igényünk alátámasztására, és az eddig az önkormányzat által tett intézkedésekre vonatkozóan, s amit Pánczél János tankerületi
igazgatónak, és Marekné dr. Pintér Aranka elnök asszonynak is elküldtünk.
Kistarcsán jelenleg egy általános iskola működik 33 csoporttal és 774 tanulóval (napi adat), egy 172 m²es (!!!) kis tornateremmel és egy 5 pályás ponyvatetős tanuszodával. A tanulócsoportok száma 2 éven belül
(2015/16-os tanévre) 34-re fog emelkedni az óvodai létszámok alapján. A MSZ 24203-2:2007 szerint egy
ekkora iskolának egy ún. C típusú (30x45 m, 1350 m²-es és 3 részre osztható) tornateremmel kellene rendelkeznie. (Oktatási intézmények tervezési előírásairól szóló MSZ 24203-2:2007 számú magyar szabvány
5. Helyiségekről szóló bekezdés 2. számú táblázata szerint 24 vagy több osztállyal működő iskola tervezési
programjába tartalmaznia kell 1 db C jelű tornatermet, 1 db fél tornatermet, 1 db gyógytestnevelési/erőnléti
termet, 1 db tanuszodát és ezek kiszolgálóhelyiségeit.) Jól láthatóan a hat éves szabvány feltételeinek sem tudunk maradéktalanul eleget tenni, pedig felmenő rendszerben a mindennapos testnevelés igényeit is ki kellene
tudni szolgálnunk. Természetesen az önkormányzat több éve keresi a lehetőséget (pályázat, TAO támogatás,
hitelfelvétel, stb.), de az anyagilag elfogadható megoldást még nem találta meg. Viszont az előkészítést fontosnak tartottuk, a tornacsarnokra vonatkozóan az önkormányzat szintén elkészíttette az engedélyes terveket,
amire jogerős építési engedélyt is szerzett. Jelenleg sem pályázati forrást nem látunk erre, sem hitelfelvétellel
(a korlátok miatt) nem lehet erre pénzt szerezni. A kivitelezés becsült költsége: 550-600 millió Ft.
Kérem, hogy a tornacsarnok megépítésére vonatkozó igényünket támogassa.
Kistarcsa, 2014. január 10.
Üdvözlettel: Solymosi Sándor polgármester
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Új év, régi hagyományok, új szerepek a Pannóniánál
Mit is lehet írni egy, a 2014. évben 22. évébe lépett egyesületről? Ami mögötte van,
vagy ami előtte? Egyszerűbb talán a már
megtörténteket összefoglalni, mindemellett a jövőbeli tervek Önök elé tárásáról sem
mondhatunk le.
Aki még emlékszik a korábbi lapszámokban megjelent írásokra tudhatja, hogy
a PANNÓNIA NÉPTÁNCEGYÜTTES KISTARCSA számos helyi és országos rendezvényen színpadra állt. Nem csupán azért,
hogy az elismerésekkel, díjjakkal lendületben tarthassa táncosai munkáját, hanem
azért is, hogy Kistarcsa hírét vigye. Óriási
feladat, nagy kihívás, mely önkéntes és a
szabadidőkeretből kerül ki.

Kistarcsán is szerveződik egy
Nordic Walking csoport
Csányi Árpád tavasztól indítaná ezt az egyre népszerűbb sportot a városban. A trainer
Csömörről költözött Kistarcsára és a sport
megszállottjaként itt is megszervezne egy
szakosztályt az érdeklődőknek. Kezdetben
heti egy alkalommal, szombaton várná azokat, akik jó levegőn, nagyszerű társaságban
és gyönyörű környezetben kipróbálnák ezt
a nagyon egészséges mozgásformát. Bővebb
információ 06-20-447-4280 számon kérhető.

A néptáncegyüttes csoportjainak tevékenysége mellett a 2013. év kiemelt eseményei a szólótáncversenyek voltak. Két ilyen
rendezvényen is szerepeltek gyermek és
ifjúsági korosztályos táncosaink, 15 versenyzőből 5 versenyző is elismerést kapott:
Arany paszomány és Arany keszkenő díjban részesültek.
2013. év végén az egyesület elnökségének három évre szóló mandátuma lejárt,
így tisztújító közgyűlésen a tagság új elnökséget választott. Művészeti vezetőként
Szengyel István folytatja munkáját, a titkári
feladatokat továbbra is Urbán Barbara látja
el, míg az elnöki tisztséget ismét Czelleng
Arnold tölti be. Az elnökség két régi tagja

helyett Kelemen Zsuzsanna és Vadász Dániel szolgál az elkövetkező három évben.
A múlt és a jövő kapujában nem tekinthetünk el attól, hogy szót ne ejtsünk a „PANNÓNIÁS ZSIBONGÓK” népszerűségéről.
A 2012-ben útjára indított programsorozattal új kulturális szín jelent meg Kistarcsa
városban. Havonta egy szombat délelőttön
a Csigaházban a gyermekek és szüleik a
tánc és a játékok mellett az aktuális időszak
néphagyományával ismerkedhetnek (kiszeégetés, szentiváni tűzugrás, Luca napi
szokások, stb.), emellett kézműves-foglalkozások is gazdagítják az ingyenes családi
rendezvényeket.
Nem vagyunk egyedül, hiszen a táncosok és családjaik, a város vezetői és az
együttműködő civil szervezetek közös erőfeszítésének gyümölcsét érleljük. Szép példája ennek, hogy a KIKE patronálásában a
Falvak Kultúrájáért Alapítvány „Örökség
Serlegében” részesült a Pannónia Néptáncegyüttes Ifjúsági csoportja, melyért ezúton
is köszönetet mond az együttes.
2014. folyamán első ízben a III. Kistarcsai Böllérfesztiválon találkozhatnak a
PANNÓNNIA
NÉPTÁNCEGYÜTTES
megújult tánckoreográfiáival. Ezt követően február 8-án, 17 órától a Kőrösi Csoma
Sándor Kőbányai Művelődési Központ
(régi Pataky Művelődési Központ) ad helyet a „FARSANGI VÍGSÁGOK” című
egész estés táncos gálaműsornak.
Ez évben tehát folytatódik a munka, folytatódnak a már megszokott „Pannóniás”
programok. Az új táncosokkal kiegészülő
folyamatosan bővülő repertoár lehetőséget
kínál kicsiknek és nagyoknak a szabadidő
aktív, kulturált eltöltéséhez egy „vállalható” közösségben.
Czelleng Arnold

fizetett politikai hirdetés

LAKOSSÁGI FÓRUM
VENDÉGEK:

HEGEDŰS LÓRÁNTNÉ
BERTHA SZILVIA
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK

2014. FEBRUÁR 14. 18:00
KISTARCSA, SZÉCHENYI U. 33. CIVIL HÁZ
KIMONDJUK. MEGOLDJUK
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Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ novemberi-decemberi programjairól

Rászoruló családoknak gyűjtöttünk ajándékot

Intézményünk 2013. november 22-én és
23-án részt vett a Magyar Élelmiszerbank
Egyesület
karácsonyi
élelmiszergyűjtő akciójában. Az élelmiszergyűjtésre az
isaszegi TESCO-ban kaptuk lehetőséget,
az intézmény dolgozói teljes létszámban
megjelentek és 2-2 turnusban gyűjtötték az
adományokat mindkét nap. Ennek eredményeként kb: 500 kg tartós élelmiszert
gyűjtöttünk. (liszt, cukor, tészta, olaj, rizs,
szaloncukor, csokoládé). A tartós élelmiszerekből összeállított csomagokat karácsony
előtt adtuk át 53 családnak.
A Polgármesteri Hivatal, ifj. Juhász István
és intézményünk közös szervezésében,kapcsolódva a Mindenki Karácsonya rendezvényhez - adománygyűjtési akciót hirdetett 2013. november 15. és 2013. december
13. között. Jellemzően itt is lisztet, cukrot,
olajat, rizst hoztak az adományozók, de volt
aki dióval, házi lekvárral, szaloncukorral,
csokoládéval kedveskedett. A beérkező kb.
130 kg tartós élelmiszert december 20-án
osztottuk ki a rászorulóknak, 13 család részesült belőle.
2013. december 22-én a Csigaházban került megrendezésre Nyári Attila és barátai karácsonyi ünnepsége. A nagyszabású
rendezvényre 278 gyermeket és szüleiket

nusban fogadtuk a meghívottakat. Nagyon
szép vasárnapot töltöttünk el. Köszönjük
Nyári Attilának és barátainak ezt az élményt, a szeretetet, békét, ami áthatotta a
műsort. S persze köszönjük a családok nevében is az adományokat és a gyermekek
ajándékait is.
Külön köszönetet szeretnék mondani
Szilárdi Lászlónak a Művelődési Központ
igazgatójának azért, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a Csigaházat, és Kisréti Józsefnek is a segítségéért.
Azt hihetnénk, hogy ennyi adomány és
rendezvény után már nem érheti meglepetés az embert.
Azonban 2013. december 23-án felkereste
Az isaszegi TESCO-ban gyűjtött adományok
az intézményt egy magát megnevezni nem
kívánó hölgy, aki felajánlotta, hogy egy
gyermek személyre szóló ajándékot vehe- családnak megszépíti a karácsonyát. Az
tett át, gondosan csomagolva, a családok adomány igen nagylelkű volt, 200.000 Ft-ért
pedig egy tartós élelmiszerekből össze- vásárolhatott be az általunk javasolt család.
állított csomagot kaptak. Volt lehetőség a
műsort követően egy kötetlen beszélgetés- Alapszolgáltatási Központ
re is a szervezőkkel. Intézményünk pedig 2143 Kistarcsa, Batthyány u. 2/a. Telefon:
megvendégelte a megjelenteket teával és (28) 742-08, e-mail: alapszolg@digikabel.hu
pogácsával. A pogácsa nagyon ízlett min- Családsegítő Szolgálat: 06-20-568-7974,
denkinek, köszönjük az Illés Cukrászdá- Gyermekjóléti Szolgálat: 20-442-7182,
20-568-7498
nak. Mivel a Csigaházban egyszerre nem
Pálfi Kálmánné, intézményvezető
tudtunk leültetni ennyi embert, ezért 2 turvárták a szervezők és az Alapszolgáltatási
Központ munkatársai.
Attiláék karácsonyi zenés műsorral kezdték az ünnepséget, mely a karácsonyra hangolódást segítette elő. Ezt követően minden

