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Kistarcsán csendes nyugodt környéken 
2 2722m -es udvarban 1963-ban épült 87 m -es 

1 szintes 2 szobás mely egymásból  nyílik 
(Megoldható hogy külön bejáratú szoba 
legyen) felújítandó családi ház eladó. A  telek jó 
adottságú. Irányár: 24.000.000.- Érdeklõd-
ni: 70/953-6933

2Fót kedvelt részén,  csendes utcában 800  m -es 
2panorámás udvarban 260  m -es lakóterû 2  

szintes, 4 szobás  + nappalis + dolgozószobás 
+ 2 fürdõszobás  + 4 gardróbszobás  családi ház 

2eladó. Terasz 25 m -es kertkapcsolattal.  Garázs 
2kb. 20 m -es, illetve az  udvarban 1 autó  elfér. 

2Garázsajtó és a  kapu elektromos. Pince  70 m -es.  
A ház alsó  szintjét 2007-ben átalakították  és 
felújították. Irányár: 65.000.000,-  Ft.  Érdeklõdni: 
06-70/953-6933

Mogyoródon, csendes nyugodt  környezetben 363 
2 2m -es gyönyörû panorámás  telken 79 m -es  

3+1 szobás, 1  szintes ÚJ ÉPÍTÉSÛ  ikerház, kocsi 
beállóval, terasszal eladó.  Burkolat választható. 
További ikerházak eladók földszintestõl  a 

2 2
kétszintesig, 79 m -tõl 138 m -ig választható. Árak  
a telek méretétõl  és a ház  nagyságától változnak. 
Irányár:22.900.000,- Ft. Érdeklõdni:70/953-6933

AKCIÓS AJÁNLAT! Kistarcsán csendes nyugodt  
2 2környéken 375 m -es udvarban 140  m -es 

lakóterû 2 szintes,  3 szobás ikerház  fél eladó. A  
tetõtér beépíthetõ. A  házat 2008-ban teljesen  

2felújították. Az udvarban  található 25 m -es 
2

szerelõaknás garázs és  70 m -es pince is.  
Ára:20.900.000,- Ft.  Érdeklõdni: 70/953-6933

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

garzonlakás. A kis  házhoz külön víz,  villany és 
gázóra tartozik.  Új elektromos kerítés,  2 beállású 
garázs elektromos ajtóval.  Csendes nyugodt 
környék, jó közlekedési  lehetõség. Irányár: 
32.000.000,- Ft. Érdeklõdni:  70/953-6933

Nyugalom és harmónia,  ez vár Önre!!!  Dunakeszi 
kertvárosi részén  új építésû 3  lakásos sorházban 

2102 m -es lakóterületû lakások  eladók, 4 szoba  + 
nappali, konyha-étkezõ. A  lakásokhoz saját 
kertrészlet és  fedett gépkocsi beálló  tartozik, a  
bejárati rész viacolorral  burkolva. Kisebb telkes  lakás 
irányára: 29,9 millió  Ft, a nagy  telkes lakás irányára:  
31,8 millió Ft.  Érdeklõdni: 70/316-2101 

Eladó Nagytarcsán ÚJ  ÉPÍTÉSÛ 4 lakásos  sorház 
298 m -es lakásai 3  szoba + nappali  + konyha-

étkezõ, önálló telekrésszel  és gépkocsi tárolókkal.  
Várható átadás 2009.  június. Irányár: 
26.800.000,-Ft. Érdeklõdni:06-70/361-2101 

Szeretne nyugalomban, harmóniában élni, esetleg  
2-3 generáció költözne  össze? Kerepesen, szép  

2 2panorámás 849 m -es parkosított udvarban  100 m -
2es alapterületû +  64 m -es tetõteres családi  ház 

2+18 m -es  szoba konyha fürdõszobás  garzon 
eladó. Extrák: hidromasszázs  sarokkád,7.4×3.6 m-
es úszómedence, elektromos  garázs és kocsi  beálló, 
tölgyfa konyhabútor teljes  gépezettel. Irányár:  
38.500.000,- Ft. Érdeklõdni:  70/953-6933
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EP választás
A június 7-én megtartott Európa 
Parlamenti választás alacsony részvétel 
mellett a Fidesz elsöprõ gyõzelmét hoz-
ta Kistarcsán is. A Pest megyei átlagnak 
megfelelõen a Jobbik Kistarcsán is 
megelõzte az MSZP-ét, a negyedik hely-
re az MDF futott be. Az SZDSZ-t még az 
LMP is megverte. Kistarcsán a 8746 sza-
vazásra jogosult állampolgárból 3498-an 
mentek el szavazni, ez 39.92%-os rész-
vételnek felel meg, ami magasabb volt, 
mint a 36,31%-os országos átlag. A 
FIDESZ-KDNP listára 2019-en vok-
soltak, ez a szavazatok 58,2%-át jelenti, 
a Jobbik 506, az MSZP 486 míg az MDF 
228 szavazatot kapott. Az SZDSZ-re 59-
en voksoltak.

Városi Könyvtár nyitva tartása
Felhívom figyelmüket, hogy technikai 
okok miatt a könyvtár 2009. július 1-jén 
és 3-án zárva lesz. Július 20-24-ig 
ugyanezen okból csak délelõttönként, 8-
12-ig tartunk nyitva. Megértésüket 
köszönöm: Szabóné Tóth Katalin

Civil szervezetek támogatása
A Közmûvelõdési és Sport Bizottság a 
2009. évi támogatási keret terhére 2009. 
április 28-án kiírt pályázatára az alábbi 
szervezetek kaptak támogatást: Kistar-
csai Váltók Egyesülete 200.000,-Ft, Kis-
tarcsai Kerékpáros Egyesület 800.000,-
Ft, Képtelen Képmás Színjátszó Köz-
hasznú Egyesület 250.000,-Ft, Kistar-
csai Városi Sport Club 1.700.000,-Ft, 

Kistarcsa 2000 Sport Egyesület 
700.000,-Ft, Kistarcsai Sport és 
Szabadidõ Egyesület 900.000,-Ft, 
Pannónia Néptáncegyüttes 1.835.000,-
Ft, Kistarcsai Kulturális Egyesület 
1.300.000,-Ft, Kistarcsai Kézilabda 
Egyesület 800.000,-Ft, Fiatalok Kistar-
csáért Egyesület  315.000,-Ft, Kistar-
csai Csibék Nagycsaládos Egyesület 
200.000,-Ft, Kistarcsai Kézilabda 
Sport Club 350.000,-Ft, Kistarcsai 
Kispályás Labdarúgó és Tömegsport 
Egyesület 650.000,-Ft. A teljes támoga-
tás szövegét meg lehet nézni a www. 
kistarcsa.hu oldalon az üvegzseb, köz-
pénzes pályázatok ablakban.

Nyári szünet a Csigaházban 
és a Civil-Házban
Értesítjük a város lakosságát, hogy júli-
us 1-tõl július 20-ig nyári szünetet tar-
tunk. A szünet ideje alatt egyes szak-
körök zavartalanul mûködnek, vásáro-
kat és termékbemutatókat folyamato-
san szervezünk. 

Úrnapi körmenet Kistarcsán
Június 14-én, vasárnap délelõtt a 
Rózsafüzér Királynõje Katolikus Temp-
lomban a misét követõen Úrnapi kör-
menettel emlékeztek meg az egyház 
Oltáriszentség ünnepérõl. A Szenthá-
romság vasárnapja a pünkösd utáni 
elsõ vasárnap, az ezután következõ 
csütörtök az Úrnapja változó naptári 

ünnep. Ezen a napon Krisztus titokza-
tos testét, az Oltáriszentséget ünnepli 
az egyház. A szentmisét Somlai József 
plébános celebrálta. Az Úrnapi körme-
net a XIV. században Németországban 
jött szokásba, ezt 1820-ban Róma is jó-
váhagyta. Az ünnep leglátványosabb 
alkotása a virágszõnyeg, melynek két 
oldalán halad a menet. Kistarcsán is 
már évek óta közel egy kilométeres 
virágszõnyeggel borítják be a hívõk a 
katolikus templom környékét, amely 
érinti azt a négy oltárt, melyet a kör-
menet útján állítanak fel vasárnap haj-
nalban. A virágszõnyeghez a kerti és 
mezei virágok begyûjtését az egyház-
község tagjai már napokkal korábban 
megkezdik. A hosszú virágszõnyeg el-
készítésének vasárnap állnak neki. A 
körülbelül fél méter széles "szõnyeget" 
számos egyházi motívum is díszíti. A 
szirmokat különös gonddal terítik le 
és vízpermettel tartják frissen.

Pályázat
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete pályázatot ír ki a

Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás jelzõrendszerének 
mûködtetésére

Az alkalmazni kívánt mûszaki rendszernek alkalmasnak kell lennie:
- az események dokumentálására,
- az önellenõrzésre, 
- a szociális gondozó helyszínre érkezésének nyugtázására, 
- a kétirányú kommunikációra.
Az ellátottnál elhelyezett segélyhívó készüléknek testen viselhetõnek, ütés- és 
cseppállónak kell lennie.
A rendszerrel kapcsolatos elvárás, hogy az ellátott ingatlanának területérõl 
megbízhatóan továbbítsa a segélykérõ jelzést.
A megvalósítás várható kezdõ idõpontja 2010. január  01.
A megbízás határozott idõre, 5 évre szól.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- az alkalmazni kívánt mûszaki rendszer részletes leírását, a technikai és szakmai háttér 
bemutatását, 
- a rendszer kiépítésének és mûködtetésének költségeit 40 és 80 fõre, 
- a pályázatot benyújtó vállalkozás részletes bemutatását, eddigi tevékenységének 
ismertetését,
- a szolgáltatást végzõ jogi személyiségének formája szerinti, 30 napnál nem régebbi 
cégkivonatát vagy az egyéni vállalkozói igazolvány másolatát,
- a tevékenység végzésére jogosító hatósági engedélyt vagy a szakképzettséget igazoló 
irat adatait,
- a szolgáltatás formáját, a szolgáltatást biztosító nyilatkozatát arra nézve, hogy a 
szolgáltatásra vonatkozó szakmai követelményeket ismeri,
- a szolgáltatást nyújtó nyilatkozatát arra nézve, hogy a szolgáltatásért járó díj 
mértékére, fizetésére vonatkozó szabályokat ismeri,
- a szolgáltatást biztosító szervezet nyilatkozatát arról, hogy lejárt köztartozása nincs, 
valamint nyilatkozatot a számlaszámról, illetve a megállapodás megkötéséhez 
szükséges egyéb adatokról,
- a szükséges engedélyek másolatát, a szolgáltatási felelõsségbiztosítás meglétét 
igazoló dokumentumot.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent:
a gondozónõk helyszínre juttatásának biztosítása
a jelzéseket fogadó és továbbító diszpécserközpont mûködtetése
A pályázat benyújtásának helye, módja és határideje:
A pályázat benyújtásának helye: Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatala (2143 
Kistarcsa, Szabadság út 48.)
A pályázat benyújtásának módja: A pályázati ajánlatokat zárt borítékban, személyesen 
vagy postai úton lehet benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Jelzõrendszeres házi 
segítségnyújtás pályázat”.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. augusztus 3-án 16.00 óráig.
A pályázat elbírálásának módja, határideje:
A beérkezett pályázatokról a bíráló bizottság javaslata alapján a Képviselõ-testület a 
soron következõ ülésén határozattal dönt.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhetõ:
Izsóné Szecsõdi Ildikó Kistarcsai Nevelési Tanácsadó és Humán Szolgáltató 
intézményvezetõje (telefon: /28/-473-225).
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A Nemzeti Zarándoklat június 
19-én érintette Kistarcsát
Június 19-én délelõtt Kistarcsán is átha-
ladt a Nemzeti Zarándoklat, amelynek 
résztvevõi az ország négy sarkából in-
dultak el, hogy felhívják a figyelmet a vi-
dék értékeire, az önkormányzatok nehéz 
helyzetére, a szeretet és az összefogás 
fontosságára. A megmozdulást a zemp-
léni Pálháza és Komlóska polgármestere 
kezdeményezte. A résztvevõk gyalog in-
dultak el június 10-én Pálházáról, 11-én 
Komlóskáról, 12-én Ópusztaszerrõl, 13-
án Pannonhalmáról és 17-én Balassa-
gyarmatról. Kistarcsán a Városháza elõtt 
Babarczi József és ifj. Juhász István al-

Ifj. Juhász István és Babarczi József alpol-
gármesterek fogadták a zarándoklatot

polgármesterek fogadták a zarándoklat 
résztvevõit, akiket vízzel kínáltak, majd 
átadták egy marék felszentelt kistarcsai 
földet, amit az Életfa Összefogás Moz-
galom kért a településektõl és egy felira-
tozott szalagot kötöttek a Pálházáról ho-
zott nemzeti színû zászlóra. A lelkes kis 
csapat rövid pihenõ után Budapestre in-
dult tovább, ahol június 20-án szomba-
ton a zarándoklat többi résztvevõjével 
találkozva az '56-osok terén (volt 
Felvonulási tér) fejezték be a több, mint 
egy hónapos programot.

