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Nagy erőkkel dolgoznak a Simándy József 
Általános Iskola kialakításán

A volt Kölcsey Ferenc Általános Iskolában az összes nyílászárót kicserélték

(cikk a 4. oldalon)

Csatornaépítés 
az udvaron

Több konténer törmelék gyűlt összeÉpül a válaszfal a volt Flór Ferenc Középiskolában

Itt lesz a főbejárat
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2011. augusztus 4. Benke Géza: Felmásztam Afrika tetejére
2011. augusztus 11. Gál Ferenc: Hangszerkészítés
2011. augusztus 18. Székely Tibor: Nemzeti Vágta 
2011. augusztus 25. Hercegfalvi Tamás: Gyógy- és fű-
szernövények termesztése
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

SZELEKTÍV 
HULLADÉKGYŰJTÉS
Egyre többen csatlakoznak

Az elmúlt 3 hónap szelektív hulladék-
gyűjtési eredményei azt mutatják, hogy 
mind többen és nagyobb mennyiségben 
gyűjtik külön a háztartásukban keletke-
ző hasznosítható hulladékokat.

Köszönjük, hogy részt vesznek a szelek-
tív hulladékgyűjtésben, és kérjük, biztas-
sák erre családtagjaikat, valamint a kör-
nyezetükben élőket is!
Júniusban a település HÉV vonalá-
tól északra (Csömör felé) eső részéről 
2.620 kg, a település HÉV vonalától délre 
(Nagytarcsa felé) eső részéről 3.510 kg, 
összesen tehát 6.130 kg hulladékot sike-
rült összegyűjteni. 
A sárga színű, szelektív hulladékgyűjtés-
re használható zsákok térítésmentesen 
továbbra is a Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálatán vehetők át:
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
ügyfélfogadási idő:
 hétfőn: 8.00-18.00
 keddtől csütörtökig: 8.00-16.00 
 pénteken: 8.00-12.00
telefon: (28)-470-711
Ismételten kérjük az eddig részt nem vevő 
lakosokat, hogy csatlakozzanak a háztól 
történő szelektív hulladékgyűjtéshez!

KIVÜ

 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, 
hogy július 1-ét követően azok a földtu-
lajdonosok, akik nem irtják megfelelően 
a parlagfüvet a kül-és belterületeken, 
akár 5 millió forintos bírságra is számít-
hatnak. Hivatali parlagfű vonal: 06-28- 
470 – 711 / 158-as mellék.

A magyar törvények értelmében a föld-
használónak kötelessége június 30-ig az 
ingatlanán a parlagfű virágbimbójának 
kialakulását megakadályozni, és ezt köve-
tően ezt az állapotot rendszeres irtással a 
virágzás végéig fenntartani. Abban az eset-
ben, ha a földhasználó e kötelezettségének 
nem tesz eleget, akkor a parlagfű ellen 
közérdekű védekezést kell elrendelni, va-
lamint az ingatlan tulajdonosával szemben 
bírságot kell kiszabni. A különös eljárási 
szabályok egyik eleme az, hogy az érintet-
tet nem kell értesíteni arról, hogy helyszí-
ni szemle történik az ingatlanán, hiszen a 
jogszabály úgy rendelkezik, hogy a tulaj-
donos/használó köteles folyamatosan gon-
doskodni az ingatlana parlagfű-mentesen 
tartásáról a vegetáció során, függetlenül a 
hatóság erre irányuló intézkedésétől.

A helyszíni ellenőrzést hivatalból, vagy 
bejelentés alapján belterületen a jegy-
ző, külterületen az ingatlanügyi hatóság 
(Földhivatal) végzi:
- A belterületi helyszíni ellenőrzés során 
jegyzőkönyvben rögzítésre kerül az in-
gatlan pontos elhelyezkedése, valamint az 
ingatlan parlagfű, ill. allergén gyom fertő-
zöttségének mértéke, amely alapján a jegy-
ző indítja meg a hatósági eljárást. 

- A külterületi helyszíni ellenőrzésen 
tapasztaltakat az ingatlanügyi hatóság 
jegyzőkönyvben rögzíti, majd az azonosí-
tó adatokat további intézkedésre megkül-
di a közérdekű védekezés elrendelésére 
jogosult területileg illetékes Pest Megyei 
Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatóságának, amely alapján a növény-
védelmi hatóság indítja meg a hatósági el-
járást.

A jogszabály alapján tehát a jegyző júni-
us 30-át követően köteles hatósági eljárást 
kezdeményezni azon belterületi földhasz-
nálókkal, ingatlantulajdonosokkal szem-
ben, akik elmulasztották a parlagfű, illetve 
allergén gyom elleni védekezési kötelezett-
ségüket teljesíteni. A hatósági intézkedés-
hez nem szükséges, hogy valaki egészség-
károsodást szenvedjen, így a kötelezettség 
elmulasztásának megállapításához június 
30. után elég, ha a vizsgált területen aller-
gén gyomot, virágzó parlagfüvet, vagy par-
lagfű virágbimbót találnak. 

Mivel június 30-án lejárt a parlagfű első 
kötelező kaszálásának határideje, július 
1-től már a földhivatalok (külterületek) 
és jegyzők (belterületek) ellenőrizhetik 
a parlagfűvel való fertőzöttségét. Azok a 
tulajdonosok, akik nem végezték el a kö-
telező védekezést, tizenötezertől ötmillió 
forintig (15.000Ft,- 5.000.000Ft,-) büntethe-
ti a hatóság.

A parlagfű elleni közérdekű védekezés 
során az érintett kultúrában okozott ká-
rokért a földhasználó kártalanításra nem 
tarthat igényt.

Polgármesteri Hivatal

Felhívás parlagfű és gyomnövények irtására
Akár 5.000.000. Ft,- (ötmillió forint) bírságot is kivethetnek

Kistarcsa polgármestere 
indult a polgármesterek 

fogathajtásán
Június 25-én és 26-án a Nemzeti Vágta egyik előfuta-
mát rendezték meg a Kocséri Sportpályán. Az előfuta-
mok mellett igazi látványosság volt még a polgármes-
terek fogathajtása, ahol 10 bátor polgármester – köztük 
Solymosi Sándor Kistarcsa polgármestere – indult a 
győzelemért. Az első helyet Szabó Gellért Szentkirály 
polgármestere, a második helyet Bodnár András Ko-
csér polgármestere, a harmadik helyet pedig Kis Mik-
lós Zsolt Nyársapát alpolgármestere szerezte meg. 

A verseny a résztvevők bemuta-
tásával kezdődött (Solymosi Sándor 
jobbról a második)

Sok a lopás a bevásárló központokban és azok környékén 
Nagymértékben megnövekedett a lopások száma a helyi bevásárló 
központok környékén. Kérjük ezért Önöket, hogy fokozottan ügyel-
jenek értékeikre, a parkolóban álló gépjárművek ablakait és ajtóit 
többször ellenőrizzék, hogy biztosan zárva legyenek. Ezen kívül 
ügyeljenek arra, hogy az autókban látható helyen ne maradjon érték, 
táska vagy szatyor. Segítségért forduljanak a Kistarcsai Rendőrőrs-
höz, melynek telefonszáma: 28/470-801
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Tanítás
Matematikából, fizikából, esetleg másból jövőre jobb eredmény 
kell? Már augusztustól hajtsunk javításra! Tansegítség Önnél, 
stresszkerülően, 5-12. évfolyamig Kistarcsán is! 06-20-383-7441
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! Irányár: 
20,1 millió Ft.
Kedvező rezsijű, egyedien felújított 60 m²-es lakás eladó Kistar-
csán a kórház környékén! Félig bútorozottan, a konyha beren-
dezéssel együtt! (igény szerint garázzsal) Irányár: 13.4 millió Ft 
tel.: 06-20-412-0624
Eladó ház Kistarcsán. Víz,villany, gáz van. Irányár: 16,5 millió Ft. Ér-
deklődni : +36-30-24-11-653
Eladó Kistarcsán! 106 m²-es ház (3 szoba, összkomfort) 50 m² 
szuterén+20 m² különálló téglaépület/működő üzlethelyiség 
963 m²-es saroktelken. Forgalmas útvonalon, sokféle vállalko-
zásra alkalmas lehet. Érdeklődni: +36-20-913-60-46. Irányár: 
40 millió Ft.
Kistarcsán, kórház mögötti új parcellában 720 m²-es, (kert DNy-i 
fekvésű) közművesített, belterületi építési telek Ára: 10,5 millió Ft 
06703141847
Kistarcsán, 660 m²-es, patakpartra futó telken, 2 db 50 m²-es la-
kás, egyenként 1,5 szoba, konyha, fürdőszoba. Ára: 9,6 millió Ft 
06706310291 
Állás
A Mihály Dénes Szakképző Iskola egy gépírást oktató tanárt és egy 
közgazdász tanárt keres. Jelentkezni a következő e-mail címen lehet: 
henizidi@gmail.com

Apróhirdetés

MEGHÍVÓ
Kistarcsa Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja a lakosságot 

a magyar államalapítás évfordulójának megünneplésére 

Az ünnepséget 2011. augusztus 20-án
délelőtt 10 órakor tartjuk 

a Civilház udvarában felállított szabadtéri színpadon
(Eső esetén a Civilházban.)

