
Kistarcsai Híradó
Kistarcsa város önKormányzatánaK tájéKoztató lapja 2011. 5. szám

Lovasbemutató a Deres Lovas-
udvarban

A Pannónia Hagyományőrző 
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Solymosi Sándor 
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Szolgáltatás

Hűtőgépjavítás garanciával hétvégén is, nyugdíja-
soknak kedvezmény. Klímaszerelés kedvező áron. 
06-20-467-7693
ELADÓ 
Kistarcsán, csendes utcában, kiváló közlekedésnél nappali + 
3 félszobás ikerházfél eladó. Garázs, játszótér, DNY-i fekvés. 
Érd.: 20/476-8679. www.r6.hu/haz. ÁRCSÖKKENÉS! Irány-
ár: 20,1 millió Ft.
Eladó ház Kistarcsán a Kolozsvári utcában. Víz, villany,gáz 
van. Irányár : 16,5 millió. Érd.: +36-30-241-16-53
ELADÓ Kistarcsán  106 m2-es ház (3 szoba, öszkonf.) 50 m2 szute-
rén + 20m2 különálló téglaépület/működö üzlethelyiség 963 m2-es 
saroktelken. Forgalmas útvonalon, sokféle vállalkozásra alkalmas 
lehet. Érdeklődni : +36-20-913-6046. Irányár : 40 millió Ft
Kedvező rezsijű, egyedien felújított 60 m2-es lakás eladó 
Kistarcsán a kórház környékén! Félig bútorozottan, kony-
ha berendezéssel együtt! (igény szerint garázzsal) Irányár: 
13.4 millió Ft. Tel.: 06-20-412-0624
Kistarcsán, 400 m2-es ikertelken, új építésű, 51 m2-es 2 szoba nappali 
konyha, fürdőszobás ikerházfél eladó. Ára: 12,7 millió Ft 06 70 314 1847
Kistarcsán, 660 m2-es, patak partra futó telken, 2 db 50 m2-
es lakás, egyenként 1,5 szoba, konyha, fürdőszoba. Ára: 9,8 
millió Ft 06 70 631 0291

Apróhirdetés

200 darab fát ültetnek Kistarcsán

Nagyszabású faültetés zajlik városunk köz-
terein. A fa és cserje ültetésre, valamint fa-
pótlásra beérkezett két ajánlat közül a Kis-
tarcsai Városüzemeltető Nonprofit Kft. által 
benyújtott bizonyult kedvezőbbnek, bruttó 
5.700.000-Ft összegért, így Kistarcsa Város 
Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályá-
zatkezelő, valamint Vagyonnyilatkozatokat 
és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizott-
sága a KIVÜ-t bízta meg a feladat elvégzé-
sével. Többek között olyan forgalmas, köz-
ponti helyeken ültetnek díszfákat, mint az 
Ifjúság tér, a Hősök tere, a Széchenyi utca, 
a Határ út, a Borostyán utca és a Síp utca. 
A tervezés során nemes díszfákat, előne-
velt, erős facsemetéket választottak a szak-
emberek. Ültetéskor a kiemelt talaj helyére 
tápanyaggal együtt termőföldet helyeznek 
a gödrökbe. A hatékonyabb locsolást be-
épített csövekkel és víztálca kialakításával 
biztosítják.

Az utak tavaszi javí-
tására három ajánlat 
érkezett, melyek kiérté-
kelését követően ápri-
lisban a Pénzügyi, Jogi, 
Településfejlesztési, Pá-
lyázatkezelő, valamint 
Vagyonnyilatkozatokat 
és Összeférhetetlensé-
get Kezelő Bizottság a 
Kistarcsai Városüzemel-
tető Nonprofit Kft.-ét bízta meg a bruttó 
3.750.000,-Ft értékű munkával. A szerző-

dés megkötését követő-
en elindult Kistarcsán 
a kátyúzás első üteme, 
ebben a periódusban az 
ún. ütő kátyúk javítá-
sát végzik. Az útjavítási 
munkák 312 db kátyút 
érintenek 400 négyzet-
méternyi felületen. A 
kátyúzási munkálatok 
második és harmadik 

üteme várhatóan júniusban és ősszel foly-
tatódik majd.

312 kátyút javítanak ki városunkban

Több földutat tettek rendbe áprilisban Kistarcsán
A KIVÜ Kft. több földút javítását végezte el. Gréderezés az alábbi földutakon történt: 
Dr. Tibold József utca, Simándy József utca, Bellus József utca, Király Andor utca, Me-
gyeri Margit utca, Lőcsei utca, Terézia utca, Balczó István utca, Móra Ferenc utca, Holló 
utca, Nyiltárok utca, Alig utca, Sárkány utca, Boróka utca, Rozmaring utca, Kamilla 
utca és Zsálya utca. A KIVÜ Kft. a javításhoz gépeket bérelt. Az említett utcákban elő-
ször egy 17 tonnás, 6 funkciós gréderrel legyalulták az útfelületet, majd egy 14 ton-
nás úthengerrel a fellazított rétegeket összetömörítették. A gréderezési munkálatok 
nem érintették a makadám (martaszfalttal borított és hengerelt) utakat, mivel azokat a 
gréder felszakította volna. Az úthibák kijavítását ezeken az utakon más technológiával 
oldották meg.

Elbontották az őrtornyot az internáló tábor területén

Április közepén kezdték meg Kistarcsa negatív 
szimbólumának - az internáló tábor őrtornyának és 
a hozzá tartozó melléképületnek - bontását. Ez a te-
rület nem az önkormányzaté, hanem a Lavet Kft.-é. 
A cég a Batthyány u. 8-10. szám alatti ingatlant iroda- 
és raktárbővítés céljára vásárolta. A jellegzetes épít-
mény útban volt a Kft.-nek, ezért döntöttek a bontás 
mellett. Bár a lebontott épület nem volt se szép, se 
jó, és nem is hordozott pozitív szellemi üzenetet az 
itt lakóknak, mégis a kistarcsaiak életéhez több mint 
egy fél évszázadig kötődött. A bontási munkálatokat 
hétköznap végezték nyújtott gémes betonroppantó 
olló segítségével. A porterhelést folyamatos locsolás-
sal csökkentették.

Házhoz megy az Invitel - 
Személyes Ügyfélkapcsolati 

Nap Kistarcsán
Telefon-, ADSL-, mobilinternet-, vagy 
IPTV-szolgáltatást szeretne? Most nem 
kell utaznia. Ha Ön kistarcsai, látogasson 
el Személyes Ügyfélkapcsolati Napunkra 
a Polgármesteri Hivatalba (Szabadság u. 
48.), ahol következő alkalommal június 
6-án, illetve július 11-én, majd augusztus-
tól minden hónap második hétfőjén 16.00 
és 18.00 óra között állunk rendelkezésére. 
Emellett személyes időpontot is kérhet, 
vagy igényét online is jelezheti a webol-
dalunkon (www.invitel.hu). Kapcsolat-
tartó: Sinka Lászlóné  +36 20 923-2180

XIX. Nyuszi Kupa
Megszokott színvonalon rendezte meg a „Nyuszi Kupa” úszóversenyt a Városi Művelődési 
és Sportközpont Lesták Erzsébet igazgató vezetésével április 30-án a Kistarcsai Uszodában. 
A délelőtt kilenc órakor kezdődött versenyen a hagyományoknak megfelelően a környék 
óvodái és iskolái neveztek. Itt voltak az úszópalánták Veresegyházáról, a XVI. kerületből, 
Szentendréről, csapatot indított a XV. kerületeti Kolozsvári utcai Általános Iskola, Gödöl-
lőről a Hajós és az Erkel Ferenc Általános Iskola, a Vecsési Tanuszoda, Nagytarcsa, Kere-
pes Isaszeg, Csömör, az Aqua 18, Kistarcsáról a Kölcsey és a Szent István. A legfiatalabbak 
2006-ban születettek, míg a legidősebbek a 2000-es korcsoporthoz tartoztak. A 25 méteres 

medencében több kiemelkedő időeredmény 
is született, közöttük több kistarcsai gyerek 
is felállhatott a dobogóra. A Nyuszi Kupát a 
Veresegyháza csapata nyerte.

Solymosi Sándor polgármester gratulál az egyik 
győztesnek
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Trianoni Emlékmű avatása
Kistarcsa Város Önkormányzata és a Városi 

Művelődési és Sportközpont

 szeretettel meghívja Önt és kedves családját

2011. június 3-án (pénteken) 18.00 órára,

 a TRIANONI EMLÉKMŰ avatása alkalmából 
megrendezendő megemlékezésre. 

Helyszín: az Uszoda előtti tér

Himnusz

Megemlékező beszéd: 
Solymosi Sándor polgármester

Az emlékmű leleplezése

Vers

Ének: Manninger Ágota

Szemészeti szűrés
A Flór Ferenc Kórház Szemészeti Osztálya

 szemészeti szűrővizsgálatot tart
kistarcsai lakosok részére

2011. júnus 6-tól június 9-ig 14-18 óra között.
Helyszín: a kórház szemészeti ambulanciája (III. emelet)
Modern diagnosztikus eszközökkel, korszerű műtétes 

háttérrel várjuk az érdeklődőket.
Érdeklődni lehet a 06 (30) 488-0574-es számon.

