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2014. 08. SZÁM

Augusztus
20-án adták
át az új
közösségi
teret
(cikk a 2. oldalon)

2

A VÁROS HÍREI

KISTARCSAI HÍRADÓ

Szent István napi ünnepség

Kistarcsa 5 éve működő családi napközijébe
önkormányzati támogatással várjuk az
1-4 éves korú gyerekek jelentkezését új
helyszínen, a Móra-ligetben, színvonalas
környezetben sok játékkal és vidámsággal.
A beiratkozás folyamatos a szabad helyek
függvényében.
Fejlesztő foglalkozásaink:
- képességek fejlesztése
- kézműves foglalkozások
- zeneovi
- manótorna
- játékokban gazdag kert
Szakképzett
pedagógusok,
családias
körülmények, egyéni differenciált bánásmód
és kis létszámú csoportok várnak rátok!
Érdeklődés:

06 702 863 873

www.csodasziget.hu

Kistarcsai Szüret

Szüreti rendezvényt szervez
a Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
2014. szeptember 27-én szombaton
a Deres Lovas Udvarban, délután 3 órakor,
gyülekező a Civil- ház udvarán.
Táncos zenés gyülekező, majd lovasok, csikósok,
betyárok kíséretében zenés táncos mulatozás a város több pontján.
Útvonal: Deres Lovas Udvar - Civil-ház – Csigaház - Deres Lovas Udvar
Szüreti rendezvényünk 17 órától lovasbemutatóval, zenés táncos
vígassággal folytatódik a Deres Lovas Udvarban, ahol mindenkit
szeretettel várunk.
A program ingyenes!

Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár programja

Csigaház

szeptember 06 Iskolakezdő Csibe-bazár 9.00-13.00
szeptember 11 Nyugdíjas szüreti bál 16.00-20.00
szeptember 19 Musical est 20.00-22.00
szeptember 19 Rock koncert 22.00-től
szeptember 20 Görhönyfesztivál 10.00-18.00
szeptember 21 Várossá avatás évfordulója 14.30-tól
További információ: Szilárdi László 06-28-507-147

Deáktanya programjai

2014. szeptember 4. Donaberger Józsefné: Németjuhász, a barátunk
2014. szeptember 11. Fenyő Ervin: Katona József és a Bánk bán
2014. szeptember 18. Szabó Györgyi: Magyarok Afrikában
2014. szeptember 25. Karkus János: Újjáépült hidak

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

Államalapító Szent István ünnepe, amely a hagyomány szerint egyben az új kenyér napja is az Országgyűlés döntése
értelmében 1991. augusztus 20-a óta a Magyar Köztársaság
hivatalos állami ünnepe, egyben nemzeti ünnep is. A magyar
nép erre az időpontra ¬évszázadok óta kegyelettel emlékezik,
akárcsak Kistarcsa lakossága. Idén a hagyományoknak megfelelően a Csigaházban tartották meg a rendezvényt. A délelőtt 10-kor kezdődő Szent István napi ünnepséget így nem
tudta megzavarni az eső. Az ünnepség elején Klacsán Anett
köszöntötte a vendégeket, majd a Himnusz eléneklése után
Solymosi Sándor polgármester mondott ünnepi beszédet.
A polgármester beszéde elején megemlítette, hogy augusztus 20. egy nagyon régi állami ünnepünk, amit még 1774-ben
Mária Terézia nyilvánított országos ünneppé. A magyarság
annak köszönheti fennmaradását, hogy István királyunk
erős kézzel, határozottan vezette az országot és sikerült egy
olyan állam alapjait leraknia, ami évszázadokra meghatározta a létünket. „Szent Istvánt nem a hadjáratai, nem a csatákban
aratott győzelmei tették naggyá, hanem alkotó tevékenysége, szervező munkája, teremtő gondoskodása. Elsődleges célja nem az volt,
hogy leigázzon másokat, sokkal inkább biztonságot és békét akart
teremteni országa minden lakosának, tekintet nélkül nemzetiségükre és hovatartozásukra.” Végezetül Solymosi Sándor elmondta,
hogy „Ragaszkodjunk hát az értékeinkhez, hagyományainkhoz, az
ereklyéinkhez, a szimbólumainkhoz, a hitünkhöz és mindenhez, ami
azzá tesz bennünket, amik vagyunk: magyarok”
Solymosi Sándor beszéde után Várkuti Melinda szavalt el egy
verset, majd Somlai József nyugalmazott plébános, címzetes
apát röviden beszélt arról, hogy „mit jelent az embereknek hitet
adni. Szent István saját korában vezette és összefogta a népét, tudta, hogy mit kell tennie – hazát, kegyet és hitet adott a népének és
ezt azért tette, mert szerette a népét. Nem akarta, hogy a kelet és a
nyugat ütközőzónáján megsemmisüljön a nemzete.” Somlai József
beszédét azzal fejezte be, hogy a „mai kor emberének is hitet kellene adni”, majd megáldotta az új kenyeret. A kenyér megáldása
után a Kéknefelejcs Hagyományőrző Népdalkör lépett a színpadra, majd a jelenlévők az ünnepség zárásaként elénekelték
régi himnuszunkat a Boldogasszony Anyánkat. A program
végén szétosztották a friss, ropogós új kenyeret. Az ünnepség
ezzel nem ért véget, ugyanis a Csigaház előtti téren ezen a napon adták át a Szent Imre szobor és az Alapszolgáltatási Központ között kialakított új közösségi teret, benne Kistarcsa első
szökőkútját és az extrém kerékpárpályát. A szakadó esőben a
nemzeti színű szalagot Solymosi Sándor polgármester és ifj.
Juhász István alpolgármester vágta át.
fotók a címlapon

Közeledünk a 2014-es parlagfűszezon csúcsához

Az Országos Környezetegészségügyi Intézet Aerobiológiai és Pollen
Monitorozási Osztálya felhívja a figyelmet arra, hogy a jelenlegi előrejelzés szerint – a heti átlagos pollenkoncentrációt figyelembe véve – az idei
parlagfűszezon csúcsa várhatóan a szeptember 1-jén, vagy a 8-án kezdődő hétre fog esni.
A földtulajdonosoknak továbbra is ügyelni kell a parlagfű-mentesítésre, hiszen egy-egy esős nap után hamar erőre kaphat az allergén növény. 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.” Kistarcsa város közigazgatási területén a
földhivatal munkatársai rendszeresen ellenőrzik a parlagfű fertőzöttséget
és amennyiben a kötelezettség teljesítésének elmulasztását tapasztalják,
megindítják a hatósági eljárást. Ezúton kérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy a rendezett környezet megteremtése, és az allergiás emberek életének megkönnyítése érdekében, gondoskodjanak a zöld területek
rendszeres kaszálásáról, gyommentesítéséről.
Polgármesteri Hivatal
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Elhunyt Probocskai Zoltánné városunk első díszpolgára
2014. augusztus 4. napján életének 93. évében hosszantartó betegség után elhunyt településünk nyugalmazott pedagógusa, Probocskai Zoltánné Joli néni.
1921-ben munkáscsalád gyermekeként Budapesten született. 1940-ben a Cinkotai Általános Tanítóképzőben tanítói oklevelet szerzett. Férjhez ment, majd három fiú gyermeknek
adott életet. Az élet nagyon korán megedzette, hiszen 26 évesen megözvegyült, gyermekeit egyedül, édesanyja és testvére segítségével nevelte, amely sok lemondással, de annál
nagyobb kitartással és szeretettel párosult. Kistarcsán 1948. szeptember 1-én kezdte meg
munkásságát, először az alsós, majd később a felsős nemzedékeket tanította. Tanítás volt
az élete, megosztani tudás, és értékteremtés jellemezte munkáját. A pedagógus pályán
eltöltött négy évtized erőssé, kitartóvá és elhivatottá tette. Nehezen vált el a pedagógus
pályától, hiszen 1978-as nyugdíjazása után még több évig könyvtárosként dolgozott. A reá
bízott gyermekeket őszinte hittel, szeretettel és odaadással nevelte. Számtalan gyermek általa ismerte és szerette meg a magyar nyelv nehézségét, annak minden szépségével együtt.
Komoly határozott megjelenésével tiszteletet vívott ki a pedagóguskar, valamint a tanulók körében egyaránt. Magyar, történelem szakos tanárként hitt abban, hogy a magyar
nyelvet és történelmet egy egész életen át kell tanulni. Munkája elismeréseként 1952-ben
miniszteri dicséretben, míg 1991-ben aranydiplomás pedagógusi kitüntető címben részesült. Elismerésünk, megbecsülésünk, valamint tiszteletünk jeléül Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2007-ben Probocskai Zoltánnét a város első díszpolgárának
választotta. A következő évben egészségi állapota romlani kezdett, mindennapi életének
fenntartásához családja köréből segítséget kellett igénybe vennie.
Személyében nem csak egy pedagógust, de egy igen őszinte, elveihez hű, kitartó hívő embert veszítettünk el. Joli nénit a város lakossága, a tanítványai, három gyermeke, öt unokája, nyolc dédunokája, valamint a nemrég született ükunokája gyászolja.
Probocskai Zoltánnét az Önkormányzat saját halottjának tekinti, akinek tanítása örökséggé változott, amelyből sokáig táplálkozhatunk.
Kistarcsa Város Önkormányzata

Napelemeket szereltek fel az
intézmények tetejére
A lapostetős épületeken tartó állványokra, a sátortetős épületeken a cserepezés fölé helyezték a
napelemeket. Az intézményeink közül a Gesztenyés Óvoda, a Simándy József Általános
Iskola, az Egészségház és a Polgármesteri
Hivatal tetőszerkezeteire szereltek napelemeket. A megújuló energiát felhasználó
berendezések nagyban hozzájárulnak az
intézmények elektromos energiával történő
ellátásához. Ez az – ingyen - energia az intézmények fenntartási költségeit csökkenti
majd a jövőben. A beruházás 100%-os pályázati forrásból valósult meg. A napelemeket
augusztus végén üzemelték be.

Uszoda ponyvacsere
A tanuszodát
lefedő ponyva
cseréjét határozta el az önkormányzat a
V.U.K Vízilabda és Úszó SE.
k öz r e mű k ö désével.
A munkát a sátorgyártásban nagy múlttal
rendelkező győri Graboplán Kft. végezte el.
A kivitelezés előkészítő munkái augusztus
18-án és 19-én történtek meg, majd ezt követően augusztus 21-től augusztus 27-ig lecserélték az Uszoda külső és belső ponyváját.
A megújult uszodafedést követen már nem
kell tartani attól, hogy a ponyvát a vihar
megtépázza és szétszakítsa. Az új ponyva
esztétikusan illeszkedik az iskola környezetéhez.
A tanév megkezdésekor az uszoda már képes fogadni a diákokat, így a működésben
semmi fennakadás nem történt, ugyanis az
uszoda tervezett leállási idejében valósult
meg a beruházás.

