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Városi szemétszedés 
2012. április 21. szombat
Idén ismét megszervezik Kistarcsán a már 
hagyományosnak mondható városi szin-

tű szemétszedési akciót. Ennek keretében 
a helyi civil, sport és politikai szervezetek 
összefogva igyekeznek megtisztítani az 
utcákat az eldobált zacskóktól, üvegektől, 
csikkektől, egyszóval a szeméttől. 
Amennyiben kedvet érez magában, hogy 
segítse tevékenységünket, szeretettel vár-
juk április 21-én (szombaton) a Csigaház 
előtti téren reggel 9 órára. Korlátozott szám-
ban biztosítunk kesztyűt, egyéb eszközök-
ről kérjük, mindenki maga gondoskodjon. 
A munkában megfáradt önkénteseket zsí-
ros-hagymás kenyérrel és egy kis üdítővel 
vendégeljük meg.

Kistarcsa Város Önkormányzata

Tájékoztatás az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tavalyi évhez hasonlóan, az ebek éves kötele-
ző veszettség elleni védőoltását nem összevezetéses formában, hanem engedélyezett 
állategészségügyi szolgáltató magánállatorvosi rendelőkben, vagy az állatorvos ház-
hoz történő kihívásával tudják beadatni kedvenceik részére. Városunkban két ma-
gánrendelőben várják a kutyákat és gazdáikat.

Évente be kell oltatni minden 3 hónapos kort betöltött ebet!
A zoonózisok elleni védekezés állategészségügyi feladatairól és a 81/2002. (IX.4.) FVM 
rendelet 8. § (2) bekezdése szerint „A veszettség elleni védekezés feltételeként kötelező 
az ebek évenkénti veszettség elleni immunizálása, és ezzel egyidejűleg az eb széles 
spektrumú féreghajtó szerrel való kezelése.” 
Az eb testsúlyának arányában 10 kg/1 db tabletta szükséges.
A fentieken kívül javasoljuk az ebek mikrochippel való megjelö-
lését, az elveszett kutyák hazajutásának a megkönnyítése érdeké-
ben. Ennek részleteiről kérjen információt az állatorvosoktól.
 Polgármesteri Hivatal

Március 15.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére megrendezett megemléke-
zés a hagyományoknak megfelelően a Civil-háznál kezdődött. Délelőtt 10 órakor a 
Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Fúvós-
zenekara eljátszotta a Himnuszt, majd Máthé Bea Pósa Lajos: Magyar vagyok című 
versét szavalta el. 

A műsor után a Civil-ház falán elhelyezett Aulich Alajos emléktáblájánál koszorút 
helyezett el az önkormányzat nevében Solymosi Sándor polgármester és ifj. Juhász 
István alpolgármester, a város intézményeinek vezetői, a Fidesz-KDNP kistarcsai 
csoportja, a Jobbik kistarcsai szervezetének képviselői, az MSZP helyi szervezete és 
a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre. A Civil-ház előtti programot a fúvószenekar a 
Szózattal zárta.

Az ünnepi megemlékezés 11 órától a Csigaházban folytatódott, ahol a Simándy 
József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Fúvószenekará-
nak kíséretével elénekelték a Himnuszt. Ezt követően Solymosi Sándor polgármes-
ter mondott ünnepi beszédet. 

Az ünnepi műsorban egy irodalmi játékot láthatott a közönség, amit a Simándy 
József Általános Iskola diákjai adtak elő. „A szabadság és egy műsor születése” címmel 
Petőfi Sándor verseiből válogatott a rendező, Liska Gyuláné tanárnő. A Kéknefe-
lejcs Hagyományőrző Népdalkör katonadalokat énekelt. A megemlékezés a Szózat 
eléneklésével zárult.

Duguláselhárítás – 
falbontás nélkül. 

Víz, gáz, központifűtés szerelés. 
Ázások, csőtörések megszünte-

tése. WC-k, mosdók, tartályok cseréje.
Telefon: 06-1-402-43-30
Mobil: 06-20-491-50-89

Apróhirdetés 
Ingatlan: Stefan Bt, Kistarcsa Szabadság u. 54.
Kistarcsán, állomáshoz közel, 2005-ben épült, első emele-
ti 49 m²-es, 1 szoba amerikai konyhás nappali, fürdőszoba, 
francia erkélyes lakás, külön közüzemi órákkal, azonnal be-
költözhető. Ára: 10,2 millió Ft 110829/1  06/70-3171847
Kistarcsán 280 m² külön udvar, különbejáratú telken, 
1 szintes 40 m²-es (20 m² szoba, konyha, fürdőszobás, 
téglaépítésű cseréptetős kis ház, gázkonvektor fűtéssel. 
Ára: 5,5 millió Ft 120208/1 06/70-3171847
www.stefanbt.hu

Kiadó
Kistarcsán 36 m²-es,1,5 szobás felújított, bútorozott lakás
Érdeklődni : 06-20-5121-857

dr. Csizmadi Sándor állatorvos 
2143 Kistarcsa, Malom u. 2. szám
tel: 06-30-951-8590
hétfő- péntek: 17.00 – 21.00 óráig
szombat:   8.00 – 9.00 óráig
vasárnap: 19.00 – 20.00 óráig

dr. Rédling Tibor állatorvos 
2143 Kistarcsa, Váci Mihály u. 2. szám
tel:  06-30-966-8415, 

06-28-470-764
hétfő-szerda-péntek: 
 18.00 – 20.00 óráig

A nagy elfogás!
2012. február 7-én pánik jelzés futott be a Pátria Takarékszövetkezet 
kistarcsai fiókjából a PESTOR Biztonsági Szolgálat Kft. diszpécser 
szolgálatához. A több évtizedes rutinnak és a jól bejáratott proto-

kollnak megfelelően az ügyeletes azonnal értesítette a rendőrsé-
get, és a helyszínre irányította a nap 24 órájában Kistarcsa vá-
ros térségében biztonságunk felett őrködő PESTOR-os járőrt. 
A helyszínen összegyűjtött információk és a PESTOR ügye-
lettől folyamatosan áramló adatok alapján a járőr az elkövető 

nyomába indult. A PESTOR távfelügyeleti rendszerének 
elkötelezett, összeszokott munkatársainak és a rendőr-

séggel való szoros együttműködésnek köszönhetően 
a bankrabló, az elkövetéshez használt fegyver, és a 
több, mint 1 millió forint zsákmány a rablást követő 
24. percben rendőrkézen volt.

Bagi Péter, Zagyi Zoltán, Fejes Péter
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Városi Művelődési és Sportközpont programja
Csigaház

 Marcipán SE gyerek fitness     hétfő és szerda 16.00-17.00
 Április 9.  Pannónia locsoló bál
	 Április	14.	 	Energiatakarékossági	előadás	14-17	óra
	 Április	15.		 Jamland	jótékonysági	rendezvény	14-20	óra
	 Április	19.	 	Nyugdíjas	locsolóbál	16-20	óra

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

A programokkal kapcsolatos további információ:  
Szilárdi László 06-28-507-147

Lomtalanítás 
Idén tavasszal is lesz lomtalanítás. A részletekről a KIVÜ Kft. fogja tá-
jékoztatni a lakosságot.

Tisztelt kistarcsai lakosok!
Kistarcsa Város Önkormányzata 2012-ben is meghirdeti a lakos-
sági lomtalanítási akciót, ami keretében a KIVÜ Kft. munkatársai 
gyűjtik össze a lakosságnál keletkező háztartási lomokat.

Az akció pontos időpontjáról a KIVÜ Kft. fogja közvetlenül 
tájékoztatni a lakosságot, azonban általánosságként elmondha-
tó, hogy a lomtalanításra kitett hulladékokat azokon a napokon 
fogják elszállítani, amiken a háztartási hulladékok begyűjtése 
történik.

A lomtalanítással kapcsolatos kérdéseikkel, észrevételeikkel 
munkanapokon a (28)-470-440 és (28)-470-119 telefonszámokon 
fordulhatnak a KIVÜ Kft. munkatársaihoz. Segítő közreműködé-
süket köszönjük! Kistarcsa Város Önkormányzata

Lejárt az I. félévi adóbefizetési határidő!
Tájékoztatjuk tisztelt adózóinkat, hogy a gépjárműadó és helyi iparűzési 
adó 2012. I. félévi befizetési határideje 2012. március 19-én lejárt.

Amennyiben az adózó nem tesz eleget adóbefizetési kötelezett-
ségének, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továb-
biakban: Art.) értelmében az adóhatóság kötelessége intézkedni a 
végrehajtási eljárás megindításáról.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Art. 55/B. § értelmében 
az önkormányzati adóhatóság a helyi adó és gépjárműadó vo-
natkozásában a tízezer – magánszemély adózó esetében az ezer 
– forintot elérő tartozással rendelkező adózó nevét, címét és az 
adótartozás összegét az esedékességet követő 10. nap 0. órától a 
helyben szokásos módon közzéteszi. 

Surányi Lajos nyugalmazott BV.őrnagy, Kistarcsa 
díszpolgára, a Kistarcsai Polgárőrség volt elnöke életének 

60. évében, méltósággal viselt, súlyos betegségben  
2012. március 13-án elhunyt.

Temetése katonai tiszteletadás mellett  
az Auchan mögötti Csömöri Sírkertben lesz

2012. április 4-én 10 órakor.

Surányi Lajos 1952-ben a szomszédos Csömörön született. Fiatal korá-
ban kötelezte el magát a biztonsággal, ezért elvégezte a Rendőrtiszti 
Főiskolát, és hivatásos, megbecsült tagja lett a büntetésvégrehajtási ál-
lománynak. 1975-től magánélete Kistarcsához kötötte. 1992-ben sikeres 
szakmai munkája továbbfejlesztésén gondolkodott, így megalapított 
egy német-magyar vagyonvédelmi vállalkozást. 

Az egzisztenciális alapok megteremtése után a közösség felé fordult 
érdeklődésével, munkájával. Elkezdte szembesíteni a vezetőket, embe-
reket a biztonság fontosságával. Vezetésével alakult meg a Kistarcsai 
Polgárőrség. Személyét a higgadtság, a méltóság, a szerénység, a megér-
tés, a türelem, a kitartás jellemezte.  Minden esetben alárendelte a saját 
érdekeit a közösségnek. A város nagyon sok anyagi és erkölcsi támoga-
tást köszönhetett neki. 

Kistarcsa város díszpolgári címét 2011-ben kapta meg. 

Telt ház fogadta Bayer Zsoltot 
március 9-én a Csigaházban

Az írót, újságírót, publicistát a 
Pannónia Néptáncegyüttes tánc-
házába hívták meg, ahol az „1100 
év Európa közepén” című soroza-
táról tartott előadást és vetítést. 
Bayer Zsoltot Solymosi Sándor 
polgármester köszöntötte, majd 
Czelleng Arnold a Pannónia Nép-
táncegyüttes elnöke kérte fel az 
írót, hogy politikától mentesen 
beszéljen a 2000 és 2002 között for-
gatott filmsorozatáról és alkotói 
munkásságáról.

Bayer Zsolt elmondta, hogy 
mindig is érdekelte a magyar 
történelem erdélyi szeglete. Két 
év alatt 65 epizódot készítettek 
Nemes Tibor operatőr-rendező-

vel. A sorozat narrátorának Helyey László színművészt kérték fel. 
Bayer Zsolt ezen munkájáért  Madách-díjat kapott. Az író elmondta, 
hogy ebben az évben elkezdi forgatni a 14 részből álló „Másfél millió 
lépés Magyarországon” című sorozatot, és egy 20 részes filmet Lengyel-
országról. A személyes hangú beszámolóhoz rengeteg kérdést ka-
pott Bayer Zsolt. A „Gyimes” című film levetítése után sokan kértek 
autógramot a szerzőtől. Este nyolc órától a meghirdetett programnak 
megfelelően táncház következett a Csigaházban, ahol a Zagyva Banda 
húzta a talpalávalót.

