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Erdélyben jártak a kistarcsai böllérek

Báli szezon – Kéknefelejcs bál február 19.

Ezért aranyérem járt

A két kistarcsai csapat az ünnepélyes megnyitón

A Kéknefelejcs 
Népdalkör

Csicsiri Ferencné 
megnyitja a bált
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Március 26-án rendezik meg az első 
KISTARCSAI ÉDESSÉG NAPOT 

A szervező Szekeres Park és Piac március 26-án sütemény versenyt hirdet. Bárki bármilyen 
süteménnyel nevezhet. Az egy tálca süti mellé kérik a receptet is. A versenyt szakmai zsűri 
fogja elbírálni. 
Fődíj: 20 kg cukor, ezenkívül a győztes jövőre bekerülhet a zsűribe, és a nyertes süteményt az 
Illés Cukrászda felveszi a termékei közé, II. helyezett: 10 kg cukor, III. helyezett: 5 kg cukor. 
A süteményeket kóstoló áron értékesítik és a bevételt a Kölcsey Ferenc Általános Iskolának 
ajánlják fel adományként. Minden nevező kap egy kis apró emléktárgyat! A jelentkezőket a 
Szekeres Park és Piac területén (Kistarcsa  Szabadság út 56.) lévő Illés Cukrászdában várják 
hétfőtől-szombatig 7-től 16-ig, vasárnap 7-től 12-ig. A nevezést le lehet adni munkaidőben 
telefonon a 06-70-332-7737-es számon, vagy interneten az info@szekerespark.hu címen.

Chio-Decathlon Kupa 
a Fenyves Csarnokban

2011 első házi teremfoci bajnokságát 
február 12-én rendezte meg a kistarcsai 
Fenyves Sportcsarnok. A tíz résztvevő 
csapatból az első négyet díjazták, illetve 
megválasztották a verseny gólkirályát. A 
szervezők a sikerre való tekintettel a jö-
vőben is szerveznek hasonló teremkupát, 
a tavasz beköszönte után a sportcsarnok 
melletti szabadtéri műfüves pályán is. A 
rendezvényt  a Chio Magyarország Kft. és 
a Decathlon Csömör Sportáruház támo-
gatta. 

A képen az első helyezett „Hanyatlás” csapata és a 
torna gólkirálya a 9 gólos Pokrivtsák Péter

Költözik a Városgondnokság
Február 14-től a város központja helyett a Kossuth 
utca 23. szám alatt (Csatornázási Művekkel szem-
ben) rendezkedik be a Városgondnokság. A volt 
tésztaüzem helyén irodákat és raktárakat alakíta-
nak ki, a gépek elhelyezését és tárolását is megold-
ják. A hulladékszállítási szolgáltatással kapcsolatos 
szerződéskötés, ill. módosítás, és adatváltozás beje-
lentése 2011. 02. 14-től a Kossuth L. u. 23. szám alatt 
történik, és 2011. 04. 01-től a számlázás is itt folyik.
Az átköltöztetést az önkormányzat a LAVET Kft-vel 
kötött kettős telek cserével tudta megvalósítani. A 
LAVET Kft. a Városgondnokság régi helyét részben 
parkosítja, részben átalakítja. 

Rekord nevezés mellett rendezték meg  
a második 24 órás úszást Kistarcsán

Február 19-én reggel nyolc órától február 20-án reggel 
nyolc óráig úsztak a maratoni úszás résztvevői. A főszer-
vező Lesták Erzsébet az uszoda vezetője elmondta, hogy 
a tavalyinál kétszer többen neveztek: 19 csapat közel 200 
versenyzője rótta a távokat. A nagy létszám miatt a pi-
henő helyet a Flór Ferenc Középiskolában alakították ki. 
Vácról, Dunakesziről és Gödöllőről is érkeztek csapatok. 
A kistarcsai iskolák közül a Szent István Általános Iskola 
40 fős csapata volt a legeredményesebb. A márciusi lap-
számban résztelesen beszámolunk az eredményekről.

Megváltozott a közvilágítással 
kapcsolatos hibabejelentés helye

Kistarcsán 2011-től  nem az ELMŰ-nél 
kell bejelenteni a közvilágítással kap-
csolatos hibákat, hanem a JUKO Kft.-nél.
(2112 Veresegyház, Lévai u. 46.) 
Telefon: 06-30-685-9865, 06-28-589-020,06-
28-589-021, 06-28-558-135, 
fax: 06-28-384-982, e-mail: juko@juko.hu 
Amennyiben a hibabejelentéssel, vagy 
ellátással kapcsolatban problémájuk me-
rülne fel, kérjük jelezzék a Polgármesteri 
Hivatal Műszaki Osztálya felé a 06-28-
507-139-es telefonszámon.

Szabóné Tóth Katalint ismét megválasz-
tották a Pest Megyei, valamint az Orszá-
gos Szlovák Önkormányzat elnökségébe

Az országos és a 
megyei kisebbségi 
önkormányzat tag-
jait 2011. január 9-én 
választották meg. 
Kis tarcsa Szlovák Ki-
sebbségi Önkormány-
za tának elnökét, Sza-
bóné Tóth Katalint 
mind a Pest Megyei, 
mind az Országos 

Szlovák Önkormányzat elnökségébe is de-
legálták. A megyei választmány már meg-
alakította bizottságait is, városunk szlovák 
képviselőjét a Kulturális Bizottság elnöké-
vé választották. A választáson az elektorok, 
azaz a települési kisebbségi önkormányzat-
ok képviselői voksolhattak.

Imgrund Csaba elnök elmondta, hogy az 
őszi szezonban a Pest megyei bajnokság 
II. osztályában a második helyen záró csa-
pat gerince megmaradt és a megerősítendő 
posztokra újabb játékosokkal állapodtak 
meg. A következő labdarúgók írtak alá: 
Kiss Péter csatár Abonyból érkezett, az NB 
I-et (Haladás, Kispest) megjárt labdarú-
gó, rengeteg NB II-es csapatban is játszott 
(Kecskeméti TE, Szolnok, Soroksár), Csaba 
Zsolt (Pestszentimrei SK), Morvai Róbert 
(Palotás) és Tóth Barna (Délegyháza).
A kistarcsai labdarúgók január 18-án kezd-
ték el a bajnoki felkészülést. A formába 
hozáshoz, a márciusi szezonkezdetig nyolc 
edzőmérkőzésből már hatot lejátszottak.  

(BKV U19-Kistarcsa 4:3, MLTC-Kistarcsa 
2:5, Vasas U19-Kistarcsa 7:3, Testnevelési 
Egyetem-Kistarcsa 7:4, Vízművek-Kistarcsa 
2:6, Palotás-Kistarcsa 1:6)
Még kettő edzőmérkőzés van hátra az Aszód 
és a Budatétény ellen, aztán március 13-án 
14.30-kor a bajnoki nyitányon Pécel-Elitsec 
lesz az ellenfél. Az első hazai mérkőzést 
március 19-én a Valkó ellen játssza a csapat. 
A mérkőzés délután három órakor kezdődik. 
A Kistarcsai Városi Sport Club megalaku-
lásának 100 éves évfordulójára folynak az 
előkészületek. Az ünnepséget 2011. június 
4-én szombaton rendezik meg. Az előké-
születekről folyamatosan tájékoztatjuk a 
lakosságot.

Újabb átigazolásokkal erősít  
a Kistarcsai VSC labdarúgó csapata

Sport
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Szolgáltatás
Hűtőgépjavítás garanciával hétvégén is, nyugdíjasoknak 
kedvezmény. Klímaszerelés kedvező áron. 06-20-467-7693
Oktatás
Jobb agyféltekés rajztanfolyamot tartok Kistarcsán február 
24-27, valamint március 12-15 között. Megtanítom 4 nap alatt 
élethű portrét rajzolni. A tanfolyam a rajztudás megdöbbentő 
mértékű növelésén kívül fejleszti az önbizalmat, koncentráló 
képességet, az önismeretet, javítja a problémamegoldó kész-
séget. Alsó korhatár: 11 év. Februári akciós tandíj: 19.000 Ft/ 4 
nap, márciusi tandíj 25.000 Ft. www.jobbagyfeltekesrajz.5mp.eu 
tel: 06-20-80-87-073
Eladó
Kistarcsán, csendes utcában, kiváló közlekedésnél 
nappali + 3 félszobás ikerházfél eladó. Garázs, játszó-
tér, DNY-i fekvés. Érd.: 20/476-8679. www.r6.hu/haz. 
ÁRCSÖKKENÉS!  Iá: 20,1 millió Ft.
Családi ház 11.900.000 Ft-ért (!) eladó. Kistarcsán (Zsófi aliget) 650m2-
es telken 70m2-es, bővíthető, jó állapotú. Tel.: 06-30 -729-75-46
Eladó ház Kistarcsán a Kolozsvári utcában. Víz,villany,gáz 
van. Irányár : 16,5 millió. Érd.: +36-30-241-16-53
Eladó Kistarcsán nagy, fekete zongora. Több mint 100 éves régiség. 
Jó állapotú, fatőkés, egy általános iskolás gyerek zongoratanulásá-
hoz tökéletesen alkalmas. Irányár: 45.000 Ft. Tel: 06-20-8087073

Apróhirdetés

A Városi Művelődési és Sportközpont programja
Csigaház

 2011. március 5. Retro buli 19.00
 2011. március 15. Március 15-i ünnepség 10.00-12.00
 2011. március 20. Baba-börze 8.00-16.00

Civilház
Pannónia Hagyományőrző Csoport próba minden szerdán: 20.00-22.00

Minden hétfőn és csütörtökön: AIKIDO 16.40-17.40
Minden kedden és pénteken: Jam-land modern tánc 16.30-17.30

Minden hétfőn: Musical Csoport 18.00-20.00
Minden szerdán Mazsi-muzsika 10.00-tól

Minden csütörtökön: Deáktanya 19.00-21.00
Kéthetente: Ping-pong klub 19.00-22.00

Programütközés esetén - megbeszélés alapján - más helyiséget próbálunk biztosítani.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

A programokkal kapcsolatos további információ: Szilárdi László 06-28-507-147
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Erdélyben jártak a 
kistarcsai böllérek

Kistarcsa testvértelepülése Torja most már ha-
gyományt teremtve minden évben megszervezi 
a nemzetközi disznótoros fesztivált. A február 
4-6-án megrendezett, hatodik böllérversenyen 
14 csapat vett részt. Daragus Attila, Torja polgár-
mestere meghívására Kistarcsáról február 3-án 
két csapat utazott Bálványosfürdőre. Szombaton 
8 órakor minden csapat népviseletbe öltözve 
helységtáblákkal vonult fel a Vár vendéglő elé, 
majd fél kilenckor a disznóölést követően egy-
egy fél sertést kaptak feldolgozásra. A négytagú 
brigádoknak legalább három hagyományos ételt 
kellett elkészíteni. Közben a csapatok az ott-
honról hozott hidegtálakat, pékárut és pálinkát 
kínálták a nagyszámú közönségnek.  Délben a 
torjai hagyományőrző egyesület egy kis műsor 
keretében katonabúcsúztatót, illetve székely 
és román táncot mutatott be. A fesztiválon el-
készített ínyencfalatokat szakemberekből álló 
zsűri értékelte. Ezen a versenyen szépen szere-
pelt Kistarcsa, hiszen Solymosi Sándor polgár-
mester csapata (Révész Béla, Gacsályi Ádám, 
dr. Patkós József, Méhesné Horváth Erika) a 
legízletesebb kategóriában aranyérmet érde-
melt ki, míg Klacsán Lajos brigádja (Csampa 
Zsolt, Jáger Imréné, Jutasi Péter, Jutasi-Varró 
Diána),ezüst serleget kapott. Vasárnap egy rö-
vid kirándulást is szerveztek a résztvevőknek. 
Voltak Kézdivásárhelyen, a csernátoni múzeum-
ban, megnézték a Szent Anna tavat és Gelencén 
a világörökség részét képező templomot. 
A kistarcsai küldöttség elvitte Somlai József plé-
bános úr üzenetét a futásfalvai lelkésznek, Tifán 
Lajosnak. Ezen a településen van a Csiksomlyói 
Szűz Mária szobor 1750-ben készült hasonmása. 
A buszköltség kivételével a küldöttség tagjai a 
költségeket saját maguk állták. 

