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HÍREKVÁLASZTÁS

HÉT JELÖLT INDULHAT A  
GÖDÖLLŐI KÖZPONTÚ, PEST  
MEGYEI 6. SZÁMÚ EGYÉNI  
VÁLASZTÓKERÜLETBEN
A Nemzeti Választási Iroda hon-
lapjának adatai szerint, már-
cius első hetében kialakult az 
indulók névsora a gödöllői vá-
lasztókerületben is. Az április 
3-án esedékes parlamenti vá-
lasztáson azok indulhatnak, 
akik március 5-én 16 óráig tel-
jesítették a képviselőjelöltté 
váláshoz szükséges törvényi 
feltételeket. Választókerüle-
tünkben a következő jelöltek-
re szavazhatunk:

 •  Kopka Sándor Zoltán  
(MEMO, Megoldás  
Mozgalom)) 

 •  Antal Tamás (független)
 • �Bősze�Gábor� 

(MKKP, Magyar Kétfarkú 
Kutya Párt) 

 • �Szibilla�László  
(Normális Párt) 

 •  Halász�Géza  
(a Mi Hazánk jelöltje) 

 •  Hohn�Krisztina�(az egysé-
ges ellenzék jelöltje) 

 • �Vécsey�László 
(Fidesz-KDNP)

Szerkesztőségünk felajánlotta, 
hogy egyenlő feltételek mellett, 
a Kistarcsai Híradó márciusi 
számában bemutatkozási le-
hetőséget biztosít a jelöltek-
nek. (Antal Tamás független 
képviselőjelöltet nem tudtuk 
elérni. – a szerk.) A megadott 
határidőig Halász Géza, Hohn 
Krisztina és Vécsey László élt a 
térítésmentes megjelenés le-
hetőségével. 

Választás  
2022 ADOMÁNYGYŰJTÉS 

Kistarcsán az ukrajnai 
menekülteknek

HALÁSZ GÉZA, a Mi Hazánk  
Mozgalom képviselőjelöltje 

HOHN KRISZTINA, az Egységben 
Magyarország képviselőjelöltje 

VÉCSEY LÁSZLÓ, a Fidesz-KDNP 
képviselőjelöltje

Az adománygyűjtés Kistarcsán is elindult. Az önkormány-
zat felvette a kapcsolatot a helyi szervezetekkel és fel-
ajánlotta közreműködését az adományokhoz kapcso-
lódó logisztikai feladatok lebonyolításában. Helyben az 
Alapszolgáltatási Központ és a Magyar Vöröskereszt he-
lyi szervezete, a Kistarcsai Római Katolikus Egyházköz-
ség Kalkuttai Szent Teréz Karitász Csoportja és a Kis-
tarcsai Református Egyházközség szervezi a gyűjtést. 

VÉCSEY LÁSZLÓ vagyok, 2010 óta 
választókerületünk országgyűlési 
képviselője. Gödöllő és Szada a szü-
lőföldem, utóbbinak tizenhat éven 
át polgármestere voltam. Itt élek a 
családommal. Ezer személyes szá-
lon kötődöm a Gödöllői-dombvidék 
és a Galga-mente kultúráját, hagyo-
mányait modernitással ötvöző, kör-
nyékbeli szépséges falvakhoz és vá-
rosokhoz.
 Térségünk vonzó célpont, erősö-
dünk, folyamatosan nő a népessé-
günk és rengeteg közös erőfeszítést 

A SZEGEDI Tudományegyetemen 
tanultam magyar-történelem sza-
kon, majd a SOTE Testnevelés és 
Sporttudományi Karán diplomáz-
tam, jelenleg az ENKK természet-
gyógyász képzését végzem. Évek 
óta a civil szférában tevékenyke-
dem, mint a Férfihang Civil Társa-
ság alelnöke, ennek kapcsán mélyül-
tem el egyre jobban a politikában, 
melyben keresztény mivoltom, tör-
ténelmi érdeklődésem és hazaszere-
tetem határozza meg a gondolkodá-
somat. Képviselőjelöltségem mellett 
a Mi Hazánk Mozgalom családjo-
gi szakpolitikusa is vagyok, így ki-
emelt feladat számomra a családjog 
régóta esedékes reformja és a ma-

HOHN KRISZTINA vagyok, az Egy-
ségben Magyarország jelöltje, azért 
indulok a választásokon, mert tu-
dom, hogy most áprilisban valódi 
esély van rá, hogy véget vessünk a 
mindent átható korrupciónak, meg-
védjük a demokráciát, szakítsunk az 

gyar családjogi rend-
szer valóban gyer-
mekközpontúvá tétele. 
A közbiztonsággal is 
behatóan foglalkozom, 
mert ez nemcsak orszá-
gosan, hanem a válasz-
tókerületemben is az 
egyik különösen aktu-
ális kérdés – elég csak 
Bagon, Kartalon, vagy 
éppen a HÉV mentén 
rendszeresen tapasztalható problé-
mákra gondolni. Emellett fontosnak 
tartom a térségfejlesztést és az ehhez 
kapcsolódó anyagi források kezelé-
sének és szétosztásának rendezését, 
hiszen tapasztalhattuk a térségben, 

orosz függőséggel és leszámoljunk 
a kiskirályok hatalmaskodásával. 
Most a mi jövőnk, az ország jövő-
je a tét, de a döntés a mi kezünkben 
van. 12 év több, mint elég volt a Fi-
desz gőgös uralkodásából, az em-
berek semmibevételéből, a növek-
vő szegénységből és a folyamatos 
gyűlöletkeltésből. 
A kormányváltáson túl, nekem leg-
alább olyan fontos, hogy az itt élő 
embereknek végre ne csak egy 
fideszes helytartó jusson, hanem 
legyen valódi képviseletük az Or-
szággyűlésben. Ha megválasztanak, 
én mindig elérhető leszek, és nem 
eltagadni, hanem megoldani aka-
rom majd az emberek valódi prob-

igényel, hogy ezzel lépést tartsanak 
fejlesztéseink. Ezért különösen fon-
tos a töretlen folytatás, hogy a vál-
tozás iránya ne a kudarcos Gyur-
csány-korszak legyen, hanem az, 
hogy a magyar családok gyarapod-
janak és erősödjenek. Célunk, hogy 
a gyermekeink, unokáink ép testben 
ép lélekkel nőjenek föl, hiszen ők a 
magyarság következő nemzedéke. 
Azért dolgozunk, hogy számukra 
egy jobb országot építsünk.
 Ugyanakkor az országépítés 
közben olyan válságokkal és ter-

mészeti csapásokkal is meg kellett 
birkóznunk, mint például a vörös-
iszap-katasztrófa, vagy az elmúlt 
évek – Európába beáramló – mig-
rációs hullámai vagy a világjárvány, 
amely az utóbbi két évben borította 
föl a megszokott mindennapjainkat. 
És néhány napja egy szörnyű hábo-
rú zajlik a szomszédos Ukrajnában, 

melybe nem szabad belesodródnunk. 
Ilyen helyzetekben megfontoltság-
ra, tapasztalatra és helyismeretre, 
valamint nyugodt és felelősségtel-
jes döntésekre van szükség, hogy a 
béke mielőbb helyreálljon. 
 Újra bizalmát kérem közösen 
megfogalmazott céljaink megva-
lósításához. Meg kell építenünk a 
térségi elkerülő utat, minden tele-
pülésünkön fejleszteni kell a belső 
úthálózatokat. Folytatnunk kell is-
koláink, óvodáink, bölcsődéink épí-
tését, egészségügyi infrastruktúránk 
korszerűsítését, bővíteni gazdasá-
gi és turisztikai lehetőségeinket, és 
mindeközben megóvni környeze-
tünket.
 Jól ismerem az itt élők elszánt ten-
ni akarását. Együtt sikerülni fog! 

hogy míg egyes telepü-
lések sorra kapják a tá-
mogatást, máshol csak 
romlik az infrastruktú-
ra. Képviselőjelöltként 
mindezek mellett val-
lom a rendszeres kap-
csolattartás szükséges-
ségét az itt lakókkal és 
a helyi önkormányza-
tokkal – jelenleg ez is 
hiányzik ebből a vá-

lasztókerületből. A tisztakezű, követ-
kezetes Magyarország és a magyar 
emberek érdekeit képviselő politizá-
lás elkötelezett híve vagyok, ehhez 
kérem az Önök bizalmát és támoga-
tását, hogy Önökért dolgozhassak.

lémáit. Küzdeni fogok azért, hogy 
minden település elegendő forrást 
kapjon a megnövekedett lakosság 
nyugodt életéhez szükséges fejlesz-
tésekre. Harcolni fogok az utak és 
a tömegközlekedés fejlesztéséért, 
a jobb egészségügyért, mert az itt 
élő embereknek is járnak ugyan-
azok a minőségű állami szolgálta-
tások, mint bárkinek az országban. 
És képviselőként nem fenyegetni és 
zsarolni fogom a polgármestereket, 
hanem partnere leszek mindenki-
nek, legyen akármelyik párt politi-
kusa. Ha megtisztelnek a bizalmuk-
kal, akkor én szolgálni fogok, és nem 
uralkodni. Ezért kérem, hogy támo-
gassanak április 3-án szavazatukkal. 

H elyben az Alapszolgáltatási Központ és 
a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete 
segíti azokat a családokat, akik az utóbbi 

napokban Kistarcsára érkeztek. A kistarcsai ösz-
szefogásnak köszönhetően az érkező menekülteket 
minden szükséges eszközzel, élelmiszerrel, tisztító-
szerrel ellátják. Ahhoz, hogy a jövőben érkező csa-
ládok, valamint a településünkön befogadott me-
nekültek ellátása folyamatosan biztosított legyen, 
és felajánlásaikat a legoptimálisabban oszthassuk 
ki, arra kérjük Önöket, hogy az alábbi gyűjtőpon-
tokon legyenek szívesek leadni adományaikat:
 Magyar Vöröskereszt helyi szervezete, (2143 
Kistarcsa, Komáromi utca 7.) Dőringerné Kovács 
Melindát keressék a 06-20-262-3998 telefonszámon.
 Az Alapszolgáltatási Központban, hétköznap 
munkaidőben – időpont-egyeztetés után –, szintén 
Pálfi Kálmánné várja a hívásaikat a 06-20-568-7627 
telefonszámon.
 Akik a Kistarcsai Római Katolikus Egyház-
község Kalkuttai Szent Teréz Karitász Csoport-
ján keresztül szeretnének bekapcsolódni a gyűj-
tésbe, azok a következő módokon tehetik ezt meg: 
a Szent Anna Katolikus Óvodában (2143 Kistar-
csa, Pozsonyi utca 8-10.), munkanapokon 7-16 óra 
között fogadják a következő adományokat: 2 dl-
es szívószálas gyümölcslé, gyümölcspüré, szívó-
szálas tej, ízesített tejital, 0,5 l-es szénsavmentes 
ásványvíz, Dörmi macipiskóta, szeletes csokolá-
dék, nápolyik, 20-25 dkg-os kekszek (pl. csokipa-
rány-nápolyi,  pilótakeksz, stb.), kiscsomagos-ropi, 
dobozos és nagyobb kiszerelésű sós- és édes süte-
mények.
 A római katolikus templomban a szentmisék 
előtt és után –, amelyek hétköznapokon 17:30-kor, 
szombatonként 18:00-kor, vasárnaponként reggel 