Dr. Nemes János osztályvezető főorvos

 

Helyreigazítás
A Kistarcsai Híradó 2011. évi 4. számában 
az 5. oldalon „Elfogadták a város 2010. évi 
zárszámadását” című testületi tudósításban 
tévesen írtuk, hogy a Képviselő-testület 
a 2011. április 20-i ülésén megszüntette a 
„Tiszta udvar, rendes ház” és a „Település-
szépítő Mozgalom” címek adományozását. 
A testület csak a „Településszépítő Moz-
galom” alapításáról és elismeréséről szóló 
16/1999. (V. 19.) számú önkormányzati ren-
deletet helyezte hatályon kívül A „Tiszta ud-
var, rendes ház” cím adományozásáról szó-
ló rendelet továbbra is érvényben maradt.

Évfolyam találkozó (1963-1971)

Évfolyam találkozóra hívják azo-
kat a volt általános iskolásokat, 
akik 1971-ben végeztek Kistarcsán. 
(a-b-c osztály). A találkozót júni-
us 17-én este hat órakor tartják a 
Nosztalgia Étteremben.

Kérjük ha érdekli, ha kíváncsi a 
40 évvel ezelőtti arcokra, akkor je-
lezze szándékát. A jelentkezéseket 
legkésőbb június 10-ig várja Nagy 
László (06-30-241-8961) és Csengő 
Ilona (06-30-411-9431).

Kistarcsa Város Önkormányzat jegyzője pályázatot hirdet
titkársági ügyintéző munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Próbaidő: 6 hónap.
A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Szabadság u. 48.
Ellátandó feladatkörök: a Polgármesteri Hivatal Titkársága köztisztviselője-
ként ellátja a hagyományos titkársági feladatokat a jegyző és az alpolgármester 
tekintetében, továbbá az önkormányzat sajtósának feladatát (korrektúrák, saj-
tófigyelések, prezentációk) és a kommunikációs referensi feladatokat. Elkészíti 
a feladatkörével kapcsolatos előterjesztéseket. Közreműködik a belső szabály-
zatok elkészítésében, szerkesztésében. Ellátja a kulturális és sport ügyek hiva-
tali ügyintézését. Civil szervezetekkel kapcsolatot tart.
Feltételek:  – magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, 

– a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) 
Korm. rendelet szerinti iskolai végzettség és szakképesítés,

Előnyt jelent:
- magas szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel, PowerPoint, In-

ternetes böngészők teljes körű ismerete),
- önkormányzati területen sajtó és kommunikációs ügyekben szerzett 

tapasztalat
- közigazgatási alap- vagy szakvizsga
- 10 ujjas gépírás

A jelentkezéshez csatolni kell:
- szakmai önéletrajzot,
- képesítést tanúsító okirat másolatát,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- nyilatkozatot arról, hogy a bírálatban részt vevők a beadott iratokat 

megismerhetik.
Illetmény és juttatások a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tör-
vényben meghatározottak szerint történik.
A pályáztató a pályáztatás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.
A munkakör betölthető: A pályázat elbírálását követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: KSZK-án való megjelenéstől számított 15 nap.
Elbírálás határideje: 2011. június 30.
Az elbírálás eredményéről a pályázó írásban tájékoztatást kap.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal címére (2143 Kistarcsa, Szabadság út 
48.) kell eljuttatni zárt borítékban. Jelige: „titkársági ügyintéző pályázat”.
Az álláshellyel kapcsolatban további felvilágosítás a (28)-507-148-as telefon-
számon kapható.
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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

Szelektív hulladékgyűjtés:  
az első hónap tapasztalatai

Mindenekelőtt megköszönjük a lakosság együttműködését, hogy az április 1-jétől be-
vezetett rendszer keretében szelektíven gyűjtötték a háztartásukban keletkezett, hasz-
nosítható hulladékokat. Az első hónapban a településről összesen 2210 kg hulladékot 
sikerült összegyűjteni. A hulladékgyűjtést végző cég külön megdícsérte Kistarcsát, mi-
vel az első hónapban az előzetesen várt eredményt túlteljesítettük!!!
A legnagyobb mennyiséget a papír hulladékok (39%) és az ásványvizes, üdítőitalos PET 
palackok (29%) tették ki.
Ezen hasznos anyagok mellett azonban 14%-ban hasznosíthatatlan, kevert kommunális 
hulladék („szemét”) is került a zsákokba.
A jövőben tehát közös célunk a hasznosítható anyagok (műanyag, papír, fém hulladékok) 
minél nagyobb mennyiségének összegyűjtése! Ezzel párhuzamosan ügyelni kell arra, 
hogy a gyűjtés során a lehető legkevesebb szennyező anyag kerüljön a sárga zsákba!
Emlékeztetőül felhívjuk a figyelmüket, hogy A SÁRGA ZSÁKBA CSAK AZ ALÁBBI 
HULLADÉK TÍPUSOKAT HELYEZZÉK (TÖMÖRÍTVE, KILAPÍTVA):
Műanyag: - ásványvizes, üdítőitalos PET palack (kupakkal, címkével), háztartásban 
előforduló tiszta fólia (szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák, stb.), PP és HDPE jelzésű 
(a flakon alján jelzett) kozmetikai- és tisztítószeres flakonok (pl: samponos, habfürdős, 
mosószeres, öblítőszeres flakonok)
Fém: - alumínium italdobozok (üdítős, sörös), fém konzervdobozok
Papír: - újságpapír, kartondobozok összehajtva, tiszta csomagolópapírok, szórólapok és 
reklámkiadványok, papír tojástartó, Tetra Pack (gyümölcsleves, tejes dobozok)
A továbbiakban a sárga színű szelektív hulladékgyűjtő zsákokat – háztartásonként 
4 db/hónap – a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet személyesen átvenni, 
ügyfélfogadási időben (H: 8.00-18.00, K-CS: 8.00-16.00, P: 8.00-12.00).

Szigorodik az adóbehajtás
Az idei év első belső ellenőri jelentése a 
hivatal adóhatósági tevékenységét és adó-
hátralékok behajtására tett intézkedéseket 
vizsgálta és javasolta, hogy következete-
sebben, és szigorúbban alkalmazza a helyi 
adóhatóság a rendelkezésre álló eszközöket 
a kinnlevőségek csökkentésére, a behajtá-
sok hatékonyságának növelésére. A megál-
lapítások igazak az adókra, de az adó mód-
jára behajtandó tartozásokra is.
A javaslatok kidolgozására intézkedési terv 
készült, ami rendelkezik arról is, hogy az 
adók behajtására a helyi adóhatóság igény-
be fogja venni a NAV (Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal) segítéségét.
Azokkal az adózókkal szemben, akik ha-
táridőre nem teljesítik a fizetési kötelezett-
ségüket: 
- azonnali beszedési megbízás benyújtását 
(inkasszó), 
- munkabér-, nyugdíj- vagy egyéb járandó-
ság letiltását, 
- gépjármű és egyéb ingóságok lefoglalását, 
ingatlan végrehajtását kezdeményezzük.
Gépjárművek esetén, amennyiben a tarto-
zás az egy évet meghaladja, az adóhatóság 
kezdeményezi az Okmányirodán a hátralé-
kos tulajdonában álló jármű forgalomból 
történő kivonását (rendszám bevonása). 
Gazdasági társaság esetén – ráadásul, ha 
más adónemben is számottevő tartozása 
van, akkor az adóhatóság kezdeményezni 
fogja a cég felszámolását.
Az adócsoport feladata az önkormányzatot 
illető adó-, pótlék- és bírságtartozások be-
hajtásán túl a Kistarcsán lakóhellyel rendel-
kező magánszemélyek egyéb tartozásának 
beszedésére is kiterjed. Ilyen adók módjára 
behajtandó köztartozások pl. a különböző 
– szabálysértési, közlekedési, végrehajtási – 
bírságok, valamint a más önkormányzatok 
által behajtásra átjelentett helyi – és gépjár-
műadók. 

Térkép készül Kistarcsáról
Önkormányzatunk szeretné elkészíttetni Kistarcsa Város 

önálló településtérképét. A térképen szerepelnének városunk 
nevezetes pontjai, ismertetnénk városunk történetét három 

nyelven, és a kistarcsai, illetve a környező vállalkozók tevé-
kenységeit, elérhetőségeit.

A térképet elsősorban Kistarcsán, és a környező településeken 
forgalmazzák, de a kiadvány országosan is kapható lesz.

Felhívjuk a helyi és a környező településeken élő vállalkozók fi-
gyelmét, hogy 2011. június elejétől a térkép kiadója felkeresi Önöket, 

hogy felkínálja a lehetőséget a térképen való megjelenéshez.

2010.évben realizált bevételek
1. Közhasznú tevékenység bevételének részleltezése:
- Közhasznú tevékenységből befolyt összeg:
- Vállalkozóktól, magánszemélyektől kapott 
támogatás: -
- SZJA 1 % kiutalt összege: 96.046,- Ft
- Lekötött betét, ill. folyószámlán elszámolt ka-
mat: 261,- Ft
2. Támogatások, egyéb bevételek:
- Az alapítvány önkormányzattól támogatás-
ban részesült: 250.000 Ft
- Az alapítvány költségvetési támogatásban 
nem részesült.
- Pályázaton elnyert összegek: -

- Egyéb bevételek, 2009. évi pályázat elszámo-
lása: 80.000 Ft
2010. évben realizált kiadások (1000 Ft-ra kere-
kítve)
Müködési jellegű kiadások
 Anyag költség: 91 ezer Ft,  Szolgáltatások: 120 
ezer Ft, Écs: –
 Személyi jellegű kifiz.: – , egyéb költség: 104 
ezer Ft
Felhaszmozás jelelgű kiadások: -
Az alapítvány által nyújtott támogatások:  -
Alapítványunk ezúton mond köszönetet mind-
azoknak, akik 2010. évben személyi jövedelem-
adójuk 1 %-ával támogatták tevékenységünket.

