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AL CAPONE
PIZZÉRIA
Telefon: (06-28) 490-988
Mobil: (06-70) 550-55-69

Házhozszállítás: Kerepesen, Kistarcsán,
Szilasligeten, Nagytarcsán ingyenes!

2144 Kerepes, Szabadság út 108.

Rendelésfelvétel minden nap: 11-22-ig

HIDEG ÉS MELEG ÉTEL
ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT

ELFOGADUNK!

www.alcaponekerepes.hu

2 2Eladó Nagytarcsán 710 m -es udvarban 220 m -
es lakóterû igényesen kivitelezett luxus családi 
ház. 2 szintes 4 szobás +1 fél szoba +nappalis 4 
fürdõszobás, szaunának ki van alakítva a helye, 
légkondicionált a ház. Csodálatos környezet, 
csendes nyugodt környék.
Irányár: 46.600.000 Ft
Érdeklõdni: 06-30/593-4242, 06-70/953-6933

2 2Eladó Kistarcsán 1080 m -es 140 m -es lakóterû 3 
szoba+nappalis családi ház+alsó szinten 140 

2m -es mûhely +3 autónak parkoló hely. A ház 
szépen karban tartott, igényes kialakítású, az 
ablakok mûanyagok és elektromos redõnnyel 
vannak ellátva.
Irányár: 41.000.000 Ft
Érdeklõdni: 06-30/593-4242, 06-70/953-6933

2Eladó Kistarcsán új parcellázású részén 814 m -es 
2telken 160 m -es 1 szintes 3 szobás +nappalis 

családi ház. Riasztórendszerrel el van látva ,klíma 
kiállása meg van oldva, az udvarban a medence is 

2kialakítható. Garázs 30 m -es, elektromos ajtó és 
kapunyitó rendszer. A tetõtér kialakítható.
Irányár: 42.000.000 Ft
Érdeklõdni: 06-30/593-4242, 06-70/953-6933

2 2Eladó Kistarcsán 720 m -es telken 120 m -es 
2lakóterû 2 szintes családi ház +60 m -es garzon 

lakás. A kis házhoz külön víz, villany és gáz óra 
tartozik. Új elektromos kerítés, 2 beállású garázs 
elektromos ajtóval. Csendes nyugodt környék, jó 
közlekedési lehetõség.
Irányár: 32.000.000 Ft
Érdeklõdni: 06-30/593-4242, 06-70/953-6933

Eladó Kistarcsán a Fenyves lakóparkban 
21401m -es építési telek (14 széles 100 m 

hosszú, két utcára nyíló ), teljes közmû az 
utcában.
Irányár: 18.700.000 Ft
Érdeklõdni: 06-30/593-4242, 06-70/953-6933

2 2Eladó Kistarcsán 468 m -es telken 70 m -es 
2alapterületû +44 m -es tetõterû 2+1 szobás 

családi ház. A tetõteret 2008 -ban kezdték építeni, 
nincs befejezve. Fürdõszoba 2007-ben teljesen 
fel lett újítva. A ház központi helyen van, HÉV-
megálló 1 percre, iskola, óvoda 2 percre
Irányár: 28.000.000 Ft
Érdeklõdni: 06-30/593-4242, 06-70/953-6933

WORLD HOUSE INGATLANIRODA
2131 Göd Köztársaság út 17.
Tel.:06-27/332-782
Mobil:06-70/953-6933
E-mail: god@worldhouse.hu

2120 Dunakeszi János u.2.
Tel.:06-27/391-398
Mobil:06-20/973-2789
E-mail: dunakeszi@worldhouse.hu

Web: www.ingatlan.com/worldhouse                  Nyitva tartás: H-P.:8-18-ig, Szo.:9-14-ig 



Major Zsófia 
diplomakoncertje
A Kistarcsán élõ Major Zsófia sok  
szeretettel vár mindenkit az április 28-án 
kedden, 15.30-kor kezdõdõ zenekari 
zongora-diplomakoncertjére a Zeneakadé-
mia nagytermébe.(Budapest VI., Liszt Fe-
renc tér 8.) Az ifjú mûvész Mozart: Esz-dúr 
zongoraversenyét adja elõ, kíséri a Liszt  
Ferenc Kamarazenekar Rolla János veze-
tésével.

Az avar- és kerti hulladék égetésének korlátozása
A lakosság és a levegõ tisztaságának védelme érdekében Kistarcsán az avar- és kerti 
hulladék égetése a település egész területén kizárólag két idõszakban megengedett, 
tavasszal április 1. és április 30. között, és õsszel október 15. és november 15. között. Az 
égetést hétfõtõl szombatig 10-18 óra között szabad végezni. Vasár- és ünnepnapokon 
tilos ezt a tevékenységet folytatni. 

Új pénzügyi osztályvezetõje van 
Kistarcsának
Szabó Tamás pénzügyi és számviteli területen 
szerzett két felsõfokú végzettséget. Szakképzettségei 
pénzügyi üzemgazdász, szakközgazda, illetve 
mérlegképes könyvelõ. Szakmai pályafutását a 
Magyar Honvédségnél kezdte 1988-ban. 1990-tõl 
kezdõdõen a bankszférában dolgozott. 1996-tól 
1998-ig a Magyar Államkincstár Területfejlesztési 
Fõosztályának munkatársa volt. 1998-tõl 2002-ig a 
vállalkozási szférában, elõbb gazdasági igazgató-
ként, majd saját vállalkozásában ügyvezetõ igazga-
tóként dolgozott. Vállalkozása pénzügyi tanács-
adással, valamint ingatlan értékesítéssel, és 
értékbecsléssel foglalkozott. 2002 óta dolgozik a 
közszférában, ezen belül négy és fél évig Budapest 
egyik kerületének pénzügyi osztályvezetõje volt.

Átlagosan 9 százalékkal 
emelkedett a vízdíj és a 
csatornadíj Kistarcsán

A március 18-ki testületi ülésen a képvi-
selõk nem módosították a vízdíjrendeletet. 
A március 23-ra összehívott rendkívüli 
ülésen sem jutottak közös nevezõre, de az 
április elsõ felében megtartott újabb 
rendkívüli ülésen 11 igen és négy nem 
szavazattal az emelés mellett döntöttek. A 
név szerinti szavazáson Uvacsek Csaba, 
Török Mihály, Rimóczi Erzsébet és Babarczi 
József nemmel szavazott. A lakossági vízdíj 
köbméterenként nettó 245 Ft-ról 269 Ft-ra 
emelkedett, a lakossági csatornadíj pedig 
nettó 265 Ft-ról 294 Ft-ra drágult. A 
megemelt díjak június 1-tõl hatályosak. A 
30%-os locsolási kedvezmény továbbra is 
érvényben maradt. 

Tar Szilárd képviselõt megválasztották a Közoktatási 
Bizottság tagjának 

A lemondott Szemán József képviselõ helyére a MIÉP listájáról Tar Szilárd Imre került be a 
testületbe, akit az április 2-ki rendkívüli testületi ülésen beválasztottak a Közoktatási  
Bizottságba.

A város bevezetõ útjaira 
fa üdvözlõ táblákat 
helyeztek ki

A február 18.-i testületi ülésen 
szavazták meg a képviselõk a fa 
üdvözlõ táblák kihelyezését elrendelõ 
határozatukat. A Kis Péter fafaragó 
(Kölcsey tanára) felajánlásában elké-
szült táblákat a Városgondnokság ápri-
lis végéig a helyére építi, így a település 
bevezetõ útjain a köszöntõ szövegen 
kívül szép muskátlik is jelzik Kistarcsa 
határát.

Görög Est
2009. április 25-én 18 órakor Görög Est 
lesz a Csigaházban. A programban élõ 
zene, népitánc- és hastáncbemutató, 
tánctanítás és táncház szerepel. A 
büfében görög étel- és italspeciali-
tásokat kínálnak. Mindenkit szeretettel 
vár a Pyrgos Együttes!

Értesítés ügyfélfogadási 
idõ változásáról
Értesítjük a lakosságot, hogy 2009. június 
5-én (pénteken) és 2009. június 8-án 
(hétfõn) Kistarcsa Város Polgármesteri 
Hivatalában nem lesz ügyfélfogadás.
Anyakönyvi ügyekben ügyeletet tartunk: 
2009. június 5-én, 08.00-12.00 óráig és 
2009. június 8-án 13.00-18.00 óráig.

Polgármesteri Hivatal

Óvodai beíratások 
A Városi Óvodában

2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 2.

2009. május 4-tõl 8-ig
minden munkanap

8-17 óráig

lesz az óvodai beíratás a 2009/2010-es 
nevelési évre. A jelentkezés feltétele a 
betöltött 3 éves kor! Kötelezõ a beíratása 
azoknak, akik 2009. január 1. és 2009. 
december 31. között töltik be az ötödik 
életévüket és még nem jártak óvodába. 
A jelentkezéskor vinni kell a gyermek 
születési anyakönyvi kivonatát, oltási 
könyvét és lakcímkártyáját.

Statisztikai Adatgyûjtés Kistarcsán
A 2009. évi Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program (OSAP) keretében Kistarcsán a 
Központi Statisztikai Hivatal Elnöke rendszeres adatfelvétel végrehajtását rendelete el. 
A felvétel célja, hogy a mindenkori kormányzat részére megbízható adatokat 
szolgáltasson a lakosság jövedelmérõl, kiadásairól, lakáshelyzetérõl, valamint 
összehasonlításra alkalmas adatokat biztosítson az ország munkaerõ-piaci helyzetérõl, a 
foglalkoztatottságról és a munkanélküliségrõl. Továbbá adatokat gyûjtenek a lakosság 
utazási és közlekedési szokásairól is. Az adatfelvételek reprezentatív jellegûek. A 
felvételekbe bevont háztartások kiválasztása véletlen mintavétellel történik. A 
kiválasztott háztartásokat az egyes felvételek típusától függõen évente több alkalommal 
keresik fel az adatfelmérést végzõk, akik igazolvánnyal és megbízólevéllel rendelkeznek. 
Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül összesített formában teszik majd közzé.
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Takácsné Vass Erzsébet
1958-2009

Két héttel 51-dik születésnapja elõtt 
tragikus hirtelenséggel elhunyt Takácsné 
Vass Erzsébet, a Szent István Általános 
Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézmény magyar-orosz-angol nyelv-
szakos tanárnõje. 
Tanítványai és kollégái csendes, önzetlen, 
mindenkor segítõkész, szakmailag kiváló-
an felkészült pedagógusként tisztelték a 
negyed évszázadon keresztül Kistarcsán 
tanító pedagógust.
Férje, Takács István, gyermekei, Tímea és 
Dóra mellett gyászolja õt valamennyi volt 
és jelenlegi tanítványa, a szülõk, kollégái  
és az egész város.
Temetése április 17-én délután volt a 
település katolikus temetõjében, ahol 
mély megrendülés mellett sokan kisérték 
utolsó útjára a kiváló tanárnõ földi ma-
radványait. 