Csecsemővíz szolgáltatás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az önkormányzat a várandós kismamák és a 2 éven
aluli gyermekek részére palackozott csecsemővizet biztosít.
A csecsemővíz átvehető a KIVÜ Kft. telephelyén 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos u. 23.
szám alatt.
Nyitva tartás: csütörtök 15.00 – 19.00 óráig.
Bővebb információ a területi védőnőknél kérhető. 2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4/A.,
tel.: 28-471-794
Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda
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Kóbor kutyák befogása
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Kistarcsa
Város Önkormányzata a közterületen lévő
kóbor kutyák befogására megállapodást
kötött a Kutyamentsvár Alapítvánnyal.
Amennyiben városunk illetékességi területén, a közterületen felügyelet nélkül, kóbor,
gazdátlan kutyát lát, kérjük jelezze a nap
bármely szakaszában Herczig Józsefnek  a
06-20 964-3025 telefonszámon, aki gondoskodik az állat befogásáról, elszállításáról.
A jelzéseket munkaidőben Kistarcsa Város
Polgármesteri Hivatalában is fogadjuk a 0628-470-711-es telefonszámon.
Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda

Kistarcsa honlapja a
nyitottsági index 11. helyén

Kistarcsa Város honlapja országos ös�szesítésben (3176 önkormányzat közül)
nyitottsági index alapján a 11.; törvénytisztelet szerinti indexben a 20.
A törvénytisztelet, a jogkövető magatartás a modern
demokráciák alapja. Nagymértékben rombolja az állampolgárok, a vállalkozások jogkövető magatartás
iránti elkötelezettségét, ha
maguk az állami intézmények sértenek
törvényt. - írja elemzésében a Korrupciókutató Központ Budapest. Felmérésük címe: Korrupciós kockázatok, törvénytisztelet és világháló. A központ
a magyarországi városok korrupciós
kockázatát vizsgálták az önkormányzatok honlapjai alapján, azt vizsgálva, az
önkormányzatok mennyire átláthatóak
(nyitottsági index), és mennyire tartják
be a rájuk vonatkozó törvényeket (törvénytisztelet index).
Az önkormányzatok honlapjait előre
összeállított szempontok szerint vizsgálták, rákérdeztek arra, találhatóak-e
a honlapon közbeszerzési szerződések,
jegyzőkönyvek a testületi ülésekről, de
az átláthatóságra vonatkozó kérdéseket
is feltettek, például hogy milyen nyelven érhető el a honlap, vagy van-e rajta
oldaltérkép. Az adatbázis matematikaistatisztikai módszerekkel való elemzésének és összetett mutatók kiszámolásának
segítségével keresték a legnyitottabb, illetve a legtörvénytisztelőbb- városokat.
A nyitottsági index az adatokhoz való
hozzáférhetőséget és azok átláthatóságát
mutatja, a törvénytiszteleti index pedig
a törvényileg szabályozott információk
közzétételére vonatkozik.
A Magyar önkormányzati Nyitottság
Index (MANYI) értékekeit tekintve a városok listájában első helyen Sopron áll,
azt Pilisvörösvár, majd holtversenyben
Békéscsaba, Kecskemét és Szeged követi.
Kistarcsa 11. helye nagy sikernek könyvelhető el.
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Irodalmi pályázat
A Kistarcsai Kulturális Egyesület irodalmi
pályázatot hirdet az alábbi témakörökben:
a. Találkozás
b. Lakatlan sziget
A pályázaton részt vehet minden kistarcsai lakos,
valamint a Kistarcsán dolgozó, illetve tanuló
személyek.
A legjobb pályázatokat két kategóriában –
felnőtt és gyerek (14 éves korig) – díjazzuk, és
megjelentetjük a Kistarcsai Kalendárium 2015
című kiadványban.
A díjak: I. díj: 15 000 Ft, II. díj: 10 000 Ft, III.
díj: 5 000 Ft, a gyerek kategória helyezettjei
értékes könyvjutalomban részesülnek.
A pályázat jeligés.
A pályaműveket postai úton kérjük eljuttatni a
következő címre:
Kistarcsai Kulturális Egyesület, Kistarcsa,
Bercsényi u. 18.
Beküldési határidő: 2014. szeptember 8.
Részletes kiírás a www.kike.hu honlapon
olvasható
Bővebb információ kérhető a 28/470-926-os
telefonszámon, vagy a kike@kike.hu címen
(Kereszti Ferenc).
Kistarcsai Kulturális Egyesület

XI. Görhönyfesztivál
2014. szeptember 20.

(szombat) délelőtt 10-től este 6-ig

Aranykavics
A Kistarcsai Kulturális Egyesület kuratóriuma tizennegyedszer döntött az Aranykavics Díj odaítéléséről. A pályázatokat ezúttal is elektronikus úton kértük be.
Az ünnepélyes átadásra a Simándy József Iskola évzáró ünnepségén került sor.
A nyertes Barabás Xénia négy pályázó közül
lett a 2014-es Aranykavics Díj – és a vele járó
aranykavics,
oklevél,
valamint 101 500 Ft-nyi
(az idei minimálbér)
készpénz – tulajdonosa.
A méltatást Lukács
Ilona olvasta fel, a díjat
Kereszti Ferenc adta át.
Xéniának és a többi
pályázónak – akik ajándékkönyvet, emléklapot és egyéves KIKE
tagságot kaptak – jövőbeni tanulmányaikhoz
és egyéb tevékenységeikhez sok sikert kívánunk!
Barabás Xénia díját Kereszti Ferenc adta át

A Kistarcsai Kulturális Egyesület tizenegyedszer rendezi meg a Süssünk görhönyt! –
Krumplifesztivál Kistarcsán című gasztrokulturális programját.
A nagyszabású rendezvény egyaránt szól a
gasztronómia és a kultúra iránt érdeklődőknek.
A görhöny kóstolásához pityókajegyet kell
vásárolni az információnál.

Folklórtalálkozó

2014. szeptember 20. (szombat)
délután 2-től este 7-ig,
A Kistarcsai Kulturális Egyesület rendszeresen
rendez nemzetiségi folklórtalálkozókat. Az
egyik évben Pántlika címmel multietnikus, a
másikban Tulipán címmel országos szlovák
találkozót.
Idén a Pántlika - Nemzetiségi Folklórtalálkozó
a soros rendezvény. A résztvevők az országban élő nemzeti kisebbségeket képviselik.
A zenészek, táncosok, énekesek szerepelnek
a műsorban és részt vesznek a színpompás
zenés-táncos felvonuláson.
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Játszótér építés a SimándyLőcsei utca sarkán

Elkészült a járda és a belső alépítmény
a téren. Nemsokára telepítik a játékokat is.
A Simándyligetben a Lőcsei utca és
Simándy utca kereszteződésében játszótér létesül, ami a kisgyermekek és
szüleik részére jelent majd kulturált
közösségi teret. A szeptember elejétől
vehető birtokba.
Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Iroda

Befejeződött a Borostyán
utca hiányzó szakaszának
aszfaltozása
Az út mellett járda és kulé kavicsos
szikkasztó árkot is kialakítottak. Az
út forgalmának csillapítására forgalomlassító küszöb (fekvőrendőr) is
épült. Az útépítés után megváltozott a
forgalmi rend . A Fenyves út, Raktár
körút és Borostyán utca kereszteződésében a Raktár körútnak és Fenyves
útnak van elsőbbsége.
Városüzemeltetési Iroda

Elkészült a Gesztenyés
Óvoda parkolója
Szülők kényelmesebben tudnak majd reggel és este az óvodánál megállni.
Árnyas fák alatt, murva felületen parkolhatnak. Információnk szerint az új
parkolót az új épülethez érkező szülők
használhatják, az óvoda előtti (Eperjesy
utcai) szakaszt pedig a régi óvodához tartozó gyerekek szülei vehetik igénybe.

KAMASZOK SZÜLEI VAGYUNK KLUB

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Alapszolgáltatási Központ Családsegítő Szolgálata
Kamasz Szülői Klub indítását tervezi 2014. őszétől.
Kérdések, amikről beszélgetnénk:
• Mit és hogyan érdemes csinálni, min kellene változtatni, hogy
a szülő és tinédzserkorú gyermeke között jó kapcsolat legyen?
• Mi a gond a kamaszokkal?
• Miért olyan nehéz a serdülőkkel szót érteni?
• Hogyan látják a világot ők?
Régebben a fentiek inkább csak a középiskolában váltak jellegzetes problémakörré, ma már sajnos az általános iskola felsőbb tagozataiban is gyakorta
felmerül. A szülők pedig csak kapkodhatják a fejüket.
Célunk a közös beszélgetés, gondolkodás, tapasztalatcsere és válaszkeresés.
Várjuk az érdeklődők az előzetes jelentkezését igényfelmérés céljából 2014. augusztus 11.
és szeptember 10. között.
Jelentkezés az Alapszolgáltatási Központ (2143 Kistarcsa, Batthyányi u. 2/a) épületében,
illetve az alábbi telefonszámokon Marlok Mónikánál és Koczka Krisztinánál:
06-28/742-083, 06-20/568-69-09
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III. Kistarcsai Kakasfőző Fes

Úgy tűnik, hogy sikerült a Kakasfőző Fesztivált Kistarcsa
kiemelt rendezvényei közé emelni. Az előző kettő megalapozta a mostanit, és kellő tapasztalatot szerezve idén
már egy nagyszabású gasztronómiai fesztivált varázsolt
az Ifjúság térre a két főszervező, Szilárdi László a Művelődési Ház igazgatója és ifj. Juhász István alpolgármester. A tavalyi 14 csapat után most maximális létszámban
neveztek, igaz a bizonytalan időjárás miatt egy csapat
visszalépett a megmérettetéstől, A szemerkélő esőben a
szervezők által biztosított sátrak most jó szolgálatot tettek.
A versenykiírás szerint a kakasokból bográcsban bármilyen ételt lehetett készíteni, amit a csapatok kóstolójegy
ellenében kínálhattak a helyszínen. Az 500 Ft-ért árusított
kóstolójegyeket este hét óráig mind eladták. Összesen 19
csapat indult (Polgármesteri Hivatal, Fidesz helyi szervezet, Rendőrség – a kistarcsai rendőrőrs jóvoltából, Pannónia Néptáncegyüttes, Vállalkozók Baráti Köre, Alapszolgáltatási Központ, Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat,
Fenyvesliget Egyesület, Független Harci Kakasok, Kistarcsai VSC, Gabriella 2014-MSZP helyi szervezete, Kápolna
utca csapata, Flór Ferenc Kórház Sebészeti Osztály, Városi
Óvoda konyhája, B. Braun Avitum Zrt., Ellenlábasok, Kistarcsai Csibék Nagycsaládos Egyesülete, Polgárőrség, Demokratikus Koalíció )
Solymosi Sándor polgármester pontosan kettő órakor
nyitotta meg a kakasfőző versenyt. A hangulatot fokozó
pálinka sem maradhatott el, a polgármester mindegyik
csapattal és résztvevővel koccintott – taktikusan csak koccintott. Az öttagú zsűri elnöke Herczku János életműdíjas
szakács volt, a zsűribe meghívták Németh Vendelnét, Kereszti Ferencet, Országh Tibort, Jegenyei Istvánt a Magyar
Gasztronómia Társaság tagját, a Szabadtűzi Lovagrend
lovagját is.
A nevező csapatok a kakasfőzéshez két kakast, fát, székeket, asztalt, víz- és áramvételi lehetőséget, valamint folyamatos műsort kaptak.
Este fél nyolckor értékelte a zsűri a kakasfőző versenyt.
A fődíjat a Polgármesteri Hivatal csapata kapta, zöldséges-gombás kakaspörköltjéért, második helyen a B.
Braun Avitum Zrt. végzett, a harmadik díjat a Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat érdemelte ki. Szinte mindegyik csapat kapott valamilyen elismerést, ugyanis hat kategóriában hirdettek győztest.
A legjobb íz kategóriában: 1. Polgármesteri Hivatal,
2. B. Braun Avitum Zrt. 3. Fidesz helyi szervezete
A legszebb megjelenített étel: 1. Kápolna utca, 2. Rendőrség, 3. Pannónia
Hagyományos elkészítés: 1. Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, 2. Városi Óvoda konyhája,3. Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre
Legötletesebb ételrecept: 1. Polgárőrség, 2. Ellenlábasok, 3.
Kistarcsai Csibék Nagycsaládos Egyesülete
Legjobb vendéglátó: 1. Fidesz helyi szervezete, 2. B. Braun
Avitum Zrt.3. Gabriella 2014-MSZP helyi szervezete
Leghigiénikusabb: 1. Flór Ferenc Kórház Sebészeti Osztály,
2.Fenyvesliget Egyesület, 3. Alapszolgáltatási Központ
Az Ifjúság téren kirakodó vásár, vidámpark várta a
gyerekeket, fél háromtól éjfélig folyamatos műsor zajlott
a színpadon. A sztárparádéban fellépett a Hősök rap duó,
Kállay-Saunders András, Bognár Szilvia, Happy Gang,
Kerozin és a Kozmix. A műsor szüneteiben és az esti utcabálon a Prestige Band játszott. Több ezren voltak kíváncsiak az esti tűzijátékra.
Polgár

Kállay-Saunders András

Délután 4-re megtelt a tér

Harmadik díjat kapott a Szlovák Önkormányzat (Klacsán Lajos)

„Rendőrfogás”

Kóstolás közben a zsűri
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Simándy Kupa úszóverseny 2014. május 16.

Bognár Szilvia

A fődíjas Polgármesteri Hivatal

Ezüstérmes a B. Braun Avitun Zrt.