8:00-kor és 10:00-kor 
kezdődnek, – is fogad-
ják az előbbeikben fel-
sorolt élelmiszer-ado-
mányokat, valamint 
várnak még higiéni-
ás termékeket (nedves 
törlőkendő, toalettpapír, 
papír zsebkendő, papír-
törlő, intimbetét), tisz-
tálkodási szereket (tus-

fürdő, szappan, sampon, fogkefe, fogkrém, dezodor), 
illetve azonnal fogyasztható tartós élelmiszereket 
(bébiétel, kicsi konzervek, májkrém, húskrém, hal-
konzerv, instant bögrés levesek).
 Várják azok jelentkezését is, akik szívesen befo-
gadnának egy-egy családot. A karitasz.kistarcsa@
gmail.com címre a következőket írják meg: név, 
cím, telefonszám, a magyaron kívül milyen nyel-
ven beszélnek a házigazdák és  hány fős család-
nak lenne hely. Azok jelentkezését is várják, akik 
majd az itt, Kistarcsán elszállásolt családok ellá-
tásában vállalnának szerepet, 1-1 napra főtt étel, 
vagy 1-1 bevásárlás finanszírozásával. Jelentke-
zésüket a fentiekben olvasható e-mail címen fo-
gadják.
 Ha inkább pénzadománnyal szeretnének segí-
teni, akkor azt a templomban kihelyezett karitá-
szos üvegbe helyezhetik el, nagyobb összegű tá-
mogatás esetén pedig a plébánián, irodai órákban 
lehet átadni az felajánlásokat. Az összegyűlt pénz-
ből a Kistarcsán elszállásolt családok ellátását fog-
ják megoldani.
 A Kistarcsai Református Egyházközség is több-
féle gyűjtést szervez. Ha valaki a Magyarországra 
menekültek számára szeretne adományt küldeni, 
akkor azt a gyülekezet számlaszámára történő fel-
ajánlással teheti meg: Kistarcsai Református Egy-
házközség 11742324-20008914, vagy istentisztelet 
után befizetheti. Közleményben kérjük tüntessék 
fel: „Kárpátaljai menekülteknek”. A legnagyobb 
szükség lakhatásra és lakásbérletre van.
 Kistarcsa testvérvárosának, a kárpátaljai 
Fancsika település testvérgyülekezetének részé-
re is van lehetőség adományt küldeni, a gyüleke-
zet fent jelölt számlaszámára, a közleménybe fel-
tétlenül írják be: „Fancsika”.
 A gyülekezet istentiszteletei után is lehetsé-
ges befizetni az adományt. A március 6-án ösz-
szegyűjtött, vasárnapi perselypénzt is a Fancsikai 
Református Egyházközségnek fogják elküldeni. 
A pénzadományon kívül, a Kistarcsai Református 
Egyházközség tartós élelmiszert is gyűjt, melyet 
szintén Fancsikára, a Református Gyülekezetnek 
kívánnak eljuttatni. Aki élelmiszert szeretne fel-
ajánlani, az vasárnaponként a templomban meg-
teheti.
 Köszönünk minden adományt és segítséget!

XXX xxx
xxx

A DTkH Nonprofit Kft. minden közszolgál-
tatási szerződéssel rendelkező kistarcsai 
lakosnak 2022-ben díjmentesen biztosít 
32 darab zöldhulladék gyűjtésére alkal-
mas zsákot.  
A zsákokat Kistarcsán 
az alábbi időpontokban osztják ki: 
 2022. 03. 18. (péntek) 
 12:00-18:00 óra között
 2022. 03. 19. (szombat) 
 09:00-14:00 óra között
 2022. 03. 21. (hétfő) 
 08:00-20:00 óra között
 2022. 03. 22. (kedd) 
 08:00-16:00 óra között.
A zsákok kiosztásának helyszíne: 
Alapszolgáltatási Központ (2143 Kistarcsa, 
Batthyány utca 2/A.), hátsó bejárat, a ki-
táblázott helyen. A zöldhulladékgyűjtő 
zsákok átvételéhez kérjük hozza magá-
val a lakcímkártyáját és az adott címhez 
tartozó közszolgáltatási szerződés érvé-
nyességét igazoló dokumentumot (szám-
lakivonat, csekk).

TÁJÉKOZTATÁS  
a zöldhulladék  
gyűjtésére alkalmas  
zsákok kiosztásáról

KÖZÖSEN ÉRTÜK 
ALAPÍTVÁNY  

A SÉRÜLT  
FIATALOKÉRT

Adószám:  
18693104-1-13
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREK

Februárban két alkalommal is ülésezett a képviselő -testület. 
Február 15-én hat napirendet tárgyaltak. Ezen az ülésen töb-
bek között elfogadták a 2022. évi költségvetésről szóló rendele-
tet is. Február 23-án 19 napirendről döntöttek, ekkor határoztak 
az óvodai beiratkozások időpontjáról, felülvizsgálták a szociá-
lis ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletet, 
módosították a hulladékgazdálkodási közszolgálati szerződést, 
valamint megállapodást kötöttek a kerékpárút építéséhez 
szükséges kistarcsai ingatlan használatáról. Továbbá 
megválasztották a szavazatszámláló bizottság tagjait.

Elfogadták a 2022-es  
KÖLTSÉGVETÉST

TÁJÉKOZTATÁS a közmű-
egyeztetés fontosságáról

Baleset történt  
az EPERJESI LAKÓTELEPEN

MÁRCIUS 4-ÉN, késő délután az Eperjesi utcá-
ban egy teherautó kitört egy tűzcsapot. A bal-
eset következtében több méteres vízoszlop tört 
fel a megcsonkult kútfejből. A kiömlő víz pilla-
natok alatt elárasztotta a környéket és több ház 
pincéjébe is behatolt. Az elfolyó víz mennyisé-
gére úgy tudtak a kárelhárításon dolgozó szak-
emberek következtetni, hogy mire sikerült min-
den csapot elzárni, az 500 m3-es városi víztorony 
töltöttségi szintje nagyon alacsonyra süllyedt. Az 
ingatlanok kiszivattyúzását a KÖFE Kft. és a 
DPMV Zrt. munkatársai végezték. Az ügyben a 
rendőrség szakértők bevonásával nyomozást in-
dított.  Az önkormányzat – a kár ügyintézését 
gyorsítva – az érintett ingatlantulajdonosoknak 
felajánlotta, hogy a károkozó biztosítójával fel-
veszi a kapcsolatot.

XXX xxx
xxx

2022. március 1-től a Városi Könyvtár újra 
a megszokott nyitvatartással várja az ol-
vasókat.
 Hétfő: 12.00-18.00, kedd: 10.00-14.00, 
szerda: 10.00-16.00, csütörtök:12.00-18.00, 
péntek:10.00-14.00
 Kisebb szünet után, márciustól újult 
erővel, változatlan lelkesedéssel várunk 
mindenkit programjainkon.
 
 2022. március 21. 14 óra
 – NYUGDÍJAS KÖNYVKLUB
 
 Telefon: 06-28-507-146, 
 e-mail: konyvtar@vmsk.hu

Március 1-től  
KINYITOTT a  
Városi Könyvtár!

A KÖZELMÚLTBAN több olyan eset fordult elő, 
amikor közterületen végzett munkák esetén, a 
közműhálózat megsérült, baleseti helyzet állt elő. 
Ezek komoly anyagi károkat és zavart okoztak 
az ellátásban. 
 Az építési tevékenységek többsége engedélykö-
teles. Különösen akkor fontos a hivatalos folyamat 
betartása, ha a munka egy hálózat vagy közmű kö-
zelében történik. A tervezési szakasz kötelező ré-
sze a közműegyeztetés, melyet a tervkészítéssel 
megbízott szervezet képviselőjének kell kezde-
ményeznie az állami e-közmű felületen (www.e-
epites.hu) keresztül. Továbbá minden közterületen 
végzett munka előtt az önkormányzattól is szüksé-
ges hozzájárulást kérni a munka lefolytatásához.

2022. március 1-jétől újraindul  
az ügyfélfogadás a Kistarcsai  
Polgármesteri Hivatalban.

SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS:
 Hétfő: 08:00 - 18:00
 Szerda: 08:00 - 16:00
 
Központi telefonszám:
 +36-28-470-711

ÚJRAINDULT az 
ügyfélfogadás  
a polgármesteri  
hivatalban

 Akadnak olyan tevékenységek, amelyekre a 
fenti szabályok nem vonatkoznak, ezáltal kivételt 
képeznek. Ugyanakkor a biztonságos munkavég-
zéshez és a károkozás elkerüléséhez elengedhetet-
len a közművek elhelyezkedésének ismerete.   
 Kérjük, hogy ilyen esetben az - ügyfélkapuval 
rendelkezők számára ingyenesen elérhető - állami 
e-közmű weboldalon (www.e-epites.hu), a "Köz-
műtérkép megtekintése" menüpontban előzetesen 
tájékozódjanak a területen elhelyezkedő közmű-
vezetékek helyzetéről. Ezen a felületen nem csu-
pán az egyes közművekről szóló információk áll-
nak rendelkezésre, hanem például távolságmérésre 
is van lehetőség az Ingatlan-nyilvántartás térkép 
adataihoz (telekhatár, épület) viszonyítva.

A�kitört�tűzcsap�az�Eperjesi�utcában

A JÁRVÁNY ÖTÖDIK HULLÁMA kezd lecsen-
geni, ezért március 7-től nem kötelező maszkot 
viselni, megszűnnek a rendezvényekre vonatko-
zó korlátozások is.
 A március 3-án megtartott Kormányinfón je-
lentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget 
vezető miniszter az alábbi korlátozások megszű-
nését:
 •  kötelező maszkviselés, kivéve az idős ottho-

nokban és a kórházakban;
 •  kivezetik azt a szabályt, ami a munkáltatók 

számára lehetővé teszi a kötelező oltás előírá-
sát, kivéve az egészségügyi és a szociális te-
rületen, a pedagógusoknak viszont nem lesz 
kötelező az oltás;

 •  kivezetik a védettsé-
gi igazolvány hasz-
nálatára vonatkozó 
szabályozásokat. 
Az egészségügyi 
veszélyhelyzetet 
viszont fenntart-
ják, részben a kor-
mány cselekvőké-
pessége, részben a 
hatodik hullám ve-
szélye miatt.

A kormány és az operatív törzs döntése alapján 
márciusban is folytatódnak az oltási akciónapok. 

Csütörtökön és pénteken délután kettő és hat óra 
között, szombaton pedig délelőtt tíz és délután hat 
óra között - regisztráció nélkül - fel lehet venni 
a soron következő, koronavírus elleni vakcinát.

Március 7-től NEM KÖTELEZŐ  
A MASZK VISELÉSE

Elfogadták a 2022-es  
költségvetést (február 15.) 
Az állami támogatás 2022. évre vonatkozó nö-
vekvő nagyságrendjének, valamint a 2021. évi 
fegyelmezett gazdálkodásból adódó maradvány-
nak, és az eredményes pályázatoknak köszönhe-
tően, ebben az évben sikerült az elégséges össze-
gű tartalékképzés és jelentős felhalmozási kiadás 
(felújítás, beruházás) lehetőségének megteremté-
sével – a költségvetés egyensúlyát maradéktala-
nul biztosítani.
 Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében 
a bevételek és a kiadások együttes főösszegét  
2 milliárd 423 millió 738 ezer forintban hatá-
rozta meg, amely a 2021. évi eredeti tervhez vi-
szonyítva (1 milliárd 732 millió 16 ezer forint)  

691 millió 722 ezer forinttal ma-
gasabb. A bevételt tekintve, az 
előző évhez képest, ez 40%-os 
növekedést jelent, amely igen ked-
vező költségvetési adat. Ebben az 
évben felújításra és beruházásra 659 
millió 120 ezer forintot ütemeztek be. A múlt 
év végi eredményes pályázati támogatásnak és 
az év végén kiutalt fejlesztési támogatásnak kö-
szönhetően, 2022-ben is jelentős összegű projek-
tek valósulhatnak meg. Ilyen például a Kistarcsai 
Tipegő Bölcsőde bővítése, valamint útépítések 
megvalósítása (Sheda Ferenc u., Lőcsei u., Kán-
tor- és Rozmaring u.). 

Kijelölték az óvodai  
beiratkozások időpontját 
2022. május 2-től május 6-ig (naponta 8.00 és  
17. 00 óra között) tart a 2022/2023-as nevelési évre 
történő óvodai beiratkozás Kistarcsán. Ezen idő-
szak alatt a beiratkozás online formában fog tör-
ténni az óvoda gesztenyes@kistarcsa.hu e-mail 
címére elküldendő dokumentumok segítségével.
A jelentkezéshez szükséges:
 •  gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 •  oltási könyve,
 •  a gyermek TAJ száma,
 •  a szülő (gondviselő) személyazonosító iga-

zolványa, valamint lakcímet igazoló hatósá-
gi igazolványa,

 •  gyermek nevére kiállított személyi azonosí-
tó és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

 •  Nyilatkozat az adatkezeléshez kapcsolódó tá-
jékoztató megismeréséről.