Megkezdte a pontvadászatot Kistarcsa NB II-es nõi 
kézilabda csapata 
Az NB II déli csoportjába beosztott Kistarcsai nõi kézilabda csapat február 21-én 
megkezdte a tavaszi pontvadászatot. A csapat a nyitó mérkõzésen hazai pályán 33:29 
arányú vereséget szenvedett a XVII. Kerületi Lakóhelyi SE gárdájától. A második 
fordulóban sem volt szerencséjük a kistarcsaiaknak, ugyanis március 1-én a csoport 
egyik legerõsebb csapata, a Dunavarsányi TE 32:21-re gyõzött ellenük. Március 15-
én hazai pályán a szintén kiesés ellen küzdõ ercsieket fogadták és meggyõzõ játékkal 
29:18-ra gyõztek. Március 22-én idegenben verték a Szigetszentmiklóst 34:21-re, 
március 28-án hazai pályán, szoros mérkõzésen 30:27-re kikaptak az élmezõnyhöz 
tartozó Vecséstõl. A Kistarcsai nõi kézilabda csapat jelen pillanatban a 12 csapatos 
csoportban nyolc ponttal a nyolcadik helyen áll. 

A Csigaház programjai
2009. április 25. 18.00

Görög táncest  
2009. május 09.

Magyarországon élõ kisebbségek 
családi konferenciája

2009. május 11.
Születés hete

2009. május 17. 19.00
MÁS-KÉP Színjátszó Csoport
Bóna Gábor: Holtomiglan komédia 

2009. május 23-24.
Kistarcsai Napok

Az egyéni körzetbõl 
bejutott képviselõk 

fogadóórái

¡ Zsiák Péter Fidesz (1. számú vá-
lasztókörzet)

Elõzetes telefonos egyeztetés 
után. 06-30-748-2027
¡ Uvacsek Csaba független (2. szá-

mú választókerület)
Minden hónap második hétfõjén 

16.00-18.00-ig az Eperjesi út 5. szám 
alatt. 06-30-921-7573
¡ Bergán János Fidesz (3. számú 

választókörzet) 
Minden hónap utolsó hétfõje 

17.00-18.00 a Polgármesteri Hiva-
talban. 06-30-434-1847
¡ Major László Fidesz (4. számú 

választókörzet) Minden hónap 
utolsó szerdája 17-tõl 18 óráig, a 
Polgármesteri Hivatalban. 06-28-
471-830
¡ Kedves Károly Fidesz  (5. számú 

választókörzet)
Elõzetes telefonos egyeztetés 

után. 06-70-334-75-82
¡ Méhesné Horváth Erika Fidesz 

(6. számú választókerület) 
Minden hónap 2-ik hétfõjén a 

Polgármesteri Hivatalban 17.00-
18.00-ig várja a választókat.
06-20-362-0822
¡ ifj. Juhász István  Fidesz (7. szá-

mú választókerület)
Minden hónap elsõ csütörtökjén 

17.00-18.00. Polgármesteri Hivatal 
06-30-334-2064
¡ dr. Lukács Ferenc Józsefné Fi-

desz (8. számú választókerület)
Minden hónap második csütör-

tökjén 16.00-18.00-ig, Polgármesteri 
Hivatal. 06-30-521-5065 
¡ Majsai Sándor Fidesz (9. számú 

választókörzet)
Telefonos egyeztetés után hétköz-

napokon. 06-30-555-4830
¡ Juszkó Ferenc Fidesz (10.számú 

választókerület)
Hétköznapokon, folyamatosan a 

Muskátli Gardenben. Vasút utca 23. 
06-20-345-5443

Deáktanya programjai
2009. április 30. Varga Károly: Zenei 

játékaink: Minden mûvészet érték, de leg-
jobban a zene hat  görög bölcselet. A zene 
ereje az emberré formálásban. Milyen út ve-
zet addig, hogy az ember élje a zenét? A ze-
ne hatása az emberre.

2009. május 7.  Zombori Ottó: Földünk 
a Csillagászat évében: Csillagképeink kia-
lakulása az évezredek alatt. A különbözõ 
idõszámítások és a naptárak csillagászati 
vonatkozásai. Az ûrkutatás fizikai, techni-
kai és csillagászati alapjai.

2009. május 14. Urbán Erika: A csalá-
don belüli erõszak: A családon belüli 
erõszak kezelésére kidolgozott program 
meglévõ elemei, és a várható változások. A 
férfiakkal való foglalkozás. A konfliktuske-
zelés jelentõsége. Fontos, hogy komplexen 
kezeljük a helyzetet. Krízis telefonszám hí-
vásának lehetõsége. 

2009. május 21.Kürtös Laborc: India  
Idõ és Örökkévalóság: A mesés és egzoti-
kus India. Ha beutazod, gyönyörködtet, 
mégis, mit látsz, csak káprázat… Utazzunk 
el képzeletben oda, ne turistaként, ne a 
mába, hanem a múltba! Kövessük India 
kultúráját, vallását, a legrégibb korokkal 
kezdve!

2009. május 28. Nagy Tímea (Kistarcsa 
jegyzõje): Mit csinál a jegyzõ? Egy kis törté-
nelmi áttekintés: nótárius, VB titkár, 
jegyzõ. Az önkormányzati rendszer 
alapfogalmai: képviselõ-testület és a pol-
gármesteri hivatal. Mi a jegyzõ feladata a 
képviselõ-testülettel, a bizottságokkal, vala-
mint a hivatallal kapcsolatosan. A törvé-
nyek betartása és betartatása.

A Deáktanya elõadásait a Civilház 
(Széchenyi út 33.) közösségi termében 
tartja. A klubestek ideje: csütörtökön es-
te 7-10 óráig. A Deáktanya ismeretter-
jesztõ elõadásai nyitottak, azokat bárki 
térítésmentesen látogathatja.

KIKE

Trükkös lopások - 
rendõrségi felhívás

A Gödöllõi Rendõrkapitányság vezetõje 
tájékoztatja a lakosságot, hogy az 
illetékességi területérõl az utóbbi idõben 
több feljelentés érkezett, melyben a 
sértettek idõskorúak, gyakran egyedül 
élnek. A házaikba olyan trükkel jut be  az 
általában két férfiból álló csapat, hogy 
valamit hoztak, vagy egy családtag által 
korábban adott kölcsönt akarják kiegyen-
líteni, vagy segélyt hoztak az önkor-
mányzattól, elõfordult, hogy villanyóra 
leolvasónak adták ki magukat. Mind-
egyik esetben 20 ezres címletû bank-
jegyet váltatnak fel. Az idõs ember  aki 
örömében, hogy kap valamit  félre teszi a 
gyanakvását, elõveszi a megtakarított 
pénzét és felváltja a nagy címletû 
bankjegyet. Ezután valamilyen ürüggyel 
az egyik félre vonja az idõs embert, míg 
társa ellopja a pénzt.
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m á r c i u s i  r e n d e s  
testületi ülést a Flór AFerenc Egészségügyi 

Szakközépiskola és Gimná-
ziumban tartották. Rimóczi 
Erzsébet és Major László 
képviselõ betegség miatt nem 
tudott részt venni az ülésen. 
Négy napirendet sürgõséggel 
vettek fel a listára, így 47 
napirendi pontot tárgyaltak.

Nem értékesíti az önkor-
2mányzat a 31.812 m  

területû belterületi ingat-
lanát

A kérdéses terület az érvény-
ben lévõ szabályozási terv-
ben sport és rekreációs 
területként, valamint köz-
parkként szerepel. A képvi-
selõk hosszas vita után úgy 
döntöttek, hogy pályázatot ír-
nak ki a területre, és ezt a má-
jusi testületi ülésre fogják be-
terjeszteni.

Támogatták a Szent 
István Általános Iskola
pályázati kérelmét

A pályázaton maximum 5 
millió forintot lehet nyerni, 
amelyen eszközöket vásárol-

na az iskola, cserében az ön-
kormányzatnak 5 évig garan-
tálni kell a zeneiskola mû-
ködtetését. A képviselõk egy-
hangúan támogatták az iskola 
igazgatójának kérelmét.

Zöld utat kapott a
település beruházási terve

Ifj. Juhász István alpolgár-
mester vezette munkacsoport 
készítette el a beruházások-
kal kapcsolatos prioritási lis-
tát. Az elõterjesztés szerint 
egy könyvtárral és aulával 
bõvítik a Szent István Általá-
nos Iskolát, bõvítik a Gesz-
tenyés Óvodát, bölcsödévé 
alakítják át a Kölcsey Általá-

nos Iskola kis épületét, a ki-
esõ termeket a Flór Ferenc 
Gimnáziumtól kapja meg a 
Kölcsey, ezzel párhuzamosan 
a Flór Ferenc Gimnáziumnak 
építenek egy tornatermet és 5 
tantermet, a Tölgyfa Óvoda 
magas tetõt kap, a Polgár-
mesteri Hivatalban kialakít-
ják az ügyfélszolgálatot és a 
városban megépítenek két ját-
szóteret. A felsorolt lista 
2010-ig az önkormányzat kö-
telezõ, illetve halaszthatatlan 
feladata lesz.