Nagy adagot főztek a vállalkozók

Jó házigazda volt a polgármester

A hagyományos úszóversenyen iskolánk tanulói közül 132 diák állt rajthoz. Eredmények:
Az első osztályosok versenyében Kismarton János, Nagy Adrienn gyorsúszásban,
Gubriánszky Petra és Vas Virág hátúszásban lett az első. Második helyezést ért el Fodor Péter, Edényi Petra, Urbán Kinga, Éberling Dorka. Harmadik helyezett lett Fodor
János, Demény Áron, Kovács Léna, Tóth Lilla, Cseky Noémi és Győrfi Boglárka.
A második osztályosoknál gyorsúszásban Maczó Levente és Vágó Réka nyert. Második lett Varjas Gábor és Juhász Kamilla, harmadik Vajvoda Levente és Éles Odett.
Hátúszásban első Juhász Áron és Vereszki Melinda. A második Váradi Márton és
Nagy Adrienn (2.b), a harmadik Kiss Boldizsár és Hernádi Bernadett.
Helyezettek még: Regős Balázs, Palotás Zsombor, Berczi Kristóf, Varga Lili, Tóth Petra
és Takács Fanni.
A harmadikosok között a gyorsúszást Szabó István és Győrfi Zsófia nyerte. Második lett Légrádi-Simon András és Demény Eszter, harmadik pedig Bakon Zoltán és
Baranovszky Henrietta. Hátúszásban Pásztor Ádám, és Gubriánszky Réka illetve
Rapai Virág holtversenyben lett az első. Második Balaczi Jordán, harmadik Visnyei
Bendegúz és Kókai Edit.
Mellúszásban Molnár Bálint és Busa Emma nyert. Második lett Visnyei Barnabás és
Kiss Csenge, harmadik pedig Balázs Bence és Dankovics Dominika.
Helyezettek még: Barna Dávid, Major Marcell, Rávai Olivér, Kaszás Lilla, Molnár Réka,
Sinkó Melinda, Jutasi Villő, Sepsi Réka.
A negyedikeseknél Pesztericz Márton és Szauter Rebeka lett az első gyorsúszásban.
A második Lesták András és Kiss Boglárka, a harmadik pedig Nagy Barnabás és Kenesei Sára.
Hátúszásban Patai Szabolcs, és Kopornyik Veronika nyert. A második Rábai Tamás
és Balogh Eszter, a harmadik Szűcs Dávid és Garami Alexa.
Mellúszásban az első helyen holtverseny alakult ki: Hegyi Gergő és Vas Levente egyszerre ért célba. A lányoknál Balla Judit nyert, második Kismarton Réka. Harmadik
helyezettek: Bíró Márk és Salah Laouar Silia.
Helyezettek még: Farkas Gábor, Szegő Erik, Burik Bence, Popovics Levente, Forró Kende, Zsiák Petra, Csordás Petra, Kovács Nikoletta.
Az ötödik és hatodik osztályosok versenyében gyorsúszásban első lett Vajvoda Máté és
Zámba Fanni, második Vajvoda Bálint, és Kalmár Csilla, harmadik Pihelevics Bence,
Galgóczi Flóra.
Hátúszásban Juhász Benedek és Józsa Bernadett nyert, második Urbán Dominik, és
Duzmáth Daniella, harmadik Galgóczi Flóra, és Szécsény Anna.
Mellúszásban Fodor Sámuel lett az első. A lányoknál pedig holtversenyben Venczel
Réka és Vereszki Nóra. Második Leibinger Bence, harmadik Csepregi Márk és szintén
holtversenyben Fehér Ilona és Varga Nóra.
Helyezetek még: Horváth László, Tóth Péter, Szegény Szonja, Horváth Niki, Lutár Balázs, Puszti Mátyás, Fosztó Anna, Kovács Lili, Orbán Anna.
A hetedik-nyolcadikosoknál a gyorsúszást Józsa Botond és Borcsányi Bernadett
nyerte. Második lett Czeglédi Máté és Fehérváry Zsófia, harmadik Gróf Domonkos és
Bujdos Boglárka.
Hátúszásban Bende Gyula és Mokán Réka lett a győztes. Második Baranyai Balázs és
Kovács Alexandra, harmadik Németh Gergő és Forgó Letícia.
Mellúszásban a fiúknál Fleisiner Norman, a lányoknál Burillák Brigitta nyert. Második Gara Patrícia, harmadik Lutár Veronika.
További helyezettek: Nagy Norbert, Molnár Bálint, Poór Tamás, Frolyó Szivárvány.
További sok sikert mindenkinek!
Jávor Mária testnevelő

Szeptembertől ismét várja a jelentkezőket a Sentinel Olimpiai Taekwondo SE a Simándy Általános Iskolában

Szeptembertől 1-jétől tagfelvételt hirdetünk a Simándy Általános Iskolában!
Korhatár 5-től 60 éves korig.
Taekwondo edzés kezdő csoportnak: gyerek: 18.30-19.20 hétfő-szerda
felnőtt: 19.00-20.00 hétfő-szerda
Haladó csoportnak: gyerek-felnőtt 18.30-20.00, hétfő- szerda-csütörtök
Hapkido önvédelmi + erősítő edzés: szülőknek, felnőtteknek
csütörtök: 19.00-20.00, szombat 9.30-11.00
Haladóknak protektoros küzdő edzés:
gyerek-felnőtt szombatonként 11.00-12.00
Haladóknak formagyakorlat edzés: csütörtökönként 18.00-19.00
Taekwondo úszó edzés: Kistarcsai Uszodában, 12.30-13.30 szombatonként
A jelentkezőknek az első edzés ingyenes! A családi kedvezmény mellett, a felnőtt korosztálynak, az első hónapban annyi kedvezményt ad az egyesület ahány éves a jelentkező!
Jelentkezni lehet Hegyes Imre 3 danos Mesternél: 06-20-/551-0919, www.sentinelse.hu
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HIRDETMÉNY
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE KITŰZTE

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK
ÉS POLGÁRMESTEREK
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT.
A SZAVAZÁS NAPJA:

2014. OKTÓBER 12.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.
A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről
2014. augusztus 25-ig kapnak értesítést.
AJÁNLÁS
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet.

A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár
2014. szeptember 8-ig ajánlhat jelöltet.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.
A SZAVAZÁS

A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat.
Az a választópolgár, aki 2014. június 23-ig tartózkodási helyet létesített,
és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart,
átjelentkezéssel a tartózkodási helyén szavazhat. Átjelentkezésre irányuló
kérelmet 2014. október 10-én 16.00 óráig lehet benyújtani a www.valasztas.hu
oldalon vagy levélben, illetve személyesen a helyi választási irodában.
Részletes tájékoztatásért látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt,
vagy forduljon a polgármesteri hivatalban működő választási irodához.

Nemzeti Választási Iroda

HIRDETMÉNY
A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG KITŰZTE

A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐK
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT.
A SZAVAZÁS NAPJA:

2014. OKTÓBER 12.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK
A nemzetiségi névjegyzékben az a választópolgár szerepel, aki kérte
nemzetiségi névjegyzékbe vételét.
A kérelmet 2014. szeptember 26-ig lehet benyújtani a www.valasztas.hu
oldalon vagy levélben, illetve személyesen a helyi választási irodában.
A választópolgárok a nemzetiségi névjegyzékbe történt felvételükről
értesítőt kapnak.

A SZAVAZÁS
A választópolgár személyesen, azon a településen szavazhat, amelynek
nemzetiségi névjegyzékében szerepel.
Részletes tájékoztatásért látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt,
vagy forduljon a polgármesteri hivatalban működő választási irodához.

Nemzeti Választási Iroda
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Tájékoztató a jelöléssel kapcsolatos
tudnivalókról
a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek 2014. évi választása
Jelölő szervezet bejelentése:
Jelölő szervezet a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő párt, valamint egyesület, a szakszervezet kivételével, ha a választási bizottság a jelölő szervezetek nyilvántartásába felvette.
(a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény /a továbbiakban:
Ve./ 3.§ 3. pontja)
Azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás
kitűzését követően jelölő szervezetenként be kell jelenteni a területi választási bizottságnál vagy a Nemzeti Választási Bizottságnál. A jelölő
szervezetet a képviseletére jogosult személy jelentheti be.
(Ve. 119.§, 307/D.§)
Jelölt- és listaállítás:
Egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.
Polgármesterjelölt az, akit a 10.000 lakost meghaladó, de 100.000 vagy
annál kevesebb lakosú település esetén – Kistarcsa város ezen kategóriában tartozik – legalább 300 választópolgár jelöltnek ajánlott.
(a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.§)
Az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások konkrét számát a helyi választási iroda
vezetője állapítja meg 2014. augusztus 18-án. A szükséges ajánlások
számának megállapításakor a választópolgárok számát – egész számra
felfelé kerekítve – a központi névjegyzék 2014. augusztus 15-ei adatai
alapján kell megállapítani.
(Ve. 307/E.§)
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóívet a független jelöltként
indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet a jelölt
nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő
választási irodától igényelheti a választás kitűzését követően. A választási iroda az igénylést követően haladéktalanul, de legkorábban 2014.
augusztus 25-én átadja az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A választási iroda valamennyi ajánlóívet sorszámmal,
valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal lát el.
(Ve. 120-121.§)
Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást
adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját
kezűleg aláírja.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgár egy
jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza. Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő
személy feltünteti a nevét és aláírását.
Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy
a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője
bárhol gyűjthet.
Nem gyűjthető ajánlás:
- az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy
munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból
fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
- a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél
szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati
feladatának teljesítése közben,
- tömegközlekedési eszközön,
- állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
- felsőoktatási és köznevelési intézményben,
- egészségügyi szolgáltató helyiségében.
Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy
ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet
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előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét. Érvénytelen az az ajánlás, amelyet
az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.
(Ve. 122-123.§)
A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál. A független jelöltként indulni
szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet
állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére
rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség
elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba
vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege
minden be nem nyújtott ajánlóív után tízezer
forint. Nem szabható ki bírság a legkésőbb a
jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidő
elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem
tartalmazó ajánlóív után.
(Ve. 124.§)
Az egyéni választókerületi jelöltet és a polgármester-jelöltet a helyi választási bizottság veszi
nyilvántartásba.
(Ve. 307/G.§)
A jelölt bejelentésének időtartama: 2014. augusztus 25. – 2014. szeptember 8. 16.00 óra.
(Ve. 121.§ /2/ bekezdés, Ve. 307/G.§ /1/ bekezdés)
A 10.000-nél több lakosú településen kompenzációs listát az a jelölő szervezet állíthat, amely
a települési egyéni választókerületeinek több
mint felében jelöltet állított.
(a helyi önkormányzati képviselők és polgár-
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mesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 10.§)
A kompenzációs lista bejelentésének tartalmaznia kell a listán állított valamennyi jelölt
nevét, személyi azonosítóját, lakcímét, valamint nyilatkozatát arról, hogy
a jelölést elfogadja,
nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízatással, illetve
megválasztása esetén arról lemond.
A kompenzációs listán legfeljebb háromszor
annyi jelölt állítható, mint a listán megszerezhető mandátumok száma. A listán szereplő jelöltek sorrendjét a jelölő szervezet határozza meg.
A listán szereplő jelöltek sorrendjét a lista bejelentése után nem lehet módosítani. Ha valamelyik jelölt a listáról kiesett, helyére a listán
soron következő jelölt lép. A bejelentett listára
új jelölt nem jelenthető be.
A jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését legkésőbb a lista bejelentésére rendelkezésre álló határidő utolsó napján
visszavonhatja. A visszavont lista helyett a jelölő szervezet új listát nem állíthat.
A közös listával kapcsolatos jognyilatkozatot
a közös listát állító jelölő szervezetek közösen
teszik meg.
(Ve. 129.§)
A kompenzációs listát a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
(Ve. 307/I.§)
A kompenzációs lista bejelentésének határ-
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ideje: 2014. szeptember 9. 16.00 óra.
(Ve. 307/I.§)
A szavazólapon a jelöltek, illetve listák a választási bizottság által kisorsolt sorrendben
szerepelnek. A helyi választási bizottság
a bejelentett jelöltek sorrendjének sorolását 2014. szeptember 8-án, 16.00
óra után
a bejelentett listák sorrendjének sorsolását 2014. szeptember 9-én, 16.00
óra után
végzi el.
(Ve. 160.§)
A választási kampány:
A választási kampányidőszak 2014. augusztus
23-ától 2014. október 12-én 19.00 óráig tart.
(Ve. 139.§)
A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló
bejáratától számított 150 méteres távolságon
belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2014. október 12-én nem folytatható.
(Ve. 143.§)
2014. október 12-én választási gyűlés nem tartható és politikai reklámot nem lehet közzétenni.
(Ve. 145.§ /1/ bekezdés, Ve. 147.§ (4a) bekezdés)
A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2014. november 11-én 16.00
óráig köteles eltávolítani.
(Ve. 144.§ (7) bekezdés)
Helyi Választási Iroda

