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Kéményseprés
Tisztelt Kistarcsai Lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a a kéményseprő-ipari köz-
szolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény, valamint annak vég-
rehajtásáról szóló 63/2012. (XII.) BM rendelet és 347/ 2012 (XI.11) 
Kormányrendelet értelmében előírt kötelező kéményseprő-ipari 
feladatokat - Kistarcsa közigazgatási határain belül - a Magyar 

Kémény Kft. alkalmazottjai 
látják el. Településünket a 
Magyar Kémény Kft. kollégái 
2014. 06. 01. és 2014. 12. 24. 
között keresik fel. A társaság 
alkalmazásában álló dolgozók 
fényképes igazolvánnyal illet-
ve névre szóló megbízólevéllel 
rendelkeznek!
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Kívánságra házhoz megyünk!

MEGHÍVÓ
Kistarcsa Város Önkormányzata

2014. június 4-én 18 órakor
a Trianoni emlékműnél (az Uszoda előtti téren)

a trianoni békediktátum 94. évfordulóján
megemlékezést tart, amelyre tisztelettel meghívja 

a város lakosságát
Program:

Himnusz: Simándy József Általános Iskola fúvós 
zenekara előadásában

Megemlékező beszéd - Solymosi Sándor 
polgármester

Vers: Medve József
Trianoni emlékmű koszorúzása

Szózat: Simándy József Általános Iskola fúvós 
zenekara előadásában

Új helyen a 
DPMV Zrt. 

ügyfélszolgálati 
irodája

2014. május első hetétől 
a DPMV Zrt. ügyfélszol-
gálata Kerepes, Szabad-
ság út 102/B. szám alatt 
(Royal Station épületé-

ben) várja az ügyfeleket 
változatlan nyitva tartás 

mellett.
A telefonos elérhetőségek 
változatlanok maradnak. 

Mérőállás diktálás: 
06-29-340-010 telefonszá-
mon, vagy www.dpmv.hu 

honlapon.
DPMV Zrt.

Megkezdődött a forgalomcsillapítási 
eszközök kihelyezése

A megkezdődött a Közbiztonsági és Közlekedési Munkacsoport 
által előkészített és egyeztetett, közlekedéstervező által megterve-
zett és a képviselő-testület által elfogadott forgalmi rend kialakí-
tása. A 2014. évi költségvetésbe betervezett első ütemben a lakosok 
által panaszolt, a megengedettnél gyorsabban közlekedőket korlá-
tozó, korábban több helyen alkalmazott és tapasztalataink szerint 
bevált forgalomlassítók kerülnek kihelyezésre. A forgalomlassító 
eszközök a település 21 pontján az úttestre kihelyezett két beton 
viráglábból és hozzájuk tartozó táblákból állnak. Az eszközök el-
helyezése egy szaktervező által készített szabványterv alapján tör-
ténik, amely biztosítja a biztonságos átjutás lehetőségét.
A forgalomlassító eszközök kihelyezése után az összegyűjtött ta-
pasztalatok és javaslatok szerint az év második felében felülvizsgá-
lásra kerülnek a telepítési helyszínek. A forgalmi rend következő 
üteme - a jövő év költségvetésének lehetőségei szerint - 2015-ben 
várható.

Városüzemeltetési Iroda

A Kárpátia zenekar jótékonysági koncerten 
lépett fel Kistarcsán

A „Kistarcsai Internáltak Emlékéért” Alapítvány május 9-én 
Kárpátia koncertet rendezett a Csigaházban. A zsúfolásig meg-
telt színházteremben a koncert megkezdése előtt Vass Ferenc 
a Kistarcsai Internáltak Emlékéért Alapítvány elnöke meg-
köszönte a zenekarnak a fellépést , majd átadta az alapítvány 
emlékplakketjét és tolmácsolta Solymosi Sándor polgármester 
köszönetét is . Vass Ferenc elmondta, hogy a volt internáló tá-
bor területén szeretnének egy  emlékhelyet kialakítani és az a  
szándékuk, hogy méltó emléket állítsanak a diktatúra kistarcsai 
áldozatainak és hőseinek.

Az elképzelésre 
több fórumon is 
szeretnék felhívni 
a figyelmet, ennek 
egyik lehetősége 
a Kárpátia jóté-
konysági koncert-
je is. A zenekar 
a tejes bevételt a 
Kistarcsai Inter-
náltak Emlékéért 
Alapítvány javára 
ajánlotta f el.

Vass Ferenc az alapítvány el-
nöke megköszönte a felajánlást
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2014. június 5. Ruppert Mária: Az üveg művészete
2014. június 12. Várnai Balázs: Címfestés
2014. június 19. Szász László: Hegymászás a Kaukázusban
2014. június 26. Tóth György: Az I. világháború kezdete és befejezése
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

Deáktanya programjai

Városi Művelődési Sportközpont és Könyvtár programja
Csigaház

 június 03. Pedagógus nap 17.30-tól
 június 07.  Csibe-bazár Kistarcsai Csibék Nagycsaládo-

sok Egyesülete rendezésében 9.00-16.00 óráig
 június 21. Mazsola és Tádé 14.30-tól
 június 23-27-ig Marcipán Egyesület tábora

Uszoda előtti tér:
 június 04. Trianoni megemlékezés 18.00 órától

Uszoda:
 június 08. Triatlon verseny

Civil-ház
 június 09.  Szlovák Önkormányzat pünkösdölő

További információ: Szilárdi László 06-28-507-147

Tisztelt Lakosok! 
Az utóbbi időben a kedvtelésből 
tartott állatok, illetve a haszonál-
latok tartásával kapcsolatban több 
lakossági, köztük a lakóközösség 
nevében tett névtelen bejelen-
tés érkezett hatóságunk részére. 
A név és cím nélküli levélírókat 
e tájékoztatón keresztül szólítjuk 
meg, remélve ezzel, hogy sike-
rül ügyükben kielégítő válasszal 
szolgálnunk.

2012. október 1. után megvál-
toztak az állattartás szabályai, 
a mezőgazdasági haszonállatok 
tartását az önkormányzatok már 
nem korlátozhatják helyi rende-
letekben. Ezért az önkormányzat 
nem szabályozhatja egyebek mel-
lett a sertés, a szarvasmarha, a ló 
vagy a kutyák számát sem. Mind-
ez nem jelent korlátok és feltételek 
nélküli állattartást, azok tartása 
ugyanis nem veszélyeztetheti az 
emberek és állatok egészségét, 
jólétét, és nem károsíthatja a kör-
nyezetet. Az állatok tartójának be 
kell tartani az állategészségügyi, 
közegészségügyi, állatjóléti, kör-
nyezetvédelmi, illetve természet-
védelmi szabályokat, előírásokat. 

Az állatok védelméről és kí-
méletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény értelmében az állattartó 
köteles gondoskodni az állat meg-
felelő és biztonságos elhelyezésé-
ről, szakszerű gondozásáról, szö-
késének megakadályozásáról. Az 
állatok tartójának biztosítania kell 
az állat közterületre jutásának 
megakadályozását. Azzal, hogy 
az állat felügyelet nélkül közte-
rületen tartózkodik a gazda tör-

vényt sért, mely alapján a jegyző 
állatvédelmi bírság kiszabására 
jogosult. 

Az állatvédelmi hatóság kije-
löléséről szóló 334/2006.(XII. 23.) 
számú kormányrendelet szerint 
állatvédelmi hatóságként a jegy-
ző, a járási hivatal, a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hiva-
tal, az élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi igazgatóság, 
valamint a környezetvédelmi, 
természetvédelmi és vízügyi felü-
gyelőség jár el. 

Az állatvédelmi bírságról szóló 
244/1998. (XII.31.) sz. Kormány-
rendelet értelmében, aki az állat 
szökésének megakadályozásáról 
nem, vagy nem megfelelően gon-
doskodott, azzal szemben a jegy-
ző 90.000,-Ft bírságot szabhat ki. 

A kedvtelésből tartott állatok 
tartásáról és forgalmazásáról 
szóló 41/2010.(II.26.) számú Kor-
mányrendelet szerint az állatokat 
úgy kell tartani, hogy ne veszé-
lyeztethessék más állatok, illetve 
az ember biztonságát. 

Amennyiben a közterületen 
lévő állatokat és a tulajdonosukat 
a benyújtott fényképek alapján be 
lehet azonosítani, úgy az állatok 
gazdájával szemben minden eset-
ben hatósági eljárást indítunk. 
Ugyanakkor a gyorsabb és haté-
konyabb ügyintézés, valamint a 
fenti ügyekben kezdeményezett 
eljárások eredményes lefolytatá-
sa érdekében kérjük a bejelentők 
felelősségteljesebb közreműkö-
dését is.

Kistarcsa Város Polgármesteri 
Hivatal, Igazgatási Iroda

Június 8-án Triatlon Diákolimpiát rendez Kistarcsa
Ugyanekkor szervezik a meg  

az I. Kistarcsai Nyílt triatlon versenyt is
Sok év után újra triatlon versenynek ad otthont városunk. Idén a 
Kistarcsai Vízisport és Rekreációs Club kapta meg az EMMI Re-
gionális Triatlon Diákolimpia megrendezésének jogát. 2014. jú-
nius 8-án Pest, Fejér és Komárom megye sportolói érkeznek 
városunkba és mérik össze erejüket. A diákolimpia mellett, meg-
rendezésre kerül az I. Kistarcsai Nyílt triatlon verseny is, melyen 
nemtől és kortól függetlenül bárki elindulhat. A verseny ideje alatt 
(2014. június 8.-án 8.00 órától 16.00 óráig) a szervezők arra kérik a 
kistarcsaiakat, hogy gépkocsijaikkal a kerékpáros és futó számo-
kat ne zavarják, ne idézzenek elő balesetveszélyes helyzeteket. 
A verseny napján a futó és kerékpáros versenyszámok időrendjéből 
adódóan részleges forgalomkorlátozások lesznek. Az érintett utcák a 
honlapon található térképen tekinthető meg. http://kistarcsaivsrc.hu/ 
Megértésüket és türelmüket előre is köszönjük! Szeretettel vá-
runk minden versenyzőt és szurkolót.

Kistarcsai Vízisport és Rekreációs Club, a verseny rendezői

I. Kistarcsai Tanévzáró Kutyás Családi Nap 
június 14.

Az első ízben megrendezendő családi napot a Torony Lakópark 
Egyesület és a Szekeres Park és piac közösen szervezi.
A Torony Lakópark Egyesület egy egészen új, lakossági kezdemé-
nyezésre alapított civil szervezet, melyet  Kistarcsa egyik jelentős 
lakóparkjának közössége indította útjára ez év első hónapjaiban. 
Feladatunknak érezzük elsősorban a térségi kapcsolatok erő-
sítését, helyi erőforrások felkutatását, a regionális és kistérségi 
szempontból fontos fejlesztések támogatását, hazai és nemzetközi 
pályázati lehetőségek felkutatását, közös területfejlesztési progra-
mok kialakítását, megvalósítását. Ezenkívül még nevelés, oktatás, 
ismeretterjesztés, környezetvédelem, természet és állatvédelem, 
valamint nem utolsósorban a civil szervezetek segítése szerepel a 
célkitűzéseink között.
Fontosnak érezzük gyermekeink egészséges fejlődését, látóköreik 
szélesítését, és azt, hogy a későbbiekben ők is érezzék a közösség 
érdekében végzett szociális tevékenységek jelentőségét. Aktívan 
szeretnénk részt venni Kistarcsa életében, és a civil lakosság meg-
szólításával dolgozni közös érdekeinkért, gyermekeink és város-
unk jövőjéért. Hisszük azt, hogy összefogással számos dolgot 
megvalósíthatunk.  
Jelenleg első nagyobb rendezvényünket szervezzük. Június 14-én 
városunk gyermekeinek és családjuknak szervezzük meg az I. Kis-
tarcsai Tanévzáró Kutyás Családi Napot a Szekeres Park és Piac-
cal karöltve, melyből  szeretnénk hagyományt teremteni. A program 
célja nem csak a szórakozás, hanem a fiatalabb korosztály (egészen 
piciktől, a tinédzserekig) bevezetése és megismertetése azon csopor-
tok működésébe, életébe, akik feladatuknak és kötelességüknek érzik 
a társadalom segítését, támogatását, védelmét. Kedveskedni szeret-
nénk a Simándy Általános Iskola vezetésének, tanárainak, tanuló-
inak, és nagy szeretettel várjuk a ballagó diákjait már péntek este. 
Ekkor veszi kezdetét a rendezvény egy hangulatos, zenés esttel.
szombat:  Kutyások bemutatója 

10.00-11.00 - engedelmes és őrző-védő bemutató 
12.00-13.00 - agility bemutató 
14.00-17.00 - engedelmes és őrző-védő bemutató 
18.00 – záró buli

A rendezvényen részt vesz: Best Kutyaiskola, Rozsnyai Lász-
ló, Kratosz Kennel és Kutyaiskola, Schindler László és Csernyik 
Zoltán, My dog&I Kutyaiskola, Elek Zsuzsanna, Kutyapest Ku-
tyasport KKI, Nagy Géza, Nóé Állatmenhely és még sokan má-
sok. A helyszínen kiállításra kerül egy tűzoltó-és egy rendőrautó, 
ezenkívül ugráló vár és bohoc várja az érdeklődő gyermekeket.
Helyszín: Szekeres Park és Piac valamint a Penny parkoló.