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Kistarcsán
40 készülékkel működik a szolgáltatás

Szeretném újra figyelmükbe ajánlani a Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásunkat.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást elsősorban
azok a 65 év feletti, időskorúak, krónikus betegségben szenvedő lakosok vehetik igénybe leginkább, akik
egyedül élnek, rosszullét vagy baleset esetén nem rendelkeznek segítséggel. A szolgáltatás jól kiegészíti a
szociális alapszolgáltatásokat (házi
segítségnyújtás, nappali ellátás,
szociális étkeztetés), biztonságossá
teszi az idősek, fogyatékkal élők,
pszichiátriai betegek életvitelét saját lakókörnyezetükben, kiváltja a
költségesebb és a tartós bentlakásos
otthoni ellátásokat. Összességében
elmondható, hogy ez a korszerű
szolgáltatás Kistarcsa lakosságának
életminőségét javítja, biztonságérzetét növeli, életet menthet. Jelen
pillanatban 40 készülékkel működik a szolgáltatás, mely térítésköteles. Mentesül a térítési díj megfizetése alól az, akinek családjában az
egy főre eső jövedelem nem éri el az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, vagyis a
85.500 Ft-ot.
A szolgáltatás díja ennél maga-

sabb járandóság esetén havi 2000
Ft, de nem lehet több mint a jövedelem 2%-a.
A szolgáltatás igénylése az intézményben történik a szükséges
nyomtatványok kitöltésével.
A diszpécserközpontot a Multialarm Biztonsági Szolgálat biztosítja, aki a szolgáltatási szerződés
megkötése után szereli fel a készüléket az igénybe vevőnél, s tájékoztatást ad a készülék használatáról is.
Baj esetén a készülék nyomógombjának megnyomása után a
Biztonsági Szolgálat felveszi a kapcsolatot Önnel. Legkésőbb 30 perc
múlva felkeresik Önt otthonában
egy szakképzett gondozónővel, aki
segítséget nyújt a kialakult probléma megoldásában.
Kérjük, amennyiben érdekli a
szolgáltatás jelentkezzen a
06-28-742-083, vagy a 06-20-5686909, 06-20-568-7627; 06-20-5687974; telefonszámok valamelyikén, vagy az alapszolg@digikabel.
hu e-mail címen.
Munkatársaink megismertetik
Önt a szolgáltatással, és igény esetén megkötik szerződését is.
Várjuk jelentkezését!
Pálfi Kálmánné intézményvezető

Várjuk Önt is az Idősek Klubjában!

Az idősek klubja általában a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes
időskorúak napközbeni gondozására szolgál. Segítséget nyújt hivatalos ügyek intézésében és az idősek életminőségének megőrzésében, javításában.
A kistarcsai Idősek Klubja több ennél:
Amit biztosítunk: kedves, barátságos, nyitott intézmény,
kreatív, csupa szív klubvezető, nyitott, befogadó, vidám nyugdíjas társak, támogató környezet, családias hangulat, kötetlen
beszélgetés, segítségnyújtás a hivatalos ügyek intézésében,
nevetés, foglalkozások, közös programok, közös élmények
Jelen pillanatban 6 nyugdíjas tagunk van, akik szinte napi rendszerességgel jönnek hozzánk, s hasznosan
töltik a délelőttjeiket. Nagyon hamar összeszokott a
csapat, jó a hangulat a klubban. A klubtagok segítik
egymást, odafigyelnek egymásra, és jó kapcsolatot
ápolnak egymással.
Kistarcsa Város Képviselő-testülete augusztusi ülésén módosította az intézményi térítési díjakról szóló
rendeletét. Ennek megfelelően az Idősek Klubjában fizetendő térítési díjak az alábbiak szerint változtak:
Havi jövedelem Térítés mértéke Fizetendő díj/nap
0-90.000,- Ft
térítésmentes
0,- Ft
90.000-114.000,- Ft
50%
23,- Ft
>114.000,100 %
45,- Ft
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. Várjuk klubunkba az érdeklődő kistarcsai nyugdíjasokat.
Farkas Katalin klubvezető
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Tartalmas és sokszínű félévet zártunk a Simándy Iskolában
Iskolánkban immár a harmadik első félévet
zárjuk! Az elmúlt két tanév az összeszokás
jegyében telt: az elődiskolák régmúltú hagyományainak megtartása mellett alakítjuk
új arculatunkat. Ez a pedagógiai munka
hosszú távra tervez. Célja egyértelműen az,
hogy tanítványaink a lehető legszélesebb
körű ismeretanyag elsajátítása mellett szeretetben és erkölcsös környezetben nevelődjenek. Fel kellett ismernünk, hogy a jól bevált
kommunikációs csatornák nem, vagy csak
részben használhatóak nagy létszámunk
miatt. Jelenleg az általános iskolában 772
tanulónk van 33 osztályban. Alapfokú művészeti iskolánkban 178-an tanulnak zenét.
Munkatervünk első félévére tervezett programjait jórészt sikerült teljesítenünk. Szep
temberben pedagógusaink összeállították
tantárgyankét az egységes bemeneti méréseket az új kerettantervnek megfelelően.
Az egységes mérési rendszer lehetőséget ad
az osztályban tanuló gyermek fejlődésének
nyomon követésére. Örömmel látjuk, hogy
tanítványaink tárgyi tudása megfelel az
előírt követelményeknek. A százalékos formában értékelt felmérések segítik diákjaink,
szüleik és pedagógusaink munkáját. Egyértelművé válik melyek azok a területek tantárgyakon belül, ahol pótlásra, gyakorlásra
lehet szükség.

A fentiek mellett további segítséget tudunk nyújtani a sikeres továbbtanuláshoz,
hiszen csoportbontásban tanítjuk a felvételi
tantárgyakat is, illetve 7. és 8. évfolyamon
felvételi előkészítő foglalkozásokat tartunk
heti rendszerességgel délutánonként.
A délutánokon további tehetséggondozásra és felzárkóztatásra van lehetőségünk
szakkörök keretén belül.
Szakköreink: öko, kézműves, mese, nyelvi, fazekas, úszás, informatika, hon-és népismeret, filmklub, báb, dráma, foci, rajz, labdajáték, néptánc
Versenyeink: „Szóról szóra” nyelvi vetélkedő, Nyelvi öttusa, Szövegértés másként,
internetes családi játék, vers-és prózamondó, teremdíszítő, meseillusztráló, madáretető-készítő, helyesírási, Zrínyi Ilona Matematikaverseny, Alapműveleti, Teleki Pál
Földrajzi, Herman Ottó Biológiai, Öko.
Az iskolai fordulókat követő járási és országos megmérettetést a II. félévre tervezték
a szervezők, ezen a legeredményesebb tanulóinkkal részt kívánunk venni.
Nagy hangsúlyt fektetünk a szülőkkel,
gyermekekkel való kötetlenebb kapcsolattartásra is. Ezek az úgynevezett tanórán,
iskolán kívüli programok adnak lehetőséget
egy kötetlenebb formára. Rendszeresek az
osztályprogramok: szalonnasütés, színház-

Köszönet a Tölgyfa Óvodába járó
gyerekek szüleinek
December elején a gyermekek birtokukba vették a
kibővült, megújult, megszépült Tölgyfa Óvodát. Ezúton is szeretnénk megköszönni a Kedves Szülők
segítségét, melyet az óvodánk kiköltöztetése, vis�szaköltöztetése, berendezése, bútorok felújítása során
nyújtottak. Támogató segítségük nélkül, ezt a sok
munkával járó feladatot nem tudtuk volna elvégezni. Külön köszönjük Kakucs Bence, Szekeres Petra,
Szilágyi József, Bertalan György, Szládek
Lili, Bacsó Emma, Demeter Bálint, Sólyom
Attila, Vondrák Kincső, Szigeti Balázs és
Zsófia, Hőnis Levente,
Ficza Léna, Kis Attila,
Burillák Máté, Busa
Benjamin, Csoma Regina, Csonka Lili és
Zoltán, Dányi Enikő, Dárdai Julcsi, Dömötör Dávid,
Hőgyes Réka és Ákos, Katona Boglárka, Kristóf Emőke, Máthé Levente, Mikes Kelemen, Nagy Emma,
Nagy Izabella, Rejtő Olivér, Saska Ferkó, Szép Milán,
Csányi Zita, Szabó Zoltán, Pintér Laura ,Veronika,
és Péter, Bakos Noel, Baráti Dóra és Judit,Gottweisz
Dóra, Vass Bertalan, Takács Anna, Lesták Tamás,
Kacsándi Kende és Nimród szüleinek az áldozatos
munkáját. Köszönjük Krisztián Károlynak az önzetlen segítségét, melyet a költözés során nyújtott.
Köszönjük Vernyik Józsefnek és a KIVÜ Kft. minden dolgozójának a költöztetés és a felújítás során
nyújtott segítségét, mellyel az óvodánkat szebbé és
komfortosabbá tették.
Tölgyfa Óvoda dolgozói