Tájékoztatás a nemzetiségi önkormányzati képviselők
2014. évi választásáról
A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők
2014. évi általános választását 2014. október 12. napjára – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának
napjára – tűzte ki 1128/2014. számú határozatával.
Kistarcsán az alábbi nemzetiségek tekintetében került kitűzésre a települési nemzetiségi önkormányzati választás és került megállapításra a
megválasztható képviselők száma, valamint a jelöltállításhoz szükséges
ajánlások száma:
Nemzetiség
Szükséges ajánlások
Megválasztható
megnevezése
száma
képviselők száma
Német
5
3
Roma
5
3
Román
5
3
Szlovák
6
4
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. augusztus 15-én a szavazóköri
névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja 2014. augusztus 25-éig. A helyi választási iroda készíti el
az értesítőt és adja át vagy küldi meg annak a választópolgárnak, aki 2014.
augusztus 15-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.
(a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény /a továbbiakban:
Ve./ 115.§)
A nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vétel iránti
kérelmet 2014. szeptember 26-án 16.00 óráig lehet benyújtani.
(Ve. 315.§)
Választójog:
A választáson választó, aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel.
A nemzetiségi névjegyzékbe kérelmére fel kell venni azt, aki
- a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkezik,
- az e törvényben meghatározott nemzetiséghez tartozik, és

- e nemzetiséghez tartozását e törvényben meghatározott tartalommal és a választási eljárásról szóló törvényben meghatározott eljárási
rendben megvallja.
(a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény /a továbbiakban: Njt./ 53.§)
A választáson a nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgár választható, ha
- a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható,
- a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az azokat követő időközi választokon nem volt
más nemzetiség nemzetiségi jelöltje, továbbá
- nyilatkozatot tesz arról, hogy a nemzetiség képviseletét vállalja, a
nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait
ismeri.
(Njt. 54.§)
Jelölő szervezet bejelentése:
Jelölő szervezet a választás kitűzésekor a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában jogerősen szereplő nemzetiségi szervezet, ha a választási
bizottság a jelölő szervezetek nyilvántartásába felvette.
(Ve. 3.§ 3. pont)
A törvény 50–72.§ alkalmazásában nemzetiségi szervezet: a párt és a
szakszervezet kivételével a civil szervezetek bírósági nyilvántartásában
szereplő olyan egyesület, amelynek alapszabályában rögzített célja az e
törvény szerinti, konkrétan megjelölt nemzetiség
képviselete.
falbontás nélkül.
(a nemzetiségek jogairól
Víz, gáz, központifűtés szerelés.
szóló 2011. évi CLXXIX.
Ázások, csőtörések megszüntetése. WC-k, mosdók,
tartályok cseréje.
törvény /a továbbiakban:
Telefon: 06-1-402-43-30, mobil: 06-20-491-50-89
Njt./ 2.§ 14. pont)
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Jelölt- és listaállítás:
A választáson nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet. Két vagy több
nemzetiségi szervezet közös jelöltet is állíthat. Jelölt csak az lehet, aki az
adott nemzetiség névjegyzékében szerepel.
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöléséhez a nemzetiségi névjegyzékben a választás kitűzésének napján szereplő választópolgárok 5%-ának, de legalább 5 választópolgárnak az ajánlása szükséges.
(Njt. 58-59.§)
Két vagy több nemzetiségi szervezet közös egyéni jelöltek alapján –
ugyanazon szervezetek részvételével – közös listát állíthat. Egy nemzetiségi szervezet csak egy nemzetiséget képviselhet. Egy személy csak egy
települési, egy területi és egy országos önkormányzati jelölést fogadhat el.
A választást akkor lehet megtartani, ha legalább annyi jelölt van, mint a
megválasztható képviselők száma.
(Njt. 61-63.§)
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóív a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától
igényelhető a választás kitűzését követően. A választási iroda az igénylést követően haladéktalanul, de legkorábban 2014. augusztus 25-én
átadja az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet.
A választási iroda valamennyi ajánlóívet sorszámmal, valamint hitelesítő
bélyegzőlenyomattal lát el.
(Ve. 120-121.§)
A választási iroda – az ajánlóív átadásával egyidejűleg – ingyenesen átadja a jelölő szervezet számára a névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok nevét és lakcímét. A nemzetiség
választópolgáraként az adatátadást követően névjegyzékbe vett választópolgárok adatait tartalmazó kiegészítő adatszolgáltatást a jelölő szervezet
2014. szeptember 7-én 16.00 óráig, illetve 2014. szeptember 29-én 16.00
óráig igényelheti. Az adatszolgáltatás adatait kizárólag az ajánlások gyűjtése, valamint közvetlen politikai kampány céljára lehet felhasználni. Az
adatszolgáltatás adatait a nyilvántartásba vett jelölt és listát állító jelölő
szervezet legkésőbb a szavazás napján köteles megsemmisíteni, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül, 2014. október 12-én történő
megsemmisítés esetén 2014. október 15-én 16.00 óráig át kell adnia az
adatszolgáltatást teljesítő választási irodának. E kötelezettség elmulasztá-

sa esetén a helyi választási bizottság bírságot szabhat ki.
(Ve. 317.§)
A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet a helyi választási bizottság veszi nyilvántartásba.
A jelölt bejelentésének időtartama: 2014. augusztus 25. – 2014. szeptember 8. 16.00 óra
(Ve. 318.§, Ve. 121.§)
A szavazólapon a jelöltek a helyi választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek. A helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek sorrendjének sorolását 2014. szeptember 8-án, 16.00 óra után végzi el.
(Ve. 160.§)
A nemzetiségi választások újdonsága, hogy egyszerre tartják a helyi, a
területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választást. A települési nemzetiségi önkormányzatokhoz hasonlóan már a megyei/fővárosi
és az országos nemzetiségi önkormányzatokat is közvetlenül választják.
A területi és az országos nemzetiségi listákra azok a nemzetiségiként
regisztrált választópolgárok is szavazhatnak, akik olyan településen
élnek, ahol – mivel nem vallották magukat legalább 25-en az adott
nemzetiséghez tartozónak – a települési választást nem lehet kitűzni.
A választási kampány:
A választási kampányidőszak 2014. augusztus 23-ától 2014. október 12-én
19.00 óráig tart.
(Ve. 139.§)
A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül –
közterületen – választási kampánytevékenység 2014. október 12-én nem
folytatható.
(Ve. 143.§)
2014. október 12-én választási gyűlés nem tartható és politikai reklámot
nem lehet közzétenni.
(Ve. 145.§ /1/ bekezdés, Ve. 147.§ (4a) bekezdés)
A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2014.
november 11-én 16.00 óráig köteles eltávolítani.
(Ve. 144.§ (7) bekezdés)
Helyi Választási Iroda

Tájékoztatás a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
2014. évi választásáról

Magyarország Köztársasági Elnöke 2014. október 12-ére írta ki az önkormányzati választás
időpontját.
(a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választása időpontjának kitűzéséről szóló 270/2014. /VII.23./ KE
határozat)
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. augusztus 15-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja 2014. augusztus 25-ig.
A helyi választási iroda készíti el az értesítőt és
adja át vagy küldi meg annak a választópolgárnak, aki 2014. augusztus 15-ét követően kerül a
település szavazóköri névjegyzékébe.
(a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény /a továbbiakban: Ve./ 115.§)

ban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését - Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi
tölti.
állapota vagy fogyatékossága miatt gátolt vá(a helyi önkormányzati képviselők és polgármeslasztópolgár nyújthat be.
terek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 1.§)
- A mozgóurna iránti kérelemnek legkésőbb
2014. október 10-én 16.00 óráig meg kell
Átjelentkezéssel történő szavazásról:
érkeznie a helyi választási irodához, vagy
- Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a váa választás napján 15.00 óráig meg kell érlasztópolgár nyújthat be, akinek a választás
keznie az illetékes szavazatszámláló bizottkitűzését megelőzően legalább harminc napsághoz.
pal – legkésőbb 2014. június 23-áig – létesített
tartózkodási helyének érvényessége legalább - A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia
2014. október 12-éig tart.
kell: a választópolgár nevét, születési nevét,
- Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek,
születési helyét, anyja nevét, személyi azonosívalamint az átjelentkezésre irányuló kérelem
tóját, valamint a szavazókör területén lévő tarvisszavonásának legkésőbb 2014. október
tózkodási helyét, ahová a mozgóurna kivitelét
10-én 16.00 óráig meg kell érkeznie a helyi
kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér, és
választási irodához.
a mozgóurna igénylés okát.
- Az átjelentkezési kérelemnek tartalmaznia (Ve. 103.§)
kell: a választópolgár nevét, születési nevét,
Helyi Választási Iroda
születési
helyét,
anyja nevét, személyi azonosítóját és
tartózkodási helyének címét.
(Ve. 307/A.§)

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán
- a választópolgár lakóhelyén vagy – ha lakóhelye
mellett legkésőbb a választás kitűzését megelőző
30. napig tartózkodási helyet is létesített – bejelentett tartózkodási helyén választhat,
- a választópolgár bármely választókerületben választható,
- nem választható, aki jogerős ítélet alapján sza- Mozgóurna iránti kébadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárás- relemről:
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Hogyan látom az elmúlt négy évet
Kistarcsa képviselőinek beszámolója

A képviselők beszámolója előtt egy rövid
összefoglalóval szeretném az olvasókat
emlékeztetni az előző választásokon történtekre. Négy évvel ezelőtt 2010. október 3-án
Kistarcsán a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma 9264 fő volt, (most 9706 fő)
ebből a választáson szavazóként megjelent
3943 fő  (43%). A HVB nyilvántartásba vett 7
jelölő szervezetet, 5 polgármester-jelöltet és 62
képviselő-jelöltet, később 1 fő visszamondta
jelölését a 7. számú választási körzetben, így
61 képviselő-jelöltre lehetett szavazni. A jelölő
szervezetek 53 képviselő-jelöltet támogattak,
8 jelölt pedig függetlenként indult a választáson. Hét jelölő szervezet tudott kompenzációs
listát állítani, így a három mandátumért ezek
a szervezetek versenyeztek. Ugyanezen a napon volt a Cigány, valamint a Szlovák Kisebbségi Önkormányzati választás is. A polgármester választást meggyőző fölénnyel 1767
szavazattal Solymosi Sándor nyerte.
Most is kíváncsiak voltunk, hogy a képviselők hogyan értékelik négyéves munkájukat.
A következő kérdésekre kértük a válaszokat:
1., Képviselőként melyik bizottság munkájában
vett részt és volt-e olyan előterjesztés amit ön kezdeményezett?
2., Az elmúlt négy évben több nagy értékű beruházás is történt. Melyiket emelné ki és miért?
3., Van-e olyan téma, amelyet ki szeretne emelni?
A 11 képviselő közül hét beszámolóját adjuk
közre. Solymosi Sándor polgármester és ifj. Juhász István alpolgármester a szeptemberi
újságban nyilatkozik, akárcsak Méhesné Horváth Erika, aki jelenleg külföldön tartózkodik.
Juszkó Ferenc nem élt ezzel a lehetőséggel.
Zsiák Péter Pál (Fidesz-KDNP) az 1.számú
választókörzet egyéni képviselője
Zsiák Péter a 2006-os önkormányzati
választáson FIDESZ
színekben 1155 szavazattal került be a testületbe. A 2008-as időközi választáson a FIDESZ az 1. számú választókörzetben indította és a szavazatok
25,63 %-val győzött,
2010-ben 131 szavazattal került be (25,24%). Második ciklusát
tanácsnokként vitte végig.
1. A tanácsnoki megbízatásom okán nem lehettem bizottság tagja. A bizottságok munkáját folyamatosan követve tudtam a munkám
végezni. A tanácsnoki feladatom a pályázatok
és közbeszerzések elősegítése volt. Ez azt jelenti, hogy háttérmunkámmal a folyamatok
előrehaladását egyengettem.
2. A legjelentősebb beruházás kiemelése nagyon hálás és egyben nagyon nehéz kérdés
is egyben az elmúlt négy évre visszatekint-

