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A VÁROS HÍREI

KISTARCSAI HÍRADÓ

Kistarcsa július 1-jétől 6 százalékkal
alacsonyabb áron vásárolhat gázt
Gyula gesztorságával 21 település vásárolhat 6 százalékkal olcsóbban földgázt a szabadpiacról: a fürdőváros nyílt
közbeszerzés keretében három szolgáltatót hívott versenytárgyalásra, a lefolytatott elektronikus árlejtés eredményes volt, a nyertes szolgáltatóval, a GDF Suez Energia
Holding Hungary Zrt.-vel az önkormányzat aláírta a szerződést. A szerződés július elsején lép életbe, a csoporthoz tartozó települések 2016. októberig a jelenleginél 6,04
százalékkal alacsonyabb áron vételezhetnek gázt. A 21
település várható fogyasztása a 27 hónapos szerződéses
időszak alatt 14,381 millió köbméter lesz, a megtakarítás
előzetes becslések alapján 376,7 millió forint körül várható.
A 21 önkormányzat összesen 446.198 lakos részére nyújt
közszolgáltatást. A csoportos energiavásárlásban Gyula,
Békéscsaba, Biatorbágy, Borsodnádasd, Budapest XV. és
XXIII. kerülete, Dunavarsány, Edelény, Eger, Erdőkertes,
Hajdúhadház, Hajdúnánás, Isaszeg, Kistarcsa, Nagykálló,
Nyergesújfalu, Ócsa, Salgótarján, Sarkad, Túrkeve, Veresegyház vesz részt.
(Forrás: http://onkormanyzatiklub.hu/
energiahatekonysag/6342-21-telepules-6-szazalekkalolcsobban-vasarolt-foeldgazt-a-szabadpiacrol)

Köztisztviselői nap
Értesítem a Tisztelt Lakosságot,
hogy 2014. július 1-jén (kedden)
a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény
93.§ (2) bekezdése alapján,
a Közszolgálati Tisztviselők Napja
alkalmából,
munkaszüneti nap lesz Kistarcsa
Város Polgármesteri Hivatalában.
2014. június 30-án (hétfőn) technikai okok miatt zárva lesz
Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatala.
Megértésüket megköszönve: Czukkerné dr.
Pintér Erzsébet jegyző

Elkezdődött a parlagfű szezon - kötelező az irtása!

A parlagfű az allergiás
emberek
mindennapi
életét nehezíti meg, ezért
folyamatosan szükséges
gondoskodni az irtásáról.
Ezúton hívjuk fel a Tisztelt Lakosság figyelmét az
alábbi kötelezettségekre.
A vonatkozó jogszabály
szerint a földhasználó
köteles az adott év június
30. napjáig az ingatlanon
a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot
a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
Amennyiben az ingatlan tulajdonosa, akinek a telkén megjelenik a parlagfű és nem tesz eleget védekezési kötelezettségének,
közérdekű védekezést (kaszálást) kell elrendelni. A közérdekű
védekezést belterületi ingatlan esetében a jegyző rendeli el.
A közérdekű védekezés elrendelését követően a költségek tizenöt napon belüli megtérítésére kell kötelezni a mulasztás elkövetőjét. Amennyiben a kötelezett nem fizeti ki a költségeket,
azok adók módjára kerülnek behajtásra, amely behajtásról az
állami adóhatóság gondoskodik.
Kérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a rendezett
környezet megteremtése, és az allergiás emberek életének megkönnyítése érdekében, gondoskodjanak a zöld területek rendszeres kaszálásáról, gyommentesítéséről.
Városüzemeltetési Iroda

Nyári igazgatási szünet a
Hivatalban

Választási plakátok
elhelyezése

Az anyakönyvi ügyeket (születési és
haláleset anyakönyvezése)
naponta 08.00-12.00 óra között
intézhetik.

2014. július 1-jétől módosul a közterületek használatáról szóló önkormányzati
rendelet, és új elemként szabályozásra
kerül a választási plakátok közterületen
történő elhelyezése.
A rendelet értelmében, kampányidőszakban választási plakát kizárólag az
önkormányzati hirdetőtáblákra rakható
ki (ezek helyét a rendelet melléklete ismerteti). Továbbá felhívjuk a figyelmet,
hogy amennyiben a választási plakátot
az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték nem távolítja el a közterületről a választási eljárásról szóló törvényben meghatározott határidőn belül
(szavazást követő 30 napon belül), az
önkormányzat hatósági eljárás keretében
intézkedik a plakát eltávolításáról.

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy Kistarcsa Város Polgármesteri
Hivatalában
2014. július 21. napjától 2014. augusztus 1.
napjáig
igazgatási szünetet tartunk.
Ezen időszak alatt a Polgármesteri Hivatal –
a halaszthatatlan ügyek
intézése kivételével – zárva tart.

A hivatal működési körében fellépő veszélyhelyzet, baleset, elemi csapás, életveszély,
súlyos kár esetére telefonos ügyeletet biztosítunk. A bejelentések fogadása 08.00-12.00
óra között a hivatal központi telefonszámán
keresztül, azt követően pedig a 06-20-4459560 mobil számon történik. Megértésüket és
együttműködésüket köszönöm.
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző

Nyári zárás a GESZTENYÉS ÓVODÁBAN

Kistarcsa Város Önkormányzata

Nyári zárás a TÖLGYFA ÓVODÁBAN
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy óvodánk Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy óvodánk
2014. július 7 - től július 18-ig zárva tart. Ezen idő2014. július 21-től - augusztus 22-ig zárva tart.
szak alatt a gyermekek ellátása szülői igény szerint
Július 21-től – augusztus 1-jéig a gyermekek ellátáa Gesztenyés Óvodában biztosított.
sa szülői igény szerint a Tölgyfa Óvodában bizto- Nyitás: 2014. július 21. hétfő
sított.
2014. augusztus 4-től - augusztus 22-ig az óvoda
zárva tart! Nyitás: 2014. augusztus 25. hétfő
Nyitás: 2014. augusztus 25. hétfő
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I. Tanévzáró Kutyás Családi Nap

Elkészült az extrém bicikli pálya

A Torony Lakópark Egyesület és a Szekeres Park és
Piac közös családi napját június 14-én rendezték meg.
A több helyszínen lebonyolított
programot délelőtt 10 órakor
nyitotta meg Solymosi Sándor
polgármester. A kutyás bemutatókkal párhuzamosan több
más programot is szerveztek
a gyerekeknek. A Penny parkolóban tűzoltóautó és rendőrautó bemutató várta az érdeklődőket. A Szekeres Piac
színpadán bohóc show szórakoztatta a kicsiket, volt
ingyenes arcfestés, lufi hajtogatás és ugrálóvár. A fő
attrakciók azonban a kutyás bemutatók voltak. Fél
tíztől délig a Penny parkolóban a Kratosz Kennel és
Kutyaiskola (vezető Schindler László) kezdett egy csoportos engedelmességi bemutatóval, őket követte a My
dog & I Kutyaiskola (vezető Elek Zsuzsanna) egy belga
juhász és egy 4 hónapos német juhászkutyával, majd
a Libalegelő Dogsport Kutyaiskola következett (vezető
Csernyik Zoltán) német juhászokkal szintén engedelmességi bemutatóval. A délelőtti kutyás bemutatót a
Kutyapest Kutyasport KKI (vezető Nagy Géza) fegyelmezett kutyái zárták.
A változatos rendezvény este zenés bulival zárult, ahol
a New-Ton zenekar lépett fel. A családi napot támogatta a Szekeres Park és Piac, a Penny, a Q5 Control Bt., a
KS Kerékpárbolt, a Hill Valley Webáruház Kft. (-sz-)

Az önkormányzat célul tűzte ki, hogy az Egészségház és Alapszolgáltatási Központ, valamint a Szent Imre szobor között a korábban elbontott régi egészségház
helyén felszabaduló területen bővítse a városközpont funkcióit. A tervezett fejlesztések után a sport és szabadidő eltöltésére, valamint a felújított parkrészben
pihenésre biztosítanak lehetőséget, bővítik a Csigaház és az Alapszolgáltatási
Központ parkolóhelyeinek a számát. Az első fejlesztési szakaszban az Alapszolgáltatási Központ mellett egy 20x20 méter alapterületű, aszfalt burkolatú, bekerített, speciálisan erre a sportágakra kifejlesztett elemekből álló, helyi fiatalok
képviselőivel egyeztetett és igényeiknek megfelelő kerékpáros és gördeszka pályát építettek. A sportpálya kivitelezése az ütemezés szerint megfelelően tereprendezéssel kezdődött el. A speciális és megfelelő tanúsítványokkal rendelkező
pályaelemeket az Orangeramp szakcég szállította és a helyszínen szerelte össze.
A sportpálya és a park tervezett befejezése július végére várható. A biciklis
sportokat
kedvelő
fiatalok
már
használják a
pályát, melyet a tesztidőszak letelte után egy
megnyitóünnepség keretében adnak
át augusztus
20-án a felújított parkkal
együtt.