„Közösen Értük a Sérült Fiatalokért Alapítvány” közhasznú jelentése
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A képviselő-testület sürgősséggel napi-
rendre vette, tárgyalta és támogatta a 
Fenyvesliget Egyesület kérését
Az Egyesület május 6-án kérelmezte, hogy 
a Kamilla és Zsálya utcák találkozásánál 
játszóteret szeretne építeni, továbbá a Bo-
rostyán és Zsálya utcák kereszteződésében 
(947 m2-en) egy emlékezőhely megépítését 
és parkosítását tervezi. A képviselők meg-
szavazták a tulajdonosi hozzájárulást 
az egyesület elképzeléseihez.
Jogutód nélkül megszüntették a Flór 
Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola 
és Gimnáziumot
Ezen a testületi ülésen a képviselő-
testülete úgy döntött, hogy a Flór Fe-
renc Egészségügyi Szakközépiskola 
és Gimnáziumot 2011. június 30-ával 
jogutódlás nélkül megszünteti és a 
megszüntető okiratot elfogadja. A Pest 
Megyei Önkormányzat 2011. március 
31-én megszavazta, hogy a középiskola 
fenntartói jogát nem veszi át, de mint 
a feladat ellátására kötelezett gon-
doskodik saját intézményeiben a tanulók 
elhelyezéséről.  A gimnáziumi osztályo-
kat az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium, 
Gépészeti Szakközépiskola és Kollégium-
ban, a szakközépiskolai osztályokat pedig 
a gödöllői Madách Imre Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégiumban fogja elhe-
lyezni. A független szakértő április 20-án 
kelt szakvéleménye szerint a tervezett in-
tézkedés a gyermekeknek és a szülőknek 
nem jelent aránytalan terhet. Az intézmény 
megszüntetésével kapcsolatos anyagokat 
az önkormányzat határidőre átadta az in-
tézmény alkalmazotti közösségének, a 
Közalkalmazotti Tanácsnak, a szakszerve-
zetnek, a szülői szervezetnek, a diákönkor-
mányzatnak, az iskolaszéknek és a megyei 
gazdasági kamarának véleményezésre. 
Az új általános iskola neve: Simándy Jó-
zsef Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szetoktatási Intézmény 
Az új iskola 1-8. évfolyamos diákok okta-
tását végzi majd, valamint a művészeti 
oktatás keretén belül zenei tanulmányokat 
folytathatnak az érdeklődő diákok. A Flór 
Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és 
Gimnázium épületének felszabadulásával 
az új intézmény a jelenlegi Kölcsey Ferenc 
Általános Iskola és a középiskola épüle-
tében lesz elhelyezve. A nyáron kisebb 
átépítésekkel az épületegyüttest alkal-
massá teszik az új intézmény feladatainak 
ellátására. A szűkös tornaterem gondokat 
a bitumenes pályán felépülő tornaterem 
fogja majd megoldani. A Kölcsey Ferenc 
Általános Iskola és a Szent István Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény átszervezése után 15,6 álláshely 
bérét és járulékait takaríthatják meg. Az új 
intézmény költségvetését a két intézmény 

2011. évi költségvetése fedezi. Az iskola ve-
zetésével a képviselő-testület Jutasi-Varró 
Diánát bízta meg 2011. szeptember 30-ig és 
azt ezt követő időszakra pályázat kiírását 
rendelte el.
A bölcsődei ellátás megoldására két vál-
lalkozóval kötnek támogatási szerződést
A képviselő-testület az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság javaslatára úgy döntött, 

hogy – támogatva a helyi vállalkozókat – 
helyi vállalkozókra bízza a feladat ellátá-
sát. Így 2011. szeptember 1-től az 1 és 3 év 
közötti kistarcsai gyermekeket 28 (14+14) 
férőhellyel két családi napközibe is be lehet 
íratni:
• Csodasziget Családi Napközik Nonprofit 

Kft. (2143 Kistarcsa, Megyeri Margit u. 20.) 
• Szent Erzsébet Gyermekei Szolgáltató 

Kft. (2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 1.).
Ezen felül az önkormányzat a korábbi 
10.000 Ft/hó/fő támogatást megnöveli, 
szeptember 1-től 30.000 Ft/hó/fő támoga-
tást nyújt az igénybevevő, munkahellyel 
rendelkező szülőknek.
A csömöri családi napközivel (Napocs-
ka Alapítványi Óvoda és Bölcsőde) nem 
hosszabbítják meg a szerződést, így az 
2011. augusztus 31-én lejár. Mivel a város 
képviselő-testülete márciusban úgy hatá-
rozott, hogy 42 bölcsődei férőhelyet kíván 
biztosítani a kisgyermekes családoknak, 
így a polgármester ismét felhívást tesz 
közzé családi napközi üzemeltetésére.

Kistarcsa csatlakozott a Fővárosi Agg-
lomerációs Önkormányzati Társuláshoz 
A Társulás alapvető célja az érintett te-
lepülések hatékonyabb fellépésének 
meg teremtése. A legfontosabb feladata a 
közös érdekérvényesítés, érdekvédelem, 
a közös gondolkodás és a tapasztalatcse-
re, többek között a (tömeg) közlekedés, a 
közbiztonság, a turisztika és a katasztró-

favédelem területén. Az éves tagsági 
díj 130.000 Ft.
Két közbeszerzési pályázatnál hir-
dettek győztest 
A tornaterem kiviteli tervének el-
készítésére kiírt pályázatot az SCB 
Magasépítő Kft. nyerte el, 15 millió 
Ft-ért vállalja a tervek elkészítését. 
A Simándy József Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény (a régi Kölcsey Általános Isko-
la épületrészének) ablakcseréjére ki-
írt pályázatot a VÉPTECH Építőipari 
és Kereskedelmi Kft. nyerte. A Kft. 
ajánlata bruttó 23,7 millió Ft. A kivi-

telezés az iskolaév befejeztével kezdődik 
és a nyári szünet végére készül el, így 
nem fogja zavarni a tanítási évet.
Döntés született a parkolók pénzbeli 
megváltásáról
A képviselő-testület megalkotta a parko-
lókról, a parkoló építés pénzbeli megvál-
tásáról, a megváltási díj felhasználásáról 
szóló önkormányzati rendeletét.(a rende-
letről részletesen tájékozódhat a www.
kistarcsa.hu oldalon)
Trianoni emlékművet állítanak június 
3-án a városban
Az uszoda előtti téren közadakozásból 
(395.000 Ft) építik meg a Trianon-emlék-
művet, ami egy sziklakőből és egy fém 
kettős keresztből áll. A talapzat mellé 
és elé hármas-halmot jelképező gyepe-
sített dombot emelnek. Az emlékművet 
állító támogatók a 4Generáció Kft. (Szé-
chényi Ferenc), Surányi Márta, Kis Joa-
chim, Dymol Kft. (Molnár Imre), Gyolcs 
Géza, Solymosi Sándor, Juhász István, 
Ifj. Juhász István és Varga Árpád.

Simándy Józsefről nevezték el az új iskolát
Tudósítás a május 18-ki testületi ülésről
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Milyen új elemek 
építettek be a ti-
zenhatodik Kis-
tarcsai Napok 
rendezvénysoro-
zatába? 
Minden évben 
próbáljuk bővíte-
ni a programot, 
amit a helyszínek 
gyarapításával si-
került is elérnünk. 
A fő programhely 
továbbra is az Ifjú-

ság tér volt, ezen kívül az iskolák, a Csiga-
ház előtti tér, a Pecsenyiczki Mihály Sport-
centrum, a Deres Lovasudvar és a Szekeres 
Park és Piac várta az érdeklődőket, de meg 
kell említeni a Kölcsey Iskola sportudvarát 
is, ahol az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. a 
szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítet-
te és ne felejtsük el a KIVÜ Kft. munka-
gép bemutatóját se. A hagyományoknak 
megfelelően szombaton az iskolák közötti 
futóverseny nyitotta meg a programokat. 
Nagy hangsúlyt fektettünk a helyi kultu-
rális és sportegyesületek szerepeltetésére. 
Ennek jegyében szombaton színpadra lé-
pett a Sentinel Olimpiai Taekwondo SE, a 
Jamland Tánciskola, önálló koncertet adtak 
a Zeneiskola növendékei, egy-egy népdal-
csokorral szerepelt a Kéknefelejcs Hagyo-
mányőrző Népdalkör, a Rozmaring Dalkör 
és a Szeretet Dalkör és nagy sikert aratott 
az Ól In zenekar. 