és múzeumlátogatás, Családi nap, Szülői bál,
családlátogatások (sok esetben gyermekvédelmi felelős pedagógusaink is elkísérik az
osztályfőnököket), Mikulásünnepségek, Karácsonyi közös éneklés. Városunk kulturális
és sport életében tevékenyen veszünk részt
diákjainkkal, pedagógusainkkal.
KIKE kulturális hetén megrendeztük a
„Kamara- és Dalest”-et, melyen kollégáim
mellett Kistarcsán élő művészek is felléptek.
Október 23-án a városi ünnepségen fellépett fúvószenekarunk. Tanítványaink nagy
sikerrel mutatták be Major László kollégám
„Az Idegen” című színművét. Az egyfelvonásos darabról készült filmet a Szilas TV két
hétig tartotta műsorán. A helyi uszodában
rendezett hagyományos Mikulás Kupán
46 tanulónk indult. Focicsapatunk eredményesen szerepelt a Diákolimpián. A 2013. év
szép lezárása volt december 20-án Karácsonyi Koncertünk, melyen növendékeink, tanáraink, zeneiskolánk együttesei és néhány
lelkes szülő is fellépett. A 2013/2014-es tanév
első félévét eredményesen zártuk.
Minden kedves Kollégám és Tanítványunk eredményes munkáját köszönöm és
ugyanilyen kitartást kívánok az előttünk
álló második félévre is!
Jutasi-Varró Diána Ildikó igazgató

Kistarcsaiak származása

Egy amatőr genealógus, Györe Zoltán néhány éves aprólékos kutatómunkával
elvégezte Kistarcsa és még néhány környékbeli település egyházi anyakönyvi
adatainak összegyűjtését. Az általa feldolgozott időintervallum 1718-tól 1895ig terjed. Azért csak eddig, mert ekkor vezették be a polgári anyakönyvezést.
Ez azt jelenti, hogy az 1895. október 1. utáni adatokat az önkormányzatok tartják nyilván.
A Kistarcsai Kulturális Egyesület megvásárolta az igen értékes anyag Kistarcsára vonatkozó részének terjesztési jogát. Ezt követően az adathalmazt
rendszereztük, szerkesztéssel könyv formába öntöttük, majd sokszorosítattuk.
A kiadvány forgatása során sok furcsaságra derülhet fény. Bárki számára figyelemre méltó lehet az akkori születések,
esküvők és halálozások közti összefüggések böngészése, a statisztikai adatok
tanulmányozása. Persze, ezek az adatok
elsősorban azoknak szolgálnak felettébb
érdekes információval, akik rendelkeznek már a XVIII., XIX. században is KisDr. Horváth Bánk
tarcsán lakott ősökkel. Ha valaki alapokisállatgyógyász
klinikus szakállatorvos
san kijegyzeteli a déd, az ük, a szép és a
még távolabbi szülők adatait, könnyen
Dr. Henter Áron
elkészítheti családfáját.
Dr. Medgyesi Zsófia
Ajánljuk tehát ezt a könyvet minden
magánállatorvosok
kistarcsai lokálpatriótának, csakúgy, mint
Nyitva: hétköznap 9-20
a decemberben megjelent Kistarcsai Kaszombaton 9-12
lendárium 2014 című kiadványt, melyhez
Mobil: +36-30/ 22-177-23
a következő helyeken lehet hozzájutni:
Telefon: +36-28/ 490-369
Gesztenyés Óvoda, Illés cukrászda, Ka2144 Kerepes, Szabadság út 65.
tolikus templom, Könyvtár, Lugas ABC,
(3-as út)
www.kerepesvet.hu
Oázis papírbolt, Posta, Simándy Iskola,
e-mail: info@kerepesvet.hu
Stefán Bt., Tölgyfa Óvoda, Windberger
dohánybolt.
Kereszti Ferenc KIKE
Kívánságra házhoz megyünk!
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Karácsonyi Koncert a Simándy József Általános Iskolában
csilingelő gyermekhangokkal kápráztatott la tanárai, kiegészülve szülőkkel adtak elő
el minket. A furulya együttes Siposné Var- befejezés képen. A szűnni nem akaró tapsga Edit vezetésével karácsonyi dalokat ját- ból úgy ítéltük meg, hogy ebben az évben
szott nekünk. A magánénekesek
régi Magyar karácsonyi dalokat
adtak elő, tanáruk Baranyai Anna
vezetésével. Egy szép karácsonyi
egyveleggel tisztelgett az ünnep
előtt a fuvolazenekar. Csak érdekesség képen említem meg, hogy
nemcsak tanáruk B. Virágh
Orsolya lépett fel velük, hanem iskolán énektanára,
Börzsönyi Eszter is fuvolát
ragadt erre az alkalomra,
egy közös fellépés erejéig.
Takács Péter tanár úrnak
nemcsak a növendékei léptek
föl, hanem ő maga is közö- A csellisták
sen Balogh Myrtill tanárnővel. Csellistáink is eljátszottak egy kis is tudtunk egy kis karácsonyi hangulatot
dalocskát, tanáruk Nagy Eszter veze- idézni az iskola falai közé.
Mindenkit szeretettel várunk következő
tésével. A sorból természetesen nem
maradhatnak ki a hegedűsök sem. Ők koncertünkre, melyet február 26-án 18 óráAz iskola kórusa
az ilyenkor kihagyhatatlan Csendes tól rendezünk meg a Csigaházban, termééjt adták elő. A trombitások Angol ka- szetesen a farsang apropóján. A címe is ez:
A fellépők sora igen színes, hisz a zene- rácsonyi dalokból készült egyveleggel szó- Farsangi hangverseny. Mókás, mulatságos,
iskola kórusa Hegedüsné Csák Mónika rakoztatták a közönséget. Hatalmas siker jelmezes előadásokat hallhatunk, láthatunk.
Botrágyi Károly tagintézmény vezető
vezetésével ebben az évben is aranyosan volt mindkét produkció, melyet a zeneiskoHagyományainkhoz híven a múlt év végén december 20-án rendeztük meg a zeneiskolai Karácsonyi Koncertet a Simándy
József Általános Iskola aulájában. Most is
ünnepi díszbe öltözött az aula, nem csak
a hatalmas és szépen feldíszített fenyőfa
jóvoltából, hanem az ünneplőbe öltözött
gyermekek miatt is. Természetesen most is
kicsinek bizonyult az aula, akkora volt az
érdeklődés.

TANULÁS? JÁTÉK?

„O l i m pi a i b a j nok a i n k”

Játékos anyanyelvi tehetséggondozó projekt a Simándy
József Általános Iskolában

Az iskola humán munkaközössége az idei tanévben is megrendezte a
már hagyományosnak tekinthető tehetséggondozó anyanyelvi projektjét. Közel 150 tanulót sikerült bevonni a programba, s ez rendkívül jó
aránynak tekinthető.
A versenysorozatban szerepelt a „Szóról szóra„ c. többfordulós csapatverseny, amit nyilvános döntővel zártunk le „kiskamasz” (5-6. o.) és
„nagykamasz” (7-8. o.) kategóriákban.
A projekt legérdekesebb része a Nyelvi öttusa volt, mely egy szelete
annak a Nyelvi olimpia címen futó ötletünknek, ami 2009-ben a Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozatának díját is elnyerte.
Az év kiemelkedő fejlesztési területének számító szövegértési kompetenciát a magunk módján két versennyel szolgáltuk: a „Szövegértés
másként” ill. a „Szövegelő„ c. rendezvényeinkkel. Izgalmas küzdelmet
hozott az internetes játékunk, melyben nem titkolt szándékunk volt a
családtagok bevonása is. A projektet még kiegészítette az egy hónapig
tartó kiállítás a magyar nyelv írott emlékeiről, s két előadás a magyar
nyelv eredetéről – rámutatva a finnugor származás-elmélet tarthatatlanságára.
Örömteli tény, hogy programot csaknem teljesen önerőből tudtuk
megszervezni, de „Az Idegen” c. drámánk október 23-i esti bemutatója
után összegyűjtött adományokból származó összegen kívül, utalványok formájában, jelentős anyagi támogatást kaptunk az Illés cukrászdától is. A vendéglátással kapcsolatos kiadásainkat a diákönkormányzat fedezte. Köszönjük!
Reméljük, minden résztvevőnek hasznos volt ez a – reményeink szerint jövőre is megrendezendő – „játszva tanulós, tanulva játszós” vetélkedés.
az iskola humán munkaközössége

Fodor Sámuel
5.b

Bíró Násfa
6.d

Jankovics Róbert
Pállai Nikolett
7.c
8.d
A „ S z ó ró l s z ó r a” c . a n ya n y e lv i
ját é ku n k k é t „ a r a n yc sa pata”

Nagy Dóra,
Bíró Násfa
és Papp Dóra
a 6.d-ből

Bán Bernadett,
Pállai Nikolett
és Kapitány Regina
a 8.d-ből

kistarcsai híradó 
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Simándysok a XXII. Mikulás Kupán
A Mikulás Kupa messze nyúló hagyományokra tekint vissza.
A Kistarcsai Uszodában 2013. december 14-én megrendezett
úszóversenyen most is népes mezőny indult. Az egyesületi sportolók mellett a teljesen
amatőrök is megmérethették magukat. Akik
közülük nagy küzdelemben a középmezőnyben végeztek, már
győztesnek érezhették
magukat. Akiknek ez
nem sikerült, azok is
büszkék lehetnek magukra, hiszen nem ijedtek meg kiállni a legjobbak ellen.
A 2006-ban születettek közül (és egyben
Simándy Iskola versenyzői közül) a legeredményesebb úszó
Maczó Levente lett, aki hátúszásban és mellúszásban az első,
gyorsúszásban a második helyen végzett.
A lányok mezőnyében Nagy Adrienn volt eredményes (gyorsúszás, hátúszás negyedik, mellúszás 5.).
Rajtuk kívül még Varga Lili, Vas Virág, Regős Balázs, LégrádySimon Bálint, Urbán Kinga küzdött a minél jobb helyekért.
A 2005-ös korosztály már nagyobb létszámmal vett részt a versenyen.