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS ÜNNEPI 
RENDJE

2011. március 14-én és 15-én, a kom-
munális hulladék begyűjtése/szállítása 

településünkön szünetel.
A hulladék szállítási szolgáltatásunkat 
2011. március 16-án szerdán biztosítjuk.

Városgondnokság



Eredetileg 28 napirendi pontot tárgyalt volna 
a képviselő-testület, de a „Modern sószoba a 
Kölcsey Ferenc Általános Iskolában” című 
előterjesztést kivették a napirendek közül. 
A Pénzügyi Bizottság új ajánlatot kért be, 
mivel a beérkezett ajánlat meghaladta az erre 
fordítható pénzügyi keretet. Solymosi Sán-
dor polgármester az egyebek között javasol-
ta tárgyalni a „Sportpályán létesítendő büfé” 
kérdését. A módosításokat elfogadva végül 
27 napirendről döntött a képviselő-testület.
800.000 Ft veszteség-kiegyenlítést fizet az 
önkormányzat a város helyi közlekedését 
lebonyolító Szekér-Transz 99’ személyszál-
lító Bt.-nek
A város az eredeti szerződés szerint havon-
ta 500.000.-Ft+Áfa-t fizetett a szolgáltató-
nak. Ebből az összegből a szerződés szerinti 
menetrendet már nem tudta garantálni a 
Szekér-Transz 99. A legutolsó kérelmükben 
800.000.-Ft-ot kértek, cserébe a jelenlegi me-
netrenden felül még egy „uszoda járatot ” is 
felvállaltak a Szent István Általános Iskola és 
az Ifjúság téri Városi Uszoda között. A kép-
viselők a  megemelt támogatást azzal a ki-
kötéssel szavazták meg, hogy a Szolgáltató 
kizárólag az üzemeltetéshez közvetlenül kap-
csolódó kiadások fedezetére fordíthatja azt.
Katasztrófavédelmi feladatok ellátására 
a jövőben alapítanak egy kiemelten köz-
hasznú non-profit Kft-ét
Jelenleg a katasztrófavédelmi tervek aktu-
alizálása történt meg. Eközben annak vizs-
gálata zajlik, hogy Kistarcsa és Környéke 
Közbiztonsági Alapítvány feladati közé mi-
képpen lehetséges beintegrálni a katasztró-
fa védelemmel kapcsolatos önkormányzati 
teendőket.
Nem kötött szerződést az önkormányzat a 
Tipegő Bölcsőde beruházására
Két céggel tárgyalt az önkormányzat, de a 
rendelkezésre álló 191 millió forintnál ma-
gasabb árajánlatot adtak, ezért az eljárást a 
Bíráló Bizottság eredménytelennek nyilvání-
totta. Véglegesen dönteni csak újabb közbe-

szerzési eljárás lebonyolítása 
után lehet. Az önkormányzat 
a pályázat műszaki tartal-
mán nem változtat, a Tipegő 
Bölcsőde beruházás meg-
valósítására továbbra is leg-
feljebb nettó 191 millió Ft-ot 
biztosít. 
Módosították a házasság-
kötések lebonyolításáról és 
szolgáltatási díjairól szóló 
rendeletet
Házasságkötések rendezési 
díjai:
1.) Alapszolgáltatás (gyűrű-
váltás, emléklap) – hivatali 
munkaidőben: díjtalan
2.) Alapszolgáltatás (gyűrűváltás, emléklap) 
– hivatali munkaidőn túl: 10.000,- Ft + ÁFA
3.) Rendezési díj (gyűrűváltás, emléklap, ün-
nepi beszéd, gépzenei összeállítás, pezsgő 
szervírozása): 12.000,- Ft + ÁFA
4.) Rendezési díj (gyűrűváltás, emléklap, 
ünnepi beszéd, gépzenei összeállítás, 
pezsgő szervírozása, gyertya, szülők kö-
szöntése): 15.000,- Ft + ÁFA
A 2. számú fogorvosi körzetben Bézi Ist-
ván né dr. Poór Zsuzsannát Dr. Klement 
Péter váltja  
Dr. Poór Zsuzsanna az általa területi ellátási 
kötelezettséggel működtetett fogászati pra-
xisát Dr. Klement Péter veszi át, aki 1990-ben 
szerzett fogorvosi diplomát és 1993-ban fog- 
és szájbetegségek szakirányon tett fogorvosi 
szakvizsgát. A Képviselő-testület egyhangú-
an támogatta, hogy Dr. Klement Péter átve-
gye 2. számú fogorvosi körzet ellátását.
Kerepesnek és Kistarcsának még ebben az 
évben meg kell állapodnia a Szilasvíz Kft. 
2011. évi szolgáltatási díjairól
Solymosi Sándor polgármester tájékoztató-
jában elmondta, hogy a vízdíjrendelet meg-
alkotása érdekében közös képviselő-testü-
leti ülést kezdeményezett Kerepessel. 
A Szilasvíz Kft. írásos anyagában  Hor-

váth Csaba a Szilasvíz Kft, ügyvezetője ar-
ról tájékoztatta a két tulajdonost, hogy  havi 
szinten 3-3,5 millió forinttal kellene többet 
fizetni a csatornaszolgáltatás díjaiért. Ennek 
hiányában éves szinten közel 36-42 millió 
forint plusz kiadással kell számolniuk, ami 
veszélyeztetné a Kft. működését. 
Megalakították Kistarcsa és Környéke 
Köz biztonsági Alapítványát
A rendőrség hatékonyabb támogatásának 
bevált módszere a közbiztonsági alapítvá-
nyok megalapítása. Kistarcsa és Környéke 
Közbiztonsági Közalapítvány létrehozására 
100.000 Ft-ot különítettek el. Az alapítvány 
kuratóriumába megválasztották Csampa 
Zsoltot, Márkus Józsefet, ifj. Juhász Istvánt, 
Jakab Gyulát és Surányi Mártát. A kuratóri-
um elnöke: Jakab Gyula.
Zárt ülésen megválasztották a település új 
jegyzőjét 
Kistarcsa előző jegyzője, Nagy Tímea még 
novemberben közös megegyezéssel kérte 
jogviszonya megszüntetését. A pályázaton 
meghirdetett jegyzői állásra a képviselő tes-
tület Czukkerné dr. Pintér Erzsébet volt al-
jegyzőt választotta meg jegyzőnek. P. Gy. 
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A polgármester és a képviselők fogadóórái
Név Telefonszám, e-mail cím Fogadóóra helye Fogadóóra ideje
Solymosi Sándor 
polgármester

06-28-507-133 Polgármesteri Hivatal minden páros hét hétfőjén 
16-18 között

1-es körzet
Zsiák Péter     

06-30-748-2027, 06-20-667-7027 
zsiakpeterpal@fidesz.hu

Polgármesteri Hivatal előre egyeztetett időpontban

2-es körzet
Uvacsek Csaba

06-30-921-7573 Eperjesi út 5. közös 
képviselői iroda

előre egyeztetett időpontban

3-as körzet 
Juhász István

06-30-948-3424 Polgármesteri Hivatal előre egyeztetett időpontban

5-ös körzet Méhesné 
Horváth Erika

06-20-339-0034 Polgármesteri Hivatal előre egyeztetett időpontban

6-os körzet 
ifj. Juhász István

06-30-612-3234 Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási időben, előre 
egyeztetett időpontban

7-es körzet 
Csaja János

06-20-620-4661 
natalia99@freemail.hu

Polgármesteri Hivatal előre egyeztetett időpont-
ban, testületi ülést követő 
csütörtökön 18-20 között

8-as körzet 
Zsiák Balázs

06-20-380-0044 
zsiakbalazs@fidesz.hu

Polgármesteri Hivatal előre egyeztetett időpontban, 
testületi ülést követő hétfői 
napon

Juszkó Ferenc 06-20-345-5443 
muskatli52@freemail.hu

Vasút u. 23. előre egyeztetett időpontban, 
minden hónap első hétfőjén

Márkus József 06-70-392-1417 
markus.jozsef@jobbik.hu

Polgármesteri Hivatal előre egyeztetett időpontban

Juhász József 06-20-975-4551 Polgármesteri Hivatal előre egyeztetett időpontban, 
testületi ülést követő kedden 
16-17 között

ifj. Juhász István, Solymosi Sándor és az új jegyző 
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet

Új jegyzője van Kistarcsának – Czukkerné dr. Pintér Erzsébet ( január 19.)

(rendkívüli testületi ülés jan.25.)

Február 25-én dönt Kerepes és Kistarcsa 
a Szilasvíz Kft. szolgáltatási díjairól

Solymosi Sándor polgármester kezdeményezte 
Kerepes és Kistarcsa közös testületi ülését. Erre 
azért volt szükség, mert a Szilasvíz Kft. szolgálta-
tási díjait a két településen egyformán kell kialakí-
tani. A rendkívüli ülésen jelen volt Kerepesről 10 
képviselő, Kistarcsáról 9 képviselő, Rapavi József 
a Szilasvíz Kft. Felügyelő Bizottságának elnöke, 
Horváth Csaba a Szilasvíz Kft. ügyvezetője és Fogd 
Mária a Szilasvíz Kft.könyvelője.  

Az előterjesztés szerint a lakossági ivóvíz árát 
269 Ft-ról 294 Ft-ra emelnék, a közületeknek 461 Ft-
ról 492 Ft-ra  változna a víz m3-nek díja. A lakossági 
csatornad íj 294 Ft-ról 352 Ft-ra növekedne, a közü-
leteknél  493 Ft-ról 592 Ft-ra változna a díj mértéke.