Vasárnap a Harmónia Tánccsoport be-
mutatóját izgulták végig a hozzátartozók, 
Szmatana Andi és tanítványai üde szín-
foltjai voltak a Kistarcsai Napoknak, nem 

beszélve a Pannónia Néptáncegyüttes fel-
lépéséről. Külön réteget érintett a kispályás 
foci. Erre azért is figyeltünk hatványozot-
tan, mert ebben az évben ünnepljük a kis-
tarcsai labdarúgás 100 éves évfordulóját. A 
Best Kutyaiskola és a Kistarcsai Kerékpá-
ros Egyesület most is tömegeket vonzott, a  
Nevelési Tanácsadó és Humán Szolgáltató 
gyermek Ki mit tud-ot rendezett. Termé-
szetesen a programba elrejtettünk komoly 
értékekkel rendelkező közművelődési 
programokat is, így láthatták a kistarcsai-
ak a Firkin együttest, a Mystery Gang-et, 
a Kolompos együttest, Szekeres Adrient, 
Janicsák Vecát és Demjén Ferencet.
Magánszemélyek, vállalkozások és a civil 
szervezetek - az önkéntesség elvét szem 
előtt tartva - egyre többet segítenek?
Hála és köszönet mindenkinek, tényleg 
rengetegen segítenek. A civil szervezetek 
közül a KIKE rendezi a kiállítást, ezen 
kívül a Magyar Vöröskereszt régóta szer-
vezi az egészségügyi szűréseket, a Kistar-
csai Kerékpáros Egyesület folyamatosan 
jelen van a bemutatóikkal. A Kistarcsai 
Csibék Nagycsaládos Egyesület szomba-
ton a gyerekeknek játékos utazást szerve-
zett zeneországban és sorolhatnám szinte 
vég nélkül. Szombaton egész napos lovas 
bemutatót szerveztek Kohajdáék a De-
res Lovasudvarban. Az aktivisták között 
vannak a vállalkozások, intézmények és 
magánszemélyek, idén kb. 60 fő volt a hát-
térben. A színpadot most is Kalmár Pista 
bácsi építette. A megjelenéshez tartozik 
még, hogy új programfüzetet adtunk ki, 
színes plakát készült és a kistérségi, vala-
mint az országos sajtóban is meghirdettük 
a programokat.

Kistarcsa Önkor-
mányzata nevében 
m e g k ö s z ö n ö m 
az alább felsorol-
taknak, hogy se-
gítettek a 2011-es 
Kistarcsai Napok 
sikeres megvalósí-
tásában:
Kistarcsai Kulturális 
Egyesület, Magyar 
Vöröskereszt, Kis-
tarcsai Kispályás 
Labdarúgó Tömeg-
sport Egyesület, 

Kistarcsai Csibék Nagycsaládos Egyesülete, 
Kistarcsai Kerékpáros Egyesület, Szlovák 
Kisebbségi Önkormányzat, Kistarcsai Sport 
és Szabadidő Egyesület, Best Kutyaiskola, 
Kistarcsai Polgárőr Egyesület, Kistarcsai 
Pannónia Néptáncegyüttes, Kölcsey Ferenc 
Általános Iskola, Szent István Általános Is-
kola és Alapfokú Művészet Oktatási Intéz-
mény, Flór Ferenc Gimnázium és Egészség-
ügyi Szakközépiskola, Kistarcsai Nevelési 
Tanácsadó és Humán Szolgáltató, Kistarcsai 
Szelíd Motrosok, Kistarcsai Védőnői Szol-
gálat, Városi Óvoda, Kistarcsai Rendőrőrs, 
Polgármesteri Hivatal, Városi Konyha dol-
gozói, Sentinel Olompiai Taekwondo SE, 
Jamland Tánciskola, Kondi Doki Aerobik 
Csoport, Napfény Mozgás Stúdió, Black 
Time Hip-Hop Tánciskola, Szeretet Dalkör, 
Kéknefelejcs Hagyományőrző Népdalkör, 
Rozmaring Dalkör, Harmónia Tánccsoport, 
Hétköznapi Brodway Hősök, Gáspár Tibor, 
Hideg Zsófia, ifj. Klacsán Lajos, Gáspárné 
Csókás Rita, Zsámboki Istvánné, Kozma Má-
ria, Zsámboki István, Kozma Ágnes, Komló-
siné Kulcsár Erzsébet, Szekeres Dávid, Zsiák 
Péter, Jakab Krisztián, Navratil István, Faze-
kas Erzsébet, Klacsán Anett, Bertáné  Várkuti 
Melinda, Kereszti Ferenc, Solymosi Sándor, 
Kiss László, Török Andrea, Kovács Kálmán, 
Németh Ildikó, Gacsályi Ádám, Szemán Jó-
zsefné Jávor Mária, Szabóné Tóth Katalin, 
Szmatana Andrea, Badjánszki György, Vida 
Sándor, Szerémi László, Lesták Erzsébet, 
Mátyás Sándor, Lovas Attila, Kisréti József, 
Polgár Gyula, Krisztik József, Kohajda Péter, 
Kohajda Péterné, Rimóczi Károly, Kapitány 
József, Botrágyi Károly, Hegedűsné Csák 
Mónika és Kárpáti Zoltán.
Akik szolgáltatásaikkal támogatták a 
rendezvényt:
Drei-Vet Kft., Dr. Csizmadiné Fekete Zsu-
zsanna, Deres Lovasudvar, Hutter Pál vál-
lalkozó, JUKA Bt., K+K ’99 Kft. (Kalmár), 
Kistarcsai Városüzemeltető Nonprofit Kft., 
Kis Joachim egyéni vállalkozó, Magyar 
Posta, Magyar Vöröskereszt, ÖKO-Pannon 
Nonprofit Kft., PESTOR Biztonsági Szolgá-
lat Kft., Ritecz László vállalkozó, Szekeres 
Park és Piac, Wesselényi Vadásztársaság, 
Balogh Gábor (vendéglátós, Sárga Ház), 
Krisztián Károly (zöldséges), Auchan Ma-
gyarország Kft., Klacsán Kertészet, Monar-
chia Rétesház.

(fotók a címlapon)  
P.Gy.

Kistarcsai Napok május 21-22.
Interjú ifj. Juhász István alpolgármesterrel

A tizenhatodik Kistarcsai Napokat május 21-én és 22-én rendezték meg. Idén egy helyszínnel több várta az érdeklődőket – össze-
sen kilenc - ugyanis a Szekeres Park és Piac szabadtéri színpada is bekapcsolódott a programokba. Demjén Ferenc koncertjére és a 
tűzijátékra kb. ötezren voltak kíváncsiak.  A szervezők a hagyományokkal most sem szakítottak, ugyanis pénteken este nyitották 
meg a város legnagyobb kulturális programját. Megnyitó beszédet mondott Solymosi Sándor polgármester. A Flór Ferenc Közép-
iskola és a Kölcsey Ferenc Általános Iskola tantermeiben látható kiállításokat a KIKE rendezte. Kistarcsa testvérvárosa Belusa 
dróttárgyakat hozott a kiállításra. A szlovák küldöttséget Frantisek Salaj képviselő, a négytagú torjai (Erdély) küldöttséget Kovács 
András alpolgármester vezette. A város legfontosabb kulturális rendezvényét Szilárdi László a Városi Művelődési és Sportköz-
pont igazgatója és ifj. Juhász István alpolgármester szervezte.

ifj. Juhász István alpol-
gármester
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Kistarcsán - és gondolom a többi telepü-
lésen  is -  sokan megkeresik a fogadóórá-
ján. Mi foglalkoztatja elsősorban az em-
bereket ebben a választókörzetben? 
A fogadóórák egyik célja, hogy a válasz-
tókkal intenzívebbé tegyem a kapcsolato-
mat. A Parlamentben a bizottságban vég-
zett munkám és a plenáris üléseken való 
részvételem nagyon sok időmet elvesz, 
ennek ellenére természetesen tartom 
a kapcsolatot az önkormányzatokkal 
és a civil szervezetekkel is. Kistarcsán 
is vannak olyan problémák, amik a 
választókörzet egészére jellemzőek. 
Ilyenek például a banki tartozások-
kal, eladósodással kapcsolatos gon-
dok. Az a tapasztalat, hogy sokan ak-
kor keresnek fel, amikor már minden 
jogorvoslati lehetőséget kimerítettek, 
de még ekkor is megpróbálunk segí-
teni. Valódi megoldás persze orszá-
gosan képzelhető el. Aztán vannak 
kistérségi problémák, amelyek jórészt 
közlekedési gondokra, intézmény há-
lózati hiányosságokra vonatkoznak. 
Egy-két önkormányzat finanszírozási 
problémákkal küzd – Kistarcsa ilyen szem-
pontból jól áll -, de ilyen speciális esetnek 
mondható a Flór Ferenc Középiskola ügye 
is. Szülők, pedagógusok, civil szervezetek 
kérték és kérik a segítségemet. 
Országgyűlési képviselőként mit tud ten-
ni a Flór Ferenc Középiskola kapcsán?
Bármilyen döntés is szülessen, képviselő-
ként azt gondolom, hogy Pest Megye Ön-
kormányzatának, Kistarcsa Önkormány-
zatának, a szülőknek és a pedagógusoknak 
az álláspontját kellene közelíteni egymás-
hoz. Ha olyan döntés születne, hogy jog-
utód nélkül megszűnne az intézmény, ak-
kor a gyerekek és a pedagógusok útjának 
egyengetésébe szívesen besegítek.  
Az előbb említette egyes települések el-
adósodottságát. A 4. számú választókör-
zetben vannak-e kilátástalan helyzetbe 
sodródott önkormányzatok, vagy csak 
nehézségekkel küzdenek?
Pest Megyében is végzett vizsgálatokat az 
Állami Számvevőszék. Tehát elkészült az 
adatbázis, de egyelőre nem lehet tudni, 
hogy melyek azok az önkormányzatok, 
amelyek veszélyben lennének. Azt lehet 
látni, hogy a jól gazdálkodó önkormány-
zatok nem adósodtak el, mert saját bevéte-
leikre támaszkodva hajtottak végre beru-

házásokat. De sajnos több önkormányzat 
működésre vett fel hitelt, kötvénykibocsá-
tásra kényszerült és devizában adósodott 
el, ott már ebben az évben bajok lehetnek 
Sok minden függ azonban a törvényi hát-
tér alakulásától, ősszel a kormány átalakít-
ja az önkormányzati gazdálkodást, ezért 
nem lenne szerencsés most nevesíteni a 
településeket.