Módosították a szociális ellátások  
helyi szabályairól szóló rendeletet 
A rendeletet évente felülvizsgálják és emelik 
a jövedelemhatárokat.  A mostani felülvizsgá-
lattal a rászoruló személyek részére jelentős 
jövedelemhatár emelésről döntöttek. A pon-
tos összeghatárokról érdeklődjenek a Kistar-
csai Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján 
vagy az Alapszolgáltatási Központban. A ren-

delet pontos szövege megtalálható a www.
kistarcsa.hu honlapon.

Döntöttek az  
igazgatási szünetről 
A közigazgatási szervek hatékony és 
zavartalan működésének egyik elen-
gedhetetlen feltétele a közszférában 

dolgozók szabadságának ütemezése. A 
dolgozók a kialakult gyakorlat alapján a 

nyári szünetre, illetve a karácsony és újév kö-
zötti időszakra tartalékolják szabadságuk egy részét.  
A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal 2022. július 
25-tól augusztus 5-ig, (10 nap), valamint 2022. 
december 27-től december 30-ig (4 nap) tart igaz-
gatási szünetet. 

Megválasztották  
a szavazatszámláló bizottság tagjait
A választási bizottság választott és megbízott 
(delegált) tagokból áll. A szavazatszámláló bi-
zottság választott tagja csak a településen lak-
címmel rendelkező, a központi névjegyzékben 
szereplő választópolgár lehet.
 A szavazatszámláló bizottság három tagját és 
szükséges számban póttagokat a települési ön-
kormányzat képviselő-testülete az országgyűlé-
si képviselők általános választásának kitűzését 
követően, legkésőbb a szavazás napja előtti hu-
szadik napon választja meg; személyükre a he-
lyi választási iroda vezetője tesz indítványt.
 Ha a szavazatszámláló bizottság megbízott 
tagjainak száma kettőnél kevesebb, a helyi vá-
lasztási iroda vezetője a szavazatszámláló bizott-
ságot kiegészíti úgy, hogy tagjainak száma öt le-
gyen. Kistarcsán összesen 40 tagot választott

Polgár

Testületi  
ülésről  

jelentjük

ADÓSZÁM:  18519259-1-13
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INTERJÚ

Cikluszáró interjú Vécsey Lászlóval, a Pest megyei  
6. sz. országgyűlési egyéni választókerület képviselőjével 

A legnagyobb horderejű  
beruházás a TÉRSÉGI  
VASÚTFEJLESZTÉS VOLT

Vécsey László 2018-ban, a Pest megyei 6-os számú, gödöllői központú választókerület-
ben, (Aszód, Bag, Domony, Galgamácsa, Gödöllő, Hévízgyörk, Iklad, Isaszeg, Kartal, Kere-
pes, Kistarcsa, Mogyoród, Nagytarcsa, Szada, Vácegres, Váckisújfalu, Verseg) a Fidesz-KDNP 
jelöltjeként meggyőző fölénnyel került a parlamentbe. 1989-től a Fidesz tagja, 2009-2013 
között a Fidesz gödöllői szervezetének elnöke, 1994-1998 között önkormányzati képvise-
lő, 1998-2014 között Szada Nagyközség polgármestere. 2010-től országgyűlési képvise-
lő. Ebben a ciklusban a Törvényalkotási Bizottság egyik alelnökeként is tevékenykedett.

INTERJÚ

Palotai�Katalin:�Patchwork (foltvarrás)
A stílust amerikai szegények fejlesztették ki – 
ruháik épen maradt részeit felhasználva ké-
szítettek „új” dolgokat. A foltvarráshoz spe-
ciális eszközök kellenek, valamint pontosság 
és türelem. Hihetetlen forma- és színvariá-
ció áll rendelkezésre.

Zoran�Zivic�–�Krunity�Péter:�  
Szerb ortodox egyház
A szerb görögkeleti (ortodox) egyház a XII. 
század elején nyerte el önállóságát. A kü-
lönböző ortodox egyházak. A Magyaror-
szági szerb nemzetiség története. Az egy-
házi ünnepek hagyományainak megtartása.

 

Nagy�Krisztián:  
A gyűjtés csodálatos művészete
Több éve gyűjtök sok mindent, kártyanap-
tárt is. A gyűjtőszenvedély nagyon jó dolog, 
hiszen örömet okoz. A kártyanaptár gyűj-
tésnek újból reneszánsza van, mint min-
den retro dolognak. Politikai, numizmati-
kai kártyanaptárak.

Blankó�Miklós:� Nyelv és kultúra
Anyanyelvünk kultúránk legfőbb hordozója, 
örökségünk sem lenne nélküle.  A kultúra és 
a nyelv egymástól elválaszthatatlan. Vajon 
miképp hat a kultúra a nyelvre napjainkban, 
a digitális forradalom, a multikulturalitás 
vagy éppen a koronavírus-járvány alatt? 
Ki és mi, hogyan változtat az anyanyelven?

Eszes�Zoltán: Baptista húsvét
A keresztény hit alapja Jézus Krisztus, a meg-
testesült Isten halála és feltámadása. Halá-
la megváltó halál. Feltámadása biztosítja a 
reménységet a benne hívőknek, hogy nem 
a halálé az utolsó szó. Az örök életben való 
hit ad a Jézusban hívőknek célt az életben, 
sőt örömet a reménységben.

 
Cuhorka�Antal: Boldog Dánia
Munkaviszonyban töltött évek a skandináv 
országban. A koppenhágai nyelviskola kü-
lönös tapasztalatai. A dán egészségügy. A 
dánok és az ott élő külföldiek életmódja. 
Az ország északi részén fekvő kisváros kór-
házában végzett munka. A Dániában töl-
tött időszak alatt érzett negatív jelenségek. 

A Deáktanya előadásait az Alapszolgáltatási 
Központ (Batthyány u. 2/A) termében tartjuk.
 Az előadások csütörtökönként este 7 óra-
kor kezdődnek, időtartamuk kb. 1 óra, de a 
kérdések megválaszolásával és a hozzászó-
lásokkal 9-ig is eltarthatnak.
 A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai 
nyitottak, azokat térítésmentesen látogat-
hatja bárki.
 Ezen alkalmakon és a KIKE más rendezvé-
nyein lehet belépni az egyesületbe.

Kistarcsai Kulturális Egyesület

2022. március 17.

2022. március 24.

2022. március 31.

2022. április 7.

2022. április 14.

2022. április 21. 

DEÁK-
TANYA

K ezdjük a beszélgetést a Törvényalkotási 
Bizottságban végzett munkájával. Ezt 
a bizottságot leginkább jogi végzettsé-

gű képviselők alkotják. Ön, hogy került ide és 
mi volt a feladata?
 – A Parlament főbizottságaként is emlegetik, 
melyben mindenről tárgyalunk: ami a parlament 
elé kerül az átmegy a bizottságon. Éppen ezért 
rendszeresen ülésezik, gyakorlatilag minden hé-
ten. Az intenzív munka nagy teherbírást igényel, 
ezért a pártok – jellemzően - a legnagyobb mun-
kabírású képviselőiket delegálják ide. Az itt vég-
zett munka eredménye meghatározza a magyar 
emberek biztonságát és jólétét. A bizottságban 
elsősorban a jogszabály-tervezetek tartalmi kér-
déseivel foglalkozunk, ha úgy tetszik, az élet-
szerűségével, a társadalmi hasznosságával és a 
várható eredményeivel. Ez az oka annak, hogy a 
bizottság többsége különböző végzettségű, így a 
vizsgált jogi kérdéseket a lehető legszélesebb és 
legszínesebb nézőpontokból tudjuk áttekinteni. 

– A bizottság alelnökeként közvetlen rálátása 
volt a törvényalkotás folyamatára. A minden-
kori bizottságnak lehetősége van arra, hogy 
egy törvényalkotás vitájában újabb módosító 
javaslatokat fogalmazzon meg. Ebben a cik-
lusban is több törvényhez nyújtottak be módo-
sítást. Melyiket emelné ki és miért?
 – Gyakorlatilag minden törvényjavaslathoz 
érkeznek be módosító indítványok. Az elmúlt 
évből, az általunk előkészített törvényekből én a 
legfontosabbaknak a gyermekvédelmi törvényt 
tartom, de több kiemelkedő fontosságú törvényt 
is előkészítettünk. Ugyanakkor egy dolog az elő-
készítés, a legfontosabb egy képviselő tevékeny-
ségében, hogy mit szavaz meg, hogy mire mond 
igent: az a valódi politikai tett.  Ezért szavaztam 

meg azokat az intézkedéseket, amelyek által a 
magyar családok gyarapodhatnak, a hazánk pe-
dig megerősödhet. De törődnünk kell azokkal is, 
akik országunkat az elmúlt 50-60 évben elhoz-
ták idáig a hátukon – ezért vezettük be a nyug-
díjprémiumot és adtuk vissza a 13.havi nyug-
díjat. Ugyanakkor hosszú távon gondolkodunk 
nemzeti közösségünkről, ezért figyelmünk kö-
zéppontjában a következő nemzedék áll, ez az 
oka annak, hogy megszavaztam a 25 év alattiak 
jövedelemadó-mentességét, hiszen fontos, hogy 
az élet indulását a fiatalok számára könnyebbé 
tegyük. 

– A Fidesz Magyar Polgári Szövetség több vá-
lasztókerületben új jelöltet indít. Pest megye 6. 
számú választókerületében nincs változás, ami 
azt jelenti, hogy ismét Ön indulhat. Szívesen 
vállalta az újabb megmérettetést?
 – Mi lehetne nagyobb megtiszteltetés, mint 
szülőföldem fejlődését szolgálni? Számos te-
rületen sikerült komoly fejlődést elérnünk az 
elmúlt években annak ellenére, hogy az uniós 
csatlakozásunkkor Demszky Gábor - akkori 
főpolgármester - elérte, hogy Pest megye egy 
régióba kerüljön Budapesttel. Ez az oka annak, 
hogy térségünk finanszírozása jelentősen elma-

radt a hasonló fejlettségű régiókhoz képest. Ez 
most, ebben a 2027-ig tartó időszakban végre 
megváltozott: leváltunk Budapestről, így ko-
moly összegek érkeznek térségünkbe. Célom, 
hogy ezzel a lehetőséggel a leghatékonyabban 
tudjunk élni, és az itt élő emberek környezete 
és életszínvonala ugrásszerűen fejlődhessen! 
Ez mindannyiunk közös érdeke. Ezt úgy tud-
juk megvalósítani, ha a települések lehetősé-
geit nem külön-külön, hanem összességében, 
térségi szinten kezeljük. Ez egy térségi kihí-
vás, melyre (kellő helyismerettel) térségben 
gondolkodva kell megoldást találnunk - legyen 
szó közlekedésről, egészségügyről, oktatásról 
vagy környezetvédelemről. Ez az, amit szíve-
sen vállalok.
 Az országgyűlési képviselőktől azt várják 
a választók, hogy jelenjen meg minden prog-
ramon, lobbizzon a településekért, szóljon az 
érdekükben és még lehetne sorolni. Ezt a saját 
választókerületében hogyan tudta megoldani, 
illetve hogyan tudta tartani a kapcsolatot a vá-
lasztókkal?
 A világjárványt megelőző 10 évben kiemel-
ten figyeltem arra, hogy minden rendezvényen 
ott legyek, melyre meghívást kapok. Ezen felül 
minden évben legalább egyszer tartottam foga-
dóórákat a településeken, de e-mailben, levél-
ben és telefonon is rengetegen kerestek meg, én 
pedig örömmel segítettem, ahol tudtam. Mivel 
itt éltem le az egész életemet és 12 éve dolgo-
zom a térség fejlődéséért és az itt élő embere-
kért, így ismerem az emberek problémáit és a 
legtöbben ismernek engem is. Az elmúlt két év-
ben a COVID-járvány miatt a személyes kapcso-
lattartásra sajnos nem volt lehetőségünk, ezért 
ebben az időszakban online fogadóórákat tar-
tottam, illetve munkatársaimmal többször vé-
gig telefonáltuk a legveszélyeztetettebbeket, az 
itt élő időseket, hogy miben tudnánk nekik se-
gíteni. Volt, akinek jó szóval, volt, akinek be-
vásárlással, de olyan is akadt, akinek egészen 
egyéni probléma megoldásával tudtunk segíte-
ni ebben az emberpróbáló időszakban.