Kérdõjelek a Szilasvíz Kft. 
beszámolója után

Tóth Szabolcs polgármester 
az elõterjesztésében elmond-
ta, hogy a februári ülésen 
megszavazott vízdíjemelés 
végrehajtását saját hatásköré-
ben felfüggesztette, mert bizo-
nyos adatokat a Szilavíz Kft. 
nem bocsátott az önkormány-
zat rendelkezésére. Uvacsek 
Csaba, mint tulajdonosi kép-
viselõ ezt megerõsítette és tá-
jékoztatta a képviselõket, 
hogy a tulajdonostárs Kere-
pes szintén a díjemelés 

mellõzését fontolgatja. A tisz-
tánlátás érdekében azt java-
solta, hogy egy külsõs cég vi-
lágítsa át a Szilasvíz Kft. 
pénzügyi, gazdasági és mû-
szaki tevékenységét. Soly-
mosi Sándor FEB tag nem tar-
totta indokoltnak az átvilá-
gítást, mert a közelmúltban 
volt APEH vizsgálat és mun-
kaügyi vizsgálat is a cégnél 
és mindent rendben találtak. 
Solymosi Sándor szerint mi-
nél hamarabb meg kell sza-
vazni a testületnek a vízdíj 
emelését, mert különben a 
cég „fejre áll”. Juszkó Ferenc 
FEB elnök szerint a vízmû 

tönkretétele célirányos és a 
polgármester folyamatosan tá-
madja a céget. Zsiák Péter a 
Fidesz frakcióvezetõje azt 
javasolta, hogy a díjemelésrõl 
sürgõsen döntsenek, az átvi-
lágítás pedig szükség esetén a 
májusi testületi ülésre kerülõ 
mérleg tárgyalása után tör-
ténjen meg. Végül 14 igen és 
egy tartózkodás mellett úgy 
döntöttek, hogy az ivóvíz, és 
a szennyvízelvezetés díjának 
emelésérõl márciusban egy 
rendkívüli ülés keretében 

döntenek. A Szilasvíz Kft. 
mûködésével kapcsolatos 
egyéb kérdésekrõl a Szilas-
víz Kft-tõl bekért adatok, 
válaszok, valamint a Kft. mér-
legének ismeretében a júniu-
si rendes testületi ülésen dön-
tenek majd. (végül áprilisban 
döntöttek a díjemelésrõl, lásd 
hírek )

Megszûnik a talaj-
terhelési díjmentesség

Megszüntették a mindenkori 
öregségi nyugdíjminimum  
(28.500,- Ft) jövedelemhatá-
rához kötött mentességet 
mondván, hogy akik a rendel-
kezésre álló közcsatornára 

Zöld utat kapott a település beruházási terve

nem csatlakoznak rá, nem ke-
rülhetnek elõnyösebb hely-
zetbe, mint azok akik a csa-
torna-szolgáltatást díjfizetés 
ellenében igénybe veszik. A 
másik fontos érv az volt, hogy 
a törvényt a jogalkotó a ter-
mészet és a környezet védel-
me érdekében hozta, így en-
nek a megkerülését nem támo-
gathatja az önkormányzat.

A 2009/2010-es tanév
ben a Kölcsey Ferenc
Általános Iskolában és a 
Szent István Általános 
Iskola és Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intéz-
ményben is 2 elsõ osztály 
indítását engedélyezték.

Egyhangúan támogatták azt 
is, hogy óvodába kistarcsai ál-
landó lakóhellyel, ennek hiá-
nyában tartózkodási hellyel 
rendelkezõ gyermek kivételé-
vel más településen élõ gyer-
mek csak a fenntartó önkor-
mányzat hozzájárulásával ve-
hetõ fel. 

A képviselõk többsége
szerint szabályos volt
a januári alpolgármester 
választás

Az alpolgármester választás-
sal kapcsolatban benyújtott 
interpellációra írásban vála-
szolt a polgármester. Az in-
terpellációt benyújtó Zsiák 
Péter a választ nem fogadta 
el, de a képviselõk nyolc igen-
nel támogatták Tóth Szabolcs 
válaszát, vagyis a többség 
nem kifogásolta, hogy a janu-
ári testületi ülésen az alpol-
gármester választás elõtt nem 
volt SZMSZ-módosítás, en-
nek ellenére mégis lebonyolí-
tották a szavazást.

Polgár

Testületi ülésrõl jelentjük 2009. 03. 18.A tervet 2010-ig meg kell valósítani

Juszkó Ferenc, dr. Lukács Ferencné, Majsai Sándor és Méhesné Horváth Erika

Tóth Szabolcs polgármester és Nagy Tímea jegyzõ
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 tavalyi évhez hason-
lóan az idén újra meg-Aszerveztük városunk 

egész területére kiterjedõ sze-
métszedõ akciónkat. Április 4-
én reggel 26 csapat indult 
„bevetésre”. Kicsik és nagyok 
szedték a szemetet a patak-
medrekben, utcákon, tereken, 
HÉV síneken, állomásokon, 
fenyvesben és akácosban. A 
több,mint 300 résztvevõ által 
zsákokba, konténerekbe ösz-
szeszedett szemetet a Város-
gondnokság autói és civil szál-
lítók gyûjtötték. Az éhes, 
szomjas „aktivistákat” a 
Csigaházban mûködõ „had-

táp” látta el. Zsíros kenyerek 
garmadáját kenték a szorgos 
népdalkörös nénik. Futárok ci-
káztak a település utcáin. 
Vidáman vitték a zsákot, 
kesztyût, muníciót. 
Sajnos voltak területek, ahova 
nem tudtunk csapatot szer-
vezni, mert nem voltak jelent-
kezõk.
A  Városgondnok összesítése 
alapján 72.420 kg szemetet és 

3  70-80 m gallyat és nyesedéket 
szállítottak el.
Tudjuk, hogy az évenkénti 1 
nap nem elég a szemétsze-
désre, ezért írásban kérjük a 
város vezetését, fokozottan tar-

¡ Március 2-án a szociális 
kerek asztal ülésére került sor. 
Ugyanezen a napon tartotta 
megbeszélését a beruházások 
felügyeletével megbízott 
munkacsoport is.
¡ Március 6-án Babarczi 

József alpolgármesterrel részt 

vettem a BKV székházában 
megtartott megbeszélésen, 
ahol a HÉV üzemegység ki-
szervezése volt a napirend. 
(Az ülés emlékeztetõje a 
márciusi testületi anyaggal 

tájékoztatásul ki lett küldve.)
¡ Március 12-én Gyenesei 

István miniszter úrnál tár-
gyaltam tábor ügyben. 
¡ Március 12-én a hivatalban 

fogadtuk a Flór Ferenc Egész-
ségügyi Szakközépiskola és 
Gimnázium francia diákven-
dégeit.
¡ Március 17-én vagyonmeg-

osztással és a Szilasvíz Kft.-vel 
kapcsolatos kérdésekben tár-
gyaltunk Kerepessel már soka-
dik alkalommal.
¡ Március 25-én a Pesttervet 

kerestem fel, ahol az IVS-sel 
kapcsolatban egyeztettem.
¡ Március 26-tól április 4-ig 

szabadságon voltam, he-
lyettesítésemet Babarczi József 
alpolgármester úr látta el.

Javasolom, hogy ezt a 
beszámolómat egészítse ki a 
két alpolgármester szóbeli 
beszámolója is, hiszen nagyon 
sok kérdésben velem egyez-
tetve, de önállóan tárgyalnak.

Kistarcsa, 2009. április 16.

Tóth Szabolcs 
polgármester

Tóth Szabolcs beszámolója a két testületi
ülés között végzett munkájáról 

(2009. április 22-i ülés)

Tóth Szabolcs

Sikeres szemétszedés Kistarcsán
Idén is megrendezték az egész város területét  átfogó 
szemétgyûjtést Kistarcsán. Április 4-én szombaton reggel nyolc 
órakor kezdõdött az akció, ahol közel 300-an dolgoztak és 
délután kettõre végeztek. Az egy év alatt felhalmozódott szemét 
arra ösztönzi Kovácsné Gyõrösi Gabriella, Jávor Mária 
fõszervezõket és ifj. Juhász István alpolgármestert, hogy felhívják 
az érvényben lévõ önkormányzati rendelet betartatását, ami 
elõírja az ingatlanok elõtti közterületek rendbevételét.

tassa be az érvényben lévõ 
önkormányzati rendeletet, 
mely szerint az ingatlantulaj-
donosok és bérlõk kötelesek 
a saját „portájuk” elõtti út-
szakaszt és árkot rendben tar-
tani. 

 Köszönjük a résztvevõknek 
és a támogatóknak az áldoza-
tos munkát. Nélkülük nem 
lett volna ez a nap sikeres.

Kovácsné Gyõrösi Gabriella 
és Jávor Mária fõszervezõk

A népdalkörösök és a Nyugdíjas Klub tagjai folyamatosan
„gyártották” a zsíros kenyeret

A két fõszervezõ Kovácsné Gyõrösi Gabriella és Jávor Mária 
a Csobbanónál
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Engem különösen a fiúkkal katonás-
dit játszó két kislány felszabadult 
játéka, illetve az osztrák katonák sze-
repében meggyõzõ alakítást nyújtó ta-
nulók játéka ragadott meg március 
15-én. Szinte hihetetlen, hogy a zsúfo-
lásig megtelt Csigaházban, hangosí-
tás nélkül is minden szereplõ ért-
hetõen beszélt, lazán játszott a szín-
padon. Hogyan érhetõ el mindez? - 
kérdeztem Patkós Józseftõl a beszélgetés 
elején.
Fontos, hogy szerepelni vágyó, vagány 
gyerekeket válasszunk ki többségében, 
de ezzel még nincs elintézve minden. 

Idõt szánunk a darab értelmezésére, na-
gyon fegyelmezett körülmények között 
dolgozunk, és már a felkészülés korai 
szakaszában szóba kerül az a felelõsség, 
mellyel a fellépõ diák tartozik a mûnek 
és a közönségnek. A színpadi interakci-
ók hitelessége szempontjából nagyon lé-
nyeges a minél tökéletesebb begyakor-
lás. Vegyünk például azt a jelenetet, 
amikor Kasza Palkó, miután vétlen 
figyelmetlenségében, akaratlan elárulta 
a császári katonáknak, hogy falujukban 
bujkál egy sebesült magyar honvéd-
tiszt. Hogy vétkét helyrehozza, megpró-
bálja félrevezetni a két osztrákot. A 
„Hol van?” fenyegetõ kérdésére Palkó 
(Tóth Eszter 8 éves kislány) a követ-
kezõt válaszolja: „Hát, messze innét… 

Túl a Tiszán, a Bácskai majorban…”. A 
központi alak beszél, de a két puskás fi-
gura (Karsai Ármin és Csepeti Rafael 
nyolcadikos) sem tétlenkedik. Ellen-
kezõleg: szerves, hiteles néma játékkal 
elképzeltetik a nézõvel a folyón túli 
majorságot, ahol ezek után elkaphatják 
a bujkáló magyart. Egyetlen pillanat 
csupán, amely mögött az iskolások 
tehetsége, valamint sok-sok tudatos 
munka húzódik meg. Ezek a fiatalok 
már túl vannak azon, hogy a színházat 
olyan egyszerûséggel fogalmaznák meg, 
mint ahol a színész - mikor rá kerül a 
sor- elmondja a maga szövegét…