Hosszas vita után Solymosi Sándor azt javasolta, 
hogy a Szilasvíz Kft. Felügyelő Bizottsága készítsen 
összefoglaló jelentést a Kft. gazdálkodásáról 2011. 
február 15-ig. Az összefoglaló jelentés ismeretében 
– Kistarcsa és Kerepes Képviselő-testülete - 2011. 
február 22-én 17.00 órakor egy újabb közös ülésen  
döntsön a díjemelés mértékéről.
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Kistarcsa 2011-es költségvetési főösszege 1 milliárd 927 millió forint
A következő tanévtől tervezik összevonni a Kölcsey Általános Iskolát 

a Szent István Általános Iskolával 

A február 16-ára meghirdetett testületi ülé-
sen Solymosi Sándor polgármester 31 napi-
rendi pontra tett javaslatot. 
- Elfogadták a 2011-es költségvetési rende-
letet - Nem terveznek hitelfelvételt
A kiadások és a bevételek együttes főösz-
szege 1 milliárd 927 millió 585 ezer forint. 
Solymosi Sándor elmondta, hogy a 2011. 
évi költségvetés egyensúlyának biztosí-
tásához nem kell külső hitelt felvennie az 
önkormányzatnak. A kiadási és a bevéte-
li oldal között – minimális - 29 millió 378 
ezer Ft eltérés keletkezett, de ezt az előző 
évekről származó pénzmaradványból ki 
tudják egyenlíteni. Jó hír, hogy fejleszté-
si kiadásokra, vagyis beruházásokra idén 
490 millió forintot tudnak költeni. Viszont 
a teljes költségvetés 73%-át (1 milliárd 412 
millió 385 ezer Ft) működésre fordítják. A 
költségvetés alapján a kötelező alapellátási 
feladatok 2011-ben sem kerülnek veszélybe, 
sőt olyan juttatásokat is tudnak biztosítani 
Kistarcsán, ami a környékbeli önkormány-
zatok egy részénél szóba se jöhetett. Ilyen 
pl. a közalkalmazottak részére a 8 000 Ft/
hó/fő értékhatárig megállapított melegétke-
zés, vagy melegétkezési utalvány. A kultu-
rális és sport szervezetek 8 millió Ft, a pol-
gárőrség 600 ezer Ft, a rendőrség 500 ezer 
Ft, a Kistarcsai Kulturális Egyesület 1 millió 
550 ezer Ft, a Pannónia Néptáncegyüttes 
1millió 900 ezer Ft, az egyházak pedig 300 
ezer Ft támogatást kapnak. Idén is kiadják a 
díszpolgári, a Köz-szolgálatáért, és a „Tiszta 
Udvar rendes ház” címet. 
A Szlovák és a Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat 209,5-209,5 ezer forint éves állami 
támogatásban részesül.
- Megszavazták a Március 15-i ünnepség 
lebonyolítási rendjét
A Közművelődési, Közoktatási és Sport Bi-
zottság javaslatára az ünnepi műsorban a 
Civil-Háznál a Szent István Alapfokú Művé-
szet Oktatási Intézmény fúvós zenekara és a 
Kéknefelejcs Népdalkör működik közre, a 
Csigaházban pedig a Flór Ferenc Középis-
kola tanulói szerepelnek. Ünnepi beszédet 
mond Solymosi Sándor polgármester.
A városgazdálkodási feladatok elvégzésre 
nonprofit kft-ét hoztak létre
Kistarcsán a városgazdálkodási feladatok, 
települési hulladékkezelés, köztisztasági 
feladatok, utak, hidak fenntartási feladatai, 
valamint egyéb közszolgáltatási feladatok 
elvégzésére nonprofit gazdasági társasá-
got hoztak létre. A társaság hivatalos neve: 
Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit Kft. 
A társaság ügyvezetőjének Navratil Istvánt 
nevezték ki.
Megkezdték a Kistarcsai Napok szerve-
zését 
Szilárdi László a Városi Művelődési, Sport-
központ és Könyvtár vezetője előterjeszté-

sében elmondta, hogy idén május 21-22-én 
szeretnék megrendezni a Kistarcsai Napo-
kat. A megnyitó május 20-án lenne.
A költségvetéstől függően szélesítenék a fel-
lépők körét, minél érdekesebb és országosan 
ismert produkciókat terveznek Kistarcsára 
hozni. A helyi fellépőket az előző évekhez 

képest csekélyebb mértékben szerepeltet-
nék. A kísérő programok struktúráját to-
vábbra is meghagynák. A KIKE-vel egyez-
tetve újítani szeretnének a kiállításokon, a 
kirakodó vásár színvonalát megemelnék. 
A szervezést a Városi Művelődési, Sport-
központ és Könyvtár bonyolítaná, a helyi 
közösségekkel együtt, a képviselő-testület 
részéről Ifj. Juhász István alpolgármester 
segítené a munkát.
Feladatfinanszírozási szakértő oktatási in-
tézmények összevonását és átszervezését 
javasolja 
Az önkormányzat feladatfinanszírozási 
vizsgálatot végeztetett az intézmények ha-
tékonyabb működtetése érdekében. A vizs-
gálat kiterjedt a Városi Óvodára, a Kölcsey 
Ferenc Általános Iskolára, a Szent István 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetok-
tatási Intézményre és a Kistarcsai Neve-
lési Tanácsadó és Humán Szolgáltatóra. A 
szakértő megállapította, hogy az iskoláknál 
jelentős a más településről felvett tanulók 
aránya. Az alsó tagozatban 86, a felső ta-
gozatban 111 más településről bejáró diák 
tanul a két általános iskolában. Jelenleg az 
önkormányzat 11 osztállyal több osztályt 
működtet. Az iskolák pedagógus létszáma 
a jelenlegi feladatellátáshoz mérten jogsze-
rű. A fenntartó a személyi állomány csök-
kentését csak az osztályok, csoportok szá-
mának csökkentésével együtt tudja elérni. 
Az óvodában a 18 csoportból 12 csoportban 
napi három óra átfedési idővel dolgoznak az 
óvónők a jogszabályban előírt 2 óra helyett, 
ami a fenntartónak többlet finanszírozást 
jelent. A szakértő azt javasolta a Képviselő-
testületnek, hogy a Kölcsey Ferenc Általá-

nos Iskolát és a Szent István Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt 
vonják össze. Az átszervezéssel és az össze-
vonással két év alatt közel 80 millió forintot 
takarítana meg az önkormányzat. A képvi-
selő-testület egy olyan határozatot fogadott 
el, melyben szándékát fejezi ki arról, hogy 

2011. 06. 30-án megszün-
teti a Kölcsey Ferenc Ál-
talános Iskolát és a Szent 
István Általános Iskola 
és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézményt és 
2011. 07. 01-vel a két in-
tézmény jogutódjaként 
egy többcélú, közös 
igazgatású intézményt 
hoz létre. Ehhez a dön-
téshez be kell szerez-
ni az Oktatási Hivatal 
által kijelölt független 
szakértő véleményét, a 
megyei önkormányzat 
fejlesztési tervre épített 
szakvéleményét, vala-

mint az iskolák alkalmazotti közösségének, 
iskolaszékének, szülői közösségének és di-
ákönkormányzatának véleményét.
Átépítik a meglévő szelektív hulladék-
gyűjtő szigetet és bevezetik a háztól törté-
nő szelektív hulladékgyűjtést
A tervek szerint a szelektív gyűjtést zsákok-
kal oldják meg Kistarcsán. Ezt a módszert 
még ebben az évben bevezetik, a lakosságot 
folyamatosan tájékozatják a változásokról. 
Az új módszerre, a hulladékgyűjtő ketrecek 
kiépítésére és a meglévő szelektív hulladék-
gyűjtő sziget átépítésére a fedezetet elkülö-
nítették a 2011. évi költségvetésben.
Zárt ülésen döntöttek az új aljegyzőről 
Mivel az előző hónapban Kistarcsa aljegy-
zőjét választották meg jegyzőnek, ezért az 
aljegyzői állásra pályázatot írtak ki. Márci-
us 1-től ezt a funkciót Hadnagy Zsolt tölti 
be, aki korábban Maglód alpolgármestere 
volt. Polgár

Hadnagy Zsolt az új aljegyző és Zámboriné Virág Zsuzsanna pénzügyi 
osztályvezető

Kerepesen mûködô konyhánk minden nap frissen készülô ételek 
kiszállítását vállalja.

Ingyenes házhoz szállítás! 
Meleg étkezési utalványt elfogadunk.

Áraink tartalmazzák a csomagolási költséget is.
Étlapunk megtekinthetô  

a www.fanietelfutar.hu címen.
Rendelését várjuk  

a 06-20-542-5605 
telefonszámon, vagy  

a rendeles@fanietelfutar.hu 
e-mail címen.

FÁNI ÉTELFUTÁR
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Az ivóvízminőség-javító beruházás várhatóan 2014-ben fejeződik be
Interjú Zsiák Péter képviselővel, pályázati és közbeszerzési tanácsnokkal a Társulási Tanács elnökével

Kistarcsa Város Önkormányzata és Kerepes Nagyközség Önkormányzata a KEOP-7.1.3.0/09 ivóvízminőség-javító pályázaton 2010. 
március 3-án  az 1.047.555.000,- Ft összköltségű projekt megvalósításához 883.196.750,- Ft KEOP támogatást nyert. A program 
előkészítése 2010. májusában indult és 2011. júniusig tart. A projekt kétütemű, végleges megvalósítása várhatóan 2014 júniusá-
ban fejeződik be. A pályázat lebonyolítására társulást hoztak létre, amelynek a legfőbb célja, hogy az önkormányzatok közösen, 
hatékonyan lépjenek fel a településeken szolgáltatott ivóvíz minőségének javításáért, valamint az ennek megvalósítását szolgáló 
közös pénzalap létrehozásáért. A Társulási Tanács elnöke 2009 decembere óta Zsiák Péter kistarcsai képviselő, akit a választások 
után pályázati és közbeszerzési  tanácsnok neveztek ki. A társulás tagjai pedig ifj. Juhász István alpolgármester, Zsiák Balázs 
frakcióvezető és Franka Tibor kerepesi polgármester.

