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Író-olvasó találkozó Bán Mór íróval
Bán János íróval, újságíróval találkozhattak az ér-
deklődők március 6-án Kistarcsán a Csigaházban. 
A 18 órakor kezdődött író-olvasó találkozón a Bán 
Mór álnéven alkotó szerzőt Solymosi Sándor pol-
gármester köszöntötte. A Hunyadiakról szóló, nagy 
sikerű történelmi könyvsorozat szerzője előadásá-
ban elmondta, hogy a sci-fi világából fordult a törté-
nelmi témák felé és nem kisebb célt tűzött ki maga 
elé, mint hogy színes, mozgalmas tablóba foglalja a 
Hunyadiak dicsőségben és tragédiákban egyaránt 
bővelkedő korszakát. A magyar történelmi regény 
műfajának egyik legsikeresebb szerzőjének eddig 
hat kötete jelent meg a XV. század magyar törökve-
rő kalandjairól. Az utolsó keresztes hadjárat véres 
bukásának idején került a világtörténelem színpadára a Hunyadi család. A havas-
alföldi kun kenézek leszármazottai vérrokonuk, Vlad fejedelem rettenetes bosszúja 
elől menekültek Erdélybe, ahol Zsigmond magyar király szolgálatába álltak. A valós 
történelmi tényeken alapuló, kalandos sorozat hamisítatlan történelmi olvasmány. Az 
első könyve 2009-ben jelent meg „A hajnal csillag fénye” címen. Bán Mór állítása szerint 
könyvei romantikus, végig feszültséggel teli regények. Eddig 100 000 ezer példányban 

jelentek meg a könyvei és további kötetek írását 
tervezi. Legközelebb Mátyás király életét dolgoz-
za fel. Az író kitért arra is, hogy a magyar film-
gyártás eddig – az Egri Csillagokat leszámítva 
– nem nagyon készített filmeket a magyar történe-
lem dicsőséges korszakairól. A közönségtalálko-
zó végén Bán Mór dedikált könyvekkel köszönte 
meg az érdeklődők figyelmét.

MUNKAVÁLLALÓT 
KERESÜNK

Irodai adminisztrátor munkakörbe
munkavállalót keresünk teljes munkaidőben, 
Kistarcsán 2014. április 1-jei munkakezdéssel.

Alkalmazási feltételek:
érettségi, vagy közgazdasági érettségi,
szövegszerkesztési, táblázatkezelési és 
ügyviteli szoftverkezelési ismeretek,
kistarcsai lakhely,
erkölcsi bizonyítvány.

 
Feladatkör: 

pénztár vezetése, 
adatok rögzítése, 
ügyfélszolgálati feladatok ellátása, bejövő 
telefonhívások magas színvonalú kezelése,
táblázatok, kimutatások, adatszolgáltatások 
készítése,
raktár- és leltár nyilvántartás vezetése,
egyéb adminisztratív feladatok ellátása. 

 
Elvárások: precíz, pontos és önálló munka-
végzés, jó kommunikációs képesség, rugal-
masság, magabiztosság.
Előny: hasonló munkakörben szerzett tapasz-
talat.
Várjuk pályakezdő munkavállalók jelentkezé-
sét is! 
Jelentkezni lehet írásban önéletrajzzal bérigény 
megjelölésével személyesen (KIVÜ Kft. 2143 
Kistarcsa, Kossuth L. u. 23.), vagy a matyas.
emese@kivu.hu email címen.

Városi szemétszedés és virágültetés 
2014. április 26. szombat

Idén ismét megszervezik Kistarcsán a már 
hagyományosnak mondható városi szintű 
szemétszedési akciót. Az ünnepek (húsvét, 
május 1.) torlódása miatt ekkorra tervezi a Kis-
tarcsai Vállalkozók Baráti Köre a virágosítást 
is. Ennek keretében a helyi civil, sport és politikai 
szervezetek összefogva igyekeznek megtisztítani 
az utcákat az eldobált zacskóktól, üvegektől és 
csikkektől; illetve ekkor kerül sor a polgármesteri 
hivatal munkatársaival együtt a közterületeken a 
virágok kiültetésére az ágyásokba.

Amennyiben kedvet érez magában, hogy se-
gítse tevékenységünket, szeretettel várjuk áp-
rilis 26-án (szombaton) a Csigaház előtti téren 
reggel 9 órakor. A szemétszedéshez, virágülte-
téshez korlátozott számban biztosítunk kesz-
tyűt, egyéb eszközökről (gereblye vagy kisla-

pát, locsoló, ásó, stb.) 
kérjük, mindenki 
maga gondoskodjon. 
A munkában meg-
fáradt önkénteseket 
zsíros-hagymás ke-
nyérrel és üdítővel 
vendégeljük meg.

Kistarcsa Város 
Önkormányzata

Március 15.
Március 15-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére megren-
dezett megemlékezés nagyon kellemes időben a Civil-háznál kezdődött. A tava-
lyi hóvihar után a mostani kellemes tavaszi időben nagyon sokan kisétáltak az 
ünnepség helyszínére. A megemlékező műsor délelőtt 10 órakor a Himnusszal 
kezdődött, amit a Simándy József Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat Fúvószenekara adott elő. 
Ezt követően Kózol Fruzsina szavalatát hallhatták az ünnepségen összegyűltek, 
majd az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei tiszteletére a Civil-ház fa-
lán elhelyezett Aulich Lajos emléktáblánál koszorút helyezett el az önkormány-

zat nevében Solymosi Sándor polgármester és Csampa Zsolt, a város intézménye-
inek vezetői, a Simándy József Általános Iskola vezetői, a Fidesz-KDNP Kistarcsai 
Csoportja, a Jobbik Kistarcsai Szervezete, az Összefogás 2014 képviselői, a Kistarcsai 
Vállalkozók Baráti Köre, Kistarcsai Internáltak Emlékéért Alapítvány, a Fenyvesliget 
Egyesület és a  KIVÜ Kft. A koszorúzás után Szilárdi László a Városi Művelődési 
Sportközpont és Könyvtár vezetője megkérte a jelenlévőket, hogy sétáljanak át a Csi-
gaházba, ahol 11 órától folytatódott az ünnepség. A műsor a Himnusz eléneklésével 
kezdődött, kísért a Simándy József Általános Iskola Fúvószenekara. (Külön öröm volt 
látni, hogy Botrágyi Károly tanítványai egy teljesen önálló zenekarrá nőtte ki magát), majd 
a zsúfolásig megtelt Csigaház közönsége előtt mondott ünnepi beszédet Solymo-
si Sándor. A polgármester megemlékezésében kihangsúlyozta a közös történelem 
talaján kialakult több évszázados lengyel-magyar barátság jelentőségét és beszélt a 
lengyel katonák 1848-49-es szabadságharcban betöltött szerepéről is. „Bem József és 
Henryk Dembinski tábornokkal az élen több ezer lengyel tiszt és közkatona vett részt a har-
cokban… Kossuth örömmel fogadta a nagyobb harci tapasztalatokkal rendelkező lengyelek 
belépését a magyar hadseregbe… A lengyelek ott harcoltak a legnagyobb csatákban: Szol-
nok alatt (1848. március 5.) Wladyslaw Poninski ulánusai, Hatvannál Jozef Jagmin lo-
vasai, Tápióbicskénél ismét az ulánusok tüntették ki magukat. Az isaszegi csatában Jozef 
Wysocki vezetésével a lengyel légió nyújtott segítséget….A lengyel nép szolidaritása a 
magyar nép iránt a mai napig érezhető.”

Az ünnepi műsorban egy irodalmi játékot láthatott a közönség, amit a Simándy 
József Általános Iskola 4. osztályos diákjai adtak elő. Az 1848-as időket idéző 
darabban hatvan tanuló szerepelt korhű ruhákban. A bravúros előadásban ér-
ződött a rengeteg befektetett munka, ami a betanító pedagógusok, a szülők és 
természetesen a gyerekeket dicséri. A megemlékezés 
a Szózat eléneklésével zárult.

Bán Mór
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2014. április 3. Regős Gábor: Élő Rózsafüzér
2014. április 10. Deák Mór: Kész a leltár (József Attila)
2014. április 17. Pancsor Erzsébet: Teakóstoló – nemcsak teakedvelőknek
2014. április 24. Rózsa Zsuzsanna: Szíriában békében
Deáktanya előadásait a Civil-ház (Széchenyi út 33.) termében tartják. A klubestek ideje: csütörtökön este 
7-10 óráig. A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai nyitottak, azokat bárki térítésmentesen látogathatja. 
 KIKE

Deáktanya programjai

Városi Művelődési- Sportközpont és Könyvtár programja
Csigaház

 március 22.  Szlovák színházi előadás 17-21 óráig
 április 19.  Baráti összejövetel
 április 24.  Locsoló bál – Nyugdíjas klub 16-20 óráig

 Állandó programok:
Négy Muskétás Táncegyesület  hétfő: 15.00-16.00 és 18-19 óráig, 

szerda: 15.00-17.00 
Harmónia Táncklub hétfő: 16.30-17.30
Aikido kedd: 16.30-17.30 és csütörtök: 16.40-17.40
Salsa táncoktatás kedd: 18.00-21.00
Pannónia Néptáncegyüttes Pöttöm csoport  
szerda: 17.30-19.00 és 20.00-22.00
Deáktanya csütörtök: 19.00-21.00
Kerekítő Babaklub kedd: 10.00-11.00

A foglalkozásokat tartja: Bernát Ottilia:  
www.kerekito.hu, tel: +36 70/321 7850

Ingyenes jogsegélyszolgálat: 03. 19. 10-14 órakor
További információ: Szilárdi László 06-28-507-147

Kerékpártúra Recskre!
A Kistarcsai Internáltak Emlékéért Alapítvány a Város Önkor-
mányzatával összefogva figyelemfelkeltő kerékpáros túrát 
szervez Recskre 2014. május 9-10-én. Az útbaeső települések 
önkormányzatai valamennyien támogatásukról biztosítottak 
bennünket. Több helyen várhatóan csatlakoznak is a kerék-
páros csapathoz. A rendezvény célja, hogy ráirányítsuk a fi-
gyelmet a kistarcsai volt internáló tábor jelenlegi állapotára, 
a magyar történelemben betöltött szerepére, valamint arra az 
adománygyűjtési akcióra, melynek eredménye lehetne egy - a 
tábor területén kialakítandó - emlékhely.

Amennyiben szeretne csatlakozni a túrához, kérem az alábbi 
elérhetőségeken jelezze számunkra:
Hámos Anita telefon: 06-28-470-711/111 mellék,  
mobil: +36-20-427-4105,  email: anita.hamos@kistarcsa.hu

A kerékpártúrával kapcsolatos egyéb információkról is a fenti 
elérhetőségeken kaphatnak tájékoztatást.

Jelentkezési határidő: 2014. március 31.
Aki szívesen támogatná 

anyagilag is az emlékhely 
létrehozását, a Kistarcsai 
Internáltak Emlékéért Ala-
pítvány 11742324-29914603 
számú bankszámlájára bár-
milyen összeg befizetésével 
megteheti azt.

Tisztelettel megköszönve 
segítő közreműködésüket:
Solymosi Sándor polgármester

A Kistarcsai Kulturális Egyesület kerá-
miadomborművet készíttetett a Kistarcsai 
Internálótáborban 1951. március 4-én vérta-
núhalált halt, és 2009-ben boldoggá avatott 
Meszlényi Zoltán püspök emlékére.
Meszlényi Zoltán Lajos 1892. január 2-án Hat-
vanban született. 1915-ben Innsbruckban szen-
telték pappá. XI. Piusz pápa kinevezése nyo-
mán 1937-től Sinope címzetes püspöke, ettől 
kezdve a mindenkori hercegprímás, esztergo-
mi érsek segédpüspöke lett.