Programok:
Himnusz

Ünnepi beszéd: 
Solymosi Sándor, 

Kistarcsa polgármestere
Vers
Ének

Manninger Ágota magyar népdalok
Új kenyér megáldása: Görbe József plébános

Arató énekek 
 Kistarcsai Kéknefelejcs Hagyományőrző Népdalkör

Szózat

Hőségriadó van, de 
pánikra semmi ok

Mindenki számára nyilvánvaló a nyár köze-
pén járunk, árnyékban is minimum 40 fok 
hőmérsékletet lehet mérni, ezért a víz iránti 
szükségletünk határtalan lett. Természete-
sen semmi okunk kétségbe esni, ez a nyár 
velejárója.  Vannak olyanok, akik zsörtölőnek 
emiatt és vannak olyanok is, akik kifejezetten 
élvezik, hogy nem kell fagyoskodniuk.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóság (OFK) felhívta a figyelmünket arra 
mit érdemes tennünk, ha meg szeretnénk 
könnyíteni a meleg által okozott kellemet-
lenségeket. Elsősorban tudnunk kell, hogy 
bárkit könnyen megviselhet a meleg, ugyan-
akkor kiemelten figyelnünk kell a gyerme-
kekre és az idősekre. Fontos, hogy mindenki 
hozzájuthasson a szükséges vízmennyisé-
géhez, hogy még véletlenül se száradhasson 
ki a szervezetünk. A hő hatására jelentkez-
hetnek a bőrkiütés, a kimerültség, a hőguta 
és a görcsök tünetei. Ezért ajánlott kerülni 
az alkoholt, a kávét, vagy a koffein- és a cu-
kortartalmú szénsavas üdítők fogyasztását. 
A víz a legjobb szomjoltó! Ha szabadban va-
gyunk, akkor érdemes árnyékot keresnünk 
és ajánlott széles karimájú kalapot, könnyű, 
vékony, világos, bő ruhát viselni. Nem sza-
bad elfelejtenünk a napvédő krém kiemelten 
fontos használatát, hiszen e nélkül még in-
kább megkockáztatjuk a bőrrák kialakulási 
esélyét. Ha lehetőségünk van rá érdemes na-
ponta többször lezuhanyozni langyos vagy 
hideg vízben, felüdülést ad a testnek és a 
léleknek is egyaránt.

Az OKF továbbá megkérte az önkor-
mányzatokat, egészségügyi intézményeket, 
tegyék közzé a klímával rendelkező köz-
épületek listáját, hogy bárki bemehessen 
és élvezhesse a hűvös levegőt. Kistarcsán a 
Polgármesteri Hivatalban működik légkon-
dicionálás! Szita Nóra

 „I. kistarcsai hegymászó – túra”
2011. szeptember 24. szombat

A pecsételési pontokon Magyarország legkiemelkedőbb 
magashegyi hegymászói várnak rád!

Emlékfüzetbe pecsételő hegymászók:
Erőss Zsolt, Sterczer Hilda, Baranyi Éva, Szendrő Szabolcs, 
Vörös László /Cino/, Zsohovszky Piroska, Várkonyi Beáta, 
Szászfai Judit, Nyulász Gábor
Indulás/érkezés: Kistarcsai Városi Tanuszoda                   
                                      2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.
Távok:

- Kistarcsa 6 km - mini táv                                                   
- Kistarcsa 20 km - közepes táv
- Kistarcsa 37 km - XL

Díjazás: emlékfüzet, oklevél, kitűző, útközben/érkezéskor – étel,ital
Bővebb információ:

- www.kistarcsa.hu
- www.tura.kistarcsa.hu 
- www.ttt.hu 

Szervező: Lesták Erzsébet – uszodavezető
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Mikor kezdődött az érdemi munka?
Július 4-én kezdhettük el az átalakítást, ez érinti a volt Kölcsey Ál-
talános Iskolát, a kis Kölcseyt és a Flór Ferenc Középiskolát. Ezt a 
három épületet július 1-től Simándy József Általános Iskola és Alap-
fokú Művészetoktatási Intézménynek nevezik. A beruházás átadá-
sának határideje augusztus 15-én esedékes. 
Hol kell a legtöbb átalakítást elvégezni?
A volt Flór Ferenc Középiskolában kell a legtöbbet dolgoznunk, 
ugyanis az új tantermek kialakítása végett válaszfalakat kell áthe-
lyeznünk, a vizesblokkokat kell korszerűsítenünk, az egész épületet 
belülről átfestjük, villanyszereléseket végzünk és egy fűtésszivaty-
tyút kell kicserélnünk. A vizesblokkokat azért kell átalakítani, mert 
az új iskolába már nem középiskolás gyerekek járnak, hanem alsós 
és felsős diákok, ezért más szabványokat kell figyelembe venni. Az 
átépítés után a 11 tanterem helyett 16 tanterem lesz ebben az épület-
ben. A volt kis Kölcseyben festünk, a nyílászárókat és a beázásokat 
javítjuk. Az udvaron csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítését kell 
megcsinálnunk, mert az alapok áztak. A volt Kölcsey épületében 
tisztasági festést hajtunk végre, a nyílászárók cseréje nem a mi fel-
adatunk, azt a pályázatot elnyert cég végzi. Csak az érdekesség mi-
att mondom, az új iskolát világos napsárga színre festjük.
Úgy tudom, hogy a határidő betartása miatt a KIVÜ Kft. több 
szakembert is felvett? 
Ez így van, a meglévő létszámmal ezt nem  tudtuk volna bevállal-
ni, nem beszélve arról, hogy bizonyos szakmákban embereink se 

voltak. Jelenleg 40-en dolgoznak 
a helyszínen, de folyamatosan 
veszünk fel munkásokat annak 
függvényében, hogy milyen szak-
ipari munkát kell kiviteleznünk.
Ekkora feladatot a jogelőd Vá-
rosgondnokság nem kapott, ho-
gyan birkóznak meg ezzel a kihí-
vással?
Tényleg nem kis feladat, de a fo-
lyamatos és rugalmas létszámbő-
vítéssel legyőzzük a nehézségeket. 
Nagyon jó szakembergárdát tud-
tunk mozgósítani erre a feladatra, 
minden területre szakmunkáso-
kat tudtunk szerződtetni. A mű-
szaki vezetést építőipari mérnökökkel oldjuk meg. Még arra is 
odafigyeltünk, hogy kistarcsai álláskeresőket vettünk fel. Így pár 
embernek legalább két-három hónapig munkát tudunk biztosítani. 
A helyzet szomorúsága, hogy egy álláshelyre 50-en jelentkeztek. 
Amikor a város létrehozta a KIVÜ-t, akkor nagyon fontos szempont 
volt, hogy olyan munkákat is elvégezzen, amit korábban nem. Ezzel 
a feladatbővítéssel rengeteg időt és pénzt spórolhat meg a település. 
Ezt a mostani munkát egy építési vállalkozó minimum dupla eny-
nyiért vállalta volna el. Polgár

Tudomásom szerint nagyon sok szülő érdek-
lődött már, hogy milyen tanterem kiosztások 
várhatók, hova kerülnek például az alsó tago-
zatosok?

Elöljáróban csak annyit szeretnék el-
mondani, hogy a KIVÜ szakemberei 
nagyon alapos munkát végeznek és jó 
ütemben haladnak, várhatóan a tanév-
kezdésre zökkenőmentesen be tudjuk 
üzemelni az intézményt. A tantermek 
kiosztásánál alapelv volt, hogy az alsó 
tagozatosokat minél biztonságosab-
ban tudjuk elhelyezni, ezért mind a két 
épületben a földszinten kapnak osztály-
termeket az alsósok. Az emeletre és a 
tetőtérbe a felső tagozatosok kerülnek. 
Örömmel mondhatom, hogy lesz bőven 
termünk. A kiscsoport foglalkozások-
hoz is tudunk tantermeket biztosítani, 
így az idegen nyelvek, a magyar és a 
matematika oktatáshoz is ideális feltéte-
leket tudunk teremteni. 
Hány elsős osztály lesz szeptember 1-től?
A beiratkozások még a jogelőd iskolák-
ban zajlottak, vagyis az engedélyezett 
osztályok és osztálylétszámok kerültek 

Nagy erőkkel dolgoznak  
a Simándy József Általános Iskola kialakításán

Megkezdték a Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kialakítását a volt Flór Ferenc Közép-
iskola és a volt Kölcsey Ferenc Általános Iskola épületeiből. Kisebb átépítésekkel és felújításokkal az épületegyüttest alkal-
massá teszik az új intézmény feladatainak ellátására. A szűkös tornaterem gondokat a bitumenes pályán felépülő tornacsarnok 
fogja majd véglegesen megoldani. Az átalakítást a Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit Kft. (KIVÜ) végzi. A munkáról Navratil 
István ügyvezető igazgatótól kértünk tájékoztatást.  