Nagy volt az öröm tavaly tavasszal, ami-
kor megnyerte a két település a 883 millió 
forintot. A nyertes pályázatot Kerepesen 
az önkormányzati választási időszakban 
próbálták saját sikerüknek beállítani. 
Ezt leszámítva szép csendesen történtek 
és történnek a dolgok. Milyen előzményei 
voltak ennek a közös pályázatnak?
Az előzményekről csak annyit, hogy az 
eredeti kiírás szerint a pályázat beadásá-
hoz a két tulajdonos önkormányzatnak – 
Kerepesnek és Kistarcsának – meg kellett 
állapodnia. Mivel Kerepes nem nagyon 
akart ebben a dologban vezető szerepet 
betölteni, ezért a SzilasViz Kft. írta meg a 
pályázatot, a pályázat kétfordulós. Franka 
Tibor polgármester ebben partner volt, így 
lett Kistarcsa ennek a pályázatnak a gesz-
tora. Mivel közös ügyről volt szó, ezért 
2009. év vége felé létrehoztuk az Önkor-
mányzati Társulást. A gesztori cím lénye-
ge, hogy Kistarcsa viszi a hátán a projekt 
feladatait. A megítélt összeg, jelentős ré-
sze akkor jár az Önkormányzati Társulás-
nak, ha minden feltételt teljesítünk az első 
ütemben. Kerepes polgármestere a válasz-
tások idején valóban azt próbálta elhitetni 
az emberekkel, hogy ez az ő sikerük, de 
egy társulási ülésen fi gyelmeztettük, hogy 
ez közös ügy és egyik önkormányzat sem 
beszélhet róla sajátjaként.
Kerepesen lassan kezelhetetlenné válik az 
adósság kezelése. Mi történik akkor, ha 
társult település fi zetésképtelenné válik?
Az Önkormányzati Társulás megalakítá-
sakor erre külön nyilatkoztunk, ezért az 

önrészek arányában tar-
talékolni kellett a pénzt. 
Tehát ez elméletileg nem 
fordulhat elő.
Mi az ivóvízminőség-ja-
vító program elsődleges 
célja?
A program elsődleges 
célja az ivóvíz-minőség 
javítása, vagyis az ivóvíz 
Európai Unió által előírt 
határértékeinek való meg-
feleltetése és ezzel a csecse-
mővíz problematikájának 
megszüntetése. Emellett a 
program lehetőséget nyújt 
az elavult vízvezeték 
megújítására és új vezeték 

kiépítésre, ezenkívül nyomásfokozót lehet 
majd beépíteni. Kerepesen két új gerincve-
zetéket építhetünk ki, így megszüntethet-
jük a magasabban lévő területek vízellátási 
gondjait. A rendszer elavultságának oka, 
hogy az 1970-es évek óta nehezen megol-
dott a karbantartási és felújítási munkála-
tok fi nanszírozása, továbbá a két település 
lélekszáma megduplázódott, így jelentősen 
megnövekedett a térség vízfogyasztása. A 
beruházásban bővíthetjük a vízműtelep 
kapacitását és megvalósulhat egy víztisz-
tító megépítése is, így a kútjaink vize nem 
közvetlenül kerül majd a rendszerbe. Víz-
kapacitás bővítésére is lesz lehetőségünk, 
hiszen a volt Fésüsfonó területén lévő ku-
takat ráköthetjük a hálózatra. Kerepesen 
négy évvel ezelőtt fúrtak egy kutat, de nem 
lehetett üzembe helyezni, most erre is lesz 
pénzünk. Ha ezt sikerül megvalósítanunk, 

akkor nem kell drágán vizet vennünk. Eze-
ket a több évtizede fennálló problémákat 
csak Európai Uniós támogatással tudjuk 
megszüntetni, ugyanis egy ilyen méretű 
beruházást önerőből nem lennénk képesek 
megvalósítani.
Most hol tartanak? 
Jelenleg a program előkészítése folyik, ami 
magában foglalja a tervek, egy részletes 
megvalósíthatósági tanulmány elkészíté-
sét, a program nyilvánosságának biztosítá-
sát, valamint a költségek részletes elemzé-
sét, a tervek részletezését és pontosítását és 
az érintett területek tulajdoni rendezését. 
Ez nem annyira látványos szakasza a pá-
lyázatnak Az első ütem munkáját nagyjá-
ból megfelezte az önkormányzati válasz-
tás. Szerencsére az új testületek fennakadás 
nélkül vették át a feladatokat. Jelenleg több 
szakértői csoport dolgozik az anyagokon. 
A BKV mellett a Nemzeti Vagyonkezelővel 
kell egyeztetni, be kell szerezni az enge-
délyeket. Az én tanácsnoki kinevezésem 
is ezt segítené. Fontos megjegyezni, hogy 
a második ütemhez az első ütemben meg-
valósult feladatokat összegezve kell beadni 
egy újabb pályázat formájában. A legfonto-
sabb célunk: a második fordulót meg kell 
nyernünk. 
Mi a feladatok ütemezése?
Ténylegesen akkor tudunk erre a feladat-
ra szerződni, amikor a második fordulót 
megnyerjük. Ez 2012-ben várható. Terve-
ink szerint a rekonstrukciókkal 2012-ig, a 
vízminőségi beruházásokkal 2012 és 2013 
között, a teljes beruházással pedig 2014 vé-
géig végzünk. 

P.Gy.

Zsiák Péter tanácsnok

  AKCIÓS háztartási szemetes kuka 4.900 Ft-tól 
     Házhozszállítva/Kistarcsa,Kerepes,Szilasliget/

         50 l-es szürke 4.900.-
 110 l-es  szürke 6.900.-
 120 l-es kerekes 8.900.-
 240 l-es kerekes 12.900.-

Tel.: (06-30) 9341-081

     Házhozszállítva/Kistarcsa,Kerepes,Szilasliget/

         

 110 l-es  szürke 
 120 l-es kerekes 
 240 l-es kerekes 
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Pingvinek 1/a.

Méhecske

A Flór Ferenc Középiskola tantermei ja-
nuár 22-én, szombaton ismét megteltek fel-
vételiző gyermekekkel. Az idén 120 végzős 
általános iskolás diák 7 tanteremben írta 
meg a központi felvételi dolgo-
zatát.

Az Oktatási Minisztérium 
2004-ben indította útjára a közép-
iskolába jelentkezők részére az 
országosan egységes rendszerű 
felvételiztetést. Intézményünk: a 
Flór Ferenc Egészségügyi Szak-
középiskola és Gimnázium már 
az első alkalommal bekapcsoló-
dott az országos munkába, azóta 
minden évben 120-140 diák írja 
a központi írásbeli dolgozatokat 
iskolánkban.

A tanulók magyar nyelv és iro-
dalom tantárgyból, valamint ma-
tematikából töltöttek ki egy-egy 
feladatlapot.

Kollégáim rutinosan végezték munká-
jukat, irányításukkal minden diák időben 
megtalálta a számára kijelölt teremben a 
helyét. A feladatlapok kiosztása előtt tájé-
koztatót kaptak a dolgozatírás menetéről, 

szabályairól. Pontosan 10 órakor minden 
tanteremben elkezdődött a munka. 45 perc 
állt a tanulók rendelkezésére a válaszok 
megadására. 15 perc szünet után a mate-

matika feladatok kerültek sorra. A dolgo-
zatírás rendben lezajlott, szabálytalanság 
nem történt.

Az elkészült dolgozatokat, országosan 
egységes javítókulcs alapján a középis-

kola tanárai értékelték, pontozták. Az itt 
szerzett pontokat, hivatalos formátumú 
eredménylapon viszik a gyerekek az ál-
taluk választott középiskolába, a felvételi 

eljárás részeként.
A felvételhez szükséges továb-

bi pontokat az általános iskolai 
tantárgyi jegyek, illetve a közép-
iskolák által előírt szóbeli elbe-
szélgetések alapján lehet hozzá-
gyűjteni.

A Flór Ferenc Egészségügyi 
Szakközépiskola és Gimnázium a 
felvételi jelentkezési lapok beadá-
sát követően 2011. március 8-án, 
9-én és 10-én várja a 8-os diáko-
kat felvételi beszélgetésre. A pon-
tos időpontról értesítést nem kül-
dünk, iskolánk honlapján - www.
flor.sulinet.hu  - jelentetjük meg a  
névszerinti beosztást.

Minden kedves felvételiző di-
áknak sok sikert és szerencsét kívánunk to-
vábbtanulási terveinek megvalósulásához! 

Dr. Lukács Ferencné
A Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és 

Gimnázium  igazgatója

Megírták a 8. osztályosok a központi felvételi dolgozataikat

Heteken át nagy izgalommal készültünk iskolánk egyik leglát-
ványosabb és egyben legtöbbeket megmozgató rendezvényére, a 
Farsangra. Tanítók, diákok és szülők mindent megtettek a siker 
érdekében.

Az alsósok jelmezbálja február 
11-én volt. A délutánt hagyomá-
nyosan az osztályok felvonu-
lásával nyitottuk meg. Minden 
osztály előadott egy-egy jelme-
zes produkciót, az 1. a osztályo-
sok pingvinek voltak, az 1. b-sek 
a Hupikék törpikék zenéjére 
adtak elő egy kis jelenetet, az 
1. c-sektől a kacsatáncot láthat-

tuk. A 2. a osztály tanítója Szörnyella de Frász jelmezében terelget-
te a kiskutyákat, a 2. b-sektől cirkuszi mutatványokat láthattunk. 
Ezt követően a 3. a osztály táncolt, mint Ali baba és a 40 rabló. 
A 3. b-sektől hagyományos farsangolást láthattunk, a 3. c osztály 
pedig egy virágos rétet varázsolt a színpadra. A 4. a osztály a Légy 
jó mindhalálig című műből adott elő egy zenés részletet, melyben 
megcsodálhattuk napközis tanítójuk, Bertáné Várkuti Melinda és 
tanítványa, Sepsi Boglárka szívet melengető, gyönyörű szólóját. 
Végezetül a sportos 4. b osztály a 2020-as magyar olimpia csapatát 
elevenítette meg a színpadon. A zsűrinek nehéz dolga volt. A sok 
ötletes, szépen kivitelezett 
jelmez közül ki kellett vá-
lasztaniuk a legjobbakat. 
A díjazottak a Ludas Matyi, 
a súlyemelő, a darázs, a tor-
ta és a Nagy ho-ho-ho hor-
gász voltak.

A jelmezes felvonulást kö-
vetően a színpadon Villám 
Vera tanítványai táncoltak, 
a gyerekek vásárolhattak 

zsákbamacskát, horgászhattak aján-
dékokért, a kaszinóban társasjáté-
kozhattak, a legkisebbeket pedig 
játszóház fogadta. A limbóláz min-
denkit a táncparkettre csábított, így 
gyorsan repült az idő az eredmény-
hirdetésig és a tombolasorsolásig.

Nagy várakozás előzte meg a 
felsős osztályok bálját is, melyet 
másnap, február 12-én a nyolcadikosok keringője nyitott meg. 
Rokonok, barátok, tanárok és diákok csodálattal nézték végig a 
bájos produkciót. Idén is látványos koreográfiával kápráztatott el 
bennünket Szabó Vivien, volt tanítványunk. A lányok gyönyörű 
ruhái pedig Sibak Sándorné, Olgi néni ügyes kezeit dicsérték. Az 
este programját színesítette a karaoke, a jóslás, a Valentin napi 
üzenetek kézbesítése és a Tűzmadarak produkciója. Idén is volt 
szívkirály és szívkirálynő választás, a tombolasorsoláson pedig 
hasznos ajándékokat lehetett nyerni. 

A büfében 
mindkét napon 
szülők szorgos-
kodtak, a sok 
munkáért kö-
szönettel taro-
zunk nekik.

Reméljük ez 
a két szép dél-
után maradan-
dó emlék lesz 
mindenki szá-
mára! 