Az alaptörvénnyel kapcsolatban március 
23-án hozzászólt a Parlamentben. A de-
mográfiai helyzetünkkel kapcsolatban 
egy saját kezdeményezésről is beszámolt, 
kiállt a családok támogatása mellett !
Igen ez így volt. Az euroatlanti civilizáció 
többi nemzeténél is hasonló folyamat zaj-
lik, mint Magyarországon, vagyis csökken 
a lakosság száma. Itt csak akkor lehet meg-
fordítani a helyzetet, ha védjük a családo-
kat. Ezért erős alkotmányos védelem alá 
kívánjuk helyezni a családot, mint ősidők 
óta az emberi közösségek alappillérét. Bí-
zom benne, hogy ebből a tényből a magyar 
társadalom, különösen a családalapítás 
előtt álló generációk, kiolvassák a kormá-
nyoktól, kurzusoktól független stabilitás, a 
tervezhetőség visszavonhatatlan ígéretét. 
Fontos, hogy társadalmunk végre higy-
gyen a hosszú távú kiszámíthatóságban, 
hiszen családot nem pár éves ciklusra, 
hanem emberöltőkben mérve kell tervez-
ni. Sokan azért támadták az alaptörvényt, 
mert – úgymond - az előkészületekbe nem 
vonták be a széles néprétegeket. Ezt saját 
példámmal cáfoltam. A családok hete al-
kalmából március 26-án Európa minden 
országban azonos időpontban, 17 és 19 óra 
között az Európai Nagycsaládos Szövetség 

helyi társszervezetei mini konferenciákat 
szerveztek. Gödöllői választókerületem-
ben erre Pécelen került sor, ahol igazán 
értő közönség, gyakorló nagycsaládos szü-
lők vizsgálták az alaptörvény-tervezetet. A 
kiküldött kérdőíveket is figyelembe véve 
mi ez, ha nem annak az igazolása, hogy 
a lehető legszélesebb társadalmi konszen-
zusra törekedtünk az alaptörvény megal-

kotásánál? 
Több mint egy éve képviselő. Mire 
emlékszik vissza a legszívesebben?   
Nekem eddig a legfelemelőbb az 
volt, amikor az „igen” gombot meg-
nyomhattam a határon túli magya-
rok állampolgárságának visszaadása 
érdekében. Huszonkét aktív közéleti 
évem betetőzésének érzem, hogy részt 
vehettem új alkotmányunk megalko-
tásában és elfogadásában. Egyébként 
1988 óta erre a pillanatra vágytam és 
külön öröm, hogy ebben a munkában 
személyesen is részt vehettem.
Az első évben a régi, tapasztalt kép-
viselők egyéni indítványai dominál-
tak, s mivel sokan vagyunk, „újon-

cok” nekünk kevés egyéni babér termett. 
Április közepétől viszont a sarkalatos 
törvények előkészítésével a szakpolitikák 
időszaka is eljön, s ebben már személyes 
ambícióim is lesznek. Polgár

Boldog vagyok, hogy részt vehettem új alkotmányunk elkészítésében
Interjú Vécsey László országgyűlési képviselővel

Vécsey László legutóbb április 20-án tartott képviselői fogadóórát Kistarcsán. Ebben az évben ez volt a második, ugyanis január 26-
án már egyszer ellátogatott településünkre Pest Megye 4. számú választókerületének országgyűlési képviselője. Vécsey László 2010-
ben meggyőző fölénnyel (51,15%) első körben került be a Parlamentbe. Civil foglalkozását tekintve építőmérnök, Gödöllőn született, 
ott járt általános iskolában. A diplomáját a Moszkvai Autóközlekedési Egyetemen szerezte 1982-ben. 1988-ban az MDF alapítója, a 
Fidesznek 1989 óta tagja. 1994-ben Szadán önkormányzati képviselővé választották, 1998-ban pedig polgármesterré. 2004-től 2010-ig 
a Gödöllői Többcélú Kistérségi Társulás alelnöke, a Térségfejlesztési Bizottság elnöke. 2007-től az EU Régiók Bizottsága (CoR) Ma-
gyar Nemzeti Delegációjának póttagja, 2007-től a Fidesz Pest Megye 4. számú gödöllői országgyűlési választókerületi elnöke, 2009. 
június 26-tól a Fidesz Gödöllői Csoportjának elnöke. A Parlamentben a Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottság tagja.

Vécsey László fogadóórát tart Kistarcsán
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Elkészült a sószoba 
a Kölcsey Ferenc Általános 

Iskolában

 A testület egy korábbi határozatával dön-
tött a volt szertár sószobává alakításáról. 
A kivitelezésre beérkezett ajánlatok kö-
zül a Saunatura Bt. ajánlata nyert. A cég 
közel kétszer annyi munkát végzett, mint 
amennyit az önkormányzat megrendelt. 
Az extra munkát, mint ajándékot felaján-
lották a város gyermekeinek. 

Ifj. Juhász István alpolgármester a hatá-
rozat előterjesztője a Kistarcsai Híradónak 
elmondta, hogy Kistarcsán is sok gyermek 
szenved az asztmától. Testvérével együtt 
gyermekkorukban ők is asztmásak vol-
tak, így tudja, hogy milyen szörnyű egy 
gyermeknek, ha nem tud együtt játszani, 
sportolni, szórakozni a barátival, amikor 
éjszakákon keresztül nem tud aludni. Tíz-
tizenöt évvel ezelőtt még messze kellett 
menni a kúrákra, amelyek idő és pénzigé-
nyesek voltak. Ma már több ilyen sószoba, 
sóbarlang is létezik Kistarcsán, de ezek 
pénzbe kerülnek és a jelenlegi gazdasági 
helyzetben minden kiadás számít, valamint 
ha mindkettő szülő dolgozik, akkor időben 
is nehéz megoldani a kezelést. Ezzel a be-
ruházással lehetővé válik az iskoláskorú 
gyermekeknek, hogy a sószobában tanulva 
ingyenesen, felügyelet alatt gyógyuljanak, 
így szüleiknek nem kell választaniuk gyer-
mekük egészsége és a megélhetés között.

Minek köszönhető a résztvevők igen nagy 
száma?
Véleményem szerint annak, hogy az em-
berekben az elmúlt években tapasztaltak 
hatására egyre inkább kezd kialakulni egy 
környezettudatosabb életmód. Egyre töb-
ben figyelnek környezetükre és az előző 
években már voltak hasonló kezdeménye-
zések Kistarcsán, így a pozitív tapasztala-
tok alapján könnyebb dolgunk volt a szer-
vezésben.
Kik vettek részt a szervezésben?
Természetesen ezt egy vagy két ember nem 
tudja megszervezni, itt is szükség volt egy 
nagyobb stábra, amely nagyrészt az egye-
sületi, civil és intézményi vezetőkből állt. 
Mindenki elvállalt egy körzetet és vállal-

ta, hogy gondoskodik az adott területen 
a munka megszervezéséről, mi pedig biz-
tosítottuk az ellátmányt és az eszközök 
egy részét is. A másik részét - zsákokat, 
kesztyűket és láthatósági mellényeket - a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től  kaptuk. 
A Csigaházban a helyi nyugdíjas klub és 

a népdalkörök tagjai vidáman kenték a 
zsíros és májkrémes kenyeret, volt tea, ás-
ványvíz. Futárok hordták a csapatoknak az 
ellátmányt. Dolgozott Kistarcsa apraja és 
nagyja, polgármester, alpolgármester, kép-
viselő, tanár, diák, alkalmazott, vállalkozó, 
a taekwondosok, nagymama, kismama, 
nyugdíjas iskolás és óvodás.
Mennyi szemét gyűlt össze és mikorra vé-
geztek?
Mivel több, mint 300-an vettek részt az ak-
cióban, így már kora délutánra végeztünk. 
Akik korábban elkészültek, azok átmentek 
más területekre segíteni. A szemétszedők 
közel 400 zsákot töltöttek meg szeméttel, 
amely bár sikernek könyvelhető el mégis 
szomorú, hogy egyesek ennyire nem tö-
rődnek a környezetükkel. A hulladék ösz-
szegyűjtéséről és elszállításáról a KIVÜ 
Kft. gondoskodott. 

Mi a terv a jövőre?
Természetesen szeretnénk jövőre is meg-
rendezni ezt az akciót, hiszen látszik, hogy 
igény és szükség van rá, de bízunk benne, 
hogy az összegyűjtendő szemét mennyi-
sége csökkenni, a résztvevők száma pedig 
növekedni fog. Ezúton szeretnék köszöne-
tet mondani minden szervezőnek és részt-
vevőnek, a kistarcsaiaktól és az ide látoga-
tóktól pedig azt kérem, hogy vigyázzanak 
környezetünk és városunk tisztaságára, 
hiszen egészséges környezetben a test és a 
lélek is egészségesebb.

( Sz )

A várostakarításon 300 önkéntes dolgozott 
Kistarcsa Város Önkormányzata a húsvéti ünnepek miatt, az eredetileg április 22-re 
meghirdetett – a Föld Napjához kapcsolódó - várostakarítást április 30-án szervezte 
meg. Az egész városra kiterjedő szemétszedési akcióra reggel kilenc órakor több, mint 
300 önkéntes jelentkezett. A zsákokat, a kesztyűket és láthatósági mellényeket a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. biztosította. A főszervező ifj. Juhász István alpolgármestert 
kérdeztük.