A Simándy József Általános Iskola  
és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 33 osztály lesz

Az alsó tagozatosokat a földszinti termekben helyezik el
Javában dolgoznak a szakemberek a Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületének 
átalakításán, de az új iskola megbízott vezetősége már elméletben minden évfolyamot elhelyezett a 44 tanteremben. A 830 gye-
reket 76,5 státuszt betöltő pedagógus tanítja majd. Az iskola vezetésével 2011. szeptember 30-ig a képviselő-testület Jutasi-Varró 
Diánát bízta meg, aki rövid tájékoztatást adott arról, hogy mi várható szeptemberben az új intézményben.

Csatornáznak az iskola udvarán

Festik a tetőtéri termeketJutasi-Varró Diána mb. igazgató



kistArcsAi hírAdó  intézményeink 5

Kívül-belül megújul a Csigaház
36 millió forintot költenek rá

Tavaly 7,5 millió forintot költöttek a város 
művelődési intézményére. Idén folytatják a 
felújítást, külső és belső korszerűsítéseket 
végeznek. A közbeszerzési eljárást a Tresco 
Építőipari Kft. nyerte bruttó 36 millió forin-
tos ajánlatával. Egyelőre nincs pénz egy kor-
szerűbb épületre, ami az Uniós előírásokat 
is figyelembe véve több száz millió forintba 
kerülne. A felújítás ütemezéséről Szilárdi 
Lászlótól a Városi Művelődési és Sportköz-
pont igazgatójától kaptunk tájékozatatást.

Ebből a pénzből mire futja?
Tavaly felújítottuk az öltözőket, a vízvezetékeket, a vizes-
blokkokat, kicseréltük a padlóburkolatot, festettünk. Idén 
a 36 millióból jut pénz a teljes külső felújításra, kicseréljük 
a nyílászárókat, a csatornát, felújítjuk a teraszt, ki kell cse-
rélni a kazánt és a radiátorokat, és felújításra kerül a szín-
pad is, amit már tavaly is nagyon szerettük volna, de akkor 
elmaradt pénzhiány miatt. 
Folyamatosan dolgoznak az épületen, de milyen határ-
idővel vállalta el a munkát a nyertes pályázó?
A vállalkozó július 5-én kezdte el a munkát és szeptember 
második hetében átadja az épületet.
Testületi ülésen több képviselő 
is felvetette, hogy kár erre az 
épületre már költeni, inkább egy 
újat kellene építeni!
Ez jól hangzik, de egyelőre a vá-
rosnak van fontosabb beruházá-

sa. Egy új korszerű művelődési intézmény megépítése 700-800 
millió forintot is elvinne. Olyan szabványoknak kellene megfe-
lelni, ami rengeteg pénzbe kerülne. Ezenkívül az üzemeltetési 
költségek is nőnének. Ezt csak hitelfelvétellel lehetne megvalósí-
tani, ezért a képviselők szinte egyhangúan  a némi nosztalgiát is 
felidéző  épület felújítása mellett döntöttek.
A felújítás egy dolgot biztosan megváltoztat, a hagyományos 

augusztus 20-i ünnepséget nem lehet itt 
megrendezni!  
Ez így van, ezért a városi ünnepséget a Civilház udvarában ren-
dezzük meg. Színpadot állítunk és ott bonyolítjuk le az ünnepi 
műsort. P.Gy.

át az új iskolába. Ez összesen négy 
osztályt jelent, osztályonként 21 ta-
nulóval. Mindegyik osztálynak önálló 
tanterme lesz.
Hányan dolgoznak majd a Simándy Általános 
Iskolában?
Kilencvenkilenc státuszt tölthetünk be, 
ebből 76,5 státusz jut a pedagógusok-
nak. Ebben a létszámban benne vannak 
a konyhai dolgozók is.
Az iskolának hol lesz a főbejárata?
Az Ifjúság tér felöli oldalon lesz a fő-
bejárat, a volt Kölcsey Általános Iskola 
bejáratát csak vészkijáratnak, illetve 
engedéllyel használhatjuk majd.
A tanári szobát és az igazgatói irodát hova 
helyezik?  
Az iskola fő épületében két tanári szo-
ba kerül kialakításra a magas létszám 
és az épület fizikai adottságai miatt, az 
egyik a földszinten, a másik az emele-
ten lesz. Természetesen a kis épületben 
is lesz egy kis tanári. Az igazgatói a 
Flór épületében az első emeletre kerül 
majd.
A meglévő tornatermet nem tudják megna-
gyobbítani, ezért sürgősen kellene az új tor-
naterem!
A polgármester úr tájékoztatása sze-
rint jó ütemben halad az új tornacsar-
nok terveztetése. Ezért addig ameddig 
csak lehet az udvaron tartjuk az órákat, 
a rossz idő beállta után több variáció is 
lehet majd, de valahogy megoldjuk ezt 
az átmeneti nehézséget. Mindenesetre 
a változásokról augusztus 15. után az 
iskolában minden érdeklődő szülőt és 
tanulót tájékoztatni tudunk, de nyá-
ron tartunk ügyeletet is. A telefonszá-
munk: 06-28/470-390.

Polgár  

VIRÁGVÁSÁR
Dísznövények, gyümölcsoltványok, 

cserjék, lombosfák,
sziklakerti örökzöldek, 

évelôk, sziklák, 
talajjavító anyagok, virágföldek.

Kicserélik e teljes fűtésrendszert

Letakarítják a mohát

Belső festés is esedékes
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A 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény 
értelmében a Magyar Köztársaság területén a természetes szemé-
lyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást (a továbbiakban: 
népszámlálás) kell tartani.
Az összeírás 2011. október 1. és 2011. október 31. között, a pót-
összeírás 2011. november 1. és 2011. november 8. között történik.
A népszámlálási adatfelvétel végrehajtásához számlálóbiztosok-
ra van szükség. Számlálóbiztos csak nagykorú, cselekvőképes 
személy lehet. Létszámukat a kialakított számlálókörzetek száma 
és mérete határozza meg. Egy számlálókörzetbe kb. 110-140 cím 
tartozik. A számlálóbiztosok toborzásáról a települési népszám-
lálási felelős gondoskodik, kiválasztásukat a KSH által megadott 
szempontok alapján végzi.
A számlálóbiztosok előzetesen összeállított adatszolgáltatói cso-
magot kapnak, amely összeírandó címenként tartalmazza a tájé-
koztató levelet, a kérdőíveket, valamint a kitöltést segítő útmuta-
tót. A számlálóbiztos összeírással kapcsolatos első feladata, hogy 
az eszmei időpont előtt bejárja a számlálókörzetét, ellenőrizze a 
számlálókörzet címállományának teljességét, és a számlálókörze-
tébe tartozó valamennyi, összeírás körébe tartozó címre eljuttassa 
az adatszolgáltatói csomagokat, és pontosítsa a címeket.
A számlálóbiztosok feladata hat elemből áll:
1. Jelentkezés a munkára
A munkára jelentkezők elolvashatják a számlálóbiztosi feladatle-
írást Kistarcsa Város Önkormányzatának honapján, majd az ott 
letölthető számlálóbiztosi jelentkezési lapot kell kitölteniük.
Ezen nyomtatványok átvehetők a Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
szolgálati Irodáján is. A jelentkezési lapokat 2011. július 31-ig 
lehet eljuttatni személyesen vagy postai úton az alábbi címre:
Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
2. Előzetes felkészülés, minősítésben való részvétel
Augusztus 15. után a számlálóbiztos a települési népszámlálási 
felelőstől elektronikus (CD-n/DVD-n, illetve interneten is elér-
hető) és írott formában megkap egy tananyagcsomagot, amelyet 
még a tantermi képzés előtt el kell sajátítania. Az egyéni felkészü-
lés részeként a számlálóbiztosnak ki kell töltenie egy-egy lakás-és 
személyi kérdőívet, például saját magáról és otthonáról, valamint 
megválaszolja a tanulást segítő önellenőrző kérdéseket és kitölti 
a tudását ellenőrző feladatlapot (tesztet) is, amit majd – a próba-
ként kitöltött kérdőívekkel együtt – a tantermi oktatásra magával 
hoz. A népszámlálás végrehajtásáról szóló kormányrendeletben 
foglaltaknak megfelelően szerződést a tantermi oktatást követő-