Civil összefogással megújult az 
Oázis üzletházzal szembeni rézsû
Az önkormányzat támogatta a civilek év 
elején benyújtott kezdeményezését, így 
május 21-én csütörtök délután önmagu-
kat csak „ virág-kommandónak” mondó, 
vállalkozókból, a Kerékpáros Egyesület 
fiataljaiból, a város lakosaiból és a  Vá-
rosgondnokság munkatársaiból álló lel-
kes kis csapat rendbe tette a terület egy 
részét. Este 9-kor már virágok mosolyog-
tak az arra sétálókra… vigyázzunk rá! 

Nem csak szebb lett a buszmegállóig a 
domboldal, hanem két hellyel nõtt a par-
kolók száma is a városban. Még nincs 
vége a munkának, ugyanis a civilek ál-
tal támogatott park felújítási program ré-
szeként a rézsû rendbetétele tovább foly-
tatódik. Terveznek még ide járdát, a par-
kolóhoz határolót, védõ oszlopokat és 
korlátot is kihelyeznek. Az állomásnál 
lévõ buszmegállóból elhordják a szeme-
tet és kialakítanak majd egy várakozásra 
alkalmas területet. Ha minden jól megy, 
még egy kis padot is elhelyeznek. A be-
ültetett növények eddig 200.000 ezer fo-
rintba kerültek. Idén õsszel és jövõ ta-
vasszal folytatja munkáját a „virág-
kommandó”. 
Aki csatlakozni szeretne a kezdeménye-
zéshez küldje el jelentkezését a 
Vállalkozók Baráti Körének  e-mail 
címére, vagy az önkormányzat recepció-
ján adja le a jelentkezését.

Surányi Márta

Helyreigazítás
A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás-
sal kapcsolatos elõterjesztés cím alatt az 
elõzõ számunkban  azt írtuk hogy 
„Szeptembertõl Kistarcsán is lesz 
jelzõrendszeres házi segítségnyújtás. 
Egyelõre negyven rászorult veheti igény-
be szeptember 1-tõl ezt a szolgáltatást. A 
szerzõdést a PESTOR Biztonsági Szol-
gálat Kft-vel 5 éves határozott idõtar-
tamra kötötték. A szolgáltatást a 
Kistarcsai Nevelési Tanácsadó koordi-
nálja.” Ezt a határozatot a képviselõ tes-
tület visszavonta és a júniusi rendes ülé-
sen kiírták a pályázatot. (lásd a pályázat 
szövegét a 3-ik oldalon). 

Deáktanya programjai
2009. július 2. Tóth György: A nyelvújító 
2009. július 9. László Zsuzsa: A hiperak-
tívitás
2009. július 16. Tóth Zsóka: Sorry va-
gyok  magyarok közt  Ausztráliában 
2009. július 23. Tanács Ferenc: Vadászat   
2009. július 30. Gazdik István: A bor mi-
nõsítése

Álláspályázat
a Városi Mûvelõdési és Sportközpont

nyolcórás úszómesteri állást hirdet, határozatlan idõre.

Szakképesítési követelmény: az állás betöltéséhez szükséges végzettség. További 
feltételek: magyar állampolgárság, büntetlen elõélet. 
A pályázathoz csatolni kell ezek igazolását, a végzettséget igazoló dokumentumok 
fénymásolatát, a szakmai önéletrajzot, valamint egy hozzájáruló nyilatkozatot, mely 
szerint a személyes adatokat a bíráló bizottság megtekintheti.
A pályázat leadásának határideje: 2009.július 17.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. július 24.
A pályázatokat zárt borítékban, jeligével ellátva, postai úton, vagy személyesen lehet 
leadni.
Cím: Városháza  Kistarcsa, Szabadság út 48. (Mûvelõdési Iroda)
A munkába állás idõpontja: 2009. augusztus 01.
Bérezés: Kjt. bértábla szerint
Érdeklõdni lehet: a 06-28-507-147-es telefonszámon.

FELHÍVÁS

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy
2009. július 20-tól (hétfõtõl)
2009. július 24-ig (péntekig)

 
Kistarcsa Város Polgármesteri 

Hivatalának 2009. évi 
munkarendjében

igazgatási szünetet tart.

Ebben az idõszakban, a hivatalban az 
ügyfélfogadás szünetel.

Ügyelet: Hétfõtõl-péntekig

Beadványok, kérelmek leadása:
08.00-12.00 óráig a földszinti 

recepción.

Anyakönyvi ügyek (születés, 
haláleset anyakönyvezése):

08.00-12.00 óráig

Nagy Tímea jegyzõ 

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

 KIKE

Felhívás
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 
2009. július 1-jén (szerdán) a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi 
XXIII. törvény 71/A.§-a alapján, a 
Köztisztviselõk Napja alkalmából, mun-
kaszüneti nap lesz. Kistarcsa Város 
Polgármesteri Hivatalában.
2009. július 3-án (pénteken) az 
ügyfélfogadás szünetel. Anyakönyvi 
ügyekben (haláleset, születés anyaköny-
vezése) 08.00-12.00 óráig tartunk 
ügyeletet.                    Nagy Tímea jegyzõ 



5ÖNKORMÁNYZATKISTARCSAI HÍRADÓ

A május 20-án a Civil-házban 
megtartott testületi ülésen 
Majsai Sándor képviselõ a 
Településfejlesztési és Pályá-
zatkezelõ Bizottság elnöke a 
napirendek elõtt elõterjesz-
tette a HÉV-feljáró rézsüjének 
rendbetételét, bejelentett egy 
igen súlyos környezetszennye-
zést, ami a Móra-ligetben tör-
tént és javasolta ennek a ható-
sági kivizsgálását és elmondta, 
hogy a Muskátli Bt. felajánlott 
500 db muskátlit és 500 db 
balkonnövényt a virágosítási 
programba. Uvacsek Csaba 
jelezte, hogy részletes tájékoz-
tatást ad a játszóterekrõl, és 
Juszkó Ferenc bejelentette az 
önálló frakció megalakulását. 
Ezt követõen tudomásul vet-
ték az Egészségügyi és Szo-
ciális Bizottság elnökének 
Kedves Károlynak a szóbeli 
beszámolóját, akárcsak a Köz-
mûvelõdési és Sport Bizottság 
elnökének Bergán Jánosnak a  
beszámolóját.

Elfogadták a Szilasvíz Kft. 
2008. évi egyszerûsített 
éves beszámolóját

Több képviselõ kifogásolta, 
hogy a Kft. a közmûfejlesztési 
alapjából 70 millió forintot fel-
használt mûködésre és ehhez 
nem kért engedélyt a képvi-
selõ-testülettõl. Tóth Szabolcs 
polgármester álláspontja sze-
rint a szabálytalan felhaszná-
lásról a Szilasvíz Kft-nek saját 
magának kell elszámolnia. 
Hosszas vita után végül 13 
igen 3 tartózkodás és egy nem 
szavazat mellett elfogadták a 
Szilasvíz Kft. beszámolóját és 
felhatalmazták Uvacsek Csa-
bát, az önkormányzat tulajdo-
nosi jogainak gyakorlóját, 
hogy a Kft. május 29-i taggyû-
lésén a Szilasvíz Kft. 2008. évi 
egyszerûsített éves beszámoló-
ját fogadja el. 

Nem született döntés az 
energetikai, illetve közvilá-
gítási hálózat korszerû-
sítésére kiírt pályázatról

Majsai Sándor, a Településfej-
lesztési Bizottság elnöke tájé-
koztatta a testületet, hogy a ki-
írt határidõre mindössze csak 
egy pályázat érkezett, ezért 
nyilvánítsák eredménytelen-
nek a pályázatot, és írjanak ki 
új pályázatot. Több képviselõ 
is megállapította, hogy azért 
volt ilyen gyér az érdeklõdés, 
mert rosszul írták ki a pályá-
zatot. Végül 14 igen, 1 tartóz-

kodás és egy nem szavazat 
mellett úgy döntöttek, hogy 
Településfejlesztési és Pályá-
zatkezelõ Bizottság dolgozzon 
ki egy új a pályázati kiírást és 
azt a következõ rendes testüle-
ti ülésre terjessze elõ.

Kistarcsa pályázatot nyújt 
be Ivóvízminõség-javításra, 
amit a Környezet és Energia 
Operatív Program (KEOP) 
keretében hidettek meg  

A képviselõk a Pénzügyi 
Bizottság javaslatára megsza-
vazták, hogy Kerepes Nagy-
községgel önkormányzati tár-
sulás formájában pályáznak (a 
társulás gesztora Kerepes) az-
zal a kikötéssel, hogy a pályá-
zati rekonstrukciós összeget 
Kistarcsa Város területén kell 
felhasználni. Az „Ivóvíz-
minõség-javítás” pályázat elsõ 
fordulójának költségeit a 
Szilasvíz Kft. ügyvezetõjének 
vállalása alapján a Kft. viseli. 
A pályázati második forduló-
ján való részvétel költségeit az 
Önkormányzat a vagyonmeg-
osztási szerzõdésben foglalt 
arányok szerint, a tartalékalap 
terhére biztosítja. 

Idén is lesz Kistarcsai
Színház 

A beígért 2.500.000 Ft-os támo-
gatást a 2009. évi költségvetés 
általános tartalék terhére tudja 
biztosítania az önkormányzat 
mégpedig úgy, hogy megeme-
lik a Városi Mûvelõdési és 
Sportközpont szakfeladatára 
szánt pénzt a támogatás ösz-
szegével. Ugyancsak az általá-
nos tartalék terhére a Re-
formátus Egyházközséget  
1.500.000 Ft-tal támogatja a 
testület.

Megváltoztatták az önkor-
mányzat által adományoz-
ható elismerõ címek alapí-
tásáról és adományozásá-
ról szóló rendeletet

A legfontosabb változás, hogy 
díszpolgári cím élõ és elhunyt 
személynek (post mortem) is 
adományozható. Új kitünteté-
seket is alapítottak, idei évtõl 
adható a „A köz szolgálatáért” 
elismerés és a „Kistarcsa 
Város Legidõsebb Polgára” 
cím .

Újra indul a „Tiszta udvar, 
rendes ház” mozgalom

Errõl a képviselõ testület ren-
deletet alkotott. Ennek értel-
mében minden évben két in-
gatlan kaphatja meg ezt a meg-
tisztelõ címet. Az egyik díjra a 

3-as fõút jobboldalán lévõ 
településrész, a másikra pedig 
a baloldalon lévõ település-
rész ingatlantulajdonosai pá-
lyázhatnak. A gyõztesek 100-
100 ezer forint értékû tárgyju-
talmat kaphatnak.  Az elsõ pá-
lyázatot még az idén kiírják.

Feloldották a VILLÉRT rak-
tárbázis területére és a volt 
Fésûsfonó területére vonat-
kozó változtatási tilalmat 

A rendelet hatálya a Raktár 
krt.-  Fenyves utca - M0-ás au-
tópálya - 3-as fõút, valamint a 
3-as fõút - Völgy utca - Dózsa 
György út - Fonó utca - 
Vereckei út által határolt terü-
letre terjed ki. 

Elkészült a település város-
fejlesztési stratégiája 

A képviselõk a településszer-
kezeti és szabályozási terv, va-
lamint a helyi építési szabály-
zat módosítására a PESTTERV 
Kft. szerzõdés-tervezetét fo-
gadta el. A településrendezési 
szerzõdések elõkészítésére 
munkacsoportot alakítottak 
melynek tagjai: Párkányiné 
Kóta Zsuzsanna fõépítész, 
Nagy Tímea jegyzõ, Czukker-
né dr. Pintér Erzsébet aljegy-
zõ, Müller Gabriella mûszaki 
osztályvezetõ, Majsai Sándor, 
Juhász József, Juhász István és 
Juszkó Ferenc. A munkacso-
port vezetõje: Majsai Sándor. 
A településrendezési szerzõ-
dések elõkészítésének határi-
deje 2009. július 1.