ve. Az 1. választókerület képviselőjeként a
ciklusban történt a Fenyves út átadása, szikkasztó árkok készítése, Raktár körút szélesítése - járdaépítés, forgalomlassító virágládák
kihelyezése vagy akár a nyílt árok rendezése
a KIVÜ Kft. kivitelezésében és az Auchan
finanszírozásában a Raktár körút és a Fenyves úti szakaszon. A körzetben jelenleg folyó
Raktár körút és Borostyán utca közti út és
járdaépítést és az Aulich utcai, azaz temetőnél történő járdaépítést is említve, mert nehéz
ezeket súlyozni.
A városban ugyanez a helyzet, mert fontosak
az intézményi beruházások, melyekből nehéz
kiemelni egyet. Más a súlya a terek, utak építéseinek vagy éppen a KIVÜ Kft. létrehozásának? Nem, csak a jellege más, a fontossága
nem.
3. Azonban, ha itt kellene kiemelnem egyet,
akkor a rám bízott ivóvízminőség javító pályázattal tenném ezt, melyet 2009 óta vezetek.
Nem csak azért, mert a két várost érintő beruházásról van szó. Tudatosan előkészített,
alapos figyelmet igénylő, települések együttműködését előserkentő és nem utolsó sorban
szolgáltatásban minőségi ugrást hozó fejlesztésről van szó. A projektet pedig városunk
önkormányzata gesztorként végzi, a feladatok oroszlán részét Kistarcsa viszi a vállán. Itt
említendő az is, hogy két oldalról, az Európai
Unió és a Belügyminisztérium finanszírozza,
azaz 100% támogatással folyik a beruházás.
Ez számtalan ember munkája és minőségi
teljesítményének eredménye. Számomra ez
példaértékű.
A teljesítmény halála az elégedettség. Az elvégzett, megvalósított feladatok felsorolása
nem teljes körű. Ez nem azt jelenti, hogy készen vagyunk a feladatokkal. Megoldásra
váró probléma akad még. Októberben ismét
szeretnék indulni az önkormányzati választáson. Nyolc év után remélem a lendület nem
akad meg.
Uvacsek Csaba (független) a 2. számú választókörzet egyéni képviselője
Uvacsek Csaba 2008. február 8-án az időközi választáson jutott be
a testületbe. 2010-ben
függetlenként a 2. számú választókörzetben
indult és a szavazatok
40,5 %-val győzött, így
egyéni képviselőként
került a testületbe.
2010-ben 176 (31,71%)
szavazattal győzött.
1. Ott szeretném kezdeni, hogy a 2010-es
önkormányzati választáson Kistarcsa nyolc
választó körzetében 7 körzetben a választók
Fideszes képviselőt választottak. A 2-es körzetben független képviselőként csak nekem
sikerült győznöm. Utólag is köszönöm a választó polgároknak! A kérdésre válaszolva,

a Közoktatási, Közművelődési és Sport
Bizottság tagja voltam. A Forfa, ill. a volt
„Szent István” Általános Iskola bezárásával,
a Flór Ferenc Gimnázium és Eü. Szakközépiskola megszüntetésével, a bölcsődei pályázaton nyert milliók visszaadásával nem értettem egyet. A mai napig sem tudom mi lesz a
sorsa a volt „Szent István” Általános Iskolának, ha megveszi valaki, akkor mit csinál a
lakótelep közelében.  Sok kérdés van?  Bizony
nehéz volt kisebbségben politizálni. Nagyon
sokszor feltettem a kérdést érdemes-e így
csinálni, de meggyőztek a választóim, hogy
csinálni kell.
Az elmúlt négy évben a közoktatás átalakítása miatt, a sporttámogatási, a kulturális (civil)
szervezetek támogatási keretének csökkenése miatt sokszor komoly viták folytak. Több
előterjesztésem, hozzászólásom, felvetésem is
volt, de sajnos többször leszavazták.
2. Az elmúlt négy évben sok „adhoc” beruházás volt. Például saját önkormányzati döntésünk miatt kellett az iskolát átszervezni,
ami a 700-as gyermeklétszám következtében
szükségessé tette a bővítést. De sok beruházást az előző testület rossz, meg nem alapozott döntései miatt kellett ebben a ciklusban
megcsináltatni pl.: a Csigaházat kívül és belül
is felújítattuk (szívem szerint újat építettem
volna), több utcában és téren nem készültek
el teljesen a járdák, hagy ne soroljam tovább.
Az Eperjesi-Szabadság úti csapadék és
szennyvíz csatornahálózat megépítése, a térfigyelő kamerák elhelyezése, a közbiztonság
és a bűnmegelőzés miatt volt fontos.
A Kistarcsa és Kerepes közös pályázata az
„ívóvízminőség javító pályázat”, amelyből kb.
360 millió Ft érinti Kistarcsát, illetve az Eperjesi úti lakótelepet, ahol évek óta rengeteg ivóvíz folyt el a föld alatt a rossz állapotú (szita)
csövek miatt. Kistarcsán a pályázati beruházás miatt jó minőségű ivóvíz lesz!
A pályázat során olyan fejlesztéseket is elvégeztünk, amiket évekkel ezelőtt kellett volna,
gondolok itt az elzáró szelepek felújítására,
kutak tisztítására stb.   
A csecsemővíz felhasználása a nitrát mentes
víz miatt megszűnik. A pályázatra büszke
vagyok, mert mint képviselő javaslataimmal
részt vehettem benne.    
3. Voltak elképzeléseink a volt internálótáborral kapcsolatban, amit ingyen megkaptunk
az államtól csak egy rendőrőrsöt kellett volna
megépíteni. De
a pénz a
sok apró
„ad ho c ”
b e r u házásra
ment el,
h itelt
nem vettünk fel
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és így erre a beruházásra már nem futotta.
Az állam pedig visszavette az önkormányzatunktól, kivétel a parancsnoki rész, ahol emlékhelyet hozhatunk létre. Az elmúlt négy év
gondolom nem csak nekem, de sok embernek
is sok új tapasztalatot hozott. Azt szeretném,
ha Kistarcsa, mint város az előtte lévő sok lehetőséget jobban kihasználná (Bp. közelsége,
aluljáró kiszélesítése, és az ipari területekre
új vállalkozások bevonása). A őszi önkormányzati választáson – a választóim bíztatására - ismét megmérettetem magam!
Juhász István (Fidesz-KDNP) a 3. számú választókörzet egyéni képviselője
Juhász István 2008. február 8-án az időközi
választáson jutott be a
testületbe.
A Kistarcsai Vállalkozók Baráti
Köre a 4. számú választókörzetben indította
és a szavazatok 16,76
%-val a második helyen végzett. Végül a
Kistarcsai Vállalkozók
Baráti Körének listájának első helyéről került be. 2010-ben már a
Fidesz-KDNP színeiben indult és 149 szavazattal nyert (26,42%) .
1. A Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési,
Pályázatkezelő, valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő
Bizottság elnöki pozícióját töltöttem be. 2010ben közel 310 millió forint lekötött betétállománnyal vettük át a gazdálkodást, amit
közel 100 millió forint kötelezettség terhelt
az elmúlt ciklusból. Ehhez a 210 millió forinthoz 2011 és 2014 között 417 millió forint
támogatást pályáztunk meg sikerrel.   A jó
gazdálkodásnak köszönhetően mégis hozzávetőleg 1 milliárd 200 millió forint értékű
fejlesztés valósult meg. Ebben nincs benne
az ivóvízminőségjavító pályázat egymilliárd
forintja, ami Kerepessel közös. Kiemelten
fontos feladatnak láttam, hogy a város folyamatosan fejlődjön, mindezt egy stabil, felelősségteljes gazdálkodás mellett valósítottuk
meg. Nem lehet ezekben a témákban ciklusokban gondolkodni, mindenképp figyelembe kell venni évtizedekkel előre Kistarcsa
jövőjét. Úgy kell beruházni, felújítani, bővíteni, hogy arra tíz, húsz év múlva is büszkék
lehessünk, amikor például az óvodába saját
gyerekünk, unokánk iratkozik be.
2. Nehéz erre válaszolni, hiszen mi számít
nagy beruházásnak. Sokszor egy anyagilag kisebb döntés nagyobb hatással van egy
adott terület lakosainak mindennapi életére,
mint egy százmilliós. Mint a hármas választókörzet képviselője mindenképp kiemelném a templom előtti sétány építését, ami
az én kezdeményezésem volt, de az óvoda
felújítások, bővítések is nagyon fontosak voltak. Örülök annak, hogy minden évben sok
helyszínen tudtunk járdát építeni, parkjaink
szebbé váltak, az iskolában kicseréltük a
régi épületrészben a nyílászárókat, valamint
nemsokára elindulhat a tornaterem építése is,
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ahol akár egyszerre három torna órát is lehet
majd tartani. Persze ezeken kívül rengeteg
mindent tudnék sorolni, hiszen minden kisebb-nagyobb beruházás így vagy úgy, de
fontos volt valamiért.
3. Bár sok minden történt, van mindig mit
tenni még. A következő években állami támogatásból szeretnénk az új területeken
utakat építeni, amit mint nem eladósodott
önkormányzat kapunk. Ilyen állami támogatásban részesülünk a tornaterem kapcsán is.
Amennyiben az ígért mértékben folynak be
az állami támogatások elindulhat a telek adó
fokozatos kivezetése. Pályázati pénzből a családi napközik mellett egy központi bölcsődére is szükség lenne, valamint egy hagyományőrző faluházzal is jó lenne megőrizni a
jövőnek Kistarcsa kulturális értékeit.
Solymosi Sándor polgármester
(FideszKDNP) a 4. számú választókörzet
egyéni
képviselője
Róla a szeptemberi újságban
olvashatnak
részletesebben.
Méhesné Horváth Erika (Fidesz-KDNP) az
5. számú választókörzet egyéni képviselője
Méhesné Horváth Erika a 2008. időközi
választáson a Fidesz
jelöltjeként jutott a
képviselő- testületbe.
A 6. számú választókörzetben a szavaztok
28,52%-val nyerte meg
a választást.
2010-ben 206-an szavaztak rá (42,92%). Az Egészségügyi és
Szociális Bizottság elnöke volt. Nem indul
októberben a választáson.
Beszámolóját a szeptemberi újságban találják meg.
Ifj. Juhász István alpolgármester
(FideszKDNP) a 6. számú választókörzet
egyéni
képviselője
A szeptemberi újságban készül vele egy interjú.
Csaja János a 7. számú választókörzet egyéni képviselője
2010-ben került a képviselő-testületbe Fidesz-KDNP támogatással. Összesen 134-en
szavaztak rá (28,57%).
A Pénzügyi Bizottságnak és a Közoktatási,
Közművelődési
és
Sport
Bizottságnak
volt a tagja.
1. Két bizottság tagja-