en csak azzal a számlálóbiztossal lehet kötni, aki az előzetes fel-
készülés során tanultakról ellenőrző kérdések (teszt) formájában 
számot adott, és megfelelő minősítést kapott.
3. Részvétel a tantermi oktatáson
Szeptember hónapban a számlálóbiztosok részére félnapos tanter-
mi képzést tart a KSH, amelyen a részvétel kötelező. A tantermi 
oktatásra a résztvevőknek a próbaként kitöltött kérdőíveket ma-
gukkal kell hozniuk. Az oktatást és a szerződéskötést követően 
(nem az oktatás helyszínén), a települési népszámlálási felelőstől 
kapja meg a számlálóbiztos az összeíráshoz szükséges anyagokat 
(kérdőívek, táska, igazolvány, íróeszköz, címjegyzék, térkép stb.).
4. Kérdőívek kikézbesítése az adatszolgáltatóknak
Szeptember 27-30. között a számlálóbiztos lakásról lakásra járva 
minden címre eljuttatja az adatszolgáltatói csomagot. Ahol szük-
séges, javítja, illetve kiegészíti a címjegyzéket, a módosításokról 
értesíti a felülvizsgálóját. Ekkor még nem kezdheti meg a kérdő-
ívek kitöltését, legfeljebb tájékozódik a válaszadás várható mód-
járól és az igényelt papír kérdőívek számáról.
5. Az adatgyűjtés végrehajtása
Október 1-jétől kezdődően a számlálóbiztos újra végigjárja a szám-
lálókörzetét, és minden összeírandó címen felveszi a kapcsolatot 
az adatszolgáltatókkal, akiket tájékoztat arról, hogy három módon 
válaszolhatják meg a kérdőívet. Aki papíron maga kívánja kitöl-
teni, annál annyi személyi kérdőívet hagy, ahányan ott laknak, és 
egyezteti a kitöltött kérdőívek átadásának időpontját. Akik szemé-
lyes interjút kérnek, azokról kitölti a lakás- és személyi kérdőíveket. 
Ebben a szakaszban a számlálóbiztos naprakészen tájékozódjon a 
felülvizsgálójától arról, hogy mely lakásokban töltötték már ki in-
terneten a kérdőíveket. Ezeket a lakásokat már nem keresi fel.
6. Az elvégzett munka átadása
Ahol az adatszolgáltatók maguk töltötték ki a kérdőíveket, ott 
a számlálóbiztos összegyűjti azokat, és az általa kitöltöttekkel 
együtt, a megbeszélt időpontban, de legalább hetente egyszer el-
juttatja a felülvizsgálójához. A kérdőíveket az előírásoknak meg-
felelően rendezi, egyezteti a címjegyzéken szereplő adatokat a 
felülvizsgálójával és elvégzi az összesítéseket.
Várjuk szíves jelentkezését annak, aki a fentiek alapján készsé-
get és képességet érez aziránt, hogy részt vegyen a 2011. évi nép-
számlálási munkálatokban.
További információt: Zsámboki Istvánnétól a (28)-470-712/161-es 
mellék telefonszámon vagy személyesen lehet beszerezni.
 Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző

népszámlálási felelős

Felhívás számlálóbiztosi feladatok ellátására
2011. július 31-ig lehet jelentkezni

Érettségizzen velünk!
Esti tagozatos gimnázium Kistarcsán!

Beiratkozás: 
a Simándy J. Ált. Isk. épületében

Augusztus 10-én 
10.00-14.00 között

Tel.: 06-30-637-9756
Komlósi Ákos
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Június 18-án szombaton délelőtt a kialakult hagyományoknak 
megfelelően a település újszülötteit és nagykorúvá váló lakóit 
köszöntötték. A magyar történelmi egyházak képviselői – Bakó 
Ferenc altorjai, Papp Antal feltorjai és Tifán Lajos futásfalvi ró-
mai katolikus plébános, illetve Egyed László Levente feltorjai re-
formátus lelkipásztor – áldásukat adták az életfánál a harminc-
három újszülöttre és a huszonhat, idén nagykorúvá váló fiatalra, 
akiket a művelődési otthonban a község vezetői is megünne-
peltek. Be mutatták Torja első, 150 oldalas képes albumát, majd 
átadták a Torjáért-díjat dr. Dobai Dénes nyugalmazott családor-
vosnak, Tifán Lajos ezüstmisés plébánosnak és Bardocz Lenke 
nyugdíjas postafőnöknek. A nagy érdeklődéssel követett nem-
zetközi szabadtéri főzőversenyre tizenhat – öt magyarországi, 
egy németországi és tíz, zömében háromszéki – csapat nevezett 
be. A nemzetközi gasztronómiai verseny mellett mindig nagy 
attrakció a puliszka készítése is. A főzőversenyen idén nem ne-

vezett Kistarcsa, de a túros puliszka kóstolásból nem maradtak 
ki. A torjaiak most „csak” egy 50 méteres puliszka készítésére 
vállalkoztak, amit a kultúrotthon mellett levő utcában állítottak 
össze. Hat üst alatt lobogott a láng, összesen 60 kg málélisztet 
öntöttek a vízhez, a juhtúróból megközelítőleg 30 kilót használ-
tak fel. A puliszkát Daragus Attila polgármester irányításával 
55 lány és asszony készítette, de ott volt az asztal körül Tamás 
Sándor Kovászna megye elnöke is, aki a világrekorder pulisz-
ka elkészítésében is segített (2008-ban a rekordméretű puliszka 
hossza 150 méter és 36 centi volt). Az ötven méter hosszú székely 
ételkülönlegesség mintegy tíz perc alatt fogyott el.

Vasárnap 11 órakor ünnepi szentmisével kezdődött a prog-
ram, majd a Szent Miklós-templom szomszédságában találha-
tó Árpád parkban kettős avatóünnepség következett. Először 
Kelemen Hunor az RMDSZ-elnöke, kulturális miniszter és 
Daragus Attila Torja polgármestere leplezte le báró Apor Péter 
(1676–1752) szobrát. A történetíró, főispán, királybíró bronzból 
készült mellszobrát a marosvásárhelyi Miholcsa József szob-
rászművész készítette. Végül a Vojna család által adományozott 
és Pethő Sándor által kifaragott 15,15 méter magas juharfából 
készített – Torja 700 éves fennállásának emléket állító – kopjafát 
koszorúzták  meg és közösen elénekelték a magyar és a székely 
himnuszt. A falunapokat este Homonyik Sándor koncert és tű-
zijáték zárta.

A  küldöttség-
vezető  Márkus 
József a Torjai Fa-
lunappal  kapcso-
latban  elmondta, 
hogy  Trianon 
után  több  mint 
90 évvel óriási je-
lentőséggel bír az 
elcsatolt  területe-
ken  lévő  magya-
rok lakta települé-
sekkel való szoros 
kapcsolat  tartása. 
Ez  kiválóan  mű-
ködik  Kistarcsa 
és  Torja  között. 
Az önkormányzati  képviselő  szeretné  a  testület  támogatását kérni,  hogy 
minden magyar lakta területtel, így Kárpátaljával, a Vajdasággal, és a Fel-
vidékkel fűzzék szorosabbá a kapcsolatot és keressenek hasonló, magyarok 
lakta és magyar vezetésű településeket, amelyekkel testvérvárosi kapcsolat 
létesíthetne Kistarcsa. A júniusban felavatott emlékművön kívül így üzen-
ve a nagyvilágnak, hogy Kistarcsa nem feledi a trianoni csonkítást, és en-
nek következtében külföldre került magyar testvéreinket.

Kistarcsai delegáció járt a Torjai Falunapon
A testvértelepülés két napos rendezvényén Márkus József képviselő vezette a küldöttséget

Nyolcadik alkalommal rendezték meg június 18-án és 19-án a Kovászna megyei erdélyi faluban Torján a falunapot. A kétnapos 
ünnepi rendezvényen felavatták a település egykori „mecénásának” báró Apor Péternek a mellszobrát és az ezer éves határtól 
mintegy 40 kilométerre fekvő település világrekordot jelentő 15 méteres kopjafáját. Az Aporok szülőfaluja így a harmadik világ-
csúcsot állította fel, ugyanis ott található a világ legnagyobb székelykapuja és itt készült a legnagyobb túróspuliszka is.

15,15 méter magas kopjafa avatása

Készül a túrós puliszka

Apor Péter mellszobrának avató ünnepsége
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Mikor kezdődött ez a nagy „szerelem”?
1974-ben 18 éves koromban vettem először részt rally versenyen, 
ez egy éjszakai verseny volt, akkor szerettem bele a rallyzásba.
Milyen autóval versenyeztél először?
Természetesen, abban az időban, mint mindenki én is egy Ladá-
val kezdtem. A Főtaxi csapatában indultam. Rögtön az első ver-
senyemen 1981-ben a Mátra kupában a 7-ik helyen végeztem. Ez 
nagyon jó eredménynek számított, mert legalább 250 Lada indult, 
ezen kívül egy-két Trabant, Wartburg és Skoda állt rajthoz, más 
autó nem is nagyon volt.
Akkor kik voltak a „nagymenők”?
Vizin Laci, Ferjáncz Attila, Ranga Laci.
Mikor lettél mitfahrer?
Ennek egy rövid története van. Egyik kollégám az Orvos Egye-
tem csapatában Dr. Csermely Gyulának volt a szerelője, neki se-
gítettem és 1984-ben egy széria Ladából építettünk egy verseny-
autót, amivel nagyon jó eredményeket ért el. Ezt saját sikeremnek 
is éreztem, mert akkor tényleg a szerelőkön múlott, hogy mit 
produkál a versenyző. Egyébként a Ladákat nagyon jól lehetett 
tuningolni. Ennek is köszönhettem, hogy ismét autóba ülhet-
tem, ugyanis Csermely Gyula csapattársa Bácskai Levente éppen 
mitfahrer nélkül maradt, gyorsan kellett neki egy navigátor, én 
kéznél voltam. Ezt a felkérést egyébként nagy megtiszteltetésnek 
tartottam, mert Bácskaiék az élvonalban autóztak. Addig nem 
navigáltam senkinek sem, de szerencsére rögtön kiderült, hogy  