IV. Fenyvesliget nap

A
Fenyvesliget
Egyesület
június 14-én tartotta a már
hagyományosnak
számító
programját.
A Fenyvesliget
Sportcsarnok műfüves pályáján labdarúgó bajnokságot
szervezetek. Most is a lakópark
utcái neveztek. Az idén a foci
kupát, a nemrégiben elhunyt
Készül az ebéd
Szabó Berci emlékére, Szabó
Bertalan Emlékkupára nevezték el. Reggel 8 órakor 5 focicsapat
nevezett. Az idei döntőt, a Borostyán utca és a Boróka-Rozmaring
utca közös csapata a”Bo-rozók” játszották. Közben zajlottak a
délelőtti programok. A napot egy fafúvós zenekar kezdte, majd
bohóc műsor szórakoztatta a gyerekeket. Az ebédet – bográcsban készült székelykáposztát - több mint 100-an fogyasztották
el. A délutáni programok
között szerepelt még tűzoltó bemutató, pedálos gokart
verseny és a legnépszerűbb a
sörivó verseny volt, amit idén
Madarász Imi nyert. Közben
arcfestés és ugrálóvár várta
a gyerekeket. Az egész napot
megkoronázva a Fezz zenekar zárta a jó hangulatú csaA programom részt vett
ládi programot.
Vass Ferenc Solymosi Sándor is

Deáktanya programjai

2014. július 3. Musa Ahmed: Irak, a szabaddá vált ország
2014. július 10. Puzsér Róbert: Média marketing
2014. július 17. Romhányi András – Réthy Ildikó: Cseh Tamásra emlékezve – dalaival
2014. július 24. Mermező Géza: Esszencializmus
2014. július 31. Németh Balázs: Down kórosok gondozása

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

Tiszta udvar, rendes ház, gondozatlan közterület

Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan határa és az úttest
széle közötti területen karbantartani (takarítani, füvet nyírni, stb.)
Lassan itt a nyár, a növények rohamos növekedésnek indultak, és
ennek eredményeként egyre több kistarcsai ingatlan előtt tapasztalható a gondozatlan zöldfelület. Egyes fák ágai pedig a tavaszi
metszés hiányában már-már akadályozzák a gyalogosan közlekedőket és a gépjárművek biztonságos továbbhaladását. Felhívjuk a
Tisztelt Ingatlantulajdonosok (használók) figyelmét, hogy a közterületek rendjéről szóló helyi rendelet értelmében az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan határa és az úttest széle közötti területen
a zöldfelületet gaztól, parlagfűtől és egyéb szennyeződésektől mentesíteni, a füvet kaszálni, továbbá a gyalogosforgalom biztosítása
érdekében a járda vonalába lógó fák és bokrok metszését elvégezni
a járda széleitől számított 2,5 méter magasságban.
Városüzemeltetési Iroda

Júniusban pótolták az elmaradt
szemétszedést
A
Fenyvesliget
Egyesület
június
15-én pótolta a tavaszi rossz időjárás miatt elmaradt szemétszedést. A Raktár
körút egy szakaszát
és a Fenyves utcát
tisztították
meg.
A lelkes önkéntesek
több mint 30 zsák
szemetet
szedtek
össze, amit másnap
a KIVÜ munkatársai
szállítottak el.
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Megemlékezés a trianoni békediktátum 94. évfordulójáról
Koszorúzás az I. világháborúban elesett hősök emlékművénél

Megemlékező beszédet
mondott Solymosi Sándor

Először az önkormányzat
koszorúzott

A kettős keresztet Görbe
József szentelte fel

Külön megköszönték Zsiák
Péternek is a közreműködést

Áldást mondott Riskó János

Koszorút helyezett el a
Vállalkozók Baráti Köre is

Koszorúzás a felújított
I. világháborús emlékműnél

A nemzeti gyásznapon, június 4-én Kistarcsán a trianoni emlékműnél, a Városi
Uszoda előtti téren, az önkormányzat szervezésében emlékeztek meg este hat órakor
a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójáról és egy kettős keresztet is lelepleztek. A megemlékezés a Himnusszal
kezdődött, amit a Simándy József Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fúvószenekara Botrágyi Károly
vezetésével adott elő. Ezt követően Solymosi
Sándor polgármester mondott megemlékező beszédet, aki elmondta, hogy a „Trianonban aláírt dokumentumot a győztes hatalmak
– békeszerződésnek – hívják: úgy érzem, bátran
fogalmazhatunk úgy, hogy inkább békediktátum
az. Diktátum, hiszen nem volt választásunk.
Nem tárgyaltak velünk, s mégis minket büntettek a legjobban! Hazánk kétharmadát és három és
fél millió magyar honfitársunkat veszítettük el,
egyik napról a másikra.”
Ezután Medve József Karinthy Frigyes: Levél kisfiamnak című írásának egy részletét
olvasta fel, majd Solymosi Sándor polgármester és ifj. Juhász István alpolgármester leleplezték az Ifjúság téren felállított emlékművet,
melynek talapzatát Varga Árpád, faanyagát
Szilárdi László adta, az asztalos munkát pedig Zsiák Péter végezte el. A magyar koronában is szereplő szimbólumot jelképező kettős
keresztet Riskó János református lelkész és
Görbe József plébános áldotta meg. Solymosi Sándor külön megköszönte az alkotóknak
Varga Árpádnak, Zsiák Péternek és az ötletgazdáknak – ifj. Juhász Istvánnak és Szilárdi
Lászlónak a közreműködést. A tiszteletadás
végén megkoszorúzták a Trianoni Emlékművet. A köztéri alkotásnál Kistarcsa Város Önkormányzata nevében Solymosi Sándor és ifj.
Juhász István alpolgármester helyezte el a koszorút, majd a KDNP Pest megyei szervezete,
a Simándy József Sportiskolai Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola, a Városi Óvoda,
az Alapszolgáltatási Központ, a Fidesz-KDNP
Kistarcsai Csoportja, a Jobbik Kistarcsai Szervezete, a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre,
a Toronylakópark Egyesület és a KIVÜ Kft.,
helyezte el a megemlékezés virágait. A koszorúzást követően a megjelentek elénekelték a
Szózatot, majd a Székely Himnuszt. A megemlékezés a Hősök terén az I. világháborús
emlékműnél folytatódott. Az 1937-ben emelt
emlékművet Varga Árpád és fia gyönyörűen
felújította, amit az önkormányzat finanszírozott. Az emlékmű tetejére – korabeli fotók
alapján – visszakerült a magyar korona. Solymosi Sándor röviden megemlékezett az első
és a második világháborúban elesett hősökről, megköszönte Varga Árpádnak és fiának
a felújítást, majd koszorút helyezett el az emlékmű talapzatánál. Szintén koszorúzott a Fidesz-KDNP Kistarcsai Csoportja is.
P.Gy.
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III. KAKASFÔZÔ FESZTIVÁL

Kistarcsa Város Önkormányzata szeretettel meghívja a település lakosságát a
III. Kistarcsai Kakasfőző fesztiválra
2014. augusztus 20. 10.00 – 23.00 óráig

KÁLLAY-SAUNDERS ANDRÁS • CSINTEKERINTŐ GYERMEKMŰSOR BOGNÁR SZILVIA • HŐSÖK
ÉLŐ RETRO BULI: HAPPY GANG • KEROZIN • KOZMIX • UTCABÁL: PRESTIGE BAND • TŰZIJÁTÉK • KIRAKODÓ VÁSÁR, SÖRSÁTOR
Helyszínek:
10.00-11.00 óráig
Csigaház: Kenyéráldás,
Szent István napi ünnepi
műsor
13.00-22.00 óráig
Ifjúság tér: Kakasfőző
fesztivál

Versenykiírás:

A nevezés díj 5000 Ft
Tűzgyújtás: 14.15-tól
Ételek elkészítése 17.30-ig
A nevezési díj 5000 Ft., ami tartalmazza: 2 db kb. 3 kg súlyú főzéshez
szükséges kakast, a fát, a székeket, az
asztalokat, a víz és áramvételi lehetőség
biztosítását. A további nyersanyagokat,
eszközöket, sátrat a jelentkezőknek kell
hozniuk. A kakasokból bográcsban bármilyen étel készíthető, amit a nevezők
a helyszínen tetszés szerint szétmérhetnek. Több kakasból is készülhet az étel,
amit a versenyzőknek kell hozniuk.

Az ételt pénzért árulni TILOS!
A készétel osztása kóstolójegy leadását követően történhet meg.
A kóstolójegy ára 500,- Ft, amiért
egy tál ételt és a szükséges műanyag
étkészletet biztosítjuk.
A csapatoknak a rendezvény vendégeinek minimum 10 adag ételt kell
felajánlaniuk.
Kóstolójegyet korlátozott számban
árulunk!!!
A megfőzendő hús és az egyéb hozzávalók csak kereskedelmi, forgalmazási engedéllyel rendelkező üzletből származhat.
A jó hangulatot és a talpalávaló zenét
a szervezők biztosítják!

Jelentkezni 2014. augusztus 12-ig
lehet a Polgármesteri Hivatalban,
vagy telefonon. 06-28-507-147 és a
06-30-972-6608, 06-20-568-7656
telefonszámokon.
E-mail-ben. kistarcsamuvhaz1@
apmail.hu
Részletes program megtekinthető a
www.kistarcsamuvhaz.hu oldalon
A kakasok 2014. augusztus 19-én a
Polgármesteri Hivatalban 9-15 óráig
vehetők át.!!!
Összesen húsz csapat nevezését tudjuk fogadni!!!
Részletes program a következő lapszámban lesz található!