Tavaly  a Szent István Iskola folyosó-
ján kialakított  dísztermükben Galkó 
Balázzsal a címszerepben mutatták 
be A farkas és a hét kecskegida címû 
mesejátékot, most a Csigaházban te-
remtettek színházi légkört, az õsszel 
pedig a Flór Ferenc Gimnázium és 
Egészségügyi Szakközépiskola aulá-
jában állítottak fel díszletet, építet-
tek nézõteret, hogy Harold Pinter: A 
gondnok címû drámájának premieré-
vel megszülethessen a Kistarcsai 
Színház. Mind a három produkciót ön 
vitte színre. Mit gondol, e szép sike-
rek után életben marad-e a „mi 
színházunk” Kistarcsán?
A gondnok színdarab pénzügyi hátterét 
a Városi Önkormányzatnak, helyi vál-

lalkozók áldozatkészségének, a hely-
színt középiskolánknak, a díszletet a 
Városgondnokságnak, a lelátót Kalmár 
István és fiának, az élményt Helyey 
László és színész társainak köszönhet-
jük. A siker közös volt, melynek 
„tortájából” csupán egy szelet illet en-
gem… Ekképpen, hogy folytatja-e a ma-
ga sikertörténetét az Önkormányzat, 
mint legfõbb szponzor, mindenek elõtt 
a Testületen múlik. Õsz óta sok beszél-
getést folytattam képviselõkkel, vezetõ 
személyiségekkel, beadványokat fogal-
maztam, költségvetés-tervezetet nyúj-
tottam be a városházára, kérve, hogy 
amennyiben megõrzendõ értékként gon-
dolnak a színház alapításra, úgy nyújt-
sanak támogatást egy 2009. évi új pro-
dukcióhoz is. Rajtam tehát nem múlik 
a dolog… Magam úgy látom, hogy egy 
egyéni, vagy céges szponzori támogatás 
a közösségért való áldozat vállalás, míg 
az önkormányzati szerepvállalás min-
denek elõtt „politika” kérdése, mely szá-
momra nehezebben kikalkulálható terü-
let. Hogy ki mennyire õszinte szívvel 
teszi,  nem tudom, de engem szinte 
mindenki biztat, ám többszöri kérésem 
ellenére,  hogy a felkérendõ színészek-
kel idõben és eredményesen tudjunk 
„naptárat egyeztetni”  sem született idá-
ig hivatalos döntés Önkormányzatunk 
anyagi szerepvállalásról. Ez nem jó jel. 
Többet tenni, mint amit referencia-
munkáim „lobby-ereje” jelenthet, nem 
tudok és nem is kívánok. Ha úgy 
alakul, hogy zöldre vált a szemafor, 
azért örülök, mert szeretem ezt a fajta 
tevékenységet, ha pedig piros jelzést 
kap az ügy, az azért lesz elfogadható 
számomra, mert mentesülök mindazon 
gondok és problémák hatásai alól, ame-
lyek egy színházi produkció színrevite-
lekor érinthetnek egy rendezõt.

Legyünk derülátók! Tételezzük fel, 
hogy a projektje elnyeri a kért anyagi 
támogatást. Ebben az esetben mikor, 
hol, mit és kiket láthatnak legköze-
lebb a nézõk?
Noel Coward: Vidám kísértet címû sza-
lonvígjátékának helyi bemutatását ere-
detileg õszre terveztem, és most sem tu-
dok megfelelõbb helyszínt, mint a kö-
zépiskola aulája. Az intézmény dolgo-
zói és tanulói tavaly is igen korrekten 
viszonyultak a színházhoz. Pécsi Ildikó 
Kossuth-díjas és Molnár Zsuzsa Jászay 
Mari-díjas színésznõk – kikkel már dol-
gozhattam együtt – a jelöltek között 
vannak, csakúgy, mint további két is-
mert színmûvész. Õket néhány amatõr 
tehetség egészítené ki.  Nem mondtam 
le arról sem, hogy a késõbbiekben szín-
re vigyem a lengyel Mrozsek: Emig-
ránsok címû darabját is, ha ez utóbbi-
ból lehet valami, feltétlenül megkérde-
zem Galkó Balázst, hogy volna-e kedve 
újra a közös munkához…

(Sz.)

Életben marad-e a
Kistarcsai Színház?
Dr. Patkós József amikor 2007 nyarán elnyerte a Szent István Általános 
Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény igazgatói megbízását, 
vezetõi pályázatában jelezte, hogy diákszínjátszóköri elõadásokkal, 
felnõttek által játszott darabok rendezõjeként  igény szerint  szívesen 
kapcsolódna be a település közmûvelõdési tevékenységébe. Kuckó király 
címû gyermek darabját márciusban öt elõadáson mintegy 800 nézõ 
láthatta és állapíthatta meg: növendékei zseniálisan játszottak.

Karsai Ármin, Tóth Eszter és Csepeti Rafael
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Hogyan kezdõdött a rádió élete?
A rádió története 2005-re nyúlik vissza. 
Ferjentsik Viola a Rügyecskék Ala-
pítvány akkori elnöke már fél éve szer-
vezte a rádiót, kereste a leendõ 
partnereket, mûsorkészítõket. Az elkép-
zelés akkor az volt, hogy a Kisatarcsai 
Rádió a civilek rádiója, hangja lesz. 
Abben az évben Ferjentsik Viola és 
Balázs Péter pályázott az ORTT-hez kis-
közösségi rádió frekvenciára és techni-

kai eszközökre. Ekkor még nagyon kez-
detleges eszközökkel rendelkeztünk, de 
a lelkesedés mindent kárpótolt. Ki kell 
hangsúlyozni, hogy a rádió non-profit, 
vagyis közcélú feladatokat lát el 
elsõsorban. Ezek után 2006. április ele-
jén megkezdtük a próbaadások sugárzá-
sát. Az elsõ szerkesztett mûsorunkat júni-
usban csináltuk. Ezek egyikének én vol-
tam a mûsorvezetõje. 2006 õszén sike-
rült egy komolyabb pályázatot nyernünk 
technikai fejlesztésre, majd a következõ 
nyáron költözött a stúdió a Civilházba a 
mellettünk lévõ szobába. 2008 elején el-
készítettük a honlapunkat és megterem-
tettük a feltételeket az on-line adások su-
gárzásra is. Így azóta a 101,7 Mhz-en kí-
vül interneten is fogható az Arc Rádió. 
Év elején átköltöztünk ebbe a szobába, 
ez sokkal nagyobb, mint az elõzõ, így 

több szereplõs mûsorokat is tudunk ké-
szíteni.

Kiket próbáltok megcélozni?
Mi az egész várost szeretnénk megcéloz-
ni. Mûsoraink a könnyed szórakozástól a 
társadalmi eseményeken át a kulturális 
programokig mindent lefed. Zenei adá-
sainkban a legmodernebb zenéktõl az el-
múlt évek slágerein keresztül a retró ze-
nékig minden megtalálható. Szeretnénk 

Kistarcsa társadalmi történéseit és poli-
tikai aktualitásait is feldolgozni. Ezért 
2008 novemberétõl vasárnap délutánon-
ként 5 órától, hat óráig elindítottunk egy 
magazinmûsort, amelyben a helyi 
közélettel, kultúrával és sporttal foglal-
kozunk. Szeretnénk a jövõben rendsze-
resen híreket is beolvasni. Egyelõre va-
sárnaponként tudunk friss hírekkel szol-
gálni.

Ezen kívül milyen mûsoraitok vannak?
A hét hat napján a zene dominál. 
Reggeltõl délután kettõig a 2000-es évek 
pop-rock zenéit adjuk. A péntek és szom-
bat éjszakák a házibuliké, de van egy-két 
tematikus mûsorunk, szerda esténként a 
színház világába kalauzoljuk a hallga-
tókat, szombat délelõtt pedig  a történe-
lem, az informatika és a motorosok vilá-

gába kalandozunk el. Mivel önkéntes ala-
pon dolgozunk, így sajnos elõfordul, 
hogy egy-két mûsorunk elmarad, a kima-
radó idõben zenélünk.  
  
Az elmúlt három évben mennyire sike-
rült megismertetni a rádiót a város-
ban?
A Kistarcsai Napokon mindig kitelepü-
lünk a nagy színpad mellé, most május 
23-án és 24-én délután élõ mûsorral je-
lenkezünk a nagy színpadról. Itt rendez-
zük be a stúdiónkat. Olyan beszélgetése-
ket láthat és hallhat a közönség, amelyek 
színpadi produkcióknak is beillenek. 
Ezeket az élõ közönség elõtt rögzített 
mûsorokat más adásnapokon megismé-
teljük majd. Egyébként nagyobb városi 
rendezvényeken is megjelenünk. Ezzel 
is magyarázható, hogy tudnak a léte-
zésükrõl, de rendszeresen már keveseb-
ben  hallgatnak bennünket. A jobb vételi 
lehetõségek érdekében (jelenleg egy km-
es sugarú körben fogható a rádió) szeret-
nénk az antennánkat a Civil-ház tetejérõl 
egy magasabb pontra áttelepíteni. Ezt kö-
vetõen vélhetõen többen ránk találnak 
majd.                                              Polgár

 

Arc Rádió 101.7 Mhz
Kistarcsa hangja

Már három éve rendszeresen sugároz mûsorokat a város non-profit rádiója

Az Arc Rádió 2006. április 4-én alakult, a Fiatalok Kist
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arcsáért Egyesület 
mûködteti, a stúdió a Civil-házban található, adása a 101,7 MHz-en és 
interneten is fogható. (www.arcradio.hu) 24 órás mûsoraiban a hét hat 
napján a zene dominál, de vasárnap délutánonként öt és hat óra között 
egy magazin mû ort is sugároznak a település közéletérõl, kultúr járól 
és sportjáról. A szerkesztõség 10-20 lelkes kistarcsai fiatalból áll. A 
fõszerkesztõvel Ladjá szki Lászlóval az újonnan kialakított stúdióban 
ü tünk le beszélgetni.

Ladjánszki László fõszerkesztõ a stúdióban)

ELADÓ

TANÍTÁS

SZOLGÁLTATÁS

KERES

Kistarcsán a Harmónia Lakóparkban 
eladó egy földszinti, másfél szobás, 47 
négyzetméteres, önálló rezsiórákkal 
felszerelt lakás. Azonnal beköltözhetõ. Tel: 
06-20-443-6290.
Bp. XVII. Gyökér utcában (Keresztúri 
elágazáshoz közel, csendes helyen), teljesen 

2
felújított 75 m -es 3 szobás lakás eladó. 
Irányár: 13,8 millió Ft. 06-20-41-46-489

2Eladó Kistarcsán 114 m -es mediterrán 
ikerház, gyalog 5 percre a HÉV-tõl csendes 
betonos utcában. http://dencs.freebase.hu, 
06-20-99-65-138

Német nyelvtanár több éves gyakorlattal 
korrepetálást ,  nyelvvizsgára  való  
felkészítést vállal Kistarcsán és  környékén. 
Tel.: 70/ 534 9892

Hûtõgépjavítás garanciával hétvégén is, 
nyugdíjasoknak kedvezmény. Klíma-
szerelés kedvezõ áron. 06-20-467-7693

Megunt, hiányos, padláson porsodó, 
hibás, kidobásra szánt játékvasutat, 
villanyvasutat keresek gyermekem részé-
re. Tel.: 06-30-231-2830 
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Kapcsolattartási 
Ügyeletet indított a  
Nevelési Tanácsadó 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a 
Kistarcsai Nevelési Tanácsadó és Humán 
Szolgáltató (2143 Kistarcsa, Batthyány u. 
2/a.) Kapcsolattartási Ügyeletet indított. 
A Kapcsolattartási Ügyelet létrehozását a 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium 
által a ,, Gyermekjóléti alapellátások és a 
gyermekvédelmi szakellátás fejleszté-
sének támogatására” kiírt  „Kapcsolat 
Varázsló” elnevezésû projektünkkel  
megnyert támogatási összeggel bizto-
sítjuk. A Kapcsolattartási Ügyelet olyan 
nyugodt, semleges hely, ahol a gyer-
mekek találkozhatnak különélõ szüleik-
kel, nagyszüleikkel.