– A választókerületében nagy lendülettel zaj-
lanak a beruházások. A térség egyik legna-
gyobb beruházása a gödöllői uszoda megépí-
tése volt. A hírt 2014 márciusában jelentették 
be, és a komplexumot – főleg a gödöllőiek örö-
mére – 2021. december 3-án adták át. Miért 
csúszott ennyit a kivitelezés és a Gödöllő Vá-
rosi és Térségi Uszoda hogyan hat majd a tér-
ség sportéletére?
 – A Gödöllő Városi és Térségi Uszoda kulcs-
eleme a térségi uszodaprogramunknak, mely-
nek keretében felújítottuk a Kistarcsai Uszo-
dát, most pedig az Aszódi Uszodát építjük újjá. 
Amennyiben Gödöllő Város részéről meglett vol-
na a kellő támogatás, már évekkel ezelőtt átad-
hattuk volna ezt az uszodát, amely a környező 
települések számára is épült. Bár egy intézke-
dése a Gödöllői Önkormányzatnak rengeteg ké-
sedelmet okozott, a lényeg, hogy sikerült meg-
építenünk. Számunkra kiemelkedő fontosságú, 
hogy a magyar gyerekek az „ép testben ép lélek” 
elve mentén nőjenek föl, és ebben a sport és a 
mozgás kiemelkedő jelentőségű. Ám az uszo-
da messze nem a legnagyobb beruházás az el-
múlt ciklusból. Jelképesnek is nevezhetjük, hi-
szen az elmúlt négy évben különböző pályázati 
és fejlesztési formában az uszodaberuházás ér-

tékének a többszöröse érkezett csak Gödöllőre 
is. A legnagyobb horderejű beruházás a térsé-
gi vasútfejlesztés volt, mely gyorsabbá, kényel-
mesebbé és biztonságosabbá tette a vasúti köz-
lekedést. A rengeteg megvalósult energetikai 
fejlesztéssel együtt, ezek azt a célt is szolgál-
ják, hogy környezetünket kíméljük, és megva-
lósítsuk klímacéljainkat 2030-ig. Fejlesztéseink 
fókuszában a családok és ezáltal a következő 
nemzedék áll, szeretnénk a mai gyerekek szá-
mára egy jobb országot hátrahagyni, ezért dol-
gozunk.

– Egy kicsit fókuszáljunk Kistarcsára. Tu-
dott-e segíteni – akár pályázatok révén – a 
településnek?
 – Az önkormányzattal való konstruktív 
együttműködés keretében Kistarcsán nagy 
előrelépések történtek. Megépült a sportcsar-
nok, nemrég nyílt meg a vadonatúj bölcsőde, 
megújult az óvoda és az iskola, felújítottuk az 
uszodát és új iskola is épül a városban.

– Kistarcsán, milyen területen lát fejlesztési le-
hetőséget és miben tudná támogatni a várost?
 – 2019-ben Budapest Önkormányzata gya-
korlatilag leállította a HÉV rekonstrukciót, amit 
most a kormánnyal sikerült újraindítanunk. En-
nek a hatalmas projektnek a megvalósítása nagy 
mértékben fogja javítani az itt élők életminő-
ségét, hiszen gyorsabban és kényelmesebben 
juthatnak be Budapestre. A térségi elkerülő 
út szintén egy nagy beruházás lesz, ami meg-
szünteti a reggeli és délutáni dugókat Kistar-
csán. Így, hogy Pest megye végre önálló régió 
lett, nagyobb lehetőségünk lesz a teljes belső 
úthálózat fejlesztésére is.

– Napjainkban nagyon aggasztó, hogy Orosz-
ország katonái bevonultak Ukrajna területé-
re és kitört a háború a szomszédban.  Mi er-
ről a véleménye?
 – Magyarország Kormánya elítélte az orosz 
támadást. Semmilyen agressziót nem támoga-
tunk. Ugyanakkor felelőtlennek tartjuk azt a 
baloldali álláspontot, hogy Magyarország ka-
tonákat és fegyvereket küldjön Ukrajna terü-
letére. Nem hagyhatjuk, hogy bárki belerántsa 
hazánkat ebbe a háborúba, mert nekünk a ma-
gyar emberek biztonsága a legfontosabb. Most 
higgadt, nyugodt és megfontolt döntésekre van 
szükség. Nem hagyhatjuk, hogy a magyar em-
berekkel fizettessék meg a háború árát!
 Nem fogunk támogatni olyan javaslatokat 
sem, amelyek hazánk gázellátását veszélyezte-
tik. Az EU és a NATO tagjaként támogatjuk a 
béke helyreállítására irányuló közös erőfeszíté-
seket, miközben a Magyar Honvédség felkészült 
a határvédelmi és humanitárius feladatokra. Eh-
hez csatlakoztunk mi is a helyi szervezeteink-
kel, mert meggyőződésem, hogy kötelességünk 
segíteni is. Ezért szervezünk adománygyűjtést 
az Ukrajnából, Kárpátaljáról Magyarország-
ra menekülők számára: az aszódi, gödöllői és 
szadai Fidesz-irodákba egyaránt várjuk az ado-
mányokat a bajba jutottak számára (ezzel kap-
csolatban is megtalálnak minden aktuális infor-
mációt a Facebook oldalamon: facebook.com/
vecsey.laszlo).  Kérem, hogy aki segíteni sze-
retne, vigye adományait a hozzá legközelebb 
lévő Fidesz-irodába, és mi eljuttatjuk azt a há-
ború elől menekülők számára!  Polgár Gyula
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HÍREK

MÁRCIUS 4-ÉN érkezett meg a szál-
lítmány az iskolába, amit Siposné Var-
ga Edit igazgató vett át a tankerület 
munkatársaitól. A gépeket az 5. és a 9. 

101 DARAB LAPTOPOT  
kapott a Simándy iskola

Házhoz menő  
LOMTALANÍTÁS

PROGRAMOK

osztályosok, valamint a pedagógusok 
kapják majd meg. A Dell típusú lap-
top mellé egy egér, egy klaviatúra és 
egy laptop táska jár, aminek az össz-
értéke kb. 400 ezer forint. Az eszkö-
zök állami tulajdonban maradnak, a 
diákok és a pedagógusok használat-
ba kapják és a tervek szerint a tanu-
lók az érettségi után az akkori érté-
kükön megvásárolhatják majd. 
 Az Európai Unió újjáépítési alap-
jának felhasználásában az oktatás 
digitalizálására 200 milliárd forin-
tot költ az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma. Ebből a pénzből 2025 
végéig mintegy 615 ezer noteboo-
kot vásárolnak. 

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a hul-
ladékszállítási közszolgáltatás jogos 
igénybevételét igazoló, a 2022. ÉVRE 
ÉRVÉNYES MATRICÁT, a 2021. IV. ne-
gyedévre vonatkozó számlával együtt 
postáztuk! Az NHKV Zrt. által küldött 
borítékon a „Fontos mellékletet tartal-
mazhat!” felirat található. Ennek meg-
felelően, az arra jogosult, a borítékban 
megtalálja – a számla mellett – a 2022. 
évre érvényes matricát, annak hátolda-
lán pedig az éves szállítási rendet, a cso-
magolásra és zöldhulladékra vonatko-
zó információkkal együtt.
 Az ingatlanhasználók a vignyettán 
szereplő adatok ellenőrzését követően, 
amennyiben annak tartalmát helyesnek 
találják, mielőbb ragasszák fel a matri-
cát a KOMMUNÁLIS HULLADÉK gyűjté-
sére szolgáló edényre, jól látható mó-
don!
 A DTkH Nonprofit Kft. ügyfélfogadá-
si időben (hétfő 7.00-19.00 és csütörtök 
8.00-16.00 óra között), valamint követke-
ző elérhetőségeiken áll a lakosság ren-
delkezésére: 28-561-200, ugyintezes@
dtkh.hu, www.dtkh.hu. 

DTkH Nonprofit Kft.

A hulladékgyűjtés 
rendje a 2022.  
MÁRCIUS és ÁPRILIS  
közötti időszakban

DÁTUM HULLADÉK TÍPUS

M
ÁR

CI
US 18. P KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

25. P KOMMUNÁLIS

ÁP
RI

LIS

1. P KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

8. P KOMMUNÁLIS ZÖLDHULLADÉK

15. P KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

22. P KOMMUNÁLIS ZÖLDHULLADÉK

I génylést kizárólag a közszolgáltatásban nyil-
vántartott és szerződött, aktív (a szolgáltatást 
nem szüneteltető), közüzemi díjhátralékkal 

nem rendelkező ingatlanhasználók nyújthat-
nak be.
 Jelentkezni telefonos ügyfélfogadási időben a 
06-28-561-200 telefonszámon lehetséges, a 4-es 
menüpont kiválasztásával.
 A lomtalanítás NEM konténerben történik.
Lomtalanítás körébe tartozó hulladéktípusok:
 •  bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód, stb.)
 •  egyéb, fából készült tárgyak, amelyek a mére-

tük miatt nem férnek el a hagyományos gyűj-
tőedényben,

 •  szőnyegek, padlószőnyegek,
 •  matracok,
 •  ágyneműk,
 •  textilek, ruhaneműk,
 •  műanyagok (linóleumok): padlók, kerti búto-

rok, műanyag medencék, műanyag játékok,
 •  személygépkocsi-, kerékpár- és motorkerék-

pár-gumiabroncsok (ezekből háztartásonként 
max. 4 db helyezhető ki).

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, 
így nem szállítják el:
 •  zöldhulladék: gally, salak, trágya, szalma, egyéb 

növényi és állati hulladék;
 •  építési hulladék, egyéb ipari hulladék, üveget 

tartalmazó nyílászáró;

 •  veszélyes elektromos, elektronikai készülékek 
(pl. tv-készülék, hűtőgép, stb.)

 •  autó- és gépalkatrészek;
 •  veszélyes hulladékok, (pl.: akkumulátor, fes-

tékesdobozok, kátrányszármazékok, használt 
sütőolaj, zsiradék, gépjárműolaj);

 •  állati tetem, fertőző és undort keltő anyag;
 •  heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartá-

si, valamint gazdálkodói tevékenységből szár-
mazó hulladék.

A kihelyezett lom elszállítása az előre egyeztetett na-
pon történik, amely a megadott napon reggel 6 óráig 
az ingatlan utcafronti részére helyezhető ki! Kér-
jük, hogy a nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével, 
a kisebb méretű anyagokat, a hatékonyabb elszállí-
tás és szétszóródás megakadályozása érdekében be-
zsákolva, kötegelve helyezzék ki. A lomhulladékot 
minden esetben úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű- 
és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterüle-
teket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne okoz-
zon balesetet vagy ne teremtsen veszélyes károkozást.

IGÉNYLÉS MENETE:
1. lépés: Önnek csak annyit kell tennie, hogy fel-
hívja társaságunk ügyfélszolgálatát az 06-28 561-
200 (4. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadá-
si időben).
2. lépés: Munkatársunk azonosítja Önt, ellenőrzi, 
hogy társaságunk szerződéssel rendelkező aktív 
ügyfele, majd hogy a szolgáltatás egyenlege elma-
radást nem mutat. Ezt követően közösen egyez-
tetik a lomtalanítás napját és részleteit (lakcím, 
elérhetőség, kihelyezhető mennyiség, stb.).
3. lépés: Az egyeztetett napon reggel 6:00 órá-
ig ki kell helyeznie az ingatlana elé a hulladékot.
4. lépés: Társaságunk gépjárműve elszállítja a ki-
helyezett lomot.
FONTOS! – A házhoz menő lomtalanítást ki-
zárólag szerződéssel rendelkező lakossági ügy-
feleink vehetik igénybe, amennyiben nincs díj-
hátralékuk!

FIGYELEM! Változás a lomtalanítás  
igénylésének menetében!