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

A KIKE csapata reggel 9-kor

Uvacsek Csaba brigádja az Eperjesi lakótelepen

Ennyien készítették a zsíros kenyeret
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A Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre 
300 ezer forintos felajánlása, és Kistar-
csa Város Önkormányzatának szintén 
300 ezer forint összegű támogatása tette 
lehetővé, hogy május 14-én, szombaton 
Kistarcsa több pontján a közterületek 
megszépültek. Virágokat ültettek a Csi-
gaház előtti területre, a Kölcsey Ferenc 
Általános Iskola környékére, az Ifjúság 
térre, a Fenyves Lakópark és a Lakóte-
lep területére, valamint a Városháza elé. 
Az ültetésben részt vettek a felajánlást 
tevő vállalkozók, a Kistarcsai Kulturális 
Egyesület, a Kistarcsai Kerékpáros Egye-
sület, a Pannónia Néptáncegyüttes és a 
Fenyvesliget Egyesület, valamint az ön-
kormányzat dolgozói és vállalkozó ked-
vű civilek. A képviselők közül szemé-
lyesen megjelent Uvacsek Csaba, Juhász 
József, ifj. Juhász István, Juhász István, 
Zsiák Péter, Zsiák Balázs, Méhesné Hor-
váth Erika, Csaja János és Solymosi Sán-
dor polgármester. Begóniákat, muskátli-
kat és napvirágokat telepítettek a régi és 
az újonnan kialakított virágágyásokba. 
A közlekedés biztonsága érdekében for-
galomlassító virágládák is kikerültek a 
sűrűn lakott városrészekre. A főszervező 
idén is a Kistarcsai Vállalkozók Baráti 
Körének elnöke Juhász István képviselő 
a Pénzügyi Bizottság elnöke volt. 

Tavaly kb. 50 önkéntes jelentkezett mun-
kára, idén hányan voltak? – kérdeztem Ju-
hász Istvánt az egyesület elnökét.
Reggel nyolctól vártuk az önkéntesek jelent-
kezését a Csigaháznál. Idén többen jöttek, 
mint tavaly. Szerszámokat a Városüzemel-

tető Kft. biztosította, de sokan hoztak saját 
szerszámot – ásót, kapát, gereblyét. El kell 
mondanom, hogy egyre több képviselő is 
bekapcsolódik az önkéntes munkába, de raj-
tuk kívül a civil szervezetek is nagyon aktí-
vak. A Vállalkozók Baráti Körének elnöksé-
ge minden évben anyagilag és személyesen 
is segíti a munkát. Itt Surányi Márti, Benkő 
Pál, Kis Joachim, Kalmár István és Kalmár 
László nevét kell megemlítenem. Most már 
hagyomány, hogy a hivatal dolgozói a Pol-
gármesteri Hivatal környékét teszik rendbe.

Ennyi pénzből mennyi virágot tudtak vá-
sárolni?
6000 db-ot szereztünk be. A munkát ugyan-
úgy terveztük, mint egy évvel ezelőtt, ak-
kor reggel nyolc órától délután négy óráig 
sikerült elültetnünk 6000 darab virágot. 
A pénzbeli felajánlásokat idén több tárgyi 
felajánlás is kiegészítette. Így a Nosztalgia 
Étterem szendvicseket ajánlott fel, ásvány-
vizet dr. Csizmadiné Fekete Zsuzsannától 
kaptunk. 
Hova ültették ezt a sok virágot? 
Rendbe tettük a Csigaház környékét és a 
Szent Imre teret. Ezen a részen mindig a 
KIKE önkéntesei dolgoznak. De jutott virág 
a Gesztenyés Óvo-
da környékére, az 
Eperjesi lakótelep-
re, a Hősök terére, 
az Uszoda előtti tér-
re, a Kölcsey Álta-
lános Iskolához, a 
Dobó Katica tér-
re és a köszöntő táb-
lákhoz. A Kerékpá-

ros Egyesület az Árpád vezér úton az ötös 
kereszteződésben ültette a virágot. A város 
lakosságát meg csak bíztatni tudom, hogy 
az esztétikusabb városkép érdekében óvja 
a kiültetett virágokat, és aki megteheti az 

ültessen virágot az ingatlanja elé vagy akár 
az erkélyére, mert egy szép virágos Kistar-
csán a hétköznapok is szebben telnek.  P.Gy.

Virágosítás Kistarcsán 

TAVASZI VIRÁGVÁSÁR
Dísznövények, gyümölcsoltványok, 

cserjék, lombosfák,
sziklakerti örökzöldek, 

évelôk, sziklák, 
talajjavító anyagok, virágföldek.

Elkészült az óvoda előtti virágágyás

ifj. Juhász István és Solymosi Sándor a Hősök terén

A polgármesteri hivatal dolgozói

A Kistarcsai Kerékpáros Egyesület

Kölcsey Ferenc Általános Iskola parkolójában 
Juhász István, Csorba Ilona tanárnő és a diákok
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A Kölcsey Ferenc Általános Iskola sikere 
a Teleki Pál Országos Földrajz-Földtan 

Versenyen
Május 13-tól 15-ig immár 29. alkalommal rendezte meg Balaton-
almádiban a Magyar Temészettudományi Társulat az általános 
iskoláknak kiírt Teleki Pál Földrajz-Földtan Verseny országos 
döntőjét. Minden megyéből egy tanuló juthatott be a háromfor-
dulós döntőbe. Nagy büszkeségünkre ebben az évben, hogy a 
nyolcadikosok mezőnyében iskolánk diákja, Szalisznyó Ferenc 
is döntőbe került. 

A verseny nemcsak elméleti ismereteket igényelt a tanulók-
tól, de tudásuk gyakorlati alkalmazására is szükség volt. Pén-
teken egy másfél órás írásbeli feladatlappal kezdődött a meg-
mérettetés. Másnap reggel már 7 órakor indultak a versenyzők 
a terepgyakorlatra, ahol a Balaton-felvidék geológiai képződ-
ményeit vizsgálták ill. előadásokat hallgattak Vincze Péter c. 
egyetemi tanár geológustól. A terepbejárást egy feladatlap 
zárta a látottakból, hallottakból. Ezután következett a szóbeli 
vizsga, ami egy húzott tétel kifejtése, ill kőzet felismerési gya-
korlat volt. A zsűri elnöke dr. Gábris Gyula, az ELTE Természet-
tudományi Karának professzora, a Magyar Földrajzi Társaság 
elnöke volt. A nagyon szoros versenyben Feri végül az előkelő 
4. helyezést érte el. Külön büszkeséggel töltött el minket, hogy 
tanítványunk az ország legjobb terepgyakorlati teljesítményt 
nyújtó diákjának járó különdíjat is elnyerte. 

Szabóné Magyari Ágnes 
 felkészítő tanár

Kölcseys diákok Ausztriában 
Nagy izgalommal vár-
ták a gyermekek és a 
felnőttek a minden év-
ben megszervezésre 
kerülő ausztriai kirán-
dulásunkat. Ezen ösz-
szesen 49 fő vett részt, 
köztük 31 gyermek, 
elsősorban felső tago-
zatos, német nyelvet 
tanuló diák, valamint 
18 felnőtt, pedagógu-
sok és szülők.

Reggel 6 órakor indultunk. Először Városszalónak (Stadt-
schlaining) várát néztük meg, ahol a Nemzetközi Békemúzeum 
kiállításai és egy néprajzi gyűjtemény tekinthető meg. Ezután 
Borostyánkő (Bernstein) felé vettük az irányt. Egy kis kitérővel 
Máriafalván (Mariensdorf) csodálhattunk meg egy késő gótikus 
templomot, melynek oltárát, keresztelő medencéjét és szószékét 
a pécsi Zsolnay-féle porcelánmanufaktúrában készítették. Végül 
megérkeztünk Borostyánkőre. Ezen a településen bányásznak 
még ma is nemes szerpentint, ami az itt látható áttetsző zöld szín-
ben a világon egyedülálló. Ékszereket és egyéb dísztárgyakat ké-
szítenek belőle. Egy kis szabadprogram után késő délután indul-
tunk haza. 

Bízunk benne, hogy hasonlóan jó hangulatú kirándulást a jövő 
tanévben is lesz lehetőségünk szervezni.

Grófné Sengel Erika és Papp Zsoltné szervező tanárok

Kölcseys diákok 
angolversenyen

Idén a csömöri Mátyás Király Álta-
lános Iskola rendezte meg az angol 
nyelvi körzeti versenyt. 

A Kölcsey Ferenc Általános Is-
kola 7.a osztályából három diák vett részt: Pásztor Máté, Sándli 
Márk, Zeller Henriette. A Cantervilli Szellem című könyvet kel-
lett elolvasni angolul, amelyet Oscar Wilde írt. A verseny há-
rom részből állt: project munka, szóbeli feladatok, írásbeli feladat. 
Amíg a gyerekek összemérték a tudásukat, addig tanáraik be-
szélgettek egymással, tapasztalatokat cseréltek. Az eredmény-
hirdetést nagyon várták a diákok és a tanárok egyaránt. 

A versenyt rendező iskola igazgatója értékelte a gyerekek 
munkáját és megköszönte a tanárok felkészítő munkáját. Az 
iskolánk diákjai a 3. helyezést hozták el.