ehhez is van egy kis érzékem, az 1985-ös évet mitfahrerként csi-
náltam végig.
Szépen indultál  mint Zsigulis pilóta, de navigátorként mikor 
értél el kiugró eredményt?
1986-ban már Csermellyel ültem össze és akkor kaptunk egy 
roncs Ladát, amiből egy egészen kiváló versenyautót építettünk, 
amiből sikerült kihozni a maximumot. Ebben sokat segítettek a 
szintén kistarcsai Polohányiék, akik a karosszériát kapták helyre. 
No ezzel a csodajárgánnyal  Ausztriában egy Mitropa Kupán szé-
pen szerepeltünk és az eredménynek köszönhetően megkaptam 
a szolgálati útlevelemet, amivel szabadon mozoghattam Európá-
ban, így több nemzetközi futamon is elindulhattunk, így a külföl-
di mezőnyben is jegyeztek már bennünket.
Melyik volt az első komolyabb versenygéped?
Az egy Volkswagen Golf volt, amit a Leitold Karcsitól béreltünk, 
aki most autókereskedő a XVI. kerületben. Ebbe rengeteg olyan 
alkatrész kellett volna, amit mi nem győztünk pénzzel, így kény-
szerűségből visszanyergeltünk egy kocka Ladára. Ez a Lada 
egyébként egy állami autó volt, amihez komoly támogatás is járt. 
Ezzel a géppel a negyedik helyet sikerült megszereznünk az or-
szágos bajnokságon és a 300 páros közül bekerültünk az öt fős 
magyar válogatottba. A 80-as években létezett rally válogatott is.
A rendszerváltozás után mi változott meg?
Annyiban változott a helyzet, hogy több lehetőségünk volt más 
márkájú autókat is kipróbálni. 1990-ben Ferjáncz Attilától bé-
reltünk egy Lancia-t, amit azért passzolt el, mert állandóan el-
romlott. Ennek a versenyautónak az volt a baja, hogy a hűtővize 
mindig felforrt és ezért egy versenyen sem tudott végigmenni. 
A hibára mi jöttünk rá – nem volt jó a hűtősapkája. Amikor ezt 
kicseréltük fantasztikus eredményeket értünk el Csermely Gyu-
lával. Ebben az időszakban sokat segített nekünk egy másik kis-
tarcsai is, Marosi György, aki akkor az Iparbank elnök-helyettese 
volt. A bank egy gyári Audi Quattro-val támogatott bennünket. 
Ezzel is komoly sikereket értünk el. Ezután 1992-től Érdi Tiborral 
ültem össze, amiből egy 11 éves kapcsolat alakult ki. Vele gyári 
Mazdákkal versenyeztünk. Érdekességnek számított, hogy ki-
sebb kategóriás autóinkkal az „A” szériában szerepeltünk. Aztán 
kaptunk egy „A” kategóriás Mazdát, amiből összesen négy volt 
a világon. Ezzel az autóval a magyar bajnokságban másodikok 
lettünk. 1998-ban egy Toyota Celica-ba ülhettünk át, majd ez-
után három fajta Subaruval is mentünk. Ekkor már harmadik 
helyezésnél rosszabb eredményt soha sem produkáltunk, igaz 
elsők sem voltunk. Sokat jártunk Svédországba, Németországba, 
Franciaországba. Rengeteg helyre eljutottam, ahol azt megelőző-
en magyar ember még nem járt, világklasszisokkal tesztelhettem 

Varga István kétszeres magyar rally bajnok egy igazi lokálpatrióta
Manapság tehetséges gyerekeket támogat Kistarcsán

Varga István rally autóversenyzőként kezdte pályafutását, de Dr. Csermely Gyula, Érdi Tibor és Benik Balázs párjaként navigátor-
ként ért el kimagasló hazai és nemzetközi sikereket. Háromszor volt 3-ik, hatszor 2-ik és kétszer első a magyar rally bajnokságban. 
A most 55 éves egykori versenyző 2006-ban és 2007-ben Benik Balázzsal az oldalán végzett az első helyen. 

Mindenki számára elérhető szakképzési lehetőség

a Mihály Dénes Szakképző Iskola 
esti tagozatán,

akár több szakmát is szerezhet!
Alapfokú

Irodai asszisztens
Meg szeretné tartani a munkahelyét? Irodában szeretne dolgozni? 

A számítógép használatát meg szeretné tanulni? → ez, az Ön szakmája!
Számítógép szerelő, - karbantartó

Nincs érettségije? Szeretné megtanulni a számítógép működését, 
szerelését? → Jelentkezzen!

Középfokú
Informatikai rendszergazda – CISCO 

Válassza ezt a szakmát ha mindent tudni akar a hálózatokról, 
a számítógéprendszerekről, biztonságról?

Felsőfokú
Pénzügyi szakügyintéző - társadalombiztosítási és bérügyi 

szakelőadó
Vállalkozásoknak, szervezeteknek szüksége van olyan 

munkatársakra, akik jártasak a számvitelben, ismerik a pénzügyi 
fogalmakat, esetleg a bérszámfejtésben is járatosak!

Médiatechnológus asszisztens
Bevezetés a média világába

Szükséges feltételek:
Alapfok esetén: 10. (az 1998/99 előtt végzetteknek 8 általános) 

évfolyam elvégzése
Közép és felsőfok esetén: érettségi vizsga

A részletekről és a feltételekről érdeklődjön a 06-70/93-36-300- 
telefonszámon! Jelentkezni lehet Szojár Magdolnánál a 06-70/60-

52-621-os telefonszámon, illetve személyesen augusztus 25-én 
(csütörtökön) 10-18 óráig

Cím: 2243 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.

Benik Balázs és Varga István Ford Focus WRC-je



kistArcsAi hírAdó  portré 9

autókat.  Azt is elmondhatom, hogy a 90-
es években komoly szponzoraink is voltak. 
Pár évvel korábban nem is mertünk volna 
álmodni ilyeneket.
A trófeáid között azonban vannak ma-
gyar bajnoki aranyérmek is, mikor jutot-
tál fel a csúcsra?
Ez érdekesen jött össze, ugyanis 2002-ben 
46 évesen abbahagytam a versenyzést, 
majd három évvel később 2005-ben a szü-
letésnapomon hívott fel Benik Balázs, 
hogy egy versenyre be kellene ülni mellé 
navigálni. Feleségem biztatására kéthetes 
intenzív felkészülés után – kibírtam a ter-
heléseket – elfogadtam a fiatal versenyző 
felkérését. Egy versenyből több lett és vele 
nyertem 2006-ban és 2007-ben magyar baj-
nokságot. Benik Balázzsal már egy Ford 
Focus WRC-vel mentünk.
Az autóversenyzést a csúcson - 2007-ben 
- hagytad abba, azóta a versenyzést telje-
sen felváltotta az autószerelés? 
Autóversenyző korszakomban is volt mű-
helyem a családi háznál, de akkor a moto-
rok tuningolása vette el a legtöbb időmet. 
A versenyzést abbahagyva kezdtem el 
tervezgetni ezt a hat állásos szervizt, amit 
tavaly sikerült megépíteni. Büszke vagyok 
arra is, hogy ezzel a fejlesztéssel két új 
munkahelyet is létrehoztam. Paradox mó-
don a műhely telekkönyvileg Csömörhöz 
tartozik, de kb. harminc méterre van Kis-
tarcsa közigazgatási határától, a települést 

jelző táblától 
alig 100 mé-
terre a Beton-
gyár mögött 
található. 
Az egész szer-
viz olyan, 
mint egy au-
tószalon!
Ez így van, 
sőt elárulom, 
hogy tudatos 
volt a műhely 
festése is, hi-
szen a legutol-

só Ford Focus 
versenyautóm is kék fehér színű volt. Belül 
családias hangulat kialakítására töreked-
tünk, az ügyfélvárótól kezdve egészen a 
műhelyig bezárólag. A korszerű, minőségi 
műszerekkel felszerelt nagy műhelyben 
egyszerre hat autót tudunk javítani, a sze-
mélyautótól a 3,5 tonnás kisteherautókig 
minden típussal foglalkozunk. 
Ha most hívnának versenyezni igent 
mondanál?
Biztos, hogy nem, mert 55 évesen az em-
ber már nem tudja azokat a fizikai terhe-
léseket teljesíteni, amit megkövetelnek egy 
versenyzőtől. A sportoktól természetesen 
nem szakadtam el, szívesen támogatok te-
hetséges gyerekeket. Kistarcsán pl. a Har-
mónia Tánccsoportot szponzorálom, akik 
a legutóbbi Európa Bajnokságon dobogós 
helyen végeztek. P.GY.

Varga István a műhelyében

Egy kistarcsai művész Európa egyik 
legrangosabb kamarazenei versenyén 

A szereplést az önkormányzat is támogatta

Május 22-től 27-ig ren-
dezték meg Európa egyik 
legrangosabb kamaraze-
nei versenyét Veronában. 
Az idén Magyarországról 
egy kistarcsai-győri  mű-
vészházaspár jutott be a 
legjobbak közé: Váray-
Major Zsófia zongora- és 
Váray Péter gordonkamű-
vész. Zsófi nem ismeret-
len a kistarcsai közönség 
előtt, hisz több jótékony-
sági koncertet is adott 
már szülővárosában.