ként is lehetőségem volt részt venni a munkában, Sok esetben a javaslatok előkészítésben is
tevékenykedtem. Természetesen körzetemet
érintő beruházások szinte mindegyikének javaslatában és előkészítésében benne voltam.
A legfontosabbakat kiemelném: Rákóczi körút, Óvoda és Béla utca közötti szakasznak a
járda felújítása, korlát elhelyezés, valamint a
Liget utca sarkán a vízátfolyó felújítása, újraépítése. A Tulipán utca és a Tulipán közsarkán
lévő vízelvezető-szikkasztó létrehozása és az
Árpád vezér úton elkezdett járda felújítása és
építése, valamint a Thököly úton az Iskola és
Honvéd utcai szakasz rahabilitációját tartom
fontosnak.
2. A nagy értékű beruházások közül a város
központját képező Széchenyi és Deák Ferenc
utca minden szépészeti elemének építését,
valamint a közintézményekre telepített napelemekkel kapcsolatos fejlesztést.
A település központjában épült utak és terek
remélem jóérzéssel töltik   el a város lakóit,
illetve vendégségbe érkezőket is. Az Ifjúság
tér és a Szent Imre tér és a park fejlődése áll
legközelebb hozzám.
3. Természetesen az Simándy József Általános Iskola nyílászáró cseréje, illetve belső
felújítása is feltétlenül szükséges beruházás
volt.  Azon felül, hogy energiahatékonyan lehet az iskolát működtetni fontos a gyerekek
és természetesen a pedagógusok megfelelő
közérzetének biztosítása is.
Ez év januárjától lehetőséget kaptam a Helyi
Értéktár Bizottság vezetésére. A bizottság feladata, hogy létrehozza a települések értéktárát, ami majd megyei és országos, azaz nemzeti értékeket rendszerezi és amelyek alapot
képeznek a hungarikumok felé. A bizottság
elsőként definiálta azokat a Kistarcsán fellelhető örökség elemeket, amelyeket mint
nemzeti értékeket képviselhetnek. Első helyen az internálótábort neveztük meg illetve
javasoltuk a Nemzeti Értéktárba való felvételét, amit sikeresen pályáztunk meg. A tábor
nemzetünk történelmének egyik tragikus, de
nagyon fontos eleme, a pályázati anyag előkészítésében a bizottság tagjain és a hivatal
dolgozóin kívül Kereszti Ferenctől a KIKE
elnökétől is segítséget kaptunk, amit meg is
szeretnék köszönni.
A bizottság folytatja a Kistarcsán található egyedi emlékek gyűjtését. Ősszel ismét
szereték elindulni a választáson.
Zsiák Balázs ( Fidesz- KDNP) a 8. számú választókörzet egyéni képviselője
Zsiák Balázs 2010-ben Fidesz-KDNP színekben indult a választáson és 115 szavazattal (28,19%) került a
testületbe.
1. A Közoktatási, Közművelődési és Sport
Bizottságot
vezetem
2010 óta. Megragadom
a lehetőséget, hogy köszönetet mondjak a bizottság tagjainak, az
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intézményvezetőknek, valamint a hivatalban
dolgozó szakembereknek, akik mindig segítettek a legjobb döntéseket meghozni.
A választások után több ok miatt is esedékessé vált a város intézményrendszerének
megújítása. A költséghatékony gazdálkodás
érdekében a polgármesteri hivatal, a városüzemeltetés és természetesen az oktatási intézmények átalakítására is szükségessé vált.  
Ezek az átszervezések sok konfliktussal jártak.
Kistarcsán nagyon jól szervezett civil és
sport szervezetek működnek. Évről-évre lehetőségünk van pályázat útján anyagi támogatásban részesítenünk őket. Nehéz egy két
szervezetet kiemelni, mindegyik a saját területén nagyszerű eredményeket ér el, amivel
gazdagítják a város kulturális- és sportéletét.
Lehetőséget biztosítanak mindenkinek, hogy
a saját érdeklődési körének megfelelő programokon vegyen részt.
2. 2009 óta, akkor még külsős bizottsági tagként, részt vettem Kerepes Nagyközség és
Kistarcsa Város Ivóvízminőség - javító programjának előkészítésében, ami mára már a
kivitelezés fázisába ért.
3. A fentebb említett átszervezések szükségessé tették a Simándy József Általános
Iskolához tervezett kézilabdapálya méretű,
három részre osztható tornaterem megépítését. A közművek kiváltása már megtörtént és
reméljük hamarosan a kivitelezés is megkezdődhet.
Mint a 8. számú választókörzet képviselője
nagyobb beruházások mellett kiemelném, a
körzetben jelenleg folyó munkálatokat. Elkezdtük kihelyezni a forgalomlassító virágládákat, valamint épül a Móra Ferenc utcai
HÉV átjárónál a járda és az új korlát, hogy a
gyalogosok is biztonságban átkelhessenek.
Végül, de nem utolsó sorban megköszönöm a
választók bizalmát és remélem, együtt haladhatunk tovább a fejlődés útján.
Juhász József (MSZP) listáról bekerült
képviselő
A 2006-os választáson MSZP színekben
indult és 851 szavazattal került be a testületbe. Ebben az időszakban a Településfejlesztési és Pályázatkezelő
Bizottság tagja volt.
A 2008-as időközi
választáson a 3. számú
választókörzetben
indult és az MSZP
listájáról került a testületbe. 2010-ben
szintén a 3. számú választókörzetben indult és a kompenzációs listáról került be.
1. Mivel születésem óta élek itt családommal,
természetesen adódik, hogy a kistarcsai lakosok érdekeit képviseljem, lehetőleg baloldali
értékrendek szerint!!!!!!!
A Pénzügy, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő, valamint Vagyonnyilatkozatkezelő
Bizottságban dolgoztam, valamint az Egész-
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ségügyi és Szociális Bizottság tagja voltam.
2. A négy év igazán fontos beruházását nagy
örömmel támogattam, mert nagyon sok fiatal
él városunkban. Külön kiemelném a Tölgyfa
Óvoda bővítését!!!! Nagyon sok szülő gondját
oldja meg. Kiemelten jó döntésnek ítélem meg
a Városgondnokság átköltöztetését!!!
Negatívum, hogy a 2010-ben megnyert bölcsődeépítési támogatást, (250 millió Ft) a testület visszaadta az államnak!!!!!
Még ennél is nagyobb hiba a testület részéről,
hogy a megkapott internálótáborral nem tett
semmit, ezért az Állami Vagyonkezelő vis�szavette!!!!!
Márkus József listáról bekerült képviselő
Márkus Józsefet 2010-ben a Jobbik indította és a kompenzációs
listáról került a testületbe.
1. Mindenek előtt szeretném megköszönni
a szavazóknak, illetve
mindenkinek, aki hozzásegített ahhoz, hogy
az elmúlt négy évben
Kistarcsa város önkormányzati képviselője
lehettem. A Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő, valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő
Bizottság tagja voltam
A Mindig azon az állásponton voltam és azzal
az elképzeléssel léptem be a testületi ülésekre,
hogy támogatok mindent, ami a város érdekét
szolgálja, és minden tőlem telhetőt megteszek
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az ellen, ami a településünk érdekei ellen irányulnak. Határozott véleményem, hogy egy
közösség akkor jár jól, ha a megbízott vezetők
nem dacpolitikát folytatnak egymással szemben, hanem értelmes, tényekkel alátámasztott
vitát folytatnak az esetleges véleménykülönbségek tisztázásral. Úgy gondolom, hogy
szerencsésnek mondhatom magam, amiért
egy olyan testületbe kerültem, ahol mindenki
Kistarcsa lendületes fejlődését tűzte ki célul,
és közös munkával a lehetőségekhez mérten
véleményem szerint ez meg is valósult. Mindent megtettem, hogy a megkereséseknek
eleget téve megtaláljuk a megoldásokat és
érvényesíteni tudjuk a lakossági igényeket.
Szívemen viseltem a közbiztonság javítását,
amivel sokat is foglalkoztam.
2. Külön beruházást nem emelnék ki, hiszen
minden ami megvalósult nagyon fontos volt
egy-egy településrésznek. Sok, már régóta
szükséges beruházást sikerült kivitelezni, és
a pályázati lehetőségeknek, illetve a gondos
gazdálkodásnak köszönhetően új elképzelések is megvalósultak. Az őszi választáson
újra indulni nem kívánok, de úgy tervezem,
hogy a közösség életében továbbra is aktívan
részt veszek. Erre szeretnék buzdítani mindenkit, aki érez magában ambíciót, hiszen
minél többen mondják el véleményüket, teszik hozzá munkájukat az adott elképzeléshez, annál könnyebben lesz megvalósítható.
A jelenlegi testületnek és a hivatal dolgozóinak köszönetet szeretnék mondani a munkájukért, a következőnek pedig hasonlóan
gördülékeny és eredményes munkát kívánok
városunk minden lakójának érdekében.

ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK
2014. SZEPTEMBER HÓNAPBAN

Felhívjuk Kistarcsa lakosai és vállalkozói figyelmét a 2014. szeptember hónapban esedékes befizetési kötelezettségükre!

Megnevezés

Befizetési
határidő
2014.09.15.

2014. II. félévi
iparűzési adóelőleg
2104. II. félévi
2014.09.15.
gépjárműadó
2014. II. félévi
2014.09.15.
telekadó

Jogszabály

Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény 2. számú melléklet II. A)2.
Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény  2. számú melléklet II.B)a-b)
Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény 2. számú melléklet II.A)1.

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózók az adótartozásukat kiegyenlíthetik a saját számlaszámukról átutalással illetve az év elején postán kiküldött
készpénz-átutalási megbízáson (csekken). A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett
adózók a jogszabályi rendelkezés alapján belföldi pénzforgalmi számlaszámukról átutalással teljesíthetik befizetéseiket.
Kérjük, hogy átutalás esetén a közlemény rovatban minden esetben tüntessék fel
az adóazonosító jelet, az adószámot vagy a kistarcsai önkormányzati nyilvántartási
számot.
Tájékoztatjuk adózóinkat, hogy az adókötelezettség határidőn túli befizetése esetén
késedelmi pótlékot kell fizetni, illetve hátralék esetén az adóhatóság intézkedik az
adótartozás behajtása érdekében.
További kérdésekkel kapcsolatosan ügyfélfogadási időben (hétfő: 8-18 óráig, szerda:
8-16 óráig) az adóhatósági ügyintézők készséggel nyújtanak segítséget.
Kistarcsa, 2014. augusztus 13.

POLGÁRMESTERI HIVATAL, IGAZGATÁSI IRODA ADÓCSOPORT
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

KISTARCSAI HÍRADÓ

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. július 31-i állapot szerint 90 napon túli 200.000 ft-ot meghaladó hátralékok esetében
ARNOLD-KOKO KFT 1131
"kt.a."
ARNOLD-KOKO KFT 1131
"kt.a."
ARNOLD-KOKO KFT 1131
"kt.a."
BÁRDI WORK KFT
1141
"f.a."
BÁRDI WORK KFT
1141
"f.a."
BELLUS BÚTOR
2143
FAIPARI KFT
BELLUS BÚTOR
2143
FAIPARI KFT
BER-GA BAU KFT "f.a."1165
BER-GA BAU KFT "f.a."1165
BERTA ISTVÁN
2143
BERTA ISTVÁN

BUDAPEST JÉGGYÁR UTCA 11. II/7. Iparűzési adó
BUDAPEST JÉGGYÁR UTCA 11. II/7. Gépjárműadó
BUDAPEST JÉGGYÁR UTCA 11. II/7. Összesen
BUDAPEST JESZENÁK J.U.88.

Iparűzési adó

BUDAPEST JESZENÁK J.U.88.

Összesen

KISTARCSA KÁPOLNA UTCA 44/B.

Iparűzési adó

KISTARCSA KÁPOLNA UTCA 44/B.

Összesen

BUDAPEST HUNYADVÁR UTCA 61.
BUDAPEST HUNYADVÁR UTCA 61.
KISTARCSA BAROSS GÁBOR U.
50. LC.
2143 KISTARCSA BAROSS GÁBOR U.
50. LC.
2143 KISTARCSA THÖKÖLY UTCA 1.

Iparűzési adó
Összesen
Gépjárműadó
Összesen

BIG-BAU UNIO KFT
Iparűzési adó
"kt.a."
BIG-BAU UNIO KFT 2143 KISTARCSA THÖKÖLY UTCA 1.
Gépjárműadó
"kt.a."
BIG-BAU UNIO KFT 2143 KISTARCSA THÖKÖLY UTCA 1.
Összesen
"kt.a."
CAN YANG KFT "f.a." 1042 BUDAPEST KASSAI UTCA 9. VI.
Iparűzési adó
EM. 40.
CAN YANG KFT "f.a." 1042 BUDAPEST KASSAI UTCA 9. VI.
Összesen
EM. 40.
CF-BAU KFT
2144 KEREPES
SZABADSÁG ÚT 105.
Iparűzési adó
CF-BAU KFT
2144 KEREPES
SZABADSÁG ÚT 105.
Összesen
DAUBER 2000.
2142 NAGYTAR- ÁRPÁD FEJEDELEM U. 7. Iparűzési adó
ÉPITŐIP.KER. SZ.BT
CSA
DAUBER 2000.
2142 NAGYTAR- ÁRPÁD FEJEDELEM U. 7. Gépjárműadó
ÉPITŐIP.KER. SZ.BT
CSA
DAUBER 2000.
2142 NAGYTAR- ÁRPÁD FEJEDELEM U. 7. Összesen
ÉPITŐIP.KER. SZ.BT
CSA
DEK-LA-VILL KFT
2143 KISTARCSA RAKTÁR KRT 5.
Iparűzési adó
DEK-LA-VILL KFT
2143 KISTARCSA RAKTÁR KRT 5.
Gépjárműadó
DEK-LA-VILL KFT
2143 KISTARCSA RAKTÁR KRT 5.
Összesen
DUDA PÉTER
2143 KISTARCSA RÁKÓCZI KÖRÚT 2.
Gépjárműadó
DUDA PÉTER
2143 KISTARCSA RÁKÓCZI KÖRÚT 2.
Összesen
DUO-METAL KFT
1172 BUDAPEST KOPOLYA UTCA 48.
Iparűzési adó
(székhely)
DUO-METAL KFT
1172 BUDAPEST KOPOLYA UTCA 48.
Összesen
(székhely)
FEKETE GYöRGY
2143 KISTARCSA RóZSA U. 45.
Gépjárműadó
FEKETE GYöRGY
2143 KISTARCSA RóZSA U. 45.
Összesen
FÖLDI ISTVÁN
2143 KISTARCSA GALAGONYA U. 3.
Telekadó
FÖLDI ISTVÁN
2143 KISTARCSA GALAGONYA U. 3.
Összesen
GAL BAU EUROPA
2143 KISTARCSA BATTHYÁNY UTCA 10 Iparűzési adó
KFT
GAL BAU EUROPA
2143 KISTARCSA BATTHYÁNY UTCA 10 Gépjárműadó
KFT
GAL BAU EUROPA
2143 KISTARCSA BATTHYÁNY UTCA 10 Összesen
KFT
GAL-BAU 2005 BT
2143 KISTARCSA BATTHYÁNY U. 10.
Iparűzési adó
GAL-BAU 2005 BT
2143 KISTARCSA BATTHYÁNY U. 10.
Összesen
GARDEN-SYSTEM
2143 KISTARCSA MÓRA FERENC UTCA 87.Gépjárműadó
KFT
GARDEN-SYSTEM
2143 KISTARCSA MÓRA FERENC UTCA 87.Összesen
KFT
GÉMESIKER KFT
2143 KISTARCSA DR. TIBOLD JÓZSEF
Iparűzési adó
UTCA 34/B
GÉMESIKER KFT
2143 KISTARCSA DR. TIBOLD JÓZSEF
Gépjárműadó
UTCA 34/B
GÉMESIKER KFT
2143 KISTARCSA DR. TIBOLD JÓZSEF
Összesen
UTCA 34/B
GLAITZÁR LAJOS
2143 KISTARCSA SZÉCHENYI U. 43.
Gépjárműadó
GLAITZÁR LAJOS
2143 KISTARCSA SZÉCHENYI U. 43.
Összesen
HÓRUSZ INGATLAN 2112 VERESEGY- HUSZÁR U. 1. 1/4.
Iparűzési adó
KFT
HÁZ
HÓRUSZ INGATLAN 2112 VERESEGY- HUSZÁR U. 1. 1/4.
Összesen
KFT
HÁZ
INTERTÁRS 2005.
2143 KISTARCSA RAKTÁR KRT. 5.
Iparűzési adó
KFT "f.a."
INTERTÁRS 2005.
2143 KISTARCSA RAKTÁR KRT. 5.
Gépjárműadó
KFT "f.a."
INTERTÁRS 2005.
2143 KISTARCSA RAKTÁR KRT. 5.
Összesen
KFT "f.a."
KASZÁS TIBOR
2143 KISTARCSA SZIGETVÁRI U. 06.
Gépjárműadó
KASZÁS TIBOR
2143 KISTARCSA SZIGETVÁRI U. 06.
Összesen
KÉRI ZOLTÁN
2143 KISTARCSA DÓZSA GYÖRGY UTCA 6 Gépjárműadó
KÉRI ZOLTÁN
2143 KISTARCSA DÓZSA GYÖRGY UTCA 6 Összesen
KISTARCSA INVEST 2143 KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 56.
Iparűzési adó
KFT "v.a."
KISTARCSA INVEST 2143 KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 56.
Összesen
KFT "v.a."
KUN TIBOR
2143 KISTARCSA TOLDI MIKLÓS U. 28.
Iparűzési adó
KUN TIBOR
2143 KISTARCSA TOLDI MIKLÓS U. 28.
Gépjárműadó
KUN TIBOR
2143 KISTARCSA TOLDI MIKLÓS U. 28.
Összesen
LÁSZLÓ ENDRE
2143 KISTARCSA ALIG UTCA 9
Iparűzési adó
MÁRTON
2143 KISTARCSA ALIG UTCA 9
Összesen
LÁSZLÓ ENDRE
MÁRTON
LEE-MIX KFT.
1204 BUDAPEST VÉCSEY U.97.
Iparűzési adó
LEE-MIX KFT.
1204 BUDAPEST VÉCSEY U.97.
Összesen
LEEDS TRANS KFT. 2143 KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 56/F.
Iparűzési adó