Ki mit tud? – az Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálata rendezésében
Második alkalommal rendezte meg
az Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálata a Ki mit Tud?ot. Napjainkban lényeges kérdés,
hogy mivel töltik a szabadidejüket
a fiatalok, és hogy milyen eszközt
találnak arra, hogy elmondhassák
véleményüket a körülöttük lévő világról. Fontos, hogy megtalálják a
fiatalok azt a tevékenységet, legyen
az sport, vagy művészeti tevékenység, amivel kifejezhetik érzéseiket,
gondolataikat, vágyaikat. Ennél Minden versenyző oklevelet kapott
még nagyobb öröm, ha megcsillan
Tóth Nikolett és Lovasi Zsuzsanna egy
egy gyermek tehetsége! De ezt ő is tudja?
Célunk a rendezvénnyel az, hogy teret hipp-hopp tánccal, feloldva a kezdeti váraadhassunk a kistarcsai iskolás korú gyer- kozás feszültségét. Másodikként lépett fel
mekeknek arra, hogy megmutathassák Bangó Tamás, aki ,,a cappella” (zenei hátmár felfedezett ill. felfedezésre váró tehet- tér nélkül), mély átérzéssel adta elő Balázs
ségüket, és visszajelzést, biztatást kaphas- Fecó: Maradj Velem című számát. Harmadikként Lovasi Cintia lépett fel egy hipp
sanak hozzá.
A rendezvény május 31-én, szombaton, hopp tánccal, bátran vállalva egyedül a
egy hűvös, kora nyári délelőttön házias fellépést, mert társa végül visszamondta a
légkörben zajlott a Csigaházban. A fellé- szereplést. Ezután következett Probocskai
pők meglepő akarattal és türelemmel vár- Katalin és Schmiedmeister Ádám giták, hogy mikor léphetnek a színpadra és jó tár-ének előadása, egyetlen hangszeres
volt látni, ahogy egymást bíztatták. Amb- fellépőkként. Kata autodidakta módon
rus Ibolya családgondozó vállalta a kon- foglalkozik zenével, és ő tanítja Ádámot
ferálást, a hangtechnikát Raffay Veronika gitározni, ami külön becsülendő! A procsaládgondozó kezelte. Elsőként lépett fel dukciójukért különdíjban részesültek.
Ötödikként Lovasi Beatrix és Antal Evelin
léptek fel egy hipp hopp tánccal, amit maguk koreografáltak! Őket követte Balogh
Ilona Nagy László: Kiscsikó sirató versével.
falbontás nélkül.
Hihetetlen érett előadásmódjával az egész
Víz, gáz, központifűtés szerelés. Ázások, csőtörések
közönséget meghatotta és az 1. helyezést
megszüntetése. WC-k, mosdók, tartályok cseréje.
érdemelte ki. Nyolcadikként lépett fel WalTelefon: 06-1-402-43-30, mobil: 06-20-491-50-89
ter Tímea, negyedik osztályos kis művésznő, egy akrobatikus tánc előadással, ami

DUGULÁS ELHÁRÍTÁS

szintén vastapsot és a 3. helyezést
jelentette. Őt Kohajda Máté színvonalas énekes produkciója követte,
amiben három magyar népdalt hallhattunk, amit 2. díjjal értékelt a zsűri. Utolsóként újra láthattuk Balogh
Ilonát, de most egy páros táncprodukcióban, amit Kaptás Brigittával
adtak elő, ez méltó befejezése volt
a rendezvénynek. Ezután a zsűri
tagjai, Pálfi Kálmánné intézményvezető, Cservenák Lászlóné nyugdíjas pedagógus és Kolozsvári Ildikó
családgondozó visszavonultak értékelni. Ez idő alatt a színpadon örömtáncot
jártak a lányok. A díjátadókor az idén először meghirdetett rajz kategória nyertesét
is kihírdették. A győztes Frecska Hajnalka
lett „Kötetlen rengeteg” című képével.
A versenyre benevezett rajzokat kiállították a helyszínen.
A produkciók egyéniek voltak, önmagukban tökéletesek, összehasonlíthatatlanok, ahogy az előadó gyerekek maguk,
ezért nehéz volt az értékelés. Egy összetett
kategória volt és a legkiemelkedőbb produkciókat díjjaztuk, de senki nem ment
haza üres kézzel!
Ezúton fejezzük ki köszönetünket Szilárdi Lászlónak a Művelődési Ház és
Sportközpont igazgatójának, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a Csigaházat, valamint Kisréti Józsefnek, a hangtechnika
biztosításáért.
Szeretnénk, ha a következő alkalommal,
2015 tavaszán még többen jelentkeznének
és még több büszke hozzátartozót láthatnánk a gyermekeikben gyönyörködni!
Pálfi Kálmánné
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Ütemtervnek megfelelően haladnak
az ivóvízminőség-javító projekt munkálatai
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

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

Megkezdték a vízműtelep épületének felújítását és kibővítését

A településeken szolgáltatott ivóvíz minőségének javítását kormányrendelet írja elő.
A vízművek műszaki berendezéseit alkalmassá kell tenni megfelelő minőségű ivóvíz
kibocsátására, valamint el kell végezni a vízhálózat tisztítását, hogy a vezetékek belső
felületén feldúsult iszaplerakódás megszűnjön.
A Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által megpályázott
100%-os uniós és hazai forrásból megvalósuló projekt célja Kistarcsa és Kerepes Város
egészséges ivóvízzel való ellátásának biztosítása, mivel a területen szolgáltatott ivóvíz
ammónium és nitrát tartalma meghaladja az elfogadott határértéket.
A Támogatási Szerződésben meghatározott határidőben megkezdődtek a kivitelezési
munkálatok, melyek októberig folytatódnak.
−
A kutak felújítása és hálózatba csatlakoztatása (9 kút, 9000 m új vezeték), valamint új kezelőépület létrehozása 2014 szeptemberéig megvalósul.
−
A vízműtelep épületének felújítása 2014 év végén fejeződik be.
−
A meghatározott rekonstrukciós kereten belül 2014 szeptemberéig kb. 150 db
tolózár és 85 db tűzcsap kicserélése, hálózat összekötés (Dózsa Gy, Völgy u.), valamint az
Eperjesi lakótelepen a teljes hálózat felújítása valósul meg.
−
A vízhálózat tisztítása, un. hálózatmosatás 2014 szeptemberében kezdődik.
−
A feltárt területek visszaállítása megkezdődött, folyamatos.
A felsorolásból kitűnik, hogy a 1,5 milliárdos projekt rendkívül összetett, hatalmas munkálatokat
fed le a több mint 40 éves, nagyon öreg hálózaton.

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!

A kivitelezési munkálatok alatt a vízszolgáltatás
korlátozásának konkrét időpontjairól és helyszíneiről pontos, rendszeresen aktualizált tájékoztatást
adunk az önkormányzatok honlapjain, hirdetőtábláin, valamint a Ttársulás www.szilas-menti-ivoviz.
hu weboldalán. Kérjük, ezeket a felületeket fokozottan kísérjék figyelemmel!
A kivitelező és a szolgáltató a lehetőségekhez
mérten minimalizálja a vízhiányok számát és hos�szát, de a tervezett kimaradások mellett előre nem
látott szolgáltatás kimaradás is felléphet, mint ami
2014. június 11-én is történt. Ezért javasoljuk, hogy
a váratlan kellemetlenség elkerülése érdekében folyamatosan tároljanak otthon vizet. A projekt megvalósulása az egész város érdeke, ezúton is kérjük
és köszönjük megértésüket, és türelmüket. A projektben részt vevők minden igyekezetükkel azon
dolgoznak, hogy a beruházás alatt minél kisebb
problémát és kellemetlenséget okozzanak a lakosságnak.
Zsiák Péter, társulás elnöke

Elkészült a Kölcsey
utca szélesítése

A 35 éve épült aszfalt utat a közművesítések során többször felbontották és helyreállították, ami mára megsüllyedt és az
út széle letöredezett. Az utat 5 méterre
szélesítették és új szőnyegezést kapott.
Május 7-én kezdték meg a Kölcsey F. utca
felújítását. A 406 m hosszú aszfaltút teljes
felújítását és kiszélesítését a vállalkozó
június 16-ig vállalta elkészíteni. Felújítást
követően az új út 5 m széles, szegélyekkel
ellátott aszfaltút lett, a meglevő burkolat
további 2 réteg aszfaltszőnyegezést kapott, amin 2 helyen forgalomlassító virágládákat helyeztek el.
Solymosi Sándor polgármester elmondta, hogy az út felújítása csak a
kezdete a nyárra tervezett beruházásoknak. A város számos pontján történnek
például járdafelújítások és új közterek
épülnek. Őszre tervezik az új tornaterem alapkőletételét, amihez a szükséges
forrás jelentős részét az állam biztosítja.
Ifj. Juhász István alpolgármester jelezte, hogy a következő években a külső
területek lakói is számíthatnak útépítésekre, hiszen Kistarcsa Város mint nem
eladósodott település 2015-ben és 2016ban jelentős állami támogatásokhoz jut,
amit nagyrészt ilyen célokra kíván felhasználni. Továbbá az alpolgármester
azt is elmondta, hogy előreláthatólag a
közép-magyarországi régióban az elkövetkezendő években több útépítési
pályázatot írnak ki, amin mindenképp
szeretnének elindulni.
Városüzemeltetési Iroda