Hogyan sikerült meghívást kapnotok  Rómeó és Júlia városába, Veronába?
A nemzetközi zsűri a művészek által otthon elkészített jeligés CD-felvételek alapján 
döntött arról, ki kap meghívást ebbe a csodálatos, történelmi levegőjű városba. Ma-
gyarországról minket ért ez a megtiszteltetés, s örömmel is tettünk eleget a meghívás-
nak. A mezőny tényleg nemzetközi volt: az USA-tól Japánig, Koreától Oroszországig 
többen próbáltak bejutni a Mantovában megrendezett döntőbe. A döntőig sajnos nem 
jutottunk el, de így is sok szakmai tapasztalattal érkezhettünk haza, nem is beszélve 
arról:  egy olyan kamarazenei repertoárt alakítottunk ki Fauré, Mendelssohn, Beetho-
ven, Schumann, Debussy, Sosztakovics és Bartók műveiből, melyet később bármikor 
és bárhol „hasznosíthatunk”. A repertoárbővítés, a sok gyakorlás máris meghozta 
gyümölcsét: Péter a napokban nyert felvételt a Zeneakadémia Doktori Iskolájába.
Egy versenyrészvétel költségekkel jár. Egy fiatal házaspárnak ez bizony nem kis 
kihívás.
Nevezési díjunkat a Zeneakadémia alapítványa, míg szállásköltségeinket Kistarcsa 
város Önkormányzata állta, amiért nagyon hálásak vagyunk városunk vezetőinek 
és a képviselőtestületnek.
Mi a véleményed a zenei versenyekről?
A zenei teljesítmény – ellentétben a sporttal – nehezen mérhető, s különben sem va-
gyok versenyző típus. Másoknak – különösen a távol-keletieknek – szinte életformája 
a versenyzés, de én azt inkább a rutinszerzés, a szakmai kitekintés és a tapasztalat-
szerzés miatt tartom fontosnak. Persze nem mondanék igazat, ha lebecsülném a ver-
seny győzelmeket, bár azt gyakran zenén túli tényezők is befolyásolják. Ezzel együtt 
örültem, mikor barátnőmmel, a szintén kistarcsai Szkordilisz Emília oboaművésszel 
Bellini szülővárosában, a szicíliai Cataniában nemzetközi versenyt nyertünk, s akkor 
is boldog voltam, amikor a szegedi nemzetközi Bartók-zongoraversenyen a népzenei 
ihletésű Bartók-művek autentikus tolmácsolásáért különdíjban részesültem.
A populáris zene divatját éljük. Hogyan vélekedik erről egy klasszikus muzsikus?
A  k l a s s z i k u s 
ze ne nem divat-
kérdés. Függet-
len a tömegíz-
léstől.  Ápolása, 
tovább  adása, át-
örökítése köte-
lességünk, mert 
olyan rejtett 
kódok vannak 
benne, amelyek 
az embert em-
berré teszik, s 
közelebb viszik 
– hogy Weöres 
Sándort idéz-
zem – a teljesség 
felé. ( Sz)

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.

Akciós áron cirkon hidak és implantációk!
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

Váray Péter és Váray-Major Zsófia



Olvasói levél

Ha jön az áradat - esővíz hasznosítás másképpen
Az előző havi számban megjelent „Mit kell tudni a csapadékvíz-elvezetésről” című íráshoz sze-
retnék néhány gondolatot hozzáfűzni. Amikor a meteorológusok komoly viharokat, esőzéseket és 
felhőszakadásokat jeleznek, sokan már előre félnek ezen természeti jelenségek következményeitől. 
A viharok után megtelnek esővízzel a mélyebben fekvő pincék, garázsok, a kiskertek, az új építési 
területeken pl. az Auchan-ligetben a víz nem tud elfolyni, ezért elterülve kisebb-nagyobb „tavak” 
alakulnak ki. Sok helyen a csatornából a lakás mellékhelységeibe visszajön a szennyvíz.
Mindez azért fordulhat elő, mert egyesek – akarva vagy akaratlanul, tudatosan vagy tudatlanul 
– az esővizet belevezetik a csatornahálózatba, kivezetik az utcára, az utcai vízelvezető árokba stb. 
A meglévő csatornahálózatot nem ekkora terhelésre tervezték, ezért nem tudja a hírtelen lezúduló 
csapadékot elvezetni.
Ettől persze még a lakosságnál keletkező csapadékvizet valamilyen módon el kellene vezetni, de 
talán legjobb lenne a saját telkünkön belül megtartani, összegyűjteni és felhasználni a megfelelő 
időben, pl. szárazságban a kert öntözésére, esetleg a mosógéphez vagy a wc öblítéséhez. Nem 
beszélve a felhasznált esővíz által megspórolt víz- és csatornadíjról.
Szeretném ezt egy példán keresztül bemutatni:
Vegyünk alapul egy 120 m2 alapterületű házat, amiben egy 4 tagú család lakik és amelyhez 
tartozik még egy 500 m2-es kert is. Kistarcsán a csapadék mennyisége kb. 600-700 l/m2 évente. 
A tetőre hulló esővíz mennyisége hozzávetőleg 100.000 l/év (100 m3). Egy család vízfelhasználá-
sa mosásra, wc öblítésre, takarításra (pl. autómosás), illetve a kert locsolására kb. 90.000 liter (90 
m3) évente, ebből csak a növényeink locsolása 40 m3 tesz ki.
Az így felhasználandó vizet egy tartályban (100.000 liter vagy 100 m3) össze lehetne gyűjteni, 
ami a mai víz- és csatornadíjjal számolva 70.000 Ft megtakarítást eredményezhetne. 
Ekkora vízmennyiség összegyűjtéséhez egy 8 m3-es ciszterna építése elegendő lehetne. Az esővíz-
gyűjtőt a kertben célszerű elhelyezni (mérete: 2x2x2 m), az alját kb. 3 méter mélyre kell leásni, a 
tetejére 50-60 cm földréteget lehet teríteni, ami beültethető és akár személyautó is parkolhat rajta. 
Az esővíz közvetlenül a tetőről kerülne a tárolóba. Ilyen mélységben a víz állandó hőmérsékletű 
(10 fok körüli), így nem algásodik és nem büdösödik meg. Amennyiben a ciszterna megtelne,– 
pl. egy nagyobb felhőszakadás esetén – a többlet víz túlfolyón keresztül kifolyhatna a kertbe, 
ezzel sem terhelve a csatorna rendszert. A másik megoldás az esővíz elvezetése (nem a gyűjté-
se), és szikkasztása a telkünkön belül. A szikkasztót szintén a föld alá kell elhelyezni a felszíntől 
kb. 1-1,2 m-en kezdődő kavicsos rétegbe ágyazva. 
Mivel az önkormányzat kilátásba helyezte a csatornahálózatba történő csapadékvíz bevezetésé-
nek ellenőrzését és szankcionálását, érdemes elgondolkodni a saját telken megvalósítható esővíz 
felhasználásának lehetőségeiről.

Hitkó László
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A számítógép billentyűzete és 
az egér akár betegség forrásai 

is lehetnek, hacsak… 

Az egér, az egérpad és a billentyűzet kri-
tikus felületek a személyes higiénia szem-
pontjából.

Gondoljon csak bele, mennyi minden-
hez hozzányúlunk a kezünkkel. Kutyához, 
macskához, pénzhez, a tömegközlekedési 
eszközök fogódzkodóihoz, stb. A különféle 
helyekről összeszedett baktériumok végül 
mind az említett eszközökre kerülnek. A hi-
deg kiráz, amikor kosztól feketéllő billen-
tyűzettel találkozom.

Pedig nem is olyan nehéz tisztán tartani 
ezeket a felületeket. A titkok nyitja a rendsze-
rességben keresendő. Ha évekig nem tisztít-
ja a billentyűzetét, egész kártevő és mocsok 
tenyészet alakul ki rajta. Ezt a mocskot az-
tán meglehetősen nehéz eltávolítani. Főként 
az olyan nehezen hozzáférhető helyeken, 
mint a billentyűk oldala. Ha viszont heti 
rendszerességgel végzi a billentyűzet tisz-
títását, akkor olyan kis mennyiségű kosszal 
lesz dolga, amely viszonylag könnyen eltá-
volítható. A rend-
szeres tisztításhoz 
nekem jól bevált az 
AF Screen-Clene 
antisztatikus LCD 
monitortisztítója, 
amely finom, csep-
pekre porlasztva, 
egyenletes réteg-
ben juttatja el a tisztítószert a felületre.

 Ez aztán megfelelő törlő anyaggal köny-
nyen eltávolítható. Tiszta, higiénikus felüle-
tet kapunk.

A billentyűk oldalainak, a billentyűkö-
zöknek a tisztítását legkönnyebben egy 
szűk V alakra metszett szivaccsal végezhet-
jük el. Ez képes letörölni a billentyűk oldal-
lapjait. Tisztítás közben többször öblítsük és 
jól csavarjuk ki a szivacsdarabot. A tisztító-
vízbe tegyen egy kis Domestost. Híg oldatot 
készítsen, ugyanis ha túl sűrű, nehéz lesz 
eltávolítani.

 Makacs szennyeződés fellazításához 
kiválóan használható egy fogkefe. Lehet 
használt is, csak jól áztassa ki domestos-os 
vízben!