Egy darab lámpatesttel 
bõvül a Megyeri Margit ut-
ca közvilágítása

A lámpa felszerelését az utca 
lakói kérték, mert az utca HÉV 
felöli végén nem volt közvilá-
gítás. Az önkormányzat a kép-
viselõk döntése alapján a Me-
gyeri Margit utca 4. szám elõtt 
álló oszlopra 1 db közvilágítá-
si lámpatestet szereltet fel. 

A KER-HU akár 35-40 mé-
ter  magas szeméthegyet 
is építhet

Juszkó Ferenc képviselõ szó-
ban tájékoztatta a testületet 
arról, hogy akár kettõ szemét 
depót is kialakíthat a KER-HU, 
ugyanis az utca másik oldalán 
is egy hasonló magasságú bá-
nyát szeretnének nyitni és er-
re megkapták az engedélyt a 
Közép-Duna-völgyi Környe-
zetvédelmi, Természetvédel-
mi és Vízügyi Felügyelõség-
tõl. Csömör támogatta a bánya 
bõvítését, Kerepes viszont 

A KER-HU akár 35-40 méter
magas szeméthegyet is építhet

nem. Sajnálatos, hogy errõl a 
kistarcsai képviselõ-testület 
nem kapott semmi hivatalos 
tájékoztatót. Juszkó Ferenc azt 
javasolta, hogy Kistarcsa, mint 
érdekelt ügyfél jelentkezzen 
be az Országos Környezet-
védelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Fõfelügyelõséghez 
ügyfélnek és attól kezdve 
mindenrõl tájékozódhat. Ezt 
egyhangúan megszavazták, to-
vábbá a képviselõk felkérték 
Juszkó Ferencet, hogy készít-
sen egy írásos anyagot a KER-
HU bányával kapcsolatban és 
azt terjessze be egy rendkívüli 
ülésen.

Kistarcsa képviselõ testü-
lete megszavazta Kerepes 
Nagyközség és Kistarcsa 
Város vagyonmegosztása 
tárgyában elfogadott módo-
sító megállapodást

A képviselõk megszavazták, 
hogy a vagyonmegosztási meg-
állapodás csak akkor léphet 
hatályba, ha a képviselõ-testü-
letek jóváhagyják a viziköz-
mûvek önkormányzatok kö-
zötti területarányos megosztá-
sát. Csak ezt követõen jogosult 
Tóth Szabolcs polgármester 
aláírni a két település 15 éve 
húzódó vagyonmegosztási 
megállapodását. (Bõvebben 
lásd a 6. oldalon az interjú-
ban.) 

Idegenforgalmi beruházás 
Kistarcsán

Az egyebek napirend között 
Tóth Szabolcs tájékoztatta a 
testületet, hogy a Titanic Wa-
terpark Zrt. egy idegenforgal-
mi beruházást kíván kezdemé-
nyezni Kistarcsa területén, kül-
földi tõke bevonásával. 

A Móra Ferenc utcában 
egy építkezés alapjának ki-
ásásakor kommunális hul-
ladékot találtak 

Majsai Sándor tájékoztatása 
szerint a környéken lakók na-
gyon negatívan nyilatkoztak 
errõl. Az önkormányzatnak 
meg kell megvizsgálnia, hogy 
a kiásott több teherautónyi hul-
ladékot hová szállították el. 

Megalakult a Kistarcsa 
Városért Frakció

Juszkó Ferenc képviselõ be-
jelentette, hogy május 20-án 
megalakult a Kistarcsa Vá-
rosért Frakció, melynek tagjai 
Tar Szilárd, Kedves Károly, 
Major László és Juszkó Ferenc.

P. Gy.

Tudósítás a képviselõ-testület május 20-i ülésérõl



15 éves pereskedés után 
megállapodott

Kistarcsa és Kerepes
Villáminterjú Tóth Szabolcs polgármesterrel

A vagyonmegosztás már évek óta 
húzódó probléma Kerepes és Kistarcsa 
között. Most úgy tûnik sikerült 
megállapodni. Mi blokkolta eddig ezt a 
megállapodást?
Tavaly májusban Kistarcsa képviselõ-
testülete már elfogadta azt a szerzõdés-
tervezetet, ami a mostani megállapodás 
alapja volt. Sajnos voltak olyan erõk fõleg 
a kistarcsai oldalon, akik nem akarták, 
hogy ezt a megállapodást aláírjam. Idén 
márciusban ismét úgy döntött a kép-
viselõ-testület, hogy felhatalmazza a 
polgármestert az aláírásra. Végül apróbb 

kis módosítások miatt májusban fogadtuk el véglegesen. Elõtte ezt 
egy bírósági egyezségben kellett szentesíteni, de ehhez a Szilasvíz 
Kft-nek el kellett készítenie két mellékletet. A Kft. ügyvezetõje 
azonban többszöri felszólításom ellenére sem tett eleget 
beszámolási kötelezettségének, amikor pedig letette az anyagot, 
akkor derült ki, hogy az nagyon hiányos. A másik, mindkét képviselõ-
testület az elmúlt hetekben lemondott a fellebbezési jogáról, így 
jogerõre emelkedett egy 15 éve húzódó ügy, így Kerepestarcsa 
ügyét Kerepes és Kistarcsa lezárta.
Mit kap Kistarcsa és mit kap Kerepes?
Nagyon egyszerû a helyzet. Ami Kistarcsán van az Kistarcsáé, ami 
Kerepesen van az pedig Kerepesé. Kistarcsáé még az úgynevezett 
Villért részvény, a csatorna telephely szintén a miénk, a vízmûtelep 
Kerepesé. A víziközmû vagyont a közös részeket leszámítva ketté 
osztottuk és Kistarcsa a perelt vagyoni részek lemondása fejében 
30 millió forintot fizet Kerepesnek.                                               P.GY.

Tóth Szabolcs

A júniusi rendes testületi 
ülést június 17-én tartották a 
képviselõk. A Polgármesteri 
Hivatal Tanácstermében lebo-
nyolított ülésen mutatták be a 
képviselõknek az új szavazó 
rendszert. A multifunkciós 
kapcsoló (mikrofon, szavazó 
gomb, jelenléti ív) információi 
rögtön megjelennek egy  plaz-
ma tv képernyõjén, a számító-
gép pedig mindent rögzít, 
mint egy repülõgép fekete do-
boza. Ezt követõen 41 napi-
rendi pontot tárgyaltak.

Nõtt a bûnözés Kistarcsán
Farkas Imre rendõr alezredes 
a Kistarcsai Rendõrõrs pa-
rancsnoka beszámolójában 
elmondta, hogy az M0 autó-
pálya átadása óta megugrott a 
bûncselekmények száma Kis-
tarcsán, fõleg a besurranásos 
betörések emelkedtek. Az M0 
lehetõvé teszi a helyszín 
gyors elhagyását, ezt a mobil 
bûnözõi csoportok ki is hasz-
nálják. A hatékonyabb véde-
kezés érdekében átszervezik 
az õrs munkáját. 

Lemondott  Uvacsek 
Csaba a Szilasvíz Kft-ben 
betöltött tulajdonosi jogáról

A képviselõ, akit tavaly nyá-
ron bíztak meg ezzel a fela-
dattal, saját bevallása szerint 
nem tudta következetesen ér-
vényesíteni elképzeléseit, 
ezért lemondott errõl a tiszt-
ségérõl. A lemondását a kép-
viselõk nem támogatták, de 
ettõl az érvényes. Uvacsek 
Csaba a Szilasvíz Kft. június 
19-i taggyûlésén már nem kép-
viselte az önkormányzatot. 
Ennek ellenére a testület a 
Szilasvíz taggyûlésére hét ha-
tározati javaslatot küldött és 
felhatalmazta a lemondott 
képviselõt, hogy szavazzon.

Kiírták a pályázatot a 
jelzõrendszeres házi se-
gítségnyújtás 
jelzõrendszerének 
mûködtetésére

A hónapok óta húzódó ügy vé-
gére pont került, a korábbi ha-
tározatokat visszavonták és 
meghirdették az új pályázatot. 
(Lásd keretes pályázati felhí-
vásunkat a 3. oldalon.)

A volt büntetõ tábor tulaj-
donjogának megszerzé-

sét egy külsõ cégre bíz-
ták

12 igen, 1 nem és 3 tartózko-
dás mellett a SUTORIS Kft-ét 
bízták meg a több éve húzódó 
ügy sikeres lezárásával. Az in-
gatlan tulajdonjogának meg-
szerzése esetén az önkor-
mányzat 3 millió forint+Áfa 
sikerdíjat fizetne a Kft-nek.

Kihirdették a közbeszer-
zési tanácsadói pályázat 
gyõztesét

A három érvényes pályázó kö-
zül a budapesti székhelyû 
Tasnádi és Társa Ügyvédi Iro-
dával 12 hónapra szóló szer-
zõdést kötöttek. 

Újabb egy évre szóló 
szerzõdést kötöttek a 
Családi Napközi a 
Boldogabb Gyermekekért 
Alapítvánnyal

A szerzõdés szerint hét böl-
csõdés gyermek elhelyezését 
támogatja az önkormányzat 
havi 10.000,- forinttal. Az 
Alapítvány Gödöllõn és a 
XVII. kerületben mûködteti a 
bölcsõdéit.

Elfogadták az Integrált 
Városfejlesztési 
Stratégiát

A PESTTERV Kft. által készí-
tett második munkaközi anya-
got is egyhangúan elfogadta a 
képviselõ-testület, amelynél 
a lakosság, a civil szervezetek 
és a helyi vállalkozók észre-
vételeit is figyelembe vették. 
(A teljes anyag a www.kis-
tarcsa.hu oldalon elérhetõ.)

Készülnek a Gesztenyés 
Óvoda tervei

A képviselõk a bemutatott há-
rom tervbõl a tetõteraszos, 
zöldtetõs változat tovább ter-
vezését támogatták. A tetõte-
rasz nagyobbik részét füvesí-
tik és biztonsági gumiburko-
lattal látják el.

Vereczkei utca átnevezé-
se Vereckei utcára

A pontosítást azért kell vég-
rehajtani, mert az országos in-
gatlan-nyilvántartásban a Ve-
reckei név szerepel. A Mû-
szaki Osztály véleménye sze-
rint az utcát a Vereckei hágó-
ról nevezték el és nem egy 
Vereczkei nevû személyrõl.

Zúzott követ kap a Balczó 
István utca és a Burillák 
Mihály utca

A Móraliget lakópark beadvá-
nyát a képviselõk 14 igen sza-
vazattal támogatták.

A két társadalmi megbí-
zatású alpolgármester 
17.400 forint költségáta-
lányt kap 

Az alpolgármesterek jelezték 
a polgármesternek, hogy a 
tisztségük ellátásával kapcso-
latban olyan kiadásaik kelet-
keznek, amire nem tudnak 
számlát benyújtani. Az alpol-
gármesterek esetében a költ-
ségátalány mértéke a tisztelet-
díj 10-20% lehet. Mindkét al-
polgármester 174.000 forint 
tiszteletdíjat kap, a képviselõk 
ennek a 10%-át szavazták 
meg.

Kistarcsa részt vesz a 
Pest megyében meghir-

detett parlagfû-
mentesítési akcióban

A parlagfû-mentesítési akciót 
2009. június 22. és 28. között 
kell lebonyolítani. Az össze-
gyûjtött parlagfüvet 2009. júli-
us 6-ig kell postázni. A ver-
seny tétje egy négy millió fo-
rint értékû játszótér. Az akciót 
ifj. Juhász István alpolgármes-
ter koordinálja.

Nyári menetrend szerint 
közlekedik a helyi busz

Az új buszmenetrend június 
18-tól augusztus 30-ig érvé-
nyes. A menetrend megtalál-
ható a város honlapján.