KISTARCSAI HÍRADÓ 
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» Köszönet a pedagógusoknak «
Kistarcsán a
város összes
pedagóg usát
meghívták
arra
pedagógus
napi
ü n nepség r e,
amit a Csigaházban rendeztek június
3-án délután.
Az óvodapedagóg usok,
tanítók,
tanárok, iskolai
segítők
munkáját egy
me g le p t e t é s Egy közös fotó Dolhai Attilával
műsorral és
fogadással köszönte meg Kistarcsa nevében Solymosi Sándor
polgármester.
Az ünnepség elején Solymosi Sándor minden kistarcsai nevében
megköszönte azt a felelősségteljes munkát, amit a nevelők a gyermekeinkért tesznek nap, mint nap. Ünnepi beszédében több neves
író és pedagógus véleményét idézve azt hangsúlyozta, hogy „a
pedagógus pálya sokkal több, mint megtartani a kötelező órákat.” A polgármester pár évvel ezelőtt még gyakorló pedagógusként joggal
mondhatta, hogy a mai rohanó világunkban „ha nincs olyan pedagógus, aki szeretettel terelgeti a diákokat, és rengeteg türelemmel segíti őket
az eligazodásban, elveszhetnek a rengeteg információ labirintusában.”
A polgármester mondandója végén az optimista tanár gondolatisághoz visszatérve kihangsúlyozta, hogy „A pedagógus munkája
nem mindig kecsegtet azonnali sikerrel. Munkájuk valódi haszna sokszor
csak évek, esetleg évtizedek múlva mutatkozik meg, és abból a haszonból
Önöknek lehet, hogy csak egy kedves mosoly, egy hálás köszönet jut.
Kívánok optimizmust, sok jó és szorgalmas gyereket, derűt a további
munkához.”
Ezt követően kitüntetéseket adtak át. Először Jutasi Varró Diána
a Simándy József Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója szólította a kitüntetetteket a színpadra,
név szerint Grófné Sengel Erikát (elfoglaltság miatt nem volt jelen),
Kollár Évát, Major László Andrást, Siposné Varga Editet, Szabóné
Csala Ildikót, Székely Andreát, Vassné Bíró Ildikót.
Az iskola után Ratimovszky Tiborné a Városi Óvoda vezetője adta
át az óvoda pedagógusainak a kitüntetéseket. Külön köszöntötte a
nyugdíjas kollégáit. Kitüntető oklevelet kapott Terázné Marina Ilona tagóvoda vezető (betegség miatt nem volt jelen), majd azoknak
adta át az emléklapokat, akik
ebben az évben
jubiláltak. Harminc éves munkáért kapott kitüntetést Kissné
Szabó
Márti,
Ézsiás Lászlóné
(Tölgyfa Óvoda,
nem volt jelen),
Szalai Katona
Erika, Magyar
Lászlóné dajka.
Végül az óvoda
vezetője, 25 éves
jubileumi kitüntetést vehetett
A meglepetés műsor fellépője
át a polgármesDolhai Attila volt

tertől.
Meg
kell jegyezni,
hogy
senki
sem ment haza
üres kézzel, hiszen mindenki
kapott egy cserepes virágot.
Az ünnepség egy meglepetéssel
foly t atódot t.
Az
eltitkolt
művész nem
volt más, mint
Dolhai Attila,
aki kissé meghatódva vette
észre
egykori tanárait a közönség soraiban. A fergeteges előadás nagyon
személyesre sikeredett, hiszen a Kistarcsán élő művész rengeteg
személyes
élményét
is felidézve
énekelte legnépszerűbb
dalait. A fellépésért kapott tiszteletdíját Dolhai
Attila az elő…és Magyari Lászlóné
adás végén Elismerést kapott többek
f e l a j á n l o t t a között Major László…
az iskola alapítványának. A pedagógusnapi ünnepség egy vacsorával zárult,
amit az iskola konyháján készítettek.
Polgár

A pedagógusokat egy-egy cserepes virággal köszöntötték
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VÍZKIMARADÁSOK ÜTEMTERVE
Kezdés

Befejezés

Vízhiányos területek

2014.05.19

2014.08.15

2014.05.19

2014.05.23

HÉV vonalától Északra eső terület - Homok dűlő - Vasút
utca - Thököly út - Hunyadi utca - Kolozsvári utca -Megyeri
Margit utca - Határ út - Városhatár által határolt terület

5 nap

Kistarcsa 1.ütem

2014.05.26

2014.05.30

Széchenyi utca - Rigómező utca - Nyíltárok utca - Holló
utca-M0-Szabadság által határolt terület

5 nap

Kistarcsa 2, 2/a ütem

2014.06.09

2014.06.13

Határ, Megyeri M., Király A., Bellus J., Simándy J., Dr. Tibold J.,
Huszka M., Kolozsvári, Kassai, Brassói, Bem, Arany J., Baross G.,
Deák F., Lőcsei, Hunyadi, Bercsényi, Zrínyi, Toldi M., Batthyány,
Thököly, Iskola, Rákóczi krt., Liget, Béla, Nyírfa, Óvoda, Árpád V.,
Móricz, Csalló köz, Gárdonyi, Mikes K., Vasút, Homok dűlő, Móra F. u.

5 nap

Kistarcsa 3.ütem

2014.06.16

2014.06.20

Széchenyi utca -Szabadság út - Völgy utca - Kápolna utca Malom utca - Kossuth Lajos utca + Szabadság út - Eperjesi
út - Aradi utca - Széchenyi utca által határolt terület

5 nap

Kistarcsa 4. ütem

2014.06.30

2014.07.04

Vasút utca - Thököly út - Deák Ferenc utca - Táncsics utca Berényi utca - Báthory utca - Móra Ferenc utca által határolt
terület és Homok dűlő

5 nap

Kistarcsa 5. ütem

2014.07.07

2014.07.11

Határ út - Terézia utca - Móra Ferenc utca - (Észak) Kölcsey
Ferenc - Homok dűlő - Vasút utca - Móra Ferenc utca - Móricz
Zsigmond utca - Szent László utca - Báthory utca - Berényi
utca - Táncsics utca - Deák Ferenc utca által határolt terület

5 nap

Kistarcsa 7. ütem

2014.07.07

2014.07.11

Burillák Mihály utca - Homok dűlő - HÉv vonal - Árpád
Vezér utca - Terézia utca által határolt terület + Eperjesi út Komáromi utca - Pozsonyi utca - Füleki utca - Holló utca - Új
utca - Rét utca - Bagolyvár út + Szabadság út - Széchenyi
utca - Aradi utca - Eperjes út által határolt terület

5 nap

Kistarcsa 8. ütem

2014.07.21

2014.07.25

Eperjesi út - Komáromi utca - Pozsonyi utca - Füleki utca Holló utca - Új utca - Rét utca - Bagolyvár út + Szabadság út Széchenyi utca - Aradi utca - Eperjes út által határolt terület

5 nap

Kistarcsa 6. ütem

2014.07.28

2014.08.01

Árpád Vezér utca - Báthory utca - Móra Ferenc utca - Scheda
Ferenc utca - Homok dűlő - (Északi) Kölcsey Ferenc utca Móra Ferenc utca - Terézia utca által határolt terület

5 nap

Kistarcsa 9. ütem

2014.08.11

2014.08.15

Deák Ferenc utca (Lőcsey utcáig) - Táncsics Mihály utca Berényi utca - Árpád Vezér utca - Toldi Miklós utca + Kamilla
utca - Galagony utca - Fenyves utca - Boróka utca - Holló
utca - Mirtusz utca - Nyíltárok utca

5 nap

Kistarcsa 10. 10/a
ütem

2014.09.08

2014.09.12

szakaszosan az Árok utcától Szabadság út - Móra Ferenc
utcáig- Ibolya utca - Balczó István utca

5 nap

8. ütem

2014.06.02

2014.09.12

2014.06.02

2014.06.06

József Attila utca - Béke utca - Sólyom utca Borostyán utca
- Városhatár - Szondi utca

5 nap

Kerepes 2. ütem

2014.06.23

2014.06.27

HÉV vonala - Mogyoródi út - Szabadság út - Városhatár

5 nap

Kerepes 1. ütem

2014.07.14

2014.07.18

Szálaska dűlő terület - Szilas utca - Szabadság út páros
oldala - Mogyoródi út páros oldala - Alföldi út - Városhatár
által határolt terület

5 nap

Kerepes 3. ütem

2014.08.04

14.08.08.

Széphegyi út - Sólyom utca - Kölcsey utca - Martinovics utca
- Szőlő utca

5 nap

Kerepes 4. ütem

Kistarcsa

Kerepes

Időtartam

Tervezett ütem száma

8.00-tól 17.00 óráig

8.00-tól 17.00 óráig

2014.08.18

2014.08.22

Mogyoródi út - Alföldi út - Juhász Gyula utca - HÉV vonala

5 nap

Kerepes 5. ütem

2014.08.25

2014.08.29

Wéber Ede utca - Kölcsey utca - Sas utca - Szondy utca Wéber Ede utca - Városhatár - Kiss József utca - HÉV vonala
-Állomás utca - Béke utca

5 nap

Kerepes 6. ütem

2014.09.01

2014.09.05

Mogyoródi út Erdősor utcától Alföldi utcáig + Erkel Ferenc
utca - Sólyom utca - Kiss József utca - Béke utca

5 nap

Kerepes 7. ütem

A kivitelezés előrehaladása során az ütemtervben esetleg változás történhet, ezért a pontos időpontokról és helyszínekről rendszeresen aktualizált tájékoztatást adunk az Önkormányzatok honlapjain, hirdetőtábláin, a Társulás www.szilas-menti-ivoviz.hu weboldalán, valamint a Szilas
TV-n és a Régió Plusz TV-n. Kérjük, ezeket a felületeket fokozottan kísérjék figyelemmel!
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával,
a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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Elballagtak a nyolcadikosok
a Simándy József Általános Iskolában
A Simándy József Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola végzős diákjai június 13-án délután ballagtak el.
A kialakult szokás szerint a végzős diákok az ünnepélyes osztályfőnöki órát követően délután hat órakor ballagtak végig az
osztálytermeken, majd az iskola udvarán búcsúztak el az alsóbb
osztályoktól és a tanároktól. Az idén négy osztály végzett. A ballagók Tar Szilárd, Bújdosó Balázsné (8.a), Pálmai Anikó, Ferik
Mihályné (8.b.), Horváthné Müller Ágnes, Csomor Anikó (8.c) és
Major László András, Major Lászlóné, Vargáné Faragó Anikó (8.d)
osztályfőnökök vezetésével búcsúztak. A hetedikes osztályok nevében Frecska Hajnalka 7.d osztályos tanuló köszönt el a nyolcadikos diákoktól. A ballagó nyolcadikosok nevében Kakuk Emese
búcsúzott. A rövid ünnepi műsorban szerepelt Ambrus Orsolya,
aki Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba című versét mondta el,
Benkovics Marcell szaxofonozott Balogh Myrtill kíséretével, és
egy énekszólót adott elő Kovács Alexandra 7. b osztályos tanuló,
akit Tóth Ákos kísért gitáron.
Jutasi-Varró Diána az iskola
igazgatója, ünnepi beszédében megköszönte a diákok és
a pedagógusok munkáját. Ezt
követően az igazgató asszony
okleveleket és könyveket adott
át a kiváló eredményt elért diákoknak és a szülői munkaközösség tagjainak. Végezetül a
búcsúzó osztályok beragasztották az osztályuk tablóját az
iskola emlékkönyvébe.