Vécsey László országgyűlési  
képviselő fogadóórát tartott 

Pest Megye 4. szá-
mú egyéni vá-
lasztókerületének 
országgyűlési kép-
viselője, Vécsey 
László 2012. márci-
us 22-én (szerdán) 
16.00-18.00 óra 
között fogadóórát 
tartott Kistarcsán 
a Polgármesteri 
Hivatal földszin-

ti dísztermében. Az országgyűlési képviselő a fogadóóra elején 
találkozott Solymosi Sándor polgármesterrel. Az első választó-
polgár a bölcsődés korú gyermekek elhelyezéséről érdeklődött 
annak kapcsán, hogy Kistarcsán nincs bölcsőde. Erre a kérdésre a 
legilletékesebb, vagyis a polgármester Solymosi Sándor adta meg 
a választ. Az önkormányzat a bölcsődei elhelyezést családi nap-
közis ellátással oldja meg, gyermekenként 30 ezer forinttal támo-
gatják a szülőket. Vécsey Lászlóhoz este hat óráig folyamatosan 
érkeztek a bejelentkezett választópolgárok.
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Az adónem bevezetésének célja, hogy az 
üres telkek után (akár befektetési céllal, 
akár egyéb módon jutottak hozzá) bevétel-
hez jusson az önkormányzat. Adóbevallást 
ugyan mindenkinek kell készítenie (csak 
az ingatlan adatokra vonatkozóan), de adót 
csak annak kell fizetnie, akik nem kaptak 
mentességet. 

A jogszabályok szerint az adót az adóható-
ság állapítja meg, miután az adózó benyújtja 
a bevallását. Adóköteles az önkormányzat 
illetékességi területén lévő telek. A telek az 
épülettel be nem épített földterület, ide nem 
értve az ingatlan-nyilvántartásban művelési 
ág szerint aranykorona értékkel nyilvántar-
tott és ténylegesen mezőgazdasági művelés 
alatt álló belterületi telket, a külterületi ter-
mőföldet, valamint az ingatlan-nyilvántartás 
szerint tanyaként nyilvántartott ingatlanhoz 
tartozó földterületet, feltéve, ha az ténylege-
sen mezőgazdasági művelés alatt áll, továbbá 
a közút területét, a vasúti pályát, a vasúti pá-
lya tartozékai által lefedett földterületet.

A jogszabály megadja a mentességek körét is.
Mentes az adó alól:
az épület, épületrész hasznos alapterületé-

vel egyező nagyságú telekrész,
az erdő művelési ágban nyilvántartott bel-

területi telek,
az építési tilalom alatt álló telek adóköteles 

területének 50 %-a
Mentes az adó alól a felsoroltakon túl ma-

gánszemély adóalanyok esetében: 
az ingatlan nyilvántartás szerint lakóház-

zal beépített belterületi telek.
az a telek, amely a közútról vagy magán-

útról vagy saját használatú útról közvetlenül 
nem közelíthető meg.

az a külterületi földrészlet, amely művelési 
ága alapján mezőgazdasági művelésre nem 
alkalmas: vízmosás, árok.

az a földrészlet, amelyre vezetékjogot jegyez-
tek be, a bejegyzés nagyságának arányában.

a bel- és külterületen bejegyzett magánút, 
saját használatú út.

Fontos megjegyezni, hogy nem kell adót 
fizetnie, akire a fenti mentességek vonat-
koznak, de a fenti mentességek esetén is 
terheli az adózót bevallási kötelezettség, 
abban az esetben is ha nincs adófizetési kö-
telezettsége! 

Az adó alanya az, aki a naptári év első 
napján a telek tulajdonosa. A bevezetés 
évében az tekinthető alanynak, aki 2012. 
április 1. napján a telek tulajdonosa. Több 
tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni 
hányadaik arányában adóalanyok. Amennyi-
ben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzett vagyoni értékű jog terheli (pl. ha-
szonélvezeti jog, özvegyi jog, bérleti jog), az 
annak gyakorlására jogosult az adó alanya. 

Azonban valamennyi tulajdonos által 
írásban megkötött és az adóhatósághoz be-
nyújtott megállapodásban a tulajdonosok 
az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és 
kötelezettségekkel egy tulajdonost is felru-
házhatnak.

Társasház, -garázs és -üdülő esetén a tulaj-
donosok önálló adóalanyok.

Itt kell megemlíteni, hogy a törvény szerint 
az ingatlan tulajdonosa az a személy vagy 
szervezet, aki/amely az ingatlan nyilván-
tartásban tulajdonosként szerepel.

A telekadót nem az adózó állapítja meg, az 
adókötelezettség keletkezését (változását) kö-
vető 15 napon belül kell adóbevallást tennie.

Az adó mértéke 2012. április 1-jétől:
Belterületi kiemelt övezetben lévő beépí-

tetlen telek esetén: 200,-Ft/m²/év; (3. sz. főút, 
Budapest XVI. kerület közigazgatási határa, 
Fenyves utca, Eperjesi út, szabadság út által 
határolt terület)

Belterületi beépítetlen telek esetében: 80,-
Ft/m²/év;

Egyéb belterületi és külterületi telek eseté-
ben: 20,-Ft/m²/év.

A bevezetés évében a bevallási határidő 
2012. május 15. és a befizetési határidő 2012. 
június 30. A későbbi években a befizetési 
határidő március 15. és szeptember 15. 

Április hónap során – postai úton – minden 
ingatlanba eljuttatjuk az értesítést: egy rövid tá-
jékoztatót, az adóbevallási nyomtatványt,  a hozzá 
tartozó kitöltési útmutatót, és egy megállapodás 
tervezetet, amiben több tulajdonos esetén lehet 
rendelkezni az adófizető személyéről.

A bevallási nyomtatványt és annak részle-
tes útmutatóját március hónaptól megtalál-
hatják a város honlapján (www.kistarcsa.hu) 
illetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgá-
latán.  

Az új adónem bevezetésével kapcsolatban to-
vábbi felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal 
Adócsoportjának és Ügyfélszolgálati Irodájá-
nak munkatársai tudnak adni. 

Kistarcsán április 1-tôl bevezetik a telekadót

A	csapadékvíz-kezelés	fontosságára	való	tekintettel	-	korábbi	lapszáma-
inkban	megjelent	felhívásainkat	megerősítve	-	ismét	felhívjuk	a	lakosság	
figyelmét	a	következőkre:
Tapasztalataink	szerint	Kistarcsán	igen	sok	ingatlan	tulajdonos	az	in-

gatlanára	lehulló	csapadékvíz	nagy	részét	a	kommunális	csatornaháló-
zatba	vezette.	Ennek	következtében	a	kizárólag	kommunális	szennyvíz	
elvezetésére	 tervezett	 csatornahálózat	 az	 intenzív	 szennyvízterhelést	
nem	tudja	elszállítani,	és	a	rendszerben	így	megnövekedett	szennyvíz-
nyomás	hatására	sok	lakóingatlan	bekötővezetékén	keresztül	visszator-
lódó	szennyvíz	feltör	az	érintett	lakásokon	belül.	(Nem	kívánjuk	részle-
tezni,	hogy	ez	mivel	jár	az	adott	családok	esetében.)

A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 
38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 25. § (10) bekezdése alapján az „elválasztó 
rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékvizet… juttatni nem szabad.”
Még	nagyobb	arányban	tapasztaltuk	azt	a	megoldást,	melynek	során	

a	telken	lehulló	csapadékvizet	a	kerítések	alatt	egyszerűen	kivezetik	a	
közterületre.
Ez	a	megoldás	azért	nem	fogadható	el,	mert	településünkön	még	nem	

épült	meg	az	egységes	csapadékvíz-elvezető	árokrendszer.	Ennek	hiá-
nyában	–	főként	a	nemrégiben	belterületbe	vont	 lakóövezetekben	–	az	
utakra	 folyik	 a	 víz	 kátyúkat,	 kimosódásokat	 okozva,	 néhány	 lefolyás	
nélküli	szakaszon	pedig	átjárhatatlan	tavakat	képezve.

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997. XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 47. § (8) – (10)	bekezdéseiben	
leírtak	szabályozzák	a	csapadékvíz-elvezetés	módját:	

(8) A telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kiala-
kítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, továbbá a szomszé-
dos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, 
kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot 
ne akadályozza.

(9) A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a 
szomszédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetés-
szerű használatát nem veszélyezteti.
(10) A telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak 
zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. 
Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba a környe-
zetéből – a telkekről – csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének 
hozzájárulásával történhet.
A	leírt	szabálytalanságok	az	utóbbi	években	igen	sok	gondot,	illetve	kárt	
okoztak	a	kistarcsai	közterületeken	és	magáningatlanokon	egyaránt.
Felhívjuk	a	fenti	csapadékvíz-elvezetési	megoldásokat	alkalmazó	ingat-
lantulajdonosok	figyelmét,	hogy	a	kár	csökkentése	érdekében	szüntessék	
meg	szabálytalan	vízkivezetéseiket!	

Polgármesteri Hivatal  Műszaki Osztály

Csapadékvíz elvezetés
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
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Óriási sikert aratott az első PANNÓNIÁS ZSI-
BONGÓ, mely március 17-én, 10-12 óra között a 
Csigaházban került megrendezésre. Segítségünk-
re voltak olyan neves előadóművészek, mint Bog-
nár Szilvia és a Berka Együttes. Ezúton is köszön-
jük felejthetetlen jelenlétüket!

Közel 70 gyermek és az őket kísérő szüleik ta-
pasztalták meg az örömteli zenés-táncos mulat-
ságban rejlő élményt. Köszönjük, hogy jelenlétük-
kel megtiszteltek!

A PANNÓNI-
ÁS ZSIBONGÓ 
célja, hogy az óvo-
dás és alsó tago-
zatos gyermekek 
olyan élmények-
kel, ismeretekkel 
gazdagodjanak, 
amelyek közelebb 
hozzák és megis-
merhetővé teszik 
számukra a ma-
gyar népi kultú-
rát. Táplálják ha-
zaszeretetüket lelki és szellemi 
értelemben egyaránt!

Egyesületünk gyakorlott, fel-
sőfokú szakirányú végzettségű 
tánctanárai és segítőik, együtt 
a pöttöm és gyermek csoportok 
tagjaival szeretettel látják ven-
dégül családjukat a következő 
PANNÓNIÁS ZSIBONGÓ al-
kalmával is! 

A második PANNÓNIÁS ZSIBON-
GÓ alkalmára május 12-én, 10 órai kez-
dettel kerül sor a Csigaházban.

Az ingyenes rendezvényen az aktu-
ális ünnepkörökhöz illeszkedő ismere-
tekkel, népi játékokkal, néptánccal, élő 
népzenével, neves népdalénekesekkel, 
és kézműves foglalkozással várjuk 
Önöket. 

Programtervezet, 2012. április-május 

április 1.: Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár; Berka 
együttessel együttműködésben, moldvai táncház lebonyolítása 
(Papp László Budapest Sportaréna)
Az ország legnevezetesebb, 20.000 látogatót csábító rendez-
vényén csak a legkiválóbbak lépnek fel! A Pannónia Néptánc-
együttes mára kivívta magának ezt a tisztességet. A kitartó 
munka gyümölcsében osztozhatunk Önökkel is.
április 09.: Pannóniás Locsolóbál a Csigaházban*
április 14.: Édességnap a Szekeres Park és Piac rendezésében: 
zenés-táncos bemutató és mulatság
április 21. (szombati munkanap): Zalai Kamaratác-találkozó 
április 28-29.: III. Authentika Néptánctalálkozó
május 1.: Pannóniás Majális, májusfaállítás és zenés-táncos mu-
latság a Csigaházban

május 20.: Kistarcsai Napok: néptánc bemutató (18-19 óra között)
május 5-6.: „Szigeti Majális” Budapesti és Pest megyei Gyermek-
táncosok Találkozója: gyermekcsoport néptánc bemutatója
május 12.: Pannóniás Zsibongó a Csigaházban, 10 órától
június 02.: Pannóniás Zsibongó a Csigaházban, 10 órától

*A Pannóniás Locsolóbál előtt két csütörtöki napon (2012. március 
22., 29. 19:00-tól 21:00 óráig a Csigaházban ingyenes táncoktatás, a 
Szüvellő csoport tagjaival. A tagok és a vendégek részére is kezdő szintű 
táncelemek megismertetésére.
(Az eredetileg tervezett 3. nap, április 5-re esik, amely Nagycsütörtök. 
Így a próba elmarad.)
Az ismereteket minden tisztelt résztvevő képes lesz felhasz-
nálni a Pannóniás Locsolóbálban, ahol az élő népzenei kíséret 
mellett neves népdalénekesek segítségével még a táncnál is több 
élményben lesz részünk.