Mikor lehet szükség erre a szolgál-
tatásra?

- ha a szülõk külön élnek, s nem 
tudnak megegyezni a kapcsolattartás 
ügyében,

- ha a szülõk elváltak, vagy válófélben 
vannak, s nehézséget okoz a kapcsolat-
tartás kérdése,

- ha a különélõ szülõ nem tudja 
otthonában fogadni gyermekét,

- ha a szülõk nem tudnak megegyezni 
a kapcsolattartás helyszínében, illetve 
fontos a semleges helyszín,

- ha a nagyszülõi kapcsolattartás így 
valósítható meg,     
A kapcsolattartásokra elõzetes idõpont 
egyeztetés után, intézményi keret-
megállapodás megkötését követõen van 
lehetõség. 
A kapcsolattartások idõpontja: pénteki 
napokon 16.00-19.00 óra között.
A megállapodás-kötés idõpontja: keddi 
napokon 16.00-19.00 óra között.
Lehetõség van arra, hogy a kapcsolattar-
tásra az intézményt bíróság vagy gyámhi-
vatal jelölje ki. A kapcsolattartások 
alkalmával családonként külön szobát, 
játékokat, teázási lehetõséget biztosítunk. 
A kapcsolattartásokat képzett szakembe-
rek koordinálják, akik biztosítják a 
nyugodt, konfliktusmentes légkört.

Elérhetõségünk: Kistarcsai Nevelési 
Tanácsadó és Humán Szolgáltató, 2143 

Kistarcsa, Batthyány u. 2/a.,
telefon:  06-28-473-225,

e-mail: alapszolg@invitel.hu

Kapcsolattartási munkatársak: Pálfi 
Kálmánné (Andrea) és Marlok Mónika. A 
kapcsolattartási munkatársak sok szere-
tettel várják a szolgáltatást igénybe venni 
kívánó szülõket, nagyszülõket. A pályá-
zatot finanszírozza: a Szociális és Mun-
kaügyi Minisztérium.

 Szent István Általános Iskola és 
Alapfokú Mûvészetoktatási AIntézmény tanári szobája 

mellett a fenti felirattal található egy 
falrészlet, ahol 22 tanítványunk fotója 
és neve látható, illetve olvasható. Ez a 
névsor bõvülni fog, hiszen az elkövet-
kezõ hetekben újabb eredményekrõl 
tudunk beszámolni.
Évek óta megrendezik Csömörön a 
Területi Mesemondó Versenyt. Isko-
lánkból idén hat diák vett részt a meg-
mérettetésen. Õk azok, akik az iskolai 
verseny dobogósai voltak januárban, és 
akiket a helybéli érdeklõdõk is láthattak 
már a Kistarcsai Kiscsillagok estéjén.
Talán még egyik évben sem volt ilyen 
sikeres számunkra ez a rendezvény: a 
hat diákból négyen jutalomkönyvvel 
tértek haza. Az eredmények:

1. helyezés vers kategóriában: 
Dankovics Dorina 1. c (felkészítõ: Né-
meth Ildikó tanító)

3. helyezés (próza): Gróf Annamária 
4. b. (felkészítõ: Mányoki Katalin tanító)

Különdíjat kapott: Adamcsek Ro-
nald 4. b. (felkészítõ: Mányoki Katalin 
tanító), Borcsányi Bernadett 2. b (fel-
készítõ: Prókai Kornélia tanító)
Mindnyájan meghívást kaptak a 
csömöri Költészet Napja rendezvényre, 
ezen felül Dankovics Dorina tovább-
jutott a májusi megyei döntõbe, amit a 
megyeházán rendeznek. Szívbõl gratu-
lálunk a díjazottaknak, felkészítõiknek 
és a szülõknek!
A közelmúltban Egerben remekül 
szerepelt Sütõ Emese Aletta 2.a osztá-
lyos diákunk: teakwondo sportágban 
aranyérmet szerzett az Országos Diák-
olimpia Versenyen.
Minden évben ilyenkor rendezik 
Gödöllõn a Diákolimpia Mezei Futóver-
seny Megyei Döntõjét. Április 2-án 
négy „forfás” is rajthoz állt: Horváth 
Ádám 7. b, Solymosi  Viktória 7. a, Ri-
móczi Edward 6. b és Botka Bernadett 
6. b osztályos tanuló. Mindegyikük 
egyéni csúcsot futott és korosz-

A Kistarcsai Nevelési Tanácsadó és Humán Szolgáltató, Védõnõi Szolgálata
pályázatot hirdet 

1 fõ területi védõnõi álláshely betöltésére, 
2009. július 1. napjától, határozatlan idõre.

Pályázati feltételek: egészségügyi fõiskola védõnõi szakán szerzett diploma, 
büntetlen elõélet, felhasználói szintû számítógép-kezelõi ismeretek

Elõnyt jelent: 1-3 éves területen szerzett szakmai gyakorlat
Bérezés: KJT szerint

Pályázat tartalma: részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél, iskolai 
végzettséget igazoló okiratok másolata

Pályázat benyújtása: Postai úton, a Kistarcsai Nevelési Tanácsadó és Humán 
Szolgáltató, 2143 Kistarcsa, Batthyány u. 2/a. címre,

2009. június 1. napjáig, folyamatosan.
Érdeklõdni lehet: Hétköznaponként reggel 8.00-9.00 óra között a Védõnõi 

Szolgálat munkatársainál a 06-28-471-794-es telefonszámon.

Akikre büszkék vagyunk…

A Szent István Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény tanulóinak sikerei

tályukban az elsõ harmadban végeztek. 
Felkészítõjük: Solymosi Sándor tanár 
úr. Gratulálunk a szép eredményekhez!
Április 4-én rendezték a Nyuszi Kupa 
Úszóversenyt az alsó tagozatosoknak a 
városi uszodában. Iskolánk eddig 
minden Mikulás és Nyuszi Kupán nagy 
létszámmal indult, most is így volt 24 
tanítványunk versenyzett. Volt olyan 
elsõs, aki mégcsak 1-2 hónapja tanult 
meg úszni, de volt köztük „profi” úszó 
is. Két legsikeresebb versenyzõnk:
Lesták Szilvia 4. a (három érmet szer-
zett, 1-1 arany, ezüst, bronz)
Borcsányi Bernadett 2. b (szintén 
három érem gazdája lett, egy ezüst és 
két bronz)

Az iskolák közötti versenyben 3. lett kis 
csapatunk. Gratulálunk minden ver-
senyzõnek!
Ugyanezen a napon tantestületünk nagy 
része, sok diákunk és 45 szülõ is csat-
lakozott a városi takarítási akcióhoz. Az 
õsszel megkezdett festést folytattuk - az 
épület külsõ fala újult meg. Takarítottuk 
az udvart, az iskola környékét. Kö-
szönjük a segítséget!                        (N.I.)

Az iskola falát festi szülõ, tanár és diák
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Még januárban kerestek meg 
a lakók a Gyepi földek elne-
vezésû területrészen felépült 
új lakóövezetbõl az utak ál-
datlan állapota miatt. A tele-
pülés ezen részébe zömében 
2007-ben és 2008-ban költöz-
tek be az ingatlan tulajdono-
sok. Ezt a területet a korábbi 
tulajdonosok (akik a kárpót-
lás során szerezték földte-
rületeiket) úgy vonták belte-
rületbe, hogy az ingatlanok 
közmûvesítését - gáz, villany, 
víz, szennyvíz - saját költsé-
gükön megépítették, de az ak-
kori képviselõ-testület egyéb 
feltételeket nem támasztott a 
belterületbe vonáshoz, noha 
az akkori jogszabályok is 
már lehetõséget adtak telepü-
lésrendezési szerzõdés meg-
kötésére és ezzel egyéb, -a te-
rületet érintõ fejlesztés (pl. 
útépítés, közvilágítás kiépí-
tése, csapadékvíz-elvezetés 
megoldása ,  zö ldterüle t  
fejlesztés, játszótér kialakí-
tás...) elõírásához. Az ingat-
lan-fejlesztõ úgy adta át az 
építkezõknek, hogy nem épí-
tette ki a csapadékvíz-elveze-
tést és nem készült szilárd út-
burkolat sem. A megoldást ke-
resve a jelenlegi ingatlantu-
lajdonosok többször írtak le-
velet a polgármester úrnak, 
e-mail-en próbáltak idõpon-
tot kérni, de megnyugtató 
megoldás nem született. Négy 
utcában kb. ötven család 
küzd a bokáig érõ sárral, 
rossz idõ esetén se mentõ, se 
tûzoltó autó nem tud behajta-
ni a lakóparkba. Szilá-
gyiéknál a Simándy utcában 

volt a megbeszélés, ahová 
több ingatlantulajdonos is 
eljött, és a Kistarcsai Híradó 
szerkesztõségének közbenjá-
rását kérték. 

Az elkeseredett ingatlantulaj-
donosok nevében - Szilágyi 
Gyöngyi, Dreszler Gabriella, 
Nahalkáné Csillag Mónika  
azt sérelmezik, hogy a képvi-
selõ-testület az egykori ingat-
lantulajdonosoktól nem köve-
telte meg  a belterületbe vo-
nás feltételeként a szilárd út-
burkolat kialakítását, amihez 
a mostani lakóknak túl sok kö-
zük nincs. Ezért szerintük gya-
korlatilag az önkormányzat a 
felelõsséget is átvállalta. Azt 
szeretnék elérni, hogy a Gyepi 
földeken valamikor szilárd út-
burkolat épüljön, de addig is 
a város vezetése biztosítsa az 
út járhatóságát, vagyis zúzott 
kõvel terítsék le a Határ út és 
a Lõcsei utca közötti utcákat. 
Az elmúlt két évben a 
Városgondnokságtól több szó-
beli ígéretet kaptak, de ér-
demben nem történt semmi. 
Elkeseredésükben 2008. ele-
jén írásban kértek segítséget a 
polgármestertõl.