A tisztítás során ottmaradt 
nedvességet többször összehaj-
togatott törlőpapírral törölje le a 
felületről és a billentyűk  közül.

Biztos vagyok benne, hogy szá-
mos betegség kialakulását meg-
előzhetjük a billentyűzetek rend-
szeres tisztításával.

Török József 
(Bővebb információ: www.lappa.

hu/ hasznos-informaciok)

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
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Gyakran előfordul, hogy többszázezer forintnyi értéket (kamerát, 
fényképezőgépet, pénzt, ékszert, bankkártyát, iratokat, lakás-, 
kocsi kulcsot) hagynak őrizetlenül (vízparton, strandon, törölkö-
zővel letakarva). Az elveszett, vagy ellopott dolgok pótlása sok-
szor nem is olyan egyszerű, arról nem is beszélve mennyi pénzbe, 
utánjárásba és nem utolsó sorban idegeskedésbe kerül. 

Sportoláshoz, különböző szabadtéri vagy zárt rendezvényekre, 
vízpartra, strandra csak azt vigye magával, amire ténylegesen, va-

lójában szüksége van. 
Ha nem tud lemondani vagy 

szüksége van értékeire, ne hagyja 
őrizetlenül, vigyázzanak rá fel-
váltva, vagy tegye be értékmegőr-
zőbe, zárható szekrénybe. A stran-
doláshoz nincs szükségünk feltű-
nő, értékes vagyontárgyainkra, 
különösen ékszereinket hagyjuk 
otthon. Beszerezhető olyan pénz-
tárca, ami vízálló, és amiben a 
strandon szükséges pénzt ma-
gunkkal tudjuk vinni akár a víz-
be is. Bankkártyát soha ne tárolja 
együtt a PIN kódjával. A kocsiban 
ne tárolja értékeit, iratait, a cso-

magtartó sem trezor, a bűnelkövetők kifigyelhetik, hova „rejti” el 
értékeit! A gépkocsiját zárja be kellő módon, oldalablakokat, tető-
ablakokat se hagyja nyitva. A legkisebb rés is elősegíti a tolvajokat 
a gépkocsi feltöréséhez.

Beszéljen gyermekeivel, hogy ők is tartsák be a biztonsági sza-
bályokat, legyenek mindig szem előtt! A kisebbek biztonsága érde-
kében névvel, telefonszámmal ellátott karszalagot használjanak.

Ki ne szeretne utazni, világot látni? Fokozott figyelmet és kö-
rültekintést igényel az utazásunk megszervezése, néhány ezzel 
kapcsolatos útmutatás: Leinformálható, ismert, nagy utazási iro-
dát válasszon, ha mindenképpen szervezett úton szeretne részt 
venni. Mindig rendelkezzen a megfelelő biztosításokkal, nehogy 
külföldön rekedjen! Ne kísérletezzen illegális valutaváltókkal, 
nem érdemes kockáztatni. A legjobban akkor jár el egy európai 
utazás alkalmával, ha az egészségkártyát és az utasbiztosítást is 
párhuzamosan alkalmazza.

Hosszabb időre magára hagyott ház, vagy lakás nagy csáberő 
egy betörőnek, ezért érdemes ügyelni a biztonságra. Figyeljünk 
arra, hogy az udvaron ne maradjon elől szerszám, növényei gon-
dozottak legyenek, a melléképületet pedig zárja be.

Elinduláskor a nyílászárókat (ajtót, ablakot) csukja be, alkal-
mazzon időzített kapcsolókat, kapcsolja ki a csengőt, mondja le 
az újságot, értékes ékszereit, nagyobb összegű értékpapírját, kész-
pénzét helyezze biztonságos helyre. Készítsen értékleltárt, fotókat. 
Kérje meg megbízható szomszédját, vagy rokonát, hogy nézzen rá 
házára, lakására távolléte alatt, ők szükség esetén tudják az Ön 
elérhetőségét. Ne verje nagydobra, hogy nyaralni megy. Ameny-
nyiben lehetősége engedi, alkalmazzon jelző-riasztó rendszereket.

Vagyonunk, értékeink védelme mellett gondoljunk saját ma-
gunk és gyermekeink testi épségének, életének megóvására is a 
közlekedés és a nyári fürdőzés szabályainak a betartásával.

Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válna, kérjük, 
azonnal értesítse a rendőrséget az ingyenesen hívható 107-es, il-
letve 112-es számon!

 Jó pihenést, kellemes kikapcsolódást kíván a:  Pest Megyei Rendőr-fő-
kapitányság Bűnmegelőzési Osztálya

HOMLOKZATI 
HŐSZIGETELÉS

BAG, Petőfi tér 14. Tel.: 06-30 625 6560

KISTARCSA, Nagytarcsai út 6. Tel.: 06-70 945 5757

BUDAPEST, XVI. Rákosi út 116. Tel.: 06-70 361 5896

AKCIÓ!
10 cm vastag  

komplett rendszer

br. 1910 Ft/m²

ÖKOHITEL LEHETŐSÉG!
BANKKÁRTYÁS FIZETÉS!

www.hosziget.hu www.hoszigeteles.eu

AKÁCFA 
IDŐSEK 

GONDOZÓHÁZA!
Egyszeri belépési díj nincs!

Beköltözés szombaton és 
vasárnap is lehetséges!

Teljes körű gondoskodás!
24 órás nővéri és rendszeres háziorvosi felügyelet!

Napi ötszöri étkezés, diéta biztosítással.
GYÓGYSZERREL ÉS GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖKKEL VALÓ ELLÁTÁS.

Telefon: (06-28) 464-461, (06-20) 570-1520
DÁNY, 095/27 a benzinkút mellett

www.idosekhaza.hu

Bűnmegelőzési tanácsok nyárra 
A legtöbb embernek a szabadidő kikapcsolódást és szórako-
zást jelent, s talán éppen ezért nagyon fontos, hogy a bűnözök 
ilyenkor se tudják megkeseríteni a jól megérdemelt pihenést. 
Kérjük, fogadjanak meg néhány jó tanácsot, hogy pihenésük, 
szabadságuk zavartalan legyen.



1217-ben született az olaszországi Civita kisvárosban. Apja 
Fidanza János a kisváros jómódú, tekintélyes polgára volt. Fia a 
keresztségben a János nevet kapta, mégis Bonaventura néven is-
merik és tisztelik az egész világon. Ennek a névváltozásnak törté-
nete van. A kis János halálos beteg lett. Édesanyja fogadalma tett, 
ha fia meggyógyul, akkor a Ferences-rend kolostorában nevelteti 
őt. A hagyomány szerint, amikor szent Ferenc a városban járt, ke-
zébe vette a gyermeket, és ezt mondta: „jó szerencse” (olaszul: bon 
aventura). A jó szerencse végig is kísérte életében.  

A vallásos lelkületű ifjú 17 éves korában a Ferences-kolostorban 
tanult. Elöljárói felismerték a rendkívüli képességét, és a feren-
cesek hittudományi főiskolájába küldték, innen került a párizsi 
egyetemre. A tudományra szomjas, szent vágyaktól feszülő fia-
tal szerzetesnek itt is felragyogott a jószerencse csillaga. Három 
évig hallgathatta Haleszi Sándornak az első ferences nagy tudású 
egyetemi tanárnak előadásait és csodálhatta a szent életű szer-
zetes életét. A tanár és a tanítvány között szent viszony fejlődött 
ki. Bonaventura a tanárnál híresebb és jelesebb tanítvány, a leg-
híresebb művében ezt írja: Sándor mesterem és atyám, egyedüli 
feladatom, hogy tanítását tovább adjam. Sándor pedig páratlan 
jellemzést adott tanítványáról: ő az akiben mintha Ádám nem 
vétkezett. Az öreg mesternek ez a tanúságtétele nem volt túlzás. 
A fiatalság sok kísértése, és a nagyváros könnyelmű élete ellené-
re megmaradt a szent feladata mellett. Mikor korának egyik első 
tudósa lett páratlan hírnévhez jutott, akkor is megmaradt alázata 
és szent buzgósága.

A szent és tudós Bonaventura 24 éves volt, amikor rendtársa-
it elkezdte tanítani. A híres párizsi egyetemen 27 éves korában 
indult el tanári tevékenysége. Páratlan volt a hatás. A hallgatók 
határtalan lelkesedéssel csatlakoztak hozzá. Nem csoda.  A mes-
terükben megvolt minden kiválóság, ami ünnepeltté tehet egy 
tanárt. Óriási tudás, hihetetlen emlékezet, eredeti gondolatok, vi-
lágos látás, természetfölötti hév és bölcsesség áradt szelleméből. 

Rendkívül vonzó és mégis méltóságteljes külső igazolta nemes 
lelkületét. A fiatal ferences Szent Tamás mellett a legünnepel-
tebb tanár lett. A híres kancellár, Gerzon, így nyilatkozott róla: 
„Nem tudom, volt-e valaha egyetemünknek fölségesebb tanára, 
mint Bonaventura. Ez a híres tudós egy pillanatra sem felejtette 
el Szent Pál szavait: „Ismerjem bár az összes titkokat és minden 
tudományt, ha szeretetem nincs, semmi sem vagyok.” (Kor.1.13.2.) 
Szent Tamás csodálta nagy tudását. Egy alkalommal meglátogatta 
és kérte, mutassa meg könyvtárát, ahonnan a rengeteg tudományt 
meríti. Bonaventura az előtte függő feszületre mutatott, és így 
szólt: „Itt az én könyvtáram.” 