A püspököt 1950. június 29-én hurcolták el 
esztergomi lakásáról az állambiztonsági szer-
vek emberei. A kistarcsai internálótáborba 
került, ahol elkülönítve őrizték és kínozták. 

A kínzások, ütlegelések és végkimerülés következtében 1951. már-
cius 4-én halt meg. Hamvait a rákoskeresztúri 
Új köztemetőben helyezték el. 1966. június 24-én 
földi maradványait exhumálták és az esztergomi 
bazilikában helyezték örök nyugalomra.

2004-ben Erdő Péter indította el Meszlényi 
Zoltán boldoggá avatási eljárását. XVI. Benedek 
pápa 2009. július 3-án hagyta jóvá a dokumentu-
mot, amely a püspököt kanonizálja a boldogok 

sorában, és ugyanabban az évben 
október 31-én avatták boldoggá az 
esztergomi bazilikában. XVI. Bene-
dek pápa Apostoli levelében márci-
us 4-ét, a vértanú püspök halálának 
napját jelölte meg boldog Meszlényi 
Zoltán ünnepéül. Az ünnephez 
kapcsolódva, 2014. március 2-án 
avatták fel a Kistarcsai Kulturális 
Egyesület által készíttetett kerá-
miadomborművet Kistarcsán, az 
Október 23. téren, a volt internálótábor emlékfalánál. A Meszlényi 
Zoltán portréját ábrázoló 40x60-as alkotást, Szabó Kata keramikus 
művét és az információkat tartalmazó márványtáblát a volt inter-
nálótábor falába építették be. A domborművet Csajáné Sándor Éva 
és Kereszti Ferenc a KIKE elnöke leplezték le. Beszédet mondott 

Solymosi Sándor polgármester és Görbe József 
plébános.  A leleplezett alkotást Beer Miklós váci 
megyéspüspök áldotta meg.

A vértanúhalált halt püspök emlékéhez méltó 
ünnepségen visszaemlékezések, irodalmi és ze-
nei művek hangzottak el. Az ünnepség befejezé-
seként Meszlényi Zoltán unokaöccse és unoka-
húga koszorút helyezett el az emlékfalon.

Meszlényi-domborművet avattak Kistarcsán 

Egy kistarcsai fotó pályázatot nyert
Zahalka Dániel fotós egy Facebook-os ol-
dalon meghirdetett pályázaton nyert díjat. 
A Kistarcsán készült fotó Murad Osmann 
orosz fotós által meghirdetett pályázaton 
került a díjazottak közé. Az orosz fotós még 
évekkel ezelőtt teremtett kategóriát saját 
Facebook oldalán, ahová saját párjáról - a 
világ különböző helyein - készített fotóival 
vívta ki a szakma elismerését. Ez az oldal 
elérhető a https://www.facebook.com/
followmeproject címen. Zahalka Dániel 
ide küldött két képet, az egyik Kistarcsán 
készült. A képen látható hölgy nem más, mint Fogd Mariann, aki 
Kistarcsán él. A képeket készítő díjnyertes fotós nagytarcsai.

Uszoda
 április 12.  Nyuszi kupa

Civil-ház
 április 13. 
Közösen Értük Alapítvány  
összejövetele 14-17 óráig

Beer Miklós váci megyéspüspök
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Az elmúlt évek során a vegetációs tüzek felszámolása - a termé-
szetet ért károkon túl -, milliárdos költséget okozott a katasztrófa-
védelemnek, ill. a központi költségvetésnek. A tűzesetek sokszor 
veszélyeztették a lakosság anyagi ja-
vait, ingatlanjait is. A szabadtéri tüzek 
nagy része a szabályok ismeretének 
hiányából, vagy annak tudatos be 
nem tartásából ered. Véleményünk 
szerint a lakosság szakszerű tájékoz-
tatásával csökkenthető lenne a vegetá-
ciós tűzesetek száma, ezért az alábbi-
akról tájékoztatom: 

- A termőföld védelméről szóló 2007. 
évi CXXIX. törvény (Tft.) 5. § értelmé-
ben, a földhasználó - ha e törvény 
másként nem rendelkezik, választása 
szerint - köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel 
hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi 
előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését 
és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség). 
- A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatla-
non a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni, ha ez az in-
gatlan más célú hasznosításának megfelelő terület felhasználást 
nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás). 
A kerti hulladék égetése a hatályos jogi szabályozás alapján 
tiltott. Ez alól kivétel abban az esetben van, ha az önkormányzat 
helyi rendeletben szabályozza az égetés feltételeit. Amennyiben 
nincs ilyen rendelete az önkormányzatnak, úgy tilos kerti hul-
ladékot égetni. Az önkormányzat helyi rendeletében foglaltakat 
ismertetni kell a lakossággal különös tekintettel az alábbiakra: 
- A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberende-
zést használni csak úgy lehet, hogy az a környe-
zetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen. 
-  A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberende-

zést őrizetlenül hagyni nem lehet. Veszély esetén, vagy 
ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. 
-  Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának hely-

színén olyan eszközöket és felsze-
reléseket kell készenlétben tartani, 
amelyekkel a tűz terjedése megaka-
dályozható, illetve a tűz eloltható. (Or-
szágos Tűzvédelmi Szabályzat 569. §) 
A tűzvédelmi hatósági feladatokat 
ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi 
bírságról és a tűzvédelemmel 
foglalkozók kötelező élet- és 
balesetbiztosításáról szóló 259/2011. 
(XII. 7.) Kormányrendelet 2013. január 
17-i hatállyal egy új tűzvédelmi 
bírságtételt léptetett életbe. Az új 

tétel kimondja, hogy amennyiben valaki a termőföld védelméről 
szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási 
kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem 
gondoskodik, 60-tól 200 ezer forintig terjedő bírsággal sújtható.  
A rendelet 2. §  kimondja, hogy ha valaki tűzvédelmi előírás 
megszegése miatt tűzet idéz elő és az oltási tevékenységben a 
tűzoltóság beavatkozása is szükséges 200 000-tól  3 000 000 Ft-ig 
tűzvédelmi bírsággal sújtható.   

A szabadtéri tüzekkel, erdőtüzekkel és a tűzgyújtási tilalommal 
kapcsolatos tudnivalókért keresse fel a www.katasztrofavedelem.
hu, oldalt.

Amit a tűzvédelemről tudni kell

Bővebb információ a www.posta.hu oldalon

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

A 2014. január 2-től a kijelölt postákon megköthető PostaNyugdíj 
Aranytartalék folyamatos díjas nyugdíjbiztosítás befizetett dí-
jára Ön is igénybe veheti a 20%-os adójóváírást, adóévenként 
legfeljebb 130 ezer forintot. 

A PostaNyugdíj Aranytartalék folyamatos díjas nyugdíjbizto-
sítás az igénybe vehető adókedvezményen túl számos további 
előnnyel rendelkezik:

• 18-65 éves korig köthető

• 10 éves és a feletti tartam esetén garantált elérési összeg. 

• 10 évnél  rövidebb tartam esetén 10 éves járadékfizetés. 

• Az elérési összeget növelheti a többlethozam, a különdíjak, az 
adójóváírás, valamint ezek hozamai. 

• 300 000 Ft baleseti halál szolgáltatást tartalmaz. 

• A szolgáltatás kamatadó- eho- és öröklésiilleték-mentes. 

• 5 díjjal fedezett év után a díjfizetés a tartam során 2 alkalommal 
1-1 évig szüneteltethető. 

• 2 díjjal fedezett év eltelte után díjmentesen leszállítható és visz-
szavásárolható a szerződés. 

Mit nyújt a PostaNyugdíj Aranytartalék?

Ha aktív éveinkben a PostaNyugdíj Aranytartalékot választjuk, 
a nyugdíjkorhatárt elérve csak a munkának kell búcsút mon-
danunk: a megtakarításunkhoz hozzájuthatunk egy összegben 
vagy járadék formájában. Ezzel is közelebb kerülhetünk ahhoz, 
hogy álmainkat, terveinket valóra válthassuk. 

PostaNyugdíj 
Aranytartalék

KIVÜ KFT. HÍREI 
 ÜNNEPI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS HÚSVÉTKOR  
 Eredeti időpont:  Ünnep miatti szállítási időpont: 

 2014. árpilis 21. hétfő 2014. április 22. kedd 
Kérjük, hogy az érintett területeken a meghatározott napokon 
reggel 7:00 óráig szíveskedjenek kihelyezni a hulladékgyűjtő 

edényeket.
Köszönjük megértő együttműködésüket!

SZELEKTÍV HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Kérjük a lakótelepen élőket, hogy a szelektív hulladékszállítás 
céljából kihelyezett big-bag zsákokba kizárólag az alábbi anya-
gokat helyezzék el: 
Műanyag: 

- Ásványvizes, üdítőitalos PET palack (kupakkal, címkével)
- Háztartásban előforduló tiszta fólia (szatyrok, tasakok, cso-
magoló fóliák stb.)
- PP és HDPE jelzésű (a flakon alján jelzett) kozmetikai- és 
tisztítószeres flakonok (pl: samponos, habfürdős, mosószeres, 
öblítőszeres flakonok)

Fém: 
- Alumínium italos dobozok (sörös, üdítős)
- Fém konzervdobozok

Papír: 
- újságpapír
- kartondobozok összehajtva
- tiszta csomagolópapírok
- szórólapok és reklámkiadványok
- papír tojástartó
- Tetra Pak (gyümölcsleves, tejes dobozok)

Kérjük, hogy kommunális hulladékot, építési törmeléket és egyéb 
nem szelektív hulladékot ne helyezzenek el a gyűjtőzsákban. 
Köszönjük megértő együttműködésüket!

2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.
Telefon/Fax: (28) 470-440, (28) 470-119

e-mail: info@kivu.hu, web: www.kivu.hu
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Márkakereskedésünk felvételt hirdet:
„AUTÓSZERELŐ” munkakör betöltésére, teljes munkaidőben, 
magas kereseti lehetőséggel, gödöllői munkavégzéssel.
Elvárások:

- szakirányú végzettség
- ebben a munkakörben szerzett gyakorlat, tapasztalat
- precíz, pontos munkavégzés
- megbízhatóság

Előnyt jelent:
- Műszaki vizsgabiztos oklevél,
- Gödöllő, illetve annak környéki lakóhely 

Fényképes önéletrajzokat személyesen (2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 164. 
-Renault Szalon), illetve a szerviz@bekesi.hu e-mail címre várjuk!

Vécsey László a gödöllői központú 6. számú választókerület elnöke, a Fidesz KDNP egyéni országgyűlési képviselője az elmúlt 
egy hónapban több olyan nagyobb beruházás megkezdésének bejelentésén vett részt, ami részben érinti Kistarcsa városát is. Ilyen 
volt a gödöllői versenyuszoda és (áttételesen) a gyorsforgalmi utak zajvédő falának megépítésének híre is.