Torony Lakópark Egyesület

Az állatok tartásáról 
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Ebben az évben nemzetközi fesztivállá alakult át a Kistarcsai Na-
pok rendezvénye. Ezt egy Uniós pályázat elnyerése tette lehetővé. 
Az „Európa a polgárokért” pályázat, melynek címe a „Kistarcsai test-
vértelepülések I. találkozója” 25 ezer euró támogatást kapott. Ez tette 
lehetővé, hogy meghívást kapjon Kistarcsa három testvértelepülé-
se - Torja Erdélyből, Belusa Szlovákiából és Radomysl nad Sanem 
Lengyelországból. Kistarcsán köszönthettük Szentlászló kulturá-
lis küldöttségét is, akik Horvátországból érkeztek. A pályázati fel-
tételek között szerepelt, hogy még egy Uniós tagország kulturális 
küldöttségét is meghívhatták. Így kerültek ide a szentlászlóiak.

A hagyományoknak megfelelően már május 16-án pénteken 
este a Simándy Általános Iskolában a KIKE által szervezett kiál-
lítás megnyitásával elkezdődhetett a kétnapos rendezvény.(szin-
tén ehhez a rendezvényhez kapcsolódott csütörtökön és pénteken 
délelőtt az iskolások vízilabda-és úszóbajnoksága.)  Megnyitó be-
szédében Solymosi Sándor polgármester kiemelte, hogy az idei év 
különlegessége a négy külföldi település kulturális küldöttségé-
nek meghívása. Elmondta, hogy a 198 delegált meghívása lehetővé 
teszi az európai polgárok közti kötetlen párbeszéd kialakulását. 
A megnyitón jelen volt Jan Prekop, Beluša polgármesterének ve-
zetésével Kistarcsa szlovák testvérvárosa, Belusa küldöttsége is. 
Egy szlovák népdalt is elénekeltek. A KIKE az iskola tantermei-
ben tizennégy tematikus kiállítást rendezett be. Az aulában most 
is a helyi kertészek és kereskedők virágait állították ki (Klacsán 

Kertészet, Antal-Liget Kertészeti Áruda). Nagy érdeklődés kísér-
te Dulai Éva országos versenyen arany minősítést kapott nyugat-
dunántúli gyapjú hímzéseit, aki Szadáról érkezett. Belusa most is 
kiállított, a település múltját bemutató levéltári dokumentumokat 
hozták el.

A Kistarcsai Napok rendezvénye több helyszínen bonyolódott. 
A központi programokat az Ifjúság téren felállított nagyszínpa-
don rendezték meg. A Szekeres Park és Piac szabadtéri színpadán 
szombaton reggeltől estig szerveztek programokat. Fellépett töb-
bek között a Pannónia Néptáncegyüttes, Catherine Gallagher ír 
sztepp táncos, Bognár Szilvia népdalénekes és a Hu-Rock zene-
kar. Az egész hetes eső miatt a Deres Lovasudvarra meghirdetett 
programok elmaradtak. 

Az iskola műfüves pályájára meghirdetett kispályás foci kupát 
viszont az eső nem tudta megakadályozni, így a 11 csapat közül a 
döntőben a kerepesiek győztek a kistarcsai öregfiúk ellen.

Az Ifjúság téren szombaton reggel a Jamland Tánciskola kezdett. 
Sok szülő, nagyszülő volt kíváncsi a gyerekekre. Solymosi Sándor 
polgármester Schorbert Norbi tértornája előtt nyitotta meg hiva-
talosan is a kétnapos Kistarcsai Napokat. Óriási közönségsikert 
aratott szombaton a Sentinel Olimpiai Taekwondo SE és a Marci-
pán Sport Egyesület bemutatója. Délután két testvérváros is szín-
padra lépett. Először a torjaiak erdélyi táncokat mutattak be, majd 
a lengyel Radomysl nad Sanem fúvós zenekara adott egy fél órás 
koncertet. Ezt követően a Pannónia Néptáncegyüttes szakadó eső-
ben lépett fel. Kitartó közönsége esernyők alatt nézte végig a han-
gulatos műsort. Öt óra után a két éve az Euróvíziós Dalfesztiválon 
feltűnt Compact Disco zenekar csalogatta vissza a közönséget az 
Ifjúság térre. Az est csúcspontja kétséget kizáróan a Republic kon-
certje volt, de az éjfélig játszó Road zenekar is több száz rajongót 
kötött a színpadhoz. Vasárnap esős időre ébredtünk, de a Best Ku-
tyaiskola ennek ellenére fantasztikus bemutatóval sok érdeklődőt 
vonzott az Ifjúság térre. Vasárnap délelőtt a gyerekeknek szólt a 
Kiskalász koncertje, de komoly érdeklődést váltott ki a Végvári Vi-
tézek bajvívás bemutatója is. A kora délutáni részbe került a Black 
Time Tánciskola, a Zeneiskola fúvós zenekara (Botrágyi Károly) és 
a Harmónia Tánccsoport Szmatana Andival. Szentlászló (Horvát-
ország) Ifjúsági Néptánc Csoportja majd egy órás műsorral lepte 
meg a kistarcsai közönséget. Délután az eső ellenére nagyon nagy 
rajongótábor fogadta Vastag Csabát, kivívta a közönség szimpá-

tiáját a Vivat Bacchus énekcsapat, a Gesarol zenekar dallamos 
rockzenét játszott. Az Edda koncert előtt már több ezren voltak az 
Ifjúság téren. A sok érdeklődő szinte eltakarta az Uszoda parkoló-
jában bemutatót tartó Triál Kerékpárosokat. Ezt követően Pataki 
Attila sámán dobolása az utolsó felhőket is eloszlatta 
Kistarcsa egéről, így esőtől mentes fergeteges 
koncertet adhatott az Edda. Tavaly a viha-
ros szél miatt elmaradt, idén viszont 
annál nagyobbat „durranhatott” a 
tűzijáték, ami egy nagyon ese-
ménydús programsorozat 
záró akkordja is volt. 

A kísérő programok 
közül meg kell emlí-
teni a Magyar Vörös-
kereszt Pest Megyei 

XIX. Kistarcsai Napok – I. Kistarcsai testvértelepülések találkozója
Európa a Polgárokért

Solymosi Sándor nyi-
totta meg a rendezvényt

Az esőember 
Vastag Csaba

Szentlászló 
tárcsás csapata

Radomysl nad Sanem 
(lengyel) küldöttsége

Színpadon a torjai 
táncosok
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Szervezete által a Simándy Általános Iskolában lebonyolított egész-
ségügyi szűréseket és önkéntes véradást, a Fenyvesliget Egyesület 
által megszervezett Kistárcsa-tárcsán sütő versenyt (nyolc csapat 
közül a torjaik nyertek), a KIVÜ Kft. munkagép kiállítását és játé-
kos ÖKO vetélkedőjét, valamint a Polgármesteri Hivatalban meg-
rendezett EU konferenciát. Két napon keresztül 10-től délután né-
gyig 13 előadás hangzott el, olyan témák is terítékre kerültek, mint 
az „Uniós fejlesztéspolitika és forrásai”, „ Kistarcsai internáló tábor”, 
„Kettős állampolgárság”. A város történetének legnagyobb szabású 
programját az önkormányzat rendezte.

Kistarcsa Önkormányzata külön megköszöni azoknak a mun-
káját, akik segítették a 2014-es Kistarcsai Napok sikeres megvaló-
sítását, név szerint:

Szilárdi László a Városi Művelődési és Sportközpont igazgató-
ja, ifj. Juhász István alpolgármester, főszervezők, Klacsán Anett, 
Eniszné Sánta Ildikó munkatárs,  Agro Szilas Kft.- Várkonyi Bence, 
Delta Országos Katasztrófa Mentőcsoport- Agócs István ügyveze-
tő, Deres Lovasudvar, Drei-Vet Kft. -Dr. Csizmadiné Fekete Zsu-
zsanna, Hutter Pál vállalkozó, Juka Járműjavító Bt., Julcsi Csoda 
Manoda Családi napközi,  Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit 
Kft., Kis Joachim egyéni vállalkozó, M&M Prémium Pivo Kft.-
Molnár Máté, Posta, Pestor Biztonsági Szolgálat Kft., Ritecz László 
vállalkozó, Szekeres Park és Piac, Simándy József Általános Iskola, 
Fazekas Erzsébet (pedagógus), Polgármesteri Hivatal, Gesztenyés 
Óvoda, Városi Óvoda, KIKE, Kistarcsai Csibék Nagycsaládos Egye-
sület, Közösen Értük Alapítvány a Sérült Fiatalokért, Fenyvesliget 
Egyesület–Vass Ferenc, Alapszolgáltatási Központ (védőnők)- is-
kolavédőnő: Forgó Ivánné, Pannónia Néptáncegyüttes Kistarcsa, 

Sentinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület,  Pest Megyei Terület-
fejlesztési Nonprofit Kft.-Dorka Áron (előadó)–Europe Direct iroda-
vezetője, Európai Unió Háza - Europa Pont Európai Bizottság Ma-
gyarországi Képviselete-CADAR Zsolt,  MTA Számítástechnikai 

és Automatizálási Kutató Intézet-Márkus Zsolt,  BME – 
GMF Pályázati csoport- Gergely Béla Zsolt, Tem-

pus Közalapítvány, Polgárőrség, Kistarcsa 
Rendőrőrs,Valkai Ferencné, Németh 

Tímea, Kisrétiné Fogd Éva, Kisréti 
József, Kapitány József, Szabóné 

Tóth Katalin, Szlovák Nem-
zetiségi Önkormányzat-

Rapai István, Klacsán 
Lajos, Zsiák Péter, Zsiák 

Balázs, Csaja János, 

Szemán Gergely, Csampa Zsolt, Márkus József (KIVÜ), Zsámboki 
István, Zsámboki Istvánné (Járás), Komlósiné Kulcsár Erzsébet, 
Fazekas Krisztina, Jávor Mária, Vida Sándor, Bereznyák Nórbert, 
Iski Ferenc, Rimóczi Károly, Polgár Gyula (újságíró, fotó), Krisz-
tik József (konferáló), Bereznyák Norbert (önkéntes), Készenléti 
Rendőrség, Kozma Sándorné (igazgatási ügyintéző), Jakab Krisz-
tián (közterület felügyelő), Dr. Huli Adrienn (vagyongazdálkodási 
referens), Géczi Katalin (civil referens), Hámos Anita (szervezési 
ügykezelő), Kaszás Krisztina szervezési irodavezető, Czukkerné 
dr. Pintér Erzsébet jegyző, Soltész Zsuzsanna (igazgatási ügyinté-
ző), Botrágyi Károly (fúvósok), Best Kutyaiskola-Rozsnyai László, 
Black Time Tánciskola-Bedő Gábor, Harmónia Tánccsoport-Villám 
Vera, Jamland Táncegyesület Aradi Bernadett-tánctanár, Marcipán 
SE-Cservenyák Gabriella, Salsa Mojito Tánciskola- Benedek Gábor.
 P.Gy.

Ifj. Juhász István 
alpolgármester, egyik 

főszervező 
„Az idei rendezvény minden idők 
legtöbb szervezést igénylő program-
sorozata volt Kistarcsán. A nagy-
színpadon igyekeztünk a szokásos 
színvonalas és színes műsorstruk-
túrát összerakni, helyt adva mind a 
helyi, mind a testvérvárosi csopor-

toknak, mind pedig a sztárfellépőknek. A Szekeres Parkban 
is változatos programok várták a látogatókat, az iskolában 
a KIKE által szervezett kiállításokat lehetett megtekinteni, 
továbbá a szokásos, ingyenes egészségügyi szűréseken bizo-
nyosodhattak meg az érdeklődők az egészségügyi állapotuk-
ról. A hivatalban az Európa a Polgárokért pályázat keretében 
megszervezett konferenciákon találkozhattak a környező 
országok küldöttei. A sportot kedvelők több versenyen mé-
rethették meg magukat, de a gasztronómia kedvelői sem 
maradtak hoppon a Kis-tárcsa elnevezésű sütőversenynek 
köszönhetően. Minden évben igyekszünk fejlődni, idén újítás-
ként egy hatalmas LED fal hozta közelebb a koncertélményt, 
valamint az eddigi legnagyobb tűzijátékkal zártuk az idei 
Kistarcsai Napokat. Várunk mindenkit legközelebb a 3. Ka-
kasfőző Fesztiválon augusztus 20-án!”

Beluša a tárcsasütő 
versenyen

Republic 
koncert

Teakwondo 
bemutató

Pataki Attila 
és az EDDA

Bajvívók bemutatója, 
háttérben az óriás kivetítőn



Május 16-án a Kiállítás 
megnyitója után este nyolc-
kor a Csigaházban szervez-
tek egy vacsorával egybe-
kötött találkozót Kistarcsa 
testvérvárosainak. Ezt a 
programot az „Európa a 
polgárokért” a „Kistar-

csai testvértelepülések I. találkozója”című pályázat elnyerésével tudta 
Kistarcsa megrendezni.

Népes küldöttséggel érkezett Lengyelországból Radomysl nad 
Sanem delegációja. Az 1927-ben alakult nagy hagyományokkal ren-
delkező fúvós zenekar adta a társaság többségét. A küldöttséggel 
- a városukban kialakult árvízveszély miatt - nem tudott eljönni Jan 
Pyrkosz polgármester helyett a csapatot az alpolgármester asszony 
vezette.