A Pannónia Néptáncegyüttes Kistarcsa idén ünnepli fennállásának 20. évét!

Rendszeres próbáink:
Pöttöm tánccsoport (3-7 évesek):  szerda 17.30-18.30 Kistarcsa, Civil-ház
Gyermekcsoport (8-13 évesek):  kedd és péntek 17.30-19.00 Kistarcsa, Csigaház
Ifjúsági csoport:    hétfő és szerda 17.30-19.30 Csigaház
Felnőtt csoport:    kedd és péntek 19.00-21.30 Csigaház
Hagyományőrző csoport:   szerda 20.00-22.00  Civil-ház
Szüvellő csoport:    csütörtök 19.00-21.00 Csigaház

Az előző hónapban történt:
Egész éves programsorozatunkkal szeretnénk Kistarcsa város lakosságával megismertetni a közel 150 tagot számláló táncka-
runk munkáját, eredményeit és közösségünket. 

Kigondoltuk, megcselekedjük, az 
Önök részvételében bízva!

Kérdéseiket ne halasszák holnapra, 
tegyék fel a pannonia.nte@gmail.
com címen!

Hívjanak a következő telefonszá-
mok egyikén!
Gyermekcsoport:
Vadász Dániel, 30/417-7681

Ifjúsági és felnőtt csoport: 
Urbán Barbara, 30/307-2239

Szüvellő csoport: 
Greguss Gergő, 20/824-2875
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Több, mint 10 éve volt egy közösség érdekében elkötelezett em-
ber, aki úgy gondolta, hogy Kistarcsán növelni kell a bizton-
ságot. Hitt az összefogásban, és talált 10 -15 lelkes, becsületes, 
tettrekész fiatalembert. A kezdetek anyagilag is nehezen indul-
tak be, az illetékes szervezetek fókuszában akkoriban még más 
jellegű kötelezettségek voltak. Ez az ember - mivel elkötelezetten 
hitt abban, hogy a kistarcsai közösségnek, Kistarcsa lakóinak igen-
is szüksége van a nagyobb biztonságra - ezért a saját anyagi hát-
teréből teremtette elő a kezdéshez szükséges pénzt, így létrejöhe-
tett a jelenleg is működő Kistarcsai Polgárőr Egyesület. 
A csapat a községért, városért sokat kívánt és kíván tenni. 
A polgárőrök társadalmi munkában (tehát fizetés 
nélkül) végzik munkájukat, mert hiszik, hogy a la-
kosság biztonsága a legfontosabb. Kezdetben megol-
dandó feladatot jelentett megtalálni azokat az elhivatott 
csapattagokat, akik munkájuk és egyéb kötelezettségeik mel-
lett is maximális odaadással végezték polgárőri feladataikat. Ez 
a feladatkör ugyanis rendszeres éjszakai, hétvégi járőrözést, fo-
lyamatos pluszmunkát, plusz energia ráfordítást igényel. Konk-
rétabban

• közel 2000 óra járőrözés évente, hétvégeken, munkaszüneti 
napokon éjjel, egész Kistarcsán: a Fenyves erdőtől, az Auc-
han-ligetig, a HÉV megállótól az aluljáróig, 

• a hajléktalanokra, randalírozókra való folyamatos figyelem, 
• graffitik, falfirkálások megakadályozása, elfogásokban 

együttműködés, 
• köztéri lámpák hibáira intézkedés, 
• veszélyes útkátyúkra intézkedés, 
• prevenció, megelőzés a biztonságos Kistarcsáért, 
• évi több száz óra rendezvénybiztosítás…

Voltak persze, akik lemorzsolodtak... 
Megmaradt azonban egy értékes mag, a „kincsei” a társaság-
nak, akik a mai napig ugyanazzal a lelkesedéssel dolgoz-

nak. Szerencsére a kezdeti nehézségek után a Polgárőrség 
megkaphatta a város önkormányzatától azt a szükséges 

támogatást, amely a folyamatos működtetéshez szüksé-
ges volt. A Polgárőr Egyesület évi 300-600 ezer forint tá-
mogatással működhetett tovább, így szép lassan tudtak 
venni járműveket, URH rádiókat, ruhákat, lámpákat, 
egyéb eszközöket, jutott benzinre is  pénz.

A Polgárőrség alapítója hitte, hogy munkájukat 
diszkréten kell végezniük. Tette ezt talán azért, mert 
minden munkáját látványosságok nélkül végezte… 
vagy tette ezt talán azért, mert a magánéletüktől, hi-
vatásuktól éppen elég időt loptak el a fiúk, vettek el 
a közösség érdekében.  Így a hírekre már nem igen 

jutott energia. 
Az alapító egy kistarcsai székhelyű vagyonvédelmi cég 

tulajdonosa is volt, ez a háttér a kezdetektől fogva végig se-
gítette, támogatta a polgárőrséget, a lakosságot. Az anyagi 
támogatásokon túl olyan szolgáltatásokkal, amelyek nélkü-
lözhetetlenek az egyesület munkájának megkönnyítése és a 
lakosság biztonságérzetének növelése érdekében: (pl. éjjel-
nappal működő telefonos elérhetőség biztosítása, amin bár-
ki, bármikor segítséget kérhet és kaphat.)  Az  éjjel-nappali 
diszpécserközpont telefonszáma: 06-1-261-10-10 

A polgárőrség vezetője 2012 év elejéig Surányi Lajos volt, 
aki fokozatosan átadta a vezetés stafétáját Navratil István-
nak, aki a kezdetek óta a „kincsek” közé tartozik. 

Készítette Surányi Lajos nevében: felesége Surányi Márta 

Tisztelt Lakosok!

A következőkben A fás szá-
rú növények védelméről szóló 
346/2008. (XII. 30.) Korm. 
rendelet (továbbiakban: Ren-
delet) az alábbi előírásokat 
tartalmazza a fás szárú növé-
nyek telepítésére, gondozására 
vonatkozóan.

Fás szárú növény az ingatlan 
azon részén és oly módon telepíthe-
tő, hogy az – figyelemmel az adott faj, 
fajta tulajdonságaira, növekedési jellem-
zőire, szakszerű kezelésére – az emberi 
életet és egészséget nem veszélyeztetheti, 
a biztonságos közlekedést nem akadá-
lyozhatja, valamint nem okozhat kárt a 
meglévő építményekben, létesítmények-
ben, és nem akadályozhatja azok bizton-
ságos működését.

Az ingatlan tulajdonosa, vagyonkeze-
lője, használója (a továbbiakban együtt: 
használó) köteles gondoskodni az ingatla-
non lévő fás szárú növények fenntartásá-
ról, az adott faj tulajdonságainak megfe-
lelő szakszerű kezeléséről (így különösen 
víz- és tápanyag-utánpótlásról, metszés-

ről, növény-egészségügyi beavatkozás-
ról), valamint szükség szerinti pótlásáról.

A használó köteles gondoskodni az in-
gatlanán lévő fás szárú növények emberi 
életet, egészségét veszélyeztető részeinek 
eltávolításáról, származékainak, így külö-
nösen ágak, virágzat, termés, levelek ösz-
szegyűjtéséről.

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvise-
lő-testületének a közterületek rendjéről szóló 
4/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az 
alábbi kötelezettségeket fogalmazza meg 
az adott ingatlan tulajdonosai számára:

Az ingatlan tulajdonosa köteles az 
ingatlan határa és az úttest széle 

közötti területen (két ingatlan 
közötti gyalogos közlekedésre 
alkalmas, úttest nélküli te-
rület vonatkozásában a két 
ingatlan közötti terület felé-
ig tartó területen) a zöldfe-
lületet gaztól, parlagfűtől és 

egyéb szennyeződésektől men-
tesíteni, a füvet kaszálni, a gyalo-

gosforgalom biztosítása érdekében a 
járda vonalába lógó fák és bokrok met-
szését elvégezni a járda széleitől számí-
tott 2,5 méter magasságban, nevelt fát, 
bokrot, cserjét úgy metszeni, hogy annak 
lombozata az úttest síkja és az úttest szé-
leitől függőlegesen lefelé mért 4,5 méter 
magas tengely által bezárt űrszelvénybe 
ne lógjon be.

Kérjük a lakosságot, hogy mind a saját in-
gatlanukon, mind pedig az ingatlan előtti 
közterületen a fás szárú növények ülteté-
se, ápolása, fenntartása során a fenti elő-
írások betartásával járjanak el.

Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal
Műszaki Osztály

Polgárőrök akcióban! 

Fák, növények ültetéséről – egy kicsit másképp
Az alábbi cikkünkben a közterületen történő faültetésről, illetve  

a már meglévő fák kezeléséről, kivágásáról szeretnénk bővebb tájékoztatást adni

Illusztráció: faültetés az Ifjúság téren
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Nagy lelkesedéssel készültünk a koncertre, amit 2012. 
március 4-én, vasárnap délután a Budapesti Szent István 
Bazilikában rendeztünk, Simándy József halálának 15. 
évfordulója alkalmából. Őszintén megvallva egy kicsit 
tartottunk attól, hogy kevesen jönnek el, mert komoly ki-
hívás ezt a hatalmas teret megtölteni nézőkkel. Az üres 
széksorok igen rossz benyomást keltenek, és az előadók 
művészi teljesítményére is zavaróan hat a kellemetlen 
látvány.

A műsor összeállítását és a közreműködő művészek 
felkérését a kistarcsai születésű, Kossuth-díjas opera-
énekes fia, Simándi Péter vállalta magára. Ugyancsak ő 
tartotta a megemlékező beszédet.

A Kistarcsai Kulturális Egyesület fedezte a rendez-
vénnyel járó költségeket. A rendelkezésünkre álló min-
den lehetőséget megragadtunk a koncert népszerűsíté-
sére. Készíttettünk színes plakátokat és szórólapokat, 
hirdettük az interneten, interjúkat adtunk a médiának. 
Mindez nem volt hiábavaló, mert sokakban sikerült fel-
keltenünk az érdeklődést. Az ülőhelyeket mind elfoglal-
ták, és szép számmal voltak, akiknek csak állóhely jutott.

A komolyzenére fogékony közönségnek katartikus 
élményben lehetett része. Kitűnően illeszkedett a hely 
szelleméhez Dvorzsák kevéssé ismert D-dúr miséje, a 
bazilika sajátos akusztikájának is köszönhetően pedig 
rendkívül döbbenetes erővel szólalt meg Liszt: B.A.C.H. 
fantáziája, Pfeiffer Gyula előadásában.

A koncertet jótékonysági céllal szerveztük, ezért a 
belépés díjtalan volt, de a kijáratnál adományokat gyűj-
töttünk, mégpedig a Simándy Iskola homlokzatára ter-
vezett nagyméretű kerámia dombormű megvalósítási 
költségeinek kiegészítésére.

A bazilika nyitott előterében kistarcsai lányok árultak 
Simándy relikviákat – bort, képeslapot, kalendáriumot 
és postai bélyeget. A kijáratoknál négy, kistarcsai nép-
viseletbe öltözött asszony tartotta a pénzgyűjtésre köl-
csönkapott, a templomi perselyezésnél használatos ko-
sárkákat.

Minden igyekezetünk és a bazilika sze-
mélyzetének segítőkészsége mellett is csak 
szerény adományozási kedvet sikerült el-
érnünk. Ennek oka lehet a válság eredmé-
nyezte szűkös anyagiak ténye is.

A koncertről hazatérve nagy izgalommal 
láttunk hozzá az adomány megszámolá-
sához. Akik jelen voltunk, mind a hatan 
megbecsültük, mennyi lehet az összegyűlt 
adomány értéke. Sajnos a legpesszimistább 
vélekedés is jelentős túlértékelésnek bizo-
nyult. Az ígéretes pénzkupacot kis értékű 
bankjegyek alkották. Ugyancsak kedvün-
ket szegte, az aprópénz – közte az ötforin-
tosok – nagyarányú jelenléte. A végösszeg 
341 645 Ft-ra jött ki, ami – kis elmaradással 
ugyan, de – nem érte el a koncert megren-
dezésével járó költségeket.