Ismét a Nyuszi Kupáról
Az április 12-én megrendezett XXII. Nyuszi Kupa úszóversenyről
ismét írunk. Az történt ugyanis, hogy a Városi Tanuszodában lebonyolított versenyről egy hónappal ezelőtt rossz eredményeket írtunk az
újságban. Ezt korrigálva alább közöljük a pontosítást. A hibáért minden érintettől elnézést kérünk. (szerk.)
A XXII. Nyuszi Kupa simándys eredményei
A 230 versenyző közül 52-en voltak, akik a Simándy iskola tanulójaként megmérették magukat az úszóversenyen. Ezzel a létszámmal
elnyertük a legtöbb versenyzőt indító iskola kupáját.
Legeredményesebb versenyzők:
Maczó Levente (gyors, hát I., mell II. hely), Nagy Adrienn (2006)
(gyors III.), Juhász Áron (gyors II., mell III.), Kismarton János (hát
II., pillangó III.), Molnár Bálint (gyors, pillangó II., hát, mell III.),
Leibinger Bence (hát III.), Zámba Fanni (gyors, mell, pillangó II.)
Akik érmet ugyan nem nyertek, de az első hat hely valamelyikén
végeztek:
Edényi Petra, Varjas Gábor, Juhász Kamilla, Vereszki Melinda,
Demény Eszter, Gubriánszky Réka, Vágó Réka, Busa Emma, Vas
Levente, Hegyi Gergő, Vereszki Nóra.
Akik nélkül nem tudtuk volna elhozni a kupát, és mindent megtettek a jó szereplésért:
Farkas Balázs, Légrádi-Simon Bálint, Fodor János, Nohalka Regina, Urbán Kinga, Vajvoda Levente, Szabó István, Oláh András, Edényi Nóra,
Sinkó Melinda, Nagy Adrienn (2005), Hernádi Bernadett, Kókai Edit,
Tóth Petra, Forró Szinta, Légrádi-Simon András, Balázs Bence, Visnyei
Bendegúz, Visnyei Barnabás, Baranovszky Henrietta, Rapai Virág, Kovács Réka, Kiss Csenge, Pesztericz Márton, Nagy Barnabás, Solti Áron,
Farkas Gábor, Burik Bence, Popovics Levente, Forró Kende, Kismarton
Réka, Szauter Rebeka, László Emma Ágota, Varga Ivett.
Gratulálunk mindenkinek!
Jávor Mária testnevelő

8.d. és 8.c.

Előtérben a 8.b.

Kistarcsa először vett részt a
Fúvószenekarok találkozóján Csömörön

Június 1-jén a
Hősök terén a
Krammer Teréz
Zeneiskola meghívására
több
környékbeli és távolabbról érkező
fúvószenekar mutatkozott be a kíváncsi közönség
előtt. A harmadik
alkalommal megrendezett fesztiválon hat zenekar
játszott egyenként 20 -20 perces műsort. A Simándy József Általános Iskola Fúvószenekara első ízben szerepelt ezen a rangos eseményen, és ez volt az első alkalom, hogy Kistarcsán kívül lépett
fel az együttes. Nagy izgalommal és sok-sok próbával a hátunk
mögött vártuk, hogy az általunk megtanult műsorszámokat előadhassuk Csömör közönségének. De nem csak a helyiek, hanem
a szakmabeli fúvósok is hallgatták, ahogy együtt muzsikálunk.
A mi zenekarunk volt a legkisebb, de a végén fergeteges tapsot
kaptunk. Jómagam nagyon büszke voltam a gyerekekre. Ennyire
jól talán még sohasem játszottak. Fegyelmezetten, odafigyelve játszották el azt a hat számot, ami a 20 percbe belefért. Jó hangulatban hallgattuk meg a többi zenekart, majd a hat zenekar közösen
adta elő (közel kétszáz zenész), az Olympic Spirit fanfárt nagy sikerrel. Kis fogadás után tértünk haza Kistarcsára. Reméljük, hogy
két év múlva újra ott lehetünk Csömörön, a következő találkozón!
(fotó: Fleischer Zoltán)
Botrágyi Károly - karnagy
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Futball juniális
Az egyes korosztályok legjobb focistái: Veszely-Kiss Máté, Győrfi
Zalán, Kapeller Erik, Madarász Mátyás, Barabás Ádám, Cséza
Márk, Markóci Zoltán, Tokaji Márk, Mátyás Tamás, Fekete Gábor

A Kistarcsai VSC, immár harmadik alkalommal rendezte meg, évzáró futball juniálisát. Június 14-én reggel 8 órától színes programok
várták az érdeklődőket. Délelőtt gyermek tornák zajlottak U7, U9,
U11-es korosztályokban, majd a gyermekek büntető rúgó versenyen
bizonyíthatták ügyességüket. Délután 14.30-kor kezdődött a hivatalos
díjátadó, amelyen Solymosi Sándor, Kistarcsa város polgármestere, Rózsavölgyi Sándor a PMLSZ társadalmi alelnöke, illetve Zsiák Balázs,
az Oktatási és Sport Bizottság elnöke is részt vett. A most befejeződött
bajnoki évben, az egyesületünk fennállása során először indított mind
a négy utánpótlás korosztályban csapatot. Csapataink kivétel nélkül a
2. helyen végeztek a bajnokságban. Ez nagyszerű eredmény, ami várakozáson felüli volt. Köszönjük mindenkinek az egész éves munkáját és
mindenkinek kellemes nyarat és jó pihenést kívánunk!
Győri István

Az érmeket Solymosi
Sándor adta át

Fekete Gábor a felnőtt
csapat gólkirálya

A XIII. WTF Taekwondo Országos Formagyakorlat Bajnokság
2014. május 31. Nagykáta
Az OB a Koreai Nagykövetség és a Koreai Kulturális Központ jóvoltából, a Koreai Nagykövet Örökös Vándor Kupájáért is zajlott.
A versenyre 9 szakosztályból 117 egyéni nevezés érkezett. Emellett 35 páros és 14 csapat adta le nevezését. Végül sérülések, betegségek miatt ennél kevesebb résztvevővel zajlott a bajnokság. Egyéniben 112
versenyző küzdött a bajnoki címekért.
A nagyszerű versenyzői gárda hat
versenyszámban és hét korosztályban
mérhette össze tudását. Először került
be a programba a para-formagyakorlat
versenyszám, ahol a sérült sportolók
kaptak teret. Ebben a versenyszámban
két versenyző indult. Hatalmas siker
volt a szereplésük.
A Sentinel SE versenyzői fantasztikus eredménnyel zárták a napot.
A csapatok közötti pontversenyt a
Sárga-tenger Taekwondo Klub (Budapest) nyerte (130 pont), a
Sentinel SE (84.pont) és a Tornádó (65. pont) előtt, így a budapestiek vihették haza, immár másodszor a Koreai Nagykövet Örökös
Vándor Kupáját is. A legeredményesebb csapatkupa 2. helyezését
és a legtöbb versenyzőt indító csapat kupáját a Sentinel SE nyerte!
A csapat rekordnak is nevezhető teljesítményt ért el a versenyen!
A Sentinel SE egyéniben aranyérmet szerzett versenyzői!
1. korcsoport: Réti Dani aranyérmes
2. korcsoport: Szécsényi Anna aranyérmes
Kadett korcsoport: Fehér Ilona aranyérmes
Junior korcsoport: Nickl Dávid aranyérmes
Felnőtt korcsoport: Nagy Csaba aranyérmes
Senior korcsoport: Nuszbaum Krisztina aranyérmes

Ezüstérmesek egyéniben: Ruppert László kadett, Helembai Csaba
senior korcsoportban.
Bronzérmesek egyéniben: Balogh Bence, Kupcsik Anna 1. korcsoport, Törőcsik Bálint 2. korcsoport, Kohl Kinga kadett korcsoport,
Borka Beáta senior korcsoport.
Páros kategóriában:
7-13 évesek között: Szécsényi AnnaFehér Ilona aranyérmesek
14 év felett: Nickl Dávid-Törőcsik
Bálint ezüstérmesek
Seniorok
között:
Nuszbaum
Krisztina-Nagy Csaba ezüstérmesek
Csapat kategóriában:
7-13 évesek között: Törőcsik BálintFehér Ilona-Szécsényi Anna aranyérmesek
Kupcsik Anna-Neller Ábel-Réti Dániel ezüstérmesek
14 év felett: Kohl Kinga-Benedek Zsolt-Kerülő Márton bronzérmesek
Seniorok között:Nuszbaum Krisztina-Nagy Csaba-Nickl Dávid
aranyérmesek lettek.
Egyéniben döntősök lettek:
Bozóki Márk 2. korcsoport 5-ik.Kovács Lívia kadett korcsoport
5-ik. Stelczer Veronika Senior 5-ik.
Párban: Balogh Bence-Gáspár Peti 5-ik.
A csapat mérlege: 14 aranyérem, 9 ezüstérem, 8 bronzérem és
rengeteg döntős helyezés.
A nagyszerű eredményhez gratulálunk és köszönjük a segítőknek és Hegyes Imre mesternek a felkészítést!
info:www.sentinelse.hu 0620/551-0919