A vacsora szervírozása után érkeztek meg Szentlászlóról az Ifjúsá-
gi Néptáncosok és kísérőik. A szintén nagy létszámú horvát küldöttsé-
get Lapis János a helyi kulturális egyesület elnöke vezette. Szentlászló 
nem testvértelepülése Kistarcsának, de a pályázat lehetővé tette egy 
Uniós tagország kulturális csoportjának a meghívását is.

Erdélyből Daragus Attila polgármester vezetésével, Torja egy Ha-
gyományőrző Egyesület táncosai érkeztek Kistarcsára.

A szlovák testvérvárosból (Beluša) egy busszal jöttek a vendégek. 
A küldöttséget Jan Prekop polgármester vezette. 

A jó hangulatú rendezvényen Solymosi Sándor polgármester kö-
szöntötte a vendégeket és jó házigazdához méltóan pálinkával kínálta 
őket.

Ezután minden egyes testvérváros és Szentlászló is röviden be-
mutatkozott. A vacsorán jelen volt Kistarcsa Képviselő-testülete, 

Czukkerné Dr. Pintér Erzsébet jegyző, az intézmények vezetői és a 
hivatal dolgozói. Szilárdi László főszervező röviden ismertette a prog-
ramot és mindegyik csoportnak bemutatta a kísérőket. A vacsorát kö-
vetően a Prestige Band zenéjére hajnalig mulattak a vendégek.

(Részletes beszámoló a következő lapszámban) 
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Radomysl nad Sanem polgármestere Jan 
Pyrkosz a Kistarcsai Napok előtti héten 
május 11-ére hívta meg városunk vezetőit 
a „Turki fesztiválra”. A lengyel testvérvá-
ros legnagyobb kulturális rendezvényére 
Solymosi Sándor polgármester vezetésével 
a delegációval utazott Czukkerné dr. Pin-
tér Erzsébet jegyző, Márkus József képvi-
selő, Ratimovszky Tiborné a Városi Óvoda 
vezetője és Pálfi Kálmánné az Alapszolgál-
tatási Központ vezetője. Solymosi Sándor 
elmondta, hogy a kistarcsaikat fogadta 
Radomysl nad Sanem polgármestere és 
újabb intézményi együttműködésről és kul-
turális program cseréről állapodtak meg. 
Ekkor jelezték lengyel barátaink, hogy a 
Kistarcsai Napokra egy nagyon népes kül-
döttséggel képviseltetik magukat, a csapat 
zömét a fúvós zenekaruk adja majd. Ne-

künk a „Török Fesztiválra” jó szórakozást 
kívántak, ami egy 300 éves hagyományt 
ápol Lengyelországban. A gyökerek 1683-
hoz nyúlnak vissza, amikor radomyśl-i 
katonák is részt vettek a III. Sobieski János 
lengyel király híres bécsi hadjáratában. Eb-
ben a csatában mértek megsemmisítő vere-
séget a törökökre és ezzel megkezdődött a 
törökök kiűzése Európából. Ennek a csatá-
nak az emlékét a lengyelek nagyon számon 
tartják, ugyanis a katolikus lengyelek ezt 
a kereszténység győzelmének is tartják. 
A nagy győzelem után a lengyel katonák 
csak több hónap után - a következő év 
nagypéntekére értek haza, meglehetősen 
ünnepi hangulatban. Jóked-
vükben török egyenruhába 
öltözve mentek be a temp-
lomba. A mit sem sejtő lakos-
ság sikítva szétfutott. Aztán 
amikor kiderült a turpisság, 
akkor határtalan nagy ün-
neplésbe kezdtek Radomysl 
nad Sanem polgárai. Ezt az 
örömünnepet elevenítették 
fel 22 évvel ezelőtt és azóta 
minden évben hatalmas nagy 
„Turki” azaz török fesztivált 
rendeznek. A méretekre jel-
lemző, hogy Lengyelország 
minden pontjáról 45 beöltö-
zött katonai hagyományőrző 

csapat érkezett Radomysl nad Sanem-be. 
A felvonulók 1500-an voltak, az érdeklő-
dők ennél sokkal többen. A rendezvény 11 
órakor kezdődött egy szabadtéri misével, 
a „katonai”parádé pedig délután egy óra-
kor. A színpompás felvonulás és bemutató 
– minden csapatnak külön fúvós zenekara 
volt – este hat óráig tartott. Ahogy véget 
ért a program, egy óriási eső kerekedett, 
aminek következményeként még egy hét-
tel később is áradtak a folyók Dél-Lengyel-
országban. Egyébként ez a rendezvény egy 
7500 lakosú településnek nagyon nagy ki-
hívás, de nagyon színvonalasan rendezték 
meg. 

Kistarcsai küldöttség járt május 11-én Lengyelországban

Testvérvárosok találkozója

A fesztivál helyszíne

Egy hagyományőrző csapat felvonulása

Jan Prekop Beluša polgármestere 
is köszöntötte a résztvevőket
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DUGULÁS ELHÁRÍTÁS 
falbontás nélkül. 

Víz, gáz, központifűtés szerelés. Ázások, csőtörések 
megszüntetése. WC-k, mosdók, tartályok cseréje.

Telefon: 06-1-402-43-30, mobil: 06-20-491-50-89

Virágosítás Kistarcsán
A szemétszedés elmaradt

Az április 26-ra meghirdetett két 
társadalmi akció a folyamatos eső-
zések miatt részben meghiúsult. 
Szombaton reggel nyolc órakor a 
sáros talaj miatt a szemétszedést le-
fújták, de a virágosítást több brigád 
is vállalta. Elsőként a polgármesteri 
hivatal dolgozói döntöttek úgy, hogy 
a szemerkélő eső ellenére kiültetik a 

virágokat. Esernyők alatt, vala-
mint esőkabátokban elkezdték a 
munkát. Nekik lett igazuk, mert 
9 órára kisütött a nap és egyre 
több csapat jelezte Klacsán Lajos 
kertésznek, hogy kérik a virá-
gokat. Juhász István a Pénzügyi 
Bizottság elnöke a Fideszes ak-
tivistákkal a Hősök terén kez-

dett el dolgozni, a Simándy 
Általános Iskola pedagógusai 
az iskola környékén vették fel a 
munkát, a KIKE csapata a Csi-
gaház előtti teret szállta meg, 
a Jobbikos aktivisták pedig az 
Illés Bálint téren virágosítot-
tak. A Fenyvesliget Egyesület 
is jelezte, hogy összeállt a bri-
gádjuk. Uvacsek Csaba képvi-
selő az időjárástól függetlenül 
egy nappal később szervezte 
meg az Eperjesi úti lakótelep 
környékén a takarítást és a vi-
rágosítást. Ugyanis erre a nap-
ra tudta mozgósítani azt a 25 
önkéntest, akik minden évben 
segítenek neki ebben a munká-
ban.

Juhász István főszervező el-
mondta, hogy idén több pénzt tudtak a virágosításra költeni, mert az  önkor-
mányzat 300 ezer forint helyett 500 ezer forintot adott a virág vásárláshoz, 
a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre pedig 300.000,- forinttal támogatta az 

akciót. Ebből a pénzből 6000 db virá-
got tudtak beszerezni. Gyönyörű virá-
gok kerületek a Simándy szobor kör-
nyékére, az Október 23-a térre, a Szent 
Imre térre, a Hősök terére, a Székely 
kapuhoz, az Eperjesi úti lakótelepre, a 
Gesztenyés Óvoda elé, az Uszoda előtti 
térre, a Simándy Általános Iskola kör-
nyékére, a Fenyves ligetbe és a köszöntő 
táblákhoz. A képviselők közül Juhász 
József, Csaja János, Zsiák Péter, Zsiák 
Balázs, Juhász István, ifj. Juhász István 
és Uvacsek Csaba vállalta az önkéntes 
munkát. Juhász István utólag is megkö-
szönte a KIVÜ Kft. dolgozóinak és az 
önkéntesen megjelenteknek az áldoza-
tos munkát. Az elveszett kalóriát zsí-
ros kenyérrel pótolhatták az akcióban 
résztvevők. Ezt és az ásványvizet is az 
önkormányzat biztosította.

 Polgár

Pályázaton nyert új kukás autót és 
darus kocsit a KIVÜ Kft.

OHÜ-s (Országos Hul-
l a d é k g a z d á l k o d á s i 
Ügynökség Nonprofit 
Kft.) pályázati pénzből 
fejlesztette gépparkját 
a városüzemeltető Kft. 
A nettó 75 millió Ft-ért 
vásárolt gépjárműve-
ket 2014. április 25-én 

a KIVÜ Kft. telephelyén adták át. A rendezvényen 
jelen volt Vámosi Oszkár az OHÜ Nonprofit Kft. 
ügyvezetője, Solymosi Sándor Kistarcsa Város pol-
gármestere és ifj. Juhász István Kistarcsa Város al-
polgármestere.

Az eső miatt az átadási ünnepséget a KIVÜ Kft. 
egyik csarnoképületében tartották meg. A jelenlévő 
vendégeket Vernyik József a KIVÜ Kft. ügyvezetője 
köszöntötte, aki elmondta, hogy az elkövetkezendő 
10 évben ezekkel a gépjárművekkel megoldják a vá-
ros hulladékszállítási problémáit.  Solymosi Sándor 
polgármester kiemelte - városunkat fémjelzi az is, 
hogy milyen a városüzemeltetése, a saját tulajdonú 
kft-je milyen minőségben szolgáltat. Vámosi Osz-
kár OHÜ Nonprofit Kft. ügyvezetője azt mondta, 
hogy az Országos Hulladékgyűjtő Ügynökség 3 
éven át dédelgetett tervének első nyertese Kistar-
csa. Ez a település volt a leggyorsabb és a leghama-
rabb teljesítette - 41 másik város mellett - a pályázati 
feltételeket, majd átadta a gépjárművek kulcsait és 
forgalmi engedélyeit a KIVÜ Kft. ügyvezetőjének, 
Vernyik Józsefnek. A nemzeti színű szalag átvágása 
után a polgármester és az alpolgármester leleplezte 
azt a táblát, ami megörökíti ezt a beruházást i az 
utókórnak. A hulladékgyűjtési rendszert egy Mer-
cedes darus platós gépjárművel és egy Mercedes 
2534 tömörítős hulladékgyűjtő autóval bővítették. 

A Mercedes 1224 darus platós gépjárművel ürítik 
az üveghulladék gyűjtő konténereket,. Alkalmas 
továbbá szelektív hulladék gyűjtésére, a közterületi 
hulladékgyűj-
tés ellátására, 
l o mt a l a n í t á s 
során a hul-
ladék szá l l í tó 
g é p j á r m ű v e l 
nem szállít-
ható tárgyak 
elszáll ítására. 
A  M e r c e d e s 
2534 tömörítős 
hulladékgyűj-
tő gépjárművel 
gyűjtik majd a szelektív hulladékgyűjtő zsákokat, 
ezzel oldják meg a 2015-től bevezetésre kerülő sze-
lektív hulladékok anyagáramonkénti gyűjtését. 
A gépjármű alkalmas továbbá 120 - 240 - 1100 l-es 
hulladékgyűjtő edényzet ürítésére is. Az eszközfej-
lesztéssel a gazdaságosság mellett könnyebbé válik 
a teljes hulladékgazdálkodás munkavégzése.

Ifj. Juhász István és Solymosi 
Sándor leplezte le a táblát

A virágokat mindenhova 
Klacsán Lajos szállította

Uvacsek Csaba 
és az aktivisták

Hadnagy Zsolt aljegyző 
átveszi a virágokat

Juhász István a fideszesekkel 
a Hősök terén dolgozott

A KIKE csapata fél tíz-
kor kezdett el dolgozni
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Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

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

 

VÍZKIMARADÁSOK ÜTEMTERVE
Kezdés Befejezés Vízhiányos területek Időtartam Tervezett ütem száma

5/19/2014 8/15/2014    Kistarcsa 8.00-tól 17.00 óráig 

5/19/2014 5/23/2014 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

5/26/2014 5/30/2014 Széchenyi utca - Rigómező utca - Nyíltárok utca - Holló 
utca-M0-Szabadság által határolt terület 

5 nap       Kistarcsa 2, 2/a 
ütem

6/9/2014 6/13/2014 Deák Ferenc utca - Hunyadi utca - Megyeri Margit utca - Ha-
tár út - Városhatár által határolt terület

5 nap       Kistarcsa 3.ütem

6/16/2014 6/20/2014 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

6/30/2014 7/4/2014 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

7/7/2014 7/11/2014 Határ út - Terézia utca - Móra Ferenc utca - (Észak) Kölc-
sey 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

7/7/2014 7/11/2014  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

7/21/2014 7/25/2014 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

7/28/2014 8/1/2014 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

8/11/2014 8/15/2014 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

9/8/2014 9/12/2014 szakaszosan az Árok utcától Szabadság út - Móra Ferenc 
utcáig- Ibolya utca - Balczó István utca  

5 nap        8. ütem

6/2/2014 9/12/2014    Kerepes 8.00-tól 17.00 óráig 

6/2/2014 6/6/2014 József Attila utca - Béke utca - Sólyom utca Borostyán utca 
- Városhatár - Szondi utca

5 nap       Kerepes 2. ütem

6/23/2014 6/27/2014 HÉV vonala - Mogyoródi út - Szabadság út - Városhatár 5 nap       Kerepes 1. ütem

7/14/2014 7/18/2014 Szálaska dűlő terület - Szilas utca - Szabadság út páros 
oldala - Mogyoródi út páros oldala - Alföldi út - Városhatár 

által határolt terület

5 nap       Kerepes 3. ütem

8/4/2014  14.08.08. Széphegyi út - Sólyom utca - Kölcsey utca - Martinovics utca 
- Szőlő utca 

5 nap       Kerepes 4. ütem

8/18/2014 8/22/2014 Mogyoródi út - Alföldi út - Juhász Gyula utca - HÉV vonala 5 nap       Kerepes 5. ütem

8/25/2014 8/29/2014 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

9/1/2014 9/5/2014 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 rendszere-
sen 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!
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„A szögesdrót összeköt minket” - kerékpárral az internáló táborért

A „Kistarcsai Internáltak Emlékéért” 
Alapítvány a Város Önkormányzatával 
összefogva figyelemfelkeltő kerékpáros 
túrát szervezett Recskre 2014. május 9-10-
én. A túrát vezető Solymosi Sándor pol-
gármester péntek reggel az induláskor a 
jelenlévő sajtó képviselőinek elmondta, 
az a céljuk hogy ráirányítsák a figyelmet 
a kistarcsai volt internáló tábor jelenle-
gi állapotára, a magyar történelemben 
betöltött szerepére, valamint arra az 
adománygyűjtési akcióra, melynek ered-
ménye lehetne egy - a tábor területén ki-
alakítandó - emlékhely. Az elképzelésre 
több fórumon is szeretnék felhívni a fi-
gyelmet, ennek egyik lehetősége a két 
napos kerékpártúra. A rendezvény fő-
védnökségét Áder János, Magyarország 
Köztársasági Elnöke vállalta. Az ala-
pítvány minden érintett településnek 
a következő felhívást jutatta el. „Szép 
és nemes feladat megvalósítására készül Kis-
tarcsa Városa. Célunk, hogy a kistarcsai volt 
internálótábor épületében egy − az Andrássy 
úton lévő Terror Házához hasonlóan − igé-
nyes, színvonalas emlékhelyet hozzunk létre. 
A szándékunk az, hogy méltó emléket állít-
sunk a diktatúra kistarcsai áldozatainak és 
hőseinek.