A kedvezőtlen eredmény ellenére nem 
keseredtünk el, mert fő célunkat, Kistarcsa 
népszerűsítését sikerült elérnünk. A kon-
cert bevezetőjét képező Simándi Péter be-
szédben is többször elhangzott Kistarcsa, 
a Simándy Iskola és nem utolsósorban a 
Kistarcsai Kulturális Egyesület neve. Mind-
amellett büszkeséggel is tölt el minket az a 
tény, hogy a KIKE egy olyan rangos helyen 
tarthatta meg ezt a felemelő programot, 
mint a Budapesti Szent István Bazilika.

Az említett dombormű megvalósításától 
pedig nem tágítunk.

Ezúttal is köszönetet mondunk a koncer-
ten fellépő előadóknak, különösen kiemel-
ve – és közvetlenségét, szerénységét is meg-
említve – Medveczky Ádám Kossuth-díjas, 
érdemes művészt. Köszönet illeti továbbá 
mindazokat, akik bármilyen módon hozzá-
járultak a rendezvény sikeréhez.

Kereszti Ferenc

Szerény adományozási kedvet sikerült elérni 

Koncert a bazilikában

Programok: 

- kézműves foglalkozások, játszóház 
- arcfestés, lufi hajtogatás, tojásfestés
- húsvéti tojáskeresés és csoki tojás gyűjtés
- családi vetélkedők
- kisállat simogatás
- szépségtanácsadás
- és még sok színes családi program…

A belépő tartalmazza a programokon való korlátlan részvételt. 
A helyszínen bográcsban főtt ételt, frissen sült fánkot kínálunk kedves 

vendégeinknek kedvezményes áron! 
Cím: Kistarcsa Határ út 21.

A rendezvény területén a parkolás díjtalan! Ételt és italt a rendezvény területére 
behozni TILOS! Kivéve bébi étel!

Mindenkit szeretettel várunk!

0-3 éves kor között a belépés: díjtalan
3-14 éves kor között, valamint 

nyugdíjasoknak a belépő: 1500 Ft
Felnőtt belépőjegy: 2500 Ft
Belépőjegyek elővételben, 
(06/30/665-7398, 06/70/557-6611), 
vagy korlátozott számban a 
helyszínen is vásárolhatók!

Húsvéti Forgatag a Lengyel Kertben 
2012 április 7-én (szombaton) 10-17 óráig

Simándi Péter
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A Gépész Holding 14. telephelye 

2010.09.01-én nyitotta meg kapuit  

Kistarcsán, a 

. 

A Budapest mellett lévõ üzlet nem 

csupán a fõváros peremterületét ké-

pes ellátni, hanem kedvezõ választás 

lehet a 3-as út és az M0-s körgyûrû 

mentén elhaladók számára is. 

A víz-, gáz- és fûtéstechnikai termé-

kek teljes vertikuma megtalálható a 

Gépésznél: 

Alternatív és megújuló energiák 

hasznosító berendezések

Bojlerek, tárolók, vízmelegítõk 

Gázkazánok 

Radiátorok

Szaniterek, csaptelepek

Szellõztetés, füstelvezetés

Szerelvények, csõvezetékek 

Szerszámok, szerelési anyagok 

Szivattyúk 

Termosztátok, szabályzás- és 

méréstechnikai eszközök

Vízkezelés

A cégcsoport felismerte az alter-

natív- és megújuló energiaforrások 

jelentõségét, így kínálata is ennek 

megfelelõen alakult.

Szabadság út 16. szám 

alatt

Termékösszetétel
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Napenergia

Kondenzációs gázkészülékek

Szezonális létesítményeknél (szállo-

dák, nyaralók, uszodák)  a napkollek-

toros rendszer képes teljes egészé-

ben biztosítani a melegvíz-elõállítás-

hoz szükséges energiát. 

Családi házak esetében kora tavasztól 

késõ õszig szinte ingyen lehet elõállí-

tani a melegvizet, mely jelentõsen 

csökkenti a közüzemi számlát. Azt 

sem szabad figyelmen kívül hagyni, 

hogy fûtésrásegítésre is hasznosít-

ható a napenergia a megfelelõ rend-

szer kiépítésével.

A kondenzációs gázkazánok jelenleg 

a fûtéstechnika legfejlettebb termé-

kei közé tartoznak. A mellettük szóló 

legfontosabb érv az energiamegta-

karítás. Az ún. alacsony hõmérsék-

letre tervezett fûtési rendszerek tár-

sításáva - mint a  padló-, fal-, vagy 

mennyezetfûtés - takarítható meg 

ugyan a legtöbb energia, a készülék 

ugyanakkor kiváló megoldást biztosít 

radiátoros fûtés esetén is. 

A hazánkban jellemzõ radiátor túl-

méretezés - ami a hagyományos 

kazánok esetén hiba - kedvezõ kon-

denzációs kazán alkalmazásakor. A 

rendszer persze tovább bõvíthetõ 

napkollektorral, puffer tárolóval, al-

ternatív energiaforrásokat hasznosító 

rendszerekkel is, melyek természe-

tesen mind megvásárolhatók a 

Gépésznél.

A fûtési energiaárak növekedése el-

hozta a hagyományos fûtési módok 

reneszánszát, ami a mai korszerû 

technikával párosítva, úgymint a fa-

pellet- és vegyestüzelésû kazánok, 

melyeket akár kiegészítõ hõterme-

lõként, akár egyedüli fûtõkészülék-

ként is kitûnõen alkalmazható. 

2012.02.01-tõl a vonatkozó törvény 
3értelmében, a korábbi 120 Ft/m  

talajterhelési díj helyett legalább 

1.200 Ft-ot kell fizetni minden egy-

es elfogyasztott köbméter ivóvíz 

után. Sõt, az ún. érzékeny be-

sorolású területeken ezt az értéket 

háromszoros szorzóval kell számol-
3 ni, így a díj már  3.600 Ft/m . A  

hálózatra csatlakozáshoz számos 

szennyvízelvezetési csövet, idomot 

és rendszerelemet kínál a Gépész, 

melyekkel egy idõben beszerezheti a 

téli idõszakban esetleg elrozsdá-

sodott/elfagyott vízvezetékek mû-

anyag utódait,  öntözõszivattyúkat, 

tömítéseket, kerticsapokat  is. 

Víz-, gáz- és fûtés területén mi-

nõségi termékekkel és kedvezõ 

árakkal várja Önt a Gépész.

Alternatív energiaforrások

Ami a fûtésen kívül van

Több mint 3 évtizede a magyar vásárlókért, 
már 16 helyen az országban!

Versenyképes, az igényekhez alkalmazkodó épületgépészeti meg-
oldások, 1 000 000 vásárló, több, mint 1 100 nagykereskedelmi 
partner, 2 500 szakmai partner,  folyamatos szaktanácsadás...

(x)
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Felújítás alaptól a tetőig	–	kérdések	és	válaszok	2.	rész
Az	előző	cikkel	kapcsolatosan	kérdezték,	hogy	mennyivel	érdemes	belevágni	a	felújítási	munkálatokba.	Nos,	az	ésszerű	alsó	határ	500	ezer	
forintnál	van,	ha	a	tulajdonos	valóban	előre	szeretne	lépni	egy	családi	ház	energetikai	tulajdonságait	illetően,	valamint	rezsiköltségét	jelentősen	
szeretné	csökkenteni.	Ebből	persze	nem	telik	mindenre;	kazáncsere,	új	nyílászárók,	napkollektor,	teljes	szigetelés,	stb	–	ez	így	együtt	többe	
kerül	ennél.
Érdemes	2-3	részre	bontani	a	felújítást	és	mindig	arra	költeni	elsőként,	ami	a	legnagyobb	megtakarítást	eredményezi.	Ezért	foglalkoztunk	mi	is	
először	a	homlokzati	hőszigeteléssel,	de	most	nézzük	a	lábazatot	és	a	födémet.
A	lábazati	szigetelés	elmaradása	esetén	„fázik	a	lábunk”	a	már	leszigetelt	házban.	Ha	viszont	az	épületet	(a	példa	egy	10x10-es	klasszikus	
kockaház	volt,	betonfödémmel,	50	cm	lábazattal)	7-10	cm	vastagságú	XPS	szigeteléssel	látjuk	el,	megszüntethetők	a	vonalmenti	hőhidak	és	
a	padlót	sem	érezzük	hidegnek.	A	8	cm-es	szigetelés	anyagköltsége	színezéssel	együtt	kb.	bruttó	4400	Ft-ba	kerül	m²-enként.	Aki	jól	akarja	
megcsináltatni,	az	leengedi	a	járda	szintje	alá	a	szigetelőanyagot	a	jobb	hőtartáshoz.	Erre	az	épületre	ez	összesen	168.000	Ft	lenne	áfásan.	Mivel	
a	házból	az	energia	kb.	15	%-a	az	alapon	keresztül	távozik,	a	fűtési	szezonban	45.000	Ft-ot	is	spórolhatunk	ezzel	a	beruházással.
Lássuk	a	födémet.	A	beton	köztudottan	jól	vezeti	a	hőt,	ezért	a	fűtésre	fordított	energia	25-30	%-a	is	távozhat	fölfelé.	Ez	a	fűtési	idényben	átlag	
90-110	ezer	forintot	jelenthet	a	gázszámlában.
Ha	nem	akarunk	lépésálló	megoldást	a	padlás	leszigetelésére,	akkor	100	m²	leterítése	20	cm	vastagságban	210.000	Ft!!!-ból	megáll.	Érdekes,	
nem	igaz?	(Ha	30	cm-t	teszünk	rá,	kb.	70	ezer	Ft-tal	kerül	többe,	viszont	egy	esetleges	ház	eladásnál	–	tökéletes	szigetelés	esetén	-	akár	„A”	
energetikai	osztályba	is	sorolható	az	épület.	Ez	a	tény	önmagában	1-3	millió	Ft	eladási	ár	növekedést	is	jelenthet!)	Természetesen	ez	is	csak	
akkor	van	jól	megcsinálva,	ha	a	homlokzati	és	a	födémszigetelést	rendesen,	szakszerűen	és	leginkább	hőhíd	mentesen	csatlakoztatjuk	össze	
körben	a	koszorú	teljes	hosszában	is.
Ám,	ha	kis	pakolórészt	is	szeretnénk	kialakítani	a	padlástérben	(legyen	20	m²),	akkor	kb.	50.000	Ft	többletköltséggel	járhatóvá	is	tehetjük.	Ne	
felejtsük	el	szigeteltetni	a	padlásfeljárót	sem.	Ha	a	tető	felújítása	sem	késhet,	célszerű	a	két	munkafázist	egyszerre	elvégezni.

Látható,	 hogy	 a	 ház	 teljes	 körbeszigetelésével,	 viszonylag	 kis	
ráfordítással	 rengeteget	 lehet	 megspórolni	 a	 rezsiköltségekben,	
valamint	eladáskor	ez	a	beruházás	busásan	megtérül.
Szeretné	 a	 gázszámláját	 csökkenteni?	 Elhatározta,	 de	 még	 nem	
döntötte	el	kivel	végezteti	el	a	felújítást?
Keressen	meg	minket	és	egy	kötetlen	beszélgetés	keretében	megoldást	
nyújtunk	problémájára!	–	Coll-Stock – mérce az építkezésben.
folytatjuk…	 Hitkó László

(x)
www.gpsz.hu
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lehet a 3-as út és az M0-s körgyûrû 

mentén elhaladók számára is. 