A lányok közül Vágó Réka gyors- és pillangóúszásban 5. helyen, Busa Emma mell- és pillangóúszásban a 6. helyen ért célba.
Nagy versenyben állt helyt becsülettel még: Baranovszky Hen-

rietta, Gubriánszky Réka, Kaszás Lilla, Rapai Virág, Balázs Bence, Légrády-Simon András, Ampovics Anna, Pásztor Ádám.
A 2003-as versenyzők közül Zámba Fanni teljesítménye emelkedik ki: gyors-, hát-, és mellúszásban is harmadik helyen végzett, pillangóban pedig a negyedik helyet szerezte meg.
A fiúk mezőnyében Vas Levente mellúszásban harmadik,
gyorsúszásban pedig ötödik lett.
Szép teljesítmény még Vereszki Nóra negyedik helyezése
gyorsúszásban, és hatodik helyezése hátúszásban.
És akik helyezést ugyan nem értek el, de mindent megtettek
a jó szereplésért: Szauter Rebeka, Szegény Szonja, Salah-Laouar
Silia, Pesztericz Márton, Nagy Barnabás, Farkas Gábor, Burik
Bence, Forró Kende.
A Simándy csapata ismét megnyerte a legtöbb versenyzőt indító iskola kupáját.
Minden győztesnek, helyezettnek, indulónak gratulálunk!
Jávor Mária, testnevelő

Mikulás-buli a Simándyban
Minden versenyző ajándék
pólót kapott

Közülük Juhász Kamilla mellúszásban 2. helyezést ért el, Varjas Gábor gyorsúszásban állhatott fel a dobogó harmadik fokára.
Juhász Áron mellúszásban 3., háton 4., és gyorsban pedig 5. lett.
Helyezettek lettek még: Vereszki Melinda (gyors 5. hely), Demény Eszter (gyors, hát 6. hely), Kismarton Janó (gyors 6. hely).
Akik még megmérették magukat, és lelkesen felvették a versenyt a legjobbakkal: Edényi Nóra, Janzsó Atina, Dolhai Emma,
Szabó István, Vajvoda Levente, Váradi Marci, Sinkó Melinda, Kókai Edit és Forró Szinta.
A 2004-es korosztály legjobbja Molnár Bálint, aki hátúszásban
és pillangóban a második, gyorsúszásban a negyedik, és mellúszásban a hatodik helyen végzett.
Kismarton Janó egy korosztállyal feljebb indult, mert az ő korosztályában még nem volt pillangó versenyszám, és itt remek
úszással negyedik lett.

A Simándy József Általános Iskola Diákönkormányzata december 6-án tartotta meg idei első iskolai buliját. A Mikulás-bulit
hatalmas szervezőmunka előzte meg, melyből a diákönkormányzat tagjai - az ötödikestől a nyolcadik évfolyamos diákig
- kivették a részüket. A buli előtt a tanulók a diákönkormányzat
hirdetőfalán elhelyezett kívánságlistára felírhatták azoknak az
előadóknak és számoknak a címét, amelyeket az est folyamán
hallani szerettek volna. Így az este fergetegesre sikerült, hiszen
öt órától nyolc óráig tele volt a táncparkett. Az est fénypontja a
tombolahúzás volt, amelyet Laci bácsi (Major László tanár úr)
és Ildi néni bonyolított le. Támogatóinknak köszönhetően nagyon sok diák kaphatott színvonalas ajándékot például biciklis
bukósisakot, kulacsot, könyveket, grillcsirke utalványt, pizza
utalványt, stb. A fődíj egy igazi téli hangulatot idéző torta volt,
amit a 6. a-s tanulók nyertek meg. Ezúton is szeretném megköszönni a diákönkormányzat tagjainak és kollégáimnak a sok
segítséget. Külön köszönet illeti támogatóinkat: Illés cukrászda,
Pizza Mare, KS Kerékpár szaküzlet, Zöld ABC, Botka Jenő Papír- és Írószerboltja az Oázis üzletházból, OTP Bank, Didó Grill,
Cosmo 3 Bt, Pálmai virág.
Nagy Ildikó, a Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus
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Hagyományt csinálunk a Triatlon Bálból
Őszintén szólva nem volt könnyű nekikezdeni ennek a beszámo- a legszorgalmasabb versenyzőnek járó díjat vihették haza. Jutalmat
lónak, hamar rájöttem, hogy alig van néhány emlékem az estéről. kapott még Kismarton János (Janó), aki ugyan a legfiatalabb verPersze nem azért, mert annyi triatlon koktélt ittam (ami egyéb- senyzőnk, mégis sokszor példát mutat a legidősebbeknek is. Nem
ként annyira finom feledkeztünk meg
volt, hogy ezentúl egyesületünk táez lesz a csapat hi- mogatóiról sem:
vatalos party itala), az A4C Markehanem azért, mert ting Kft. és az
Trade
számomra ez a nap Aspinalo
képviselői
pont úgy repült el, Kft.
mint egy kisgyerek- vehették át emléknek a születésnap- plakettünket.
Rajtuk
kívül
ja. Vártam, vártam,
készültem rá, aztán soha nem tudunk
egyszer csak azt elég hálásak lenvettem észre, hogy ni a munkánkat
Solymosi Sándor és Kropkó Péter
az egész véget ért, a egész évben meg- Triatlonos versenyzők nyitótánca
vendégek elmentek, könnyítő és segítő
én meg csak ott ülök egyedül és nem tudom eldönteni, mit is ér- szülői közösségünknek, valamint a Triatlon Bált támogató összes
zek: boldog legyek vagy szomorú? Összesen 170 ember volt jelen helyi vállalkozónak és cégnek, illetve a csömöri Decathlonnak és
január 18-án szombat este, ami minden várakozásunkat felülmúl- Auchannak.
Műsorunk zárásaként, a bál megnyitójaként a gyerekek keringő
ta. A jó hangulatról 3 amatőr együttes gondoskodott. A vacsora
alatt a CsupánSzimpla zenélt nekünk, utána a The Gents koncer- tánca következett. Azt hiszem, mondanom se kell, hogy szem nem
tezett, végül a Retro Gangnek köszönhetően fergeteges retro bu- maradt szárazon, aki idáig visszatartotta a könnyeit, még annak is
lecsordult néhány csepp
liban lehetett részünk.
az arcán.
Örömünkre
szolgált,
A buli, a tánc egészen
hogy ilyen kiváló zehajnalig tartott, az utolnekarokat ismertethetsó csapat 4 órakor hagytünk meg, és a jövőben
ta el a Csigaházat.
is szem előtt fogjuk
És hogy boldog vatartani, hogy a közöngyok e vagy szomorú?
ség számára ismeretlen,
Azt hiszem mindkettő,
amatőr, de tehetséges
de mindenekelőtt hihezenekaroknak adjunk
tetlenül büszke. Büszke
fellépési lehetőséget.
vagyok, hogy egy ilyen
Meglepetés
vendékis csapat, ilyen rövid
günk sajnos végül nem
idő alatt idáig jutott.
tudta elfogadni meghíBüszke vagyok minden
vásunkat, az ő személye
kis Manókára aki ott ült
azonban maradjon toTóvári Dóra, Dávid Gáb és Kropkó Péter a díjak átadásán
a színpad előtt és tágra
vábbra is titok…
nyílt szemekkel figyelt
A bőséges és ízletes
vacsorát a köszöntő beszédek követték, mellyel nem kisebb sze- (ez nem mindig van így), a kistarcsai triatlon utánpótlásra, akikmélyek tiszteltek meg minket, mit Solymosi Sándor (Kistarcsa nek vezetője és edzője lehetek.
A rendezvény minden tekintetben sikeresnek mondható, ezt bipolgármestere) és Kropkó Péter (12 szeres ironman győztes). Az ő
értékelő és biztató szavaik után, rajtunk, edzőkön volt a sor, hogy zonyítja a rengeteg pozitív visszajelzés és gratuláció, amit azóta
elismerjük mások munkásságát. Dávid Gábbal 7 versenyzőnket sem győzök fogadni, illetve a döbbenet, amit az emberek szeméemeltük ki a többiek közül éves munkájuk alapján. A legeredmé- ben láttam, ami azt jelenti, hogy felülmúltuk az ő várakozásaikat
nyesebb versenyzőink Jenes Zoltán János és Bende Gyöngyvér let- is. Nagyon magasra raktuk a lécet, amit nehéz lesz jövőre megtek. Vajvoda Máté, Vajvoda Bálit, Józsa Bernadett és Hrncsár Lujza ugrani, mert talán nincs is más választásunk, mint hagyományt
csinálni a Triatlon Bálból.
Addig is, még előttünk van 2014, a teljes versenyszezon. A gyerekek eddigi felkészülését, szorgalmát, edzésmunkáját nézve biztos vagyok benne, hogy eredményekben gazdag év elé nézünk.
Kistarcsa, Nagytarcsai u. 3.,
Hajrá Kistarcsa, hajrá VSRC!
+36-30-402-59-61, +36-30-308-0559
Tóvári Dóra, Kistarcsai Vízisport és Rekreációs Club
www.kistarcsaivsrc.hu
KÉTHETENTE FRISS VÁGÁS!
www.facebook.com/triatlonkistarcsa

Kohajda Péter húsfeldolgozója

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

Friss hús értékesítés

minden második héten:
február 7-én pénteken 12-18-ig
február 8-án szombaton 8-12-ig
február 21-én pénteken 12-18-ig
február 22-én szombaton 8-12-ig
Füstölt áru minden hétvégén!
február 1-én, szombaton a Böllérfesztiválon!