KISTARCSAI HÍRADÓ 

Katolikus

HITÉLET

11

Szent Benedek apát, Európa védőszentje

A katolikus egyház július 11-én emlékezik meg
Szent Benedekről, aki a nyugati szerzetesség
megalapítója volt. Sok kolostort alapított, a szerzetesek számára pedig szabályokat írt, Regulákat. Ezek a szabályok rézben még ma is gyakorlatban vannak.
Benedek 480 körül született Nursiában. (közép Olaszország) Előkelő család gyermekeként
elsőrendű vallásos nevelést kapott, Skolasztika
lánytestvérével együtt. Magasabb tanulmányait a régi birodalom ősi fővárosában, Rómában
kezdte. A vallásos lelkületű Benedek, szomorúan tapasztalta a római ifjak züllött életét. Sokat
töprengett, még többet imádkozott, majd döntött, és elhagyta Rómát, de ezzel együtt a világi
életet is. Szeretett dajkáján kívül senki sem tudort erről a döntéséről, amelyet az Úr Jézus szavai érleltek meg benne: „Aki nevemért elhagyja
otthonát, testvéreit, nővéreit, apját, anyját, feleségét, gyermekeit vagy a földjét, százannyit kap,
s az örök élet lesz az öröksége.” (Mt. 19. 29.)
Rómától keletre fekvő Subiaco városkába
ment. A város fölött emelkedő kolostor egyik
szerzetese remete ruhát adott neki, és egy nehezen megközelíthető barlangot keresett számára.
Ígéretet tett arra, hogy az igénytelen élelmezéséről gondoskodni fog. E barlangban élt három
évet. Imádságnak és elmélkedésnek szentelte
idejét. A csendet csak a madárdal, és az ételszállító kötél csengője törte meg. Megbotránkozva
értesült arról, hogy egy remete társa odaláncol-

Református
„Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt most is kárnak
ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram
ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte
kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek
mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy
kitűnjék rólam őáltala: nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által Istentől van igazságom a
hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét…” Filippi 3, 7-10.
Bizonyára láttunk már olyan embert, aki úgy
beszélt, mintha rend lenne az életében, közben lerítt róla a lelki káosz. Érzékelni lehetett
a lelkében vibráló, de folyamatosan elrejtett
vihart. Senki sem tudta, hogy melyik szóra
fog kitörni. Néha csak egy kudarcban derül
ki, hogy rend és béke honol-e lelkünk rejtett
bugyraiban.
Más esetekben az „életközepi” válság mutatja meg, hogy a korábbi lelki béke, rend csak
látszat volt. Persze ezt mindenki átéli, de nem
szükséges, hogy pályaelhagyás, válás, súlyos
emberi konfliktusok kísérjék.
Ne gondoljuk sablonosan, ha valaki környezetében rend van, akkor ugyanaz lakik a
lelkében is. Ismerhetünk nagyon sok személyes példát az ellenkezőjére. Hiteles, rendezett
életű, lelkű személyek közül sem mindenki
képes arra, hogy összepakoljon az íróasztalán, szobájában, irodájában. Bár ez gyakran
nagy gondok forrása.

tatta magát a barlanghoz, nehogy a világi életbe
visszatérjen. Őt a szeretet lánca kötötte Jézushoz. Három év után a pásztorok akadtak rá, és
kérték a lelki vezetését. Ő csak magával akart törődni, de a sok kérés után kénytelen volt másokkal is törődni. Remeték hatalmas csapata vette
körül, benne látták vezetőjüket. Kolostorokat
épített számukra, 12-12 szerzetes befogadására.
Egyik szerzetes társa Placidus apja, aki gazdag
földbirtokos volt, gazdagom megajándékozta a
kolostorokat. Megbízható szerzetesekre hagyta
a kolostorokat és 50 éves korában elhagyta első
sikereinek helyét.
Rómát és Nápolyt összekötő országút mentén
lévő Monte Cassino hegyen állt meg. A hegyen
akkor mér Apolló pogány isten oltára állott és a
környéket pogányok lakták. Benedek a szokott
elszántságával lerombolta a pogány isten szentélyét és 529-ben megalapította a bencés rend
anyaházát. Benedek 14 évet töltött itt. Szerzetes rendjének jelmondata: ora et labora, vagyis
imádkozzál és dolgozzál. A szerzetesek idejét a
bensőséges lelkiélet mellett kétkezi munka töltötte ki. Fölépült a templom, a kolostor, a szent
hegyet benépesítette. Voltak itt szegények, gazdagok, barbárok, és az erkölcstelen Rómából ide
menekültek, akik más életet akartak élni.
Megtérítette a környék pogányait, a vadont
otthonná alakította. Itt írta meg a nyugati szerzetesség szabályait, a Regulát. A nyugati szerzetesség megalapítója volt. A keleti szerzetességet

Remete Szent Antal (251 körül-356) alapította.
A Jóisten különös kegyelemmel látta el őt.
Nemcsak a szerzetesek, de a világi életben, sőt
a pogány életben élők is tisztelték, értékelték őt.
A gótok (gót, kihalt germán törzs, a mai németek) vitéz vezére Totila érdeklődött Itália szentje iránt. Mielőtt Nápoly elleni harcát elkezdte
volna, meg akarta látogatni a szent embert, de
előbb próbára tette őt. Testőrkapitányát királyi
ruhájába öltöztette, és őt küldte hozzá. A szent
azonban már messziről rákiáltott: „Tedd le fiam
a fényes királyi ruhát, nem illik hozzád!” Erre
maga a király indult el. Amikor meglátta az
apátság előtt ülő ősz Benedeket, amint fönséges
nyugodtsággal ült, ő a barbár vezér, Itália ura,
megrémülve rogyott a földre. Csak akkor tudott
fölegyenesedni, amikor a bencések első apátja
fölsegítette. A nyers erő hódolata volt ez a szellemi és erkölcsi felsőbbség előtt. Előre jelezte,
hogyan hódolnak meg nemsokára a műveletlen
germánok, Szent Benedek, Krisztust hirdető fiai
előtt. A nyugati szerzetesség alapítója 543 március 21-én halt meg. Holttestét húga, Szent Skolasztika mellé temették a régi Apolló szentély
helyén álló főoltár elé.
A második világháborúban a németek nem
adták fel Monte Cassino-t. Az angol-amerikai
erők lebombázták a szerzetesi épülettömböket,
majd a háború után újra eredeti állapotában felépítették.
Somlai József nyugdíjas plébános

Pál apostol rendet rakott az életében
Környezetünkhöz hasonlóan a lelkünkben
is rendet kell raknunk. Ez a csendben gyökerezik. Át kell esnünk egy nagy rendrakáson,
ami leginkább Isten munkája az életünkben:
ez a megtérés. Ezen kívül szükséges, hogy
minden nap is megtegyük: ez a megszentelődés.
Pál apostol életében Isten rendet rakott
megtérésekor a damaszkuszi úton. Ekkor lett
Jézus követőinek üldözőjéből, Jézus apostola. Beállította őt Isten a maga helyére, abba a
feladatba, ami kijelöltetett a számára. Ekkortól jellemezte az Pál apostolt, amit igénkben
megfogalmazott.
A mi dolgunk: imádságban elcsendesedve
minden nap megkérdezni, mi a dolgom, mi
a küldetésem. A lelki rend eredménye, hogy
tisztába jutok önmagammal. Nem véletlenül
kezdte Kálvin az Institutiot, élete fő művét
eképpen: „Egész bölcsességünk…. két részből
áll: Isten és önmagunk ismeretéből”.
Ezt a nagy rendrakást, a megtérést, követnie kell a mindennapinak, tehát a megszentelődésnek. Ez szinte ugyanúgy történik, mint
egy otthoni nagytakarítás. Első lépésként a
helyet kell szabaddá tenni, hogy oda majd a
szükségesek elrendezve kerüljenek. Ehhez
némely tárgyunkat ki kell dobni, mert kacat,
másokat el kell ajándékozni, mert szekrényünkben csak foglalja a helyet, más számára pedig segítség lehetne. Pál apostol a lelki
rendrakása közben nem véletlenül fogalmazott úgy: „Ellenben azt, ami nekem nyereség

volt, kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt most is
kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én
Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek
mindent, hogy Krisztust megnyerjem…”
Helyére kell rakni a dolgokat, hogy mindig ugyanott legyen, akkor nem kell keresni.
A lelki életben is legyen egy rendszeresség:
ideje a bibliaolvasásnak, imádságnak. Sokan
nehezen képesek mindenféle rendszerességre, ezért rá kell erre szoktatni önmagukat.
Végezetül szakítani kell a rossz gyakorlatokkal, amelyek életünk megszokott részévé
váltak. Azért, mert korábban ilyen voltam,
nem szükséges továbbra is ugyanaz maradnom. A Szentlélek újjá tehet. segíthet szakítani korábbi, a dolgaimat rendezetlenné tévő
gyakorlatokkal.
Meg kell tanítani gyermekeinket, arra,
hogy jobb az Isten rendjébe beállni, mint a világ rendjéhez igazodni. Aki gyermekét Isten
számára akarja nevelni, bizonyára gyakran
fogja hallani: „mindenki így csinálja”. Nem
könnyű a gyermekeinket másképpen nevelni,
mint a többség, de megéri ebben is Isten akaratát követni. Pál apostol ezt a nagy rendrakást
az életében azért tartotta szükségesnek, hogy
Krisztust megnyerje. Így a Krisztusban való
hit által legyen megigazulása, továbbá, hogy
megismerje Jézusa feltámadásának erejét.
Ha ilyen nagy haszna van a lelki rendrakásnak, megéri vállalni érte a többletfeladatot!
Riskó János lelkész
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Adósok listájának közzététele
Tisztelt Kistarcsai Adózók!
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 összegét
a helyben szokásos módon közzétegye.
Az önkormányzati adóhatóság - adófizetési

morál erősítése érdekében – élni kíván a törvényi 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

Közzététel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/b. alapján 2014. május 31-i állapot szerint 90 napon túli 200.000 ft-ot meghaladó hátralékok esetében
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 "f.a."
CAN YANG KFT "f.a."
CARTAPHILUS
KIADÓ KFT.
CARTAPHILUS
KIADÓ KFT.
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
DUDA PÉTER
DUDA PÉTER
FEKETE GYöRGY
FEKETE GYöRGY
GAL-BAU 2005 BT
GAL-BAU 2005 BT
GÉMESIKER KFT
GÉMESIKER KFT
GÉMESIKER KFT
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."
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.
LINA-INVEST
INGATLANFORG.
KFT.