Némethné Bertalan Katalin
Diákönkormányzatot segítő pedagógus

Farsang a Szent István Iskolában

A felsősök keringője

Flór Ferenc Középiskola
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Iskolánk alsó tagozata február 11-én tartotta farsangi bálját. A fa-
liújság, már hetekkel korábban figyelmeztetett bennünket, hogy 
itt az ideje a készülődésnek. A család apraja, nagyja törte a fe-
jét, milyen jelmez kerüljön a gyermekre. Kutattak az interneten, 
munkatársaktól, más iskolába járó gyerektől kérdezősködtek. Így 

voltunk ezzel mi is, mert valami 
újat szerettünk volna. A választá-
sunk a mérges gombára esett. El-
árulom, annyiból könnyű dolgom 
volt, hogy anyukám varrónő. Es-
ténként csattogott az olló, zakatolt 
a varrógép. Feláldoztunk egy le-
pedőt a törzsének, piros anyagot 
vettünk a kalapjának, alatta pe-
dig fekete karton tartotta. Büszke 
voltam, mert mindenki megnézte, 
megtapogatta, s megdicsérte a jel-
mezem. De rajtam kívül még na-
gyon sok ötletes jelmez volt. Cicák, 

nyuszik, emeletes torta, boszorkányok, állólámpa, Túró Rudi, 
Irma és Vilma Frédi Béni autójával és még sorolhatnám. Nagyon 

ötletes volt a Fából faragott királyfi jelmeze. A téli tüzelőnek be-
készített farönkök lehullott kérgéből ké-
szült a ruha és a korona.

Amíg a zsűri tanakodott játékos ve-
télkedőt tartottunk. Volt fánkevő-, cit-
romevő verseny, tánc seprűvel. A zsűri 
nagyvonalúan közel ötven jelmezest 
jutalmazott. A két fődíjat- az Illés cuk-
rászda tortáit - Sebők Robi a 3.b, és Szabó 
Renáta a 3.a osztályból kapta.

A büfében volt szendvics és az anyu-
kák, nagymamák által sütött finomabb-
nál finomabb sütemények. A bált a tom-
bolahúzás zárta. Rengeteg nyeremény 
talált gazdára. Akinek mégsem volt sze-
rencséje az vigaszdíjat kapott. 

Köszönjük tanítóinknak, hogy a taní-
táson kívül gyakran szerveznek nekünk 
egyéb programot, ahol szívesen veszünk részt és jól érezzük ma-
gunkat.

Az aló tagozatos tanulók nevében: Katona Brigitta 3.b

Beszélni nehéz… de nem lehetetlen
A Kölcsey Ferenc Általános Iskola sikere a Kazinczy szépkiejtési verseny megyei döntőjében

Péchy Blanka (1894-1988) szellemében, az ő felejthetetlen rádiós műsorának címét felidézve rendeztük meg az országos kiírású „Ka-
zinczy” szépkiejtési verseny iskolai fordulóját. A megmérettetésre vállalkozó gyerekek először egy ismert és gyakorolt szöveget 
olvastak fel, majd egy ismeretlen szöveggel kellett megbirkózniuk. A zsűri a versenykiírásnak megfelelő  szempontrendszer alapján 
a következő tanulóinkat díjazta ill. juttatta tovább a megyei fordulóra:  5-6. évfolyam: Varga Dorka 5.c (I. hely) és Vincze Milán 5.b (II. 
hely) ; 7-8.évfolyam:  Hercz Tamás 7.b (I. hely),  Penke Melinda 7.a (II. hely)  és Ferdinandy Sándor  7.b (II. hely).

A megyei versenynek helyet biztosító aszódi helyszínen, a Csengey Gusztáv Általános Iskolában kellő respektussal fogadták lelkes 
csapatunkat, mert szinte nem múlt úgy el év, hogy valamilyen trófeát ne hoztunk volna el. A várakozásoknak megfelelően a rendkí-
vül erős mezőnyben az idén is „kölcseys” siker született. Liska Gyuláné, Vali néni tanítványai kulturált, szép artikulációjú kiejtésükkel, 
pontos és hiteles, a szöveget értő, hibátlan technikájú felolvasásukkal meggyőzték a Pécsi Ildikó Kossuth-díjas színművész által veze-
tett zsűrit: Penke Melinda második lett, s hogy teljes legyen az örömünk, Ferdinandy Sándor 7.b osztályos tanulót találták a legjobbnak, 
s érdemesnek arra, hogy képviselje megyénket az országos döntőben. 

Gratulálunk Ferdinandy „Sanyának” és felkészítőjének, Liska Gyulánénak, Vali néninek! Kívánunk nekik jó felkészülést és a tavalyihoz 
hasonló sikeres helytállást országos szinten is.  Humán Munkaközösség

A farsangi szokások, a hangulat, már egész 
hónapban jelen volt a mindennapjainkban. 
Környezetismereti foglalkozás ke-
retein belül képeket nézegettünk, 
és beszélgettünk a magyar tájak far-
sangi hagyományairól, népszoká-
sairól. A mese, most egy népmonda 
volt: A mohácsi ördögökről (innen 
származtatják a hagyományos tél 
végén rendezett busójárást) A vizu-
ális nevelés foglalkozás keretein be-
lül elkészítettük csoportszobánk dí-
szeit (sajtos dobozokból bohócokat, 
álarcokat díszítettünk, s tél elűzését 
segítő zörgő dobokat) Versnek kán-
táló stílusú télkergető mondókát 
tanultunk Sarkady Sándortól. Az 
ének foglalkozásokon csörgö-zörgő 
hangszerekkel kísérve vicces énekeket 
daloltunk. A mozgásos játékokról sem fe-
ledkeztünk el : az „összeragad a gombóc” 

játékkal a testrészeket gyakorolhatták a 
gyerekek. Elérkezett a mulatság napja. 

A szülők is sokat készültek, hogy gyerme-
keik jól érezzék magukat ezen a napon. A 
jelmezekről ők gondoskodtak, süteményt 

és tortát készítettek a zsákbamacskához és 
a versenyjátékokhoz szükséges anyagokat 

összegyűjtötték és felajánlották a 
csoportnak. A reggeli után öltöz-
tünk a jelmezekbe, a kiscsoporto-
soknak ez az élmény még eléggé 
vegyes érzelmeket váltott ki, de kis 
idő elteltével már ők is vidáman 
versengtek a nyereményekért. Kör-
be ültünk s mindenki bemutatko-
zott, megcsodáltuk az öltözékeket, 
majd versekkel, énekekkel köszön-
töttük a farsang napját. A mulatság 
egy székfoglalós tánccal kezdő-
dött, majd a zsákbamacska után, 
csokievő verseny következett, lufi 
fújás, majd ezek kipukkasztása. Pá-
ros táncverseny és vonatozás zárta 

a délelőttöt. A farsangi időszakot a hagyo-
mányos kiszebáb égetéssel zárjuk majd.
 Csuvarszki Pálné

Itt a farsang, áll(t) a bál!

Farsang a Tulipán csoportban

Szabó Renáta 3/a.
Sebők Robi 3/b.

Óvoda
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Február 11-e a betegek világnapja. II. János Pál pápa 1992-ben ren-
delte el, hogy február 11-e a Betegek Világnapja legyen. A szent 
életű pápa a betegek és a szenvedők pápája is volt. 

A világegyházi szinten minden évben február 11-én, a lourdes-i 
Szűzanya emléknapján, más és más világrészen emlékeznek meg 
a betegek világnapjáról. 2001-ben Sydneyben került sor az ünne-
pélyes szertartásokra, 2002-ben az indiai Vailankanni kegyhe-
lyen, 2003-ban a washingtoni Szeplőtelen Fogantatás szentélyben, 
2004-ben Európában volt. Ebből az alkalomból az egészségügyi 
tanács meghívta a Lourdes-ba minden európai nemzet püspöki 
karának elnökét és egészségügyi felelősét. A meghívást kiterjesz-
tették a világ többi püspökeire is. A háromnapos ünnep program-
ja a következő volt: az első napot lelkipásztori, a másodikat teoló-
giai kérdéseknek szentelték, a harmadik napon pedig a liturgikus 
szertartás állt a középpontban. 

A világnap célja, hogy Isten egész népe kellő fi gyelmet szen-
teljen a betegeknek, segítse elő a szenvedők megértését. Jézus a 
betegek barátja és gyógyítója mondta: „nem az egészségesnek kel 
az orvos, hanem a betegeknek.”

Az orvosoknak, az ápolóknak, és a betegnek, mit jelent ez a ne-
vezetes nap? A Betegek Világnapja megünneplésével az egyház 
kifejezi háláját és elismerését az orvosoknak, az egészségügy te-
rületén dolgozóknak, és mindazoknak, akik nagylelkűen foglal-
koznak a betegekkel, szenvedőkkel. A szenvedés, a betegség el-
választhatatlan az ember földi életétől. A betegség a mai világban 
sokkal inkább jelen van, mint évtizedekkel ezelőtt. Az új betegsé-
gek nagyon súlyos tünetek formájában jelentkeznek. Ezek a bajok 
nagy fájdalmakat okoznak az emberek életében, ilyen pl. az AIDS, 
vagy a kábítószer függőség. Ezek olyan betegségek, melyekkel 
szemben minden segítséget meg kell adni a függőségekben le-
vőknek. A betegség olyan állapot, amikor az ember kiszolgáltatott 
helyzetbe, legtöbb törődésre és odafi gyelésre szorul.

Az Egészségügyi Világszervezet nemcsak egészségről, hanem 
testi, lelki és társadalmi jólétről beszél. Ez szépen meghatáro-

zott program, de tartalmilag megfelelünk-e ennek az elvárásnak. 
A beteg megkapja a gyógyításhoz szükséges legjobb kezelést. Fi-
zet, vagy a biztosító fi zet, aztán elmegy, és talán az egészségügy-
ben soha többet nem látják. Hogy meggyógyult-e testileg, vagy 
kapott-e lelki, társadalmi segítést azt nem lehet tudni. A beteg 
gyógyítása sokkal szélesebb feladatot jelent. Ehhez viszont sokkal 
több szakember kell, és sokkal több anyagi ráfordítás.

Az orvosok és az egészségügyben dolgozók, főként az ápolók 
munkájához hozzátartozik, hogy személyes kapcsolatot tudjanak 
kialakítani a betegekkel. Ehhez hozzátartozik a megismerés, a bá-
torítás, az együttérzés. Tudatosítani a betegben azt a gondolatot, 
hogy a gyógyító munkájuk eredményre fog vezetni. A gyógyulás 
az orvos és a beteg együttműködésének eredménye. A gyógyulás 
lelki munkát is kíván mind az orvos, mind a beteg részéről. Ezek 
pedig a következők: megértés, odafi gyelés, együttérzés, megbe-
szélés. A rohanó világban ezekre kevés idő jut. Az orvosok agyon-
terhelése miatt, a „gyógyító beszélgetésre” nem jut idő, energia. 
Az élet ajándék, melyet nem lehet megismételni. Az ember en-
nek az ajándéknak csak kezelője és őrzője. Ezt a megdönthetetlen 
igazságot hangsúlyozni kell. A tudománynak és az újabb orvo-
si technikának az legyen a célja, hogy jobbítsák az ember életét. 
Alapvető követelmény, hogy az életet védeni, oltalmazni kell fo-
gantatásának első pillanatától kezdve a természetes haláláig. 

A társadalomban szükség van arra, hogy a fi zikális szenvedé-
sen túl, lelki szenvedésekkel, a magánnyal is törődjenek. A beteg, 
elesett embert ne tekintsék fárasztó tehernek. A látogatás, a be-
szélgetés reményt ad a jövőre. 