Könyvelés

Bejegyzett mérlegképes könyvelő, okleveles könyvvizsgáló 25 éves szakmai tapasztalattal cégek, egyéni
vállalkozók teljes körű számviteli, adózási ügyintézését vállalja, cégalapítással együtt is.
Érd.: 06-20/221-05-07
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16. Nemzetközi Hapkido Szeminárium Horvátországban
Hegyes Imre (Kistarcsai Sentinel SE) a magyar hapkido csapat tagja volt

Mladen Kuznik 7. dan hapkido nagymester
december 14-15-én rendezte meg az Európai Hapkido Unió 16. Nemzetközi Hapkido
Szemináriumát Zágrábban. Az eseményen
nyolc ország hapkidosai vettek részt. A magyar csapatot Kopasz Attila 4. dan hapkido
és 2. dan taekwondo és a Hwarangdo S. E.
tanítványai, valamint Hegyes Imre 3. dan
taekwondo, 2. kup hapkido alkotta.
A 2 napos decemberi szemináriumot
Zágrábban rendezték meg, ahol több nagymester több stílusban oktatta az önvédelmi
technikákat.
A szeminárium oktatói voltak:
Mladen Kuznik 7. dan hapkido
Nick Tsavalos 6. dan yoo sul
Drago Barisic 5. dan hapkido
Zoran Sinkovic 4. dan combat jutsu
Hangulatos és színvonalas edzések voltak.
A résztvevők nem csak a tradicionális, ha-

nem az utcai szituációkban is helytálló technikákkal ismerkedhettek meg.
Ezek a következők voltak: esés tanulás,
földharc, kisbot, hosszú bot technikák,
támadó kéz és lábtechnikák, törés technikák.
Az edzések olyan felejthetetlen
hangulatban és színvonalasan voltak
megtartva, amit minden harcművésznek ajánlok. A hapkido mozgásanyaga
nagyon hasonló a taekwondo mozgásanyagához és maximálisan kiegészítik
egymást. Mindenki egymást segítve, tanulta a danos technikákat és maximális tisztelet övezte a nagymestereket, akik oktatták
a hapkidot.
A mester célja, hogy a 3. danos
taekwondo tudását bővítve a hapkido harcművészetben is elérje a fekete öves minősítést. Megszervezte 2013-ban III. Hapkido

Szemináriumot és 2014-ben is szeretné ezt
a hagyományt tovább vinni. A Simándy
Általános Iskola tornatermében csütörtökön 20.00-21.00, szombaton 9.30-11.00 lehet
jelentkezni.
Edzéseinken minden korosztályt szeretettel várunk! info: www.sentinelse.hu,
06-20-551-0919
Hegyes Imre 3. danos taekwondo mester

Félévértékelő

Készül a Kistarcsai VSC edzőpályája
Véget ért az őszi szezon. Csapataink szereplése kicsit felemásra
sikeredett. A felnőtt csapatunk nyári igazolásai mindenki szerint jól sikerültek, ennek ellenére a sok sérülés, eltiltás és egyéb
problémák miatt nem azt nyújtotta a csapat, ami a tudása alapján
elvárható lett volna. Biztos vagyok benne, hogy a tavaszi szezonban a tudásának megfelelően fognak teljesíteni a fiúk, és harcban
leszünk a dobogóért. Az utánpótlás bajnokságok átszervezése miatt (az U19-es helyett U21-es indulhatott) az U21-es csapatunk a
mezőnyben a legfiatalabb csapatként játszott, és ha játékban nem
is, de fizikálisan az ellenfelek nagyon sok esetben fölénk nőttek.
Ez a társaság nagyon sokra hivatott és a jövőben sok örömöt fognak szerezni a kistarcsai szurkolóknak. Az U18-as csapatunk a
dobogón telel, és a góllövőlistát Mátyás Tamás vezeti, aki már a
felnőtt csapatban is bizonyította tehetségét. A legnagyobb átalakuláson az U15-ös csapatunk esett át, de a kezdeti botladozások
ellenére a végére szépen összeállt a társaság. Reményeink szerint
a tavasszal, kicsit nagyobb koncentrációval és fegyelemmel még
jobb teljesítménynek örülhetünk. Az U14-es csapat a tavalyi bajnoki cím után, kicsit visszavett a tempóból, de reméljük tavasszal ők
is javítanak. Mentségükre szól, hogy nagyon sok játékos játszik az
U15-ös csapatban is, tehát két fronton is helyt kell állniuk. Az U13as csapat hat Bozsik tornán vett részt az ősszel, amin kifejezetten
jó teljesítményt nyújtottak és sokszor veretlenül végeztek egy-egy
hétvégi tornán. Ehhez tudni kell, hogy ezek a fiúk 2003-as születésűek, és a 2001-es korosztályban versenyeznek. Az U11-U9-U7-es
korosztályok négy Bozsik tornán szerepeltek az ősszel, ahol korosztályonként több csapatot is indítottunk. Létszámban és tehetségekben ezekben a korosztályokban sincs hiány. Fontosnak tartom
megemlíteni, hogy az U14-es Pest megyei válogatottban két játékosunk is bekerült, név szerint Barabás Ádám, és Kifor Bence (Bence
időközben eligazolt tőlünk), az U-13-as válogatottban pedig három
játékosunk is szerepel, Farkas Szebesztián, Madarász Mátyás, és
Néma Krisztofer. Reméljük jó teljesítményükkel öregbíteni fogják
az egyesület hírnevét. Az edzőpálya felújításra megérkezett a pályázati pénz, és elkezdődtek a munkálatok. A terveink szerint az
első ütem munkálatai, március végére be is fejeződnek. A téli időszakban az utánpótlás csapatok, csak rövid pihenőt tartanak, mert
négy korosztályt beneveztünk a futsal bajnokságra is, ami egy
nagyon jó kiegészítő versenylehetőséget biztosít. Az utánpótlás
nevelésre beadott pályázatunkat az MLSZ az idén is jóváhagyta,

A Footballfactor tornán 2. helyezést elért U13-as csapat. A torna legjobb
játékosa Néma Krisztofer. Álló sor: Győri István, Madarász Mátyás, László
Endre Márton, Néma Krisztofer, Burillák Mihály Guggolnak: Scharnitzky
Zsombor, Burillák Patrik, Farkas Szebasztián, Dőringer Csongor

és itt is szeretném megköszönni azoknak a cégeknek a segítségét,
amelyek jelentős anyagi segítséget nyújtottak az egyesületünknek.
Ezek név szerint a következők: Bullterr Ponyva Kft, Fatra Izolfa
Zrt, Lavet Kft. A végén szeretném megköszönni mindenkinek, az
egész éves munkáját, amivel az egyesület sikeres működéséhez
hozzájárult.
Győri István utánpótlás vezető
APRÓHIRDETÉS
Eladó ingatlanok
Kistarcsán a kórház mögött 4 db egymás mellet
lévő (720-730 m²-es) belterületi építési telek eladó.
Az utcában víz, villany, a telken belül gáz és
csatorna csonk van, aknával együtt.
Ára: 9,8 millió Ft/db tel.: 06-70-31-71-847
Kistarcsán 600 m²-es saroktelken, az 1940-es években
épült, 40 m²-es, 1,5 szoba konyha, fürdőszobás kis
téglaépület eladó. Udvaron kis gazdasági épület, tároló.
Járólapok, parketta felújítva. Cserépkályha, ami mindkét
szobát fűtheti! Irányára: 13 millió Ft
tel: 06-70-63-10-291
Kistarcsán - Zsófialiget városrészen, 675 m²-es (25
x 27 m) telken, HÉV állomástól 2 percnyire, központhoz közeli fekvésű saroktelek, bontásra ítélt
házzal, összközművel, fúrt kúttal, körbekerítve
131212/1. Irányára: 13 millió Ft, tel.: 06-70-63-10-291

Állás
Titkárnőt keresünk teljes munkaidőben kistarcsai irodánkba, számítógép-használati ismeretekkel, jó kommunikációs készséggel. Német
nyelvtudás előny. Jelentkezni lehet fényképes
önéletrajzzal az artur@unimogszerviz.hu
e-mail címen.
Önállóan dolgozni képes autóvillamossági szerelőt
keresünk kistarcsai telephelyünkre. Jelentkezni lehet
fényképes önéletrajzzal az artur@unimogszerviz.
hu e-mail címen.
Szolgáltatás
Energetikai tanúsítás gyorsan, olcsón, szakszerűen. Megtakarítás megtervezése, műszaki
vezetés, építőmérnök 20- 58-36-835
Termelői méz kapható! Kistarcsa, Holló u. 19. Tel:
06-30-869-5261
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Katolikus

Árpád-házi Szent Margit (ünnepe: január 18.)

Az akkori idő krónikása így írt Szent Margitról: „Gerjedez vala ez a szent szűz az isteni
szerelemnek tűzével, és meggyulladván, imádkozzék vala szüntelen.”
Talán furcsa ez a mondat: Szent Margit
áldozatos, vezeklő életét a „tatárpusztítás”
indította el. 1241-1242-ben a tatárok, (voltaképpen mongolok) a világhódító Dzsingisz
kán unokájának, Batu kánnak vezetésével,
elpusztították Magyarországot. IV. Béla
király a Muhi pusztánál súlyos vereséget
szenvedett a tatár áradattal szemben. A korántsem rokonszenves király vereségének
sok főúr örült. (Megint a magyar összefogás?!) Egy tatár csapat állandóan a király
nyomában volt. A Dalmát tengerparton
Klissza vára adott menedéket a királynak.
Itt született Margit, akit a szülők Isten szolgálatára ígértek, ha a tatárok kivonulnak az
országból. Dzsingisz kán váratlan halála
utána tatárok elhagyták az országot.
A királyi pár Margit gyermeke a veszprémi domonkos nővérek zárdájába kerül,
majd a Nyulak-szigetére (ma Margitsziget.) az újonnan épült kolostorba. A Nyulak-szigetét, Úri-szigetnek is nevezték, a
király kedvenc vadászterülete volt, itt is
volt palotája. A szigeten a premontrei, a
ciszterek és a ferences rendeknek is voltak
kolostoraik.
A politika úgy kívánta, hogy IV. Béla legkedvesebb lánya, Margit, II. Ottokár cseh