Milliárdos beruházások választókerületünkben 

Új versenyuszoda épül Gödöllőn

Kiemelt álla-
mi beruházás 
keretében új 
versenyuszoda 
épül Gödöllőn. 
Ezt Balog Zol-
tán, az Emberi 
Erőforrások Mi-
nisztériumának 
vezetője, Si-
micskó István, a 
szaktárca spor-
tért és ifjúságért 
felelős államtit-

kára, valamint Vécsey László országgyűlési képviselő jelentették be 
március 6-án, a Szent István Egyetem Ady Endre sétányon található 
kertészetében megtartott sajtótájékoztatón. Elsőként Balog Zoltán 
miniszter beszélt a beruházás jelentőségéről. A miniszter szerint a 
gödöllői, valamint a Budapest észak-keleti agglomerációjának igé-
nyeit figyelembe véve, indokolttá vált a térségben egy hiánypótló, 
nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas fedett verseny-
uszoda megépítése. A komplexumban egy 50 méteres medencét 
alakítanak ki, amihez 1 000 fős lelátó kapcsolódik majd. Bemelegítő 
és tanmedence is létesül, valamint wellness funkciókat kiszolgáló 
egységeket is kialakítanak. A beruházás megközelítőleg 2,5-3 milli-
árd forintba fog kerülni, a teljes összeget költségvetési forrásból biz-
tosítják. Az uszodához szükséges terület állami tulajdonban van, 
kezelője a Szent István Egyetem. 

Vécsey László a térség országgyűlési képviselője a sajtótájékoz-
tatón elmondta, hogy Gödöllő sporttörténetében, de a város törté-
netében is piros betűs napnak számít majd március 6-ka. A város 
központjában létrehozandó létesítményért a lobbizást 2012-ben 
kezdte meg a képviselő, amikor bejelentették a  városban, hogy 
az egyetemi strandot bezárják. A múlt év javuló gazdasági adatait 
megismerve kérte a kormány segítségét a beruházáshoz, amely 
méltányolta érveit és így a kormány bővülő sporttámogatási rend-
szere keretében vízi sportolási lehetőséghez lehet juttatni Gödöl-
lőt. A képviselő szerint elkezdődött az a munka, amiben együtt-
működő partnerként részt vesz az egyetem és a szaktárca vezetése 
is. A 34 ezer lakosú Gödöllőn jelenleg csak a Hajós Iskola tanme-
dencéjében van úszásra lehetőség. A Budapest észak-keleti agg-
lomerációjában élők létszámát tekintve, mintegy 100 ezer ember 
úszásigényét elégítheti ki az új, előreláthatólag jövő év második 
felére elkészülő gödöllői versenyuszoda.

Zajvédelmi programot indít a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium a gyorsforgalmi 

utak mentén

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) az Új Széchenyi 
Terv 1,2 milliárd forintos forrásából, a jövő év végéig 7 kilomé-
ter hosszan, mintegy 27 ezer négyzetméter felületű, 3-5 méter 
magas zajvédő falat épít a gyorsforgalmi utak mellett.

Völner Pál, a tárca infrastruktúráért felelős államtitkára márci-
us 7-én az M3-as autópálya Szilasi pihenőhelyén sajtótájékoztatón 
jelentette be, hogy az M1-es autópályán Tatánál, az M3-on Mogyo-
ródnál és Gödöllőnél, az M7-en az M0-s törökbálinti csomópont-
jánál valamint Érdnél és Szabadbattyánnál épül zajvédő fal. Az 
új építésű autópályákon már a beruházás része a zajvédelem, de 

korábban ez több helyen 
elmaradt - indokolta a 
beruházást Völner Pál. 
A program keretében 
a 86-os főúton Jánosso-
morja-Hanságligetnél, 
Mosonudvarnál és Mo-
sonmagyaróvárnál is 
létesül védelem. Vécsey 
László, a térség ország-
gyűlési képviselője el-
mondta, hogy az M3-as 
mogyoródi szakaszán  
egy 3 kilométeres sza-
kaszon építenek zajvédő 
falat. Gödöllőnél pedig 
az M31-es mellett húzó-
dó 3 méter magas falat 
cserélik 5 méteresre, 
mivel a mostani nem ad 
elégséges védelmet. Az 
M3-as autópálya érin-
tett szakaszán az elmúlt 
húsz évben 16-30 ezer-

ről 29-42 ezerre nőtt a napi járműforgalom. Gödöllőnél az elmúlt 
években mért értékek kétszeresen, Tatánál két és félszeresen ha-
ladják meg az 1993-as mutatókat. Ezért e két helyszínen épülnek 
a legmagasabb, ötméteres zajvédő falak, a Gödöllőnél részben a 
jelenlegi, háromméteres fal elbontása után. A fejlesztések célja, 
hogy a zajterhelést a nappali és az éjszakai órákban is határérték 
alá szorítsák vissza az érintett településrészeken.

Vécsey László, Balog Zoltán és Simicskó István

Vécsey László, Völner Pál és Mázsi Attila
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A Nemzeti Választási Iroda honlapjának ada-
tai szerint március első hetében kialakult az 
indulók névsora a gödöllői választókerületben 
is. Az április 6-án esedékes parlamenti válasz-
táson azok indulhatnak, akik március 3-án, 
hétfőn 16 óráig teljesítették a képviselőjelöltté 
váláshoz szükséges törvényi feltételeket. Név 
szerint a következők: 
Bercsényi Zoltán SERES MÁRIA SZÖVET-
SÉGESEI (SMS) 
Béres József MAGYAR GADASÁG PÁRT 
Bertha Szilvia Zsuzsanna JOBBIK MA-

GYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 
Gaál István SZOCIÁLDEMOKRATÁK 
MAGYAR POLGÁRI PÁRTJA 
Gomány Mihály EURÓPAI ROMA KE-
RESZTÉNYEK JOBBLÉTÉÉRT DEMOK-
RATIKUS PÁRT 
Herczeg Attila FÜGGETLEN JELÖLT 
Kovács Barnabás MSZP - EGYÜTT-A 
KORSZAKVÁLTÓK PÁRTJA- DEMOK-
RATIKUS KOALÍCIÓ - PÁRBESZÉD 
MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT - MAGYAR 
LIBERÁLIS PÁRT 

Lengyel Szilvia LEHET MÁS A POLITIKA 
Oláh Árpád MCF ROMA ÖSSSZEFOGÁS 
PÁRT 
Dr. Penke András Mihály FÜGGETLEN 
KISGAZDA-, FÖLDMUNKÁS ÉS POLGÁ-
RI PÁRT 
Pikács Pálné MAGYARORSZÁGI CI-
GÁNYPÁRT 
Rácz Adorján Barnabás EGYÜTT 2014 
Sándor István KÖZÖSSÉG 
A TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁGÉRT 
NÉPPÁRT 
Szabó Kinga MAGYAR REPUBLIKÁNUS 
POLITIKAI PÁRT 
Szabó Sándor JÓLÉT ÉS SZABADSÁG 
DEMOKRATA KÖZÖSSÉG (JESZ) 
Uzsokiné Lakó Éva  A HAZA NEM ELADÓ 
MOZGALOM PÁRT 
Vécsey László József  FIDESZ- KERESZ-
TÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT 
Veres Botond SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES 
MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT (SEM)

A négy évvel ezelőtti választáshoz képest re-
kord született, sőt a rendszerváltás óta nem 
indultak ennyien ebben a körzetben (1998-ban 
voltak a legtöbben, szám szerint kilencen), 
ami részben azzal magyarázható, hogy most 
kevesebb ajánlás kellett a listára kerüléshez 
és a szavazó polgárok több jelöltet is támo-
gathattak. A választókerülethez tartozó tele-
püléseket egyéni képviselőként az elmúlt 24 
évben Roszík Gábor (1990-1994), Körösfői 
László (1994-1998), Gémesi György (1998-
2006), Fogarasiné Deák Valéria (2006-2010), 
valamint Vécsey László (2010-2014) képvisel-
te a Parlamentben. Közülük egyedül Vécsey 
László indul most is. Kialakultak az országos  
listák is. Ezt azok a jelölőszervezetek állíthat-
tak, amelyek legalább kilenc megyében és a 
fővárosban 27 egyéni jelöltet tudtak állítani. 
Ez tizennyolc szervezetnek sikerült: Fidesz-
KDNP, Jobbik, LMP, MSZP-Együtt-PM-DK-
MLP, A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt, 
Munkáspárt, Sportos és Egészséges Magyar-
országért Párt, Szociáldemokraták Magyar-
országi Polgári Pártja, Független Kisgazda-, 
Földmunkás és Polgári Párt, Együtt 2014 Párt, 
Új Magyarország Párt, Közösség a Társadal-
mi Igazságosságért Néppárt, Magyarországi 
Cigánypárt, Zöldek Pártja, Új Dimenzió Párt, 
Jólét és Szabadság Demokrata Közösség, Ösz-
szefogás Párt, és a Seres Mária Szövetségesei.

A nemzetiségi lista állításához az országgyű-
lési választás névjegyzékben 2014. február 
17-én nemzetiségiként regisztrált választópol-
gárok 1 százalékának ajánlását kellett össze-
gyűjteni, ez mind a tizenhárom magyarországi 
nemzetiségnek sikerült (bolgár, cigány, görög, 
horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, 
szerb, szlovák, szlovén és ukrán). P.Gy.

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE
KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 

2014. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A SZAVAZÁS NAPJA:

2014. ÁPRILIS 6.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

NÉVJEGYZÉK

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok 
automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe.

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt 
felvételükről értesítőt kapnak. 

A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatalban) tekinthető meg.

AJÁNLÁS

A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár
2014. március 3-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet.

A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges. 
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

SZAVAZÁS

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat.

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár 
belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, 

külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.

Átjelentkezést 2014. április 4-én 16.00 óráig, 
a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2014. március 29-én 16.00 óráig 

lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, 
illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától.

Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet.
Az országgyűlési választáson nemzetiségiként regisztrált választópolgár 

pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat.

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő 
helyi választási irodához, vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.

Nemzeti Választási Iroda

HIRDETMÉNY

Választás 2014

Tizennyolc jelölt indulhat a Gödöllő központú  
Pest megye 6. számú választókerületben
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A választópolgárokat a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével 
tájékoztatta az Országgyűlési Képviselők 2014. évi választásán a szava-
zóköri névjegyzékbe vételről. Az értesítőben megadott szavazókörben 
lehet szavazni 2014. április 6-án 06.00-19.00 óra között.

A szavazás feltétele, hogy a választópolgár személyazonosságát igazolja 
a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával:
1. lakcímkártya és  - személyazonosító igazolvány vagy
  - útlevél vagy
  - vezetői engedély
vagy
2. a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító iga-
zolvány.
Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására nincs 
lehetőség.

A magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgár
- egy egyéni választókerületi jelöltre és
- egy pártlistára szavazhat.

A magyarországi lakóhellyel rendelkező, névjegyzékben nemzetiségi vá-
lasztópolgárként szereplő választópolgár

- egy egyéni választókerületi jelölt-
re és

- nemzetiségének listájára, ennek 
hiányában egy pártlistára szavaz-
hat.

Az a választópolgár, aki a szavazás napján 
Magyarország területén, de a magyarországi 
lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen 
tartózkodik – kérelmére – átjelentkezéssel 
szavazhat. A kérelemnek legkésőbb 2014. 
április 4-én 16.00 óráig kell megérkeznie a 
lakóhely szerinti Helyi Választási Irodába.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek tar-
talmaznia kell: 

- a választópolgár nevét,
- a választópolgár születési nevét,
- a választópolgár anyja nevét,
- a választópolgár személyi azonosítóját,
- annak a településnek a megjelölését, ahol a választópolgár sza-

vazni kíván.