Napjainkban jelentős változások történnek. Gondoljunk azok-
ra, akik életüket a gyógyításnak szentelték, olyan munkát látnak 
el, amivel segítik a kiszolgáltatottak életét, jobbítását.  A betegek 
gyógyításában, ellátásukban, végtelenül nagy szolgálatot tesznek 
az emberek javára. „Az ember letűnik az élet színpadáról, de tettei 
fennmaradnak… a jók az utókor hálás emlékében fognak élni.” 
(Vasvári Pál) Somlai József ny. plébános

 Hitélet – Katolikus A Betegek Világnapja

2011. március 3. Kozma Éva: Látogatás a kivik földjén 
2011. március 10. Pagett János H.: A reformkor világa
2011. március 17. Bangó Aliz: Huculok nyomában
2011. március 24. Juszkó Ferenc: Tavaszi teendők a kertben
2011. március 31. Kabai Péter: Dilemmák az oktatásban
A Deáktanya előadásait a Civilház (Széchenyi út 33.) közösségi termében tart-
ja. Az előadások csütörtökönként este 7 órakor kezdődnek, időtartamuk kb. 1 óra. 
A klubestek ideje: csütörtökön este 7-10 óráig. A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai 
nyitottak, azokat bárki térítésmentesen látogathatja. KIKE

Deáktanya programjai

A kistarcsai Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Diákszínjátszó Köre

2011. március 9-én és 10-én 19 órai kezdettel 
az iskola Eperjesi utca 19. szám alatti épületének tornatermében bemutatja:

HANS CHRISTIAN ANDERSEN-HANNELORE MÖLLER-DR. PATKÓS JÓZSEF:

A KISKONDÁS
című egyfelvonásos mesejátékát.

SZEREPLŐK:

CSÁSZÁR……..Galkó Balázs
Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkereszttel, valamint 

Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikereszttel kitüntetett színész

Rózsa herceg……………….Karsai Ármin Táncosnő…………Szabó Szende 
Rózsaszáj hercegkisasszony..Bertalan Adrienn Követ……………..Juhász Benedek
Főudvarmesternő……….....Sárközi Enikő Trombitás………...Fehér Ilona
Főravasz udvari tanácsos....Vágány Attila 1.Alabárdos………Hegedüs Mátyás
Durci………………………..Tóth Eszter 2.Alabárdos………Pető László
Malacmama………………...Spissu Anita 1.Udvarhölgy……..Berta Zsófi a
1.malac……………………...Kovács Lili 2.Udvarhölgy……..Ivácson Bernadett
2.malac……………………...Kopik Bálint 3.Udvarhölgy……..Sepsi Boglárka
3.malac……………………...Hegedüs Boldizsár 4.Udvarhölgy……..Dankovics Dorina
4.malac……………………...Farkas Elizabeth 5.Udvarhölgy……..Bakon Réka
Erőművész………………….Vass Lajos 6.Udvarhölgy……..Sepsi Hajnalka

Közreműködik: Botrágyiné Virágh Orsolya vezetésével a Zeneiskola Fuvolazenekara

A táncokat betanította: Hegedüsné Csák Mónika, Matzner Gábor, Zbinyovszki Zsuzsanna
Fény- és hangtechnika: Botrágyi Károly, Zágoni Szabó Eszter, Vastag Tamás

Díszlet: Virányi Gergely, ifj. Szepesi László, Hegedüs Sándor
Kellékes: Székely Andrea

Jelmez: Siető Csilla
Fotó: Gacsályi Ádám

További segítők: a tantestület tagjai

Rendezte: 
Dr. Patkós József

A produkció támogatói:
Adamcsek József, Szamosi Tibor, Pestor Biztonsági Kft, 
Kiss Excenter Kft, a szereplők szülei, Li-ION Kft (www.li-ion.hu)

VIII. Amatőr, felnőtt vízilabda-torna

II.háziverseny
2011.március 26.
szombat 13.00 óra

Helyszín: Kistarcsai Városi Tanuszoda

Cím: 2143 Kistarcsa Ifjúság tér 3.

Tel.: 06-28/470-293

Nevezési díj: 1 000,- Ft/fő 

Nevezési határidő:  2011. március 23. szerda

Vízilabda-torna
4 fő mezőnyjátékos + kapus
játékidő:

- fi úk 2x7 perc
- lányok 2x5 perc

 

Jelentkezni lehet:
személyesen vagy telefonon 
az uszoda pénztárában.

Karsai Ármin Galkó Balázs

Bertalan Adrienn

Malackák



mozAik  kistArcsAi hírAdó10

Pályázat „Tiszta udvar, rendes ház”címre
Tisztelt Kistarcsai Lakosok!
Kistarcsa Város Önkormányzata pályázatot ír ki „Tiszta udvar, rendes ház” cím adományozására.
A 2010-ben meghirdetett felhívásra értékes pályaművekkel jelentkeztek a helyi lakosok, ami azt 
mutatja, hogy van igény a szépen kialakított lakókörnyezet szélesebb körben történő elismerésére.
Emlékeztetőül a tavalyi győztes:
• Gurbi Zoltán, Arany J. utca 28/a.
Az alábbi pályázati felhívás részletesen tartalmazza az idei jelentkezés feltételeit, határidejét.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
„Tiszta udvar, rendes ház” cím adományozására

Kistarcsa Város Önkormányzatának Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő, 
valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottsága pályázatot 
hirdet a város szépítése, kulturált környezet kialakítása érdekében.
A cím adományozható annak az ingatlantulajdonosnak, illetve használónak:

•  akinek ingatlana és az azon található épület, kert, udvar megjelenésében harmoni-
kusan, esztétikusan illeszkedik a környezetébe, és

•  az ingatlan tulajdonosa/használója a településen található folyékony és szilárd 
kommunális hulladék kezelési közszolgáltatást igénybe veszi, valamint

• az ingatlan építési engedély alapján épült.

A beérkezett pályázatokra a Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő, valamint 
Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottság helyszíni szemrevé-
telezés után tesz javaslatot a cím adományozására vonatkozóan.
Pályázatot a pályázati lap kitöltésével az ingatlan tulajdonosa, vagy használója nyújthat be.
Pályázati lapot Kistarcsa város honlapjáról lehet letölteni, illetve a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálatán lehet kérni.
A pályázat benyújtására a pályázat megjelenésétől számított 30 napon belül van lehetőség 
a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.
A pályázatokat a pályázati határidő lejártát követően 60 napon belül a képviselő-testület 
bírálja el. A pályázatok közül két ingatlant díjaznak. Az ingatlanok egyike a 3-as főút 
jobboldalán, a másik pedig a baloldalán elhelyezkedő településrészről kerül kiválasztásra.
A díjazás „Tiszta udvar, rendes ház” feliratú, 20x30 cm méretű fémtábla és 100.000.- Ft 
összegű egyszeri pénzjutalom.
Az elismerést a település várossá avatásának évfordulóján megrendezendő ünnepségen 
adják át. A győztesek bekerülnek az önkormányzat lapjába  és a  város honlapjára. 

Kistarcsa, 2011. február
 Kistarcsa Város Önkormányzatának
 Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő, valamint
 Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottsága

Kistarcsán bevezetik a háztól tör-
ténő szelektív hulladékgyűjtést

A környezet védelme, és ezen belül a hulladé-
kok keletkezésének csökkentése, a hulladékok 
hasznosításának növelése általános cél az egész 
országban, és így városunkban is. A hulladé-
kok elkülönített (szelektív) gyűjtésére azért van 
nagy szükség, mert így csökkenthető a lerakóra 
szállítandó hulladék mennyisége, a hasznosít-
ható anyagok (papír, fém, műanyag) feldolgo-
zásra kerülnek, és ezzel a környezetvédelem 
szempontjából hatékony hulladékgazdálkodási 
rendszer jön létre.

A fentiekben foglalt célok elérése érdekében 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy bevezeti a háztól tör-
ténő szelektív hulladékgyűjtést. Ennek kereté-
ben a lakosoknak lehetőségük nyílik a papír, a 
műanyag és a fém hulladékokat elkülönítetten 
gyűjteni, amelyhez egységes gyűjtőzsákot biz-
tosítanak. A tervek szerint az így összegyűj-
tött hulladékot a szolgáltató havonta egy alka-
lommal szállítja el közvetlenül a házaktól. A 
társasházi övezetben lakók is be tudnak majd 
kapcsolódni a bevezetett rendszerbe, ehhez az 
Önkormányzat gondoskodik központi átmene-
ti gyűjtőpont kialakításáról.

Mivel jelenleg még kialakítás alatt áll ez a 
gyűjtési rendszer, a részletekről – azaz milyen 
típusú hulladékok gyűjthetők külön, mely na-
pokon történik az elszállítás stb. – a későbbi-
ekben, várhatóan a márciusi újságban fogjuk a 
lakosságot tájékoztatni.

Ezúton kérünk miden lakost, hogy csat-
lakozzon a szelektív hulladékgyűjtési rend-
szerhez, így védjük együtt környezetünket, 
és ezen belül elsősorban szűkebb városunk 
környezetét!

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-
testülete és Solymosi Sándor polgármester

304/2009.(XII.22.) Korm. rendelet 2. § (1) alapján a jármű tulajdonjogában bekö-
vetkezett változás bejelentését – a változástól számított 5 munkanapon belül – az 
eladó tulajdonos a tulajdonjog változásáról készült, teljes bizonyító erejű magánok-
irat (adásvételi szerződés) okmányirodában történő benyújtásával (megküldésé-
vel) teljesíti.
A jogszabály tételesen felsorolja, hogy mit kell tartalmaznia a szerződésnek, és azt is 
előírja, hogy nemcsak a tulajdonosváltozáskor, hanem az üzemben tartó személyé-
nek megváltozásakor is kötelező szerződést kötni. 
304/2009.(XII.22) Korm. rendelet 3. § szerint a jármű tulajdonjog változását igazoló 
teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi elemei a következők: 
Ø	a jogügylet ingyenes, vagy visszterhes jellegére történő utalás
Ø	jogügylet tárgyát képező járműazonosító (rendszám, alvázszám) és gyártmány adatai
Ø	a felek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve, születési helye és 

ideje, anyja születési családi és utóneve) a személyazonosságát igazoló okmány 
sorszám adata, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
megnevezése, képviselőjének adatai, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegy-
zék-, illetőleg nyilvántartási száma

Ø	a járműhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély és törzskönyv) sorszáma, az ok-
mányok átadásának, átvételének ténye, időpontja     

Ø	a járműnek a vevő birtokába kerülési időpontja
Ø	a jogügylet hatályba lépésének napja
Ø	a felek nyilatkozata, mely szerint mindkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét a 

közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog változás hatálybalépését követő, 
jogszabályban meghatározott határidőn belül

Ø	a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő be-
jegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve 
bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a könnyebb ügyintézés érdekében az okmányirodák 
honlapjain elérhetővé és letölthetővé tették az új előírásoknak megfelelő szerződés-
nyomtatványokat, de az okmányirodáknál személyesen is beszerezhetők. A nyomtat-
ványboltokban azokat a szerződéseket érdemes keresni, amelyek 2010. május 1. után 
készültek. A kormányzati portálról (www.magyarország.hu) is letölthetők a szerző-
désminták és részletesen tájékozódhatnak az ügyintézésről is.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a gépjárműadóról szóló 1991. 
évi LXXXII. törvény (továbbiakban: Gjt.) előírásai alapján a gépjárműadó kivetése 
a közúti közlekedési nyilvántartási szerv (Okmányiroda) adatszolgáltatása alapján 
történik az adózó lakhelye/székhelye szerinti illetékes önkormányzati adóhatóság-
nál. Fentiek alapján a gépjármű adásvételi szerződéseket az OKMÁNYIRODA 
RÉSZÉRE (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) KELL MEGKÜLDENI. Önkor-
mányzathoz benyújtott adásvételi szerződések alapján gépjárműadó megszűnteté-
sére nincs lehetőség!
Felhívjuk figyelmüket a Gjt. 2. § (5) bekezdésére, amennyiben a gépjármű eladása 
esetében az érintett felek (eladó és vevő) egyike sem tesz eleget a bejelentési köte-
lezettségének az Okmányiroda felé, akkor a gépjárműadó egész éves díja azt a 
felet terheli, akinek az adott év január 1. napján a gépjármű a tulajdonában volt.