Református

kistarcsai híradó

király felesége legyen. A magyarok és a
csehek sokszor hadilábon álltak egymással. Ez a nyelvükben, beszédükben is jelen
volt. A magyar nyelv szerint, ha valaki nehéz anyagi helyzetben volt, akkor „csehül”
állt. Míg a cseheknél, aki zavarosan beszélt,
az „magyarul” beszélt. II. Ottokár találkozott Margittal, tetszett is neki, de az apáca
tiltakozott a házasság ellen. Ennek ellenére
Ottokár nem maradt magyar feleség nélkül.
IV. Béla, Kunigunda unokáját adták neki.
A magyar feleség ellenére, a magyarok nem
Ottokárt támogatták, amikor a gazdag svájci családból származó Habsburg Rudolffal
1278-ban a birtokért harcoltak. A morvamezei csatában a magyarok segítségével
Habsburg Rudolf győzött, és birtokba vette
Ausztriát, a család hatalmának fogytáig.
Margit imádkozó életét, nemcsak a vőlegényjelöltek, de apja, és fiú testvére (későbbi V. István) harca is szomorította. István
hatalmat kért apjától. A feszültség 1265-ben
tört ki. Előbb Béla király „végig kergette”
fiát a fél országon, majd fordult a kocka, az
apa menekült fia elől. Margit minden megtett, nemcsak imájával, hogy a szemben álló
feleket kibékítse. Mindkét családtagjához
jó kapcsolatok fűzték. Apja iránt érzett szeretetét a királylány különböző ügyekben
tanúsított makacssága sem tudta megtörni.
István is nagyon szerette, és tisztelte testvérét. Később ő kezdeményezte húga szentté

avatását. István és apja is a Nyulak-szigetére vitették magukat meghalni. Istvánt,
Margit sírja közelében temették el. Margit
28 évesen 1270. január 18-án halt meg. Boldoggá 1276-ban avatták, szentté azonban
csak évszázadokkal később, pontosabban
1943-ban XII. Piusz pápa.
Királylányok Margit halála után is éltek
a Nyulak-szigetén. Az idők folyamán az
összedőlt kolostor földdel betemetett romjait a 19. században kezdték feltárni. Margit, akkor már üres sírját, 1958-ban találták
meg. Ma jelképes sírkő jelöli, mindig sok virággal, és mécsessel, melyeket a királylány
mai tisztelői helyeznek oda.
Margit sírját halála után 250 évig rendszeresen látogatták. Aztán jöttek a törökök.
Buda elfoglalásakor, 1541-ben, a szigeten
lévő szerzetesek elmenekültek. Akkor már
boldogként tisztelt Margit földi maradványait az apácák magukkal vitték és Pozsonyban telepedtek le. 1615-től a pozsonyi
ferences nővérek őrizték Margit csontjait.
1782-ben, II. József eltörölt minden olyan
rendet, melyek nem tanítottak, vagy betegeket ápoltak. A ferences apácákat szélnek
eresztették. Margit földi maradványai ekkor tűntek el. Ezért van ma a Margit-szigeten a síremlék, mely arra figyelmeztet, hogy
a kolostor királylányát egykor itt helyezték
el, de nem az örök nyugalomra. .
Somlai József nyugdíjas plébános

Az Ökumenikus Imahét áldásai

„Minden esztendő január 3. hetében tart- alapján a hét címéül a 13. verset választotják a keresztyén gyülekezetek világszerte ták: „Hát részekre szakítható-e Krisztus?”
Az Ökumenikus Imahéten nem az egyaz Ökumenikus Imahetet. A modernkori
ökumenikus mozgalmak a XX. sz. elején ség szükségességéről beszélünk, hanem
alakultak ki, amikor a nem-keresztyének az egységet megéljük azáltal, hogy különközött végzett misszióban kiderült, hogy böző felekezetek lelkészei egymás templomilyen ártalmas a keresztyének megosz- mában prédikálunk Krisztusról, mindenki
úgy, ahogyan vasártottsága, ami miatt
napról vasárnapra
nem tudták hitelesen
megszokta. Eközben
képviselni Krisztust.
minden templomban
Az ökumené (göés
igehirdetésben
rögösen oikumené)
az élő, feltámadott
szó jelentése: lakott
Krisztus áll a köföld. Arra utal, hogy
zéppontban. Ugyana földkerekség minazt tanítjuk róla, és
den keresztyénének
előtte borulunk le
együtt kell munközösen. Ugyanúgy
kálkodnia a másik
mondjuk a MiatyánKrisztusban hívővel.
kot. Egyformán áldAz ökumené bibli- Görbe József plébános a református szószéken
juk meg a nevében
ai alapja Jézus imádsága: „… mindnyájan egyek legyenek úgy, a gyülekezetet. Bár az intézményi egység
ahogyan te, Atyám, énbennem, és én teben- nem valósult meg a különböző felekezetek
ned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy között, de az értünk meghalt és feltámadott
elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem.” Krisztust együtt tudjuk imádni, és ez az
egyedül fontos.
( János evangéliuma17,21)
Itt Kistarcsán idén is, közösen tartottuk
Minden esztendőben más ország felekezetei állítják össze az imahét napi igéit és az Ökumenikus Imahetet a római katolitémáit. Az idei esztendőben a Kanadában kus és református templomban felváltva,
élő keresztények az 1Kor 1,1-17 igeszakasz a négy felekezet lelkészeinek közös szol-

gálatával. A csütörtöki napon pedig Riskó
Jánosné a Lepramisszió igazgatója szolgálatát hallgathatta meg a testvéri közösség.
Szolgálatának az ökumenével együtt a másik aktualitása, hogy az imahetet bezáró
vasárnap a Leprások Vasárnapja. Ilyenkor
a templomokban gyűjtést rendeznek a harmadik világ leprabetegeinek gyógyítása és
a külmisszió javára.

Az Igét hallgató gyülekezet

Néhány képpel szeretnénk bátorítani a
testvéreket, hogy jövőre ismét testvéri közösségben legyünk majd együtt az Ökumenikus Imahéten!
Riskó János református lelkész
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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. december 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
"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
DUDA PÉTER
DUDA PÉTER
FEKETE GYöRGY
FEKETE GYöRGY
GAL BAU EUROPA KFT
GAL BAU EUROPA KFT
GAL-BAU 2005 BT
GAL-BAU 2005 BT
GÉMESIKER KFT

2143
2143
1131

KISTARCSA
KISTARCSA
BUDAPEST

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

IPARŰZÉSI ADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ

706,800.00 Ft
706,800.00 Ft
270,600.00 Ft

1131

BUDAPEST

JÉGGYÁR UTCA 11. II/7.

GÉPJÁRMŰADÓ

455,400.00 Ft

1131

BUDAPEST

JÉGGYÁR UTCA 11. II/7.

ÖSSZESEN

726,000.00 Ft

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 Ft
798,650.00 Ft
625,500.00 Ft

2143

KISTARCSA

KÁPOLNA UTCA 44/B.

ÖSSZESEN

625,500.00 Ft

1165
1165
2143
2143
2143

BUDAPEST
BUDAPEST
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA

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

IPARŰZÉSI ADÓ 1,413,750.00 Ft
ÖSSZESEN
1,413,750.00 Ft
GÉPJÁRMŰADÓ 317,475.00 Ft
ÖSSZESEN
317,475.00 Ft
IPARŰZÉSI ADÓ 445,650.00 Ft

2143

KISTARCSA

DAMJANICH UTCA 12.

GÉPJÁRMŰADÓ

2143

KISTARCSA

DAMJANICH UTCA 12.

ÖSSZESEN

41,239.00 Ft
486,889.00 Ft

2143
2143
1042
1042
2144
2144
2142

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

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

163,966.00 Ft

2142

NAGYTARCSA ÁRPÁD FEJEDELEM U. 7.

ÖSSZESEN

502,066.00 Ft

2143
2143
2143

KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA

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

IPARŰZÉSI ADÓ 1,977,400.00 Ft
ÖSSZESEN
1,977,400.00 Ft
IPARŰZÉSI ADÓ 236,800.00 Ft

2143

KISTARCSA

ARANY JÁNOS U.22.

ÖSSZESEN

236,800.00 Ft

2143
2143
2143
2143
2143
2143
2143
2143
2143

KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA

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

241,264.00 Ft
241,264.00 Ft
367,680.00 Ft
367,680.00 Ft
207,800.00 Ft
207,800.00 Ft
946,595.00 Ft
946,595.00 Ft
203,100.00 Ft

GÉMESIKER KFT

2143

KISTARCSA

GÉPJÁRMŰADÓ

13,524.00 Ft

GÉMESIKER KFT

2143

KISTARCSA

GLAITZÁR LAJOS
GLAITZÁR LAJOS
HÓRUSZ INGATLAN
KFT
HÓRUSZ INGATLAN
KFT
INTERTÁRS 2005. KFT
"f.a."
INTERTÁRS 2005. KFT
"f.a."
INTERTÁRS 2005. KFT
"f.a."
IVI-TRANS KFT.
IVI-TRANS KFT.
IZSVÁK JÁNOS
IZSVÁK JÁNOS
KASZÁS TIBOR
KASZÁS TIBOR
KÉRI ZOLTÁN
KÉRI ZOLTÁN
KISTARCSA INVEST
KFT "v.a."
KISTARCSA INVEST
KFT "v.a."
KUN TIBOR
KUN TIBOR
KUN TIBOR
LEEDS TRANS KFT.
LEEDS TRANS KFT.
LEEDS TRANS KFT.
LINA-INVEST
INGATLANFORG. KFT.
LINA-INVEST
INGATLANFORG. KFT.

2143
2143
2112

GÉPJÁRMŰADÓ 1,088,640.00 Ft
ÖSSZESEN
1,088,640.00 Ft
IPARŰZÉSI ADÓ 357,751.00 Ft

HUSZÁR U. 1. 1/4.

ÖSSZESEN

357,751.00 Ft

2143

KISTARCSA
KISTARCSA
VERESEGYHÁZ
VERESEGYHÁZ
KISTARCSA

RÁKÓCZI KÖRÚT 2.
RÁKÓCZI KÖRÚT 2.
RóZSA U. 45.
RóZSA U. 45.
BATTHYÁNY UTCA 10
BATTHYÁNY UTCA 10
BATTHYÁNY U. 10.
BATTHYÁNY U. 10.
DR. TIBOLD JÓZSEF UTCA
34/B
DR. TIBOLD JÓZSEF UTCA
34/B
DR. TIBOLD JÓZSEF UTCA
34/B
SZÉCHENYI U. 43.
SZÉCHENYI U. 43.
HUSZÁR U. 1. 1/4.