Az a választópolgár, aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve 
fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgó-
urna iránti kérelmet nyújthat be. A kérelmet a szavazást megelőzően a 
helyi választási irodához lehet benyújtani legkésőbb 2014. április 4-én 
16.00 óráig, vagy a szavazás napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bi-
zottsághoz.
A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

- a választópolgár nevét,
- a választópolgár születési nevét,
- a választópolgár anyja nevét,
- a választópolgár személyi azonosítóját,
- az igénylés okát,
- azt a címet, ahová a mozgóurna kivitelét kéri (ha nem a lakcí-

mén tartózkodik).

Kistarcsán a szavazókörök területi kijelölésében egyes helyeken változás 
történt. Kijelölésük az alábbiak szerint alakult:

1. sz. szavazókör: Városi Óvoda (Kistarcsa, Eperjesi út 1.)
Alig utca, Árpád utca, Aulich Lajos utca, Bagolyvár út, Berkenye utca, 
Bethlen Gábor utca, Bocskai utca, Boróka út, Borostyán utca, Dobó Ka-

tica köz, Fenyves út,Galagonya utca, Illés Bálint tér, Jókai utca, Kamilla 
utca, Kántor utca, Kinizsi utca, Komáromi utca, Mirtusz utca, Nyíltárok 
út, Raktár körút, Rozmaring utca, Sárkány utca, Semmelweis tér, Sport 
utca, Szigetvári utca, Temesvári utca, Uzsoki utca, Váci Mihály utca, 
Vadrózsa utca, Veres Péter utca, Zsálya utca

2. sz. szavazókör: Városi Óvoda (Kistarcsa, Eperjesi út 1.) 
Aradi utca 1-22., Eperjesi út, Iglói utca 1-12., Késmárki utca, Mária utca, 
Síp utca, Szabadság út

3. sz. szavazókör: Simándy József Általános Iskola (Kistarcsa, Ifjúság 
tér 3.)
Andrássy utca, Aradi utca 23-60., Fasor utca, Füleki utca, Grassalkovich 
utca, Holló utca, Ifjúság tér, Iglói utca 13-34., Kossuth Lajos utca, Ma-
gyar utca, Malom utca, Mezsgye utca, Nagytarcsai utca, Ősz utca, Petőfi 
utca, Pozsonyi köz, Pozsonyi utca, Rét utca, Rigómező utca, Rózsa utca, 
Rozsnyói út, Sólyom út, Széchenyi utca, Új utca, Vágóhíd

4. sz. szavazókör: Simándy József Általános Iskola (Kistarcsa, Ifjúság 
tér 3.)
Bartók Béla utca, Dózsa György utca, Fonó utca, Kápolna utca, Kölcsey 
Ferenc utca, Munkácsy Mihály utca, Telep utca, Tó utca, Tűzoltó utca, 

Vereckei utca, Völgy utca

5. sz. szavazókör: Művelődési Ház „Csiga-
ház” (Kistarcsa, Deák F. u. 1.)
Állomás, Bellus József utca, Bem utca, 
Brassói utca, Csömöri utca, Diófa utca 26-
46., Diófa utca 35-53., Dr. Tibold József 
utca, Határ út, Heltai Jenő utca, Hunyadi 
utca, Huszka Mihály utca, Kassai utca, Ki-
rály Andor utca, Kolozsvári utca, Liliom 
utca 36-50., Liliom utca 45-65., Lőcsei utca, 
Megyeri Margit utca, Simándi József utca, 
Thököly út

6. sz. szavazókör: Simándy József Általános Iskola (Kistarcsa, Ifjúság 
tér 3.)
Arany János utca, Attila utca, Baross Gábor utca, Batthyány utca, Ber-
csényi utca, Deák Ferenc utca, Harangvirág utca 18-44., Honvéd utca, 
Iskola utca, Rákóczi körút, Táncsics utca, Toldi Miklós út 1-16. folyama-
tos, Zrínyi utca

7. sz. szavazókör: Simándy József Általános Iskola (Kistarcsa, Ifjúság 
tér 3.)
Árpád vezér utca, Béla utca, Berényi utca, Déryné utca, Diófa utca 1-33. 
páratlan, Diófa utca 2-24. páros, Harangvirág utca 1-17/A. folyamatos, 
Ibolya utca, Kőrösi Csoma Sándor utca, Liget utca, Liliom utca 1-43. 
páratlan, Liliom utca 2-34. páros, Nyírfa utca, Óvoda utca, Terézia ma-
jor, Terézia utca, Toldi Miklós út 17-28. folyamatos, Tulipán köz, Tulipán 
utca, Ungvári utca, Vasút utca

8. sz. szavazókör: Simándy József Általános Iskola (Kistarcsa, Ifjúság 
tér 3.)
Akácvirág utca, Balassi Bálint utca, Balczó István utca, Báthory utca, 
Burillák Mihály utca, Csallóköz utca, Damjanich utca, Fitos Sándor 
utca, Gárdonyi Géza út, Homok dűlő, Mikes Kelemen utca, Mikszáth 
utca, Móra Ferenc utca, Móricz Zsigmond utca, Sheda Ferenc utca, Szent 
László utca

A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok a 2. számú 
szavazókörben szavazhatnak.

Helyi Választási Iroda

Választás 2014

Választási tudnivalók
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A megyei rendőrkapitány, 
Mihály István dandártá-
bornok kezdeményezésére 
Gödöllőn a Polgármeste-
ri Hivatal tanácstermében 
február második hetében 
immár hagyományos éves 
járási közbiztonsági érte-
kezletet tartott a Gödöllői 
Rendőrkapitányság illeté-
kességi területéhez tartozó 
mintegy 30 település pol-
gármestereinek és polgárőr 
vezetőinek részvételével.

Mint azt kapitány úr a 
statisztikákra hivatkozva elmondta, folyamatosan javul az elége-
dettség a rendőri munkával kapcsolatban, 2013-ban kevesebb volt 
a bűncselekmények száma. Kistarcsa Rendőrörs területén több 
mint 30%-kal csökkent a befejezett bűncselekmények száma. Ez 
igen szép eredmény, amelyben természetesen a polgárőrség is 
nagy szerepet játszott. Farkas Imre alezredes, a Gödöllői Rend-
őrkapitányság kapitányságvezető-helyettese elmondta, hogy a 
készenléti rendőrségtől az elmúlt hónapokban állandó jelleggel 
jelen lévő közterületi erők járőr tevékenysége reményeik szerint 
a továbbiakban is hozzájárul a települések, így Kistarcsa bizton-
ságához. A megerősítő erők tavaly december óta egyszerre több 
járőrautóval és gyalogos szolgálattal is jelen vannak Kistarcsa 
Rendőrö rs illetékességi területén. 

A jelenlévők többsége arról számolt be, hogy a bűnelkövetések 
összetétele, minősége jelentősen megváltozott és erre fel kell ké-
szülni a bűnmegelőzésben, bűnüldözésben dolgozóknak.

Kistarcsa Város Önkormányzata februárban 19-én megtartott 

képviselő-testületi ülésén elismerésben részesítette a polgárőr-
ség és a rendőrség egy-egy munkatársát. Részükre a 2013-as év 
rendőre és a 2013-as év polgárőre címet adományozta. A szakmai 
ajánlásokat a díjazottak személyére a bűnüldözők vezetői tettek, 
amelyről a képviselők döntöttek. Az év rendőre címet Papp Zoltán 
zászlós kapta, aki kiemelkedő és példamutató járőr munkájával 
érdemelte ki az elismerést. Az év polgárőre 2013-ban Jakab Krisz-
tián Polgárőr lett, aki több mint tíz éve végez társadalmi munkát 
Kistarcsa lakosságáért. 

Az Országos Polgárőr Szövetség 2014-ben meghirdette a kül-
területi biztonság évét, ami azt jelenti, hogy a polgárőrök idén 
szolgálati idejük 30-40 százalékában a külterületeken dolgoznak 
majd, szoros együttműködésben a rendőrséggel, az önkormány-
zatokkal, a vadászokkal és a mezőőrökkel. Ennek jegyében feb-
ruár 12-én Kistarcsa Rendőrőrs koordinálásával, Csányi József 
őrmester kistarcsai körzeti megbízott vezetésével már lebonyolí-
tottak egy külterületi akciót. A bevetésen a rendőri erőket segítve 
négy terepjáróval kistarcsai és csömöri mezőőrök, polgárőrök vet-
tek részt. Elsődleges célpontjuk a falopás és az illegális szemétle-

rakások felderítése volt. 
A Kistarcsát, Kerepest, 
Nagytarcsát és Csö-
mört lefedő egész na-
pos akcióban 4 elköve-
tőt értek tetten falopás 
közben, ellenük eljárást 
kezdeményeztek. A jö-
vőben az erők koncent-
rálásával és növelésével 
folytatják az akciókat. 

Navratil István 
polgárőrség vezető

A kommunizmus 
áldozatainak em-
léknapja alkalmából 
tartott megemléke-
zést Kistarcsa városa 
február 25-én. Idén 
is az egykori inter-
nálótábor emlékfalá-
nál emlékeztek meg 
a gyászos napról. 
A  m e g e m l é k e z é -
sen jelen volt Tarnai  
Richárd, Pest megyei 
kormánymegbízott, 
a Recski Szövetség, 
a Politikai Elítéltek 
Közössége, a pártok 
helyi szervezetei és 
a település intézmé-
nyeinek vezetői. Soly-
mosi Sándor polgár-
mester beszédében az 

emlékezés fontosságára hívta fel a figyelmet, melyben történelmi 
múltja miatt Kistarcsa polgáraira különösen fontos szerep hárul. 
„A szocialista diktatúrák között nincs különbség” – hangsúlyozta 
beszédében Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott, aki 
arra is kitért, hogy a diktatúrák és  a terror módszerei nem vál-
toztak. Ezt követően a kopjafánál koszorút helyezett el Kistarcsa 
Város Önkormányzata nevében Solymosi Sándor, a Recski Szövet-
ség küldöttsége, a Politikai Elítéltek Szövetsége, a FIDESZ-KDNP 
Kistarcsai Csoportja, a Jobbik Kistarcsai Szervezete,  a Simándy 

József Általános Iskola, az Alapszolgáltatási Központ, a KIVÜ Kft. 
és a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre. A megemlékezés a Csiga-
házban folytatódott, ahol először Pozsgai Zsolt, Mindszenthy – 
Szeretlek, Faust! című filmjét vetítették le, majd a kommunizmus 
időszakáról rendezett verseny eredményhirdetését tartották meg. 
A versenyen az iskola 7-8. osztályos tanulói vethettek részt. Össze-
sen hat csapat oldotta meg a négy részből álló feladatot. A legtöbb 
pontot „A Mintamókus Örs”, vagyis a 7.b osztály csapata gyűjtötte 
(Bujdos Boglárka, Józsa Botond, Kovács Alexandra, Sándor Krisz-
tina és Sándor Tamara), így ők vehették át az első helyezésért járó 
díjakat. A versenyt támogatta az Illés Cukrászda, a Tradicionális 
Étterem és Bowling Club Mátyásföldről, a Burger Bird Amerika 
Kft., a Royal Station Club, a Pizza Mare, és az Európa Pékség.