36 éves korában megválasztották a Ferences-rend vezetőjévé. 
Elfoglaltsága miatt az egyetemen már nem taníthatott, tudomá-
nyos munkát nem végezhetett, a rend ügyeit intézte. Szent élet-
példájával és szabályok alkotásával megújította a Ferences-rend 
életét. 

Tízedik Gergely pápa, 1274-ben összehívta a 11. lyoni Egyetemes 
Zsinatot. Meghívta a hittudósokat, természetesen Bonaventurát, 
és Szent Tamást is. A szakadár görögök visszatérítése volt a leg-
fontosabb feladat. Szent Tamás útban a zsinat felé meghalt, így a 
zsinat sikere Bonaventurán múlott. Tudománya, bölcsessége, sze-
lídsége ragyogó sikert eredményezett. Neki tulajdonították, hogy 
a görögök olyan hamar visszatértek. A gond, a sok munka felőröl-
te egészségét. A pápa adta fel neki a betegek szentségét, és a zsina-
ti siker után rövid időn belül 57 évesen 1274-ben meghalt. Temeté-
sén a pápa vezetésével a bíborosok és a püspökök is jelen voltak. 
Így nyilatkoztak róla: nem volt nálánál szentebb tudós. Modern 
latin nyelven kilenc nagy kötetben jelent meg tanítása. 1492-ben 
szentté avatták. Lyonban templomot építettek tiszteletére. Az egy-
házdoktori címet 1588-ban Sixtus pápától kapta.

A szent és a tudós kedves gondolata ez volt: „Krisztus által, és 
Krisztusban úton vagyunk az örök Atya felé.” 

Somlai József ny. plébános

 Katolikus A szent és a tudós Bonaventura

Amikor az első években semmi hír nem jött a Földobott Kőről, sokan 
siratták. „Mi lehet vele? Él-e még? Ha nem ment volna el… Ki tudja, 
mi a baja? Valami csak kellett, hogy történjen vele, különben miért 
nem jelentkezik? Jó lenne felkutatni, valamit megtudni róla…”

Mások kajánkodtak: biztosan úgy felvitte Isten a dolgát, hogy 
már el is felejtette az otthoniakat! Megcsinálta a szerencséjét, és 
most fütyül rájuk! Ő tette jól! Övé a világ! Jól tette, hogy elment, 
neki van igaza!

De aki a legjobban szerette, néma maradt. Kiszáradt a szeme, el-
tűnt a hangja. Hallgatott. A nevét sem bírta kiejteni. Állta a pró-
bát. Mindazokét, akik sajnálták. Mindazokét, akik örültek a kárán. 
Olyan lett, mint egy süket, néma, kemény, hideg árnyék. Csak lebe-
gett. Bár mindenki találgatta, mi járhat a fejében, szívében. De erről 
senki nem tudott meg semmit. Bezárkózott. Gépiesen zarándokolt 
el minden év júniusának utolsó szombatján déli tizenkét órakor a 
tóparti falu kis templomába, annak is a jobb padsori hátulról har-
madik sorába, az oszlop mellé. Ugyanoda, ahol egyszer együtt ül-
tek ugyanebben az időpontban.

Eltelt egy év, két év, öt év, tíz év, még annál is több. Egyszer csak 
jött egy levél Tőle! A Földobott Kőtől! Nagyon messziről, az Ópe-
rencián is túlról. Egy rövidke levél csupán arról, hogy hazajön.  

Akik siratták, most örvendtek. „Újra látjuk? Él? Vajon milyen 
lett? Tud-e még magyarul? Emlékszik-e még ránk? Vajon marad-e?” 
Akik kajánkodtak, most a nyakukat nyújtogatták: „Mit hoz? Gaz-
dag lett? Milliomos?”

De az, aki a legjobban szerette, néma maradt. A nevét sem bírta 
kiejteni.

Aztán megérkezett a Földobott Kő. Egyetlen válltáskával, né-
mán. Az Óperencián is túlról. Ő, aki mindig nevetett, tréfált, most 
hallgatott. Azok, akik szerették, most dédelgették. Etették-itatták. 
Tapintatosan hallgattak a remélt ajándékokról. Gondolták, majd 
csekkben hagy hátra valamit… De ez elmaradt. Törődtek is vele? 
A lényeg, hogy él és itthon van!

Akik korábban kajánkodtak, megint kajánkodtak: „Ez sem vitte 
semmire” Ezért kár volt elmenni! Hazasomfordált a tékozló fiú!”

De aki a legjobban szerette, most is hallgatott. Nem ment elé, nem 
kereste föl, nem hívta meg. Nem sírt, nem örült, nem beszélt. Várt.

A Földobott Kő alig tudott kisiklani a siratók és a kajánok gyű-
rűjéből, hogy a postára menjen. Két postáskisasszony is segítette, 
hogy végre a harmadik távirati űrlapra hiba nélkül rávezesse a szö-
veget: „Légy ott akkor.” Neki szólt, aki a legjobban szerette.

Majd eljött az „akkor”. Most még rafináltabb cselre volt szüksége, 
hogy elillanjon, jegyet vegyen, vonatra szálljon, hogy „oda” men-
jen. Június utolsó szombatján déli tizenkét órakor ért a kis, tóparti 
falu templomába, annak is a jobb padsori, hátulról harmadik pad-
sorába, az oszlop mellé. 

De ott már ült valaki. Az, aki a legjobban szerette. Ő is néma volt.
Nem sírt, nem is nevetett. Együtt voltak, némán. Talán egy órán át, 
talán tovább.

- Megjöttem! – mondta a Földobott Kő.
- El sem mentél! – mondta az, aki a legjobban szerette. 
Jézus mondta: „Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is 

egymást!” (János evangéliuma 15, 12)
Riskóné Fazekas Márta református lelkész

 Református Föl-földobott kő

hitélet kistArcsAi hírAdó12



kistArcsAi hírAdó  hirdetés 13



hirdetés kistArcsAi hírAdó14

Jelentkezz most, hogy biztosan legyen helyetek!!!
Julcsi Manoda a gyerekek második otthona; 
aki nem hiszi járjon utána!

 

Megnyílt
Julcsi Csoda-Manodája!

gyönyörű környezetben, szakképzett gondozókkal, 
családias hangulatban és rengeteg játékkal 
várja leendő kis pajtásait 1 éves kortól.

Bischoff Julianna:
email: bischoffjulcsi@gmail.com

Tel: 06-20-332-7852

Egésznapos és időszakos 
gyermekfelügyelettel 

és játszóházi szolgáltatással 
is várjuk Önöket, 

rendkívül kedvező áron!
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Mistique stone investMent group

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 4000.-Ft/métertôl.

2144 Kerepes, Szabadság út 
HÉV állomás mellett 

2213 Monorierdô, Barátság u. 0262/13. hrsz. 
2700 Cegléd, Puskaporos u. 36. 

Telefon: +36 30 431 58 58 és +36 70 601 41 00, +36 70 601-4186
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 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

Kerítés fedlapok, 
konyhapultok készítése, mûkô 

síremlékek felújítása, sírkôbontás, betûvésés,  
lézergravírozás, porcelán fénykép készítése
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PostaÉrtékŐr
A leghosszabb út is az első lépéssel kezdődik …
… kezdjük el együtt!

A Posta Biztosító 2009. június 15-étől indította el „Kezdjük el 
együtt!” elnevezéssel Gondoskodási Programját. Jelen gazdasá-
gi helyzetben, ahol az emberek többsége sok bizonytalanságot 
lát a jövőjében, különösen fontosnak tartjuk felhívni ügyfeleink 
figyelmét a gondoskodás, az öngondoskodás és a takarékosko-
dás fontosságára.

A Posta Biztosító szeretne mindazok 
megbízható és hűséges partnere lenni, 
akik felelősen gondolkodnak saját ma-
guk, családjuk, szeretteik jelenéről és 
jövőjéről. A PostaÉrtékŐr takarékosko-
dással megteremthesse az anyagi hát-
teret célja megvalósításához, és emel-
lett egyedi igényekhez igazodó életbiz-
tosítási védelemben is részesüljön.

Nekem Ők a legfontosabbak!
• Életbiztosítási szolgáltatás előtakarékossági lehetőséggel.
• Élethelyzethez alkalmazkodó, rugalmas díjfizetés.
•  A szolgáltatás kamatadó-mentes legalább 10 éves tartam 
esetén, a mindenkor hatályos adójogszabályok szerint.

Kedves Szülő, Nagyszülő és 
Keresztszülő!
Gondolkodott már azon, hogy miként 
tudna gyermekei, unokái, keresztgyer-
mekei jövőjéről gondoskodni? Hogyan 
teremthetné meg a szükséges induló-
tőkét szerettei életkezdéséhez, céljai 
megvalósításához? 

Részletes 
felvilágosítás:

2143 Kistarcsa 
Iskola u. 6. 

06-28/470-841