A víz-, gáz- és fûtéstechnikai termé-

kek teljes vertikuma megtalálható a 

Gépésznél: 

Alternatív és megújuló energiák 

hasznosító berendezések

Bojlerek, tárolók, vízmelegítõk 

Gázkazánok 

Radiátorok

Szaniterek, csaptelepek

Szellõztetés, füstelvezetés

Szerelvények, csõvezetékek 

Szerszámok, szerelési anyagok 

Szivattyúk 

Termosztátok, szabályzás- és 

méréstechnikai eszközök

Vízkezelés

A cégcsoport felismerte az alter-

natív- és megújuló energiaforrások 
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hogy fûtésrásegítésre is hasznosít-

ható a napenergia a megfelelõ rend-

szer kiépítésével.
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ternatív energiaforrásokat hasznosító 

rendszerekkel is, melyek természe-
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Víz-, gáz- és fûtés területén mi-
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Felgyorsult világunkban a modern 
technikai vívmányok, a számítógépek 
alkalmazása mellett jólesik néha fel-
eleveníteni a régmúltat és visszanyúl-
ni a gyökereinkhez.

Így történt, hogy bár óvodánk nem 
hagyományőrző nevelési programmal 
működik, mégis évről évre szívesen 
megemlékezünk néhány régi népszo-
kásunkról.

Az idei igen hideg tél kényelmet-
lenségei, napfénytelensége egyaránt 
meggyötörte gyermekek és felnőttek 
lelkét, egészségét.

Örömmel búcsúztattuk hát el a te-
let, a szánkózás emlékét, és boldogan ünnepeltük március 2-án 
a tavasz elérkeztét. A gyerekek izgalommal várták ezt a napot. 
Kolléganőnk Gémesi Andrásné óvónő által összeállított kis mű-

sorral, télűző mondókákkal, zajkeltő 
hangszerekkel, álarcokkal készültek 
az udvaron történő telet jelképező ki-
szebábu elégetésére, az új évszak fo-
gadására.

Nemhiába hangzott el K. László 
Szilvia: Tavaszváró című verse.

Jöjj el tavasz hozz meleget!
Hozz el minden szeretetet!
Hozz napsütést, enyhe szellőt,
Virágokat, bárányfelhőt!
Hozzál vidám madárfüttyöt,
Csemegének sok gyümölcsöt!

Hiszen a kis ünnepségünk végére 
varázsütésszerűen felébredt a termé-

szet és az elérkezett tavasz egy gyönyörű színes pillangó képében 
látogatta meg az óvodánkat.

Poroszai Ágnes

„Gyere tavasz várva várlak
Hozz örömöt fűnek, fának” Télbúcsúztató a Tölgyfa Óvodában

Hírek a Gesztenyés Óvodából
Városunkban az óvodából az iskolába történő zavartalan átmenet érdekében folyamatos a 
kapcsolattartás az általános iskolával. Nagycsoportos gyermekeink az idén március 13-án 
és 14-én tornázni mentek az iskolába, a nekik tartott testnevelési óra keretében. A többi 
csoport március 21-én illetve 27-én vett részt ezeken az órákon előzetes beosztás alapján. 

A tavasz első ün-
nepét március 15-ét 
az egész óvoda ünne-
pelte. Minden csoport 
megemlékezett az ün-
nepről verssel, ének-
kel, mondókákkal. 
A gyerekek által készí-
tett zászlókat, lobogó-
kat közösen kivittük 
a Civil-házhoz, ahol a 
gyerekek elhelyezték 
az emléktábla alatt. 

Klotz Györgyi, óvó néni Óvodások a Civil-háznál

Kiszebábu égetése az óvoda udvarán

2012. április 5. Győri Péter: Az egyházi rockzene hőskora 
Mit jelentett a beatzene a ’60-as években? Állami és egyházi tiltás ellenére si-
keresen működött egy nagytarcsai zenekar az evangélikus templomban. A spi-
rituálék és a gospelek világa magyarul. Ilyen módon lehetett megszólítani az 
akkori fiatalokat.
2012. április 12. Balogh László: Zászlók és lobogók
Mióta vannak zászlók, és milyen célt szolgálnak? Egy 6000 darabból álló zász-
lógyűjtemény. A világ országainak és közigazgatási egységeinek vezetőitől 
származó ajándékok. Hogyan lehet hozzájutni – harc nélkül – mások zászló-
ihoz? Kiállítások és egyéb programok a Zászlómúzeumban.
2012. április 19. Pári István: Tengeri fúrótorony
Mennyi időre elegendő a föld kőolajkészlete? Az olajkutatás struktúrája, és a 
tengeri lelőhelyek feltárásának sajátosságai. Milyen technológiával dolgoznak? 
A munka monotóniája és egyéb kihívások egy fúrótornyon – hogyan viselik el 
mindezt az ott dolgozók? A létszám. Az étkezés…
2012. április 26. KIKE: Törökök közt Anatóliában
A muszlimok mindennapjai Törökország szívében. Konzervativizmus, vallási 
élet, személyi kultúra, magyar – török testvériség. Mit gondolnak a törökök az 
örmény népirtásról? Mi a véleményük a zsidókról, a kurdokról és a kereszté-
nyekről? Mit érdemes eltanulnunk a törököktől, és mit nem?

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

Deáktanya programjai
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A helyesírási versenyen is 
továbbjutottak a simándys gyerekek

2012. március 7-én rendezte meg iskolánk hu-
mán munkaközössége a Simonyi Zsigmond 
helyesírási verseny helyi fordulóját. Felső ta-
gozatos tanulóink szép számmal jelentkeztek 
a versenyre, így összesen 58 növendékünk mé-
rettette meg magát. A helyesírási verseny két 
fordulóból állt. Először egy tollbamondást kel-
lett a tanulóknak leírniuk, majd egy tesztlapot 
töltöttek ki, melynek tananyaga a Nemzeti alap-
tantervnek az évfolyamonként meghatározott 
követelményeire épül. Idén három tanulót tud-
tunk a megyei fordulóra benevezni. A nyolcadik 
évfolyamon Fodor Réka, a hatodik évfolyamon 
Pállai Nikolett és az ötödik évfolyamon Pesti 
Martin képviselheti majd az iskolánkat. Minden 
versenyzőnek és felkészítő pedagógusnak gra-
tulálunk, a továbbjutóknak sok sikert és ered-
ményes felkészülést kívánunk!

Nagy Ildikó

Simándyba hívogató…
Régi hagyományainkat követve az idén is megnyitotta kapuját iskolánk az óvodások előtt. Több alkalommal jöhetnek játékos 
fejlesztő foglalkozásra és sport-előkészítőre a leendő elsősök. Megismerkedhetnek iskolánkkal és a tanító nénikkel. Nagyon jó 
hangulatban, lelkesen oldják meg a gyerekek a feladatokat, hallgatják a meséket, énekelnek, játszanak, kézműveskednek. Re-
méljük, szeptember 1-én bátran és vidáman kezdik meg a tanévet!

Simándy József Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény
2143  Kistarcsa, Ifjúság tér 3.
Telefon: 06/28-470-390

Kedves Szülők!

Szeretnénk bemutatni Önöknek az iskolánkban folyó színes programokat, amik a tanítási időn 
kívül minden évfolyamon megvalósulnak, figyelembe véve az életkori sajátosságokat!

Interaktív óra a Paksi Atomerőmű kamionján
2012. március 9-én a Simándy Jó-
zsef Általános Iskola 7. és 8. osz-
tályos tanulói ellátogattak a Paksi 
Atomerőmű tájékoztató kamionjá-
hoz, ahol egy interaktív elemekkel 
gazdagított, filmvetítéssel kiegé-
szített kiállítást néztek meg.
A diákok nagyon élvezték a kami-
onban eltöltött időt. Megismerked-
tek a közel három évtizede műkö-
dő Paksi Atomerőmű történetével 
és jövőjével, a magyar villamos-
energia-hálózattal, valamint Paks 
és környezete élővilágával. Kipró-
bálták az áramfejlesztő kerékpárt, 

ami jelezte, hogy mennyit kellene biciklizni ahhoz, hogy megtermeljék egy fél órás 
tévéműsor végignézéséhez szükséges energiát. Szimulátor segítségével irányítot-
ták az atomerőművet és kvízkérdésekkel ellenőrizhették a tudásukat. A látogatás 
végén pedig emlékérmét nyomhattak.

 Némethné Bertalan Katalin

Óvodások az iskola hívogatón

Iskola és osztályszintű programok
Kulturális programként rendszeresen látogatjuk a múzeumokat, 
kiemelten fontosnak tartjuk a  Magyar Nemzeti Múzeum, Nép-
rajzi Múzeum és a Parlament megismerését. Zenei és színházi él-
ményeket Gödöllőn a Mesélő Muzsikán, bábelőadásokon, Nem-
zeti Színház előadásain szerzünk. Több alkalommal nézünk 
Gödöllőn mozielőadást. Célunk az is, hogy természet- és állatba-
rát gyermekeket neveljünk, ezért kirándulásokat szervez min-
den osztály az Állatkertbe, a Tropicariumba és a Medveparkba.
Fontosnak tartjuk a tapasztalva tanulást. Ehhez jó alkalmat 
nyújtanak a többnapos kirándulások, erdei iskolák.

Diákjaink nyári táborokban színes programok keretében meg-
ismerhetik hazánkat és népünk hagyományait.

Kapcsolatunkat növendékeink szüleivel szorosabbra fűzik 
rendezvényeink: Családi Nap, karácsonyi és húsvéti vásár, 
Sulibörze, Farsangi bál. Színvonalas osztályműsorokkal ked-
veskednek tanítványaink tanítóikkal együtt a szülőknek.Nyílt 
napokat szervezünk, hogy a szülők bepillantást nyerhessenek 
az órákon folyó munkákba, és megismerhessék gyermekük kö-
zösségben való helyét és társaihoz való viszonyát. Lehetőséget 
nyújtunk egyéni fogadóórákra.

Versenyeink
Több iskolai szintű versenyt is szervezünk, ahol a gyerekek ösz-
szemérhetik tudásukat. A legtehetségesebbek továbbjutnak a 
megyei fordulókra. Évek óta hagyomány a megyei Zrínyi Ilona 
Matematikaverseny megrendezése intézményünkben. Minden 
területen megmutathatják tehetségüket tanulóink. Jó lehetősé-
get nyújt erre a zeneiskola, a szakkörök, a versenyek: vers- és me-
semondó, rajz-, LÜK-, német és angol nyelvi-, komplex, Kazinczy 
Szép Kiejtési-, Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási-, 
Hevesy György Országos Kémia-, Teleki Pál Földrajz-, Hermann 
Ottó Országos Biológia-, Kaán Károly Természet és Környezet-
ismereti- és egyéb szaktárgyi versenyek. Különböző sportágak 
diákolimpiái, amiket házi és területi bajnokságok előznek meg. 
Fontosnak tartjuk városunk rendezvényein való részvételt is. 
Minden évben szerepelnek tanulóink a Kistarcsai Kiscsillagok, 
a Kistarcsai Napok és a város által szervezett rendezvényeken.

Odafigyelünk tanulóink fizikai fejlődésére is. Az intézmény 
minden diákja számára biztosítjuk a mindennapi testmozgást. 
Céljaink elérésének érdekében odafigyelő, elhivatott pedagógu-
sok vezetésével iskolánk tanulói jó légkörben játszva tanulnak.

Az iskola vezetősége
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Tegyem a dolgom úgy, mint eddig? Vagy inkább ugorjak fejest a 
gyors változások kuszaságába és csináljak valami homlokegyenest 
mást, mint amihez értek? – Teszem fel magamnak a kérdést oly sok-
szor. Sokan vívódunk így pedagógusok ebben a normálisnak nem 
nevezhető mai világban.  Megtanultunk egy csodálatos szakmát a 
legjobbaktól. S nemcsak a tánc tudományát, s szeretetét próbáltuk 
átadni, úgy ahogyan mi is kaptuk, hanem azt is, ami a sikerhez ve-
zető utat jelenti. Kitartás, szorgalom, becsület, türelem s alázat az 
iránt a tevékenység iránt, amit választottam. Manapság ezek már 
letűnt frázisok, ezek egy egészen más generáció értékei. Egy olyan 
nyugodtabb világé, ahol a szülők, nagyszülők biztonság érzése, a 
tudás ereje, az ügyesség, rátermettség megalapozta a jövőt, és nem 
kellett egyszerre három-négy dologhoz professzionálisan érteni, 
hogy boldogulni tudjunk. Elég volt jó szülőnek lenni, szeretni gye-
rekeinket, szüleinket, barátainkat, örömünket lelni az együtt töltött 
időben, egymás sikereiben,…s szerencsés esetben végezni azt a 
munkát, amit választottunk, szeretünk. Szabadidőnket is tartalma-
sabban tudtuk beosztani, és a gyerekek gyerekkort éltek!