Lendületben a polgárőrség

A kommunizmus áldozataira emlékeztek

Solymosi Sándor 
átadja az első díjat a 
Mintamókus Örsnek  
(7.b. osztály csapata)

A feladat része volt: 
úttörő faliújság készítése  is

Farkas Imre alezredes, Papp Zoltán zászlós, 
Ignéczi József őrnagy, Jakab Krisztián 

polgárőr és Navratil István polgárőr

Közös akció a rendőrökkel
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Az általános iskolai 
beiratkozás időpontja

2014. április 28. (hétfő)  
8.00-18.00

2014. április 29. (kedd)  
8.00-18.00

2014. április 30. (szerda)  
8.00-18.00

Szükséges 
dokumentumok:
-  a gyermek anyakönyvi 

kivonata, lakcímkártyája, 
TAJ kártyája

- szülő személyi okmányai
- óvodai szakvélemény
-  iskolaérettségi szakértői 

vélemény
-  nyilatkozat szülői 

felügyeletről

Zöldülünk
Óvónői munkaközösségünk 2014. febru-
ár 12-én meglátogatta a ZÖLD HÍD Régió 
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodá-
si Nonprofit Kft. Kerepes Ökörtelek-völgyi 
Hulladékkezelő Központ telephelyét. Célunk a 
gyerekek környezettudatos nevelése, ismerete-
ik bővítése. A megbeszélt időben munkatársuk 
Veres Eszter már várt bennünket. Először az 
Oktatási Központjukba vezetett, ahol egy vetí-
tésen megmutatta, hogy milyen játékos-oktató 
programmal készültek az óvodás korosztály-
nak. Később a gyakorlati ismeretek elsajátításá-
hoz különböző eszközöket is mutatott: szelektív 
kukákat, társasjátékokat, puzzle-kirakót, szem-
léltető kártyákat memóriajátékokhoz. Eszter 
ezután körbevezetett a telephelyükön is, ahol 
a legkorszerűbb eszközök állnak a rendelkezé-
sükre. Nagy figyelmet fordítanak a háztartá-
si szelektív hulladék gyűjtésére és kezelésére, 
amit a környező településekről szállítanak oda. 
A Nógrádi és a Kerepesi telephelyük összesen 
109 településsel tart kapcsolatot. A gondosan 
szétválogatott hulladékot további feldolgozóhe-
lyekre küldik óriási bálákban. A válogatás mel-
lett helyben még komposztálnak is. Hamarosan 
visszamegyünk nagycsoportos óvodásainkkal, 
amit a csoportokban egy előkészítő foglalkozás 
előz meg. A sikeres felkészítésükhöz jól tudjuk 
használni az ott látottakat.

Érsekiné Tömösközi Irén óvónő 

Egészséghét az óvodánkban
Helyi Pedagógiai Programunk kiemelt feladatai közé tartozik az egészséges 
életmódra nevelés. Az egyhetes programunkban mindkét óvodánkban hangsú-
lyosabban foglalkoztunk az egészséges táplálkozással. Célunk volt, hogy a kis-
gyermekeket és a szülőket megismertessük a számukra ismeretlen zöldség és 
gyümölcs készítményekkel, valamint reform ételekkel.

Az „Egészséges finomságok” című 
délutánonként az anyukák által 
készített egészséges falatkákat, sü-
teményeket, aszalt gyümölcsöket 
kínáltunk szülőknek, gyerekek-
nek. „Teadélutánokon” gyógyteákat 
lehetett kóstolni. Helyet kapott a 
Magyar Családellátó Kft. felaján-
lásával „Hazai termék”  bemutató is.

Délelőttönként az anyukák segít-
ségével sok gyümölcsöt, zöldségfé-
lét dolgoztunk fel. Összeállítottunk 
különféle salátákat. pl. görög és 
waldorf gyümölcssalátát. Centri-

fugáztunk gyümölcslevet, zöldséglevet. Turmix italokat kevertünk. Készítettünk 
zöldségkrémeket: karfiolkrémet, babkrémet, csicseriborsókrémet és padlizsán-
krémet. A krémekhez, és a salátákhoz teljes kiőrlésű kiflit, és rozscipót kínáltunk. 
Megismerkedhettek a gyerekek a gyümölcs aszalás fortélyával. Voltak csoportok, 
ahol magvakat csíráztattak és kóstolásra invitálták a szülőket.

Ezen a héten elkészített ételek receptjeiből egy receptfüzetet állítottunk össze.
Az összegyűjtött zöldségekkel, gyümölcsökkel játszottunk piacos játékot, ta-

pintásos, érzékelős játékot, „Mi van a zsákban?”, „Csukd be szemed, nyisd ki szád”, 
„Kiborult a kosár”, éttermes és boltos játékot. Számláltuk, csoportosítottuk a gyü-
mölcsöket, zöldségeket, majd periodikus sorokat raktunk ki. Játszottunk mentős 
és doktor bácsis játékot. Meghallgattuk a fogászati szakemberek és a védő nénik 
előadását a fogápolás fontosságáról.  Megnéztünk egy filmet „Volt egyszer egy föld” 
címmel. Minden csoportunk ellátogatott a kistarcsai sóbarlangba. Mindennap 
tornáztunk, és pihenésképpen meséltünk a fogfájós nyusziról, a vízilóról, aki félt 
az oltástól, Makk Marciról, Pöttyös Pannáról.

Köszönjük azoknak a szülőknek a segítségét, akik lehetővé tették az Egészség-
hét megvalósítását!

Köszönjük a sok gyümölcsöt, zöldségfélét!
Külön köszönjük azoknak az anyukáknak a segítségét, akik aktívan részt vet-

tek a délutáni kínálásban és segítettek a csoportoknak gyümölcsöt, zöldséget tisz-
títani és salátákat, krémeket készíteni.

Óvónénik és a gyerekek

Zeneiskolai farsang a Csigaházban
A zeneiskola hagyományos farsangi hangversenyét február 26-án új 
helyszínen rendeztük meg. Eddig minden évben az iskola aulájában 
tartottuk ezt a koncertet, de kiderült, hogy kinőttük az aulát, mert 
akkora a közönség érdeklődése. Ezért is esett a választás a Csiga-
házra, ahol telt ház előtt is kényelmesen tudtak leülni a nézők és a 
szereplők is. Fontos momentum, hogy itt van színpad és öltöző, az 
egyedüli hiány egy jó minőségű pianínó.
Fantasztikus produkciókat hallhattunk, láthattunk. A zeneiskola 
nagyon sok tanulója és tanára lépett fel, természetesen jelmezben, hiszen ez a farsangi koncert lé-
nyege. Az űrhajósoktól az apácákig, a rock gitárosoktól a hevay metal zongoristáig szinte mindenki 
ott volt a fellépők között. Aranyosak voltak a kis ho-ho horgászok, de az „ovis” fuvolisták is szépen 
játszottak. Mindkét énekes szólista megcsendítette szép hangját, melyet Hófehérke és a hét törpe 
furulya szólója követett a gonosz mostoha vezetésével. A csellistáktól egy magyar népdalt hallhat-
tunk, míg a klarinétosok a Macskák című musicalből játszottak egy részletet.
Nagyszerű jelmezek, színes magas színvonalú műsorszámok jellemezték ezt a koncertet.
A műsorvezetést Siposné Varga Edit vállalta, aki végig sziporkázóan látta el a feladatát. A hangosí-
tást Fleischer Zoltánnak köszönhetjük.
Felkészítő tanárok voltak: Balogh Myrtill, Baranyai Anna, Botrágyiné Virágh Orsolya, Botrágyi 
Károly, Hegedüsné Csák Mónika, Nagy Eszter, Siposné Varga Edit, Tóth Ákos és Takács Péter.
Következő koncertjeink:  Növendékhangverseny 2014. március 26. szerda, 18 óra. 

Tanári hangverseny 2014. április 11. péntek, 18 óra. 
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. Jöjjenek el hozzánk!

Botrágyi Károly tagintézmény - vezető

Az „űrhajós” fúvósok
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2014. február havának eseményeit és ered-
ményeit az egyesület közös munkája alapoz-
ta meg és tette lehetővé! Nem csekélység ez 
a mai „atomizált” világban, ahol az egyén 
érvényesülése mindent megelőz. A hagyo-

mányok ápolásának egy implicite értéke a közösségi gondolko-
dásmód el nem feledése. Ennek megfelelően az egyesület vezetői 
és a tagok maguk is önzetlen munkájukkal szolgálják Kistarcsa 
szűkebb és tágabb értelembe vett közösségének összetartását. 
Mindemellett pedig részt vállalunk a város kulturális életében 
is. Mindezt meg kell, hogy köszönjem, amit ekként teszek…

- Köszönöm, hogy február 1-jén, a III. Böllér Fesztiválon szerve-
zetten, szép megjelenéssel és ízletes termékeket eredményezően 
voltunk jelen!(fotó) 

- Köszönöm, hogy a február 8-án a Kőbányai Kulturális Köz-
pontban megrendezett, „Farsangi Vígságok” címet hordozó 
színházi produkció minden eddigit meghaladó sikerrel zárult! 
Köszönöm annak a hozzávetőlegesen 140 táncosnak, akik a két 
és fél órás előadásban részt vállaltak. Személyes megjegyzésem, 
hogy a korábbi években természetesnek ható kulisszák mögöt-
ti feszültséget nyomokban sem lehetett érezni. Miért lehet ez? 
Annyi bizonyos, hogy nem a közönség alacso ny száma eredmé-

nyezte, hiszen 400 fővel, teltházzal ünnepeltünk. Két indokot je-
lölök meg megoldásként, egyik a magabiztos tánctudás, a másik 
a szoros közösségi tudat.

- Köszönöm a március 1-jei farsangi rendezvényt! Annak meg-
szervezését és lebonyolítását egyaránt. Köszönöm a város intéz-
ményeinek együttműködését e tárgyban! A Böllér Fesztiválon 
készített hurka és kolbász feltálalása bőséget hirdetett, amivel 
éltünk is. 

- Köszönöm, hogy 2006 óta körülbelül 550 fiatal táborozott ve-
lünk az ország különböző pontjain. Örömhír, hogy március 3-án 
be tudtunk adni a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézethez 
egy pályázatot, a 2014. évi néptánctábor szállásköltségeit eny-
hítendő! A tánctábor nem csupán az intenzív tánctanítás miatt 
kiemelt eseményünk, ilyenkor ugyanis alkalom nyílik a közös-
ségépítésre is. 

- Köszönöm a március 8-ki ismét sikeres „PANNÓNIÁS ZSI-
BONGÓ” megszervezését, lebonyolítását! Mint ismeretes 2012 
óta havonta egy-egy szombat délelőtt várjuk az óvodás és is-
kolás gyermekeket és szüleiket a „PANNÓNIÁS ZSIBONGÓ” 
alkalmain. A PANNÓNIÁS ZSIBONGÓ célja, hogy az óvodás 
és iskolás gyermekek olyan élményekkel, ismeretekkel gazda-
godjanak, amelyek közelebb hozzák és megismerhetővé teszik 

számukra a magyar népi kultúrát. Táplálják 
hazaszeretetüket lelki és szellemi értelemben 
egyaránt. Az ingyenes rendezvény az aktuális 
ünnepkörökhöz illeszkedő ismeretekkel, népi 
játékokkal, néptánccal, élő népzenével, neves 
népdalénekesekkel, és kézműves foglalkozás-
sal tartalmas délelőttöt kínált. 

Pannónia Néptáncegyüttes 2014-es fellépéseiről

Képek a „Farsangi 
vígasságok” gáláról
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A környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekez-
dése értelmében a települési önkormányzat a 
környezet védelme érdekében elemzi, értékeli 
a környezet állapotát illetékességi területén, és 
arról szükség szerint, de legalább évente egy-
szer tájékoztatja a lakosságot.
Általános ismertetés
Kistarcsa település a főváros közvetlen 
szomszédságában, Budapesttől Észak-ke-
letre, a 3-as számú főút két oldalán fekszik. 
A város a pesti hordalékkúp síkságon, 
mint földrajzi kistájon helyezkedik el.