Nem egyszerűen múzeumként fog működni 
az intézmény. Legfőbb küldetése lesz a felnö-
vekvő generáció oktatása. Tervezzük, hogy a 
diákok rendkívüli történelem óra keretében 
ismerhessék meg azokat az eseményeket, ame-
lyek ma még hiányoznak a tankönyvekből.

A kistarcsai az egyetlen megmaradt inter-
náló tábor, a többit eltűntették a Föld színéről. 
Elemi kötelességünk, hogy mementót állítsunk 
az itt történtek emlékére. A fentiek megvalósí-
tása érdekében támogatókat kerestünk.

Az ügy érdekében létrehoztuk a Kistarcsai 
Internáltak Emlékéért Alapítványt (számla-
száma: OTP Bank 11742324-

29914603-00000000, képviselője: Vass Fe-
renc 06-70/546-19-299). A szervezet bármi-
lyen támogatást szívesen fogad.

(http://www.kistarcsaiemlekmuzeum.hu/)"
A túra Kistarcsa - Kerepes – Mogyoród 

– Gödöllő – Bag – Aszód – Hatvan – Hort 
– Atkár – Gyöngyöshalász – Gyöngyös – 

Mátrafüred, Mátraháza - Parád – Recsk tele-
püléseket érintette.

 Minden településen népes közönség 
várta a túra résztvevőit. Kistarcsa emlékla-
pot, pólót és emlékzászlót vitt ajándékba, a 
fogadó települések pedig egy-egy szalagot 
kötöttek az alapítvány zászlójára. A kerék-
páros túrát külön köszöntötte Vécsey Lász-
ló országgyűlési képviselő. Több helyen 
csatlakoztak a kerékpáros csapathoz, így 
a Kistarcsáról induló 36 biciklis Recskig 73 
főre egészült ki. A túra résztvevői között 
ott volt Vass Ferenc a Kistarcsai Internál-
tak Emlékéért Alapítvány elnöke, Dömötör 
Zoltán a Magyar Nemzetőrség  főparancs-
noka, Gacsáji Ádám az alapítvány alapító 
tagja, a képviselő-testületből Zsiák Péter 
(technikai kísérőként), Zsiák Balázs, az in-
tézmények vezetői és a Polgármesteri Hi-
vatal dolgozói. Több település vezetője egy 
rövidebb szakaszon elkísérte a túrázókat 
(Gémesi György Gödöllő polgármestere, 
Hort alpolgármestere, Bag jegyző asszo-
nya, Gyöngyöshalász polgármestere, Parád 
polgármestere és Vécsey László ország-
gyűlési képviselő) A fogadtatás mindenhol 
szívélyes volt. Hatvanban egy kicsit tovább 
időzött a csapat, ugyanis itt koszorút he-
lyeztek el Boldog Meszlényi Zoltán vérta-
nú püspök emléktáblájánál, aki Hatvanban 
született1892-ben és a kistarcsai internáló 
táborban halt meg 1951-ben. Anyagi támo-
gatásról biztosította az alapítványt Gödöl-
lő, Mogyoród, Bag, Aszód és Parád. (az in-
duláshoz 230 ezer forintot adtak, legtöbbet 
Gödöllő 100 ezer Ft) . A 110 km-es út végén 
a Recski Nemzeti Emlékparkba érkeztek a 
túra résztvevői, ahol átadták az ajándékba 
szánt Alapítványi zászlót és elhelyezték 
az emléktúra koszorúját. Az emlékpark-
ban Pócs István Recsk polgármestere kö-
szöntötte a résztvevőket, majd egy nagyon 
finom ebéddel vendégelte meg a kerékpá-
ros csapatot. A kerékpártúra biztonságát 
a Kistarcsai Rendőrőrs rendőrautója és a 
Delta Mentő Szolgálat egészségügyi csapa-
ta biztosította. A kerékpártúrát szervezte 
Szilárdi László, Klacsán Anett és Eniszné 
Sánta Ildikó.

 P.Gy.

A túrát teljesítő kerékpárosok 
a Recski Emlékparkban

Útban Kerepes felé

Vécsey László országgyűlési 
képviselő is köszöntötte a túrázókat

Gémesi György Gödöllő polgármestere egy 
szakaszon elkísérte a csapatot

Hatvanban Boldog Meszlényi Zoltán 
püspök emléktáblájánál

Pócs István Recsk polgármestere 
is felkötötte a szalagot

Recski Emlékmű
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Egy perces néma megemlékezéssel kezdődött április 24-én a locso-
ló bál, ugyanis az egyik klubtag Molnár Istvánné Hideg Vilma 74 
éves korában elhunyt. Ezt követően Lukács Lászlóné, Kati néni a 
bál háziasszonya köszöntötte a nyugdíjasokat. A szigorú, de min-
dig jókedvű Kati néni ebben az évben is eltekintett a locsolástól, 
mondván az a pár férfi nem győzné kölnivel. Természetesen a mű-
sor nem maradt el, amit a Szeretet Dalkör nyitott meg, majd egy 

szavalat követke-
zett, aztán Bőrön-

di Pista bácsi a bál zenésze (a város 
díszpolgára) erdélyi katonadalo-
kat énekelt. A Szeretet Trió – betegség miatt csak duó – Bőröndi 
Pista bácsi zenei kíséretével lépett fel őket a Rozmaring Népdalkör 
követte. A Rozmaring Színjátszó Kör minden egyes alkalommal 
külön humoros paródiával készül. A tavaly nagy sikert aratott „Ja-
maicai trombitás”-t közkívánatra ismét bemutatták a színjátszó-
sok. Szenes Iván szerzeménye örök sláger marad, éppen ezért Bod-
rogi Gyulát és Woith Ágit soha nem lehet elfelejteni. Így Csendes 
Mihályné (Annus néni) és Pecsenyiczki Mihályné (Marika néni) 
mókás előadása az Őszirózsa Nyugdíjas Klub TOP listás előadá-
sává lépett elő. A komoly és vidám produkciók után mindenki jó-

ízűen elfogyasz-
totta a vacsorát 
és este nyolcig 
abba sem hagy-
ták a táncos mu-
latozást. A 25 
éves klub tör-
ténetéhez még 
hozzátartozik, 

hogy Annus néni tavaly év végéig 
volt klubvezető. Január 1-jétől Páli Va-
léria vezetésével új elnökség vette át 
a stafétabotot. Legközelebb júniusban 
lesz összejövetelük – akkor juniálist 
tartanak. Polgár

Nyugdíjas locsoló bál
Most is jó hangulat volt

Már a múlt évtől hagyomány, 
hogy óvodánkban megrendezzük 
a föld napját, az idén Tölgyfa Óvo-
dánk is csatlakozott a program-
hoz.

Mottónk: „A legalkalmasabb időpont egy fa ültetésére húsz évvel 
ezelőtt volt.
 A második legalkalmasabb időpont most van.” (közmondás)
Kértük a szülőket, hogy gyermekükön ezen a napon legyen 
valami zöld színű ruha és hozzanak egy virágpalántát. A szülők 
ebben segítségünkre voltak és reggel a gyerekek zöld pólóban 
vagy nadrágban és virágpalántákkal érkeztek.
Faliújságainkra kiírtuk azt a tíz dolgot, amit megtehetünk kör-
nyezetünkért!

1. Kapcsold le a villanyt!
2. Vigyél magaddal környezetbarát szatyrot!
3. Menj biciklivel, vagy gyalog!
4. Használj újrahasznosítható flakont, üveget, papírt!
5. Kapcsold ki! Húzd ki!
6. Vegyél régiséget! 
7. Egyél kevesebb húst!
8. Zárd el a csapot!
9. Gyűjtsd szelektíven a hulladékot!
10. Ne szemetelj!

Tíz óráig csoportonkénti programokat szerveztünk:
- Atlaszok, térképek, csillagászati könyvek nézegetése.
- Vulkánkészítés (szódabikarbóna + ecet)
- Hulladék újrahasznosítása, terepasztal játék.
- Kavicsfestés
- Szelektív hulladékgyűjtés játék.
- Montázskészítés
- Naprendszer bolygóinak 

elkészítése
- Műanyagkupak mozaik.
- Szivárványkészítés (koc-

kacukor)
A közös udvari programot saj-
nos az eső megzavarta. A fa- és 
bokorültetést, virágpalántázást 
a szitáló esőben is megvalósítot-
tuk, gyönyörűek lettek, locsolni 
sem kellett.
Munkánkról a tornaterem mel-
letti faliújságra kitett rajzok, ké-
pek adnak a szülőknek ízelítőt.
Eredményességéről pedig 
szépen nyíló virágaink tanús-
kodnak.

Föld napja óvodánkban

Rozmaring Népdalkör

Konferált Lukács Lászlóné

A ˮJamaicai trombitásˮ

Bőröndi Pista bácsi és a két személyes Szeretet trió
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Nálunk a házon kívül végzett 
gondozói tevékenység díjmentes!

Tájékoztatjuk meglévő és leendő igénybevevő-
inket, hogy 2014. május 1-jétől a házi segítség-
nyújtás térítési óradíjának maximuma 960,- Ft-
ról 910,- Ft-ra csökkent.
A fizetendő térítési díj mértéke a jövedelem 
függvényében, sávosan emelkedik az alábbiak 
szerint:

Jövedelem Ft Házi segítségnyújtás, 
óra /1fő/Ft

0-37.000,- Ft-ig térítésmentes
37.001-40.000,- Ft-ig 227
40.001-42-750,- Ft-ig 318
42.751-53.000,- Ft-ig 364
53.001-70.000,- Ft-ig 455
70.001-90.000,- Ft-ig 591
90.001-114.000,- Ft-ig 728
114.000,- Ft felett 910

Igénybevétel feltételei:
Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskod-
ni:
elsősorban azon személyekről, akik otthonukban 
önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és 
róluk nem gondoskodnak, vagy munkanapokon 
napi 4 órában gondozónő biztosításával, térí-
tésmentesen azon családok részére, ahol három 
vagy annál nagyobb számú ikrek születnek, a 
gyermekek 1 hónapos korától 12 hónap időtar-
tamra.
A házi segítségnyújtást a megállapított gondo-
zási szükségletnek megfelelő időtartamban, de 
legfeljebb napi 4 órában kell biztosítani.
Igényelhető díjköteles szolgáltatások: segítség a 
napi takarításban, főzésben, fürdetés, etetés, 
pelenkázás, mentális gondozás, betegfelügyelet
Igényelhető díjmentes szolgáltatások: bevásár-
lás (napi, maximum 5 kg-ig), ügyintézés (pos-
ta, polgármesteri hivatal), gyógyszer felíratás, 
gyógyszer kiváltás
Bővebb felvilágosításért, nyomtatványért, ügy-
intézésért keressék kollégáinkat az Alapszol-
gáltatási Központban (2143 Kistarcsa, Batthyá-
ny u. 2/a., Csigaházzal szemben) nyitvatartási 
időben.
Településünkön 3 kolléganő látja el a gondozó-
női tevékenységet, akik várják az új gondozási 
igénnyel jelentkezőket a szabad kapacitásuk 
mértékéig. Alapszolgáltatási Központ 

Szeretettel várunk minden kedves kistar-
csai nyugdíjast az Alapszolgáltatási Köz-
pontban már működő Idősek Klubjába!
Jelen pillanatban 6 nyugdíjas tagunk van, 
akik szinte napi rendszerességgel jönnek 
hozzánk, s hasznosan töltik a délelőttjei-
ket. 
A csapat nagyon hamar összeszokott, jó a 
hangulat a klubban. A klubtagok segítik 
egymást, odafigyelnek egymásra, és jó 
kapcsolatot ápolnak egymással.