Herbák Zoltán órás
Pécel, rákos utca 1. (5. számú üzlet)

ny.: Hétfő-Péntek: 8-1530 • Szombat-Vasárnap: zárVa

Telefon: 06-70-378-0573

ElEmcSErE   •   SzíjcSErE 
óraüVEgcSErE   •   PolírozáS

márkáS órák  
karbantartáSi munkái 

röVid HatáridőVEl kártyáS fizEtéSi 
lEHEtőSég

VízállóSági VizSgálat

Hirdetés

Kisállatrendelő

Műtétre előjegyzés: személyesen rendelési időben,  
vagy a 06-28/506-265-ös telefonszámon van lehetőség

Csandy Kutyakozmetika
Telefon: 06-30/251-98-46

2143 Kistarcsa, Malom utca 2.

rendelési idő: H-P: 17-től 21 óráig

dr. gyuricza Ákos
2143 Kistarcsa, Malom utca 2.
tel.: 06-28/506-265, 06-30/9-518-590
www.kistarcsaiallatorvos.hu

A DTkH Nonprofit Kft. a lom-
talanítást évente, ingatlanon-
ként egy alkalommal, 2 m3 
mennyiségben térítésmente-
sen, házhoz menő rendszerben 
végzi, amit a lakosság 2022-
től egész évben igénybe vehet.
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EGÉSZSÉGHÉT a Gesztenyés  
Óvoda Cica csoportjában

FARSANG az 1. b-ben

X. Regionális CSELLÓTALÁLKOZÓ

Az iskolai diákönkormányzat MUNKÁJA

OKTATÁS

Empátia és összefogás AZ ÓVODÁBAN!
A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda dolgozója-
ként adománygyűjtést kezdeményeztem 
a csoportomban és az óvodában, az orosz – 
ukrán háború kárpátaljai-, és ukrán mene-
kültjeinek számára. Néhány nap leforgása 
alatt, mind a Süni csoportos gyermekek szü-
lei, mind a Gesztenyés Óvoda dolgozói, egy-
ként összefogva, hozzájárultak a határ kö-
zelében tevékenykedő segélyszervezetek/

önkormányzatok munkájának megsegíté-
séhez. Az összegyűlt felajánlásokat elszál-
lítom a mátészalkai Családsegítő Központ-

ba, ahová előzetes egyeztetés után indulok. 
(Akik nincsenek kapcsolatban a Gesztenyés 
Óvodával, de úgy érzik szívesen segítenének a 

3. oldalon található Adomány-
gyűjtés Kistarcsán az ukrajnai 
menekülteknek című cikkben 
szereplő szervezeteken keresz-
tül is megtehetik. – a szerk.)

Demeter Róbertné

OKTATÁS

„ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL!” – szokták írni a 
plakátokra a báli szezon idején. Nos, ha nekünk 
bál nem is, de zene, tánc, ropogtatnivaló, inni-
való bőven jutott. Az osztályfarsangot február 
16-án, szerdán tartottuk. A Simándy József Ál-
talános Iskola mind a 20 alsó tagozatos osztálya 
így farsangolt ezen a napon, zárt körben, a saját 
osztálytermében. 
 A gyerekek már a hét elejétől rendkívül izga-
tottak voltak, így a készülődés megkezdése sem 
váratott sokáig magára. Az osztálytermek fali-
újságját és szekrényeit boszorkánylépcsővel és 
színes füzérrel, majd a korábban elkészített ál-
arcokkal díszítettük fel. Az iskola aulája már az 
előző héttől teljes pompában, színkavalkádban, 
hatalmas papírbohócokkal fogadta a gyerekse-
reget. Mindezt a napközis munkaközösség és a 
pedagógiai asszisztensek munkájának köszön-
hettük. Így igazán könnyű volt ráhangolódni a 
tél elűzését jelképező mulatságra.
 Végre elérkezett a várva várt osztályfarsang! A 
közös reggeli után felvettük a maskarát, 9 órára 
már mindenki el is készült. Átrendeztük a tanter-
met, a padokat a falhoz toltuk, a székeket körbe 
raktuk, és ezzel ki is alakítottuk a tánc- és játék-
teret. A farsangi hagyományokat követve, a gye-
rekek teljes díszben vonultak fel, és egy-egy vers-
sel be is mutatkoztak. 
 A jelmezes felvonulás után jöhetett a tánc és 
a játék. A gyerekek hatalmas lendülettel vetet-
ték bele magukat a szórakoztató programok-
ba. A tánc mellett, a jól ismert székfoglaló játék 
is nagy sikert aratott. A farsangi délelőtt része-

ként egy csapatverseny 
is megmozgatta az 1. 
béseket. A játékos meg-
mérettetés során külön-
böző ügyességi felada-
tokban tették próbára 
magukat: pingpong-
labda szállítása kanál-
ban, pólócsere futással, 
kugligurítás és mocsár-
járás szerepeltek a ver-
senyszámok között. Mi, 
tanítók örömmel láttuk, 
mennyire felvillanyoz-
va, ugrándozva szur-
koltak a gyerekek egy-
másnak. Azt, hogy mit 
nyer az I. helyezett, nem tudhatták előre, de na-
gyon izgultak, alig bírták kivárni, hogy megkap-
ják. Végül nemcsak az I. helyezettnek, hanem 
minden kisfiúnak és kislánynak zsákbamacska 
– azaz papírtasakba rejtett cukorka, csoki és szí-
nes játékok - volt a jutalma.
 Hamar eltelt az idő. A nap végén megkérdez-
tük a gyerekeket, hogy mi volt számukra a leg-
jobb élmény. Valamennyi tanuló fülig érő száj-
jal emlegette a bulit, a felvonulást, a versenyt és 
a zsákbamacskát. A gyors rendrakás után, a sok 
izgalomtól kellemesen elfáradva, megebédeltünk, 
s a délután hátralévő egy óráját kint töltöttük a 
friss levegőn. 

Klementin Kata, osztályfőnök  
és Pókné Szabó Gabriella osztálytanító

Farsangi�dekor� 
az�aulában

HAGYOMÁNYAINKAT FOLYTATVA, ebben az év-
ben is megrendeztük a Regionális Csellótalálkozót. 
Az idei rendezvény volt a sorban a tizedik. Nagy 
büszkeséggel tölt el bennünket nemcsak az, hogy 
már tíz alkalommal megrendeztük ezt a találko-
zót, hanem az is, hogy ez alatt az idő alatt biztos, 
hogy száznál is többen vettek részt a koncerteken. 
A szereplők mind a régió zeneiskoláinak növendé-
kei. Ebben az évben nagyjából harminc ifjú mu-
zsikus érkezett hozzánk a környékről, a kistarcsai 
Simándy iskolába. Művészeti iskolánk cselló tan-
szakán kívül szerepeltek a csömöri, a gödöllői, a fóti 
művészeti iskolák csellistái és felkészítő tanáraik. 
Ezek a közös találkozók remek alkalmat nyújta-
nak a szakmai fejlődésre, barátságok kialakulására 

A DÖK ALAPVETŐ FELADATA a diákok érdeke-
inek védelme, jogainak érvényesítése, a diákság 
képviselete. A diákönkormányzat a diákok érdekei-
ért működik, céljait, tevékenységét a diákok igénye 
határozza meg. További izgalmas feladata külön-
böző programokat szervezni az iskolában és ezzel 
színesíteni a diákéletet. Ezek lehetnek sportver-
senyek, ünnepi műsorok, délutáni rendezvények, 
diáknapok. Szeretnénk, ha az iskola nemcsak a 
tanulásról és a jövőről szólna, hanem a kapcso-
latok és az emlékek gyűjtéséről is. Célunk, hogy 
az iskolai élet minden diáknak élvezet és öröm-

É s hogy ez pontosan mit is jelent? Nos, 
ilyenkor az ovinkban az a szokás, hogy 
cselekvések, mozgások, mesék, dalok és 

kreatív alkotások által ráhangolódunk az egész-
ségmegőrzésre, az egészséges életmódra, vala-
mint az egészségtudatos viselkedésre. Arra tö-
rekedtünk, hogy a gyermekek korszerű, átfogó 
ismereteket kapjanak – játékos módon – arról, 
hogyan kell ügyelniük az egészségükre, vagy 
hogy miért is szükséges a testünk ápolása, a 
helyes táplálkozás, a kellő mennyiségű és mi-
nőségű folyadék fogyasztása, a megfelelő moz-
gás. Remek tapasztalatokat szereztünk a héten 
a mesék, és a versek által. A „Mese az egészség-
ről, a kövér királyról és az egérről” című törté-
net nagyszerűen elemezte az elhízás, az egész-
ségtelen étkezés, mint népbetegség kérdéskörét, 
ennek kapcsán sokat beszélgettünk az étkezé-

és ápolására, valamint 
– természetesen – a kö-
zös zenélésre. A műsor 
összeállításánál az ve-
zérelt bennünket, hogy 
olyan élményt kapjanak 
a résztvevők, amely ki-
emelkedik a mindenna-
pok sorából és amely 
mindenkit arra sarkall, 
hogy szívesen, örömmel készüljön a következő 
találkozóra. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
kitűzött célt sikerült elérnünk, a lelkesedés töret-
len, mind nagyon várjuk már a folytatást. 

Nagy Eszter

si szokásokról, valamint arról, hogy mi lehet az 
oka a fogyásnak és a hízásnak. Az óvodai fogla-
kozások során különböző ételképeket csoporto-
sítottunk és megbeszéltük, vajon melyiket eszi 
a kövér, melyiket a sovány ember? Kiemelt sze-
repet kaptak a héten a gyümölcsök, zöldségek, 
hiszen általuk tudunk változatos, kiegyensúlyo-
zott, egészséges, vitamindús étrendet kialakíta-
ni. Ügyes kezű cicagyerekeink bátran láttak hoz-
zá a gyümölcssaláta készítéséhez, és az aszalás 
rejtelmeibe is bevezettük őket. Növekvő ráter-
mettséggel mosták, válogatták, pucolták, sze-
letelték az alapanyagokat, összeállították a sa-
látát és elkészítették az aszalandó szeletkéket. 
Nagy megelégedéssel fogyasztottuk el aztán 
együtt a közös munka gyümölcsét, az egészsé-
ges finomságokat. 
 Miután megbeszéltük, hogy a megfelelő folya-

dékfogyasztás alapfel-
tétele az egészségnek, 
áttértünk a követke-
ző lényeges pillérre, 
a mozgás fontosságá-
nak kihangsúlyozásá-
ra, hiszen azt mindenki 
tudja, hogy „ép testben 
ép lélek”. Szerencsére 
ebben az életkorban a 
gyerekek lételeme az 
aktivitás, a Cica cso-
port tagjai is jól ösz-
tönözhetők, és mindig 
kaphatók egy kis vagy 
nagy, játékos gimnasz-
tikára. Tornatermi esz-

teli legyen (ha már a tanulás nem mindenkinek 
az…). Jelenleg a DÖK munkáját nagyban befolyá-
solja a járványhelyzet, sajnos a zárt téri közössé-
gi programjainkat nem tudjuk megtartani. Így el-
maradt decemberben a felsősök által nagyon várt 
Mikulás-buli, a februári farsang, hogy csak a két 
legnagyobb rendezvényünket említsem. Decem-
berben – kárpótlásként – tartottuk meg az online 
Mikulás-tombolát, ami nagy sikert aratott. Hálá-
sak vagyunk a város boltjaitól kapott támogatá-
sért. A DÖK sikeres munkájához elengedhetetlen, 
hogy jó kapcsolatot ápoljunk a pedagógusokkal, 

az iskola vezetésével, a diákokkal és a szülőkkel, 
ezt bizonyítja a tombolahúzás sikere is. Ezúton is 
köszönjük a DÖK támogató pedagógusának, Tari 
Timi néninek, az igazgatónak, valamint tanára-
inknak, a decemberben megszervezett Mikulás-
tombola lebonyolítása során nyújtott segítségüket. 
 Nagyon várjuk már a jobb időjárást, mert ak-
kor a szabadtéren több közösségi programot szer-
vezhetünk.
 Mindenkitől bármikor fogadunk ötleteket, ami-
vel javítani, változtatni lehet az iskolai diákéleten.

Nagy Réka, a diákönkormányzat elnöke

XXX xxx
xxx

A tavaszvárás reményében, február 23-24-én 
végre sikerült megrendezni az 1-4. évfo-
lyamos tanulóinknak a vers- és mesemon-
dó versenyt. Ez, a korábban minden évben 
megrendezett eseményünk tavaly, a járvány 
miatt elmaradt, így a második osztályosok 
számára az idei volt az első megmérettetés. 
Természetesen nemcsak ők, hanem a leg-
több tanítványunk nagyon nagy izgalom-
mal készült. Az eredmény nem is maradt el, 
valamennyi versenyző fantasztikusan sze-
repelt. A zsűri – mint mindig – nehéz hely-
zetben volt, de végül mégis sikerült dönteni-
ük. Üres kézzel egyetlen résztvevő gyermek 
sem távozott.