Mostanság próbáljuk gyerekeinknek a lehető legtöbbet adni. 
A legjobb, legdrágább, legnagyobb sikert hozó külön órákra já-
ratni, nyelvet, zenét, művészetet tanítani. Lehetőleg mindent egy-
szerre, habzsolva az új információk sokaságát, mert megkövete-
li az Élet…, s közben elfelejtjük, milyen érzés bízni magunkban, 
mert attól, hogy mindenbe belekapunk, semmiben nem tudunk 
elmélyedni és sikereket elérni. A siker mércéje is különböző. Más, 
ha mi magunk állítjuk magunknak, és ha mások elvárásainak 
igyekszünk megfelelni. 

Ebben a mai megváltozott világban mi táncpedagógusok is 
keressük a helyünket s kérdéseinkre a választ, hogyan legyek jó 
példát és helyes utat mutató pedagógus és szülő, a régi jól bevált 
értékekkel úgy, hogy az Életre neveljek? „ … - ne változz meg! 
Maradj olyan, amilyen vagy!…” „… nem veled van baj, hanem a 
világgal…”- halljuk ezt  sok szülőtől. E szavak erősítik az embert, 
de még mindig nem tudjuk a választ, hogyan tesszük a jövő ge-
nerációját boldog kiegyensúlyozott felnőtté. Valóban akkor válik 
gyermekünkből Valaki, ha az egyik éppen soron lévő valóság-show 
vagy „mega-siker” sztárjához járatom különórára?  De egyenesen 
legjobb megoldásnak tűnik, ha mindjárt elindítom egy ilyenfajta 
tehetségkutatón, igaz? Vagy talán az a biztos, ha beíratom a külön-
böző színházi és hasonló munkákkal kecsegtető tanfolyamok, elő-
képzők egy-egy híres művész nevével hirdetett művészeti „csoda” 
iskolák egyikébe. 

Körülvesznek és átvarázsolnak minket a „csillogó csodaélet csil-
lámok”, s lassan – mivel gyerekünk már sokkal hamarabb like-olt 
egy hírre, mint mi felfogjuk azt – futócipőt húzunk, és elkezdünk 
őrült tempóban száguldani, nehogy lemaradjunk valamiről. Egyik 
helyről a másikra cipeljük a felnövekvő generációt, minden kíván-

ságát akár erőn felül teljesítjük, s már-már elhisszük, ez a helyes, 
amit teszünk. A pénz ebben az esetben nem számít,  hisz csak itt 
lesz belőle valaki, valami !

Lám, lám jó szülők lévén a gyerekünk már óvodában oszt és szo-
roz, mert az olvasást már mindenki tudja, a nyolcéves már tornász-
bajnok, és két idegen nyelven beszél, a tinik pedig egyenesen a te-
levízióba készülnek a nagy megmérettetésre, mert az már valami.

Mivel teszek jót a gyerekeknek? És mitől leszünk boldogok mi 
felnőttek? Ha becsapjuk magunkat és múló délibáb értékek után 
futunk? Vagy ha igazi életet élünk és kissé lelassulunk? Ezesetben, 
hogy leszünk sikeresek bármiben is?

Elgondolkodtak-e már azon, hogy az oly kedvelt közösségi ol-
dalakon miért van szükségünk annyi „like”-ra ha felteszünk egy 
infót, de leginkább egy képet magunkról? Miért kell egyre több 
embernek a külső megerősítés? Mert fogy az önbizalma? Vagy 
túl magasak az elvárások? Vagy, mert nem hiszünk a magunk 
tehetségében?…s mindez miért van? Talán nem tudunk ott lenni 
a pillanatban, mert mindig már egy következőben gondolkodunk 
és teljesítünk…és hajszolunk célokat, melyek lehet nem is a saját-
jaink…talán csak elvárások. De boldogok csak a pillanatokban - a 
saját kis vágyaink beteljesülésének, kisebb-nagyobb sikereink el-
érésének, szeretteink örömének átélésében - lehetünk. És akkor 
is, ha másokkal jót teszünk. Mi ezt keressük…, hogy, hogyan te-
gyünk jót évről évre a sok hozzánk forduló gyerekkel. Mert szép 
területen dolgozunk, a művészet és sport ötvözte tánc világában, 
ami közösséget épít, kifejez, tehetséget bont, örömet ad, feledtet, 
átél…, de semmiképp nem teljesít!  

Villám Vera és Horváth Andrea táncpedagógusok

„Veled nincs baj…csak a világgal!”

A házhoz menő 
szelektív hul-
ladékg yűjtést 
ettől az évtől a 
vegyes telepü-

lési szilárd hulladékok begyűjtését is vég-
ző közszolgáltató KIVÜ Kft. szervezi, ko-
ordinálja. Ennek megfelelően a szelektív 
hulladékgyűjtéssel kapcsolatos panasza-
ikkal, észrevételeikkel a továbbiakban a 
KIVÜ Kft.-hez fordulhatnak a (28)-470-440 
valamint (28)-470-119 telefonszámokon, il-
letve személyesen a Kft. székhelyén, a Kis-

tarcsa, Kossuth Lajos utca 23. szám alatt. 
Továbbra is kérjük a lakosságot, hogy csak 
az alábbi hulladékokat tegyék bele a sárga 
szelektív hulladékgyűjtő zsákba (mindet 
egy zsákba, összenyomva):
Fém: 
– alumínium italdobozok (üdítős, sörös)
– fém konzervdobozok
Műanyag:
– ásványvizes, üdítőitalos PET palack (ku-
pakkal, 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, öblítős 
flakonok)
Papír: 
– újságpapír
– kartondobozok összehajtva
– tiszta csomagolópapírok
– szórólapok és reklámkiadványok
– papír tojástartó
– Tetra Pak (gyümölcsleves, tejes dobozok)

Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal
Műszaki Osztály

Újra a szelektív hulladékgyűjtésről
Tisztelt Lakosok!

Villám Vera tanítványai
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S P E E D F I T N E S S   
K I S T A R C S A

Csúcs hatékony és időkímélő forradalmi 
testedzés Kistarcsán! 
Mindössze heti 2x20 perc elegendő, 
hogy formába hozd magad.

Gyere el, próbáld ki!

Egyéb szolgáltatások

A speed� tness kiemelt hatásai:

 › Gyors, és látványos izomépítés
 › Alakformálás
 › Zsírégetés, zsírszövet csökkenés
 › Cellulitkezelés
 › Szülés utáni gátizomzat megerősítése
 › Állóképesség javítása, teljesítmény fokozása
 › Ín-, és izületkímélő edzés
 › Stresszoldás, jobb közérzet
 › Hát-, és gerincfájdalom enyhítése
 › Inkontinencia probléma kezelése

 › SMINK készítés, tanácsadás 
 › MASSZÁZS

Bejelentkezés és további információ:  06 30 64 34 613  |  Cím: 2143 Kistarcsa, Homok dűlő 134.
info@easy� t.hu  |  www.easy� t.hu

1500 Ft kedvezmény

minden szolgáltatásunkból a 

hirdetés bemutatójának

TAVASZI
AKCÓ

„XX. 
NYUSZI 
KUPA”

2012. április 14. 

Úszóverseny óvodások és alsó 
tagozatos iskolások számára
2143 Kistarcsa Ifjúság tér 3.

Hét	korcsoportban	(2002-től	2007-ig	született	
gyerekeknek)	rendeznek	futamokat.	A	sok	
versenyző	miatt	idősávokban	indítják	az	

egyes	korosztályokat.	A	legkisebbeket	reggel	
8.30-kor	várják.	A	2007-ben	és	2006-ban	
születtet	gyerekeknek	„szülő-gyermek”	
váltóban	is	hirdetnek	futamot.	A	2004-
es	és	a	2005-ös	korosztálynak	10.30-ra	
kell	érkezniük,	míg	a	2003-as	és	2002-es	
korosztályt	12.30-ra	várják	a	rendezők.	

Gyors-,	hát-,	és	mellúszásban	lehet	nevezni.	
Mindegyik	korosztályban	váltó	versenyeket	

is	rendeznek.

Nevezési díj: 1000,- Ft

Nevezési határidő: 2012. április 11. szerda
Látogatójegy a szurkolók számára: 500,- Ft

Jelentkezni lehet személyesen az uszoda 
pénztárában, vagy a 06-28/470-293 

telefonszámon, illetve az uszoda.kistarcsa@
gmail.com e-mail címen.

Dobogós helyen végeztek Horvátországban  
a Kistarcsai Sentinel S.E taekwondosai

Az idei év első nemzetközi versenyét a „Don Bosco Cup”-át február 12-én Zágrábban 
rendezték meg. Magyarországot a Magyar Nemzeti válogatott öt tagja képviselte, köz-
tük volt a Sentinel S. E két versenyzője: Gáspár Tamás és Gáspár Nikolett.
Mind az öt induló éremmel fejezte be ezt a versenyt, ösz-
szesen 3 aranyérem, 1 ezüstérem, 1 bronzérem született. A  
Sentinel S.E versenyzői, Gáspár Tamás és Gáspár Niko-
lett 1-1 horvát bajnoki aranyéremmel térhetett haza. Gra-
tulálunk!
A Magyar Nemzeti válogatott a csapatok versenyében a 
4.helyet szerezte meg. 
Info:www.sentinelse.hu, tel:06-20-551-0919
 Kovács Gabriella

A Kistarcsai Városi Tanuszodában évente két-
szer (tavasszal és ősszel) szerveznek amatőr ví-
zilabda tornát. Most is vízbe szállhattak a gye-
rekek és a felnőttek is. Március 10-én délután 
két órától este hét óráig tartott a háziverseny. Az 
amatőr versengést Solymosi Sándor polgármes-
ter nyitotta meg. Három korosztályban 13 csa-
pat nevezett, a legnépesebb a fiúk mezőnye volt, 
összesen hat indulóval. A döntőben a „Váloga-
tott Rákok” csapata volt a legeredményesebb 
(Dankaházi Levente, Friedsam Bence, Szabó 
Mátyás, Dobrocsányi Péter, Bálint Kristóf és 
Szalai Huba) a „Víziaratók” és a „Pankrátorok” 
előtt. A női mezőnyben három csapat neve-
zett, így mindenki dobogós helyen végzett. Az 

aranyérmet a „Szirének” kapták (Márta Melin-
da, Wéber Eszter, Britt Enikő, Bohdaneczky 
Judit és Borcsányi Bernadett). A felnőtt férfi 
mezőnyben négy csapat indult, a győzelmet a 
„Sárga Sörfarkasok” (Balogh Gábor, Urbán Jó-
zsef, Láng Gábor és Szepesi László) szerezték 
meg a „Szenior Csődörök” és a „Húsdarálók” 
előtt. A játékszabályok nem változtak, csapaton-
ként 4 mezőnyjátékos és egy kapus játszhatott. 
Kétszer 7 percig tartott a fiúk, kétszer öt percig 
pedig a lányok meccsei. A mérkőzéseket Valkai 
Ferencné vízilabdaedző és Hajdú Péter vezették. 
Minden résztvevőt babgulyással vendégeltek 
meg a rendezők. A program fő szervezője Val-
kai Ferencné az uszoda megbízott vezetője volt.

a gyôztesek külön edzésekkel készültek az X. amatôr felnôtt 
vízilabda-tornára és a gyerekeknek meghirdetett iv. háziversenyre

Solymosi Sándor és Valkai Ferencné



Virágvasárnap, vagy pálmavasárnap, az Úr Jézus jeruzsálemi bevo-
nulásának ünnepe, a nagyhét bevezető vasárnapja. A pálmavasár-
nap elnevezést Sevillai Szent Izidor már a VII. században használta.