RAKTÁR KRT. 5.

IPARŰZÉSI ADÓ

574,600.00 Ft

2143

KISTARCSA

RAKTÁR KRT. 5.

GÉPJÁRMŰADÓ

207,000.00 Ft

2143

KISTARCSA

RAKTÁR KRT. 5.

ÖSSZESEN

781,600.00 Ft

2143
2143
4090
4090
2143
2143
2143
2143
2143

KISTARCSA
KISTARCSA
POLGÁR
POLGÁR
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA

BEM U.48.
BEM U.48.
DANTE UTCA 51.
DANTE UTCA 51.
SZIGETVÁRI U. 06.
SZIGETVÁRI U. 06.
DÓZSA GYÖRGY UTCA 6
DÓZSA GYÖRGY UTCA 6
SZABADSÁG ÚT 56.

IPARŰZÉSI ADÓ
ÖSSZESEN
TELEKADÓ
ÖSSZESEN
GÉPJÁRMŰADÓ
ÖSSZESEN
GÉPJÁRMŰADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ

586,750.00 Ft
586,750.00 Ft
228,650.00 Ft
228,650.00 Ft
200,162.00 Ft
200,162.00 Ft
392,334.00 Ft
392,334.00 Ft
303,800.00 Ft

2143

KISTARCSA

SZABADSÁG ÚT 56.

ÖSSZESEN

303,800.00 Ft

2143
2143
2143
2143
2143
2143
2143

KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA

TOLDI MIKLÓS U. 28.
TOLDI MIKLÓS U. 28.
TOLDI MIKLÓS U. 28.
SZABADSÁG ÚT 56/F.
SZABADSÁG ÚT 56/F.
SZABADSÁG ÚT 56/F.
ARADI UTCA 12.1

IPARŰZÉSI ADÓ
GÉPJÁRMŰADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ
GÉPJÁRMŰADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ

213,300.00 Ft
75,882.00 Ft
289,182.00 Ft
463,500.00 Ft
12,070.00 Ft
475,570.00 Ft
222,961.00 Ft

2143

KISTARCSA

ARADI UTCA 12.1

ÖSSZESEN

222,961.00 Ft

2112

ÖSSZESEN

216,624.00 Ft

LUCULLUS-2001. BT.
5231
"v.a."
LUCULLUS-2001. BT.
5231
"v.a."
LUCULLUS-2001. BT.
5231
"v.a."
MONEY & FASHION KFT 2143
MONEY & FASHION KFT 2143
NAGY-VARGA MÓNIKA 2144
NAGY-VARGA MÓNIKA 2144
NE-ANDER BT.
2143
NE-ANDER BT.
2143
NOV-SPED PLUSZ KFT. 2143

FEGYVERNEK DÓZSA GY. UTCA 155

IPARŰZÉSI ADÓ

NOV-SPED PLUSZ KFT.

2143

KISTARCSA

PRIMULA-MED KFT.
"f.a."
PRIMULA-MED KFT.
"f.a."
PRIMULA-MED KFT.
"f.a."
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.
RÁCZ ÉS TÁRSA BT.
RÁCZ ÉS TÁRSA BT.
RHINO GYM KFT
RHINO GYM KFT
RHINO GYM KFT
S.P.B. TUNING Kft "f.a."
S.P.B. TUNING Kft "f.a."
S.P.B. TUNING Kft "f.a."
SG COMMUNICATION
KFT
SG COMMUNICATION
KFT
SINKÓ CSABA
SINKÓ CSABA
STYLUS DESIGN KFT.
STYLUS DESIGN KFT.
SZIKKADT SPED KFT.
SZIKKADT SPED KFT.
SZILABAU 2003 KFT.
"v.a."
SZILABAU 2003 KFT.
"v.a."
SZILÁGYI JÓZSEF
SZILÁGYI JÓZSEF
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

1022

190,750.00 Ft

FEGYVERNEK DÓZSA GY. UTCA 155

GÉPJÁRMŰADÓ

FEGYVERNEK DÓZSA GY. UTCA 155

ÖSSZESEN

211,750.00 Ft

KISTARCSA
KISTARCSA
KEREPES
KEREPES
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA

IPARŰZÉSI ADÓ
ÖSSZESEN
TELEKADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ

351,250.00 Ft
351,250.00 Ft
342,360.00 Ft
342,360.00 Ft
241,850.00 Ft
241,850.00 Ft
261,900.00 Ft

ÖSSZESEN

261,900.00 Ft

21,000.00 Ft

BUDAPEST

VÖLGY U. 44.
VÖLGY U. 44.
SZILASLIGETI ÚT 36.
SZILASLIGETI ÚT 36.
MAGYAR U. 23.
MAGYAR U. 23.
VÖLGY UTCA 44/D. ÉP.
FSZ. 4.
VÖLGY UTCA 44/D. ÉP.
FSZ. 4.
RÓKUSHEGYI LÉPCSŐ.7.

IPARŰZÉSI ADÓ 1,212,200.00 Ft

1022

BUDAPEST

RÓKUSHEGYI LÉPCSŐ.7.

GÉPJÁRMŰADÓ

1022

BUDAPEST

RÓKUSHEGYI LÉPCSŐ.7.

ÖSSZESEN

2143

KISTARCSA

ARANY J.U.35.

IPARŰZÉSI ADÓ

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. 11

IPARŰZÉSI ADÓ 180,286.00 Ft
GÉPJÁRMŰADÓ 121,575.00 Ft
ÖSSZESEN
301,861.00 Ft
GÉPJÁRMŰADÓ 1,102,344.00 Ft

2143

KISTARCSA

RAKTÁR KRT. 11

ÖSSZESEN

2141
2141
2143
2143
2143
1139
1139
1139
2143

CSÖMÖR
CSÖMÖR
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
BUDAPEST
BUDAPEST
BUDAPEST
KISTARCSA

HATÁR ÚT 1.
HATÁR ÚT 1.
SZABADSÁG U.56.
SZABADSÁG U.56.
SZABADSÁG U.56.
FORGÁCH U. 8. I/108.
FORGÁCH U. 8. I/108.
FORGÁCH U. 8. I/108.
DEÁK FERENC U. 10.

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

2143

KISTARCSA

DEÁK FERENC U. 10.

ÖSSZESEN

321,998.00 Ft

2143
2143
1205
1205
2143
2143
1136

KISTARCSA
KISTARCSA
BUDAPEST
BUDAPEST
KISTARCSA
KISTARCSA
BUDAPEST

TERÉZIA U. 16.
TERÉZIA U. 16.
MÁRTÍROK ÚTJA 103.
MÁRTÍROK ÚTJA 103.
RÓZSA U. 45.
RÓZSA U. 45.
HEGEDŰS GY. U.8.IV/2

GÉPJÁRMŰADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ
ÖSSZESEN
GÉPJÁRMŰADÓ
ÖSSZESEN
IPARŰZÉSI ADÓ

562,670.00 Ft
562,670.00 Ft
214,900.00 Ft
214,900.00 Ft
524,960.00 Ft
524,960.00 Ft
891,750.00 Ft

1136

BUDAPEST

HEGEDŰS GY. U.8.IV/2

ÖSSZESEN

891,750.00 Ft

2143
2143
2143

KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA

KÁPOLNA UTCA 10.
KÁPOLNA UTCA 10.
PF.31.RAKTÁR KRT.5.

TELEKADÓ
ÖSSZESEN
GÉPJÁRMŰADÓ

232,217.00 Ft
232,217.00 Ft
240,000.00 Ft

2143

KISTARCSA

PF.31.RAKTÁR KRT.5.

ÖSSZESEN

240,000.00 Ft

3763

BÓDVASZILAS JÓZSEF ATTILA UTCA 2.

IPARŰZÉSI ADÓ

307,765.00 Ft

15,450.00 Ft
1,227,650.00 Ft

1,102,344.00 Ft
220,455.00 Ft
220,455.00 Ft
70,300.00 Ft
184,555.00 Ft
254,855.00 Ft
281,600.00 Ft
462,720.00 Ft
744,320.00 Ft
321,998.00 Ft

3763

BÓDVASZILAS JÓZSEF ATTILA UTCA 2.

ÖSSZESEN

307,765.00 Ft

2143

KISTARCSA

ISMERETLEN

IPARŰZÉSI ADÓ

583,050.00 Ft

2143

KISTARCSA

ISMERETLEN

GÉPJÁRMŰADÓ

32,683.00 Ft

2143

KISTARCSA

ISMERETLEN

ÖSSZESEN

615,733.00 Ft

2143

KISTARCSA

AULICH LAJOS U. 34.

IPARŰZÉSI ADÓ

626,961.00 Ft

ÚJVÁRI FERENC

2143

KISTARCSA

AULICH LAJOS U. 34.

GÉPJÁRMŰADÓ

117,503.00 Ft

ÚJVÁRI FERENC

2143

KISTARCSA

AULICH LAJOS U. 34.

ÖSSZESEN

744,464.00 Ft

VASVÁRI KER.SZOLG.
BT."f.a."
VASVÁRI KER.SZOLG.
BT."f.a."
XANDEX KFT.

2143

KISTARCSA

EPERJESI U. 9.

IPARŰZÉSI ADÓ

240,900.00 Ft

2143

KISTARCSA

EPERJESI U. 9.

ÖSSZESEN

240,900.00 Ft

3525

MISKOLC

ARANY JÁNOS TÉR 1.

IPARŰZÉSI ADÓ

557,109.00 Ft

XANDEX KFT.

3525

MISKOLC

ARANY JÁNOS TÉR 1.

ÖSSZESEN

557,109.00 Ft

XAPPS BT.

2143

KISTARCSA

KÁPOLNA U. 52

IPARŰZÉSI ADÓ

243,327.00 Ft

XAPPS BT.