A kistáj mérsékelten meleg, száraz ég-
hajlatú. A napsütéses órák száma évente 
2000 alatt marad, ebből nyáron 780 óra, 
télen 185 óra alatti napsütéssel szükséges 
számolni. Az évi középhőmérséklet 10-10,2 
°C, de nyugaton a főváros közelsége mi-
att 10,5-11 °C. Az évi csapadékmennyiség 
580-600 mm, melyből a nyári félévben 330 
mm eső hullik. A téli félévben átlagban 33 
napig fedi hótakaró a térséget. Leggyako-
ribb szélirány az Észak-nyugati, melynek 
átlagos sebessége 2,5-3 m/s.

A pesti hordalékkúp síkság területe 850 
km2 és 98 m és 251 m közötti tengerszint 
feletti magasságú. A terepszint lépcsőze-
tesen kelet felé, a magasabb teraszok felé 
emelkedik, azonban keresztirányban a 
völgyközi hátakká formált magasabb tera-
szok eróziós és deráziós völgyekkel szab-
daltak. A kistáj nagyobb része közepes 
magasságú, tagolt síkság.

A talajadottságokat a Duna homok és 
kavicshordalékán képződött talajok jel-
lemzik, úgymint futóhomok, humuszos 
homok, vízfolyások környékének vízhatá-
sú talajai a réti talajok, valamint réti lápok. 
A réti talajok a növénytermesztés elsődle-
ges területei. A kistáj keleti, magasabb fek-
vésű területein, a Gödöllői-dombság köze-
lében, a homoküledéken képződött barna 
földek jellemzőek. Mechanikai összetéte-
lük homokos vályog, melyeket szántóként 
hasznosítanak a kedvezőbb termékenysé-
gük miatt.

A regionális morfológia DNy felé lejt, de 
az egyes dombhátak alkotta lokális morfo-
lógiának megfelelően ÉÉNy-DDK irányú 
völgyekben futnak a felszíni vizeket leve-
zető, kis hozamú patakok. Nagyobb hoza-
múnak csak a Szilas-patak alsó szakasza 
tekinthető, mellette Cinkotán parti szűré-
sű kutak telepítésére is volt lehetőség.

A térség – Budapest után – az ország 
legsűrűbben lakott térsége. A népsűrűség 
800-850 fő/km2. A népesség növekedése 
– csökkenő születésszám mellett – a ván-
dorlási különbözet pozitív alakulásának 
következménye. Míg korábban főleg az or-
szág távolabbi megyéiből érkeztek új lakók 
a térségbe a budapesti jobb elhelyezkedési, 
kereseti lehetőségek reményében és legin-
kább szegényebb munkás, tisztviselő réte-
gek, az elmúlt tíz évben a vándorlás iránya 
az ellenkező lett. Budapestről költöznek 

ki, elsősorban fiatal és közép-korú csalá-
dok az agglomerációba.

(forrás: Kistarcsa Város Környezetvédel-
mi programja 2008-2013)

Környezeti elemek állapota
Felszíni vízfolyások: a településen keresz-
tül halad a Szilas-patak, amely vízfolyás 
szilasligeti és kerepesi forrásokból ered. 
A településen kiépített felszíni vízelveze-
tési rendszer keretében az összegyűjtött 
csapadékvizet a burkolt és földmedrű 
árkok a Szilas-patakba, Rózsa-patakba 
és Malom-árokba, mint befogadókba ve-
zetik. A felszíni vízfolyások vízvédelmi 
célú karbantartása, a vízhasználatot aka-
dályozó vízminőségi károk megelőzése, 
csökkentése, elhárítása érdekében 2013. 
évben a Rózsa-patakon medertisztítási 
feladatokat végeztetett az önkormányzat, 
valamint kitisztíttatta a fő csapadékvíz-
gyűjtő csatorna alsó, befogadóhoz csatla-
kozó szakaszát.

Felszín alatti vizek: a felszín alatti vizek 
védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. 
rendelet, valamint a felszín alatti víz állapo-
ta szempontjából érzékeny területeken lévő 
települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 
25.) KvVM rendelet alapján Kistarcsa a fel-
szín alatti víz szempontjából fokozottan 
érzékeny, valamint a felszín alatti vízmi-
nőség védelem szempontjából kiemelten 
érzékeny területen fekszik. A település 
csatornázottsága közel 100 %-os, amely 
hozzájárul a felszín alatti víz minőségének 
javulásához.

A KEOP-2009-1.3.0 számú ivóvíz javí-
tási program megvalósítása érdekében 
Kerepes Város és Kistarcsa Város Önkor-
mányzata társulási megállapodás útján 
létrehozta a Szilas-menti Ivóvízminőség-
javító Önkormányzati Társulást. A projekt 
megvalósítása 2012. évben megkezdődött, 
a munkaterület a kivitelező részére 2013 
évben átadásra került.

Talaj és a földtani közeg: a mezőgazda-
sági jellegű területhasználat aránya az 
elmúlt években jelentősen csökkent a tele-
pülésen. Ezzel együtt a földművelés során 
felhasznált műtrágya mennyisége is keve-
sebb lett, amely hosszú távon javítja a talaj 
állapotát.

Levegő, zaj és rezgés: a levegő minősé-
gét a településen elsősorban a közlekedés, 
télen a háztartási tüzelőberendezések ki-
bocsátásai, valamint az időnként – a lég-
köri viszonyok változásainak megfelelően 
– a fővárosból érkező szennyező anyagok 
befolyásolják. A település az uralkodó 
észak-nyugati szélirány miatt elsősorban a 
főváros északi részei felől kaphat terhelést. 
Diffúz légszennyező forrásként azonosít-
ható a településtől észak-nyugati irányban 
elhelyezkedő regionális hulladéklerakó is. 
A település tengelyén halad keresztül a 
3-as számú főút, amely levegőterhelése kö-
zepesnek értékelhető. Az M0-ás körgyű-

rű és az M31-es autópálya megépítésével 
a település úthálózatának igénybevétele 
csökkent, amely kedvező hatást gyakorol a 
levegő minőségére. A településen végzett 
és még tervbe vett infrastruktúra fejlesz-
tések, ezen belül is elsősorban az utcák 
burkolása szintén a levegő porterhelését 
csökkentik. A levegő minőségére a téli 
időszakban elsősorban a háztartási tüzelő-
berendezések, azok szennyezőanyag-kibo-
csátásai gyakorolnak kedvezőtlen hatást.

A település zajterhelését elsősorban a 
3-as számú főút, és a jelentősebb terhelés-
nek kitett helyi közutak (pl. Eperjesi út, 
Széchenyi út, Kossuth L. utca) forgalma 
befolyásolja.

Hulladékgazdálkodás: a vegyes telepü-
lési szilárd hulladék a település szomszéd-
ságában található, regionális hulladéklera-
kóban kerül ártalmatlanításra. 2011. április 
1-jétől bevezetésre került a lakosság által 
szelektíven gyűjtött, hasznosítható hulla-
dékok háztól történő begyűjtése, amelyet 
a város már a 2008-2013. közötti időszakra 
elkészített Környezetvédelmi programban 
is célul tűzött ki. A rendszer bevezetésével 
hosszú távon várhatóan csökkenni fog a 
lerakásra kerülő vegyes hulladék meny-
nyisége. 2013-ban a közszolgáltató 2925,76 
tonna vegyes hulladékot szállított a csö-
möri hulladéklerakóba, emellett pedig 
összesen 120,433 tonna szelektíven gyűj-
tött hulladék került elszállításra a házhoz 
menő gyűjtés keretében.

Szennyvízkezelés: a településen kiépí-
tett szennyvízhálózat üzemeltetője – a ve-
zetékes ivóvizet is szolgáltató – Szilasvíz 
Kft. A rendszer nem rendelkezik önálló 
szennyvíztisztító teleppel, az elvezetett 
szennyvíz a Fővárosi Csatornázási Művek 
hálózatába kerül bevezetésre.

Környezeti értékek: a településen Ki-
emelt jelentőségű természet megőrzési terü-
letek kerültek kijelölésre, védelem alá az 
európai közösségi jelentőségű természet-
védelmi rendeltetésű területek hálózatába 
tartozó – az európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területek-
ről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 
hatálya alá eső – Natura 2000 területeken.

Polgármesteri Hivatal

Kistarcsa környezet-állapotának értékelése 2013. évre vonatkozóan

DUGULÁS- 
ELHÁRÍTÁS 

falbontás nélkül. 
Víz, gáz, központifűtés szerelés. Ázások, csőtörések 
megszüntetése. WC-k, mosdók, tartályok cseréje.

Telefon: 06-1-402-43-30, 
mobil: 06-20-491-50-89

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

Szolgáltatás
Energetikai tanúsítás gyorsan, olcsón, szakszerűen. Megtakarí-
tás megtervezése, műszaki vezetés, építőmérnök 20- 58-36-835
Termelői méz kapható! Kistarcsa, Holló u. 19. Tel: 06-30-869-5261

 APRÓHIRDETÉS
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A Kistarcsai Kulturális Egyesület 20. éves 
jubileumi programját december 8-án tar-
totta a Csigaházban. Erre a rendezvényre 
meghívást kapott minden eddigi egyesüle-
ti tag, valamint azok is, akik akár anyagi, 
akár erkölcsi támogatásukkal leginkább 
hozzájárultak az egyesület sikeres műkö-
déséhez. Az est ünnepélyességét emelte, 
hogy az önkormányzat nevében Solymosi 
Sándor polgármester és Czukkerné Pintér 
Erzsébet jegyző emléklapot és ajándékot 
adott át az egyesület elnökének Kereszti 
Ferencnek, és egyben megköszönték fele-
ségének, Kereszti Áginak áldozatos segít-
ségét is. Előző lapszámunkban az interjú 
első részében az egyesület létrejöttének 
körülményeiről olvashattak.

Az egyesület nevében benne van a kultu-
rális jelző, de ezen túlmenően más rendez-
vények elindításában is úttörő szerepet 
játszottak!  
Igen ez így van, de a kultúránál maradva, 
a kerek történelmi évfordulók alkalmából 
többnapos programot szerveztünk, me-
lyeknek szerves részét képezték a környező 
települések iskolái által alkotott, korhű öl-
tözéket viselő csapatok vetélkedői. Ilyenkor 
az Ifjúság teret az adott kornak megfelelően 
rendeztük be. A honfoglalásra emlékezve 
jurtákat, az államalapítás kapcsán rönkvá-
rakat, a Rákóczi szabadságharcnál pedig 
egy kuruc tábort építettünk a téren. Voltak 
jelmezes felvonulások, csatajelenetek, az 
1848-as szabadságharc évfordulóján pedig, 
a Pannónia néptáncegyüttes és a Jánosi ze-
nekar közreműködésével zenés, táncos to-
borzót rendeztünk Kistarcsa utcáin.

A régebbi korokat megidéző történel-
mi lakomák során a Csigaház belső tere, 
berendezése, a szereplők, és a résztvevők 
többségének öltözete római, egyiptomi, re-
neszánsz vagy barokk palota hangulatát 
árasztotta.