Az ünnep története. A virágvasárnap ünnepe Jeruzsálemből szár-
mazik. A kereszténység felszabadulása után a IV. században hama-
rosan elterjedt és nagy fénnyel, pompával tartották meg. A jeruzsále-
mi keresztények az Olajfák hegyén gyűltek össze, és ott imádkoztak. 
A Szentírásból felolvasták Jézus jeruzsálemi bevonulásának történe-
tét. Estefelé pálma és olajágakkal a kezükbe, püspökeikkel, papja-
ikkal együtt bevonultak a városba. A körmenet az Anastásis temp-
lomban fejeződött be. A nyugati egyházban ez a vasárnap eleinte a 
keresztségre készülők vasárnapja volt. Ekkor mondták el először a 
hitvallást. A VIII. századtól már itt is virágvasárnapnak nevezték a 
nagyhét bevezető vasárnapját. A körmenet csak a XI. századtól lett 
általános az Egyház liturgiájában. Ha egy településen több templom 
volt, körmenet az egyik templomból a másikba vezetett. 

A középkorban a körmenet történetét eljátszották, bemutatták. 
Krisztust jelképezve keresztet vittek magukkal, vagy evangéliumos 
könyvet. Volt olyan hely, ahol fából készült szamárra Krisztus ülő 
szobrát helyezték. Angliában helyenként átváltoztatott ostyát vittek a 
körmeneten. A pálmaágak szentelése a VIII. századtól lett általános. 

A római misekönyvben leírt körmenet nem megy egyik temp-
lomból a másikig, mint régen több helyen gyakorlatban volt, hanem 
elhagyja a templomot, majd abba újra visszatér. A körmenet visz-
szatértével az énekesek bemennek a templomba, az ajtót becsukják. 
A pap a híveivel az ajtó előtt áll. A bent és a kint levők felváltva 
éneklik: Dicséret, tisztelet és öröm neked Krisztus, Király, Megvál-
tó, kinek hozsannát énekeltek a jámbor gyerekek. Az ének végez-
tével a kint levők a kereszt szárával megütötték az ajtót. Ekkor az 
ajtó megnyílt és a pap híveivel bevonult a templomba. (Lásd: Dr. 

Szunyogh Xavér Ferenc: Magyar-Latin Misszálé 1933-as kiadás 395-
396. oldalak.)

Az előbb leírt körmenetre Dr. Parsch Pius, Üdvösség éve c. könyv 
1937-es kiadásában a következő magyarázatot adja: A vallásos ember 
az örök élet felé tart, mely bezárult a bűnnel. Ezt az ajtót csak Jézus 
Krisztus keresztje nyithatta meg. (220. oldal) (Gyerekorom emléke a 
templom előtt álltunk, hallgattam a megosztott éneket, és láttam, hal-
lottam a kereszttel való kopogást.) 

A virágvasárnapi szentmisém Máté evangélista által írt Szenvedés-
történetet énekelte a diákonus (szerpap). A passió hosszúsága miatt 
a XI. századtól kezdve három énekesre osztották a feladatot. Az első 
Jézus Krisztus szerepét, a második az evangélista, a harmadik pedig a 
kórus és a többi szereplő részét énekelte, latinul. (Nagypénteken 1954-
ben, mint diákonus a harmadik szerepet kaptam az egri Székesegy-
házban az érsek, a segéd püspök, a kanonokok, a kispapok és a hívek 
előtt. Egy hangot melléfogtam, azt hittem megnyílik a föld alattam.) 

Virágvasárnap a körmenet előtt Magyarországon barkát szentel-
nek. Nem annyit, hogy minden hívőnek jusson egy-egy ág. Az ol-
tárokat, szobrokat barkával díszítik. A megszáradt barkát elégetik. 
Az ebből készült hamut a következő év hamvazószerdáján a lelki-
pásztor megáldja, és e szentelt hamuval szolgálja ki a hamvazás 
szentelményét. 

A virágvasárnap liturgiája is megváltozott az 1956-os egyházi 
rendeletek következtében. A bevezető ima, majd a hívek számára 
írt intelem után barkaszentelés, szentlecke, az evangéliumból Jézus 
jeruzsálemi bevonulás története, majd a körmenet. A szentmisén a 
kórus Jézus szenvedésének történetét énekli. 

Virágvasárnappal kezdődik a nagyhét. Értékeljük e szent időt, 
használjuk fel lelki haszonnal, lelki újjászületéssel.

 Somlai József ny. plébános

 Katolikus Virágvasárnap 

 Református Jézus a golgotai kereszten nemcsak bűnbocsánatot 
osztott, hanem bűnbocsánatot is szerzett

hitélet kistArcsAi hírAdó14

„Amikor arra a helyre értek, amelyet Koponya-helynek hívtak, keresztre fe-
szítették őt, és a gonosztevőket: az egyiket jobb, a másikat a bal keze felől. 
Jézus pedig így könyörgött: ’Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, 
mit cselekszenek’. Azután sorsvetéssel osztozkodtak ruháin. A nép ott állt és 
nézte. A főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak: ’Másokat megmentett, 
mentse meg magát, ha ő az Isten választott Krisztusa!’ Kigúnyolták a katonák 
is, odamentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak: ’Ha te vagy a zsidók 
királya, mentsd meg magadat! Felírás is volt a feje fölött görög, latin és héber 
betűkkel írva: ez a zsidók királya. A megfeszített gonosztevők közül az egyik 
így káromolta őt:’ Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket 
is.” De a másik megrótta, ezt mondva neki: ’Nem féled az Istent? Hiszen te is 
ugyanazon ítélet alatt vagy! Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését 
kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el’ Majd így szólt: ’Jézus, emlékezzél 
meg rólam, amikor eljössz királyságodban. Erre ő Így felelt neki:’ Bizony mon-
dom néked, ma velem leszel a paradicsomban.” Lukács 23,33-43

Hárman szenvedtek a Golgotán: az első úgy halt meg, ahogyan élt. 
Jézustól is csak mulandó földi életének meghosszabbítását, fájdalmai-
tól való szabadulását kérte.  Akinek ennyire csak a mulandó a fontos, 
még Jézus közvetlen közelében is elkárhozhat.  Életéből egyet érde-
mes megtanulni: nem minden szenvedés Krisztus keresztjének a hor-
dozása, nem minden szenvedéssel lesz tisztább a szív, nem minden 
szenvedés által jutunk közelebb sem Jézushoz, sem az örök élethez! 
Nagyon gyakran valaki egyes bűnei miatt szenved. Haláltusájában 
az sem segítette, hogy hallotta megtért társa bizonyságtételét, aki a 
másik kereszten hozzá hasonló módon szenvedett, de közben bűnbá-
natban kegyelmet kért Jézustól. A bűn útján indult el, de nem akarta 
azt végigjárni a kárhozatig, ezért élete utolsó pillanataiban kegyelmet 
kért Jézustól. Nem kell a halálig végig járni a rossz utat! 

Velük együtt szenvedett Jézus is a Golgotán, bár nem követett el 
semmi halálra méltó dolgot, mégis népének vezetői irigységből ke-

resztre adták. Ruháját elvették, égett testén a töviskorona és a meg-
korbácsoltatás nyoma. Szomjúság, halálfájdalom, egyedüllét érzése 
gyötörte. Reá hárult a világ bűnének összes átka, hogy attól megváltsa 
a benne hívőket. Eközben Jézus, a bűnösök barátja, nem a saját bajával 
volt elfoglalva, hanem még az utolsó órában is egy rablógyilkost men-
tett és vezetett az örök élet felé. A megtérő lator a haldokló Jézustól 
kért kegyelmet, mint az élet urától, akinek van hatalma irgalmazni. 
Majd szavai nyomán az üdvösség reményével halt meg. Hit által fel-
ismerte, hogy a Megváltó a golgotai kereszten kínhalálával nemcsak 
mellette, hanem érte is szenvedett. Számára is megszerezte az örök 
életet és a feltámadás bizonyosságát.

Jézus a golgotai kereszten nemcsak bűnbocsánatot osztott, hanem 
bűnbocsánatot is szerzett. Korábban a bűn választotta el a földi vilá-
got a mennytől, de Krisztus keresztje összekötötte a földet a meny-
nyel, Istennel rendezte az embervilág viszonyát. Kegyelmet hozott 
a mennyből a bűnös földi világba, hogy ezáltal bűnbocsánatot nyert 
embereket vigyen az örök életre.

Az ő golgotai keresztjén átlát minket megváltott gyermekeinek 
mennyei Atyánk, mi pedig Jézus keresztjén átlátjuk Atyánkat, akit 
korábban csak ítélő, haragos Bíránkként ismerhettünk. 

Ünnepi istentiszteletek: 
Húsvét előtti nagyhéten, április 3-tól 5-ig, keddtől csütörtökig 
bűnbánati istentiszteletet tartunk este 6 órai kezdettel.
Nagypénteken (április 6-án) délelőtt 10 és délután 6 órai kezdet-
tel ünnepi istentiszteletet tartunk.
Húsvét 1. és 2. napján 10 órai kezdettel ünnepi istentiszteletet 
tartunk úrvacsoraosztással, és mindkét napon gyermek-isten-
tisztelettel.

 Riskó János lelkipásztor
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Recept sarok
Megérkezett végre - a hosszú tél után - a március. Mi március 1-től 
számítjuk a meteorológiai tavasz kezdetét. Ilyenkor még a ma-
darak is vidámabban csivitelnek és az emberek is jókedvűbbek. 
Hosszabbodnak a nappalok és az „éltető” napfény jótékonyan hat 
az idegrendszerünkre. Március 21. a csillagászati tavasz kezdete. 
Ezen a napon a Nap az Egyenlítő magasságában halad át az égen, 
sugarai merőlegesek a föld forgástengelyére, éppen keleten kel fel 
és nyugaton nyugszik.  A nappalok valamint az éjszakák hossza 
az egész földgolyón egyenlő. Innen a neve „napéjegyenlőség”. Ez 
a nap földünk északi felén a tavasz kezdet, földünk déli oldalán 
pedig az ősz első napja. Idén február 22-vel hamvazó szerdával 
kezdődött a 40 napos böjt. Akinek van kedve hozzá, beiktathat 
egy tisztító kúrát, de csak mértékkel. Hosszú volt a tél, és szer-
vezetünk ki van merülve. Sok vitaminra van szükségünk. Ne fe-
ledkezzünk meg a citromos teáról, (de ne csavarjuk a forró teába 
a citromot). Mindenképpen mézzel igyuk, és azt is csak a langyos 
teába tegyük, mert az természetes antibiotikum és forrón gyen-
gül a hatása. De bízunk Sándor, József, Benedek jóindulatában, és 
várjuk tőlük a meleget.
Szeretném bemutatni Önöknek az agyagedényt, mint főző-
edényt.
Biztos sok háziasszony vett, vagy kapott már ajándékba római 
tálat, vagy zománcos agyag edényt. Gondolom, sokan csak a 
konyha díszének tarják, és sose mertek főzni benne, mert a rek-
lámok hadjárata elérte azt, hogy teflon edényeket vegyünk, ami 
gyors, praktikus, csak sajnos egészségetlen. De az agyagedénytől 
nem kell félni, évszázadokon, sőt évezredeken keresztül, ebben 
főzött az emberiség. Nagyon egészséges, és praktikus, és látvány-
ban is növeli a konya értékét. Manapság ismét fellendült az agyag 
edénygyártás, aminek szívből örülök. Szebbnél szebb, a szivár-
vány minden színében tündöklő, és formában gazdag edény 
kapható. Ha nincs ötletünk névnap, vagy születésnapi ajándékra, 
akkor vegyünk anyunak vagy nagyinak egyet. Azokhoz is szó-
lok, akiknek van ilyen edényük, vegyék elő a kamrából, és mu-
tassák meg a családtagjainak, hogy is kell benne főzni. A töltött 
káposzta semmiben nem lesz ennyire finom, mint agyag edény-
ben. A zománcozatlant be kell áztatni használat előtt legalább 
egy órára hideg vízbe, hogy a rostok beszívják a nedvességet, és 
sütés közben ne törjenek el.  A zománcozottat nem kell beáztatni, 
viszont nem szabad egyből forró sütőbe, vagy lángra tenni, mert 
elrepedhet. Akinek gáztűzhelye van, az tegyen a lángra egy láng-
elosztó fém lapot. Ez az edény azért is hasznos, mert nem szüksé-
ges sok zsiradékot tenni alá, így egészségesebb ételeket kapunk. 
Fontos tanács, hogy használat után a zománcozatlan edényt, sose 
tegyük zárt szekrénybe, mert nem tud kiszáradni, és megőrzi az 
ízeket, illatokat. 
Sült csülök káposzta ágyon
1 kg savanyú káposzta, 2 dl tejföl, 1 szép húsos csülök 1 összevá-
gott hagyma, 2 babérlevél, só, bors, kiskanál borsfű. Áztassuk 

be az edényt vízbe minimum fél órára. 
Mossuk át hideg vízben a káposztát, 

majd terítsük az agyagedény (vic-
cesen köcsög) aljára. Tegyük rá 
egyenletesen a tejfölt. Áztassuk 
be 1 napra hideg vízbe a csül-
köt. Vegyük ki a vízből, és vág-
juk ketté a csülköt, majd fektes-

sük káposztára. Ha nem füstölt 
csülköt akarunk sütni, akkor azt 

előtte tetszés szerint sózzuk, borsózzuk 
meg.  Fedjük le az edényt, és tegyük a 100 ̊ C fokra előmelegített sü-
tőbe. Fél óra elteltével emelhetjük a hőfokot 150 ̊ C fokra. Másfél óra 
eltelte után megnézhetjük mennyire sült meg. Ha nagyon kemény 
a hús, akkor még süssük fél órát, aztán vegyük le az edény tetejét, 