Új igazgatót választottak 
a Kölcsey Ferenc Általá-
nos Iskolában és a Flór 
Ferenc Középiskolában

2009. augusztus 1-tõl 2014. jú-
lius 31-ig a Kölcsey igazgató-
jának egyhangú szavazással 
Jutasi-Varró Diánát, a Flór 
Ferenc Eü. Szakközépiskola és 
Gimnázium élére szintén egy-
hangúan dr. Lukács Ferenc 
Józsefnét választották meg.  
Az intézmények igazgató szé-
kébe más nem pályázott.
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Új igazgatót választottak a Kölcsey Ferenc
Általános Iskolában és a Flór Ferenc
Középiskolában

Testületi ülés - június 17.
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A múltkori újságban már foglalkoztunk 
a vízdíjemeléssel és a Szilasvíz Kft. ügyé-
vel. Akkor Uvacsek Csaba a Szilasvíz 
Kft-ben tulajdonosi jogkörrel felruházott 
képviselõ mondta el a kifogásait és 
Horváth Csaba a Kft. ügyvezetõje fejtette 
ki az álláspontját. Azóta új fejlemény, 
hogy Uvacsek Csaba a június 17-ki tes-
tületi ülésen lemondott megbízatásáról.  
Ezen az ülésen ismét napirendre tûzték 
a vízdíjemelés kérdését, de az eredeti ál-
lapot visszaállítását célzó elõterjesztést 
nem szavazta meg a képviselõ-testület, 
így nem módosult a március 30-án meg-
szavazott rendelet. A kerepesi képviselõ-
testület január óta nem teljesíti a 
Szilasvíz Kft. kérelmét, vagyis nem haj-
landók megemelni a víz-és csatorna-
díjat, ezt továbbra is a cég átvilágításá-
hoz kötik. Balog Jánosné az Eperjesi út 
11-es ház közös képviselõje megkereste 
a szerkesztõséget és elmondta, hogy 
2006 óta halmozódik az általa képviselt 
társasház tartozása a Szilasvíz Kft felé, 
de a cég nem hajlandó rendezni a szám-
lájukat. Ez azért érdekes, mert Uvacsek 
Csaba állítása szerint a Kft. kintlévõsé-
gei megközelítik a 90 millió forintot.

Az elmúlt három év alatt több millió fo-
rintos tartozása alakult ki a háznak, mi-
vel magyarázható, hogy a mai napig 
sem tudták rendezni az adósságukat?- 
kérdeztem Balog Jánosnétól.
Az Eperjesi lakótelepen két társasház érin-
tett. A probléma ott kezdõdött, hogy 
2006. november 2-án leváltunk a 
távhõszolgáltatásról és nem szerelték fel 
a bekötési vízmérõket. (a bekötési 
vízmérõ és az almérõk különbsége adja a 
technikai víz mértékét, amiért természe-

tesen a tulajdonosok  kötelesek fe-
lelõsséget vállalni.). Ezt többször kértem 
írásban, de a bekötési vízmérõket nem sze-
relték fel és a meleg víz kiszámlázása nem 
történt meg. Ezek után megkerestem a 
Nemzeti Fogyasztásvédelmi Hatóságot és 
az ombudsmant. Itt azt a választ kaptam, 
hogy mindaddig amig nincs bekötési 
vízmérõ minden társasházban (összesen 7 
ház van a lakótelepen) nem tudják meg-
kötni az almérõkre a szerzõdést. Másfél 
éves huza-vona után úgy döntöttem, hogy 
a társasház pénzén felszereltetem a bekö-
tési vízmérõket. Ekkor reménykedtünk, 
hogy a szolgáltató szerzõdést köt velünk, 
de a szerzõdéskötés elmaradt. Az ombuds-
man állásfoglalása szerint „a szerzõdés 
megkötését, ha az elkülönített vízhasználó 
a rendeletben meghatározott feltételeknek 
eleget tesz, akkor a szolgáltató nem tagad-
hatja meg.” 
Mégsem született megállapodás, pedig 
az ombudsman állásfoglalása elég 
egyértelmûnek látszott!
Igen, de a Szilasvíz Kft. nem fogadta el  az 
általunk felszerelt  bekötési vízmérõt, mert 
egy érvényes kormányrendelet szerint 
csak a szolgáltató, vagy megbízottja végez-
heti el ezt a munkát.
Mit tettek ezután?
Az önkormányzathoz fordultunk és a kép-
viselõ-testület még 2007. decemberében 
hozott egy határozatot. Ebben leírták, hogy 
2008. január 31-ig mind a hét házban be 
kell szereltetni a bekötési vízmérõket és ki 
kell számlázni az elmaradt vízdíjakat. A 
határozat végrehajtásáért Tóth Szabolcs 
polgármestert és Horváth Csaba ügyvezetõ 
igazgatót jelölte ki a testület.  
A határozat ellenére mégsem történt 
semmi!

Már három éve nem fizetnek vízdíjat
A Szilasvíz Kft. nem tud szerzõdést kötni a távfûtésrõl levált társasházakkal 

Kinek a térfelén pattog a labda? - A Szilasvíz Kft.-nél másképp látják

Ez így van és miután tényleg nem történt 
semmi, a Szilasvíz Kft. mûszaki ve-
zetõjétõl Bertalan Zoltántól kértem és kap-
tam engedélyt arra, hogy a társasház saját 
pénzen felszereltethet két bekötési víz-
mérõt. Ezek után 2008 augusztusában és 
szeptemberében egy alakilag és tartalmilag 
hibás szerzõdést küldtek a társasháznak 
aláírásra, ezt jeleztem telefonon, majd ígé-
retet kaptam, hogy ezt a szerzõdést kijavít-
ják. Most 2009 júniusa van és azóta sem 
történt semmi. Öt társasházban a kontroll 
vízmérõkre (meleg vizet méri) kötötték 
meg a szerzõdést, ami szabálytalan. 
Velünk nem kötöttek szerzõdést és ha 
nincs számla, akkor nem is lehet kiegyen-
lítetlen tartozásunk, sõt ez a pénz nem is 
hiányozhat senkinek!
Mekkora összeggel tartoznak a Szilasvíz 
Kft-nek?
Ez a mi házunk esetében már hat szám-
jegyû tartozást jelent. Én nagyon szívesen 
segítenék a Szilasvíz Kft-nek, de nem 
kérik, sõt 2006 óta öt lakó költözött el  a 
házból, akik azóta is tartoznak a szolgálta-
tónak, pedig szerették volna rendezni a 
számlájukat, mert az adás-vételi szerzõdé-
sükhöz ez kellet volna. Mindenképpen sze-
retném kihangsúlyozni, hogy az én társas-
házam szeretne fizetni, de szabálytalansá-
got nem követünk el.
Önök az elmaradt tartozást beszedték?
A mai gazdasági helyzetben ez képtelen-
ség, így ha három évre visszamenõleg sza-
bályosan kiszámlázzák a vízdíjat, akkor bi-
zony több ingatlan tulajdonos fizetéskép-
telen lesz. Az ombudsman állásfoglalása 
szerint, ahány évig nem számláztak 
nekünk, annyi év alatt kell majd visz-
szafizetni a tartozásunkat.

Polgár 

Balog Jánosné közös képviselõ felveté-
seivel megkerestük az interjúban emlí-
tett Bertalan Zoltánt a Szilasvíz Kft. 
mûszaki vezetõjét, aki a következõ tá-
jékoztatást adta a Kistarcsai Híra-
dónak.
Az interjúban említett 2006-os leválás-
ról utólag értesültünk, mind a társas-
házaktól, mind az Önkormányzattól. 
Ezzel kapcsolatban a Szilasvíz Kft.-t már 
elõre meg kellett volna keresni (terv 
benyújtása, egyeztetés stb.). Az utólagos 
megfelelés érdekében az emlegetett 
38/1995. Korm. rendelethez igazodva 5 
házzal sikerült megállapodni az általuk 
beszerelt melegvíz ágban lévõ mérõre 
(Igaz a 9. számtól adatközlést nem tu-
dunk beszerezni, tartozása ennek a ház-
nak is ugyanúgy felhalmozódott). A 11. 
és 13. társasház erre nem volt hajlandó, 
ezért a bekötési vízmérõ beépítéséhez ra-

gaszkodtunk. Árajánlatunk ellenére 
Balogné saját maga akarta felszerelni a be-
kötési mérõket, ezt meg is tehette, mivel 
belsõ hálózatról van szó, t.i. a Szilasvíz 
Kft. szolgáltatási határa az Eperjesi u. és a 
lakótelep határa. Ezután szerzõdtünk is a 
társasházzal (2008. 09. 01.-vel), a lakás-
mérõkre átadott mellékszolgáltatási 
szerzõdéseket pedig a mai napig nem 
küldte kitöltve vissza részünkre. (a közös 
képviselõ szerint ez alakilag és formailag 
hibás szerzõdés, amit telefonon jeleztek a 
szolgáltatónak)
Az ombudsman állásfoglalását nem 
ismerjük, abból nem kaphattunk. A bekö-
tési vízmérõt elfogadtuk, ezért is szerzõd-
tünk.
A szolgáltató a fogyasztó költségére sze-
relhet fel mérõt, melyet a fogyasztónak 
meg kell elõlegezni. Számlakészítéshez 
szerzõdés hiányában nem volt jogala-

punk, a bekötési vízmérõ felszerelése 
után pedig mérõóra állást nem hajlandó 
közölni, leolvasó nem tud bejutni a 
mérõhöz.
A vízmérõket elfogadtuk, öt társasházzal 
szerzõdést kötöttünk. Az öt ház szerzõd-
ése is a fõmérõre vonatkozik, a mellék-
mérõkre nem kívántak szerzõdni.
A szolgáltatott vízért elõbb-utóbb fizetni 
kell, a jogi hátteret próbáljuk megterem-
teni hozzá, de a közös képviselõk sok 
esetben a jogszabályokat nem tudják meg-
felelõen értelmezni, ezért a békés 
elõrelépést sem tudjuk megtenni az ügy 
rendezésére. Mint az a médiákban több-
ször téma volt az egész lakótelep érdekeit 
sértõen a korlátozással is élhetnénk, 
kikényszerítendõ a megoldást, fizetést. 
De pont a békés rendezés érdekében ed-
dig erre nem kerítettünk sort.

Bertalan Zoltán
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A tizennegyedik Kistarcsai Napok rendezvénysorozat idén május 
23-án és 24-én várta az érdeklõdõket. A hagyományoknak 
megfelelõen már pénteken május 22-én a kiállítások megnyitásával 
kezdetét vette a város legnagyobb kulturális programja. A város 
legfontosabb kulturális rendezvényét már hét éve Szilárdi László a 
Városi Mûvelõdési és Sportközpont igazgatója szervezi, a munkáját 
idén ifj. Juhász István alpolgármester segítette.

Az elõzõ évekhez képest több változ-
tatást is észrevehettek az eseményre 
kilátogatók, ezt a szûkülõ anyagiak, 
vagy egyfajta újítás kényszerítette ki? 
- kérdeztem Szilárdi Lászlót. 
Az elõzõ évhez képest próbáltunk egy 
kicsit populárisabb programot össze-
állítani. Ez volt a változtatás fõ oka, 
persze a pénzszûke is belejátszott a 
történésekbe. Tavaly a szombat a nép-
táncról, a népzenérõl és a világzenérõl 
szólt. Ezt egy szûkebb közönség 
értékelte, így kevesebben is voltak a 
nézõtéren. Vasárnap több mûsorszám 
volt, mint idén, de kevesebb sztár elõa-
dóval. Idén a két napot stílusában 
jobban összekevertük. Nem különálló 
blokkokat készítettünk, hanem a po-
pulárisabb mûfajt jobban szétterítet-
tük. Így több nézõt tudtunk a színpad 
elõ csábítani. Természetesen a program-
ba elrejtettük a komoly értékekkel 
rendelkezõ közmûvelõdési programo-
kat is. Ezt a koncepciót Juhász István 
alpolgármester szervezõ társam, kollé-
gáim és több képviselõ is támogatta.
Melyek voltak ezek?
Itt említeném meg a Pannónia Néptánc 
Együttest, a Középkori Hagyományõrzõ 
Egyesületet, akik lovagkori harci 
bemutatót tartottak, az Utcaszínházi 
produkciót  õk a „ Matyi a Ludas” címû 

darabot mutatták be, de ilyen volt a 
világzene kategóriába tartozó Ghymes 
együttes koncertje,  ide sorolhatnám 
még a kézmûves foglalkozásokat és a 
kiállításokat, amelyek a lakosság 
mûvelõdését szolgálták.
Fontos szereplõi a rendezvénynek a 
civil szervezetek?
Rengeteg civil szervezet segít ebben a 
programban, már évek óta bevett 
gyakorlat, hogy ilyenkor összejön egy 
szervezõi csapat, meghallgatjuk a 
véleményeket és ez alapján elkezdjük a 
szervezést. Pl. mindig a KIKE csinálja a 
kiállítást, ezenkívül a Magyar Vöröske-
reszt régóta szervezi az egészségügyi 
szûréseket, a Kispályás Labdarúgó és 
Tömegsport Egyesület szervezi az egész 
napos focit, idén a Kézilabda Egyesület 
is beszállt egy hetes-lövõ versennyel, a 
Kerékpáros Egyesület megszervezte a 
bicikli versenyt, ezzel nyitottuk a 
szombati programokat. A nagycsalá-
dosok szombaton vetélkedõket rendez-
tek és sorolhatnám szinte vég nélkül, 
hiszen rengeteg egyesület segít. Az 
aktivisták között ott vannak a vállalko-
zások, intézmények és magánsze-
mélyek, idén 50-60 fõ volt a háttérben. 
Visszatérõ szereplõi is vannak a 
kulturális fesztiválnak!?