Mi kezdeményeztük a falunapok meg-
szervezését is, ebből alakult ki a Kistarcsai 
napok rendezvénye. A kultúra mellett a 
sport, az egészségügy és a közlekedés al-
kották az alappilléreket. Meghirdettünk 
országos sakkversenyt, és ugyancsak orszá-
gos szinten mérhették össze erejüket a judós 
gyerekek. Volt kerékpáros- és futóverseny, 
kispályás foci, légi bemutató, kézilabda, íjá-

szat, sportlövészet, a nagypályás meccshez 
pedig az ejtőernyős bemutató egyik tagja 
hozta a labdát. A közlekedés terén igye-
keztünk különleges járműveket bemutatni. 
A gokartosoknak és a veterán autósoknak 
felvonulást is szerveztünk. Nagy sikere volt 
a Cinkota és Mogyoród között közlekedő 
nosztalgia HÉV-nek, amit egy, a szentendrei 
múzeum összeállította szerelvény alkotott. 
Az egészségügyi részt az egykori szakisko-
lával és a korházzal közösen szerveztük

 Emlékezetes élményeket nyújtottak ezek 
a rendezvények, de pár év után rá kellett 
jönnünk, hogy erőn felül vállaltunk, nem 
bírtuk idővel, pénzzel és energiával a sok és 
változatos program megvalósítását. Sajnos 
megfelelő pénzügyi támogatást sem kap-
tunk. Így ezt a nagyon sokrétű programhal-
mazt abbahagytuk, és helyette hoztuk létre 
az őszi kulturális hetet, ahol a hét minden 
napján más programot kínálunk. Ez nap-
jainkban is „működőképes” rendezvény a 
településen, igaz egy leegyszerűsített vál-
tozata maradt „életben”. A heti eseményso-
rozat csúcspontjaként egy nagyobb prog-
ramot is beillesztettünk – így jött létre a 
Görhönyfesztivál, aminek kísérő programja 
a nemzetiségi folklórtalálkozó. Ez túlmu-
tat a város határain és az elmúlt tíz évben 
azt tapasztaltuk, hogy egyre többen ezzel a 
fesztivállal azonosítják be Kistarcsát.

Nemzeti esteket is rendeztünk, melyek a 
kezdetekhez képest egy kicsit egyszerűsí-
tett változatban élnek tovább.

Az egyesület 20 éve alatt sok pályázatot 
írtunk ki, ezek között volt irodalmi, képző-
művészeti és városszépítő is. Legbüszkéb-
bek az Aranykavics Díjra vagyunk. Erre 
az adott évben érettségiző diákok pályáz-
hatnak. A díj elnyerésének feltétele – a jó 
tanulmányi eredmény mellett –, valami-
lyen plusz, elsősorban kulturális eredmény 

elérése, valamint a közösségi életben való 
részvétel. A győztes a mindenkori minimál-
bérnek megfelelő összeget veheti át, de kap 
még egy bronzból készült aranyozott kavi-
csot is, fa posztamensre helyezve.

Természetesen az egyesületnek is pályáz-
nia kell. Az első komolyabb sikerünk egy 
európai uniós pályázaton, az Európa 2000 
program keretében volt. Ennek köszönhe-

tően rendezhettünk Kistarcsán nemzetkö-
zi szemináriumot, minek folyományaként 
bekerültünk az európai vérkeringésbe, 
miáltal évente több nemzetközi projektben 
veszünk részt. A pályázatoknak köszönhe-
tően állíthattunk egészalakos bronzszobrot 
településünk legismertebb szülöttjének, 
Simándy József operaénekesnek. Ugyan-
csak pályázatnak köszönhetően tudtuk 
felújítani a Szent Imre teret, készíthettünk 
oda egy 3 és fél méter átmérőjű kőmozaikot. 
A Simándy Általános Iskola homlokzatára 
felkerülhetett a Dallamfa című nagyméretű 

kerámiadombormű, legutóbb pedig a volt 
internálótábor emlékfalára készíttettünk 
egy kerámiaportrét, mely az 1951. március 
4-én itt vértanúhalált halt, majd 2009-ben 
boldoggá avatott Meszlényi Zoltán püspö-
köt ábrázolja.

Az említetteken kívül még számos esz-
közzel és programmal járultunk hozzá Kis-
tarcsa kulturális gazdagodásához. A köz-
elmúltban egy, litván, olasz és szlovákiai 
magyar szervezettel közösen megvalósuló 
projekt keretében csipkekészítő és hímző 
tanfolyamokat indítottunk.
A 20 éves ünnepi találkozóra hányan jöt-
tek el? 
A találkozó meghirdetésének időpontjáig 
436 tagja volt a KIKE-nek, tehát a kezde-
tektől ennyien léptek be az egyesületbe, 
de örömmel mondhatom, azóta ez a szám 
növekedett. Valamennyi volt és jelenlegi 
tagunkat, valamint főbb támogatóinkat is 
meghívtuk a jubileumi ünnepségre. 140-en 
jelezték, hogy eljönnek és nagyjából ennyien 
is voltunk december 8-án a Csigaházban.
Mi volt a program?
Az összejövetel elején adtunk egy rövid át-
tekintést az egyesület 20 éves munkájáról, 
megemlékeztünk az elhunyt tagjainkról, 
felsoroltuk a volt vezetőségi tagokat, majd 
levetítettük azt a prezentációt, ami bemu-
tatja az egyesület eddigi tevékenységét. Ez-
után egy műsoros összeállítás következett, 
ahol KIKE-sek léptek fel – összesen tíz pro-
dukció volt. A találkozó egy állófogadással 
zárult. Örömünkre szolgált, hogy több ala-
pító tagunk is részt tudott venni a jubileumi 
rendezvényen.

 
Polgár Gyula 

20 éves a KIKE
Interjú Kereszti Ferenc elnökkel 2. rész

Simándy szobor avatás

1848-as megemlékezés 1998-ban

Történelmi lakoma a Csigaházban
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Újdonságok a 
könyvtárban

Felhívom Tisztelt Olvasóim figyelmét, 
hogy a könyvtárnak lehetősége volt sok 
új könyv beszerzésére. Ezek közül emel-
nék ki néhányat:

Verskedvelők figyelmét hívom fel Bartos 
Erika Hógolyó – Versek óvodásoknak című 
könyvére. A kötetben található témák kö-
zel állnak a gyerekek gondolatvilágához, 
a szeretetből fakadó sorok mosolyognak, 
és valamilyen csoda folytán ez a boldogí-
tó érzés átragad az olvasóra is. A versek 
szemléletesen idézik fel az élet minden pil-
lanatát. Az olvasni nem tudó kisgyerekek 
a verseket kísérő rajzok segítségével, kép-
olvasással mesélhetik el a szülőknek és a 
nagyszülőknek a versek sorait.

Unatkozol? Magányos vagy? Vagy csak 
egyszerűen úgy érzed, az életed egy irtó 
nagy káosz? Így van ezzel a 16 éves Felle-
gi Flóra is, aki egy lakóparkban él elfog-
lalt apjával és idegesítő öccsével. Kevés 
barátja van, a pasizásban tapasztalatlan, 
egyedül a filmekért rajong. Amikor azon-
ban megismeri a kicsit fura, de nagyon 
vagány Zsanit, az élete fenekestül fel-
fordul. Kalapos Éva segítségével lépj be 
te is a D.A.C. világába, és éld át velünk a 
kalandokat!

Bán Mór nem kisebb célt tűzött ki maga 
elé nagyszabású történelmi regénysoro-
zatával, mint hogy színes, mozgalmas 
tablóba foglalja a Hunyadiak dicsőség-
ben és tragédiákban egyaránt bővelkedő 
korszakát. A valós történelmi tényeken 
alapuló, kalandos sorozat hamisítatlan 
történelmi olvasmány: romantikus, végig 
feszültséggel teli, amilyet a magyar tör-
ténelem ezen korszakáról talán még soha 
nem olvashattunk.

Fábián Janka legújabb regénye, a Fran-
cia nő, a főszereplő Rose boldogságke-
reséséről szól. Talán a legfőbb erénye a 
könyvnek, hogy sok olvasónak ad a ke-
zébe élvezetes, kalandok során átívelő 
szerelmet és hangulatos korhű mesét, 
a szeretet és összetartozás fontosságát 
hangsúlyozva.

Végre itt a tavasz! Lassan megszabadu-
lunk mindent eltakaró télikabátjainktól, és 
könnyedebb ruhákat veszünk föl. Legtöb-
ben ilyenkor eszmélünk föl, hogy le kéne 
adni a télen felszedett feleslegeinket. A fo-
gyókúrás ételek (Receptek a nagyitól) c. könyv 
segítségével talán sikerül megszabadulni 
felesleges kilóinktól. Az alapanyagokat 
ügyesen megválogatva, a fogyókúra alatt 
sem muszáj lemondanunk az édességről. 
Ehhez találunk ötleteket Liptai Zoltán 33 
paleolit sütemény c. könyvében.

Minden kedves olvasónknak jó szóra-
kozást kívánunk, egyben kérjük Önöket, 
hogy a lejárt határidejű könyveiket minél 
előbb hozzák vissza, hogy mások élvez-
hessék azokat! Németh Timea könyvtáros

Bővült a rendőrség létszáma Pest megyében
Nyolcvannyolc frissen kinevezett őrmester 
állt munkába március elsején a Pest megyei 
rendőrkapitányságokon. A próbaidős őr-
mestereket 2014. március 7-én a Pest megyei 
Rendőr-főkapitányság vezetője Dr. Mihály 
István r. dandártábornok és Dr. Szűcs Lajos, 
a Pest megyei Önkormányzat elnöke köszön-
tötte. Az újonnan érkezettekkel együtt már 

közel 3200 rendőr teljesít szolgálatot 
megyénkben, ahol 30 %-kal csökkent 
a bűncselekmények száma 2013-ban. 
Dr. Szűcs Lajos tájékoztatójában el-
mondta, hogy hamarosan új rendőr-
őrs kezdi meg működését Üllőn.

Mihály István és Szűcs Lajos a rendőrök 
körében 



 Katolikus

 Református

Ember emlékezzél, hogy porból vagy és porrá leszel

Jóel próféta felhívása a böjtre
„De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszünk.” (1 Kor 11,32.)

Húsvétot megelőzi a negyvennapos nagy-
böjti idő, mely alkalmas a bűnbánatra, ön-
megtagadásra. A hamvazószerda a régi, ősi 
hagyományból ered, amikor a hívők hamut 
szórtak fejükre. E gyakorlat a 21. században 
is jelen van. Az előző évben megszentelT, 
majd elégetett barka hamujából a szertartás 
végző lelkipásztor keresztet rajzol a hívek 
homlokára, és mondja: Ember emlékezzél, 
hogy porból vagy és porrá leszel!

Miért negyven napig tart a nagyböjt? 
A Szentírásban sok esemény kapcsolódik a 
negyvenes számhoz. Negyven napig tartott 
a vízözön. Mózes 40 évig élt a fáraó udva-
rában, 40 évig volt pásztor, 40 évig vezette 
a zsidó népet, 40 napig volt a Sínai-hegyen, 
amikor a Tízparancsolatot átvette. Illés pró-
féta 40 napig vándorolt a Hóreb-hegyéhez. 
Jónás próféta 40 napig hirdette Ninivében a 
bűnbánatot. Jézust 40 napos korában vitték 
a jeruzsálemi templomba. Jézus 40 napot 
böjtölt, feltámadása után 40 napig maradt az 
apostolokkal. E szentírási események után 
az egyház 40 napot gondolt a böjti időre.