Amit biztosítunk:
kedves, barátságos, nyitott intézményt,
kreatív, csupa szív klubvezetőt, nyitott, be-
fogadó, vidám nyugdíjas társakat, támoga-
tó környezetet, családias hangulatot, kötet-
len beszélgetést, segítségnyújtás a hivatalos 
ügyek intézésében, nevetést, foglalkozáso-
kat, közös programokat, közös élményeket.

Ingyenes tematikus foglalkozások a klubta-
gok igényeinek figyelembe vételével:
Kézműves foglalkozás, zenehallgatás, 
filmklub, egyéb szabadidős-és memória-
fejlesztő tevékenységek /vetélkedők, tár-
sasjáték, segítő beszélgetés.
A szolgáltatást minden munkanapon 8-14 
óráig lehet igénybe venni. Várjuk klu-
bunkba további 4-10 fő kistarcsai nyugdí-
jas jelentkezését a szabad kapacitás függ-
vényében!

Érdeklődni Farkas Katalin klubvezetőnél 
lehet személyesen az intézményben (ér-
demes bejönni, „kipróbálni” a klubozást) 
vagy 06-28-742-083-as és 06-20-568-7627-es 
telefonszámon.

Szeretettel várunk minden kedves érdek-
lődőt!

Ezúton szeretnénk felhívni a 65. életévét be-
töltött kistarcsai lakók figyelmét a JELZŐ-
RENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
szolgáltatásunkra, melyet újabb 5 fő részére 
tudunk elérhetővé tenni.
A szolgáltatás lényege
Az igénybevevő, egy részére biztosított jel-
zőkészüléken keresztül jelezhet, ha egész-
ségügyi problémája van, s nincs a közelében 
olyan személy, aki segíthetne Pl.: rosszullét, 
fájdalom, elesés esetén. A jelzés beérkezését 
követően – maximum 30 percen belül – a 
MULTI ALARM Zrt. ügyeletese az Alapszol-
gáltatási Központ gondozójával a helyszínre 

érkezik, hogy segítséget nyújtson a bajban.
A szolgáltatás térítési díja
Kistarcsa Város Önkormányzatának 
34/2011. (VIII.29.) sz. önkormányzati rende-
lete szerint, ha a családban az egy főre eső 
jövedelem nem haladja meg a 85.500,- Ft-ot 
havonta, akkor a szolgáltatás igénybevétele 
térítésmentes, 85.500,- Ft feletti jövedelem 
esetén 65,- Ft/nap.
A szolgáltatás igénylése
Kérelem adatlap kitöltésével (adatlap besze-
rezhető az Alapszolgáltatási Központban, 
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 2/a, Csigaházzal 
szemben), háziorvosi igazolással, a szük-

séges dokumentumok bemutatása mellett. 
Várjuk az érdeklődők, igénylők jelentkezését, 
a szabad kapacitás erejéig az Alapszolgálta-
tási Központban nyitvatartási időben (hétfő 
és szerda: 08.00-18.00, kedd: 08.00-16.00, csü-
törtök-péntek: 08.00-14.00), vagy elérhető-
ségeink valamelyikén (e-mail: alapszolg@
digikabel.hu, telefonszám: 06-28-742-083).

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
szolgáltatás igénybevétele nagyban hozzájá-
rulhat az Ön biztonságérzetének növelésé-
hez, csekély anyagi ráfordítás mellett a nap 
24 órájában!

Alapszolgáltatási Központ

Biztonságban akár egyedül is!

Térítésmentes vagy alacsony napidíjak a jövedelem függvényében:
Havi jövedelem Térítés mértéke Fizetendő térítési díj/nap

0-90.000,- Ft 30% 20,- Ft
90.000,- 114.000,- Ft 50% 35,- Ft

114.000,- 100 % 70,- Ft

Nyugdíjasok jelentkezését várjuk az Idősek Klubjába!

2014. május 1-jétől kevesebbe kerül a szociális étkeztetés!
Tájékoztatjuk meglévő és leendő igénybevevőinket, hogy 2014. május 1-jétől a szociális 
étkeztetés keretein belül átlagosan 20,- Ft-tal csökken egy adag étel térítési díja.
Igénybevétel feltételei:
Étkeztetés keretében az 
Alapszolgáltatási Központ 
azoknak a szociálisan rá-
szorult személyeknek leg-
alább napi egyszeri meleg 
étkeztetéséről gondosko-
dik, akik azt önmaguk, 
illetve eltartottjaik részére 
tartósan vagy átmeneti 
jelleggel nem képesek biz-
tosítani.

Az egészségügyi álla-
potra és az ebéd házhozszállításának szükségességére vonatkozóan a kérelmező házior-
vosának igazolása szükséges az intézményvezető által rendszeresített nyomtatványon.

Az étel általában 3 fogásos (leves, főétel, gyümölcs, sütemény vagy csoki), s a Városi 
Konyhán készítik el.

Bővebb felvilágosításért, nyomtatványért, ügyintézésért keressék kollégáinkat az 
Alapszolgáltatási Központban (2143 Kistarcsa, Batthyány u. 2/a., Csigaházzal szemben) 
nyitvatartási időben. Várjuk jelentkezésüket! Alapszolgáltatási Központ 

A fizetendő térítési díj mértéke a jövedelem függvényé-
ben, sávosan emelkedik az alábbiak szerint:

Jövedelem Ft Étkezés, br. Ft/adag Szállítás/cím
0-37.000,- Ft-ig térítésmentes térítésmentes

37.001-40.000,- Ft-ig 149,- Ft 27.- Ft
40.001-42.750,- Ft-ig 209.- Ft 38.- Ft
42.751-53.000,- Ft-ig 239.- Ft 44.- Ft
53.001-70.000,- Ft-ig 298- Ft 55.- Ft
70.001-90.000,- Ft-ig 388.- Ft 71.- Ft
90.001-114.000,- Ft-ig 478.- Ft 88.- Ft

114.000,- Ft felett 597.- Ft 110.- Ft
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 HARMÓNIA 
Tánc- és 

művészeti 
tábor 5 éves 

kortól 
Helye: Kistarcsa, Eperjesi u. 
19.  (volt Szent István ált. 
isk.)   
 

Ideje: 2014. 

június 21-25. 
8:00-17:00 óráig 

Minden egy helyen ami a színpadi tánchoz, 
magabiztos és harmonikus megjelenéshez kell. 

 táncelőkészítő 
gimnasztika és 
klasszikus balett  

 modern és 
musical tánc 

 euritmia, színjátszás 

 akrobatika 

 lovaglás 

 kézműves 
foglalkozások 

Jelentkezni lehet a www.prima-harmoniatanc.gportal.hu honlapon levő 
jelentkezési lap kitöltésével és 5.000 Ft előleg befizetésével lehet 

június 16-ig a táncórákon vagy a villamveronika@gmail.com email címen! 
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A programokat korosztálytól 
függően alakítjuk. A csoportok min. 

8 főtől indulnak! 

A tánctábor díja étkezéssel : 25.000 
Ft, mely tartalmazza a teremdíjat, a 

tanárok óradíját, és a szabadidős 
programokat is tartalmazza, további 

kedvezmények a jelentkezési lapon 
olvasható. 

 



KISTARCSAI HÍRADÓ  KÖZÉRDEKŰ 13

Nyári táborok Kistarcsán
Tudjuk, hogy a nyári táborokon való részvétel meglehetősen költ-
séges. A jelentős anyagi megterhelés sok családnak okoz nehézsé-
get, különösen a többgyerekesek esetében. Ezért gondoltuk, hogy 
lehetőséget biztosítunk felső tagozatos és középiskolás diákok 
egy-egy hetes napközis táboroztatására.

A táborok helyszíne a Civilházban, a KIKE által bérelt helyiség-
ben lesz. A programok reggel 8 órától délután 5 óráig tartanak. 
A részvételi díj fedezi a helyben fogyasztott reggeli és a Nosztal-
gia Étteremben felszolgált ebéd költségét. 

A táborok megvalósításában résztvevők fizetség nélkül, önkén-
tesként tesznek eleget az általunk felkért tevékenységnek.

A reggeli és az ebéd között naponta két előadásra kerül sor. A té-
mák összeállításánál és az előadók felkérésénél szem előtt tartjuk, 
hogy érdeklődésre számot tartók legyenek, amellett bizonyos 
szinten pályaorientációs kihatással is szolgáljanak. A végleges 
programot később állítjuk össze, a jelentkezők összetételét – kor-
osztály, fiúk-lányok aránya – is figyelembe véve, de előzetes egyez-
tetés alapján, íme, néhány a tervezetből: vakon élni, különleges 
hegyi túrázás, kézműves faragások, vadászat, éneklés, orchideák, 
logikai játékok és természetesen szerepel a Kistarcsai Kulturális 
Egyesület tevékenységének bemutatása is.

Ebéd után – kirándulás gyanánt – Kistarcsa nevezetességeivel 
fogunk ismerkedni, úgy mint a volt internálótábor a Terebess Cen-
ter, a Lengyel Kert, a Deres Lovasudvar… Amennyiben az időjárás 
megengedi, egy túra is fog szerepelni az elfoglaltságban, mégpe-
dig a Kistarcsa határában található Tábor-hegyre.

A felső tagozatosok időpontja június 30. és július 4. között, a kö-
zépiskolásoké július 14. és 18. között lesz. A részvételi díj mindkét 
esetben 8000 Ft.

A jelentkezéseket időrendben vesszük figyelembe.
Jelentkezési lap a www.kike.hu honlapról letölthető.
Információ: 28/470-926, kike@kike.hu – Kereszti Ferenc

Hunnia tábor
2014. július 20-27-ig.

Szobon, a Malomvölgyi táborban ismét életre keltjük ősi hagyomá-
nyainkat egy 8 napos családi- és gyermektábor keretében.

Elszállásolás 4 ágyas faházikókban, napi háromszori étkezés-
sel, szervezett közös programokkal.

Ízelítő a programokból
SzertűzgyújtáS, a tábor törvényeinek elfogadáSa-SzövetSégkötéS

Íjászat, botozás, szablyavívás, ostorozás, birkózás, csatakereszt 
dobás megismerése, gyakorlása 
Baranta harcművészet bemutató
Harmatonjárás, fényköszöntés

Nyílvessző készítés, festés
Fürdés, vízi csata

Láda kincseinek megtalálása
Térkép készítés iránytű segítségével 
Számháború, éjszakai bátorságpróba

Rovásleletek keresése, szellemi vetélkedők
Magyarország kirakása, kövekből rendhagyó történelemóra
Kézműves napok: pólófestés, gipszkiöntés és festés, hímzés

Virrasztás a csillagos ég alatt, beszélgetés a csillagokról
Kirándulás, kőzet-, növény- és gombaismeret
Népi játékok, népmesék eljátszása, táncház

Gyógynövényismeret, szedés és teafőzés
Közös éneklés, zene a tábortűz mellett

Hétpróba, törzsi címek elnyerése
Vezérválasztás, pajzsra emelés

Bővebb információ: www.magyarokboltja.hu honlapon. 
Jelentkezni a 06/70-605-2379 vagy a garami@vnet.hu e-mail címen

június 30-ig, és a részvételi díj 50%-nak befizetésével lehet

Érettségik után és előtt
Beiratkozás az esti tagozatos gimnáziumba

Kistarcsán immár ötödik alkalommal 
bonyolítjuk le az esti tagozatos gimnázi-
umban tanuló diákok érettségi vizsgáit. 

A város egyetlen gimnáziumi képzést 
nyújtó intézménye továbbra is igyekszik 
a lakosság érettségi bizonyítvány meg-
szerzésére irányuló igényeit kielégíteni. A jogszabályi változások 
nyomán már a 16. életévüket betöltött tanulni vágyók is jelentkez-
hetnek e képzési formára.

Intézményünkben hetente csak két alkalommal, hétfőn és szer-
dán van tanítás. Szükség is van erre a tömör időbeosztásra, hiszen 
a diákok zöme a tanulás mellett dolgozik, sok esetben anyaként, 
apaként próbál nap, mint nap helytállni a munkahelyén és megke-
resni a család fenntartásához szükséges anyagiakat.

Iskolánk a Budakalász Gimnázium tagiskolájaként 2007-ben 
kezdte meg működését Kistarcsán. Jelenleg három évfolyamon 
közel 120 tanulónk van. 

Diákjaink többsége Kistarcsáról és környékéről jár be, de sokan 
érkeztek hozzánk Budapest, Mogyoród, Isaszeg és Gödöllő tele-
pülésekről is. 

Idén is közel harminc diákunk jelentkezett vizsgára, ami mu-
tatja az érettségi bizonyítvány megszerzésére irányuló töretlen 
érdeklődést.

A végzősök május 5. napján a magyar nyelv és irodalom írásbeli 
vizsgájával kezdték meg az idei érettségi vizsgaidőszakot. A cikk 
megjelenésekor már túl lesznek valamennyi írásbeli vizsgájukon, 
s a június közepi szóbeli vizsgáikra készülnek.

Gimnáziumunkban a kötelező érettségi tantárgyak mellett 
még informatikát, földrajzot, biológiát, kémiát és fizikát tanítunk. 
Az oktatás délután háromtól este nyolc óráig tart. Az itt dolgozó 

pedagógusok nagy tapasz-
talatokkal rendelkeznek a 
felnőttképzésben, szaktu-
dásuk, odaadásuk és rugal-
masságuk a siker záloga.