Kistarcsa, 2011. január 31.
Tordasi Ildikó Adócsoport

GÉPJÁRMŰÁTÍRÁSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
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Tájékoztatás a közterületek rendjéről szóló rendelet felülvizsgálatáról
A közterületek rendjéről szóló 21/2005. (XII.16.) számú önkormányzati rendeletet a képviselő-testület 2011. február 16-i ülésén felülvizsgálta, amely-
nek eredményeképpen egy új rendeletet alkotott, amely 2011. március 1-jén lép hatályba. Érdemi változás a korábbi rendelethez képest, hogy a 
közterület-használatot nem hatósági engedélyezési jogviszonyként, hanem polgári jogi jogviszonyként szabályozza. A közterület-használatot for-
manyomtatványon kell előzetesen kérelmezni, az eljáráshoz illetékbélyeget nem kell leróni. Ezt követően közterület-használati megállapodásban 
szabályozzák a közterület-használatot.
A közterület-használati díjak, amelyek átlagosan 10%-kal emelkedtek, a következők:

- A közterületen önálló hirdető-berendezés, hirdetés elhelyezésére szolgáló felület: 1.000,- Ft/m²/hó.
- A közterületen építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék – építési engedélyhez nem kötött – létesítmények elhelyezésére: 

400,- Ft/m²/hó.
- A közterületen építési konténer elhelyezése: 2.800,- Ft/db/hó.
- Kiállítás, vásár, alkalmi vásár, portrérajzolás, utcai zenélés, sport- és kulturális rendezvények, továbbá mutatványos tevékenység céljára, a 

közterületen ünnepnapokon, (pl. karácsony, búcsú) és a helyi rendezvényeken (pl. Kistarcsai Napok) alkalmával a rendezvények színhelyén: 
1.100,- Ft/m²/nap.

- A közterületen végzett javító-, szolgáltató tevékenység esetén 200,- Ft/m²/nap.
- A közterületen játékfilm, tv-produkció és kereskedelmi célú felvételre: 1.100,- Ft/m²/nap.
- A közterületen elhelyezett vendéglátó előkert céljára: 1.100,- Ft/m²/hó.
- A közterületen göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra: 300,- Ft/m²/nap.
- A közterületen árusító fülke és üzletsor felállítása esetén: 700,- Ft/m²/hó.

A közutak, járdák nem közlekedési célú igénybevételének díjai:
- Építési munkaterület céljára: 170,- Ft/m²/nap.
- Egyéb célra: 15,- Ft/m²/nap.
- Teljes útlezárás bármely célból: 550,- Ft/m²/óra.

Bármely tarifa esetén a minimálisan fizetendő díj mértéke: 2.500,- Ft.
A tehergépjármű forgalomtól közúti jelzőtáblával védett övezetekbe, városrészekbe csak erre a célra kiadott behajtásra, s ezzel együtt korlátozott vá-
rakozásra jogosító engedéllyel lehet behajtani. Behajtási engedélyt formanyomtatványon – 2.200,- Ft-os illetékbélyeggel – lehet kérelmezni tárgyévre.
A lakosságot érintő köztisztasággal, zöldterülettel és közrenddel kapcsolatos fontosabb szabályokat az alábbiakban közöljük.
Köztisztaság, zöldterület
„4.§ (4) Az ingatlan tulajdonosa köteles 
a) az ingatlan határa és az úttest széle közötti területen (két ingatlan közötti gyalogos közlekedésre alkalmas, úttest nélküli terület vonatkozásában 
a két ingatlan közötti terület feléig tartó területen)
- a zöldfelületet gaztól, parlagfűtől és egyéb szennyeződésektől mentesíteni, a füvet kaszálni,
- a gyalogosforgalom biztosítása érdekében a járda vonalába lógó fák és bokrok metszését elvégezni a járda széleitől számított 2,5 méter magasság-
ban,
- nevelt fát, bokrot, cserjét úgy metszeni, hogy annak lombozata az úttest síkja és az úttest széleitől függőlegesen lefelé mért 4,5 méter magas tengely 
által bezárt űrszelvénybe ne lógjon be
b) az ingatlan határa és az úttest széle közötti területen hótól és egyéb szennyeződéstől a járdát mentesíteni,
c) az ingatlan előtt húzódó csapadékvíz-elvezető, szikkasztó árkot karban tartani, onnan a hordalékot és szemetet eltávolítani, kiemelni, gaztól és 
egyéb szennyeződéstől mentesíteni.
A vízelvezető árokból az árok és az úttest közti padkára kiemelt hordalékot (földet) bejelentést követően az Önkormányzat saját költségén elszállítja.
d) az ingatlanon található üzlethelyiséghez megváltott közterületen fekvő parkolóhelyet tisztán tartani, karbantartásáról gondoskodni illetve a 
parkolót bárki számára hozzáférhetően tartani.
(5) A közterületeken húzódó vízelvezető-, szikkasztó árkok és az úttest közötti területre, padkára lombos növényzetet (fát, bokrot, cserjét), virágot 
telepíteni és nevelni a szabad vízlefolyás biztosítása érdekében tilos.
(6) Az útkereszteződések beláthatósága védelmében a (4) bekezdés a.) pontjában meghatározott területen, amennyiben az ingatlan útkereszteződés-
ben fekszik, oly módon lehet bokrosítani, fásítani, hogy a kereszteződés metszéspontjaitól számított úttest szélén mért 15 méter hosszú, és az úttest 
szélétől az ingatlan irányába számított 2 méter szélességű sávban 70 cm-nél magasabb bokor, cserje nem ültethető és nevelhető, illetve fa oly módon 
nevelhető, hogy annak ágai, lombozata a földtől számított 2 méternél alacsonyabbra ne lógjon be.”
Közrend
„5.§ (1) A közterületen tilos 
a) a szemetelés, 
b) az elhelyezett kerti építmények, berendezések rendeltetésellenes használata, rongálása, helyükről elmozdítása, 
c) a virágok és dísznövények szedése, károsítása, a fák törzsét hirdetés-, ágait kötél vagy kábel rögzítésére használni, 
d) az élő növényt vagy annak részeit (virág, termés, lomb, törzs) begyűjteni, letörni, roncsolni, 
e) engedély nélkül hirdetést, falragaszt, plakátot elhelyezni,
f) a gépjárművek karosszériájának mosása,
g) az árusítás, kivéve az alkalmi és mozgó árusítás az egyes ünnepnapokon, pl. karácsony, búcsú és a helyi rendezvényeken, pl. Kistarcsai Napok 
alkalmával a rendezvények színhelyén.
(2) A közhasznú zöldterületen tilos 
a) az ott természetes körülmények között élő állatok bármely eszközzel történő zavarása, madárfészkek rongálása, 
b) járművel a zöldterületen és a járdán parkolni, közlekedni, 
c) sós homokot, sós homokkal leszórt havat zöldfelületre lerakni, 
d) a gyepfelültre letelepedni, illetve azon járni, kivéve az e célra kijelölt és felirattal jelzett területeket, 
e) közhasználatú zöldterületekre állatot bevinni, beengedni.
(3) Tilos a szeszesital fogyasztás:
a) a város közterületein, élelmiszereket, szeszesitalt, élvezeti cikkeket és közszükségleti cikkeket árusító üzletek, valamint munkahelyek előtt és kör-
nyékén, kivéve a vendéglátó egységek jogszerűen igénybe vett közterületeit (pl.: vendéglátó előkert), valamint 
az engedéllyel közterületen szervezett ünnepi, majális jellegű és más alkalmi rendezvényeken
b) a városi tömegközlekedési járműveken
c) a közönség számára nyitva álló középületekben, közösségi létesítményekben, helyiségekben (pl. polgármes-
teri hivatal, művelődési ház, iskolák, civil-ház stb.)
d) olyan beépítetlen ingatlanokon, illetve építés, felújítás vagy bontás alatt álló, nem lakott épületekben, ame-
lyek bárki által megközelíthetőek,
e) lakótelepi és tömb lakóépületek, társasházak kapualjaiban, lépcsőházaikban, és az oda vezető lépcsőiken.”

A közterületek rendjéről szóló önkormányzati rendelet szövege teljes terjedelmében megtalálható a www.
kistarcsa.hu honlapon, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

Polgármesteri Hivatal
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Kistarcsa, Szabadság út 54.
TEL.: 06-70 569-75-49
Cserepes és vágott virágok

Csokrok egyedi elképzelések alapján
Ajándéktárgyakból válogatott kollekció!

Rendeljen idôben!
március 8. Nônap
nagyobb rendelés esetén

10% kedvezmény

március 10. Ildikó

FRISS HÁZI RÉTES
Közkedvelt réteseink mellet ezen túl sós és édes aprósüteményekkel 

is várjuk Kedves Vendégeinket!

14 féle rétes közül választhat!
(túrós, barackos-túrós, meggyes-túros, vaníliás-túrós, 

meggyes, meggyes-mákos, 
erdeigyümölcsös, káposztás…)

Monarchia minőségben Kistarcsán is!

Címünk: Kistarcsa, Szabadság út 6.
(a 30-as főúton, útban a csömöri bevásárló központ felé)

Rendelésfelvétel: 06-70-775-76-74
Nyitva tartás: hétfőtől - vasárnapig  9-18-ig

R.H.Dental 
Fogorvosi rendelők és Fogtechnikai laboratórium
Kistarcsa, Árpád vezér u. - Szt. László u. sarok

Várjuk kedves pacinseinket fogorvosi rendelőinkben.

Extra minőségű fogpótlások kedvező áron (cirkon hidak).
Konzerváló fogászat és felnőtt fogszabályozás, implantáció.

Kistarcsai privát rendelésünk:
Hétfő és szerda: 16-20: Dr Répay Klára

Szerda 9-14 és péntek 14-20: Dr Farczádi Tímea
Szombaton 9-14 sürgősségi ellátás

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

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

www.kistarcsaiallatorvos.hu

KISÁLLAT RENDELŐ
Dr. Csizmadi Sándor

2143 Kistarcsa Malom u. 2.
Kutya-macska ivartalanítási akció
A beavatkozás árából 30% kedvezményt adunk!

Április 30-ig VESZETTSÉG-elleni oltás akció

Rendelési idő:
Hétfőtől péntekig 17-21
Szombat 8-9, Vasárnap 19-20

Telefon: (06-28) 506-265, 
(06-30) 9518-590

Házi vizit:
Rendelési időn kívül 
telefonos egyeztetéssel

A VIRÁGOS

Csokrok egyedi elképzelések alapján
Ajándéktárgyakból válogatott kollekció!