Külön örülök, amikor a Kistarcsai 
Népdalkörök  a Rozmaring Dalkör, a 
Kéknefelejcs Népdalkör és a Szeretet 
Dalkör  vállalják a szereplést, de ne 
feledkezzünk meg a gyerekekrõl sem, 
hiszen a Harmónia Tánccsoport és a 
Jamland Tánciskola szintén a helyi 
értéket mutatja meg a közönségnek.
Évrõl-évre egyre jobb színpadok ké-
szülnek?
Igen és ebben nagy szerepe van Kalmár 
Pista bácsinak, aki szinte a kezdetektõl 
fogva vállalja ezt. A megjelenéshez 
tartozik még a PR és a marketing, itt is 
sokat léptünk elõre. Új programfüzetet 
adtunk ki, színes plakát készült és a 
kistérségi, valamint az országos sajtó-
ban is ott voltunk. Ezzel elértük, hogy 
Pest Megye egyik kiemelt rendezvénye 
lett a Kistarcsai Napok.

Kistarcsai Napok május 23-24.
Interjú Szilárdi László fõszervezõvel

Szilárdi László fõszervezõ
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Vasárnap délután volt egy két órás 
program nélküli idõszak, ez véletlenül 
jött össze?
Nem, ezt már tavaly is így szerveztük, 
pedig ezért sok kritikát kaptunk. Azt 
gondoljuk, hogy vasárnap délután 
sokan készülnek a rendezvényre, de 
csak késõ délután indulnak el, így erre 
az idõszakra elég hézagosan raktunk 
programokat. Kiegészítõ rendezvények 
ekkor is  folyamatosan mentek a Flór 
Ferenc Középiskolában és a Kölcsey 
Általános Iskolában, szombaton egész 
napos lovas bemutatót szerveztek 
Kohajdáék a Deres  Lovas Udvarban. 
A fõszervezõnek volt-e kedvenc prog-
ramja?
Ez a két nap nekem egy meglehetõsen 
zsúfolt idõszak volt, akárcsak azoknak 
az önkormányzati dolgozóknak és peda-
gógusoknak, akik ügyeletet vállaltak a 
háttérben, így kevés programot tudunk 
megnézni, amit láttam az a Ghymes 
koncertje volt, természetesen ez nagyon 
tetszett, de tetszett még a Szerpentin 
zenekar hagyományos rock zenéje is.

Kistarcsa Önkormányzata nevében 
megköszönjük az alább felsoroltaknak, 
hogy segítettek a 2009-es Kistarcsai 
Napok sikeres megvalósításában.

Rendezvény szervezõi:
-  Kistarcsa Város Önkormányzata, 
fõszervezõ
-  Szilárdi László Városi Mûvelõdési es 
Sportközpont vezetõje,
-  ifj. Juhász Istvan alpolgármester,
- Török Andrea, szervezõ munkatárs  
A kiállításokat és az egészségügyi 
programokat a Kistarcsai Kulturális 
Egyesület és Magyar Vöröskereszt 
szervezte, a lovas programok a Deres 
Lovas Udvar szervezésében valósultak 
meg.

A szervezésben segítõ intézmények és civil 
szervezetek a következõk: 
Kistarcsai Kispályás Labdarúgó és Tömeg-
sport Egyesület, Kistarcsai Csibék Nagycsalá-
dosok Egyesülete, Kistarcsai Kerékpáros 
Egyesület, Kistarcsai Gördeszkások, Szlovák 
Kisebbségi Önkormányzat, Kistarcsai Sport és 
Szabadidõ Egyesület, MÁS-KÉP Színjátszó 
Egyesület, Kistarcsai Kézilabda Egyesület, 
Kistarcsai Polgárõr Egyesület, Fiatalok Kistar-
csáért Egyesület,  Magyar Posta, Kistarcsai 
Polgármesteri Hivatal, Kistarcsai Judo Sport 
Egyesület, Kistarcsai Pannónia Néptánc 
Együttes, Kölcsey Ferenc Általános Iskola, 
Szent István Általános Iskola és Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény, Flór Ferenc 
Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium, 
Városgondnokság, Védõnõi Szolgálat, Pélyi 
Mazsorett Csoport, Kistarcsai Nevelési 
Tanácsadó és Humán Szolgáltató,  Városi 
Óvoda, Kistarcsa Rádió, Kistarcsai Rendõrõrs, 
Deres Lovas Udvar, külön köszönet a 
képviselõ-testület tagjainak és a Kistarcsai 
Vállalkozók Baráti Körének a település 
díszítéséért és a virágpalánták kihelyezéséért.

Szervezésben közremûködõ személyek:
Juhász István, Ifj. Juhász István, Komlósiné 
Kulcsár Erzsébet, Muhari István, ifj. Klacsán 
Lajos, Gáspárné Csókás Rita, Polgár Gyula, 

Szepesi László, Zsámboki István, Zsámboki 
Istvánné, Kozma Mária, Kedves Károly, 
Németh Vendelné, Fazekas Erzsébet, Várkuti 
Melinda, Kereszti Ferenc, Tolnai Katalin, 
Sárosi Gábor, Kohajda Péter, Kohajda Mónika, 
Navratil István, Kovács Ernõ, Villám Péterné, 
Bagyánszky György, Vida Sándor, Szerémi 
László, Fésüs  Károlyné, Szemán Józsefné 
Jávor Mária, Szabóné Tóth Katalin, Kalmár 
István, Kalmár László, Gabula András, 
Szengyel István, Vadász Dániel, Anda László, 
Lesták Erzsébet, Német Rozália, Ladjánszki 
László, Kisréti József, Bóna Gábor, Szabó 

Gergõ, Krisztik József, Vakán Csaba, Tóth 
Dániel, Sréder Csaba és Vígh László.

Támogatóink: Deres Lovas Udvar, Drei-Vet 
Kft. Csizmadi Zsuzsanna, Györkös Cukrászda, 
Hutter Kölcsönzõ, JUKA Bt., Kis Joachim, 
Club Rose, K+K 99 Kft., Magyar Posta, Magyar 
Vöröskereszt, OTP Bank Nyrt., PESTOR 
Biztonsági Szolgáltató Kft., Suzuki Benkõ, 
Trendekor Kft. és a Wesselényi Vadász-
társaság.

Háttérprogramként tizennégy kiállítást
szervezett a KIKE
Nagy sikert arattak Csuvarszki Pálné óvónõ által készített mesefigurák

A Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnáziumban idén 14 
témában rendeztek kiállítást. Ezt a kulturális programot a KIKE már évek 
óta szervezi a Kistarcsai Napok egyik háttérrendezvényeként. A KIKE elnö-
kével, Kereszti Ferenccel elsõsorban a kiállítás létrejöttérõl beszélgettünk.

Ebben az évben mi volt a legfontosabb cél?
Alapjában véve ugyanaz mint az elõzõ években: megpróbálunk még nem látott  
elsõsorban kistarcsai vonatkozású  érdekességeket bemutatni, persze a 
népszerû kiállításokat megtartva. Így idén is megszerveztük a díszállat 
kiállítást és volt orchidea bemutató is, Kiss Péter pedig faragta a 
strucctojásokat. A különlegességek közül ezúttal a Csuvarszki Pálné óvónõ 
nemezbõl készített mesefigurái aratták a legnagyobb sikert. A terem egész 
légterét betöltõ színes mesevilág lenyûgözte az ide belépõt.
A kiállítások szervezésekor biztos pontként számíthatunk a Szlovák 
Kisebbségi Önkormányzatra is, akik idén a szlovák testvértelepüléssel, 
Belusával közösen a régi idõk dokumentumait állították ki. Összegyûjtöttek 
magbarnult kistarcsai fotókat, azokat digitalizálták és kinyomtatva 
bemutatták. A képek elõtt folyamatosan voltak érdeklõdõk, akik figyelmesen 
hallgatták az ismerõseiket, rokonaikat felfedezõ helyi õslakosok visszaemlé-
kezéseit. A szlovákok eredeti iratokat állítottak ki.
Sok textiles ötletünk volt, melyek közül a horgolt terítõket és a gobelineket 
láthatta az érdeklõdõ közönség.
Új elemként elõadást is szerveztek, konkrétan az energiatudatos építé-
szetre gondolok?
Igen, ez a téma egy szakmai kiállításon elért siker kapcsán került a látókö-
rünkbe. Gabula András naponta két elõadást is tervezett, de a várt érdeklõdés 
elmaradt.
A kiállításokat hány aktivista szervezte?
Az erre a kérdésre adható válasz bonyolultabb annál, minthogy egy számmal 
meg lehetne mondani, ugyanis egész évben nyitott szemmel járunk, és 
gyûjtjük, hogy milyen témában tudunk majd újat hozni. Általában összeáll 
egy 20-30-as lista és abból válogatunk a Kistarcsai Napok elõtt.
Tolnai Katalin sokat segített az elõkészületekben, Jávor Mária pedig a 
tantermek berendezésénél, ahol már jött a többi önkéntes segítõ is. A 
kiállítások napjain pedig pedagógusok vállalták az ügyeletet. Egy ilyen 
kiállítás komplexum megszervezése és lebonyolítása 50-60 ember össze-
hangolt munkájának eredménye. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy megkö-
szönjem mindannyiuk közremûködését.                                                  Polgár

Csuvarszki Pálné mesefigurái
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Kistarcsa kertvárosi 

övezetében

Indul a Julcsi Manoda!

Egész napos képességfejlesztõ 
játékokkal, tornával, 

 kézmûves foglalkozásokkal,  
zenés-táncos programokkal 
tarkított mindennapjainkba 

várjuk az érdeklõdõ gyermekeket 
1 éves kortól.

Minden gyermekkel egyéni igényeknek 
megfelelõen foglalkozom. 

Új épületben, szép környezetben és vidám 
légkörrel várom a jelentkezésedet!

Minden további információval kézséggel 
állok a rendelkezésedre, hívj bátran!

Kõkuti Julcsi:

06-20-332-7852

Indul a Julcsi

Manoda Kistarcsán!

Nyakadon a nyári szünet, de még nem
tudod hogy kire bízd a gyermekedet?

Nem vették fel az óvodába?
Nincs hely a bölcsiben?

De vissza kell menned dolgozni?
Vagy egyszerûen csak társaságba vágyik a picurkád?

Akkor figyelj!

Beváltható 2009. július 9-ig.
Vásárlási kupon 100 Ft értékben.

Beváltható 2009. július 9-ig.
A kedvezmények nem összevonhatók!
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Gyerekkorunkban  iskolába jövet-menet  
gyakran megálltunk a közeli Nepomuki 
Szent János szobra elõtt. Nem sokat tud-
tunk róla, de jól mutatott, ahogy ott állt 
egymagában egy viszonylag nagy, gondo-
zott orgonabokrokkal szegélyezett téren.

Egy alkalommal, valami oknál fogva 
(talán kanálisdugulás következtében), né-
hány lépéssel a szobor elõtt víz kezdett 
bugyogni a földbõl. Mondták is tréfásan 
az emberek: Szent János vizet fakasztott.