„Tisztelt Polgármester úr!
A Simándy József utca, Határ 
út és Lõcsei utca közé esõ sza-
kaszának, valamennyi elége-
detlen, dühös és tehetetlen la-
kója nevében kérem, hogy ér-
demben foglalkozzon pana-
szunkkal!
Ez az útrész talán nem ren-
delkezik annyi lakossal, mint 
a környék többi földútja, ami 

hasonlóképpen rendezésre 
vár, de kétség  kívül ez a leg-
rosszabb állapotú mind közül.
Gyalogosan és jármûvel egya-
ránt járhatatlan!
A legutóbbi szemétszállítás al-
kalmával a Városgondnokság 
autója temette el magát, a felá-
zott iszapos talajban, ahon-
nan csak traktor segítségével 
lehetett kiszabadítani……
Tisztelettel kérjük polgármes-
ter úr, hogy az igazoltan tart-
hatatlan állapot orvoslásával, 
érdekeink védelmében mi-
elõbb járjon el.
Pozitív válaszának reményé-
ben elõre is köszönjük meg-
értését, s kívánunk jó munkát 
Önnek és a képviselõ-testü-
letnek!

Kistarcsa, 2008.03.11.
Nahalka Gábor és Nahalkáné 
Csillag Mónika2143 Kistarcsa, 

Simándy József utca”

Nahalkáné elmondta, hogy er-
re a levélre, amit több ingat-
lantulajdonos is aláírt azt a vá-
laszt kapták, hogy ebben a kér-
désben nem a polgármester az 
illetékes, hanem a Városgond-
nokság. Szepesi Lászlóval a le-
vél megírása elõtt is többször 
beszéltek, de arra hivatkozva, 
hogy ebben neki nincs illeté-
kessége nem tud az ingatlan-
tulajdonosokon segíteni. A 
Városgondnokság jármûvei 
egyszer a Simándy utcában el-
egyengették a nagy kátyúkat 
és foltokban darált aszfaltot 
szórtak ki, de ezzel még több 
kárt okoztak, mint hasznot. A 
lakók a polgármesteri hivatal-
lal szembeni tehetetlenségük 

miatt újabb levelet írtak, de 
már a képviselõ-testületnek.

„Tisztelt Képviselõ Testület!
Most már egy éve kistarcsai la-
kos vagyok, de sajnos úgy ér-
zem csak papíron…
Szomorúan veszem ennyi idõ 
után tudomásul, hogy az ön-
kormányzat errõl a területrõl 
hallani sem akar. A most meg-
újult internetes honlapon 
olyan térkép van feltöltve, 
amin ez a terület nincs feltün-
tetve!.......
Sajnos a hétvégén tizenöt hó-
napos fiamhoz gyermekmen-
tõt kellet hívni. A mentõautó 
40 perc alatt ért ide a helyi 
gyermekorvosi ügyelet navigá-
lásával! Még jó, hogy van 
ügyelet, akik önszorgalomból 
megtanulták az új utcákat!...
A kukás autó rendszeresen 
elakad! Tûzoltó autó meg se 
próbál bejönni az utcába, 
mentõautóról már nem is be-
szélek - saját tapasztalatból. 
Babakocsival meg se próbálok 
kimenni a kertbõl. Pedig jó len-
ne ikergyermekeimmel néha 
kijutni, vásárolni.
Ja, igen, nyáron érkezett egy 
nagy munkagép, ami elkezdett 
valami útgyalulás-félét, ami-
nek következményeképpen az 
összes csatorna fedelet letarol-
ta. Szerintem ez most életve-
szélyes mivel tavasszal, ha ki 
tudok a kertbõl menni, attól fo-
gok rettegni, hogy melyik gyer-
mekem lép bele a csatorna ki-
vezetésekbe.

Rossz idõ esetén se mentõ, se tûzoltó
Sárdagonyázás a Gyepi földeken

Itt süllyedt el a mentõautó

Esõben csak gumicsizmában
lehet közlekedni
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Nyári hónapokban folyamato-
san azt az információt kaptuk 
a város vezetõségétõl, hogy 
jövõ héten kapnak építési tör-
meléket a MÁV-tól, s akkor ide-
iglenesen megoldódik a prob-
lémánk. Csak sajnos azt nem 
mondták, melyik évben.

Kistarcsa 2009.01.21.
Tisztelettel: Dreszler Gabriella, 

Kistarcsa, Simándy József utca”
                               
Erre a levélre nem kaptak 
választ, pedig az érintettek to-
vábbra is úgy érzik, hogy ezt 
a problémát a városnak, vagy 
az önkormányzatnak kellene 
megoldani. 

A probléma halmazzal meg-
kerestük Müller Gabriellát a 
Mûszaki Osztály vezetõjét, 
akitõl azt kérdeztük elõször, 
hogyan fordulhatott elõ, 
hogy az ingatlanfejlesztõ 
nem épített a szilárd útbur-
kolatot és nem készített csa-
padékvíz elvezetõ árkot?
A Gyepi földeken több vállal-
kozó is épített családi házat , 
de a területnek nem õk voltak 
az  ingatlanfejlesztõk, hanem 
a kárpótlás során földhöz ju-
tott korábbi ingatlan-tulajdo-
nosok, akik az alapközmû-
veket, (víz, gáz, szennyvíz és 
elektromos ellátás) kiépítet-
ték, de egyéb feltételeket a 
képviselõ-testület nem tá-
masztott a belterületbe vonás 
feltételeként. Holott település-
rendezési szerzõdés keretében 
lehetõsége lett volna a döntés-
hozóknak egyéb fejlesztések-
hez kötni a  belterületbe vo-
nást. Így alakult ki az a 
helyzet, hogy a korábbi tulaj-
donosok, akik jelentõs "ha-
szonnal" adták el telkeiket a je-
lenlegi tulajdonosoknak, a 
hasznukból már nem fordítot-
tak egyéb fejlesztésekre. A je-
lenlegi tulajdonosok hatalmas 
hitelekkel vették meg telkei-
ket és építették fel házaikat, 
és ki tudja milyen ígéretekkel 
indultak neki terveik megva-
lósításához. Ezen belterületbe 
vonások az önkormányzatnak 
semmiféle elõnnyel nem 
jártak, viszont jártak jelentõs - 
az önkormányzati törvénybõl 
eredõ kötelezettséggel, mint 
pl. közvilágítás kiépítése, utak 
karbantartása, utak és csapa-
dékvíz elvezetés tervezése, a 

megnövekedett lakosságszám 
következtében óvodabõvítés 
tervezése és kivitelezése, stb...
Ebben a helyzetben mit le-
het tenni? Van-e lehetõsége 
az itt lakóknak, hogy önerõs 
építkezésbe kezdjenek, eb-
ben mit tud segíteni a pol-
gármesteri hivatal?
Elsõként az utak és csapadék-
víz-elvezetõ rendszer engedé-
lyezési terveit készítettük el, 
mellyel már két alkalommal 

pályáztunk a KMOP kereté-
ben, de sajnos mindkétszer si-
kertelenül. Az engedélyezett 
tervek rendelkezésre állnak. 
Kiépült a terület közvilágítá-
sa. A képviselõ-testület elfo-
gadta a szilárd burkolatú úté-
pítés feltételeit szabályozó he-
lyi rendeletet. Ennek értelmé-
ben, amennyiben az utcában 
lakók 2/3-a kezdeményezi egy 
adott utcában a szilárd burko-
latú útépítést, akkor a költsé-

autó nem tud behajtani
gek 90 %-ának vállalásával el-
indulhat az útépítés. A beru-
házásban részt nem vevõ in-
gatlan-tulajdonosoknak pedig 
adók módjára behajtható köte-
lezettségként írhatja elõ a hoz-
zájárulás megfizetését a hiva-
tal. Erre vonatkozóan készítet-
tünk már elõzetes költség-
becslést, ez ingatlanonként 
kb. 4-500 ezer Ft-os költséget 
jelent.

Polgár
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A Néprajzi Múzeum második 
emeleti dísztermében egy-
mást követik a „százszor-
szép” hangú népdalénekesek 
- a megyei válogatók legjobb-
jai szerte az országból. Idáig 
már eljutni is öröm és dicsõ-
ség. A magyar népdal ünne-
pén szárnyal a dallam - jó 
látni, hogy vannak fiatalok, 
kik tovább viszik gyönyörû-
séges õsi örökségünket.

Az egyik énekesnek olyan 
erõs (és tiszta!) hangja van, 
hogy akár az Operaház falait 
is megremegtetné. Bogi fe-
szengve ül elõttem, majd sá-
padt arccal felém fordul, s 
kétségbeesetten kérdi: „Van 
nekem itt egyáltalán keresni-
valóm?” Nehéz és mellbevá-
gó kérdés ez néhány perccel 
a fellépés elõtt. S mit mond-
hat erre egy pedagógus? 
Csakis az igazat. „Van!  sú-
gom neki. - Amit te tudsz, 
más nem!” Fülébe mormo-
gom még varázsszavainkat, 
aztán jön a nagy pillanat: a 
pódiumon állva, szép csend-
ben megszólal az elsõ kalota-
szegi dallam.  Hangja csendet 
teremt, s mint Szõdligeten, 
itt is megtörténik a csoda: ki-
lépünk a Tér és az Idõ fogsá-
gából. A zsûri befejezi a jegy-
zetelést, még az elnök, Bodza 
Klára is hátradõl, és elréved-
ve hallgatja az évezredekbõl 

üzenõ dallamokat. Majd 
csend és taps. (Mennyivel be-
szédesebb a csend, mint a 
taps. A taps visszarángat a 
porba. Szükséges rossz – kiik-
tatni mégsem lehet.) „Nyer-
tél!” – mondom Boginak, 
vagy csak úgy motyogom ma-
gamban.

 A verseny végén egy is-
meretlen férfi gratulál : „Vég-
re egy Hang, mely nem visít! 
S tudod, ha Bodza Klára lete-
szi a tollat, az már jelent 
valamit!” Egy népzenekutató 
nekem is gratulál, s kérdi, mi 
a titok. „Egyszerû - válaszo-
lom neki. - Annyit adtam ta-
nítványom hangjához, hogy 
nem vettem el belõle sem-
mit!” A paradoxon tetszik 
neki: „Feljegyzem! - mondja. 
- Had' okuljon belõle más is!”

Az eredményhirdetés már 
csak formaság:

Székely Boglárkát, a Köl-
csey Ferenc Általános Iskola 
8.a osztályos tanulóját kie-
melt arany minõsítéssel ju-
talmazta a zsûri  a Néprajzi 
Múzeumban rendezett „Ti-
szán innen, Dunán túl” nép-
daléneklési verseny országos 
döntõjében.  

S lesz még folytatás - 
mindannyiunk örömére, lelki 
és szellemi gazdagodására.

Major László András

Nyári  Bababörze

Kistarcsán
Június 14-én, vasárnap

9.00-14.00
HELYE: KISTARCSA-CSIGAHÁZ

Helyfoglalás:
Kistarcsaiaknak és az egyesület tagjainak:

június 09-én, kedden 10.00-tól
nem kistarcsaiaknak

június 10-én, szerdán 10.00-tól

Helyet foglalni a következõ
telefonszámon lehet:

06-70 245 55 95

Szeretettel várunk
mindenkit,

kivéve a kereskedõket!