A SÁRGA HÁZBAN, A PINCÉBEN!
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Nyitva tartás: H-P: 8-tól 17-ig

•  computeres futómű állítás
• vizsgáztatás
•  hivatalos Bosch szakműhely
•  klíma töltés, javítás
•  diagnosztika (motor, ABS, stb.)

Varga Autójavító 
Műhely

Varga Autójavító 

Varga István, magyar rally 
bajnok, autószerelő m� ter

Nyitva tartás: 
H-P: 8-17-ig

Csömör, Kistarcsa Határ út
Telefon: 28/471-973, 06-30/9647-669

Patkó étterem
Kerepes, Szabadság út 286.

Telefon: 06-28 490-440
06-70 300-8388

Nyitva tartás: kedd-vasárnap 12-től 22-ig
hétfőn zárva

www.patkoetterem.mindenkilapja.hu

Lastyák András régi tulajdonos visszatért!
 A 120 éves megújult patinás étterem exkluzív konyhája várja vendégeit!

Hétköznapokon 12-15 óráig naponta frissülő menü: 850 Ft.-

80 fős rendezvényterem, 
130 fős kerthelyiség

Esküvők, partyk 
rendezése

Időben foglaljon!

Nőnapi bál
március 8-án 20 órától

Chippendale show



Végre Kistarcsán is nyílt egy Norbi Update Bolt, ezért nem 
kell lemondani a megszokott fi nom falatokról, „a bűnös 
élvezetekről”.
A megnyitón Norbi és Réka is részt vett, akiknek a követ-
kező kérdéseket tettük fel :

Mi az Update ? 
Az Update újrafrissítést, újragondolást, aktualizálást je-
lent. A táplálkozás területén én használtam először ezt a 
szót. Közben védjegyoltalmat kapott. A lényeg, hogy nem 
kell megválni eddigi kedvenc ételeinktől, nem kell éhezni, 
hanem a napszakra és az ételek összetételére kell fi gyelni. 
A könnyű, kicsi és konzekvens lépésekben hiszek. Nem-
csak az energia csökkentése, hanem az összetétel és az idő-
zítés megváltoztatása, a mozgás megszerettetése az alapkő. 

Mitől egészségesebb az Update cukor ? 
Olyan cukoralkohol által éri el az édesítő erejét, ami rosz-

szul, vagy egyáltalán nem szívódik fel, nem hasznosul, te-
hát nem szolgáltat energiát, szinte energia és kalóriamen-
tes. (1 kcal/1 g)

Mitől egészségesebb az Update liszt ?
Más lisztekhez képest 50 %-kal kevesebb szénhidrátot tar-
talmaz, amiből csak minimális mennyiség szívódik fel a 
bélrendszerben. A fogyókúrázókon kívül a cukorbetegek-
nek is ez a legfontosabb szempont.

Mitől egészségesebbek az Update péksütemények ?
Magas rosttartalmuk által, lassabban szívódnak fel, mint 
más termékek, vagyis alacsony a glikémiás indexük és 
hosszantartó jóllakottságot eredményeznek. 

Gyerekek, kismamák fogyaszthatják-e ?
Igen, a gyerekektől a nagymamákig mindenki fogyaszt-
hatja. (X)
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Tavaszváró veszettség oltás
 és kutya-macska ivartalanítási

Veszettség oltás az összevezetéses eboltás árán 2011. április 30-ig:

Kutya veszettség 4.800,- Ft helyett csak 3.800,- Ft +kötelező féreghajtás 
300,- Ft/10 kgvesz.+kombinált 8.500,- Ft helyett csak 7.500,- Ft

Macska

veszettség 4.800,- Ft helyett csak 3.800,- Ft

vesz.+kombinált 7.500,- Ft helyett csak 6.500,- Ft

vesz.+komb+leucosis 10.500,- Ft helyett csak 9.500,- Ft

30%-os kedvezménnyel ivartalaníttathatja kedvencét 2011. április 30-ig:

 
testsúly (munkadíj 

teljes ár)

akciós 
munkadíj 30% 

kedvezménnyel +
altatás + gallér =

akciós 
ivartalanítás 

összesen:
kandúr macska  9000 6300 ingyenes Ø 6300
nőstény macska  16000 11200 ingyenes 700 11900

kan kutya

0-10 kg 17000 11900 5000 1400 18300
10-20 kg 17000 11900 6000 1400 19300
20-30 kg 17000 11900 7000 1400 20300
30-40 kg 17000 11900 8000 1400 21300
40-50 kg 17000 11900 9000 1400 22300

nőstény kutya

0-10 kg 22000 15400 5000 1400 21800
10-20 kg 22000 15400 6000 1400 22800
20-30 kg 22000 15400 7000 1400 23800
30-40 kg 22000 15400 8000 1400 24800
40-50 kg 22000 15400 9000 1400 25800

Kérjük, keressen minket a műtétek időpont-egyeztetésével kapcsolatban!
A védőoltások beadásához nem szükséges előre időpontot kérni!

Norbi Update Bolt Kistarcsán
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GRÁNIT SÍRKÖVEK
Minôségi gránit síremlékek széles 

választéka kedvezô áron.

Egyszemélyes gránit síremlékek már bruttó 250.000.-Ft-tól.
Dupla gránit síremlékek már bruttó 350.000.-Ft-tól.

Teljes temetôi felállítási költséggel!!!
Gránit ablakpárkányok már bruttó 3600.-Ft/métertôl.

Kerítés fedlapok, konyhapultok készítése.
Mûkô síremlékek felújítása.

BEMUTATÓTEREM ÉS ÜZLET:
2144 Kerepes, Szabadság út, HÉV állomás mellett. 

3 számú fôúton, Gödöllô irányába a bal oldalon

QUALITY - DESIGN - 

RELIABILITY - STYLE - INNOVATION

GRÁNIT SÍRKÖVEK
Minôségi gránit síremlékek széles 

választéka kedvezô áron.

Egyszemélyes gránit síremlékek már bruttó 250.000.-Ft-tól.

QUALITY - DESIGN - QUALITY - DESIGN - 

GRÁNIT SÍRKÖVEK
Minôségi gránit síremlékek széles 

választéka kedvezô áron.

Egyszemélyes gránit síremlékek már bruttó 250.000.-Ft-tól.

Telefon: +36 30 431 58 58  és +36 70 601 41 00
Fax: +36 70 900 80 33

E-mail: mystiquestone@gmail.com
www.granitsirko.hu
Nyitvatartási idô:

Hétfôtôl - péntekig: 08:00-16:00
Szombaton: 08:00-15:00

Vasárnap és ünnepnapokon: zárva

„Kössön 
PostaÉrtékŐr 

életbiztosítást és 
nyerhet!”

Az akció idôtartama: 
2011.02.15.-2011.03.19 közötti idôtartam

Az akcióban való részvétel feltételei:
Az akcióban részt vesz mindenki, aki 2011.02.15.-2011.03.19. között érvé-
nyes PostaÉrtékÔr életbiztosítási szerzôdést köt, és a biztosítás elsô díját 
megfi zeti.

Nyeremények
A Szervezô azon Ügyfelek között, akik 2011.02.15.-2011.03.19. között 
PostaÉrtékÔr életbiztosítási szerzôdést kötnek, és a biztosítás elsô díját 
megfi zetik 5 db, egyenként 50.000 Ft értékû ajándékutalványt sorsol ki, 
mely levásárolható a REGIÓ játékboltok országos hálózatában, valamint 
fôdíjként kisorsolásra kerül 1 db Samsung videokamera.

Nyeremények kisorsolása:
A sorsolásra 2011.04.08-án délelôtt 10 órakor kerül sor közjegyzô jelen-
létében a Szervezô székházában, a 1022 Budapest, Bég. u. 3-5. szám alatti 
címen.
A sorsoláskor a nyeremények számával megegyezô számú tartaléknyer-
tes kerül kisorsolásra, akik kisorsolásuk sorrendjében lépnek az érvény-
telen sorsjeggyel rendelkezô nyertesek helyébe.

Kösse meg PostaÉrtékŐr biztosítását itt!
2143 Kistarcsa Iskola u. 6. 06-28/470-841

PostaÉrtékŐr

”FRISS„  BOLT
Péksütemény, Kávézó és más…

Kistarcsa, Thököly út 1. (Zsófi aligeti HÉV állomás mellett)

• különleges kenyerek
• mindennap friss pékáru

Nyitva tartás:
Hétfő-péntek: 6-19
Szombat: 6-14

• helyben készített sütemények
• szendvicsek, hidegkonyhai készítmények
• folyamatosan megújuló kínálat

• frissen főzött olasz kávé-
különlegességek

• csomagolt felvágottak

• napi akciók
• napilapok, folyóiratok

előrendelést felveszünk:
06-20 271-66-14



 

 

Tetőfelújítás a legjobb áron!
Tetőzsindely 1575 Ft/m2-től*

Lambéria 14 mm 975 Ft/m2-től*
Bio-Brikett 630 Ft/10 kg*

Osb-3 lemez 12 - 22 mm 1 360,-Ft/m2-től
Most vegye meg tüzifáját!

27.500,- Ft/kaloda* (1x1x1,7 m)
Milesi lazúrok akciós áron!!! -5%

Cím: 2141 Csömör, Major út - M0 csömöri kihajtónál
Tel./Fax.: 06-28-445-276 E-mail: csomor@hobler.hu

Cím: 1181 Budapest, Besence u. 14.
Tel.: 277-39-66 Fax.: 277-32-63 E-mail: info@hobler.hu

*Áraink készletünk mértékéig érvényesek és az Áfát tartalmazzák.

www.hobler.hu

▪  fenyő fűrészáru   
▪ lambéria, hajópadló
▪ OSB-3 lemezek
▪ tetőzsindely és kiegészítők

▪ akác karók
▪ BIO-brikett, gyújtós
▪  borovi-, vörösfenyő 

teraszburkoló

KISTARCSAI HÍRADÓ Kistarcsa Város Önkormányzatának ingyenes tájékoztató lapja.
Megjelenik minden hónap második felében • Kiadja a PO-KER Bt. • Felelős szerkesztő: Polgár Gyula • Telefon: (06-20) 966 1190 • Fax: (1) 256-6289 • e-mail:polgar.gyula1@chello.hu • ISSN1788-7291

Nyomda: GMN Pest Repro Studió Kft. Budapest Baross u. 11-15. • Felelős vezető: Miklós Árpád ügyvezető igazgató • Megjelenik 4000 példányban
A megjelent írások tartalma nem feltétlenül tükrözi a szerkesztőség véleményét.

 

ELADÓ LAKÁSOK
K erepesen a központbanp p

06-70/579-0416 
06-70/429-5529

Ár: 300 ezer Ft/m2

270 ezer Ft/m2