Az esti tagozatos gim-
náziumunk tandíjmentes 
formában működik, a jog-
szabályoknak megfelelően 
diákjaink számos kedvez-
ményre jogosító diákigazol-

ványt igényelhetnek, a huszadik életévüket be nem töltött tanulók 
kérhetik a családi pótlék folyósítását is. 

A következő tanévre is várjuk a jelentkezőket, akiket előzetes ta-
nulmányaik alapján 1-3 éves képzésekre tudunk felvenni. A nyár 
eleji beiratkozás helyszíne a Simándy József Általános Iskola épü-
lete, időpontjai pedig május 19-től június 11-ig, hétfőn és szerdánk-
ként 17-19.00 óra között. Beiratkozást augusztusban is fogunk tarta-
ni, a tanulni vágyókat ekkor is szívesen látjuk és várjuk!

A gimnáziumunkkal kapcsolatban felmerülő kérdéseikre a 
06-30/637-9756-os telefonszámon vagy a komlosia@citromail.
hu e-mail címen keresztül kaphatnak válaszokat. Intézményünk 
a zsófialigeti HÉV-megálló mellett található, a Volán menetrend 
szerint közlekedő járataival pedig a Kistarcsa, Vendéglő megálló-
helytől közelíthető meg.

Szeretettel várjuk leendő új diákjainkat a kistarcsai tagintézmé-
nyünkbe a 2014-2015-ös tanévre!

Komlósi Ákos Tagintézmény-vezető

	  

	  

FIGYELEM! MUNKÁT KÍNÁLUNK!!
Folyamatos munkát és pontos elszámolást biztosító 
gyerekruha gyártó cég 2-5 fős varrócsoportokat 
keres pontos, precíz munkára. Érdeklődés: Nagyné 
Rácz Henrietta 30/395-1440, gyartas@mikka.hu
Termelői méz kapható! Kistarcsa, Holló u. 19. Tel: 
06-30-869-5261 

Helyi vállalkozó kertépítést, térkövezést, automata 
öntözőrendszer kiépítését vállalja garanciával. Tel.: 
06-20 9424-269
Szolgáltatás
Energetikai tanúsítás gyorsan, olcsón, szakszerű-
en. Megtakarítás megtervezése, műszaki vezetés, 
építőmérnök 20- 58-36-835

 APRÓHIRDETÉS



A XXII. Nyuszi Kupa úszóversenyen áp-
rilis 12-én 230 versenyző állt a rajtkőre a 
Városi Tanuszodában. Sokan neveztek 
Kistarcsáról a Simándy József Általá-
nos Iskolából is. Egy hónappal ezelőtt 
megígértük, hogy részletesen megírjuk 
a simándysok sikereit, külön kiemelve a 
jobb helyezést elért tanulókat. A versenyen 
hat korosztálynak - 5 éves kortól egészen 
a 10 éves korig, fiúknak és leányoknak - 
hirdettek úszóversenyt. Négy számban 
versenyeztek a gyerekek – 25 m-es gyors-
úszásban, 25 m-es hátúszásban, 25 m-es 
mellúszásban és pillangóúszásban (ez a 
kilenc és a tíz éveseknél volt meghirdetve) 
mérhették össze az erejüket. A Nyuszi Ku-
pát a legtöbb versenyzőt felvonultató (51 
fő) Simándy József Általános Iskola csapa-
ta nyerte Veresegyház előtt (34 fő). 
Egyéni eredmények
2006. fiúk

Maczó Levente (gyors, hát, mell: 1. he-
lyezés!)
Kiss Boldizsár (gyors)
Légrády – Simon Bálint (hát)
Varga Lili (gyors, hát)

2005. lányok
Vereszki Melinda (gyors, hát, mell)

Demény Eszter (gyors, hát mell)
Dankovics Dominika (gyors, hát 5. 
hely, mell 6. hely)
Sinkó Melinda (gyors, hát)

Edényi Nóra (hát)
Kókai Edit (hát)
Szabó Kinga (hát)
Földes Luca (hát)

fiúk
Varjas Gábor (gyors 5. hely, hát)
Szabó István (gyors, hát)
Tábori Dániel (gyors, hát)
Demeter Ádám (gyors, hát)
Váradi Marci (gyors, hát)
Vajvoda Levente (gyors, hát)
Juhász Áron (hát)

2004. lányok
Vágó Réka (gyors, hát, mell)
Győrfi Zsófia (gyors, hát, mell)
Sárközi Ildikó Lina (gyors, hát)
Kopornyik Veronika (hát, mell)
Adamcsek Fanni (hát)
Jutasi Villő (hát)
Busa Emma (mell 6. hely) 

fiúk
Molnár Bálint (gyors 6. hely, hát 5. hely, 
mell)
Balázs Bence (gyors, hát)
Légrády-Simon András (hát)

2003. lányok
Zámba Fanni (gyors 2. hely, hát 6. hely, 
pillangó 2. hely, mell)
Vereszki Nóra (gyors 3. hely, mell 6. 
hely, pillangó 5. hely, hát)
Szauter Rebeka (gyors)
Kismarton Réka (gyors, hát, mell, pillangó)

Salah Laouar Silia (gyors, hát, mell)
Kiss Boglárka (gyors)
Kovács Lili (hát)

fiúk
Vas Levente (gyors, hát, mell, pillangó)
Pesztericz Márton (gyors, hát, mell)
Lesták András (gyors, hát, mell)
Nagy Barnabás (gyors, hát, mell)
Farkas Gábor (gyors, mell)
Leibinger Bence (Mell 3. helyezés, 
gyors, hát, pillangó)

2002. lányok
Józsa Bernadett (gyors 6. hely, hát, mell, 
pillangó)
Dankovics Dorina (hát 6. hely, pillangó 
6. hely, gyors, mell)
Adamcsek Flóra (gyors)
Sárközi Boróka (gyors, hát)

fiúk
Juhász Benedek (hát 3. hely, gyors, mell, 
pillangó)
Fodor Samu (mell 3. hely, gyors, hát, 
pillangó)
Vajvoda Bálint (gyors, hát, mell, pillan-
gó)
Orlovity Patrik (gyors, hát, mell)
Soltész Dávid (gyors, hát)
Csepregi Márk (gyors, hát, mell)
Puszti Mátyás (mell)

Minden résztvevőnek gratulálunk!

Jávor Mária

VÁROSBAN TÖRTÉNT KISTARCSAI HÍRADÓ14

A IV. Kistarcsai Édességnapon április 
26-án egész napos rendezvény várta az 
érdeklődőket. A Szekeres Park és Piacon 
két helyszínen koncentrálódtak a progra-
mok. Az egyik a szabadtéri színpad volt, 
a másik pedig az új cukrászda. (A régi he-
lyére a hentes üzlet került, az új cukrász-
da pedig a játszótérre épült.) A színpadon 
reggel kilenctől este nyolcig folyamatos 
műsor szórakoztatta az érdeklődőket. 
Fellépet a Pannónia Néptáncegyüttes, a 
Harmónia Táncklub, a kerepesi Kisvirág 
Tánccsoport, a Monó Manó zenekar és 
a PEDROFON együttes, de a gyerekek 
nagy örömére bohóc show, lufi hajtoga-

tás és körhintázás is szerepelt a prog-
ramban. A nap házigazdája Klausmann 
Viktor egykori televíziós műsorvezető 
volt. A másik program, a süteményver-
seny az új cukrászdában zajlott. A sütiket 
már délelőtt hozták a lelkes háziasszo-
nyok, de volt aki csak ebéd után szaladt 
a cukrászdába. A sütemények között volt 
műgonddal elkészített torta, muffin, kré-
mes, töltött aprósütemény, pite. A három-
tagú zsűri nehéz helyzetben volt, mert 
volt mit kóstolni és nehéz volt dönteni. 
Végül az aranyérmet 
egy epres torta kapta, 
készítője Mátyás Enikő 
volt. A második helye-
zett rumos-diós kocka 
éppen hogy csak leszo-
rult az első helyről, ezt 
a finomságot Hőnisné 
Imre Éva készítette (ta-
valy ő nyert). Harmadik 
helyezést Simoncsik 
Hanga ért el oreos sajt-
tortájával. Egyébként 
minden nevező értékes 
díjat vehetett át. Az új 
cukrászdában verse-

nyen kívül finom süteményeket, olasz 
kávét és kézzel készített fagyit kínáltak a 
vendégeknek. Délben a Magyaros kony-
ha előtti téren grillbemutatót tartottak, itt 
hurkát és kolbászt kóstolhattak az érdek-
lődők.

A rendezvény bevételét - az eladott sü-
teményekből befolyt összeget - a Simándy 
Általános Iskola Alapítványának ajánlotta 
fel a Szekeres Park tulajdonosa Szekeres 
Dávid. Az 56 ezer forintot a tanévzárón ad-
ják át az iskolának. P.Gy.

Nyuszi Kupa résztvevői, eredmények

Nagy közönség sikere volt a IV. Édességnapnak 
A meghirdetett verseny jótékony célú volt
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 Katolikus

 Református

Boldog Gizella királynő, Szent István felesége – Ünnepe: május 7.

Áldozócsütörtök

Bajor hercegnő, 980 körül született. A magya-
rok első királynője. A bencés nővérek gon-
dos nevelésében részesült. Mélyen vallásos 
lelkületű volt, kolostorba akart lépni. Géza, 
magyar fejedelem, megkérte kezét István fia 
számra, ő pedig igent mondott. 

A házasság ellen tiltakozott nagynénje, 
Gerberga apátfőnöknő. Helytelennek tartot-
ta, hogy politikai okok miatt a „barbár her-
cegnek” adják unokahúgát. Hiába igazolták, 
hogy István már jó keresztény, és ígéretet 
tett egész népe megtérítésére. Gizella apja, 
Henrik bajor herceg meghívta Istvánt Bajor-
országba. István már az első találkozásnál 
lefegyverezte a „harcias” apátnőt, az előkelő, 
udvarias viselkedésével. De az apátfőnöknő, 
– a krónikás írása szerint, – még egy próba elé 
állította Istvánt. Hosszú ideig halogatta Gizel-
la és István találkozását. Majd úgy rendezte, 
hogy István a kolostorban lássa meg először 
Gizella hercegnőt, amikor egy szobor előtt 
imádkozik. Kíváncsi volt, hogyan viselkedik 
a „barbár herceg.” István letette fegyverét, 
csendben odament Gizella mögé, meghajolt a 
szobor előtt, és megvárta, míg Gizella befejezi 
imáját. Ezen önuralom láttán az apátfőnöknő 
feladta a további harcot. 

Szent Adalbert püspöknek is nagy szerepe 
volt, hogy e házasság megvalósulhatott. Meg-
győzte Gizellát, hogy Istennek jobban tetszik, 
ha közreműködik egy barbár nép megtéríté-

sében, mintha kolostori elvonultságban él. 
A világra szóló menyegző után, sok bajor 

herceg és lovag a Duna hátán hajózva, az ak-
kori Magyarország fővárosába, Esztergomba 
kísérte az ifjú párt. Gizella a nagy európai nők 
nyomába lépve segítette a magyar nép megté-
rítését. Városa Veszprém volt, ahol templomot 
és apácazárdát építtetett. Az ő feladata volt, 
hogy a bajor és a magyar udvarhölgyekkel 
és a veszprémi apácákkal együtt, a megépült 
templomok részére egyházi ruhákat készítse-
nek. Nagyon szépen vart és hímzett. 

Gizella példás feleség volt. Többször elkí-
sérte férjét nehéz ellenőrző útjára. Fáradhatat-
lan volt a jótettek gyakorlásában. Nemcsak a 
kezét, de a szívét is megnyitotta a szegények-
nek. Vallásgyakorlat terén is példaadó volt. 
A krónikás dicséri szelídségét, bőkezűségét, 
és vendégszeretetét. Imre fia halála után visz-
szavonult. István férjének halála után, pedig 
már csak Istennek élt. Anyai és hitvestársa 
fájdalmát hősiesen viselte. 

Gizella, mint özvegy királyné sok méltat-
lanságot viselt el, Orseolo Péter és Aba Sámu-
el, magyar uralkodók idejében. Szomorúság 
és üldöztetés ideje következett. Igazságtalan 
bánásmódban részesült az özvegy királynő. 
Pénzében megrövidítették, és fogságba is ve-
tették. Beszámíthatatlanság ürügyével vették 
el javait. Ugyanis özvegysége alatt még pa-
zarlobban gyakorolta a jótékonyságot, mint 

azelőtt. Ezért gondnokság alá helyezték. Péter 
fogságából a magyar rendek szabadították ki, 
akik Pétert elűzték, Aba Sámueléből, pedig 
azok a bajor lovagok, akik Pétert másodszor 
trónra segítették. Gizella türelmesen viselte 
a sérelmeket. Végül 48 év után visszatért ha-
zájába a bajor lovagokkal. Itt megvalósíthatta 
fiatalkori tervét, a bencések kolostorába ment, 
melyet bátyja a megboldogult Szent Henrik 
alapított. Két év múlva a kolostor apátnője lett. 

Szerzetesnői életéből alig maradt feljegy-
zés. De még a gyér források is kiemelik, mi-
lyen részvéttel volt mindenki iránt, aki bajba 
jutott. A zárda vezetésében szerény volt, nő-
vértársait értékelte, és szeretettel kormányoz-
ta. Nehézségeket, szomorúságot türelemmel 
viselte, idős kora ellenére testi önmegtagadá-
sokat, és böjtöket is vállalt. A rendi iskolában 
gondoskodott több előkelő bajor lány hívő 
neveléséről. Nővértársait is szeretettel oktatta 
szóval és főleg példával. 