Aztán egyszer csak eltûnt a szobor. 
Azokban a szellemileg zivataros idõkben 
senki nem firtatta, hova is lehetett. 
Bizalmasan szûk körökben azért idõn-
ként beszédtéma volt, a '90-es évektõl pe-
dig egyre sûrûbben találgatták, mi lett a 
sorsa. Többen is arra gondoltak, hogy 
esetleg valamelyik padlásra menekítet-
ték, és jó lenne, ha elõkerülne. Hát nem 
került elõ. Valószínû, hogy egy baleset 
során darabjaira tört.

Hogy mégis foglalkozunk vele, az 
azért van, mert ismét áll Kistarcsán 
Nepomuki Szent János szobra, mégpedig 
a régi helyének közelében. Újraállítását 
Rapai István már önkormányzati képvi-
selõként is szorgalmazta, de végül egy-
házközségi képviselõként sikerült elér-
nie a megvalósulást, amiben nagy szere-
pe volt Somlai József esperes plébános-
nak is. 

A szobor és a környezet kialakítása 
költségeinek jelentõs részét a Kistarcsai 
Római Katolikus Egyházközség fedezte, 
a végeredményhez azonban hozzájárult 
sok lelkes ember adománya és önkéntes 
munkája is.

De ki is volt ez a szent, akinek szobrát 
szinte mindenki ismeri, mivel oly gyak-
ran találkozhatunk vele, többnyire hi-
daknál és útkeresztezõdéseknél. 1350-
ben Wolfflin Jánosként született a dél-
csehországi Pomuk (ma Nepomuk) tele-
pülésen. A szegény szülõk gyermeke ha-
mar kitûnt okosságával. Jogi tanulmá-
nyokat végzett, majd gyorsan haladt az 
egyházi ranglétrán. A kiváló szónokot jól 
ismerték Prágában. A királyi udvarhoz 
IV. Venczel uralkodása idején került. A 
király második  a korabeli írások szerint 
igen szép  felesége õt választotta gyónta-
tójául. A szép nõk már akkoriban is gon-
dot okoztak, nem csoda, hogy a király is 
féltékeny lett a nálánál húsz évvel fiata-
labb hitvesére. Úgy vélte, megcsalja õt, 
amire a gyóntató paptól szeretett volna 
bizonyságot szerezni. János viszont meg-
tartotta a gyónási titkot, amiért  a király 
haragját kivívva  életével fizetett: megkí-
nozták, majd összekötözve a Moldvába 
dobták. Nepomuki Szent Jánost a titok-
tartás és a papi hivatás szentjeként 
tisztelik, különösen Közép-Európában.

A szobrot a Kistarcsáról Gödöllõre szár-
mazott szülõk gyermeke, az Európa Díjas 
kõfaragómester, Varga Attila készítette. 
Eredetileg a szent május 16-ához fûzõdõ 
ünnepét követõ vasárnapra volt tervezve 
az avatás és felszentelés, de a környezet 
kialakítása késlekedett, így végül június 
7-én, vasárnap délután került sor erre az 
ünnepségre. Ekkorra minden a helyén 
volt: a Varga István által adományozott 
kõbútorzat, a Kisréti család adta pad-
deszkák, a Klacsán Lajos által beültetett 

virágok. A szobrot tartó posztamenst a 
Varga és Fiai Kft. adta, és természetesen 
ott állt lepel alatt maga a szobor is. 

A szakadó esõ ellenére szépszámú 
érdeklõdõ gyûlt össze az ünnepségre, 
mely a Vivace kórus énekével kezdõdött. 
Nem volt egyszerû mûvelet a szobor 
esõtõl nedves lepeltõl való megszabadí-
tása, amit Somlai József plébános és Rapai 
István végzett. A mestert és munkáját 
Dall' Asta Arnold, a Kõfaragó és Mûkõ-
készítõ Vállalkozók Országos Ipartestüle-
tének elnöke méltatta szakmai szempont-
ból. Majd Amade László, XVIII. századi 
költõ Oh Szent János! Te bizonyos… címû 
versét Medve József adta elõ! Annus Réka 
gimesi keservesekkel érzékeltette a szent 
szomorú sorsát. A felszentelést Kiszel 
Mihály címzetes prépost, Albertirsa és 
Ceglédbercel plébánosa, Kistarcsa szülött-
je celebrálta, aki szentbeszédét az egykori 
szoborhoz fûzõdõ személyes élményeivel 
is színesítette.

Befejezésül ismét a Viváce kórust hall-
hatták a résztvevõk.

Végül a mûsort vezetõ Bibók Anett tol-
mácsolta az egyházközség meghívását, 
mely a plébánia közösségi termébe invi-
tálta a hallgatóságot egy kis vendéglátásra 
és beszélgetésre.

Köszönet illeti mindazokat, akik szel-
lemi, fizikai, tárgyi, anyagi közremû-
ködésükkel, támogatásukkal hozzájárultak 
Kistarcsa ezen újabb büszkeségének meg-
valósításához. 

Óvjuk és ápoljuk,  mint ahogy az ed-
dig is történt, hogy sokáig szolgáljon gyö-
nyörûséggel az erre járóknak és az itt meg-
pihenõknek!

Kereszti Ferenc

Nepomuki Szent János szobra Kistarcsán

Pedagógus Nap a Csigában
2009. június 15-én a Csigaházban ünnepelte a város oktatási intézményeinek 
dolgozóit. A Városi Mûvelõdési és Sportközpont által szervezett ünnepségen  
Tóth Szabolcs polgármester köszöntötte a kistarcsai tanárokat, tanítókat és 
óvónõket. Hangsúlyozta: munkájuk sok ezer munka közül kiemelkedik, hiszen 
évekre, évtizedekre meghatározhatja egy-egy ember életét.” Nincs munka, amely 
ennyi azonnali sikerrel kecsegtet, és nincs egyetlen munka sem, amelynek való-
di hasznát csak évek, évtizedek múlva láthatjuk. Az alapokat Önök rakják le, 
melynek erõsnek, szilárdnak, keménynek kell lennie, hogy a késõbbiek során 
egy élet ráépülhessen  mondta a polgármester.”
Az ünnepi beszédet követõen Tóth Szabolcs és Kistarcsa két alpolgármestere, 
Babarczi József és ifj. Juhász István virágcsokorral és díszoklevéllel köszönték 
meg a nyugdíjba vonuló pedagógusok (Szarvas József  Szent István Általános 
Iskola, Benéné Mezei Erzsébet  Flór Ferenc Gimnázium, Kisfalvi Mária és Szabó 
Hunor  Kölcsey Ferenc Általános Iskola), valamint a leköszönõ igazgatók (Koltai 
Éva Bernadette  Flór Ferenc Középiskola, Brédáné Benner Ilona  Kölcsey Ferenc 
Általános Iskola) munkáját.
Ezután Steve Taylor-Szabó, a negyven éve Svédországban élõ magyar származá-
sú pánsípvirtuóz  lépett színpadra. Fergeteges játékával percek alatt elvarázsolta 
a közönséget. A klasszikusokat, musicalrészleteket és filmzenéket elõadó 
mûvész bebizonyította: nem véletlenül választották 2007-ben Svájcban a világ 
tíz legjobb pánsíposa közé.  
Az ünnepi mûsor befejezéseként a jelen levõ képviselõk egy-egy csokor virággal 
fejezték ki köszönetüket a város pedagógusainak egész évi munkájukért.

Török Andrea

A szobrot felszentelte
Kiszel Mihály címzetes prépost
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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

SZENTISTVÁNOS HÍREK
Június 20-21-én az ausztriai Katzelsdorfban 
jártak a Szent István Általános Iskola és 
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 
zeneiskolás növendékei. Ágostonné Balogh 
Myrtill, Botrágyi Károly, Botrágyiné Virágh 
Orsolya, Hegedüsné Csák Mónika, Nagy Judit 
és Szarvas József tanítványai nagy sikert 
arattak a szomszéd országbeli kisváros 
zsúfoltságig megtelt mûvelõdési központ-
jában.

Szintén zeneiskolai hír, hogy a hat esztendõs, 
eredményes vezetõi tevékenység után 
nyugállományba vonuló Szarvas József 
helyére az iskolatanács Hegedüsné Csák 
Mónikát választotta a mûvészetoktatási 
intézmény élére.
A Zenemûvészeti Fõiskolán jeles eredménnyel 
végzõ, az iskolában idáig szolfézs szakon 
tanító, 36 éves tanárnõ széleskörû támogatás 
mellett nyerte el új megbízatását.

Ötödik alkalommal adták át az iskolában a 
Szent István díjat. Az idén elõször nem is egy, 
hanem két növendék is örülhetett.
Kiváló tanulmányi eredménye, magatartása, 
közösségi értékei miatt kitüntetésben része-
sült: Hegyi Bernadett, valamint Tomor Dávid.

z évek óta bevált ha-
gyományok szerint Aballagott el a Kölcsey 

Ferenc Általános Iskola két 
nyolcadikos osztályának 56 
diákja. A kígyózó sorok élén 
haladó osztályfõnökök (8.a: 
Molnár Gergely, 8.b: Grófné 
Sengel Erika) lelkében ott 
kavargott a négy év a maga 
örömeivel, keserveivel, derûs 
és borús pillanataival, mind-
azzal, amivel ez a pálya jár. 
„Búcsúzni tõled jólesik, de fáj.”  
szólt mögöttük az ének a maga 
banális igazságával. A balla-
gókkal együtt vonuló alsós 
tanító nénik (Fazekas Erzsébet 
és Vassné Bíró Ildikó) pedig 
rácsodálkoztak a szinte kész 
felnõtté érett tanítványaikra, 
akik nem is olyan rég még riadt 
arcú kislányokként és meg-
szeppent kisfiúkként vágtak 
neki a nyolc évnek. S lám…
A Himnusz közös eléneklése 

után egy, a „Kölcseyben” 
született dal szólalt meg Szö-
rényi Levente dallamára:  
„Nyolc év gyorsan elszállt/ 
Gyorsan, mint egy álom/ 
Mindig erre vártam,/ De most 
már sajnálom.” Reményik 
Sándor Akarom c. versét 
Fábián Tímea (7.b)  szavalta e l 
Varga Dávid (7.b) aláfestõ 
gitárjátékával. A 7. osztályo-
sok nevében Deák Gergely 
férfiasan zengõ baritonjával 
búcsúztatta a ballagókat. Majd 
egy igazi  „zenei csemege” 
következett. Az elõzõ dalt is 
éneklõ Székely Boglárka (8.a)  
Major László ének- és gitárkí-
séretével adta elõ az iskola 
egykori diákjának, Dolhai 
Attilának elsõ szerzeményét: 
„Köszönöm, Jó Uram!” A közel 
húszéves dal nagy tetszést 
aratott a megjelentek körében. 
A nyolcadikosok nevében 
iskolánk diákpolgármestere, 

Chamie Cintia (8.a) búcsúzott 
el a társaktól, ígérve: nem 
felejtik el soha a régi alma 
matert.
Az iskola igazgatója, Brédáné 
Benner Ilona örömmel nyug-
tázta: valamennyi diák felvé-
telt nyert a középfokú oktatás 
különbözõ szintjeire, sõt  s ez 
külön büszkeség  a végzõsök 
87 %-a érettségit adó intéz-
ménybe vétetett fel. 
Büszkén léptek fel a színpadra 
a kiemelkedõ tanulmányi 
eredményt elérõ ballagók, 
hogy átvegyék a jutalom-
könyveket. A jelesek: Chamie 
Cintia (8.a), Fodor Gábor 
Dániel, Sárdi Márk (8.b), 
valamint az évfolyam egyetlen 
kitûnõ tanulója: Pálvölgyi 
Patrik (8.b). Külön elismerés-
ben részesült Székely Bog-
lárka, az idei országos népdal-
éneklési verseny gyõztese. Az 
igazgatónõ köszönetét fejezte 

ki a kiemelkedõ közösségi 
munkát végzõ diákoknak és 
szülõknek is.
A hivatalos program végéhez 
közeledve felcsendült az õsi 
csángó dallam Székely Bog-
lárka elõadásában: „Elment a 
madárka, üres a kalitka…” 
Majd a kavargó szélben magas-
ba szökkentek a léggömbök, 
hogy jelképként is szétszó-
ródjanak a világ négy égtája 
felé. 
A Szózat után elindultak a 
ballagók, hogy még egyszer 
búcsút vegyenek iskolájuktól, 
mely néha kalitka volt, de 
legtöbbször otthont adó, puha 
fészek, mely mindig hazavár.
„ Az együtt töltött szép napok 
emléke” éljen sokáig úgy a 
szívükben, mint a dalban is 
kitáruló, s ott megénekelt 
Tündérvilág.