1131 BUDAPEST

JÉGGYÁR UTCA 11. II/7.

iparűzési adó

270 600,00

1131 BUDAPEST

JÉGGYÁR UTCA 11. II/7.

gépjárműadó

455 400,00

1131 BUDAPEST

JÉGGYÁR UTCA 11. II/7.

összesen

726 000,00

1141

BUDAPEST

JESZENÁK J.U.88.

iparűzési adó

798 650,00

1141

BUDAPEST

JESZENÁK J.U.88.

összesen

798 650,00

2143 KISTARCSA KÁPOLNA UTCA 44/B.

iparűzési adó

625 500,00

2143 KISTARCSA KÁPOLNA UTCA 44/B.

összesen

625 500,00

1165 BUDAPEST

HUNYADVÁR UTCA 61.

iparűzési adó

1 413 750,00

1165 BUDAPEST

HUNYADVÁR UTCA 61.

összesen

1 413 750,00

2143 KISTARCSA BAROSS GÁBOR U. 50. LC. gépjárműadó
2143 KISTARCSA BAROSS GÁBOR U. 50. LC. összesen
2143 KISTARCSA THÖKÖLY UTCA 1.
iparűzési adó

314 600,00
314 600,00
445 650,00

2143 KISTARCSA THÖKÖLY UTCA 1.

gépjárműadó

41 239,00

2143 KISTARCSA THÖKÖLY UTCA 1.

összesen

486 889,00

2143 KISTARCSA BATTHYÁNY U. 07.C.
TT 19.
2143 KISTARCSA BATTHYÁNY U. 07.C.
TT 19.
1042 BUDAPEST KASSAI UTCA 9. VI.
EM. 40.
1042 BUDAPEST KASSAI UTCA 9. VI.
EM. 40.
7630 PÉCS
ÜSZÖGI-KISMERDŐ
UTCA 1.lev.cim
7630 PÉCS
ÜSZÖGI-KISMERDŐ
UTCA 1.lev.cim
2144 KEREPES
SZABADSÁG ÚT 105.
2144 KEREPES
SZABADSÁG ÚT 105.
2142 NAGYTAR- ÁRPÁD FEJEDELEM U. 7.
CSA
2142 NAGYTAR- ÁRPÁD FEJEDELEM U. 7.
CSA
2142 NAGYTAR- ÁRPÁD FEJEDELEM U. 7.
CSA
2143 KISTARCSA RAKTÁR KRT 5.
2143 KISTARCSA RAKTÁR KRT 5.
2143 KISTARCSA RÁKÓCZI KÖRÚT 2.
2143 KISTARCSA RÁKÓCZI KÖRÚT 2.
2143 KISTARCSA RóZSA U. 45.
2143 KISTARCSA RóZSA U. 45.
2143 KISTARCSA BATTHYÁNY U. 10.
2143 KISTARCSA BATTHYÁNY U. 10.
2143 KISTARCSA DR. TIBOLD JÓZSEF
UTCA 34/B
2143 KISTARCSA DR. TIBOLD JÓZSEF
UTCA 34/B
2143 KISTARCSA DR. TIBOLD JÓZSEF
UTCA 34/B
2143 KISTARCSA SZÉCHENYI U. 43.
2143 KISTARCSA SZÉCHENYI U. 43.
2112 VERESEGY- HUSZÁR U. 1. 1/4.
HÁZ
2112 VERESEGY- HUSZÁR U. 1. 1/4.
HÁZ
2143 KISTARCSA RAKTÁR KRT. 5.

gépjárműadó

503 941,00

összesen

503 941,00

iparűzési adó

298 050,00

összesen

298 050,00

iparűzési adó

1 809 000,00

összesen

1 809 000,00

iparűzési adó
összesen
iparűzési adó

504 550,00
504 550,00
335 581,00

gépjárműadó

163 966,00

összesen

499 547,00

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

1 977 400,00
1 977 400,00
223 518,00
223 518,00
361 050,00
361 050,00
946 595,00
946 595,00
203 100,00

gépjárműadó

13 524,00

összesen
gépjárműadó
összesen
iparűzési adó

216 624,00
1 088 640,00
1 088 640,00
357 751,00

összesen

357 751,00

iparűzési adó

574 600,00

2143 KISTARCSA RAKTÁR KRT. 5.

gépjárműadó

207 000,00

2143 KISTARCSA RAKTÁR KRT. 5.

összesen

781 600,00

2143 KISTARCSA DÓZSA GYÖRGY UTCA 6 gépjárműadó
2143 KISTARCSA DÓZSA GYÖRGY UTCA 6 összesen
2143 KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 56.
iparűzési adó

392 334,00
392 334,00
303 800,00

2143 KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 56.

összesen

303 800,00

2143
2143
2143
2143
2143
2143

iparűzési adó
gépjárműadó
összesen
iparűzési adó
összesen
iparűzési adó

213 300,00
75 882,00
289 182,00
463 500,00
463 500,00
127 889,00

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.
ARADI UTCA 12.1

LINA-INVEST
2143
INGATLANFORG.
KFT.
LUCULLUS-2001. BT. 5231
"v.a."
LUCULLUS-2001. BT. 5231
"v.a."
LUCULLUS-2001. BT. 5231
"v.a."
MOLNÁRNÉ DR
2143
TANÁCS ILONA
MOLNÁRNÉ DR
2143
TANÁCS ILONA
MONEY & FASHION 2143
KFT
MONEY & FASHION 2143
KFT
NE-ANDER BT.
2143
NE-ANDER BT.
2143
NOV-SPED PLUSZ
2143
KFT.
NOV-SPED PLUSZ
2143
KFT.
POLYÁK ZOLTÁN
2143
POLYÁK ZOLTÁN
2143
PRIMULA-MED KFT. 1022
"f.a."
PRIMULA-MED KFT. 1022
"f.a."
PRIMULA-MED KFT. 1022
"f.a."
PRIVÁTE BROK.NET- 2143
WORK MARK.KFT.
PRIVÁTE BROK.NET- 2143
WORK MARK.KFT.
RADIÁN KFT
2143
RADIÁN KFT
2143
RADIÁN KFT
2143
RÁCZ ÁLL.-ELL
2143
NAGYKER KFT.
RÁCZ ÁLL.-ELL
2143
NAGYKER KFT.
RÁCZ ÉS TÁRSA BT. 2141
RÁCZ ÉS TÁRSA BT. 2141
RHINO GYM KFT
2143
RHINO GYM KFT
2143
RHINO GYM KFT
2143
SG
2143
COMMUNICATION
KFT
SG
2143
COMMUNICATION
KFT
SINKÓ CSABA
2143
SINKÓ CSABA
2143
SZIKKADT SPED KFT. 2143
SZIKKADT SPED KFT. 2143
SZILABAU 2003 KFT. 1136
"v.a."
SZILABAU 2003 KFT. 1136
"v.a."
SZILÁGYI JÓZSEF
2143
SZILÁGYI JÓZSEF
2143
SZUPER-BAU
2143
VERTIKÁL KFT."f.a."
SZUPER-BAU
2143
VERTIKÁL KFT."f.a."
3763
TOP GLAS AUTÓÜVEG KER. KKT
3763
TOP GLAS AUTÓÜVEG KER. KKT
TWIN HAUSE
2143
ÉPITŐIP.KFT."kt.a."
TWIN HAUSE
2143
ÉPITŐIP.KFT."kt.a."
TWIN HAUSE
2143
ÉPITŐIP.KFT."kt.a."
ÚJVÁRI FERENC
2143
ÚJVÁRI FERENC
2143
ÚJVÁRI FERENC
2143
VASVÁRI KER.
2143
SZOLG.BT."f.a."
VASVÁRI KER.
2143
SZOLG.BT."f.a."
XANDEX KFT.
2143
XANDEX KFT.
2143

KISTARCSA ARADI UTCA 12.1
FEGYVERNEK
FEGYVERNEK
FEGYVERNEK
KISTARCSA

összesen

127 889,00

DÓZSA GY. UTCA 155

iparűzési adó

190 750,00

DÓZSA GY. UTCA 155

gépjárműadó

21 000,00

DÓZSA GY. UTCA 155

összesen

211 750,00

SZÉCHENYI U. 8.

telekadó

234 270,00

KISTARCSA SZÉCHENYI U. 8.

összesen

234 270,00

KISTARCSA VÖLGY U. 44.

iparűzési adó

351 250,00

KISTARCSA VÖLGY U. 44.

összesen

351 250,00

KISTARCSA MAGYAR U. 23.
KISTARCSA MAGYAR U. 23.
KISTARCSA VÖLGY UTCA 44/D. ÉP.
FSZ. 4.
KISTARCSA VÖLGY UTCA 44/D. ÉP.
FSZ. 4.
KISTARCSA MÓRA F. U. 59.
KISTARCSA MÓRA F. U. 59.
BUDAPEST RÓKUSHEGYI LÉPCSŐ.7.

iparűzési adó
összesen
iparűzési adó

241 850,00
241 850,00
261 900,00

összesen

261 900,00

telekadó
összesen
iparűzési adó

604 920,00
604 920,00
1 212 200,00

BUDAPEST

RÓKUSHEGYI LÉPCSŐ.7. gépjárműadó

15 450,00

BUDAPEST

RÓKUSHEGYI LÉPCSŐ.7. összesen

1 227 650,00

KISTARCSA ARANY J.U.35.

iparűzési adó

511 250,00

KISTARCSA ARANY J.U.35.