KISTARCSAI CSIBÉK NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET
www.kiscsibek.eoldal.hu 

Ballagás
A Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnáziumban
a ballagás 2009. április 30-án  csütörtökön lesz. Az ünnepség
az iskola udvarán délután öt órakor kezdõdik. 

Tavaszi Mûvészeti Fesztivál a Flórban

 Flór Ferenc Középiskolában idén harmadszor került 
megrendezésre április 2-án a Tavaszi Mûvészeti AFesztivál, melynek ihletõje a Magyar Költészet Napja 

volt. A rendezvényen iskolánk tanulói több kategóriában 
csillogtathatták meg tehetségüket (szavalás, prózamondás, 
tánc, drámajáték, hangszeres játék).
A zsûritagok  Ecsedi Gáborné (Pötyike néni, a könyvtárosok 
gyöngye), Kiss Péter tanár úr és Veres Anikó 12. b osztályos diák  
nem voltak könnyû helyzetben. 
Az elsõ helyezett Bangó Dalma (12. b) és táncpartnere, akik 
néptánctudásukkal kápráztatták el a közönséget, ropták a 
szatmári verbunkot. A második helyet megosztottan kapta 
Gergely Petra (12. b)  József Attila versét szavalta  és Blaubacher 
Richárd (9. b), aki szintetizátoron adott elõ két dalt. Harmadik 
helyen végzett Jankovics Szilvia (10. b) meséjével és Török 
Márk saját versének elõadásával.
A nyertesek könyvjutalomban részesültek, illetve minden 
résztvevõ kapott egy szelet tortát.
A többi osztály tanulóiból verbuválódott közönségnek igényes 
szórakozásban lehetett része ezen a csütörtöki délutánon. 
Rendezvényünket jelenlétével megtisztelte Babarczi József 
alpolgármester úr is. A jövõ nemzedéke számára is mutatva a 
kultúra és költészet fontosságát, az eseményt videokamerával 
rögzítettük, és a következõ hét ebédszüneteiben újra 
levetítettük. Ezzel is szerettünk volna kedvet csinálni 
diákjainknak a jövõ évi szerepléshez.

Molnár Orsolya 10. b.

Kölcseysek a szemétszedésben

A Kölcsey iskola 3. b osztályának kis diákjai és azok szülei 
vállalták, hogy a „nagy” szemétszedõ nap elõtti napon, 
pénteken, az iskola területét is megtisztítják a lehullott, száraz 
falevelektõl, szeméttõl. Nagyné Oláh Erika vezetésével 
látványos eredményt értek el. Másnap közülük több szülõ is 
részt vett a városi munkálatokban.

A Kölcsey iskola pedagógusai közül április 4-én a 
következõk vezettek csapatot: Adamcsekné Farkas Mária a 
Munkácsy és Völgy utca környékét, Grófné Sengel Erika az 
Aradi utcát és az abból nyíló utcákat, Vassné Bíró Ildikó a Szent 
Lászlót és mellékutcáit, Barna Judit és Kollár Éva a Deák Ferenc 
és Arany János utca közti területet, Jutasi-Varró Diána a Bem és 
Kassai közti területet, Papp Zsoltné, Petrényiné Mucsi Mária 
szülõvel  az ötös keresztezõdés utcáit, Vadász Dániel  a 
patakpartot és az Orgona sétányt  tisztította segítõivel.

Minden csapatvezetõt 10-12 gyerek segítette munkájában. 
Remélem, õk már jobban fognak vigyázni környezetünk 
tisztaságára. 

Köszönöm gyerekek, köszönöm kollégák - az ott lakók 
nevében is!

Jávor Mária

„Madárka, madárka…” II.
kiemelt arany a döntõben is
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emplomaink a húsvéti Allelujától 
hangosak. Mi is örömmel, Tboldogan hallgatjuk e dicsõ 

éneket. A keresztény ember öröme jogos, 
hiszen húsvét a legnagyobb ünnepünk. 
Minden más ünnep csak ezért lehet 
ünnep az Egyházban, mert volt húsvét, 
volt feltámadás. Mi már tudjuk a kétezer 
éves múltunkból, hogy Krisztus itt van 
köztünk, a feltámadt Krisztus élteti az 
Egyházát. A feltámadt Krisztus itt van 
tanításával, szent testével, benne élünk, 
ezért ünnepelünk örömmel. 

Hasznos felidézni a feltámadás 
eseményeit. El kell gondolkodnunk 
azon, hogy a feltámadás húsvét hajnalán 
történt, csendben, tanuk nélkül. Szent 
János evangélista így írja le a feltámadás 
tényét. „ A hét elsõ napján, kora reggel, 
amikor még sötét volt, Mária Magdolna 
kiment a sírhoz.” Igaz ekkor már Jézus 
nem volt ott, feltámadt. Mária Magdolna 
tele szomorúsággal, sírással, kiábrán-
dultsággal. Õszintém be kell ismernünk, 
mi is más feltámadást vártunk. Másként 
szerettük volna Urunk életérõl a folyta-
tást. Nagypénteken a sötétség, a gonosz-
ság diadalt ült Jézus felett. Mi joggal 
szerettük volna, ha a feltámadáskor ezek 
az emberek beismerik szörnyû hibáikat, 
földre roskadva könyörögnek életükért. 
De Isten nem így akarta. Miért? Azért, 
mert Jézus nem a gonoszoknak, nem a 

bûnösöknek támadt fel, hanem az Õt 
szeretõk örömére, boldogságára. A 
feltámadt Krisztus nem az ellenségeinek 
akart üzenni, hanem barátainak, az Õt 
követõinek szánta az örömet, a 
feltámadást. A feltámadás csendessége 
azt az igazságot erõsíti meg, hogy a világ 
életében az Egyház életében is nagy 
események csendben történnek. Egy, egy 
ember életében nagy lelki változások 
csendben történnek. Ahol zaj van, lárma 
van, ott ritkán történnek maradandó 
események. 

Húsvétkor a feltámadt Jézusról beszé-
lünk. A feltámadt Jézusnak nem az volt 
az elsõ gondolata, hogy elmegy Kaifás 
fõpaphoz, elmegy Pilátushoz, a helytar-
tóhoz. Elmegy azokhoz, akik megkorbá-
csolták, akik halált kiáltottak rá, és 
megbünteti õket. Nem ezt tette. Ott 
maradt a keretben, megvárta övéit, hogy 
velük találkozzon. Elõször Mária Mag-
dolnával, azután a többiekkel, akik 

keresték õt. Péternek nem beszélt gyen-
geségérõl, nem vonta felelõsségre gyáva-
sága miatt. A többi apostolnak nem 
beszélt arról, hogy szétfutottak, ott az 
Olajfák-hegyén. Kálvária hegyén csak 
János apostol maradt ott közülük. A 
feltámadt Jézus nem vádol, nem támad, 
nem sérelmeit mondja el, hanem vár, 
talán éppen minket. Jézus ugyan az ma 
is, mint kétezer évvel ezelõtt. Nem vádol 
senkit, nem fenyeget senkit. Nem tesz fel 
kérdéseket senkinek, sérelmeit nem 
mondja senkinek, hanem ma is 
csendben vár bennünket. Ha sok jó 
tulajdonságunk van, akkor sokat tudunk 
adni Jézusnak. Ha kevés, akkor keveset 
tudunk adni. De valamit adnunk kell a 
feltámadt Jézusnak. Biztosan tudjuk 
adni napi imánkat, vasárnapi szentmi-
sénket, talán bûnbánatunkat. Fájdal-
makkal járjuk életutunkat. Tudunk 
panaszkodni, keseregni. Visszük az élet 
terhét, talán roskadozva. Vigasztalást 
talán senkitõl sem kapunk. De igen! A 
feltámadt Krisztus téged is vár, minden-
kit vár. Ha vele jártad életed útját, ezután 
is ezt tedd. Ha távol voltál tõle, menj 
vissza hozzá. Nem fog vádolni, elma-
rasztalni, szeretni fog. Húsvétkor a 
feltámadt Krisztusról beszélünk. De 
nemcsak beszélünk, hanem vele élünk. 

 Somlai József
plébános 

z asszonyokat így szólította 
meg az angyal: Ti pedig ne Aféljetek! Mert tudom, hogy a 

megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, 
mert feltámadt, amint megmondta… 
menjetek el gyorsan, mondjátok meg a 
tanítványainak, hogy feltámadt a 
halottak közül…Az asszonyok gyorsan 
eltávoztak a sírtól…és íme, Jézus szem-
bejött velük. Õk pedig … leborultak elõt-
te. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: 'Ne 
féljetek!' Íme néhányan az õrségbõl 
bementek a városba és jelentették a 
fõpapoknak mindazt, ami történt. Azok 
pedig sok ezüstpénzt adtak a katonáknak 
és így szóltak: 'Ezt mondjátok: tanít-
ványai éjjel odajöttek, és ellopták õt, 
amíg mi aludtunk.” Máté 28,5-13
A nagytanács tagjai a húsvéti hírt 
egyenesen az õröktõl hallották. Semmi 
kétségük sem lehetett benne. Különös a 
nagytanács által kiagyalt bizonyíték: az 
alvó örök tanúsítják, hogy mi történt, 
amíg õk aludtak. Dönteniük kellett, hogy 
bûnbánatot tartanak, vagy tovább tetézik 
a bajt. Nagypénteken Jézust ölték meg, 
az õrök megvesztegetésével a Messiást 

ölték meg a szívükben ahelyett, hogy 
népüket hozzá vezették volna.
A legtöbbekre ez a jellemzõ. Bár megta-
pasztalták Isten gondoskodását és a 
kegyelmet, mégis úgy élnek, mintha 
minderrõl nem nyertek volna világos 
bizonyosságot.

Aki pedig tudja az igazságot, de azzal 
ellentétesen cselekszik, egyre mélyebbre 
süllyed. A nagytanács a hazugságban 
süllyedt egyre mélyebbre. Mások a 
félelemben, vagy a rohanásban, önzés-
ben, elmagányosodásban. Sõt, ha bûn-
bánatot nem tart, ha meg nem tér, 
mindent elveszíthet.
Az asszonyok húsvétkor a temetõben 
különös eseményeket tapasztaltak. Föld-
rengést, angyali szót, a sír megnyílását. 
Ugyanazt élték át, mint az õrök. 
Csakhogy az asszonyok elkezdtek enge-
delmeskedni annak, amit megértettek! 
Eközben kapták meg a további kinyilat-
koztatást, és találkoztak személyesen a 
feltámadott Jézussal. Elõször félelem és 
nagy öröm keveredett a szívükben, de 
amikor Jézus elõtt leborultak, a félelem 
oszlott, õk pedig a húsvét örömével 
futottak tovább.
Aki megteszi az elsõ lépéseket a hit 
útján, egyre közelebb kerül a Feltáma-
dotthoz. Ha  a megértett ige szerint kezd 
el cselekedni, közelebb jut a Krisztussal 
való személyes kapcsolatra.