-elem- 

„Tovább, tovább!”
Ballagás a Kölcsey Ferenc Általános Iskolában 

„Az évfolyam 
természettudósa” vetélkedõ 

a Kölcseyben

Immár másodszor került megrendezésre 
az „évfolyam természettudósa” vetélkedõ. 
Az 5. és 6. évfolyamon matematika és 
természetismeret, a 7. és 8. évfolyamon 
matematika, fizika, kémia, biológia és 
földrajz tantárgyakból kellett tudásukról 
számot adni a legvállalkozóbb szellemû 
gyerekeknek. 52 tanuló vállalta a 
megmérettetést. A verseny anyaga 
tantárgyi tudást, és általános mûveltségi 
elemeket is tartalmazott. Különösen a 7. 
és a 8. osztályosok küzdelme hozott 
izgalmas perceket a dolgozatokat javító és 
összegezõ pedagógusoknak. A termé-
szettudományi munkaközösség minden 
tagja kivette részét a feladatok kita-
lálásában, és javításában. 

Végül az alábbi eredmények születtek:
Az évfolyam természettudósa:
5. évf.: Papp Bálint  5. b.
6. évf.: Vass Virág   6. c
7. évf.: Varga Dániel 7. b.
8. évf.: Csordás Andrea 8.b osztályos 
tanuló
Gratulálunk nekik!

Jávor Mária
Természettudományi

Munkaközösség vezetõ

Hegyi Bernadett

Tomor Dávid
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Hagyomány már az óvodánkban, hogy jú-
nius elején, még mielõtt a gyermekek egy 
része nyári szünetre menne, útra kelünk, 
buszkirándulásra visszük õket. Ebben az 
évben a nevelõ-testülettel úgy döntöt-
tünk, hogy szûkebb pátriánkkal ismertet-
jük meg az óvodásainkat.
Motorizált világunkban a gyermekek több-
sége alig-alig gyalogol, lovas kocsival el-
vétve találkozik, és hogy fel is üljön rá, az 
valóban ritka esemény. Ezért is gondol-
tunk arra, hogy nagy élményt jelentene 
óvodásaink számára, ha meglátogatná a 
Kohajda család Deres Lovas Udvarát. 
Naponta más-más csoport várta izga-
tottan, hogy rájuk kerüljön a sor és útnak 
indulhasson. A lópaták dobogása, a kocsi 
ringása, döccenése a természet közelsége 
más jármûvel nem pótolható élményt 
nyújtott a gyerekeknek. Amíg a csoport 
egyik fele Kistarcsa határában kocsi-
kázott, a másik része - apraja- nagyja - bol-
dogan próbálta ki a póni lovaglást.
Sári volt a nagy kedvenc, de a nyerge sem 
maradt üresen. A gyerekek simogathattak 
kecskét, birkát, megnézhették a tyúkanyót 
a csibéivel, a kislibákat hogyan csipegetik 
a füvet. A lovaglás végén megismerked-
hettek a lovak körüli teendõkkel is, és az 
amúgy munkát szívesen másokra bízó gye-
rekek is kefét ragadtak és a pónikat a fejük 
búbjától a farkuk végéig lekefélték. Ennyi 
vidám, fülig érõ csivitelõ szájat, és 
örömtõl csillogó szemû gyermeket na-
gyon jó volt látni. Köszönjük a lehetõséget 
a Kohajda családnak, hogy megismerked-
hettünk a lovardájukkal.
Az iskolába készülõ gyerekekkel június 
11-én közös búcsú kirándulásra mentünk 

a gödöllõi Grassalkovich Kastélyba. Már 
az induláskor felvetõdött minden kirán-
dulás elsõ kérdése, akár óvodásokról, akár 
iskolásokról legyen szó: Mikor eszünk?
Ahogy megérkeztünk a kastély parkjába 
és letelepedtünk a hatalmas tölgyfa 
árnyékába, nyomban kinyíltak a 
hátizsákok, elõkerültek a rágcsálni valók. 
Ha már a pocakok megteltek, jöhetett a lab-
da is, és a tágas téren, a zöld gyepen meg-
kezdõdhetett a klasszikus óvodás grund-
foci: egy fiú vezeti a labdát, tizenöt pedig 
lohol utána.
A lányok a fiúkkal ellentétben néhány 
hempergés és gurulás után a fûben ha-
nyatt fekve a felhõket nézték, vagy ücsö-
rögtek és természetesen folyt a locsi-fecsi. 
A tumultus elkerülése végett szakaszo-
san, elõre meghatározott idõpontban me-
hettek a látogatók a kastélyba, így is hol 

egy német, hol egy japán csoporttal közö-
sen mentünk teremrõl- teremre és csodál-
tuk meg a látnivalókat. A fiúkat természe-
tesen a fegyverek varázsolták el legin-
kább, a lányokat pedig a gyönyörû uszá-
lyos „pörgõs” ruhák. Ferenc József koroná-
zását megörökítõ hatalmas kép szépsége, 
mérete elbûvölte a gyerekeket, a szõ-
nyegre leülve csodálták, alig akartak fel-
állni és továbbmenni. A Tölgyfa Óvoda 
nagycsoportos óvodásai bebizonyították, 
a teremõröknek, hogy nem kell kétségbe 
esni, ha egy óvodás csoport érkezik, ne-
künk óvónõknek pedig azt, hogy gyakrab-
ban kell elvinni óvodásainkat ilyen 
helyekre, hiszen a gyerekek szépre, jóra 
nyitottak és sokan csak nagyon ritkán, 
vagy egyáltalán nem részesülhetnek ilyen 
élményben.

Terázné Malina Ilona  

Május 5-én, kedden a „Gézengúzok” 
látogattak el óvodásainkhoz. A szokásos 
vidám hangulatú nyár-idézõ zenés 
mûsorukkal szórakoztatták a gyerme-
keket. A hagyományokhoz híven a 
csoportok kirándulásokat szervezetek:

- A Csiga-biga ás a Csibe csoport 
Galgamácsára a Megyerke tanyára kirán-
dult, ahol állatsimogatóba mehettek be a 
gyerekek és sok állatot ismerhettek meg .

- A Napraforgó, a Margaréta és a 
Macicsoport Szentendrére a Skanzenbe 
látogatott el, visszaérkezve sok érdekes 
dolgot meséltek óvodásainknak.

- A Pillangó csoport HÉV-vel utazott 
Gödöllõre ahol az Erzsébet Parknál 
fagyiztak, majd átsétáltak a Grassal-
kovich Kastélyba. 

- A Katica csoportnak a budapesti 
Csokoládé Múzeum volt az úti célja, ahol 
sok finomságot kóstolhattak meg a 
gyerekek.

- A Süni csoport a Budakeszi 
Vadasparkban töltött egy kellemes napot, 

ahol egy szép nagy játszótéren is 
játszhattak a gyerekek.

- A Méhecske csoport a Szántópusztai 
Lovardába kirándult, ahol íjászati 
bemutatót nézhettek meg a gyerekek, 
lovagolhattak és a programok után virslit 
sütöttek.

Május 29-én péntek délelõtt gyermek-
napot tartottunk melyre színes prog-
ramokkal készültünk. Rendõr és tûzoltó 
autó szirénájától volt hangos az óvoda 
udvara a gyerekek nagy örömére. Az óvó-
nénik különbözõ kézmûves foglalko-
zásokkal várták a kreatív kedvû gyereke-
ket: papírforgó-hajtogatás, kávézacckép-
készítés, csónakhajtogatás, buborékfú-
jás, pókfonás, papírkép-varrás, de részt 
vehettek  ügyességi játékokon is. A Tuli-
pán csoport „ A csillagszemû juhász ”, a 
Maci csoport pedig „ A buta kisegér” cí-
mû címû mesét adták elõ.

Tízóraira gofrival és vaníliás puding-
gal kedveskedtek a konyhás nénik a 
gyerekeknek. 

Iskolába induló gyermekeinket az 
évzáró mûsorokon búcsúztattuk el. A 
szokásos nagycsoportos búcsúkirándu-
lást egész napos programként Babatpusz-
tára szerveztük. A természet közeli kör-
nyezetben a gyerekek háziállatokat simo-
gathattak, lovagolhattak és lovas kocsi-
kázhattak az erdõben. Délután kelleme-
sen elfáradva érkeztünk vissza az óvo-
dába. 

Ezzel a kis verssel kívánunk minden-
kinek kellemes nyarat és jó pihenést!

T. Horváth Imre: Mit kívánjak nyárra?
Homokvárhoz kupacot,
Horgászoknak kukacot

Hegymászóknak nagy hegyet,
Hûs fagyihoz friss jeget.
Folyópartra? Fát, nagyot.

Vakációt, 100 napot!

Lovas Attiláné
és Kisné Szabó Márta

Kirándultak a Tölgyfa Óvoda óvodásai

Programok május-június hónapban a Gesztenyés Óvodában

Sári, a póniló és a gyerekek a Deres Lovas Udvarban
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 magyarországi egyházmegyék 
püspökei június hónapban új Apapokat szentelnek. Hat, hét év 

imádság és tanulás után a jelöltek, papi 
hatalmat kapnak a püspöküktõl. Õsszel 
elfoglalják elsõ állomáshelyüket. Elin-
dulnak ismeretlen utakon, a hívõ embe-
rek örömére, illetve a hitetlenek meg 
nem értésére. 
Egy vegyes összetételû közösségben, egy 
túlzottan magabiztos ember feltette a 
társaságnak ezt a kérdést: mi szükség 
van a 21-ik században papokra? Van-e 
joga a papi munkakörnek, mint például 
az orvosnak, ügyvédnek, mérnöknek. A 
feltett kérdésre két különbözõ választ 
lehet adni. A világi életbõl vett választ és 
a Szentírásból vett választ. Mivel az, aki 
a papság létjogosultságát támadja, annak 
hiába adnánk választ a Szentírásból, 
nem fogadná el, ezért a világi életbõl 
adunk neki választ. Amíg a papság 
hatást tudott gyakorolni a társadalomra, 
az emberekre, hallgattak rájuk, ezért 
sokan voltak a templomban. Miután 
azonban a papságot kiszorították a 
társadalom szélére, nem tudott olyan 
hatást gyakorolni a mindennapi életre, 
mint kellett volna, ezért ma már 
kevesebben vannak a templomban és 
sokan a börtönökben. A második válasz 
a hívõ embereknek szól a Szentírásból. 
Jézus szavai: „Amint engem küldött az 
Atya, úgy küldelek én is titeket.” E 

szavakkal az Úr Jézus igazolta küldöt-
teinek, a papságnak jogos helyét a világ-
ban. 
A pap tehát küldött, a második isteni 
Személynek a küldötte. A papságot az Úr 
Jézus rendelte, hogy legyenek emberek, 
akik a mindennapi munkától mentesek, 
sõt a családi élet gondjaitól is szabadok, 
egész életükkel egyetlen fönséges célnak 
szenteljék életüket: az embereket Isten 
felé vezessék, a lelkeket az ég felé 
emeljék. A felszentelt pap szentelésének 
elsõ pillanatától kezdve kincseket kapott 
a kezébe, azzal a paranccsal, hogy ezeket 
a szent kincseket teli marokkal szórják a 
hívek között. Szent kincseket szór a pap, 
amikor tanít az iskolában, a templom-
ban, amikor lelkeket vígasztal, összeron-
csolt lelkeket emel fel a bûn sötétsé-
gébõl, amikor Jézus Szent Testével 
erõsíti meg a fáradt, küzdelmes úton járó 
lelkeket, amikor a keresztség szentsége 
által Krisztus Egyházába vezeti a megke-
resztelt lelkeket. 
Mielõtt Jézus látható személyében eltá-
vozott volna a földrõl, rendkívüli fontos 
parancsot adott az apostolainak: „El-
menvén tanítsatok minden népet, meg-
keresztelvén õket az Atya, a Fiú és a 
Szentlélek nevében.” Mintha ezt mondta 
volna nekik: Eddig én tanítottalak 
titeket, ezután nektek kell tanítani 
azokat, akik követõim akarnak lenni. 
Eddig én bátorítottalak titeket, ezután ti 

bátorítsátok az embereket. Eddig én 
alakítottam lelketeket, ezután ti alakít-
sátok a lelkeket. Eddig ti hallgattatok en-
gem, ezután titeket hallgassanak az 
emberek. Menjetek! A küldetés életetek 
végéig szól. Küldelek titeket, hogy az 
irgalmas szamaritánus lelkületével 
kötözzétek a megsebzett lelkeket. Külde-
lek titeket, hogy a bûnét bánó Magdol-
nákat felemeljétek. Küldelek titeket, 
hogy a programbeszédem nyolc boldog-
ságát ébren tartsátok, az anyagi világban 
elsüllyedt világ elõtt. Küldelek titeket 
alkalmas, és alkalmatlan idõben, hirdes-
sétek tanításomat. Felelõsek vagytok, 
csak ti tudjátok teljesíteni a küldetést. 
A küldetéshez erõre is szükség van. Az 
Egyháznak meg van a maga ereje: az 
imádság. Az Apostolok Cselekedeteiben 
olvassuk: amikor Szent Péter fogságba 
került az egész Egyház szakadatlanul 
imádkozott. Soha a papok nem szorultak 
jobban rá az imádságra, mint napjaink-
ban. Imádkozni azért, hogy az elkezdett 
úton végig tudjanak menni. Imádkozni 
új hivatásokért, a papnövendékekért, 
hogy amíg mások sikeres életpályán ha-
ladnak elõre, el ne tántorodjanak, tovább 
készüljenek a lelkekért való harcra. 
Imádkozni azokért, akik kezüket az eke 
szarvára tették, hogy vissza ne fordul-
janak.