Gizella királynét Magyarországon és Ba-
jorországban már a 12. században szentként 
kezdték tisztelni. Első életírója, Bergamoi Fü-
löp szerint bámulatra méltó csodatételei miatt 
a nép halála után szentként kezdte tisztelni. 
Hivatalos boldoggá nyilvánítása iránt csak 
1911-ben indult meg a mozgalom. A magyar 
történelemnek egyetlen nőalakja sem tett any-
nyit népünkért, mint ő. 

Somlai József nyugdíjas plébános

„…veletek vagyok minden napon a 
világ végezetéig!” (Máté 28, 20)

Jézus mennybemenetelének ünnepe. 
Húsvéti feltámadása után még 40 na-
pon át megjelent a tanítványoknak, 
erősítette hitüket, megbizonyította, 
hogy Ő él. Majd a 40. napon ezt ol-
vassuk Máté evangéliumában: „Jézus 
hozzájuk (tanítványaihoz) lépett és így 
szólt: „Nekem adatott minden hatalom 
mennyen és földön. Menjetek el tehát, te-
gyetek tanítványokká minden népet, meg-
keresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a 
Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy 
megtartsák mindazt, amit én parancsoltam 
néktek, és íme, én veletek vagyok minden 
napon a világ végezetéig!” (Mát 28,18-20) 
Ez Jézus úgy nevezett „missziói paran-
csa”, mellyel földi szolgálatát lezárta, 
tanítványait pedig megbízta a munka 
folytatásával, az evangélium hirdeté-
sével. Őket küldte el arra a feladatra, 
hogy hirdessék az evangéliumot, ta-
nítsák és vezessék az embereket Isten 
útjára. 

Az áldozócsütörtöki események 
folytatását Márk evangélista így írja le: 
„Az Úr Jézus pedig miután ezeket mondta 
nekik, felemeltetett a mennybe és az Isten 
jobbjára ült.” (Márk 16,19-20)

Elhagyta-e Jézus ezt a világot? Sem-

miképpen nem. Sőt, immár nem egy 
országhoz, helyhez kötve él, hanem 
mindenki számára közel. Áldozócsü-
törtök nagy örömhíre éppen az, hogy 
Jézus lélekben elérhető bárhol, bárki 
számára, aki keresi Őt. Áldozócsütör-
tök óta Jézus közel van bármelyikünk 
számára, ha megnyitjuk előtte szívün-
ket és engedelmeskedünk szavának. 
A Heidelbergi Káté 47. kérdés-felelete 
így fogalmazza ezt meg: 

„Nincsen-e velünk Krisztus mind e vi-
lág végezetéig, amint azt nekünk megígér-
te? Krisztus valóságos ember és valóságos 
Isten. Emberi természete szerint nincs 
többé a földön, de istenségére, fenségére, 
kegyelmére és Lelkére nézve soha sem tá-
vozik el tőlünk.”

Számos országban munkaszüneti 
nap az áldozócsütörtök. Hazánkban is 
évszázadokon át áldozócsütörtökön tar-
tották a konfirmációt, majd 10 napra rá, 
pünkösdkor, vettek a konfirmáltak elő-
ször úrvacsorát a gyülekezettel.

Sajnos jelenleg munkanap ez az 
egyházi ünnepünk. 

Áldozócsütörtökön este 6 órakor 
ünnepi istentiszteletre hívjuk a gyü-
lekezetet, hogy az Ige hallgatásával 
szenteljük meg Jézus mennybemene-
telének napját.

 Riskó János református lelkész

Ünnepeink: A konfirmáció 
június 1-én a 10 órai istentiszteleten lesz.

Pünkösd vasárnapján (június 8.) és hétfőjén 
megterítjük az úrasztalát.

Jubiláló hajdani konfirmandusok Kérjük azokat 
a testvéreket, akik 10, 20, 30, 40,50, 60, 70 eszten-
dővel ezelőtt konfirmáltak, hogy előre jelentkez-
zenek, mert emléklappal szeretnénk megajándé-
kozni a jubilálókat. Kérjük, az istentisztelet előtt a 
gyülekezeti terembe jöjjenek, hogy együtt vonul-
junk be a templomba. Szeretettel várjuk azokat is, 
akik nem a mi gyülekezetünkben konfirmáltak 
a felsorolt időszakban, de szeretnék megerősíte-
ni Isten iránti elkötelezettségüket, konfirmációi 
ígéretüket.

A Biblia szavaival bátorítok mindenkit: „Légy 
hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját” (Je-
lenések 2,10.)

Kovács Zoltán 
alapító lelkész családját 

péntekre hívtuk meg.



HIRDETMÉNY KISTARCSAI HÍRADÓ16

A ÉS K KFT 2143 KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 56. iparűzési adó  4 806 800,00 
A ÉS K KFT 2143 KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 56. összesen  4 806 800,00 
ARNOLD-KOKO KFT 
"kt.a."

1131 BUDAPEST JÉGGYÁR UTCA 11. II/7. iparűzési adó  270 600,00 

ARNOLD-KOKO KFT 
"kt.a."

1131 BUDAPEST JÉGGYÁR UTCA 11. II/7. gépjárműadó  455 400,00 

ARNOLD-KOKO KFT 
"kt.a."

1131 BUDAPEST JÉGGYÁR UTCA 11. II/7. összesen  726 000,00 

BÁRDI WORK KFT 
"f.a."

1141 BUDAPEST JESZENÁK J.U.88. iparűzési adó  798 650,00 

BÁRDI WORK KFT 
"f.a."

1141 BUDAPEST JESZENÁK J.U.88. összesen  798 650,00 

BELLUS BÚTOR 
FAIPARI KFT

2143 KISTARCSA KÁPOLNA UTCA 44/B. iparűzési adó  625 500,00 

BELLUS BÚTOR 
FAIPARI KFT

2143 KISTARCSA KÁPOLNA UTCA 44/B. összesen  625 500,00 

BER-GA BAU KFT 
"f.a."

1165 BUDAPEST HUNYADVÁR UTCA 61. iparűzési adó  1 413 750,00 

BER-GA BAU KFT 
"f.a."

1165 BUDAPEST HUNYADVÁR UTCA 61. összesen  1 413 750,00 

BERTA ISTVÁN 2143 KISTARCSA BAROSS GÁBOR U. 50. LC. gépjárműadó  314 600,00 
BERTA ISTVÁN 2143 KISTARCSA BAROSS GÁBOR U. 50. LC. összesen  314 600,00 
BIG-BAU UNIO KFT 
"kt.a."

2143 KISTARCSA THÖKÖLY UTCA 1. iparűzési adó  445 650,00 

BIG-BAU UNIO KFT 
"kt.a."

2143 KISTARCSA THÖKÖLY UTCA 1. gépjárműadó  41 239,00 

BIG-BAU UNIO KFT 
"kt.a."

2143 KISTARCSA THÖKÖLY UTCA 1. összesen  486 889,00 

BÍRÓ LÁSZLÓ ERNŐ 2143 KISTARCSA BATTHYÁNY U. 07.C. 
TT 19.

gépjárműadó  503 941,00 

BÍRÓ LÁSZLÓ ERNŐ 2143 KISTARCSA BATTHYÁNY U. 07.C. 
TT 19.

összesen  503 941,00 

CAN YANG KFT "v.a." 1042 BUDAPEST KASSAI UTCA 9. VI. 
EM. 40.

iparűzési adó  298 050,00 

CAN YANG KFT "v.a." 1042 BUDAPEST KASSAI UTCA 9. VI. 
EM. 40.

összesen  298 050,00 

CARTAPHILUS 
KIADÓ KFT.

7630 PÉCS ÜSZÖGI-KISMERDŐ 
UTCA 1.lev.cim

iparűzési adó  1 809 000,00 

CARTAPHILUS 
KIADÓ KFT.

7630 PÉCS ÜSZÖGI-KISMERDŐ 
UTCA 1.lev.cim

összesen  1 809 000,00 

CF-BAU KFT 2144 KEREPES SZABADSÁG ÚT 117. iparűzési adó  504 550,00 
CF-BAU KFT 2144 KEREPES SZABADSÁG ÚT 117. összesen  504 550,00 
DAUBER 2000.
ÉPITŐIP.KER. SZ.BT

2142 NAGYTAR-
CSA

ÁRPÁD FEJEDELEM U. 7. iparűzési adó  338 100,00 

DAUBER 2000.
ÉPITŐIP.KER. SZ.BT

2142 NAGYTAR-
CSA

ÁRPÁD FEJEDELEM U. 7. gépjárműadó  163 966,00 

DAUBER 2000.
ÉPITŐIP.KER. SZ.BT

2142 NAGYTAR-
CSA

ÁRPÁD FEJEDELEM U. 7. összesen  502 066,00 

DEK-LA-VILL KFT 2143 KISTARCSA RAKTÁR KRT 5. iparűzési adó  1 977 400,00 
DEK-LA-VILL KFT 2143 KISTARCSA RAKTÁR KRT 5. összesen  1 977 400,00 
DUDA PÉTER 2143 KISTARCSA RÁKÓCZI KÖRÚT 2. gépjárműadó  224 848,00 
DUDA PÉTER 2143 KISTARCSA RÁKÓCZI KÖRÚT 2. összesen  224 848,00 
FEKETE GYöRGY 2143 KISTARCSA RóZSA U. 45. gépjárműadó  361 050,00 
FEKETE GYöRGY 2143 KISTARCSA RóZSA U. 45. összesen  361 050,00 
GAL-BAU 2005 BT 2143 KISTARCSA BATTHYÁNY U. 10. iparűzési adó  946 595,00 
GAL-BAU 2005 BT 2143 KISTARCSA BATTHYÁNY U. 10. összesen  946 595,00 
GÉMESIKER KFT 2143 KISTARCSA DR. TIBOLD JÓZSEF 

UTCA 34/B
iparűzési adó  203 100,00 

GÉMESIKER KFT 2143 KISTARCSA DR. TIBOLD JÓZSEF 
UTCA 34/B

gépjárműadó  13 524,00 

GÉMESIKER KFT 2143 KISTARCSA DR. TIBOLD JÓZSEF 
UTCA 34/B

összesen  216 624,00 

GLAITZÁR LAJOS 2143 KISTARCSA SZÉCHENYI U. 43. gépjárműadó  1 088 640,00 
GLAITZÁR LAJOS 2143 KISTARCSA SZÉCHENYI U. 43. összesen  1 088 640,00 
HÓRUSZ INGATLAN 
KFT

2112 VERESEGY-
HÁZ

HUSZÁR U. 1. 1/4. iparűzési adó  357 751,00 

HÓRUSZ INGATLAN 
KFT

2112 VERESEGY-
HÁZ

HUSZÁR U. 1. 1/4. összesen  357 751,00 

INTERTÁRS 2005. 
KFT "f.a."

2143 KISTARCSA RAKTÁR KRT. 5. iparűzési adó  574 600,00 

INTERTÁRS 2005. 
KFT "f.a."

2143 KISTARCSA RAKTÁR KRT. 5. gépjárműadó  207 000,00 

INTERTÁRS 2005. 
KFT "f.a."

2143 KISTARCSA RAKTÁR KRT. 5. összesen  781 600,00 

KÉRI ZOLTÁN 2143 KISTARCSA DÓZSA GYÖRGY UTCA 6 gépjárműadó  392 334,00 
KÉRI ZOLTÁN 2143 KISTARCSA DÓZSA GYÖRGY UTCA 6 összesen  392 334,00 
KISTARCSA INVEST 
KFT "v.a."

2143 KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 56. iparűzési adó  303 800,00 

KISTARCSA INVEST 
KFT "v.a."

2143 KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 56. összesen  303 800,00 

KUN TIBOR 2143 KISTARCSA TOLDI MIKLÓS U. 28. iparűzési adó  213 300,00 
KUN TIBOR 2143 KISTARCSA TOLDI MIKLÓS U. 28. gépjárműadó  75 882,00 
KUN TIBOR 2143 KISTARCSA TOLDI MIKLÓS U. 28. összesen  289 182,00 
LEEDS TRANS KFT. 2143 KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 56/F. iparűzési adó  463 500,00 
LEEDS TRANS KFT. 2143 KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 56/F. gépjárműadó  12 070,00 
LEEDS TRANS KFT. 2143 KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 56/F. összesen  475 570,00 
LINA-INVEST 
INGATLANFORG. 
KFT.

2143 KISTARCSA ARADI UTCA 12.1 iparűzési adó  222 961,00 

LINA-INVEST 
INGATLANFORG. 
KFT.

2143 KISTARCSA ARADI UTCA 12.1 összesen  222 961,00 

LUCULLUS-2001. BT. 
"v.a."

5231 FEGYVER-
NEK

DÓZSA GY. UTCA 155 iparűzési adó  190 750,00 

LUCULLUS-2001. BT. 
"v.a."

5231 FEGYVER-
NEK

DÓZSA GY. UTCA 155 gépjárműadó  21 000,00 

LUCULLUS-2001. BT. 
"v.a."

5231 FEGYVER-
NEK

DÓZSA GY. UTCA 155 összesen  211 750,00 

MONEY & FASHION 
KFT

2143 KISTARCSA VÖLGY U. 44. iparűzési adó  351 250,00 

MONEY & FASHION 
KFT

2143 KISTARCSA VÖLGY U. 44. összesen  351 250,00 

NE-ANDER BT. 2143 KISTARCSA MAGYAR U. 23. iparűzési adó  241 850,00 
NE-ANDER BT. 2143 KISTARCSA MAGYAR U. 23. összesen  241 850,00 
NOV-SPED PLUSZ 
KFT.