Konnerthné Faragó Erzsébet angoltanár

R.H.Dental 
Fogorvosi rendelôk 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

Szent István Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény hírei

Balla Mátyás 4. osztályos tanuló eredményeiről már beszámol-
tunk egy hónappal ezelőtt, de akkor még nem tudtuk, hogy ez a ki-
váló képességű tanuló egy újabb figyelemre méltó eredményt ér el. 
Monoron áprilisban rendezték meg a Megyei Komplex Tanulmányi 
versenyt ahol szövegértés, nyelvtan, matematika, környezetismeret 
tantárgyak tudását mérték. Ezen a versenyen Pest megye legjobb 
képességű 4. osztályos tanulói indulhattak. Balla Mátyás 108 ver-
senyző között a megosztott 7. helyet érte el. Azt hittük ezzel lezárul 
Mátyás „versenyszezonja”, de legnagyobb meglepetésünkre egy 
újabb országos versenyre kapott meghívást. Június 5-én, a Műegye-
temen az ország legjobb környezetismereti tudással rendelkező 
diákjai mérik össze tudásukat. Gratulálunk Matyinak és felkészítő 
tanárának, Gacsályi Ádámnak.
Jótékonysági bál
Május 14-én sikeresen elfogtuk a városban garázdálkodó bandi-
tákat. Mielőtt a dutyiba kerültek volna, még a seriff engedélyezett 
nekik egy táncot! Így kezdődött a Gyermekünk a jövő Közhasznú 
Alapítvány jótékonysági bálja. Bizony, a több hónapos előkészület, 
meghozta gyümölcsét. Jó hangulat, ostor-bemutató várta a vendé-
geket! A tanári karból és a szülőkből összeállt tánccsoport ismét 
fergeteges hangulatot teremtett! A hajnalig tartó mulatság bevéte-
lét egy iskolabúcsúztató juniális szervezésére ajánlotta fel az alapít-
vány, ahol kutyás bemutató, akadályverseny, tűzoltó autó színesíti 
majd a programokat!

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki eljött a bál-
ba, akik támogatójegyet vásároltak, akik tombola felajánlást tettek, 
segítettek a lebonyolításban, hogy hozzájárultak rendezvényünk 
sikeréhez! Jövőre ismét lesz bál, hogy hol?....

Néhány fontosabb év végi esemény időpontja:
Június 3.    Szent István Nap - Juniális
Június 9.   18 óra: zeneiskolai évzáró
Június 10. 17 óra ballagás
Június 15. 18 óra tanévzáró ünnepél y
Mindenkit szeretettel várunk! 

Bertáné Várkuti Melinda és Némethné Bertalan Katalin
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A gyermekek egy igen fogékony életkori 
szakaszukban kerülnek az óvodába. Fejlő-
désük részben spontán módon valósul meg, 
például a szocializáció terén, részben az óvó-
nők által tudatosan irányított tevékenységek 
hatására. Igyekszünk a gyermekek fejlődé-
sét több oldalról változatos formában megtá-
mogatni, így született meg Bacsa Györgyné, 
Ildi néni – nyugdíj előtt álló, a kistarcsai csa-
ládokat 32 éve szolgáló - kedves kolléganőnk 
fejében egy játékos vetélkedő ötlete, a nagy-
csoportos gyerekek számára. A nevelőtestü-
let egy emberként állt a terv mellé, és 2010 
októberében megszerveztük a „Kalandozás 
Meseországban” című programunk első 
játékos vetélkedőjét, amelyet azóta újabb 9 
követett, a gyermekek és az óvoda dolgozó-
inak nagy örömére. A 10 megtartott vetél-
kedővel a hátunk mögött bátran állíthatjuk, 
hogy megérte a fáradságot, a többletmun-
kát, hiszen az iskolába készülő gyermekek 
várják, számon tartják a következő „kalan-
dozás” próbatételeit. Évente öt közösen ki-
választott mesét dolgozunk fel, így minden 
csoportra egy vetélkedő megszervezése és 
lebonyolítása jut. A tematikusan felépített 
feladatokon keresztül – melynek alapja a 
mese cselekménye és szereplői – érintjük 
az egyes óvodai nevelési területeket, mint 

az anyanyelv, ének-zene, környezetisme-
ret, testnevelés, matematika és vizuális ne-
velés. Csoportonként öt iskolába készülő 
gyermek vesz részt a játékban, így minden 
nagycsoportos három-négy alkalommal 
sorra kerül az év folyamán. Csapatkapitányt 
választanak, aki az adott csoportot össze-
fogja, állomásról állomásra vezeti, esetleg a 
csoporton belül felmerülő problémákat el-
simítja, hiszen a feladatok elvégzésén kívül 
a pontozásban az is fontos szempont, meny-
nyire tudnak együtt dolgozni, a feladatokat 
megosztani, egymással szemben bátorítóan, 
toleránsan viselkedni. Büszkék lehetünk 
nagycsoportosainkra, hiszen ezek olyan 
élethelyzetek, amelyek megoldása a felnőt-
teknek is olykor nehézségeket okoz, ám a 
gyermekeink néha önállóan, bölcsen, néha 
kicsi segítséggel megbirkóznak vele. A jól 
végzett munka jutalma nem maradhat el, a 
sorrend kihirdetése mellett minden résztve-
vő gyereket éremmel jutalmazunk. A taps, a 
dicséret természetes velejárója az eredmény-
hirdetésnek. Nagyon megnyugtató jó érzés 
számunkra, hogy óvodásaink képesek arra, 
hogy ne csak saját sikereiknek, de minden 
résztvevő gyermek sikerének örüljenek, és 
ezt az eredményhirdetésen lelkes ovációval 
hangoztassák. Poroszkai Ágnes 

Játékos vetélkedő a Tölgyfa Óvodában Ballagás a Flór Ferenc 
Középiskolában

2011. április 30-án szépen, rendben elbal-
lagtak a Flór Ferenc Egészségügyi Szak-
középiskola és Gimnázium - de jó ezt így 
még együtt leírni - 12. évfolyamos nebulói. 

Ragyogó, napos időre ébredhetett a 
diáksereg és korán reggel neki is álltak 
a díszítésnek. A végzősöket búcsúztató 
11-esek és a többi évfolyam diákjai virág-
díszbe öltöztették a termeket, folyosókat, 
az egész iskolát! 

Az ünnepségre az udvaron került sor, a 
szép időt kihasználva, ugyanúgy, ahogy 
az előző években is. A ballagókat a 11. 
évfolyam diákjai búcsúztatták humorral 
átszőtt beszédeikkel és kedves versekkel. 
Az örömbe annyi üröm került, hogy fájó 
szívvel búcsúztak a 11-esek, és nem csak 
a végzősöktől, de szeretett iskolájuktól 
is, hiszen ugyanez nekik jövőre már nem 
adatik meg: ugyanitt, ugyanebben az 
iskolában, így együtt már sohasem, hi-
szen június 30-ka után elfújja őket a szél, 
ahogy a ballagás végén a színes lufikat is 
elfújta… ki tudja merre, hova.

Az igazgatóasszony ballagókhoz in-
tézett szavaival zárom soraim: „Nem 
kívánom senkitől, hogy csodás dolgokat 
tegyen, de elvárom mindenkitől, hogy 
mindig ember legyen!”

Török Márk 11.B osztályos tanuló

Kistarcsán immár második alkalommal bo-
nyolítjuk le az esti tagozatos gimnáziumban 
tanuló diákok érettségi vizsgáit.

Sajátos képzési forma az esti tagozat, hi-
szen a nappali tagozattal ellentétben itt csak 
két napon, hétfőn és szerdán van tanítás. 
Szükség is van erre a tömör időbeosztásra, 
hiszen a diákok zöme a tanulás mellett dol-
gozik, sok esetben anyaként, apaként próbál 
helytállni a munkahelyén és megkeresni a 
család fenntartásához szükséges anyagiakat.

Iskolánk a Budakalász Gimnázium tagis-
kolájaként 2007-ben kezdte meg működését 
Kistarcsán. Jelenleg közel 120 tanulónk és 
négy osztályunk van. 

A végzősök május 2-án a magyar nyelv 
és irodalom írásbeli vizsgával kezdték meg 
az idei érettségi vizsgaidőszakot. A cikk 
megjelenésekor már túl lesznek valamennyi 
írásbeli vizsgájukon, s a június végi szóbeli 
vizsgáikra készülnek. Gimnáziumunkban a 
kötelező érettségi tantárgyak mellett még in-
formatikát, földrajzot, biológiát, kémiát és fi-
zikát tanítunk. Az oktatás délután háromtól 
este nyolc óráig tart. Az itt dolgozó pedagó-
gusok nagy tapasztalatokkal rendelkeznek a 
felnőttképzésben, szaktudásuk, odaadásuk 
és rugalmasságuk a siker záloga.

Az esti tagozatos gimnáziumunk tan-
díjmentes formában működik, a jogsza-
bályoknak megfelelően diákjaink számos 
kedvezményre jogosító diákigazolványt igé-
nyelhetnek, a 21. életévüket be nem töltött ta-
nulók kérhetik a családi pótlék folyósítását is.  

A következő tanévre is várjuk a jelentke-
zőket, akiket előzetes tanulmányaik alapján 
1-3 éves képzésekre tudunk felvenni. A nyári 
beiratkozás helyszíne a Flór Ferenc Gimná-
zium épülete, időpontjai pedig június 15-ig 
hétfői és szerdai napokon 16.00-19.00. Ér-
deklődni a 06-30/637-9756-os telefonszámon 
vagy a komlosia@citromail.hu e-mail címen 
lehet.

Szeretettel várjuk leendő új diákjainkat a 
kistarcsai tagintézményünkbe a 2011-2012-es 
tanévre!