2143

KISTARCSA

KÁPOLNA U. 52

ÖSSZESEN

243,327.00 Ft
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Rezsicsökkentés saját erôbôl 2.
Legutóbbi írásunkban a családi házak külső hőszigetelésének fontosságát, az ablakok
cseréjét és ezek bekerülési költségeit jártuk körbe, a gázszámla fényében.
Lássuk a tényeket!
A magyar háztartások átlagosan 20 - 25 év alatt elfűtik ingatlanuk árát, ugyanakkor azt is
látjuk, hogy az energiahatékonysági felújítások szinte minden esetben kifizethetők lennének a gáz- és áramszámlán megtakarított összegekből, még akkor is, ha a háztulajdonosok
nem, vagy csak kis pénzzel rendelkeznek és így a felújítás csak hitelből megvalósítható.
Az általunk kivitelezett felújításoknál a leggyakoribb párosítás a nyílászárók cseréjével
egyidejűleg a homlokzati hőszigetelés. Előző írásomból kiderül, hogy ez kb. 1,7 millió Ft-ba
kerül egy átlag 90 m²-es házon. Ezt az összeget a rezsiből 8-9 fűtési szezon alatt lehetne
megspórolni. Az ilyen épületben jelentősen csökken a rezsiköltség, sokkal jobb lesz a bent
lakók életminősége és komfortérzete. Nem beszélve arról, hogy ez az energetikai beruházás növeli a ház értékét, piacképesebbé és könnyebben eladhatóvá teszi az ingatlant.
A spórolás folytatódhat a fűtés korszerűsítésével. A régi típusú konvektorokat és kazánokat is ideje lecserélni. Az elavult és sok esetben karbantartás nélküli kazánok sok gázt
fogyasztanak, mert csak teljes teljesítményen tudnak üzemelni. A mai, korszerű kazánok
képesek a max. teljesítményükről akár 2 KW-ig is leszabályozni, magyarul kevesebb gázt
fogyasztani. Az ilyen kazán kb. 300 000 Ft-ba kerül. A kazánhoz persze új kémény is kell és
érdemes lecserélni a radiátorokat is. Egy ilyen átalakítás kb. 2 millió Ft.
Végül álljanak itt tényként a következő adatok:
Az egyik ilyen 90 m²-es kockaházon komplett
energetikai felújítást végeztünk, ami a hőszigetelést, az ablakcserét és a fűtési rendszer
korszerűsítését is magában foglalta. A teljes
felújítás anyag- és munkadíj költsége 4,5 millió
Ft-ba került. A felújítás előtti éves gázszámla 480.000 Ft volt, ami 90 m² kifűtéséhez elég
magas. A korszerűsítés után a beköltöző fiatal
párnak 23 fokos állandó hőmérsékletet tartva
az éves fűtési költsége 125.000 Ft volt.
Elgondolkodtató.
Persze, felmerül a kérdés, hogy miből lehet
mindezt finanszírozni?
folytatjuk…

(X)

kistarcsai híradó 
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A Procter & Gamble egy olyan multinacionális vállalat, amely kiváló minőségű termékeivel
nap, mint nap megérinti és jobbá teszi vásárlói
életét a Világ több mint 180 országában.
Hatalmas büszkeséggel tölt el minket 175 éves
múltunk és, hogy piacvezetők vagyunk azokban a termékkategóriákban, amelyekben versenyzünk.
Csömörön található, 1991 óta működő női higiéniai termékeket előállító üzemünkbe keresünk pályakezdő és szakmai tapasztalattal rendelkező jelentkezőket az alábbi pozícióba:

ELEKTROMOS GÉPBEÁLLÍTÓ
• Elektronikai, irányítástechnikai, automatizálási,
villanyszerelői végzettség, PLC ismeretek

MECHANIKUS
GÉPBEÁLLÍTÓ / GÉPKEZELŐ
• Mechanikai, autószerelői, műszerész
vagy gépész végzettség

RAKTÁRI TECHNIKUS/
TARGONCAVEZETŐ

MIT AJÁNLUNK?
• Biztos, hosszú távú munkalehetőség
• Felelősségteljes és kihívást jelentő
munka az első naptól kezdve
• Versenyképes kompenzációs
és juttatási csomag
• Folyamatos szakmai és egyéb
továbbképzési lehetőségek
• Frissen végzetteknek
széleskörű tréningprogram
• Inspiráló munkakörnyezet,
az iparág legkorszerűbb technológiája
• Munkábajárás támogatása

• Targonca vezetői engedély, OKJ bizonyítvány és
hasonló területen szerzett munkatapasztalat

• Folyamatos, több műszakos munkarendben való munkavégzés
• Számítógép felhasználó szintű ismerete (Office programok)
• Előny: könnyűiparban szerzett tapasztalat

Szakmai önéletrajzát várjuk a pozíció megnevezésével:

rechungary.im@pg.com
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ÜZLETÜNKBEN MINDEN MÉRETBEN,
SZÉLES VÁLASZTÉKBAN
TALÁLHATÓK ELSŐSORBAN
CSAVAROK ÉS EGYÉB KÖTŐELEMEK
ROZSDAMENTES ÉS SAVÁLLÓ CSAVAR RENDELÉST 1-2 NAPON BELÜL BESZERZÜNK
Ezen kívül talál még nálunk:   
- Bútor szerelvényt,
- Vágókorongokat
- Szerszámokat hobby
- Kerti eszközöket
és profi minőségben,
- Kötelet, drótkötelet
- Szilikont, purhabot, spray-ket, - Nyeleket
- Fúrószárakat
- Elzett zárak és zárbetétek
És még rengeteg termék fajtát verhetetlen árakon
Mert betérni érdemes…
Megtalál minket: Csavar-ház, Kistarcsa, Szabadság út 44. alatt
(Nosztalgia étterem szomszédságában)
H-p: 7.00-17.00 | Szo: 7.30-13.00
T.: 06-28-473-118, 06-20-333-1172 ,06-20-262-5525
E-mail:csavarkiraly@hotmail.com

Bosch fúrókészlet
2 100 Ft 1 390 Ft
amíg a készlet tart

Állandó akciónk:
Huzalszeg: 400 Ft/kg

kistarcsai híradó 

hirdetés
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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

Kistarcsai cégek, vállalkozások figyelmébe!
Ne vegyen, BÉRELJEN!

Ôrizze meg likviditását, bízza a
beruházást az…

…re!

Új és felújított nyomtatók és multifunkciós készülékek

Miért éri ez meg Önnek?

zám

ys
Költségeket takaríthat meg
dá n
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*
Csökkentheti adóterheit
00 00.0
A bérleti díj 100%-ban elszámolható
0
3 9
vi
Gépparkfejlesztés beruházás nélkül
Ha sak
c
Rugalmas és gyors online ügyintézés
Mindig a legmagasabb technikai színvonal

Nyomtató szerviz

*Canon iR1022

• Nyomtatás / másolás/ faxolás
22 oldal/perces sebességgel
• Kétoldalas dokumentumok
• Dokumentumadagoló
• Kiemelkedô, 1200 dpi nyomtatási
felbontás
• Asztali mûködés - kiváló választás
kisvállalkozások számára
• Környezetbarát, nincs
bemelegedési idô

Atiss-Brothers Kft.
E-mail: info@atiss.hu, Tel: 0628/472-713,
mobil: 0630/9417-137

Értékesités • Kellékanyagok • Szerviz • Bérlet • Irodatechnika

Kistarcsán és környékén a kiszállás ingyenes!
az árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák

• 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

ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNNEK IS!!!
Tudta Ön, hogy:
• 1996 óta igényelhető
• családon belül több is igényelhető
• alanyi jogon jár
• adó-, és járulékmentes
Lakáscélokra:
• bővítés, felújítás, korszerűsítés
• közmű, csatorna
• ingatlan vásárlás
• azonnali, lakástakarék elő hitel fix kamattal
• lakáshitel elő-, és végtörlesztés
• árfolyamgát, ill. az 5 év utáni törlesztők
Tervezze meg saját és családja jövőjét, hogy a lakásához kapcsolódó váratlan kiadások ne küldjék
padlóra!!
Használja ki az állam 30%-os, vissza nem térítendő támogatását, hogy otthona valódi otthonná
váljon!
Ingyenes, személyes tájékoztatásért hívjon!

Tóth Katalin
( OTP-Partner )
06/20/3433-838

Posta Nyugdíj
Aranytartalék
A legtöbb, amit adhatunk magunknak, a jövő biztonsága!
• A befizetett díjra évente 20% adójóváírás igényelhető – a jelenleg
hatályos adójogszabály szerint
• Garantált elérési összeg vagy járadékfizetés
• Kamatadó-, eho- és öröklésiilleték-mentes szolgáltatás

Első folyamatos díjas nyugdíjbiztosítás - 20% adókedvezménnyel!
A 2014. január 1-jétől hatályba lépett új nyugdíjbiztosítási adókedvezmény lehetőséget teremt Ügyfeleinknek arra, hogy adójóváírással támogatott nyugdíjbiztosítás megkötésével gondoskodjanak
nyugdíjas éveik anyagi biztonságáról.
A 2014. január 2-től a kijelölt postákon megköthető PostaNyugdíj
Aranytartalék folyamatos díjas nyugdíjbiztosítás befizetett díjára Ön is igénybe veheti a 20%-os adójóváírást, adóévenként
legfeljebb 130 ezer forintot.
• Garantált elérési összeg vagy járadékfizetés.
• Kamatadó-, eho- és öröklésiilleték-mentes szolgáltatás.
• A biztosító az alábbi események közül a legkorábban bekövetkező
esetén nyújt szolgáltatást:
1. a szerződéskötéskor jogszabályban meghatározott öregségi
nyugdíjkorhatár elérése, vagy
2. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabály szerinti
nyugdíjszolgáltatásra való jogosultság megszerzése, azaz korkedvezményes nyugdíjba vonulás, vagy
3. 40%-os vagy azt meghaladó egészségkárosodás, vagy
4. a Biztosított halála, baleseti halála.
Bővebb információ a www.posta.hu oldalon

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