 Íme az eredmények:
1. ÉVFOLYAM:    
 Kiemelt nívódíj:   Tardi�Bálint�1.c;  

Krakkó�Nóra�Emma 1.a
 Nívódíj: Füleki Zoltán 1.b 
 Dicsérő oklevél:   Hotorán Nasira Nella  1.b; 

Szentmiklósi Péter 1.b                   
2. ÉVFOLYAM:
 Kiemelt nívódíj: Bódi�Ábel�2.d 
 Nívódíj:   Samu Barnabás 2.a,  

Szlobodnyik Lili 2.d;  
Lakatos-Tar Botond 2.c 

 Dicsérő oklevél: Rácz Gergő 2.e 
3. ÉVFOLYAM:
 I. helyezett: Szenti�Boglárka 3.d 
 II. helyezett: Kercselics Alíz 3.a 
 III. helyezett:   Jusztin Laura 3.b;  

Csorba Bianka 3.d 
4. ÉVFOLYAM:
 I. helyezett: Füleki�László 4.b 
 II. helyezett:   Andok Luca 4.d;  

Kohajda Dominik 4.d 
 III. helyezett:   Felföldy Linda 4.e;  

Hornyák Zsófia 4.d.
 Gratulálunk a tanulóknak, a felkészítő szü-
lőknek és pedagógusoknak!

Csomor Anikó és Kunsztné Kiss Katalin, 
 a versenyt szervező pedagógusok   

Vers- és mese-
mondó verseny 
az alsó tagozaton

A�vers-és�mesemondó�verseny�zsűrije

Sok éves múltra tekint vissza az egészséghét projekt intézmé-
nyünkben. Sajnos a koronavírus világjárvány miatt, idén is csak 
csoportszinten dolgozhattuk fel ezt a témát. A szülők bevonása, 
és az elkészült ételeink kóstoltatása nélkül, de így is mozgalmas, 
tartalmas, élménydús hetet zárhattunk. Egészségnevelő progra-
munk egyhetes intervallumban zajlott. A farsangi mulatság után, 
az idén is - egy teljes héten át - az egészségé volt a főszerep. 

közeink, és némi motivációs célzatú dinamikus 
zene segítségével jót sportoltunk a heti nagy tor-
nafoglalkozás alkalmával, illetve a mindenna-
pos testedzés alatt is. Ezzel is alapoztuk, és fo-
lyamatosan alapozzuk a gyermekek egészséges 
életmódhoz, és aktív testmozgáshoz való pozi-
tív érzelmi viszonyát.
 Mindez persze nem áll tőlünk távol a hét-
köznapjainkban sem, hiszen pedagógiai prog-
ramunk része, az óvodások egészséges életmód-
hoz vezető szokásainak kialakítása. Azonban 
az egészséghét alkalmával még hangsúlyosabb, 
dominánsabb módon közelítjük meg az ügyet, 
hiszen mindannyiunk közös érdeke, hogy – egy 
egészségtudatos, új generáció nevelése érdeké-
ben – már óvodáskorban felhívjuk a gyermekek 
figyelmét az egészséges életmód és az egész-
ségmegőrzés fontosságára.

Készítette: Páczkánné Lakatos  
Hajnalka óvodapedagógus
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„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik,  
azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket 
örök elhatározása szerint elhívott.”  Róma�8,28

AZ IGAZSÁGRÓL
HITÉLET HITÉLET

 ÁLLÁS – Főállású munkatársat keresünk, 
(nyugdíjas is lehet) a csömöri Auchanban 
lévő tisztítószalonba. A jelentkezést vár-
juk: +36-30/202-8573, vagy e-mailban: 
vereswit@gmail.com

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. 
Csatorna kamerázás. Vízszerelés.  
06-20-491-5089

Kert-telekrendezés, térkövezés, kertépí-
tés, favágás, bozótírtás, gyepesítés, kerítés 
építés. Reális áron, ingyenes árajánlat. tel: 
0620-259-6319 www.telekrendezes.hu

SZOLGÁLTATÁS – Redőny, szúnyogháló, 
roletta, napellenző, szalagfüggöny, reluxa 

készítés-szerelés és javítás. Nemeskéri Ár-
nyékolás 06-20-971-9201, 06-1-257-1875

GÉPJÁRMŰ – Használt Suzuki Ignist vagy 
Suzuki Sx4-et vásárolnék tulajdonostól. 
Este: 06-20-3491470

ÉLETJÁRADÉK – Megbízható férfi, életjá-
radékot fizetne idős személynek ingatla-
nért cserébe. Telefon 18 óra után:  
06-20-349-1470

Leinformálható, megbízható házaspár 
életjáradéki vagy eltartási szerződést köt-
ne, akár nagyobb összegű első részlettel 
és magas havi díjjal. Kálny Csaba és Etelka 
+36-20-94-94-940

APRÓHIRDETÉS 

EGYHÁZI SZJA 1 %-OS FELAJÁNLÁSOKHOZ 
Kistarcsai egyházak technikai száma:

Magyar Katolikus Egyház 0011
Magyarországi Református Egyház 0066
Magyarországi Evangélikus Egyház 0035

 KATOLIKUS EGYHÁZ1+1% FELAJÁNLÁS 
Kérjük, támogassa a Magyar Katolikus Egyház szolgálatát  

adója egyházi 1%-ával! Egyházunk technikai száma: 0011. 
A másik 1 %-kal kérjük, támogassa egyházközségi  
alapítványunkat: Kistarcsai-Nagytarcsai Római  

Katolikus Egyházközségért Alapítvány. 
Adószáma: 18270284–1–13

A háború kitörésével szinte egyidejűleg 
kezdte el a Katolikus Karitász segítő 
munkáját a határmenti falvakban, ami-

hez a kistarcsai hívek is csatlakoztak. A Férfiak 
Klubjának néhány tagja többnapos fizikai segít-
séget nyújtott a Barabás nevű településen.
 Feladataink közé tartozott a segítőpontra ér-
kező ukrán menekültek regisztrációja és tovább 
utazásuk megszervezése, a beérkező segélyszál-
lítmányok szortírozása, raktározása és szétosztá-
sa. Kilencszemélyes kisbuszokkal szállítottuk a 
határról a barabási faluházhoz a kárpátaljai ma-
gyarokat, a nigériai egyetemi hallgatókat vagy a 

S okan úgy gondolják, Isten majd megad-
ja, amit kérnek, ha böjtöléssel összekötve 
imádkoznak, mert úgy hiszik, hogy a böjt 

az imádság erejének fokozására való.
 Azonban a böjttel nem lehet kényszeríteni Is-
tent semmire sem. De mikor is helytelen a böjt?
Ha külsőséges, magamutogató, vagy aki végzi, 
vallásos teljesítménynek tekinti azt. A helytelen 
böjt egyik torz formája volt, amikor a flagellán-
sok ostorral csapkodták véresre magukat, hogy 
ezzel kiengesztelődést szerezzenek a pestis miatt.
 Az európai lakosság egyharmada-fele pusztult 
el a pestisjárványok miatt. A leginkább vészter-
hes időszak 1347–53 között zajlott le, amikor  a 

muszlim ukrán lakosokat. A menekültek kis pi-
henés után vagy magánúton, vagy a rendőrség 
segítségével Záhonyban vonatra szállva, vasúton 
jutottak el Budapestre.
 Szokatlan látványt nyújtott, hogy az érkezők 
között szinte egyáltalán nincsenek férfiak (február 
27-től az ukrán hatóságok nem engedik át a had-
köteles korúakat), a menekülők gyermekes fiatal 
családanyák, - akik a néhány napos csecsemőtől 
a kamaszokig, mindenféle életkorú gyermekkel 
érkeznek a határra. Március 5-ig 120 ezren jöt-
tek Magyarországra, többségében olyanok, akik 
rövid pihenés után továbbutaznak rokonokhoz, 
akár Szlovákiába, Csehországba, Ausztriába.
 Találkoztunk olyan személy- és vagyonvéde-
lemmel foglalkozó olasz cég munkatársaival is, 

genovaiak (1346-ban) a Krím-félszigeten talál-
ható Kaffa (ma:  Feodoszija) erődjébe az ostrom-
ló kipcsakok a pestisben elhunyt  katonák tete-
mét lőtték be katapultjaikkal, mintegy biológiai 
fegyverként használva a még fertőző holttesteket. 
A járvány megjelent a városban is, ahol több ezer 
genovai polgár tartózkodott, akik hajókon mene-
kültek el. Így a pestis eljutott Velencén keresztül 
az európai kontinens belsejébe, illetve Észak-Af-
rikába is. (Forrás: Wikipédia)
 Isten a legjobbat akarja nekünk. Ő a meny-
nyei Atyánk, csak azt teszi, ami az üdvösségün-
ket szolgálja. Erről beszél igénk: ha őt szeretjük, 
minden a javunkra szolgál. Ha komolyan elhi-

szem, hogy Isten a javamat akarja, akkor nem 
szeretném böjtölésemmel, imámmal rávenni, 
hogy bármit is változtasson az életemen. 
 Az imádságom célja inkább az, hogy én ért-
sem meg az Ő akaratát, és tudjam megcseleked-
ni, amit számomra kijelölt. Nem a böjt a gyógy-
ír, hanem az imádság.
 A böjt nem üdvösségszerző! De a böjtnek van 
értelme, mégpedig elsősorban a mások megsegí-
tése érdekében történő lemondás által. Jézus is 
így „böjtölt” nagypénteken a golgotai keresztet 
vállalva, hogy nekünk üdvösséget és örök életet 
ajándékozzon. Jézus böjtje az örök életre gazda-
gítja meg a benne hívőket, akik akaratát követik.
 A koronavírus járvány elmúltával nem lesz 
kötelező a maszk használata az istentisztelet 
alatt, de megköszönjük azoknak, akik felveszik 
a maszkot a templomban. Erről részletes infor-
mációt találnak a honlapunkon.

Riskó János református lelkész

Jézus negyvennapos böjttel készült messiá-
si szolgálatára, és általában nem vetette el a böjtölés lehetősé-
gét. Elítélte viszont a farizeusok külsőleges, formális böjtölését.

Mindenkinek megvan a 
maga igaza. Az egyedüli, a legnagyobb, a leg- 
tisztább. Bővelkedünk benne, sosem fogy el. 

A múlt fájdalmas tör-
ténéseire emlékeztek 
február 25-én, pénte-
ken este a kopjafánál. 

A február vé-
gén kitört orosz-ukrán konf-
liktus nem várt feladat elé ál-
lította a szomszédos országok 
segélyszervezeteit. Egy hábo-
rús helyzet automatikusan hoz-
za magával a civil lakosság bé-
kés területre menekülését. 

REFORMÁTUS EGYHÁZ

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

akik csak azért jöttek a magyar-ukrán határhoz, 
hogy segítsenek családokat eljuttatni különböző 
olaszországi városokba.
 Ez is mutatja, milyen hihetetlen mértékű ösz-
szefogás mutatkozik a lakosság, az egyházak se-
gélyszervezetei, a kis önkormányzatok és a civil 
szervezetek részéről, hogy elkerüljünk egy hu-
manitárius katasztrófát.
 A magánemberek által adományozott, és a  ka-
tolikus óvodában összegyűjtött - többségében -  
élelmiszereket juttattuk le a határhoz. A további-
akban is segíteni fogunk - a helyi szervezetekkel 
és az önkormányzattal összefogva - az ukrán 
menekülteknek és a kárpátaljai magyarságnak. 

Hitkó László 

Kistarcsaiak AZ UKRÁN HATÁRNÁL

A kommunizmus 
áldozataira  
EMLÉKEZTÜNK

A�kistarcsaiak�adománya

Barabáson�segítettük�
a�Katolikus�Karitász�munkáját

KATOLIKUS EGYHÁZ

E bbéli jómódunkat pedig tisz-
ta szívből pazaroljuk mások 
gazdagítására: naponként 

osztjuk meg igazságunkat a má-
sikkal. Ki keményen, ki még kemé-
nyebben. Ezzel próbálunk meg ren-
det vágni a kesze-kusza világban, a 
homályosban: a másikban. Mert hát 
mégiscsak az az igaz, ahogyan mi 
látjuk, érezzük, mondjuk. 
 „Megmondtam neki az igazat”. 
Ebben ütközünk és ütköztetünk. 