2143 KISTARCSA VÖLGY UTCA 44/D. ÉP. 
FSZ. 4.

iparűzési adó  261 900,00 

NOV-SPED PLUSZ 
KFT.

2143 KISTARCSA VÖLGY UTCA 44/D. ÉP. 
FSZ. 4.

összesen  261 900,00 

POLYÁK ZOLTÁN 2143 KISTARCSA MÓRA F. U. 59. telekadó  604 920,00 
POLYÁK ZOLTÁN 2143 KISTARCSA MÓRA F. U. 59. összesen  604 920,00 
PRIMULA-MED KFT. 
"f.a."

1022 BUDAPEST RÓKUSHEGYI LÉPCSŐ.7. iparűzési adó  1 212 200,00 

PRIMULA-MED KFT. 
"f.a."

1022 BUDAPEST RÓKUSHEGYI LÉPCSŐ.7. gépjárműadó  15 450,00 

PRIMULA-MED KFT. 
"f.a."

1022 BUDAPEST RÓKUSHEGYI LÉPCSŐ.7. összesen  1 227 650,00 

PRIVÁTE BROK.NET-
WORK MARK.KFT.

2143 KISTARCSA ARANY J.U.35. iparűzési adó  511 250,00 

PRIVÁTE BROK.NET-
WORK MARK.KFT.

2143 KISTARCSA ARANY J.U.35. összesen  511 250,00 

RADIÁN KFT 2143 KISTARCSA MÁRIA U. 36. iparűzési adó  155 386,00 
RADIÁN KFT 2143 KISTARCSA MÁRIA U. 36. gépjárműadó  121 575,00 
RADIÁN KFT 2143 KISTARCSA MÁRIA U. 36. összesen  276 961,00 
RÁCZ ÁLL.-ELL 
NAGYKER KFT.

2143 KISTARCSA RAKTÁR KRT. 11 gépjárműadó  1 114 120,00 

RÁCZ ÁLL.-ELL 
NAGYKER KFT.

2143 KISTARCSA RAKTÁR KRT. 11 összesen  1 114 120,00 

RÁCZ ÉS TÁRSA BT. 2141 CSÖMÖR HATÁR ÚT 1. gépjárműadó  220 455,00 
RÁCZ ÉS TÁRSA BT. 2141 CSÖMÖR HATÁR ÚT 1. összesen  220 455,00 
RHINO GYM KFT 2143 KISTARCSA SZABADSÁG U.56. iparűzési adó  70 300,00 
RHINO GYM KFT 2143 KISTARCSA SZABADSÁG U.56. gépjárműadó  189 891,00 
RHINO GYM KFT 2143 KISTARCSA SZABADSÁG U.56. összesen  260 191,00 
SG 
COMMUNICATION 
KFT

2143 KISTARCSA DEÁK FERENC U. 10. iparűzési adó  321 998,00 

SG 
COMMUNICATION 
KFT

2143 KISTARCSA DEÁK FERENC U. 10. összesen  321 998,00 

SINKÓ CSABA 2143 KISTARCSA TERÉZIA U. 16. gépjárműadó  559 565,00 
SINKÓ CSABA 2143 KISTARCSA TERÉZIA U. 16. összesen  559 565,00 
SZIKKADT SPED KFT. 2143 KISTARCSA RÓZSA U. 45. gépjárműadó  524 960,00 
SZIKKADT SPED KFT. 2143 KISTARCSA RÓZSA U. 45. összesen  524 960,00 
SZILABAU 2003 KFT. 
"v.a."

1136 BUDAPEST HEGEDŰS GY. U.8.IV/2 iparűzési adó  891 750,00 

SZILABAU 2003 KFT. 
"v.a."

1136 BUDAPEST HEGEDŰS GY. U.8.IV/2 összesen  891 750,00 

SZILÁGYI JÓZSEF 2143 KISTARCSA KÁPOLNA UTCA 10. telekadó  232 217,00 
SZILÁGYI JÓZSEF 2143 KISTARCSA KÁPOLNA UTCA 10. összesen  232 217,00 
SZTAROHORSZKI 
PÉTER

2143 KISTARCSA SZÉCHENYI U. 62. telekadó  216 480,00 

SZTAROHORSZKI 
PÉTER

2143 KISTARCSA SZÉCHENYI U. 62. összesen  216 480,00 

SZUPER-BAU 
VERTIKÁL KFT."f.a."

2143 KISTARCSA PF.31.RAKTÁR KRT.5. gépjárműadó  240 000,00 

SZUPER-BAU 
VERTIKÁL KFT."f.a."

2143 KISTARCSA PF.31.RAKTÁR KRT.5. összesen  240 000,00 

TOP GLAS AUTÓ-
ÜVEG KER. KKT

3763 BÓDVASZI-
LAS

JÓZSEF ATTILA UTCA 2. iparűzési adó  307 765,00 

TOP GLAS AUTÓ-
ÜVEG KER. KKT

3763 BÓDVASZI-
LAS

JÓZSEF ATTILA UTCA 2. összesen  307 765,00 

TWIN HAUSE 
ÉPITŐIP.KFT."kt.a."

2143 KISTARCSA FIKTIVÁLT CÍM iparűzési adó  583 050,00 

TWIN HAUSE 
ÉPITŐIP.KFT."kt.a."

2143 KISTARCSA FIKTIVÁLT CÍM gépjárműadó  32 683,00 

TWIN HAUSE 
ÉPITŐIP.KFT."kt.a."

2143 KISTARCSA FIKTIVÁLT CÍM összesen  615 733,00 

ÚJVÁRI FERENC 2143 KISTARCSA AULICH LAJOS U. 34. iparűzési adó  626 961,00 
ÚJVÁRI FERENC 2143 KISTARCSA AULICH LAJOS U. 34. gépjárműadó  117 503,00 
ÚJVÁRI FERENC 2143 KISTARCSA AULICH LAJOS U. 34. összesen  744 464,00 
VASVÁRI KER.
SZOLG.BT."f.a."

2143 KISTARCSA EPERJESI U. 9. iparűzési adó  240 900,00 

VASVÁRI KER.
SZOLG.BT."f.a."

2143 KISTARCSA EPERJESI U. 9. összesen  240 900,00 

XANDEX KFT. 2143 KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 40. iparűzési adó  557 109,00 
XANDEX KFT. 2143 KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 40. összesen  557 109,00 
XAPPS BT. 2143 KISTARCSA KÁPOLNA U. 52 iparűzési adó  212 481,00 
XAPPS BT. 2143 KISTARCSA KÁPOLNA U. 52 összesen  212 481,00 

Tisztelt Kistarcsai Adózók!
Tájékoztatom Önöket, hogy az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B.§-a feljogosítja 
az önkormányzati adóhatóságot arra, hogy a he-
lyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a száz-
ezer – 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 tör-
vényi 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

Adósok listájának közzététele

közzététel az adózás rendjéről szóló 2003. évi xcii. törvény 55/b. alapján 2014. április 30-i állapot szerint 90 napon túli 200.000 ft-ot meghaladó hátralékok esetében
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Otthon Szerviz – tapasztalatok
Évek óta folytatott tevékenységünk újonnan bevezetett szolgáltatása nem várt 
érdeklődést mutatott a lakosság részéről. Már régebben tapasztaltuk, hogy sok 
apró műszaki gond és probléma vár megoldásra, amiket évek óta halogatnak a 
háztulajdonosok, de eddig nem tudtak kihez fordulni. Otthon szerviz szolgáltatá-
sunkkal nekik nyújtunk megoldást. Az elmúlt időszakban a legtöbb karbantartási 
munkát a tetőn a cserepek elöregedése és a vihar okozta károk, az ereszcsator-
nák eltömődése és rossz állapota; a csöpögő csapok, WC szivárgások és eldugult 
lefolyók; ajtók-ablakok elhanyagolt állapota; beázások és felázások felderítése és 
javítása; térkő burkolat és járdák javítása stb. jelentették.
A nagyszámú megkeresés miatt a javításokra előjegyzést veszünk fel, amikor is 
egy megbeszélt időpontban ingyenes kiszállás keretében felmérjük az elvégzen-
dő feladatot, adunk egy körülbelüli kalkulációt, amennyiben szükséges, besze-
rezzük a javításhoz szükséges anyagokat és egy lefixált időpontban végezzük el 
a javítást. 
Várjuk továbbra is megkereséseiket a házon belüli és ház körül előforduló javítási 
és karbantartási munkálatokra, OTTHON SZERVÍZ-es telefonszámunkon és új 
irodánkban Kistarcsán, a Thököly u. 1. sz. alatt.
 

Hitkó László Coll-Stock Kft. (x)

Coll-Stock 
OTTHONSZERVÍZ
„Ezermestert mindenkinek!”

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

06/30-208-3737
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HOMLOKZATI 
HŐSZIGETELÉS

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

www.hosziget.hu www.hoszigeteles.eu

• vizsgáztatás
• klíma töltés,
•  hivatalos Bosch szak-

műhely

• javítás
•  diagnosztika (motor, 

ABS, stb.)

Varga István,  
magyar rally bajnok, 
autószerelő mester

Nyitva tartás: 
H-P: 8-17-ig

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

3D computeres futóműállító 
technológia

…alaptól a tetőig

Minden, ami építőanyag…

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

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

HASÍTOTT TÜZIFA FOLYAMATOSAN KAPHATÓ!

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

Őstermelői húsfeldolgozó
Kohajda Péter

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

A következő vágás: 
2014. június 13-án 
pénteken 12-18-ig 

június 14-én 
szombaton 8-12-ig 

június 27-én 
pénteken 12-18-ig 

június 28-án 
szombaton 8-12-ig 

Füstölt áru minden 
hétvégén! 

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

Sajtkülönlegességek

MIHÁLY DÉNES SZAKKÉPZŐ ISKOLA

SZEREZZEN SZAKMÁT NÁLUNK!
AZ ALÁBBI TANDÍJMENTES 
OKJ-S KÉPZÉSEKET INDÍTJUK 
SZEPTEMBERTŐL:

Szakközépiskolai képzéseinket:
- Grafikus (új)
- Gyakorló ápoló (új)
- Informatikai rendszergazda
- Vállalkozási és bérügyintéző

Szakiskolai képzéseinket:
- Elektronikai műszerész (új)
- Szociális gondozó és ápoló (új)
Speciális szakiskolai képzésünket:
Számítógépes adatrögzítő (új)
Érdeklődni lehet: Fekete Ilonánál
Telefon: 06-70-933-6307
Beiratkozási időpontok: május 26., 28., június 02., 
09., 11én 17:00-19:00 óra között
Cím: Simándy József Általános Iskola, 2143 
Kistarcsa, Ifjúság tér 3. II. emelet (uszoda mellett)

www.mdiskola.hu
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Mit nyújt a PostaNyugdíj Aranytartalék?

Ha aktív éveinkben a PostaNyugdíj Aranytartalékot választjuk, 
a nyugdíjkorhatárt elérve csak a munkának kell búcsút mon-
danunk: a megtakarításunkhoz hozzájuthatunk egy összegben 
vagy járadék formájában. Ezzel is közelebb kerülhetünk ahhoz, 
hogy álmainkat, terveinket valóra válthassuk. 

Ezzel a megtakarítási lehetőséggel biztonságosan készülhetünk fel nyugdí-
jas éveink anyagi finanszírozására, ráadásul a hatályos szja-törvény szerint 
a 2014. január 1-jétől megkötött nyugdíjbiztosítások befizetett díjára adófi-
zető Ügyfeleink

20%-os adójóváírást vehetnek igénybe!

Ha most köti meg a biztosítást, akkor egyhavi díjat ajándékba kap!

A PostaNyugdíj Aranytartalék folyamatos díjas nyugdíjbizto-
sítás az igénybe vehető adókedvezményen túl számos további 
előnnyel rendelkezik:

• 10 éves és a feletti tartam esetén garantált elérési összeg. 

• 10 évnél rövidebb tartam esetén 10 éves járadékfizetés. 

• Az elérési összeget növelheti a többlethozam, a különdíjak, az 
adójóváírás, valamint ezek hozamai. 

• 300 000 Ft baleseti halál szolgáltatást tartalmaz. 

• A szolgáltatás kamatadó- eho- és öröklésiilleték-mentes. 

• 5 díjjal fedezett év után a díjfizetés a tartam során 2 alkalommal 
1-1 évig szüneteltethető. 

• 2 díjjal fedezett év eltelte után díjmentesen leszállítható és vissza-
vásárolható a szerződés.

PostaNyugdíj 
Aranytartalék

R.H.Dental
Fogorvosi rendelôk és

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

BEJELENTKEZÉS: (06-28) 472-400 (munkaidôben)
(06-30) 251-61-60 és (06-30) 823-34-64 (non-stop)

rhdental@rhdental.hu
www.rhdental.hu www.szajapolas.com

Várjuk kedves pacienseinket
fogorvosi rendelônkben!

Extra minôségû fogpótlások 
kedvezô áron (cirkon hidak).
Konzerváló fogászat és felnôtt 

fogszabályozás.

Akciós áron cirkon hidak 
és implantációk!

Kistarcsai 
privát rendelésünk:

Hétfô és szerda: 
16–20 Dr. Répay Klára

Szerda 9–14 és péntek 14–20 
Dr. Farczádi Tímea