270 600 Ft LEEDS TRANS KFT. 2143
LUCULLUS-2001. BT. 5231
455 400 Ft "v.a."
LUCULLUS-2001. BT. 5231
726 000 Ft "v.a."
LUCULLUS-2001. BT. 5231
798 650 Ft "v.a."
MOLNÁRNÉ DR
2143
798 650 Ft TANÁCS ILONA
MOLNÁRNÉ DR
2143
625 500 Ft TANÁCS ILONA
MONEY & FASHION 2143
625 500 Ft KFT "kt.a."
MONEY & FASHION 2143
1 413 750 Ft KFT "kt.a."
2143
1 413 750 Ft NE-ANDER BT.
2143
332 540 Ft NE-ANDER BT.
NOV-SPED PLUSZ
2143
332 540 Ft KFT.
NOV-SPED PLUSZ
2143
445 650 Ft KFT.
PRIMULA-MED KFT. 1022
41 239 Ft "f.a."
PRIMULA-MED KFT. 1022
486 889 Ft "f.a."
PRIMULA-MED KFT. 1022
298 050 Ft "f.a."
PRIVÁTE BROK.NET- 2143
298 050 Ft WORK MARK.KFT.
PRIVÁTE BROK.NET- 2143
504 550 Ft WORK MARK.KFT.
2143
504 550 Ft RADIÁN KFT
2143
292 491 Ft RADIÁN KFT
RADIÁN KFT
2143
RÁCZ
ÁLL.-ELL
2143
163 966 Ft
NAGYKER KFT.
2143
456 457 Ft RÁCZ ÁLL.-ELL
NAGYKER KFT.
2 411 550 Ft RÁCZ ÉS TÁRSA BT. 2141
9 660 Ft "v.a."
2 421 210 Ft RÁCZ ÉS TÁRSA BT. 2141
266 023 Ft "v.a."
266 023 Ft REHA TECH KFT.
1133
231 850 Ft REHA TECH KFT.
1133
RHINO GYM KFT
2143
2143
231 850 Ft RHINO GYM KFT
RHINO GYM KFT
2143
2143
364 620 Ft SG
364 620 Ft COMMUNICATION
217 260 Ft KFT
217 260 Ft SG
2143
204 650 Ft COMMUNICATION
KFT
13 524 Ft SINKÓ CSABA
2143
SINKÓ CSABA
2143
218 174 Ft SZIKKADT SPED KFT. 2143
SZIKKADT SPED KFT. 2143
946 595 Ft SZIKKADT SPED KFT. 2143
946 595 Ft SZILABAU 2003 KFT. 1136
286 373 Ft "v.a."
SZILABAU 2003 KFT. 1136
286 373 Ft "v.a."
SZILÁGYI JÓZSEF
2143
2143
339 200 Ft SZILÁGYI JÓZSEF
SZTAROHORSZKI
2143
27 048 Ft PÉTER
SZTAROHORSZKI
2143
366 248 Ft PÉTER
SZUPER-BAU
2143
1 200 420 Ft VERTIKÁL KFT."f.a."
2143
1 200 420 Ft SZUPER-BAU
357 751 Ft VERTIKÁL KFT."f.a."
TOP GLAS AUTÓ3763
357 751 Ft ÜVEG KER. KKT
TOP GLAS AUTÓ3763
574 600 Ft ÜVEG KER. KKT
TWIN HAUSE
2143
207 000 Ft ÉPITŐIP.KFT."kt.a."
TWIN HAUSE
2143
781 600 Ft ÉPITŐIP.KFT."kt.a."
TWIN HAUSE
2143
203 534 Ft ÉPITŐIP.KFT."kt.a."
203 534 Ft
2143
392 334 Ft ÚJVÁRI FERENC
2143
392 334 Ft ÚJVÁRI FERENC
303 800 Ft
2143
ÚJVÁRI FERENC
303 800 Ft VASÚT-KOMPLETT 2144
184 850 Ft
99 480 Ft
284 330 Ft
406 167 Ft
406 167 Ft

KISTARCSA
FEGYVERNEK
FEGYVERNEK
FEGYVERNEK
KISTARCSA

SZABADSÁG ÚT 56/F.
DÓZSA GY. UTCA 155

Összesen
Iparűzési adó

DÓZSA GY. UTCA 155

Gépjárműadó

DÓZSA GY. UTCA 155

Összesen

211 750 Ft

SZÉCHENYI U. 8.

Telekadó

351 405 Ft

KISTARCSA SZÉCHENYI U. 8.

Összesen

351 405 Ft

KISTARCSA VÖLGY U. 44.

Iparűzési adó

351 250 Ft

KISTARCSA VÖLGY U. 44.

Összesen

351 250 Ft

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

Iparűzési adó
Összesen
Iparűzési adó

258 250 Ft
258 250 Ft
261 900 Ft

Iparűzési adó

BUDAPEST RÓKUSHEGYI LÉPCSŐ.7. Gépjárműadó
BUDAPEST RÓKUSHEGYI LÉPCSŐ.7. Összesen

21 000 Ft

261 900 Ft
1 212 200 Ft
15 450 Ft
1 227 650 Ft

KISTARCSA ARANY J.U.35.

Iparűzési adó

511 250 Ft

KISTARCSA ARANY J.U.35.

Összesen

511 250 Ft

KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA

Iparűzési adó
Gépjárműadó
Összesen
Gépjárműadó

155 386 Ft
133 650 Ft
289 036 Ft
1 114 120 Ft

KISTARCSA RAKTÁR KRT. 11

Összesen

1 114 120 Ft

CSÖMÖR

HATÁR ÚT 1.

Gépjárműadó

243 225 Ft

CSÖMÖR

HATÁR ÚT 1.

Összesen

243 225 Ft

BUDAPEST
BUDAPEST
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA

VÁCI ÚT. 76.
VÁCI ÚT. 76.
SZABADSÁG U.56.
SZABADSÁG U.56.
SZABADSÁG U.56.
DEÁK FERENC U. 10.

Iparűzési adó
Összesen
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Összesen
Iparűzési adó

234 000 Ft
234 000 Ft
84 500 Ft
205 899 Ft
290 399 Ft
321 998 Ft

KISTARCSA DEÁK FERENC U. 10.

Összesen

321 998 Ft

KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
KISTARCSA
BUDAPEST

Gépjárműadó
Összesen
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Összesen
Iparűzési adó

567 675 Ft
567 675 Ft
900 Ft
533 815 Ft
534 715 Ft
891 750 Ft

BUDAPEST HEGEDŰS GY. U.8.IV/2

Összesen

891 750 Ft

KISTARCSA KÁPOLNA UTCA 10.
KISTARCSA KÁPOLNA UTCA 10.
KISTARCSA SZÉCHENYI U. 62

Telekadó
Összesen
Telekadó

310 122 Ft
310 122 Ft
270 600 Ft

KISTARCSA SZÉCHENYI U. 62

Összesen

270 600 Ft

KISTARCSA PF.31.RAKTÁR KRT.5.

Gépjárműadó

258 400 Ft

KISTARCSA PF.31.RAKTÁR KRT.5.

Összesen

258 400 Ft

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

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

BÓDVASZI- JÓZSEF ATTILA UTCA 2. Iparűzési adó
LAS
BÓDVASZI- JÓZSEF ATTILA UTCA 2. Összesen
LAS
KISTARCSA FIKTIVÁLT CÍM!
Iparűzési adó

307 765 Ft
307 765 Ft
583 050 Ft

KISTARCSA FIKTIVÁLT CÍM!

Gépjárműadó

KISTARCSA FIKTIVÁLT CÍM!

Összesen

615 733 Ft

KISTARCSA AULICH LAJOS U. 34.

Iparűzési adó

639 540 Ft

KISTARCSA AULICH LAJOS U. 34.

Összesen

774 893 Ft

KISTARCSA AULICH LAJOS U. 34.
KEREPES

SZABADSÁG U. 102/2.

SZOLGÁLTATÓ KFT
VASÚT-KOMPLETT 2144 KEREPES
SZABADSÁG U. 102/2.
SZOLGÁLTATÓ KFT
VASVÁRI KER.SZOLG. 2143 KISTARCSA EPERJESI U. 9.
BT."f.a."
VASVÁRI KER.SZOLG. 2143 KISTARCSA EPERJESI U. 9.
BT."f.a."

219 150 Ft
219 150 Ft XANDEX KFT.
570 250 Ft XANDEX KFT.

Összesen

570 250 Ft
190 750 Ft

2143 KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 40.
2143 KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 40.

Gépjárműadó
Gépjárműadó

32 683 Ft

135 353 Ft

261 677 Ft

Összesen

261 677 Ft

Iparűzési adó

240 900 Ft

Összesen

240 900 Ft

Iparűzési adó
Összesen

557 109 Ft
557 109 Ft

KISTARCSAI HÍRADÓ 
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Kistarcsai Taekwondosok
a Balatonszentgyörgyi
edzőtáborban

Hegyes Imre 3. danos mester immár a 8.
alkalommal rendezte meg a Balatonszentgyörgyi edzőtábort. Júliusban a gyerekekkel, augusztusban a felnőttekkel indult el a
balatoni Taekwondos táborba.
A gyerekeknek napi 3, a felnőtteknek napi
4 edzést tartottak, aminek köszönhetően
óriási fejlődésen mentek keresztül. A tábori
ébresztő 6.30-kor keltette a csapatot. Gyors
készülődés után indult a reggeli futás és a
medicin labdás erősítő edzés. Délben pontkesztyűs, protektoros küzdő edzés, este
bázis és formagyakorlatok voltak. Emellett
elméleti és video oktatásban is részt vettek
a gyerekek, ahol a Taekwondo történelmét,
versenyeit, bemutatóit nézték és elemezték.
A felnőttek Hapkido önvédelmi technikákat
és töréstechnikát is gyakoroltak, ami már
elengedhetetlen a magasabb övfokozat eléréséhez.
A tábor végén színes övvizsga is volt, ahol mindenki sikeresen vette az akadályokat. A nyári
edzések és az edzőtábor sikeres volt és reméljük, hogy az őszi nemzetközi formabajnokságon a csapat szép eredményeket fog elérni.
Az edzőtábor képeit és videóit a www.
sentinelse.hu a galéria menüben találhatják
meg!