és aki úgy szereti, süsse ropogósra a csülköt. Vné Kiss Kata

Fűben, fában van az orvosság!
Olyan gyógynövényeket ajánlunk, amiket megfázás esetén 
lehet hatékonyan alkalmazni.

Az ökörfarkkoró növényből kétféle létezik (molyhos és 
szöszös) és mindkettő egyformán jó.

Erőteljes szárú növény, sárga virágú, két éves növény, ami 
azt jelenti, hogy a második évben nőnek ki teljesen a virág 
szárai és ekkor hozzák a virágukat is.

Ez az a növény amely kiváló hurutoldó, de még más  teák-
hoz is ajánlott kiegészítőnek alkalmazni, miket a téli megfá-
zások során használunk. Tea készítésénél a virág csészéjéből 
kiszedett szirmokat kell begyűjteni, a többi gyógynövény 
gyűjtéséhez képest rendhagyó módon a reggeli órákban ér-
demes ezt megtenni. Az emésztési problémáknál is kiváló al-
kalmazni, mert már egy csésze teával is nagyon jó gyógyulá-
si folyamatot tudunk elindítani. Sárgaságnál a máj és a lép 
megbetegedéseinél is hasznos tea készíthető belőle. Amiért 
még érdekes az ökörfarkkoró növényre figyelni az az, hogy 
a néphit szerint, ha magasra nő a növény akkor csapadékos 
és kemény lesz a tél.
A szurokfű (vad majoránna)
Tulajdonképpen egy köhögéscsillapító tea készíthető belőle, 
amivel helyettesíteni tudjuk a kakukkfüvet.

Hasonlóan jó ízű tea készíthető belőle. Felhasználása kö-
högés-csillapításra alkalmas és hangszalaggyulladás esetén 
is kiváló. A gyulladásokra nem szabad melegen fogyasztani. 
A leforrázott szurok füvet fél óráig kell hűlni hagyni és ez-
után lehet vele gargarizálni ill. lenyelni a főzetet.

Idegnyugtató hatása is ismert, így lefekvés előtt félórával 
érdemes egy csésze teát meginni belőle. A jó gondolat teája! 
Izzasztó hatása is ismert! Napjainkban fűszerként is hasz-
nálják, mert jól helyettesíti az oregánot és a majorannát is.
Tüdőfű
Minden köhögés elleni teába ajánlott tüdőfüvet rakni. Így 
pl. hársfavirág, bodzavirág, lándzsásútifű, kakukkfű, zsá-
lya és apróbojtorján teába. Minden esetben érdemes a teával 
többször gargarizálni, hogy az egész torkot elérje a tea, mert 
ezzel a módszerrel fertőtlenítjük a torkunkat és nem tudnak 
így tovább terjedni a náthát hozó baktériumok.
Martilapú fű
Ez talán a legrégebbi megfázás és köhögés elleni ismert 
gyógytea. Minden köhögés elleni tea keverékhez érdemes 
kicsit több arányban hozzáadni. A dohányzóknál megszün-
teti a reggeli krákogást. A martilapú teája alkalmas még az 
inhalálásra is. Asztma esetén is alkalmazhatjuk a bodzavi-
rág és a hársfa tea mellett. Alig van más betegség, panasz, 
amit olyan sikeresen lehetne megelőzni, mint a megfázásos 
megbetegedéseket, az "influenzát", ahogy a köznyelv nevezi. 
(Itt persze csak a felsőlégutak fertőzéses megbetegedésére 
gondolok, nem az igazi vírusos influenzára.) Csaknem min-
denki elkapja évente egyszer-kétszer. Ez valószínűleg azzal 
függ össze, hogy már hozzászoktunk, hogy a hidegebb év-
szakokban náthásak vagyunk, kapar a torkunk, köhögünk. 
Ha szervezetünk védekező erőit megerősítjük, megnehezít-
jük a betegség kórokozóinak a dolgát. Védekező erőinket 
úgy erősíthetjük, hogy bármilyen idő van is, naponta sétálni 
megyünk, a lakásunkat, a munkahelyet nem fűtjük túl és sű-
rűn szellőztetünk.

A fertőzések elhárításában a táplálkozásnak is igen nagy 
szerepe van. Zöldségfélék, saláták, friss gyümölcsök legyenek 
az étrendünkben. A rendszeres szaunázás is erősíti a szerve-
zet védekezőképességét.  Ha valaki emellett még kiadósakat 
alszik, kerüli szervezetének túlerőltetését, harmóniában van 
önmagával akkor tovább támogatja immunrendszerét.  Ha 
mindezeken túl rendszeresen fogyasztunk aktivizáló és sta-
bilizáló gyógynövényteát, úgy mindent megtettünk annak 
érdekében, hogy bátran szembenézhessünk a betegségekkel.
 Balázs Miklós
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Tavaszváró veszettség oltás
 és kutya-macska ivartalanítási

Veszettség oltás	az	összevezetéses	eboltás	árán	2012.	április	1-30-ig:

Kutya veszettség 5.300,-	Ft	helyett csak 4.200,- Ft +kötelező	féreghajtás	
300,-	Ft/10	kgvesz.+kombinált 9.500,-	Ft	helyett csak 8.400,- Ft

Macska

veszettség 5.300,-	Ft	helyett csak 4.200,- Ft

vesz.+kombinált 8.000,-	Ft	helyett csak 6.900,- Ft

vesz.+komb+leucosis 11.000,-	Ft	helyett csak 9.900,- Ft

20%-os kedvezménnyel ivartalaníttathatja	kedvencét	2012.	április	1-30-ig:

 
testsúly (munkadíj	

teljes	ár)

akciós 
munkadíj	30%	

kedvezménnyel	+
altatás + gallér =

akciós 
ivartalanítás 

összesen:
kandúr	macska 9.500,- 7.600,- ingyen Ø 7.600,-
nőstény	macska 16.000,- 12.800,- ingyen 700,- 13.500,-

kan kutya

		0-10	kg 18.000,- 14.400,- 6.000,- 1.400,- 21.800,-
10-20	kg 18.000,- 14.400,- 7.000,- 1.400,- 22.800,-
20-30	kg 18.000,- 14.400,- 8.000,- 1.400,- 23.800,-
30-40	kg 18.000,- 14.400,- 9.000,- 1.400,- 24.800,-
40-50	kg 18.000,- 14.400,- 10.000,- 1.400,- 25.800,-

nőstény	kutya

		0-10	kg 23.000,- 18.400,- 6.000,- 1.400,- 25.800,-
10-20	kg 23.000,- 18.400,- 7.000,- 1.400,- 26.800,-
20-30	kg 23.000,- 18.400,- 8.000,- 1.400,- 27.800,-
30-40	kg 23.000,- 18.400,- 9.000,- 1.400,- 28.800,-
40-50	kg 23.000,- 18.400,- 10.000,- 1.400,- 29.800,-

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

            Cégeknek, egyéni vállalkozóknak:
könyvelést, bérszámfejtést, teljes körû ügyintézéssel. 

Magánszemélyek adóbevallásának elkészítését.
Könyvelési anyagért helyszínre megyek.

Telefon: 06/20-311-6921 • Kistarcsa, Csallóköz utca 4.

Elsô hónap könyvelés ingyenes!

TUJA- ÉS VIRÁGVÁSÁR
Dísznövények, gyümölcsoltványok, 

cserjék, lombosfák,
sziklakerti örökzöldek, 

évelôk, sziklák, 
talajjavító anyagok, virágföldek.

Spóroljon a 
gázzal, 

takarékos 
házzal!

feop.hu

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt a Fenntartható 
zöldOtthon Program keretében szervezett

HOGYAN CSÖKKENTSÜK 
REZSIKIADÁSAINKAT?

témában 2012. április 14. 14.00 órai kezdet-
tel a kistarcsai Művelődési Házban tartandó 
lakossági fórumunkra. A belépés ingyenes!

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY! 
MOST ENERGIA MEGTAKARÍTÁSAIBÓL FINANSZÍROZHATJA OTTHONA 

FELÚJÍTÁSÁT !
 Ön tudja, hogy 10 ÉVENTE ÚJRA KIFIZETI OTTHONÁT, mert a 

felhasznált energia 50%-a elvész?

Egy átgondolt, komplex korszerűsítéssel FELÉRE CSÖKKENTHETI 
REZSIKIADÁSAIT és növelheti otthona értékét !

Fenntartható zöld Otthon Program: energiatanúsítványtól a 
finanszírozáson át a kivitelezésig, teljes körű garanciával, mindent levesz 

az Ön válláról !

PROGRAMUNKBÓL MEGTUDHATJA, MILYEN MŰSZAKI 
MEGOLDÁSOKKAL ÉS KÖLTSÉGGEL TUDJA MINDEZT MEGVALÓSÍTANI!!!

 Rendelje meg most, ha el kívánja adni házát, vagy hogy 
felkészülten várhassa a következő fűtési idényt!!!

Érdeklődni : 06 70 415 3587
 bakonyi.janos147@gmail.com

Csökkentse
radikálisan
fűtési költségét
befújásos
szigeteléssel!

Tetők és födémek 
bontásmentes, 
prémium hőszigetelése 
már 1.200 Ft/m2-től.

www.celluloz.hu

előtte utána
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…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!

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. 2342 Ft/m²

BANKKÁRTYÁS FIZETÉS!

www.hosziget.hu www.hoszigeteles.eu
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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
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PostaMentőŐv

2143 Kistarcsa, Iskola u. 6. 
06-28/470-841

•  Átmeneti keresőképtelenség vagy munkanélküliség 
esetén fellépő anyagi problémákra nyújt megoldást!

• Egy családban mindkét keresőre megköthető!

• Már napi 48 Ft-tól indítható!

4 biztosítási csomagból választhatunk. 
Biztosítási	összeg		 A		 B		 C		 D
Baleseti	halál		 1	000	000	Ft		 2	000	000	Ft		 3	000	000	Ft		 4	000	000	Ft
Átmeneti	keresőképtelenség		25	000	Ft/hó		 50	000	Ft/hó		 75	000	Ft/hó		 100	000	Ft/hó
Munkanélküliség		 25	000	Ft/hó		 50	000	Ft/hó		 75	000	Ft/hó		 100	000	Ft/hó

A PostaMentőÖv folyamatos díjas jövedelempótló biztosítás 4 választ-
ható biztosítási csomaggal megoldást nyújt az átmeneti keresőképte-
lenség, vagy önhibán kívüli munkanélküliség esetén fellépő anyagi 
problémákra. Végzetes baleset esetén szeretteinkről is gondoskodha-
tunk vele. 