Riskó János református lelkész

Húsvétról beszélünkKATOLIKUS

Húsvéti hírREFORMÁTUS

„

 Somlai József plébános 
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A Rendõrhatósági engedély szükséges a 
tervezéséhez, kivitelezéséhez, javítá-
sához,
P  Érdemes olyan típust választani, 

mely széles körben elterjedt, sok 
forgalmazónál, régóta kapható, ezáltal 
hosszú távon bizonyított. További 
elõnye, hogy sok szerelõ ért hozzá, így 
ha nem vagyunk megelégedve a szolgál-
tatónkkal, könnyebb a csere.
P A mai szakmai elõírások szerint 

célszerû olyan méretû központi 
egységet választani, amely a tervezett 
rendszer érzékelõinek egyenkénti 
zónához rendelését minimum teljesíti. 
Tehát legalább akkora zónaszámmal kell 
a központi egységnek rendelkeznie, 
ahány érzékelõvel dolgozunk. Természe-
tesen látszólag „spórolhatunk” a kisebb 
zónaszámmal rendelkezõ központ 
választásával, de ezt az árkülönbséget 

egy késõbbi módosítási szándékunk 
esetén, vagy akár hibakereséseknél is 
többszörösen fizethetjük meg. A sorosan 
felfûzött érzékelõk esetén ugyanis 
legtöbbször a hiba kiszûrése, megjavítá-
sa csak többszöri kiszállással oldható 
meg. A tartalék zónák a késõbbi bõví-
tésnél hasznosak lehetnek.
P Az érzékelõk elhelyezését meg 

lehet úgy is tervezni, hogy a család alvás 
közben is védve legyen, miközben a 
lakásban minimális korlátozás mellett 
mozogni is lehet. 
P A mozgásérzékelõk megválasz-

tásánál figyelembe kell venni a lakásban 
tartózkodó kisállatokat, klímát, vagy 
más hirtelen hõ-, légáramlat változással 
járó berendezést. Ilyen esetben speciális 
érzékelõket kell telepíteni. 
P Sokan nem tudják, hogy a 

mozgásérzékelõ elnevezés téves, hiszen 

a hagyományos infra érzékelõk csupán a 
hõ hirtelen változását érzékelik, és nem 
rendelkeznek a radarok valódi mozgás-
érzékelésével. Természetesen kaphatók, 
un. kitakarásvédett, kombinált radaros 
infrák, stb. melyeknek ára többszöröse a 
hagyományos érzékelõknél, viszont a 
várható vakriasztások száma ezzel 
arányosan kevesebb. 
P A riasztórendszerekhez kötelezõ a 

kültéri, önakkus hang-fény jelzõ 
felszerelése, melynek jól látható, 
segédeszköz nélkül nem elérhetõ helyen 
kell lennie. A nevében is szerepel, hogy 
hang és fényjelzést kell adnia, és 
szerelése önálló akkumulátorral elõírás-
szerû. 

 ….. az elõzõ részeket megtalálhatja 
honlapunkon, folytatjuk !

Készítette: a PESTOR Biztonsági Szolgálat KFT
elérhetõségei: telefon: 28/470-706, 06-1-261-10-10, telefax:  06-1-260-90-15  www.pestor.hu

A minõségi riasztórendszer jellemzõi   
Biztonságos percek   4. rész
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Park
Állatgyógyászati Centrum
Cím: 1165 Budapest, Diósy Lajos utca 5.
Telefon: 403-0488
info@parkallatorvos.hu
http://parkallatorvos.hu

Amit kínálunk:
Teljes körû állatorvosi ellátás, mûtétek, ultrahang-,

röntgen- és laborvizsgálatok helyben
Kutyakozmetika, pet-shop termékek, tápok,

állatgyógyszerek széles választéka.

Közvetlen elérhetõségek:
Dr. Pesti József, vezetõ állatorvos - 0630 227 1286 

Dr. Csík Szabolcs, állatorvos - 0620 360 7051
Dr. Losó Viktória, állatorvos - 0620 373 9207

Simonné Nagy Éva, okl. kutyakozmetikus - 0630 931 4419

Nyitvatartási ido: 
Hétfõtõl péntekig: 8-20 óráig,

szombaton 9-13 óráig, vasárnap 17-19 óráig

,,

Vizes házfalak, épületek szigetelése garanciával!

MÛANYAG NYÍLÁSZÁRÓK!
Akció!

Nyílászáró csere! Beépítés meglévõ keretbe, vagy régi
elbontása után.

Kapcsolat: 06 20 / 551 9169, 30/670 6271
vagy duep@freemail.hu e-mail címen

Nagyméretû, konténeres, földlabdás fenyõfélék, cserjék és lombosfák
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SÓDER-DEPÓ KÍNÁLATA:
LEGOLCSÓBBAN NÁLUNK

Garantált hozam a biztos 
jövõért!

· Életbiztosítás befektetéssel 
· Negyedévre elõre garantált 
nettó hozam 
· Mentes az öröklési illeték alól és 
adókedvezmény igényelhetõ* 

A PostaHaszonÕr nem csak 
életbiztosítás, de nagyszerû 
befektetési lehetõség is egyben. 

Ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék családjuk, 
szeretteik anyagi helyzetét biztonságban tudni, de nem 
szeretik a kockázatos ügyleteket. Ha szeretné pénzét 
biztos helyen tudni, válassza a PostaHaszonÕr-t! 

A PostaHaszonÕr egyszeri díjas életbiztosítás garantált 
évesített nettó hozama 10,02% 2009. április 1. és április 
30. között az összes meglévõ és újonnan kötött 
szerzõdésre.

Kistarcsa-Csömör Határ úton a Sóder-Depóban
Nyitva: H-P: 7-17-ig, Sz: 7-13-ig

Tel.: 06-30-41-88-553, vagy (06-28) 446-219
mail: soderdepo@gmail.com

Az árak nettó árak, kivétel a cement és a mász esetében!

3Sóder, termõföld, homok.....................3.000 Ft/m
3Kulékavics, murva...............................3.500 Ft/m
3Kertimurva...........................................5.000 Ft/m

        Töltõföld, töltõsóder..............................stb
Cement........................3.400 Ft/q házhoz szállítva
Mész............................2.200 Ft/q házhoz szállítva

ZSALUKÖVEK:
15-ös...................200 Ft/db
20-as...................210 Ft/db
30-as...................240 Ft/db
40-es...................330 Ft/db

Életbiztosítás hozamgarantált befektetéssel

Posta ÕrHaszon

Szerzõdéskötés:
2143 Kistarcsa, Iskola utca 6.

06/28 470 841

JÁRMÛKLÍMA, DIAGNOSZTIKA,

JAVÍTÁS ÉS TÖLTÉS

2143 Kistarcsa, Diófa u. 38.



Veszettség oltás
3.000,- Ft a veszettség elleni oltás kedvezményesen 

2009. május 31-ig

+ féregtelenítés 200,- Ft/10 kg

Veszettség + kombinált oltás
egyszerre = 6.500,- Ft + féregtelenítés.

Rendelési és nyitvatartási idõ: hétköznap: 9-20
és megbeszélés szerint bármikor.

Éjjel-nappal, 0-24 óráig hívható: (30) 22-177-23

Kívánságra házhoz megyünk!

 !akció

(ugyanannyiba kerül, mint az összevezetéses eboltásokon) 

a Kerepes-Vet
Állatgyógyászati Központ Állatorvosi rendelõjében!

Dr. Horváth Bánk
kisállatgyógyász

klinikus szakállatorvos

Dr. Korvin László
magánállatorvos

2144 Kerepes, Szabadság út 65. (3-as út)

e-mail: 

 

www.kerepesvet.hu; info@kerepesvet.hu

Ha Ön is szeretne többet megtudni
az automata kapukról
és a kaputelefonokról,

akkor keresse írásainkat a

www.serike.hu címen!
Schermann Automatika, Kistarcsa



KISTARCSAI HÍRADÓ   Kistarcsa Város Önkormányzatának ingyenes tájékoztató lapja.*
Megjelenik minden hónap második felében * Kiadja a PO-KER Bt * Felelõs szerkesztõ, fotó: Polgár Gyula *

Telefon (06-20) 966-1190 * fax: (1) 256-6289 * email: polgar.gyula1@chello.hu * ISSN1788-7291
Nyomda: ANLAG-AB Bt. 2144 Kerepes, Alföldi út 77. * Felelõs vezetõ: Juhász Attila * Megjelenik 4000 példányban

A megjelent írások tartalma nem feltétlenül tükrözi a szerkesztõség véleményét.

Személy és tehergépjármûvek
javítása, szervizelése,

helyszíni vizsgáztatása,
benzin és dízel zöldkártya,

tachográf hitelesítés
gk. eredetiségvizsgálat,

gépjármûvek alsó és felsõ mosása,
központi zsírozó feltöltése.

2143 Kistarcsa, Nagytarcsai út 6.
(06-28) 506-085, (06-28) 506-086

(06-30) 94-83-424
e-mail: jukabt@invitel.hu

ISO 14001        ISO 9001

PATKÓ ÉTTEREM
ÚJ SZOLGÁLTATÁSUNK! - ÉTELKISZÁLLÍTÁS

Kérem, tekintse meg
honlapunkon az
ételkínálatunkat!

Itt nézhetõ meg 
a kiszállítás étlap:
www.patkokerepes.uw.hu
e-mail:
patkokerepes@citromail.hu

Garantáltan olcsó és finom
ételek közt válogathat!
Mentesítjük a
háziasszonyokat,
próbáljon ki minket,
jobban megéri!

Telefon: (06-20) 519-8224
(06-28) 490-557

Kerepes,
Szabadság út 286.

Hétfõtõl péntekig 650 Ft a menü, kiszállítással együtt!

Kistarcsa Szalon: 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 1.                 Tel: 06 28 470-028
Kistarcsa Szerviz: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 32.        Tel: 06 28 506-180
Gdöllõ Szalon: 2100 Gödöllõ, Dózsa György út 69.             Tel: 06 28 415-385
Gödöllõ Szervíz: 2100 Gödöllõ, Dózsa György út 69.          Tel: 06-28 415-385

www.suzukibenko.hu

SUZUKI BENKÕ MÁRKAKERESKEDÉS ÉS SZERVÍZ
Az év kiemelkedõ kereskedõje 1993-2008

8 hangszórós

Pioneer CD-s rádió

Az ajánlat 2009. április 3-tól a készlet erejéig érvényes.

515 literes

csomagtér

1.6 GLX
Sedan

1.5 GC
Ritmus

Way of Life
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