Somlai József
plébános 

ok elsõbõl lesz utolsó, és sok 
utolsóból elsõ.” Templomunk-Sban elhangzott figyelmeztetõ 

szó, amit A.S. szakfordító Máté 
evangéliuma 19. rész 30. verse alapján 
mondott el

„Amikor házassági elõkészítésre jártunk, 
sokszor elhangzott, hogy nemcsak 
egymásban kell bíznunk, hanem 
Istenben is. Ennek akkor nem tulajdoní-
tottam nagy jelentõséget egészen addig, 
míg házasságunk válságba nem került. 
Nekünk fontos volt, hogy templomban 
házasodjunk. Szerettünk bibliaórákra 
járni, és amikor idõnk volt, elmentünk 
istentiszteletre is. De végül is nem ez 
került elsõ helyre az életünkben. Azt 
hittük, elég, ha a napi életünket keresz-
tyén módon éljük. Hogy ez mennyire 
nem igaz, azt a mi házasságunk 
tanúsítja.  Egyéves a kislányunk, és 
folyamatban van a válásunk. Nyolcévi 
házasság után észrevétlenül jutottunk el 

oda, hogy a férjem külsõ kapcsolatot 
választott és új életet szeretne élni. 
A mai viszonyok között mi elsõk 
voltunk. Az esküvõt megelõzõ együtt-
élés nélkül, klasszikus módon házasod-
tunk össze. Nagyon jó körülmények 
között éltünk.  Kitûnõ kapcsolatunk volt 
egymás családjával. Semmit nem tudok 
mondani, ami utalt volna arra, hogy ez 
így fog végzõdni, egyedül az Istennel 
való kapcsolat hiányát. Most már tudom, 
hogy a fontossági sorrendet nem a 
rohanásban kell felállítani! 
Az, hogy sokat dolgoztunk, elvitt minket 
oda, hogy vasárnap aludjunk, mert 
fáradtak vagyunk. Én voltam az, aki 
irányítottam az otthoni életünket. Min-
denre sikerült rávenni a férjemet. 
Egyetlen dologra nem vettem rá: hogy 
eljárjunk templomba. Most lenne jelen-
tõsége annak, hogy õ is keresztyén mó-
don gondolkodjon. Mi ezt a házasságot 
Isten elõtt kötöttük meg, egy család 
vagyunk, és ezért kellene mindent 

megtennünk. Ehelyett õ egy új életben 
szeretné folytatni. 
Voltak apró jelek is, amelyeket nem is 
vettem észre. Mondtam például, hogy 
este, üljünk le beszélgetni. „Á, nem, én 
elmegyek tornázni, majd késõbb.” Vagy: 
sokat túlóráztunk. Most látom a jelentõ-
ségét annak, hogy este együtt legyen a 
család. Igenis van egy pont, amikor le 
kell tenni a munkát és haza kell menni.
Nincs értelme hajtani és mindent 
megteremteni, közben pedig nem járni 
templomba, nem figyelni Istenre és 
egymásra. A valójában legfontosabb 
dolgot közben elveszítjük, de az oly 
fontosnak vélt anyagiak is elvesznek. 
Úgy néz ki, hogy el kell adnunk azt a 
lakást, amelyet éppen akkor fejeztünk 
be, amikor megszületett a kislányunk. 
Ha mégis megmarad a lakás, jön majd 
egy másik és felkapcsolja a férjem által 
felszerelt lámpákat, beleül az õ fotelébe, 
használja az annak idején nászajándék-
ba kapott tányérokat?” 

Riskó János

Új papok az egyházmegyékbenKATOLIKUS

„Sok elsõbõl lesz utolsó, és sok utolsóból elsõ.” REFORMÁTUS

„
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Szlovák-magyar imanap Mátraverebély-Szentkúton
Június 6-án a szlovákok és magyarok 
megbékéléséért imádkoztak a két nép 
zarándokai Mátraverebély-Szentkúton. 
Az ünnepélyes szentmisén Tomáš Galis 
zsolnai püspök, Julius Janus apostoli 
nuncius, Seregély István érsek és Varga 
Lajos váci segédpüspök vett részt.
A két egyház vezetõi ezelõtt három évvel 
találkoztak elõször, bocsánatot kértek az 
egymás ellen elkövetett bûnökért. Ekkor 
állapodtak meg abban, hogy évente 
közös imanapot tartanak.
Az idei évben különösen szerencsés 
idõpontban rendezték meg az imanapot, 
hiszen az európai parlamenti választá-
sok ismét alapot adhattak volna a két 
népnek a gyûlölködésre. Az egyház a 
szeretet erejével szólította fel a két nép 
zarándokait a közös imára és sikerrel járt, 
hiszen 1600 hívõ érkezett a környezõ 
országokból a kegyhelyre. A megbékélés 
érdekében szlovák és magyar nyelven 
imádkoztak.
Örömünkre szolgál hogy a Pestvidéki 
Szlovákok régiójából Ecser, Rákoskeresz-
túr, Kistarcsa, Csömör, Cinkota, Kerepes 
településekrõl 180 hívõ vett részt az 
imanapon. Különösen nagy örömmel tölt 

el minket az a tény, hogy Kistarcsáról 
közel 50 ember érezte fontosnak, hogy 
részvételével kinyilvánítsa: a két nép 
egyszerû emberei között nincsenek igazi 
konfliktusok. A hívek egymáshoz való 
közeledése példát mutathat abban, ha 
legyõzik az emberi gyengeségeket, 
megteremthetik a két nép közötti lelki 
egységet.
A régióból részt vevõ települések zarán-
dokai példásan együttmûködtek, bekö-
szöntek egymás templomába, illetve ott 
várták egymást. Közösen imádkoztak és 
énekeltek magyarul és szlovákul. Külön-
leges színezetet adott a szent énekeknek, 
hogy a nagyszerû Hartyáni Fúvósok 
kísérték a kórust. Az összetartozás ilye-
tén kifejezése sokak szemébe könnyet 
csalt.
Ecserrõl indulva a zarándokok minden 
részt vevõ településre bevonultak, majd 
négy autóbusszal közösen érkeztek 
Mátraverebély-Szentkútra.
A rendezõk mindenre felkészültek, 
meleg étellel is kínálták a zarándokokat. 
Az idõjárás azonban nem volt kegyes a 
résztvevõkhöz, eleredt az esõ. 
Ezzel együtt a jelenlévõknek különleges 

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: 06/30 227-1286 

Dr. Csík Szabolcs, állatorvos: 06/20 360-7051
Dr. Losó Viktória, állatorvos: 06/20 373-9207

Simonné Nagy Éva, okl. kutyakozmetikus: 06/30 931-4419

Nyitvatartási ido: 
Hétfõtõl péntekig: 8-20 óráig,

szombaton 9-13 óráig, vasárnap 17-19 óráig

,,

OtthonbiztosításPosta ÕrFészek

Szerzõdéskötés:
2143 Kistarcsa, Iskola utca 6. 06/28 470 841

Mindannyian igyekszünk az otthon melegét megteremteni,  mely 
könnyen megsemmisülhet egy nem várt esemény következtében. 
Ingatlanunk, féltve õrzött  értékeink és személyes  tárgyaink pótlása 
komoly anyagi probléma elé állíthat minket.  Erre kínál megoldást  a 
PostaFészekÕr otthonbiztosítás.

A POSTAFÉSZEKÕR OTTHONBIZTOSÍTÁSRÓL ÁLTALÁBAN 
•  Lehet ingatlanra és ingóságra, vagy csak ingóságra kötni.
•  20% kedvezményt adunk az éves díjból,  ha a Biztosított  már 

rendelkezik otthonára PostaFészekÕr biztosítással és nyaralóját  is 
biztosítani szeretné, vagy PostaFészekÕr biztosítását egyszerre szeretné 
megkötni mindkét ingatlanára.

•  Az általános biztosítási  védelmen túl az alábbi költségekre is  
fedezetet nyújtunk: 

»  Térítjük a káresemény során felmerülõ járulékos költségeket (pl. 
robbanás bekövetkezte utáni  romeltakarítás). 

»  A költözés során az ingóságokban keletkezett  károkat is fizetjük.  
»  A káresemény következtében szükségessé váló bérlakás költségeit, 

vagy bérbe adott  ingatlannál az elmaradó lakbért is térítjük.  
•  Kibõvített vezetékes vízkárnak szolgáltatásunkkal térítjük, ha a 

biztosított ingatlanban azért  keletkezik kár, mert  az ingatlan feletti  vagy 
melletti lakás tulajdonosa vagy bérlõje le-  vagy beáztatja a biztosított 
ingatlant.

• Kibõvített épületüvegezés:  biztosítottak az épületbe szer-kezetileg 
2beépített 10mm-nél nem vastagabb és táblánként a 6 m -nél nem 

nagyobb üvegfalak, üvegtetõk is. 

élményben volt részük, többen jelezték, 
hogy jövõre is részt vesznek a zarándok-
laton.

Szabóné Tóth Katalin-Rapai István

ELADÓ- INGATLAN
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
TANÍTÁS
Német nyelvtanár több éves gyakor latta l  
korrepetálást, nyelvvizsgára való felkészítést vállal 
Kistarcsán és  környékén. Tel.: 70/ 534 9892
SZOLGÁLTATÁS
Hûtõgépjavítás garanciával  hétvégén is,  
nyugdíjasok-nak kedvezmény. Klímaszerelés 
kedvezõ áron. 06-20-467-7693

APRÓHIRDETÉSEK

alsósoknak
júliusban és augusztusban, keddtõl hétfõig

Díj: 36.000 Ft/fõ. Testvéreknek kedvezmény!

ANGOL
nyelvi tábor a Balatonnál
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PATKÓ ÉTTEREM
ÚJ SZOLGÁLTATÁS! - LÁTVÁNYGRILL!

Kerepes,
Szabadság út 286.

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

www.patkoetterem.mindenkilapja.hu, e-mail: patkoetterem@freemail.hu

Megnyílt azMegnyílt az

Aphrodite SzalonAphrodite Szalon
a Fenyves Lakópark mellett!

Szolárium és szauna
egy helyen!

Kistarcsa, Raktár körút 5.
Telefonos elõjegyzés: 06/30 637-6001

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket!

Óriási kedvezmények!

Nyitva tartás:
H-P: 10-19,

Szombat: 8-12

Kéthetente megújuló
ajánlattal várjuk
vendégeinket!

AKCIÓ!
Július 5-tõl vasárnaponként
17 és 20 óra között
a heti ajánlatból
20% kedvezmény!

SVÉDASZTAL fix áron!
Minden nap 12-tõl 15-ig!

Változatlan minõség,
kedvezõbb áron!



Dr. Horváth Bánk
kisállatgyógyász

klinikus szakállatorvos
Dr. Korvin László
magánállatorvos

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

e-mail: 

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

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

Kívánságra házhoz megyünk!

www.kerepesvet.hu; info@kerepesvet.hu



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.
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