Őszinteségünk napjai pedig a fe-
szültségek, a konfliktusok, a há-
borúk idejei lesznek. Ezt látjuk a 
nagyvilágban, határainkon kívül 
és belül. Kegyetlen a világ – mi tet-
tük azzá. Tele van háborúval – mi 
vívjuk azokat.
 Pedig csak az igazságot mondjuk. 
Azzal igazolunk, azzal teszünk sok 
mindent jogossá. Közelmúlt, vagy 
régmúlt sebeivel magyarázzuk hara-
gunkat, csapásaink, ellenszenvünk, 

gyűlöletünk igazságát, jogosságát. 
Mert igazunk van.
 És ezt az igazságot szenvedjük 
naponta, ez szüli a távolságot em-
ber és ember között, közted és köz-
tem. Ez nyomorít meg, ez ítél meg, 
és ítél el jogosan – még önmagun-
kat is… mert szeretet nélküli. 
 Isten országa, igazsága azonban 
nem ilyen. A Jézusban közel jött vi-
lág kegyelemmel teli. Irgalma min-
dig felülírja az igazságot.  Krisz-
tus, aki a golgotai útján hordozta 
az „igazságaink” súlyát, következ-
ményeit, a kereszten szabadított meg 
azok életet romboló valójától. He-
lyettünk, értünk, miattunk halt meg. 
Bárki olvassa a beszámolókat arról 

Hirdetés

A z Október 23. téren Turi 
Irén művelődésszervező kö-
szöntötte a megjelenteket, 

majd Szerekován János operaéne-
kes elénekelte a Himnuszt. Ezt kö-
vetően Vécsey László országgyűlé-
si képviselő mondott megemlékező 
beszédet. A történelmet felidézve 
kihangsúlyozta, hogy a Kommu-
nizmus Áldozatainak Emléknap-
ján Kovács Béláról, a Független 
Kisgazdapárt főtitkáráról is meg-

emlékezünk, akit 1947. február 25-
én tartóztattak le. 
 – Ezzel megkezdődött a kommu-
nista ideológiával túlnyomó több-
ségében szemben álló magyar nép 
megfélemlítése, a magyar történel-
mi hagyományoktól idegen, antide-
mokratikus és törvénytelen diktatúra 
négy évtizede. – hangsúlyozta Vécsey 
László. A képviselő úr elmondta, hogy 
egy olyan szégyenletes időszak követ-
kezett, amikor a magyar ember saját 
nyomorúságán érzékelhette a kom-
munizmus agresszivitását. 
 –  Utódainknak tőlünk és az is-
kolában tanultak alapján is tudniuk 
kell, hogy mi volt a kékcédulás vá-
lasztás. Mi az a padláslesöprés, ház-
foglalás. Mit jelent az, hogy: osz-
tályharc, proletárdiktatúra, proletár 

öntudat, kulák, osz-
tályidegen, káderpo-
litika, megbízhatatlan 
elem, kmk-s. – emelte 
ki Vécsey László meg-
emlékező beszédében, 
amelyet Szolzsenyicin 
örökérvényű gondola-
taival zárt le: „A kom-
munistánál kártéko-
nyabb és veszélyesebb 
embertípust még nem 

produkált a történelem. 
Cinizmusuk, szemtelen-
ségük, hataloméhségük, 
gátlástalanságuk, rom-
bolási hajlamuk, kultú-
ra- és szellemellenes-
ségük elképzelhetetlen 
minden más, normális, 
azaz nem kommunis-
ta ember számára. A 
kommunista nem isme-
ri a szégyent, az embe-
ri méltóságot, és fogal-
ma sincs arról, amit a 
keresztény etika így nevez: lelkiis-
meret. A kommunista eltorzult lélek! 
Egészséges szellemű európai ember 
nem lehet kommunista! Nincs olyan 
vastag bőrt igénylő hazugság, amit 
egy kommunista szemrebbenés nél-
kül ki ne mondana, ha azt a mozga-
lom érdeke vagy az elvtársak szemé-
lyes boldogulása így kívánja.”
 A megemlékező beszéd után 
Szerekován János alkalomhoz illő 
dalokat adott elő. Ezt követően a 
kopjafánál koszorút helyezett el Vass 
Ferenc és Tóth Borbála a Kistarcsai 

Internáltak Emlékéért Alapítvány 
képviselői, Kistarcsa Város Önkor-
mányzata nevében pedig Solymosi 
Sándor és Zsiák Péter alpolgármes-
terek. Koszorúzott Vécsey László 
országgyűlési képviselő a helyi FI-
DESZ tagjaival, a város intézménye-
inek vezetői, a Simándy József Ál-
talános Iskola, a Jobbik Kistarcsai 
Szervezete, a Kistarcsai Vállalkozók 
Baráti Köre, a Fenyvesliget Egye-
sület, a KÖFE Kft., és a Kistarcsai 
VMSK Kft. A megemlékező ünnep-
ség végén a megjelentek mécseseket 
gyújtottak a kopjafánál.

a történetről, egy végtelenül igaz-
ságtalan, korrupt, elferdült, evilági, 
mai történetet lát. Ebbe érkezett AZ 
IGAZSÁG, hogy kegyelemmé vál-
jon. A tiéd, az enyém, mindenkié.
 Ahol a szeretet és az igazság kéz 
a kézben járnak, ott van a mennyek 
országa. Vajon közöttünk is ez tör-
ténik? A pártoskodó, uralkodni vá-
gyó szívünk, életünk belekapasz-
kodik-e böjt idején (is) a krisztusi 
irgalomba? Meglátja-e egyetlen re-
ménységünket, a golgotai keresztet, 
ahol az Isten irgalma igazságtalan-
ságon keresztül árad felénk (hiszen 
nem mi bűnhődtünk)?
 Nincs más igazság a Krisztuson 
kívül. Könyörögjünk a háborúk, a 
honi viszályok közepette az ő irgal-
máért, bűnbocsánatáért, hogy Isten 
igazsága, Krisztusa életté váljon ben-
nünk is, ma is. 

Eszlényi Ákos evangélikus lelkész

SOHA TÖBBÉ KOMMUNIZMUST!

Vécsey�László�országgyűlési�képviselő�Szemán� 
Gergely�és�Bergán�János�képviselőkkel�koszorúzott

A�megemlékező� 
ünnepséget�este�hat�

órakor�tartották
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Kistarcsa,  
Szabadság út 32.
NYITVATARTÁS:
Hétfő-péntek: 630-1830

Szombat: 700-1400

Kistarcsa:  
több, mint pékség Frissen készített  

ételeink akár ebédre is:
 •  �Francia�hot�dog
 •  �Tükörtojás� 
virslivel

 •  �Hamburger
 •  �Rántotthúsos�szendvics
 •  �Bundáskenyér
 •  �Omlett

desszertek:
 •  �Sütemények
 •  �Torták� 

(rendelésre)

ÚjdonságoK!
A reggeli péksütemények mellett számos finomsággal bővítettük kínálatunkat. 
Térjen be hozzánk reggelizni, ebédelni vagy kérje akár elvitelre az ételeket! 

Várjuk szeretettel JÓKENYÉR  
Kistarcsa pékségünkben,  

kóstolja meg  
újdonságainkat!

delikátesz termékek
 •  �Kolbászok
 •  �Tepertők
 •  �Cserpes�tejtermékek

 •  �Méhes�szörpök�(7 ízben)
 •  �Csattos�lekvárok 

(3 féle szilvalekvár) 
 •  �Őstermelői�méz� 

(akác, virág)

Lakossági 
PB gáz és  

Targonca gáz

házhozrendeLésre!

Próbáljon ki minket,  
garantáltan nem csalódik!

rendelésfelvétel: 
06-20/382-32-68

Kistarcsán,  
a Szarvaspusztai út 8. 

szám alatt 900-2700 m2 
közötti üres iparterület, 

bekerített,  
(akár megosztva is),
hosszútávra kiadó.

06-30-185-1740  
HITKÓ LÁSZLÓ

KIADÓ 
INGATLAN

•  cserepes lemez fedés
•  széldeszkázás
• bádogos munkák
• beázások javítása
•  tetőszerkezet, eresz- 

csatorna javítása, cseréje
Alpin technikávAl Ács Kapocs Építő Kft.

kedvező árAk! 36-30/919-4694

SZAKKÉPZETT   

           MESTEREKÁCS, TETŐFEDŐ 

AlAPTól

           A TETőig

gEnErÁl-

        kiviTElEzéS

Nagytarcsán található üzemi konyhára  
munkatársat keresünk az alábbi munkakörbe:

TÁLALÓLÁNY
Azonnali munkakezdés, biztos munkahely!

KIEMELT NAPPALI BÉREZÉS  
ÉS EXTRA ÉJSZAKAI PÓTLÉK,  

AKÁR 260 000 - 300 00 FT  
FELETTI KERESETI LEHETŐSÉG!

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, várjuk jelentkezését  
a 06 20 771 6042-es telefonszámon vagy  

az allas@interfood.hu e-mail címre

Amit kínálunk:
-  Ingyenes céges buszjárat, ami már az Örs vezér teréről is  
 indul: Cinkota, Kistarcsa, 17. kerület

-  Saját bejárás esetén útiköltség támogatás

-  1 műszakos munkarend
-  Juttatásként napi több adag étel dolgozóinknak

Varga István magyar rally  
bajnok, autószerelő mester

•  VIZSGÁZTATÁS
•  JAVÍTÁS
•  KLÍMATÖLTÉS

•  DIAGNOSZTIKA  
(motor, ABS, stb.)

•  HIVATALOS BOSCH  
SZAKMŰHELY

3D computeres 

Csömör, Kistarcsa Határ út
Tel.: 06-30/9647-669

06-20/269-13-22
E-mail: vargaautojavito@gmail.com
NYITVATARTÁS: H-P: 8-17 óráig

 •  FELNI ÉRINTÉS NÉLKÜLI  
FUTÓMŰ BEÁLLÍTÁS

 •  GUMISZERELÉS  
ÉS CENTRÍROZÁS

 •  FUTÓMŰ JAVÍTÁS

K I S TA R C S A

varga autójavító

futómű beállító 
technológia

Az állásra hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező,  
büntetlen előéletű jelentkezőket várunk.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal és a végzettséget igazoló okiratok másolatával, 
valamint „Hozzájáruló nyilatkozat a személyi adatok kezeléséhez a pályázat időtartama 
alatt” dokumentummal lehet
 •   postai úton: Vigyázó Sándor Művelődési Központ,1173 Budapest, Pesti út 113.
 •   e-mailben: titkarsag@vigyazomh.hu, Klein Marianna igazgató részére

A Rákoskerti Művelődési Ház
(a Vigyázó Sándor Művelődési Központ tagintézménye)

pályázatot ír ki
KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER,

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ
főfoglalkozású, határozott időre szóló

munkaviszonyban ellátott álláshely betöltésére.
Feladatok:
 •   művelődésszervezői feladatok ellátása,
 •   tanfolyamok, ismeretterjesztő előadások, szabadtéri fesztiválok szervezése,
 •   az intézmény honlapjának tartalmi frissítése.

Pályázati feltételek:
 •   felsőfokú szakirányú végzettség vagy bármilyen diploma  

és szakirányú OKJ-s szakképesítés
 •   gyakorlott szintű MS Office irodai alkalmazások ismerete

A munkavégzés helyszíne: Rákoskerti Művelődési
Ház, 1171 Budapest, Rákoskert sugárút 66.

Az állásról felvilágosítást ad:
Klein Marianna igazgató, telefon: (+36 70) 670 7508,

e-mail: titkarsag@vigyazomh.hu

A pályázat benyújtásakor a „Művelődésszervező” jeligét kérjük feltüntetni.
Pályázó jelentkezésének elküldésével vállalja,  

hogy hozzájárul adatai kezeléséhez a pályázati eljárás lezárásáig.
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KISTARCSA, SZABADSÁG ÚT 2. 
(A SHOP-STOP mellett.)

Kövess minket facebookon: Fenyves Szolárium

VÁLTOZATLANUL, MINDEN NAP  
VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET!