Vizsgára fel!
Harmincan érettségiznek a Budakalászi Gimnázium Kistarcsai Tagiskolájában
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Gyógyíthatatlan nagymamát látogattam. Tudja, hogy ki van szol-
gáltatva mások segítőkészségének. Elfogadja az időskorúak álla-
potát. Nem zúgolódik. Hosszú beszélgetésünk alatt egy keserű 
mondatot említett. A gyermek először az anya lábát tapossa, utá-
na, pedig a szívét. A beteg nagymama tömör bölcsességgel fogal-
mazta meg szomorúságát. 

A gyermek csetlik-botlik. Anyukája körül toporog. Belebotlik, 
rátapos anyukája lábára. Ez egy természetes állapot. Anyuka örül, 
segít gyermekén, megfogja kezét, irányítja őt. Az édesanya addig 
örül, amíg jót tehet gyermekével, szólhat hozzá, vezetheti, irányít-
hatja életét. A kisgyermek még csak kis gondot jelent. Az édes-
anya örül, hogy gyermeke belé kapaszkodik, tőle vár segítséget. 

Megnő a gyermek. Saját lábán már meg tud állni, nem igény-
li anyuka segítését, nem tapossa lábát, de taposhatja szívét. Ho-
gyan? Durván, gorombán, tiszteletlenül beszél. Tudja, már nem 
kell félni semmiféle büntetéstől, ezért könnyen szórja a selejtes 
szavakat. Magatartása is megváltozik. Követel, parancsol, nem 
kér. Elvárja az ajándékot, azt amit kigondol. Sőt rendszeres pénz-
összeget követel idős anyjától. Nem baj, ha neki kevesebb jut, ő 
nélkülözhet. A nagymama szívét is meg lehet taposni. Sajnos so-
kan meg is teszik. Ő már öreg, tehetetlen, nem tud védekezni. 

A keresztény világ megemlékezik május hónapban az égi édes-
anyáról, a Boldogságos Szűzanyáról. A világi élet is ezt teszi má-
jusban, megemlékezik az édesanyákról. A megemlékezés jogos, 
sőt kötelező. Azzal a magatartással kell tenni, hogy minden édes-
anya megérdemli, hogy értékeljék életét. 

Példa a pogány világból. Jézus születése előtt az V. században 
a pogány Coriolanust polgártársai elűzték Rómából. Az előkelő 
család fia átment az ország ellenségeihez, a volszkusok táborába, 
akik rábízták seregüket, vezesse Róma ellen. A bosszútól lihe-
gő Coriolanus az ellenséges csapat élén szülőhazája ellen vonul. 
A rómaiak most már belátták hibájukat. A legelőkelőbb embere-
ket küldik Coriolanus elé, és kérik, ne bántsa a várost. Nem hall-
gat rájuk. Kiküldik a pogány papokat, nem használ semmit. Pénzt, 
aranyat, ezüstöt küldenek neki, kineveti őket. Végül a római nők 
élén az édesanyját, Veturiát küldik. Az édesanya odaborul fia elé, 
és könyörög Rómáért. A vérig sértett Coriolanus felemeli édes-
anyját, és ezt mondja neki: „Anyám megmentetted Rómát, de el-
vesztetted fiadat.” A sereget visszavezette a volszkusokhoz, akik 
csalódásukban, – állítólag – felkoncolták. 

Jézus előtt ezer évvel élt Salamon, a leggazdagabb zsidó király. 
Amikor a trónteremben az ország előkelőivel tárgyalt, belépett 
édesanyja, Betsabé. Salamon felállt, édesanyjához lépett és maga 
mellé ültette a királyi trónra.

Mascagni olasz zeneszerző (1863-1945) a Parasztbecsület című 
operájában a főhős elköszön édesanyjától. Elindul az eddig biz-
tonságot adó szülői háztól. Tudja, érzi végzetes út előtt áll. Elkö-
szön édesanyjától e szavakkal: „Anyám imádkozz értem, egy csó-
kot még anyácskám, ég áldjon, Isten áldjon.”

Értékeljük az édesanyákat, elsősorban életükben, de haláluk 
után is. 

Somlai József ny. plébános

Református

Katolikus Édesanyákra emlékezünk

Evangelizáció hete

M
ilyen üzenetet vársz?

Szerelmes levelet? 
Inkább egy e mailt?

Vagy az Életedről szólót, 
ami által minden megoldódik?

Fontos és érthető üzenet, 
mint egy szívhez szóló szerelmes levél, 
amitől minden függ…,

nemcsak egy prédikáció 
Isten közeledéséről hozzánk, 
amelyet

Z I L A    P É T E R 
Budapest - Nagyvárad téri református lelkész tart

2011. május 31- június 3-ig
kedden és szerdán 

KEREPESEN, a SZILASLIGETI Közösségi Házban 18.30 kor,
csütörtökön és pénteken

KISTARCSÁN, a Református Templomban 18.30-kor.
Jöjj el! Hallgasd meg!

Mindenkit szeretettel várunk minden estére!

2011. június 2.
Sütő Fanni: Rímváros
Verses körutazás a Világ körül.
2011. június 9.
Csányi Árpád: Nordic Walking, azaz északi gyaloglás
A sífutásra emlékeztető száraz szabadtéri sport igen 
gyorsan terjed. 
2011. június 16. 
Vereb Katalin: Élni Ghánában
Rabszolgapart, Aranypart, Csokoládépart. 
2011. június 23. Kopócsi Andrea: Növényi színanya-
gokkal a daganatok ellen
A rák kialakulásának okai. Hogyan lehet megelőzni a 
daganatok keletkezését?
2011. június 30. Nagy Júlia: A népfőiskola születése
Grundtvig püspök tevékenysége.

A Deáktanya  előadásait  a Civil-ház  (Széchenyi  út  33.) 
közösségi  termében  tartja.  Az  előadások  csütörtökön-
ként  este  7  órakor  kezdődnek,  időtartamuk  kb.  1  óra.  
A klubestek ideje: csütörtökön este 7-10 óráig. A Deák-
tanya ismeretterjesztő előadásai nyitottak, azokat bárki 
térítésmentesen látogathatja.  KIKE

Deáktanya programjai
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„Új, ízesített baktérium- és parazitaellenes készítmények 
kísérleti fejlesztése társállatok kezelésére”

címmel 2010. februárjában nagyszabású, az Európai Unió által 
finanszírozott kutatási program vette kezdetét a LAVET  Kft. keretein 
belül.

Pályázó neve, címe:  LAVET Gyógyszergyártó és Szolgáltató Kft. 
1161 Budapest, Ottó utca 14. 
Tel: (1) 405 7660 
www.lavet.hu 

Projekt neve:   Új,  ízesített baktérium- és 
parazitaellenes készítmények kísérleti 
fejlesztése társállatok kezelésére

Projekt azonosító:  KMOP-1.1.4-09-2010-0024

A projekt bemutatása:
A projekt keretében megvalósuló innovációs tevékenység a cégünk által 
kidolgozott, a gyógyszerhatóanyagok keserű ízének elfedésére alkalmazott 
speciális technológiára épül. Ebben a hatóanyagokat íztelen vivőszerbe 
ágyazzuk be, majd a bevont (beágyazott) hatóanyagokból megfelelő segéd- 
és ízesítő anyagok hozzáadásával az állatok számára attraktív és ily módon 
könnyen beadható tabletta és paszta formulációkat állítunk elő. A jelen projekt 
célja a speciális ízfedési eljárásra épülő újabb, beágyazott marbofloxacin 
és prazikvantel hatóanyagokat tartalmazó állatgyógyászati készítmények 
fejlesztése az engedélyeztetésükhöz szükséges vizsgálatok elvégzése és a 
törzskönyvi dokumentációk összeállítása.  

A projekt az Európai Unió  támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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SÓBARLANG 
Óriási kedvezmény az allergia 

szezonban 700Ft/alkalom, 
bérleteseknek. tel.: 20/312-7340, 
további információ: www.sobarlangom.hu

 Kistarcsa, Szabadság út 26/a

VÍZTISZTÍTÓK és 
ZUHANYSZŰRŐK 

Zuhanyozzon és fogyassza az 
egészséges klórmentes tisztított vizet. 
Vége a palackokkal való vesződésnek, 
vásároljon most akciós készletünkből, 

ismerkedjen meg a víz lúgosító 
berendezéseinkel is

tel.: 06-20-200-5204
további információ: www.viztisztitok.net

…alaptól a tetőig

Minden, ami építőanyag…

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

KOCSIS TÜZÉP KISTARCSA
2143 Kistarcsa, Móra Ferenc u. 81.
Telefon és fax: 28/552-675 Mobil: 06-20 561-1050
E-mail: kocsistuzep@invitel.hu

hasított tüziFa FolyaMatosan Kapható!
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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

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: 08:00-17:00
Szombaton: 08:00-15:00

Vasárnap és ünnepnapokon: zárva

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

Varga Autójavító 
Műhely

Varga István, magyar rally 
bajnok, autószerelő mester

Nyitva tartás: 
H-P: 8-17-ig

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

Személyes bélyeg 
minden alkalomra

Ahány ember, 
annyi bélyeg!

Rendeljen 
személyes bélyeget 
levelezéshez, vagy 
ajándékozáshoz!

Gyártópontunkon néhány perc alatt elkészíttetheti 
Személyes bélyegét!

Részletes 
felvilágosítás:

2143 Kistarcsa 
Iskola u. 6. 

06-28/470-841