Dr. Horváth Bánk

kisállatgyógyász
klinikus szakállatorvos

Dr. Henter Áron
Dr. Medgyesi Zsófia
magánállatorvosok

Nyitva: hétköznap 9-20
szombaton 9-12
Mobil: +36-30/ 22-177-23
Telefon: +36-28/ 490-369
2144 Kerepes, Szabadság út 65.
(3-as út)
www.kerepesvet.hu
e-mail: info@kerepesvet.hu
Kívánságra házhoz megyünk!
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A Szent Jobb története

Katolikus
Trónviszályok zavarták a magyarság életét
Szent István halála után. A székesfehérvári
káptalan (a Székesegyház papsága) féltette
Szent István király holttestét, ezért kivette
a bazilika közepén álló márványszarkofágból (díszesen faragott koporsó) és a bazilika
alatti sírkamrába rejtette. Ekkor választották le róla a mumifikálódó (kiszáradásos elhalás) jobb kezet, és a bazilika kincstárában
őrizték. A kincstár őre, Merkur eltulajdonította és elrejtette.
1083-ban, amikor István király szentté avatása zajlott, László király hallott a
jobb kézről, az ereklyéről, és meglátogatta
Merkurt a bihari (kelet Magyarország) birtokán, ahol a szent ereklyét őrizte. A furcsa
őrzést megbocsátotta. Itt alapította a szent
jobb apátságát, melyről Szentjobb település
(ma Románia) a nevét kapta.
Évszázadokon keresztül zarándokok
tömege kereste fel a Szent Jobbot. A kegyetlen török hódoltság idején az ereklyét
Fehérvárra menekítették, majd Boszniába
került. Itt kereskedők drága pénzen megvásárolták, és 1590 körül a raguzai dominikánus kolostorba szállították. Kétszáz éven
keresztül a Szent Jobb holléte Magyarországon ismeretlen volt. A magyar főurak,

csak véletlen folytán akadtak nyomára. Ők
jelentették I. Lipót császárnak, majd Mária
Terézia császárnénak, aki hosszú diplomáciai tárgyalások után visszaszerezte az
ereklyét, és 1771-ben a Budán helyeztette el.
A Budavári Palota Zsigmond-kápolnájának
prépostja, egyben udvari plébános, és az
angolkisasszonyok zárdája főnöknőjének
őrizetére bízta. A visszaszerzés emlékére
pénzt is veretett. A Szent Jobb megtalálásának emléknapja május 30.
II. József parancsára a Szent Jobb őrzéséről általában a cseh vörös csillagos vitézek
gondoskodtak. 1865-től az Esztergomi Főegyházmegye, 1882-től, pedig a király által
kinevezett budai királyi palota plébánosa
őrizte. 1862-ben a magyar püspöki kar új
ereklyetartót készítetett. Az eredeti az esztergomi bazilikában látható. Most Szent
Körösi Márk ereklyét őrzi.
A Szent Jobbot 1900 és 1944 között ismét
a Zsigmond-kápolnában őrizték. 1938-ban,
István halálának 900. évfordulójára rendezett szentévben megemlékezésként körbehordták az országban. Az ünnepségsorozatot május 30-án nyitották meg, közvetlenül
az Eucharisztikus Világkongresszus után.
A második világháború alatt Pajtás Ernő

ezredes vezetésével a Koronaőrség a Szent
Jobbot a koronázási jelvényekkel együtt
egy salzburgi barlangban rejtette el. A jelvényeket később az amerikai hadseregnél
helyezték biztonságba, ők pedig a Salzburg
érsekének adták át megőrzésre. Az Amerikai Katonai Misszió hozta vissza Magyarországra, és az 1945. augusztus 20-i körmeneten már körbehordozták. A Szent Jobbot
a budapesti angolkisasszonyok zárdájában
őrizték 1950-ig. Ekkor az önkényuralom
megszüntette a szerzetesrendeket. A Szent
Jobbot a budapesti Szent István-bazilika
páncélszekrényében őrizték. A kommunista időben betiltották a Szent Jobb körmenetet.
1987. augusztus 20-án Paskai László bíboros, esztergomi érsek, szentelte fel a
Szent Jobb-kápolnát a Szent István-bazilikában. Itt helyezték el Szent István jobb
kezét. Szent István halálának 950. évfordulóján ismét körbehordozták az országban
a Szent Jobbot. Így jutott el minden érseki
és püspöki székhelyre, és Pannonhalmára.
A kommunista uralom összeomlása után, –
1989 óta, – ismét megrendezik az augusztus
20-i körmenetet Budapesten.
Somlai József nyugdíjas plébános

VÍZKIMARADÁSOK ÜTEMTERVE
Kezdés

Befejezés

Vízhiányos területek

2014.05.19

2014.08.15

Kistarcsa

2014.09.08

2014.09.12

2014.06.02

2014.09.12

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

2014.09.01

2014.09.05

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

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

Időtartam

Tervezett ütem
száma

8.00-tól
17.00 óráig
5 nap
11. ütem

8.00-tól
17.00 óráig
5 nap
Kerepes 7. ütem

Ady E. utca - Bajcsy Zs. utca - Boróka utca - Borostyán utca - Hóvirág utca
- József A. utca - Kiss J. utca - Kodály Z. utca - Lomb utca - Mártírok utca
- Rózsavölgyi utca - Sas utca - Sólyom utca - Szalma utca - Szondy utca Wéber E. utca - Wéber E. park
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!

ÉRETT MARHATRÁGYA

kiskertekbe, házhoz szállítással Csömörről

tel.: 06 30 9623 382

KISTARCSAI HÍRADÓ 

Eső előtt, eső után … - tetőjavítás
Azt nem kell senkinek sem elmagyarázni, hogy a háztető
jó állapota mennyire fontos. A jó állapotát megőrizni csak
folyamatos karbantartással és a keletkezett hibák mielőbbi
kijavításával lehet. Ha nem ellenőrizzük időközönként, akkor
a tetőburkolat résein becsorog a csapadék, ami előbb-utóbb
a födémen beázásokhoz vezet. Az egyre sűrűbben előforduló
özönvízszerű esőzések és a heves szélviharok komoly sérüléseket okozhatnak a tetőfedésünk felületében.
Cserépfedéseknél a félrecsúszott, törött, repedt és szétfagyott cserepek okozzák a problémát. Ezeket – főleg szalagcserépnél – könnyű kicserélni, akár saját kezűleg is. Ha
nagyobb felületen vannak törött cserepek, akkor érdemes
szakemberre bízni a javítást, aki átnézi a tető szerkezetét is.
Palatetőnél a repedt palákból keletkeznek a beázások.
Ezeket nehezebb cserélni, mert szegelve vannak. A palákon
megtelepedő moha gyengíti az anyag szerkezetét, továbbá
leválva a felületről összegyűlik az ereszcsatornában és eltömíti azt.
Zsindelyfedésnél a tömítettség hiánya (a zsindelyelemek
nem tapadnak megfelelően egymáshoz) jelent gondot. Ezt
legtöbbször folyékony bitumenes tömítővel lehet javítani.
A zsindely felületén keletkező és minőségéből adódó szerkezeti károsodást csak az elemek cseréjével lehetséges. A felületről lekopó kőzúzalék szintén a csatorna eltömítődéséhez
vezet.
Általánosságban az összes tetőfedés kapcsán elmondható, hogy az ereszcsatorna eltömődése további szerkezeti károkat okoz, pl. a felvizesedő vakolat leesik. Egyébként a heves esőzések folyománya, hogy az esővíz nem tud gyorsan
távozni a ház mellől és ez további fel- és beázásokat okozhat
a lábazaton és a pincében.
A fenti problémákat elkerülhetjük rendszeres ellenőrzéssel és karbantartással. Amennyiben nem biztos a hiba
eredetében és a lehetséges megoldásában, keressen meg
bennünket.
Hitkó László Coll-Stock, Otthon Szerviz. (x)
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HOMLOK Z ATI
HŐSZIGETELÉS
www.hosziget.huwww.hoszigeteles.eu

BAG, Petőfi tér 14. Tel.: 06-30 625 6560
KISTARCSA, Nagytarcsai út 6. Tel.: 06-70 945 5757
BUDAPEST, XVI. Rákosi út 116. Tel.: 06-70 361 5896

AKCIÓ!
10 cm vastag
komplett hőszigetelő
rendszer
br.

2510 Ft/m²
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. szeptember 5-én
pénteken 12-18-ig
szeptember 6-án
szombaton 8-12-ig
szeptember 19-én
pénteken 12-18-ig
szeptember 20-án
szombaton 8-12-ig

Füstölt áru minden
hétvégén!

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

KISTARCSAI HÍRADÓ 

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

Nem vették fel az egyetemre?
Nincsen szakmája? Váltani szeretne?

…akkor ez a hirdetésünk Önnek szól!
Tandíjmentes* OKJ-s képzések esti tagozaton
Kistarcsán a Mihály Dénes Szakképző Iskolában

Érettségizették részére ajánljuk:
informatikai rendszergazda
gyakorló ápoló (új)
vállalkozási és bérügyintéző
grafikus (új)

Érettségivel nem rendelkezők részére ajánljuk:
Elmúltál 16 éves? …ha délutánonként járnál iskolába …
ha nem csak tengeni-lengeni szeretnél az életben, ha
tanulni vágysz, ha többre akarod vinni, akkor nálunk a
helyed!
szociális gondozó és ápoló (új)
elektronikai műszerész (új)
Speciális szakiskolai képzésünk sajátos nevelési igényű
felnőttek részére:
számítógépes adatrögzítő (új)
*ha megfelel a feltételeknek!
családi pótlékot kérhet, ha még nem töltötte be 20. életévét
diákigazolvány igényelhető
www.mdiskola.hu
Folyamatos online beiratkozási lehetőség!
Pótbeiratkozás:
szeptember 2., 3. 16:00-18:00 óra között
szeptember 8., 10., 16., 18., 23., 25. 17:00-19:00 óra között
Cím: Simándy József Általános Iskola,
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3., II. emelet
telefon: 06-70-933-6307
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KOCSIS TÜZÉP KISTARCSA
2143 Kistarcsa, Móra Ferenc u. 81.

Telefon és fax: 28/552-675 Mobil: 06-20 561-1050
E-mail: kocsistuzep@invitel.hu

Minden, ami

építőanyag…

…alaptól a tetőig
– zsalukövek, betongerendák
– béléstestek, kertépítők
– téglák, Ytong termékek
– üveggyapot, kőzetgyapot
– nyílászárók, tetőtéri ablakok
– gipszkarton rendszerek
– tetőcserepek, fenyőfaáru
– vasáruk, sóder
– térkövek
– kémények
– cement, mész,
– csemperagasztók

HASÍTOTT TÜZIFA FOLYAMATOSAN KAPHATÓ!
PostaFészek Őr
Miért érdemes megkötni?
• Lakott illetve lakatlan ingatlanra is köthető.
• Kétféle épületbiztosítási fedezet és kétféle ingóságbiztosítási
csomag közül választhat az Ügyfél - igényeinek, valamint az épület
szerkezetének megfelelően.
• Nem szükséges különleges betörés elleni védelem.
• Határozatlan tartamú ingatlan- és ingóságbiztosítás
• Kárbejelentés az ország összes postáján
• Kárügyintézési Garancia: amennyiben a kárrendezési idő túllépi a
9 munkanapos határidőt, a biztosító 6 havi biztosítási díjnak megfelelő összeget fizet ki a kártérítési összegen felül.
• Lehetőség van önrész választására, melynek segítségével a kis
összegű károk viselésével, az Ügyfél kedvezménnyel kötheti meg a
szerződést. Az önrésznek megfelelő összeg a kártérítési szolgáltatásból kerül levonásra. Felelősségbiztosítási és kiegészítő balesetbiztosítási károk esetében az önrész összege nem kerül levonásra
a kártérítési összegből!
• Választható kiegészítő balesetbiztosítás is köthető a biztosított ingatlan lakóira, amely az egész világon érvényes, és már csonttörés
esetén is térít.
• Az épület alapterületének megfelelő biztosítási összegnél alacsonyabb biztosítási összeg nem választható!
2014. október 5-ig megkötött PostaFészekŐr otthonbiztosítási
szerződést kötő Ügyfeleink részére számos kedvezményt kínálunk.
A kedvezmény maximális értéke akár 50% is lehet!
Bővebb információ a www.posta.hu oldalon

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