NÁLUNK MINDIG SÜT A NAP! 
Mélybarnító csokicsöveink, gyönyörű csokoládé barnára  

varázsolják bőrödet és feltöltenek D-vitaminnal.  
Kedves személyzet, tisztaság, akciók, szuper krémek és gépek várnak!

GYERE ÉS TÖLTŐDJ FEL NÁLUNK, JÓT TESZ A KÜLSŐDNEK,  
BELSŐDNEK, HA BETÉRSZ HOZZÁNK! BARNULJ JÓ HELYEN!

RH dental
Minőségi fogászati szolgáltatások

R.H.Dental
Fogorvosi rendelők  
és fogtechnikai laboratórium

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

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

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

KISTARCSAI PRIVÁT RENDELÉSÜNK:
Dr. Répay Klára – hétfő és szerda: 16-20 óráig

DR. FARCZÁDI TÍMEA – kedd  8.30-12, szerda: 8.30-12,  
csütörtök és péntek: 14-20 óráig 

VÁRJUK KEDVES PACIENSEINKET FOGORVOSI RENDELŐNKBEN!
Extra minőségű fogpótlások kedvező áron (cirkon hidak)

Konzerváló fogászat és felnőtt fogszabályozás
Fogászati lézeres megoldások: gyökérkezelés, fogfehérítés, afta, herpesz

AKCIÓS ÁRON CIRKON HIDAK ÉS IMPLANTÁCIÓK!

Nap 19 Kft.

Felújításhoz, építkezéshez:
Szigetelőanyagok: Homlokzati szigetelés

Üveg- és Kőzetgyapot, Vízszigetelés
Gipszkarton, -Profilok, -Kiegészítők
Glettelőanyagok, Vékonyvakolatok

Külső vakolatok, színezők
Festékek, Lazúrok, Zománcok, Tetőfóliák

2144 Kerepes, Szabadság u. 105.
06-28/490-613 • 06-30/991-3027

www.nap19.hu • nap19kft@gmail.com

Nyitva
Hétfőtől-Csütörtökig: 7-16 óráig

Péntek: 7-15 óráig
   Szombat, Vasárnap: zárva

ÁLLÁSHIRDETÉS

AmIT nyújTAnI TuDunk:
  •  �1�műszak�(6.00-14.00)
  •  �Hétköznapi�munkavégzés
  •  �Szabad�hétvégék
  •  �Kezdés:�pár�napon�belül
munkA:��
gépsor�mellett�háztartási��
vegyi�áru�csomagolása��
(címkézés,�flakonozás,�fóliázás)

munkAvÉgzÉS HELyE:��
Dymol Kft., 2143 Kistarcsa, Külső raktár krt. 1/b.

Nők  
jelentkezését várjuk! 

Gyere bátran, ha munkát keresel  
és hosszú távú állást szeretnél!  

Ha tetszik a munka, pár  
napon belül már kezdhetsz is! 

Érdeklődni az alábbi  
telefonszámon lehet  

800-1600 között: 

Csomagoló  

munkalehetőség Kistarcsán!

06-70-433-3114

…nem is gondolnánk, hogy a hétköznapjainkat megkeserítő rossz szokásaink  
és testi fájdalmaink mögött a múltban gyökerező negatív tapasztalás áll.

Ha megkeressük, tudatosítjuk és megszüntetjük a probléma gyökerét  
a múltban, akkor a jelenlegi helyzethez való hozzáállásunk is változik.

Ön is szenved valamitől? Önt is nyomasztja egy lelki  
vagy testi probléma, amely időről – időre visszatér?

Milyen esetekben nyújthat hatékony megoldást a kineziológia?

Választható kezelések:
-   Kineziológiai oldás bármely lelki vagy testi problémára
-   Életem a számok tükrében (Numerológiai elemzés kinez oldással)
-    Bőség oldás az élet minden területére (anyagi, egészség, jólét…stb)
-   Hogyan legyünk boldogok? Boldogságfokozó eszközök tanítása minden korosztálynak 

egyénileg, pároknak vagy kis csoportban
-   Tanulási képességfejlesztő foglalkozás gyerekeknek a Csodatanoda Kistarcsa keretein belül

-   feszültség, idegesség, stressz  
-   fáradékonyság, alvászavar 
-   evészavarok, súlyproblémák 
-   szomorúság, depresszió                                                                              
-   félelmek, fóbiák  

kényszeres szokások
-   pánikbetegség     

-   önbizalomhiány, negatív önkép
-   agresszió kezelés
-   munkahelyi nehézségek  

anyagi elakadások
-   párkapcsolati problémák
-   elengedés, válás, gyász
-   tanulási nehézségek, zavarok

Lelki Utazások

k inez iológ us
Kineziológia technikákat és pozitív pszichológiai eszközöket  

alkalmazóstressz- és probléma(meg)oldásra várom!
Ha Ön is kipróbálná, forduljon hozzám bizalommal a

+36-30-210-7490-es számon, a lelkiutazasok@gmail.com címen.
web: www.lelkiutazasok.webnode.hu

JUKA JárműJAvító Bt.
Hogy mindig úton legyen

Szerviz és Műszaki Ellenőrző Állomás
ISO 14001 • ISO 9001

•   Személy- és tehergépjárművek javítása, 
szervizelése, helyszíni vizsgáztatása

•   Tachográf hitelesítés
•   Gépkocsik eredetiségvizsgálata
•   Központi zsírozó feltöltése

JUKA JárműJAvító Bt.
Kistarcsa, Nagytarcsai út. 6.
Tel.: 06-28/506-086, 06-30/948-3424

Vizsgasor: 06-30/650-0346, 06-30/650-0345
Munkafelvétel: 06-30/650-0347

www.jukabt.hu • jukabt@invitel.hu

HÁZIAS ÍZEK BOLTJA

Kistarcsa, Hunyadi u. 8. (üzletsoron)
Nyitvatartás: hétfő zárva, kedd-péntek 8-18-ig, szombat  7-13  
Tel.: 06-70-333-8336, Megváltozott a facebook címük!

facebook: Kistarcsa Házias ízeK boltja
Várjuk szeretettel kedVes Vásárlóinkat!

Étkezési utalvány és bankkártya elfogadás!

Akció!
lángolt kolbász 2500 ft/kg • házi disznósajt 1990 ft/kg 

 házi sertészsír 750 ft/kg • füstölt szívsonka és darabolt füstölt comb 2700 ft/kg

március 29-től április 16-ig!
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• ruhajavítás
• méretre igazítás
• szűkítés, bővítés
• alja felhajtás
• cipzárcsere
• lakástextíliák varrása
• patentozás

RuhaSzaki
MINDEN AMI VARRÁSvarrónő

KISTARCSA, Eperjesi út 7.
Nyitvatartás: hétfőtől-csütörtökig telefonos időpont 

egyeztetéssel, P: 1300–1900, Szo-V: zárva  

Telefon: 06-20/342-1101

KISTARCSA VÁROS KÖZÉLETI TÁJÉKOZTATÓ LAPJA
Megjelenik a hónap utolsó hetében. 
Kiadó: Po-Ker�Bt.,�1173�Budapest,�Székicsér�u.�15.
Felelős szerkesztő: Polgár�Gyula,�gyulapolgar56@gmail.com,�
+36-20/966-1190,�Korrektor: Koczka�Réka 
Nyomda: Pauker-Holding�Kft.�1047�Budapest,�Baross�u.�11-15.
Felelős vezető:  Vértes�Gábor
Megjelenik 5200 példányban.
ISSN 1788-7291
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat a 
tartalom lényegi megváltoztatása nélkül, szerkesztett formában 
közölje. A lapban megjelent cikkeket a Kiadó írásbeli engedélye 
nélkül másolni, a lapot utánnyomni, sokszorosítani tilos. A lapban 
megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem vállal felelősséget.

Kerepes-Vet
Állatorvosi rendelő • Állatpatika
2144 Kerepes, Szabadság út 65. (3-as főút)
Hétköznap: 900-2000, szombaton 900-1230

+36-30/44-999-18, +36-28/490-369 
Tarcsa-Vet

Állatorvosi rendelő • Állatpatika
2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 71. 
(Petőfi utcáról nyílik)
Hétköznap: 1300-1900

+36-30/43-999-75, +36-28/533-727 

KEREPES

NAGYTARCSA

www.kerepesvet.hu • Facebook: KerepesVet • e-mail: info@kerepesvet.hu
KÍVÁNSÁGRA HÁZHOZ MEGYÜNK!

Dr. Horváth Bánk
Dr. Berényi Evelin

Dr. Ujvárossy Petra
Dr. Plaszkony Adrienn

Dr. Henter Áron
Dr. Lénárt Zoltán

Dr. Paul Róbert

GÉPKÖLCSÖNZŐ
ÉPÍTŐIPARI ÉS KERTI GÉPEK BÉRBEADÁSA

FŐ SZEZONÁLIS GÉPEINK:
• ágdarálók (különböző méretben)
• vésőgépek
• guruló állványok
• födémfúrók
• földmunkagépek
• beton és falcsiszolók
HA-KOS Kft. 2144 KEREPES, SZABADSÁG ÚT 77.

Nyitvatartási idő: H-P: 7-17; Sz: 8-12
Tel.: +36 (30) 9-482-163Házi készítésű májas hurka, zsemlés 

véres hurka, sütnivaló kolbász, grill- 
kolbász, kenőmájas, disznósajt, teper-
tő, paprikás abált szalonnák, füstölt 
készítmények NAGY VÁLASZTÉKBAN.

NYITVATARTÁSI IDŐ!
Minden pénteken 7-19 óráig.
SZOMBATON ZÁRVA!

MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN 
ESTE HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!

A megrendeléseket CSÜTÖRTÖK  
DÉLIG kérjük leadni!

TANYASI
HÚSBOLT
Kohajda Péter őstermelő 
KISTARCSA, Nagytarcsai u. 3.
Tel.: +36-30/402-59-61, +36-30/308-0559

 

A természet ízei rétesbe zárva!
Rétesek, piték, sós és édes  

aprósütemények
… ahogy a nagyi is készítette!

www.koronaretes.hu

Budapest
XVI ker., Veres Péter út 33.

Telefon: 06-20/437-9277

Kistarcsa
Szabadság út 6.

Telefon: 06-70/775-7674

A nyitvatartásról és a házhoz szállításról érdeklődjön telefonszámunkon!

KLÍMA KARBANTARTÁS,  
SZERELÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS

BEMUTATÓTERMÜNK  
ÚJ CÍME: 

2143 KISTARCSA
SZABADSÁG ÚT 30.

TELEFON: 
06-70-603-7830,
06-70-623-5168 

Elkötelezett szerelőcsapat, 
megbízható márkák,  

széles választék.
Daikin, Mitsubishi, Panasonic,  

Gree, Midea, LG, Syen, MDV

Fűtéskorszerűsítés; hőszivattyús fűtési 
rendszer kiépítése akár otthon  

felújítási támogatással.
2021-től a legalább egy gyereket 

 nevelő családok részére az állam állja  
a költségek felét 3 millió forintig!



Most foglalj klímaszerelőt, 
mert nyáron már késő!

KIS FOGYASZTÁS, CSEND,  
AKÁR 10 ÉV GARANCIA

A FISHER ELHOZZA 
A JÓ IDŐT, PRÓBÁLJA KI ÖN IS!

KLÍMAPEST – Faktor Vállalkozási Iroda Kft.
1173 Budapest, Pesti út 9.  |  +36 20 358 5756  |  +36 1 253 0394  |  info@klimafaktor.hu

www.klimapest.hu

Épít? Felújít? AlAptól A tetőig vegyen mindent egy helyen

Akár 50 %-os állAmi támogAtássAl tAvAszi Akcióink keretÉn belül!

Kistarcsa, 
Móra Ferenc utca 81.

Kérdése van? Hívjon minket!

06-28/552-675 • 06-20/561-1050 

www.kocsistuzep.hu • info@kocsistuzep.hu

www.facebook.com/kocsis.tuzep.kistarcsa

Már bankkártyával is fizethet!A                                tAgjA. 

Nyitvatartás: 
H-P: 7.00-16.00
szo: 7.30-12.00

keressen Minket  
a facebookon is!

kalodás tűzifa és 
kötegelt  
szénbrikett  
a készlet  
erejéig kapható!cserepek

térkövek

falazótégla Hő  
és víz- 

szigetelő  
termékek