összesen

511 250,00

KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA

iparűzési adó
gépjárműadó
összesen
gépjárműadó

155 386,00
121 575,00
276 961,00
1 114 120,00

KISTARCSA RAKTÁR KRT. 11

összesen

1 114 120,00

CSÖMÖR
CSÖMÖR
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA

gépjárműadó
összesen
iparűzési adó
gépjárműadó
összesen
iparűzési adó

220 455,00
220 455,00
70 300,00
189 891,00
260 191,00
321 998,00

KISTARCSA DEÁK FERENC U. 10.

összesen

321 998,00

KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
BUDAPEST

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

gépjárműadó
összesen
gépjárműadó
összesen
iparűzési adó

554 565,00
554 565,00
524 960,00
524 960,00
891 750,00

BUDAPEST

HEGEDŰS GY. U.8.IV/2

összesen

891 750,00

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

telekadó
összesen
gépjárműadó

232 217,00
232 217,00
240 000,00

KISTARCSA PF.31.RAKTÁR KRT.5.

összesen

240 000,00

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

HATÁR ÚT 1.
HATÁR ÚT 1.
SZABADSÁG U.56.
SZABADSÁG U.56.
SZABADSÁG U.56.
DEÁK FERENC U. 10.

BÓDVASZI- JÓZSEF ATTILA UTCA 2. iparűzési adó
LAS
BÓDVASZI- JÓZSEF ATTILA UTCA 2. összesen
LAS
KISTARCSA FIKTIVÁLT CÍM!
iparűzési adó

307 765,00
307 765,00
583 050,00

KISTARCSA FIKTIVÁLT CÍM!

gépjárműadó

KISTARCSA FIKTIVÁLT CÍM!

összesen

615 733,00

KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA

iparűzési adó
gépjárműadó
összesen
iparűzési adó

593 042,00
117 503,00
710 545,00
240 900,00

KISTARCSA EPERJESI U. 9.

összesen

240 900,00

KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 40.
KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 40.

iparűzési adó
összesen

557 109,00
557 109,00

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

32 683,00

KISTARCSAI HÍRADÓ 
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Felújítás saját kezűleg 1. rész
Cikksorozatunkkal azoknak szeretnénk segítséget nyújtani, akik saját maguk vágnának bele a
ház közüli felújítási munkálatokba. E havi témánk a kerítések felújítása.
A fakerítéseket leginkább a korhadás fenyegeti, emiatt ezeket néhány évenként konzerváló
szerrel kell kezelni. Csiszolás és mélyre szívódó alapozás után két-három rétegben kültéri vékony lazúrral szükséges kezelni. Az alapozás véd a penészesedés, gombásodás és a rovarok
ellen. Célszerű olyan festéket választani, ami egyben alapozó és fedő festék is, így nincs szükség a két réteg közötti száradási időre.
Nemcsak a fakerítések szorulnak néhány évente felújításra, hanem a kovácsoltvas és fémkerítések is. A korrózió (rozsdásodás) ugyanúgy károsítja a fémkerítéseket, mint a faléceket a
korhadás. A rozsda eltávolításához rozsdamaróra van szükségünk, ami semlegesíti a maradék
rozsdát és ellenállóvá teszi a felületet. Előtte viszont az ilyen felületet drótkefével át kell dörzsölni. Érdemes simára csiszolni a felületet, hogy az új festékréteg jól tapadjon, ezután jöhet
a korróziógátló alapozófesték. Mindig fentről lefelé haladjunk, így javíthatjuk az esetlegesen
megfolyt festéket. Az alapozó réteg száradása után jöhet a fedő festék. Léteznek olyan zománcfestékek, ami alapozó és fedő egyben, pl. Hammerite.
Sok problémánk akadhat a kerítés lábazatával, aminek egyik fő hibája lehet a hiányzó vízszigetelés. Ez az alulról felszívódó nedvesség károsítja a lábazat szerkezetét, javítani nehéz
és költséges. Ennek kivitelezését bízzuk inkább szakemberre. A betonlábazatot erős drótkefés
vagy drótkorongos tisztítás után, szárító vakolattal érdemes behúzni, amit aztán páraáteresztő
festékkel célszerű színezni; amennyiben a lábazat nem szívja alulról a vizet, tisztítás és alapozás után műgyantás lábazati anyagot érdemes rá felvinni, ez hosszútávú és időtálló megoldás.
Kérdése esetén forduljon hozzánk bizalommal.
OTTHONSZERVÍZ - „Ezermestert mindenkinek!”
Hitkó László Coll-Stock Kft. (x)

Coll-Stock

OTTHONSZERVÍZ

„Ezermestert mindenkinek!”

06/30-208-3737
Nincs aki kitisztítsa az ereszcsatornát? Már régóta halogatja a csöpögő
csap javítását?…
Bármelyik otthonban előfordulhat:
- vészhelyzet , - időhiány, - kedvhiány.
Fixen szabott óradíj, vagy kedvezményes havidíj ellenében egy csapat áll
rendelkezésükre mindenféle házban,
lakásban vagy a ház körül előforduló
kisebb nagyobb karbantartási munkálatokban.
Számunkra nincs túl kicsi, vagy túl nagy
feladat.
Amennyiben szeretne többet megtudni szolgáltatásunkról hívja telefonszámunkat.

06/30-208-3737
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Őstermelői húsfeldolgozó
Kohajda Péter
Kistarcsa, Nagytarcsai u. 3.,
+36-30-402-59-61, +36-30-308-0559
Házi készítésű
májas hurka,
zsemlés véres hurka,
sütnivaló kolbász,
grillkolbász, kenő májas,
disznósajt, tepertő,
paprikás abált szalonnák
füstölt készítmények,
nagy választékban
MINDEN MÁSODIK HÉTEN FRISS TŐKEHÚS ÉRTÉKESÍTÉS

A következő vágás:
2014. július 11-én
pénteken 12-18-ig
július 12-én
szombaton 8-12-ig
július 25-én
pénteken 12-18-ig
július 26-án
szombaton 8-12-ig

Füstölt áru minden
hétvégén!

Nyitva tartás:
pénteken 12-18-ig, szombaton 8-12-ig

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 hőszigetelő
rendszer
br.

2510 Ft/m²

KISTARCSAI HÍRADÓ 
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Legelésző tehén és kecske
teje, vaja, sajtja a termelőtől.
Natúr, fokhagymás, lilahagymás,
kapros, petrezselymes, medvehagymás,
curry-s, aszalt gyümölcsös stb.
Házhozszállítás is!
Országh Péter:
+36 30 529 8999;
orszaghalma@gmail.com

Tandíjmentes OKJ-s képzések esti tagozaton

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

• vizsgáztatás
• klíma töltés,
• hivatalos Bosch szakműhely

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

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

3D computeres futóműállító
technológia

Kistarcsán a Mihály Dénes
Szakképző Iskolában
Érettségizették részére ajánljuk:
informatikai rendszergazda
gyakorló ápoló (új) – sikeres vizsga esetén
állás lehetőség
vállalkozási és bérügyintéző
grafikus (új)
Érettségivel nem rendelkezők részére ajánljuk:
szociális gondozó és ápoló (új)
elektronikai műszerész (új)
Speciális szakiskolai képzésünk SNI-s tanulók
részére:
számítógépes adatrögzítő (új)

Igényelhet – diákigazolványt
Kérhet – családi pótlékot, ha még nem töltötte be a
20. életévet
www.mdiskola.hu
Folyamatos online beiratkozási lehetőség!
Személyesen: augusztus 25., 27.,28., szeptember 2.,3.
16:00-18:00 óra között
Cím: Simándy József Általános Iskola, 2143 Kistarcsa,
Ifjúság tér 3., II. emelet
telefon: 06-70-933-6307
Szeretettel várjuk iskolánkban!

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
GIPSZKARTONOK
ÉS TARTOZÉKOK
AKCIÓJA!
gipszkarton tábla
bruttó 1 220 Ft/tábla (2,4 m²)
Profilok - CD mennyezeti profil
bruttó 555 Ft/3 m

TÉRKŐ AKCIÓ!
1 690Ft/m²-től
Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!

HASÍTOTT TÜZIFA FOLYAMATOSAN KAPHATÓ!
PostaTestŐr
Biztosítás
Külföldi utazásra készülődve természetesnek tartjuk, hogy biztosításkötéssel gondoskodjunk önmagunk és szeretteink biztonságáról. Ám amikor itthon szervezünk programokat – legyen szó közös túrázásról barátokkal vagy családi biciklizésről – legtöbbször
eszünkbe se jut a biztonság. Holott balesetek bármikor előfordulhatnak, akár egy belföldi kirándulás vagy bármilyen szabadidős
tevékenység alkalmával. A PostaTestŐr balesetbiztosítás ideális
megoldás azok számára, akik szeretnek felkészülni a váratlan
helyzetekre is, és szeretik minden helyzetben biztonságban tudni
családjukat.
Kinek ajánljuk?
Különösen azoknak, akik
sokat közlekednek (gyalogosan, gépjárművel, tömegközlekedéssel),
gyakran végeznek háztartási vagy ház körüli munkát (takarítás,
barkácsolás, stb.),
fizikai munkát végeznek (pl. kőművesek, szobafestők, szerelők,
stb.),
egyéni vállalkozók,
sokat sportolnak,
és mindenkinek, akit baleset érhet.
Ajánljuk továbbá minden 0 és 62 év közötti személynek (lejáratkor a
Biztosított nem lehet több 63 évesnél), és azoknak is, akiknek magas a havi rezsijük vagy hiteltörlesztésük van.
Bővebb információ a www.posta.hu oldalon
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