Az élet gyorsan elmúlik, mindenki por-
rá lesz. Ha valaki a Jóisten által megaján-
dékozott rendkívüli tudással rendelkezik, 
mint Szent Ágoston, Aquinói Szent Tamás, 
Arisztotelész, akkor is porrá lesz. Ha vala-
ki kiváló festőművész, mint Michelangelo, 
Raffaello Munkácsy, akkor is porrá lesz. Ha 

valaki híres zeneművész, mint Beethoven, 
Mozart, Wagner, Verdi, Liszt Ferenc, akkor 
is porrá lesz. Ha valaki kiváló író, költő, 
mint Dante, Goethe, Petőfi, Arany, Jókai, 
vagy szónok, mint Ciceró, aranyszájú Szent 
János, Lacordaire, Pázmány, Prohászka, 
porrá lesz. Ha a technika csodálatos fejlő-
dése után felhatol az ember a Marsra, akkor 
is porrá lesz. Por az ember, mert könnyen 
eltapossák, elfelejtik.

Megdönthetetlen igazságként áll előt-
tünk e megállapítás, mindenki távozik az 
életből. Talán sokan keserűséggel, kétség-
beesetten, mert sohasem gondolták, hogy 
csak ennyi lesz az egész. Soha nem gondol-
ták, hogy a földi öröm, boldogság, melyet 
annyira hajszoltak itt a földön, olyan köny-
nyen tovatűnik. Akik sokat szenvedtek, 
félreállították, megalázták őket, már sze-
retnének menni, távozni, de nem mehet-
nek. Akiknek jól ment a dolguk, életük, túl-
zottan élvezték a földi életet, szeretnének 
maradni, de nem lehet, mindenki távozik 
egyszer. Akik túlzottan berendezkedtek a 
földi éltre, túl sokat reméltek, két kézzel ka-
paszkodnának az életbe, de nem lehet, ne-
kik is menni kell. Mindenki távozik a földi 
életből és porrá lesz. De amíg itt vagyunk, 
addig tegyük a jót, amíg lehet, használjuk 
ki az időt. Ma még gondolhatok a szenve-
dő Jézusra, ma még hangolhatom lelkemet 

bűnbánatra, ma még elfogadhatom Isten 
kegyelmét.

Az ember minden erejét arra összponto-
sítja, hogy maradandót alkosson a földön. 
Közben, pedig azt kell látnia, hogy minden 
tovatűnik, semmi sem lesz maradandó. 
Egy napon nekünk is mennünk kell, át kell 
adni helyünket, akár akarjuk, akár nem, az 
időnk lejár.

Nagyböjt elején figyelmeztet az egyház 
bennünket: ember emlékezzél, hogy por-
ból vagy és, porrá leszel. Szükség van erre 
a figyelmeztetésre, amikor koporsók, ur-
nák, temetők közelségében járunk? Miért 
figyelmeztet bennünket az egyház? A vá-
laszt nem a hamu, hanem a hamuval hom-
lokunkra rajzolt kereszt adja meg. A hamu 
Jézus kereszthalálára emlékeztet, aki vál-
lalta a halandó sorsunkat, azért, hogy meg-
mutassa fölötte aratott győzelemét. Tehát 
nem a hamu életünk végállomása, hanem 
a feltámadás.

Bölcsen írja korunk egyik drámaírója, 
Samuel Beckett: Mindig azon gyötrődünk, 
van-e élet a halál után. Inkább azon kellene 
gyötrődnünk, hogy milyen az életünk, szü-
letésünk és a halálunk között. Születésünk, 
és halálunk között olyan életet kell élnünk, 
amely előkészít bennünket az örök folyta-
tásra, mert egyszer nekünk is mennünk kell.

Somlai József nyugdíjas plébános

Különbséget kell tenni a bűn következménye 
és a büntetés között. A példa szerint a gyer-
meket figyelmeztetik, hogy ne nyúljon a forró 
kályhához. Ám mindig csak oda odasomfor-
dál, amíg megégeti magát. Engedetlenségé-
nek a következménye, hogy megégette a ke-
zét. A büntetése viszont az, hogy sarokba kell 
állnia, miután a sebét lekezelte és a fájdalmát 
csillapította az édesanyja. Minden bűn maga 
után vonja a következményét is, és a bünteté-
sét is, bár ezt sokszor nem látjuk.

Gyakran a szülők bűnének a következ-
ményét a gyerekeknek is viselnie kell. Ha 
a szülő iszik, dohányzik, elkártyázza, vagy 
rosszul költi el a család vagyonát, elválnak, 
akkor annak a következménye a következő 
nemzedékeket is terhelni fogja.

A legtöbb ember nem tudatosan követ el 
valamely nagy bűnt, hanem vagy belesodró-
dik, vagy játszadozik a tűzzel, néha éveken 
át. Azután ha „megégeti” magát, azt kérdezi: 
„most miért büntetett meg Isten?” Aki játszik a 
tűzzel, ne azt kérdezze, hogy miért most ért a 
baj, hanem azt, hogy miért volt eddig kegyel-
mes hozzám Isten, miért oltalmazott bűnöm 
következményétől korábban már ezerszer.

Nagypéntek óta tudjuk, hogy Istennek 
fáj, ha büntet. Szó sincs arról, hogy gyönyör-
ködik a bűnösök szenvedésében, akikért Fia 
vállalta a golgotai áldozatot. 

A bűn miatt megromlott ember Istent 
vádolja bűnének következménye, és bünte-

tése miatt is. Sőt a napokban mozikba kerülő 
egyik film a bűn következményét elszenve-
dő embert mutatja be, mint áldozatot, sőt 
mint szimpatikus hőst, aki küzd az erejét 
meghaladó szenvedésben. Eközben az ítélet 
fájdalmáért és az elszenvedett veszteségért 
Istent teszi felelőssé.

A hívő ember viszont megalázza magát 
Isten ítéletében, mert tudja: bár az fájdalmas, 
de mennyei Atyja nem akar neki rosszat, sőt 
az ítéletnek, nemcsak oka van, hanem célja is.

Mi Isten célja az ítélettel?
- „Nevel, hogy a világgal együtt el ne 

vesszünk”
- Lezárja a bűn miatt megromlott múltat, 

és egészen újat kezd velünk: megbocsát, új 
célt ad, segíti a bűnbánót.

- Figyelmeztet, hogy lesz utolsó ítélet. 
Most még van lehetőségünk megtérni, de 
azon a napon már nem lesz. A Jelenések 
könyve 16. része tárja elénk a végső napok-
ról szóló próféciát, amely szerint addigra a 
hívőket megölik, vagy elragadja őket Isten, 
tehát a harag kelyhének kiöntése következ-
tében nem ők, hanem Bábel, a gonosz bi-
rodalom semmisül meg. A csapások súlya 
alatt szenvedőkről azt írja a Biblia: „az em-
berek gyötrődtek … és káromolták az Isten nevét, 
akinek hatalma van ezek fölött a csapások fölött, 
de nem tértek meg, hogy dicsőséget adjanak neki.” 
Majd a következőnél így folytatja: „nyelvüket 
rágták kínjukban” (Jelenések könyve 16,9-10.) 

Aki káromolja Istent, fölébe akar kerülni 
azzal, hogy bármit mondhat és tehet ellene, 
úgysem tud ártani neki a Mindenható. De 
ezzel nem segít a helyzetén, bárminek is 
képzeli magát, az Örökkévaló mond majd 
ítéletet róla.

Ma még meg lehet térni, bocsánatot lehet 
kérni Istentől a bűneinkre, meg lehet előtte 
vallani azokat. Bíztató ígéretet fűz ehhez a 
Biblia: „Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázato-
saknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát 
magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felma-
gasztaljon titeket annak idején.” (1.Péter 5,5-7) 
Nagyon kérem, ha valaki akár a bűnének a 
következtében szenved, akár Isten ítéletének 
súlya alatt érzi magát, ne forduljon önmaga 
ellen, ne rágja tehetetlen dühében a nyelvét! 
Ne forduljon Isten ellen se, ne káromolja Őt, 
hanem térjen meg! Mennyei Atyánk alig 
várja, hogy hatalmas, gondviselő kezébe ve-
hesse életünket, áldó kezét fölénk terjeszt-
hesse, szerető kezével megsegíthessen.

Böjtben vagyunk. Számunkra a böjt ép-
pen ezt a lelkiállapotot jelenti, amikor valaki 
szíve szerint Istenhez tér, keresi az Úr akara-
tát és lemond a saját önzéséről. „Térjetek meg 
hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva! 
Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy 
térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz! Mert kegyel-
mes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, 
és megbánja, még ha veszedelmet hoz is” (Jóel 
2,13.). Riskó János református lelkész
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Állati-Jó Eledelek boltja

Fagyasztott áru 
Bábolna-Purina 
táp
Takarmány-áru: 

kukorica, búza, árpa, 
korpa, zab, borsó
vegyes tyúk darák

Kutya-cica, díszállat eledel

Kerepes, Szőlő u. 182. 

Nyitva tartás: 
H- P: 8.00 – 17.30-ig
Szombat: 8.00 – 13.00-ig
Tel.: 06-70-2647476
Házhozszállítással

kukorica, búza, árpa, 

Tisztelt Lakóközösség! Kedves szomszédok!

Egy súlyos és mindnyájunkat érintő problémára szeretnénk fel-
hívni a fi gyelmüket és segítségüket kérni.

Az utóbbi hónapokban Kakastelepen (kórház környéke) elsza-
porodtak a patkányok és újabban menyétek is fel-feltűnnek. Nem-
régiben a helyi újságban is felhívták a lakosság fi gyelmét, hogy 
városszerte sokasodik a patkányok jelenléte.

Csak úgy tudjuk visszaszorítani 
őket, ha mind fi gyelünk a por-
tánkra, rendben tartjuk, illetve 
ha védekezünk ellenük csapdák-
kal és mérgekkel. Mivel viszony-
lag sok macska és kutya van környe-
zetünkben a kihelyezett mérgekkel óvatosan 
kell bánnunk! Kedvenceinkre is veszélyt jelent-
hetnek, akár pusztulásukhoz is vezethet. Az 
interneten remek csapdákat és méreg elhe-
lyező dobozokat lehet vásárol-
ni jó áron, amik biztonságosak 
kedvenceinkre nézve is.

Fontos! Attól még, hogy reggel nem köszöntenek minket az 
ajtónk előtt ülve, igenis az életterünkben, kertjeinkben vannak, 
autóinkba költözhetnek, súlyos anyagi károkat okozva. Ha fi -
gyelmesek vagyunk, észrevehetjük a rájuk utaló jeleket, pl.: ürü-
lékük. 

Még egy nagyon fontos dolog, és itt kérjük a segítségüket: sok-
kal hatásosabb, ha mind írtjuk őket, nem pedig csak 1-2 család!

Előre is köszönjük segítségüket, reméljük, a jövőben együtt 
védhetjük otthonainkat, hisz mindenki érdeke, hogy ne tudja-
nak elszaporodni!

Néhány információ a patkányokról és viselkedésükről
Már három hónapos életkorukban ivarérettek. Vemhessége 

mindössze három hét, s egy nőstény házi patkány évente 2-4, a 
vándorpatkány 3-7 alkalommal ellik 10-körüli utódot (a szélső-
érték akár 20 is lehet). 40-70 új egyed/év!

Magatartásuk territoriális, vagyis a kisebb-nagyobb csoport (álta-
lában a 15-30 egyedből álló család) saját területét megjelöli és védi. 
A házi patkány inkább a föld feletti terüle teket (szemétkupacok, 

farakások, trágya, ólak, falba fúrt üregek, kamrák, padlások, 
stb.), míg a vándorpatkány a szennyezettebb, föld alatti 

„élettereket” részesíti előnyben (kanálisok, szenny-
víz-csatornák, trágyaaknák, pincék, stb.).

Az idegen táplálékkal szemben bizalmatla-
nok (így kezdetben a csalétekkel szemben is).

Ragaszkodnak a megszokott dolgaikhoz 
(búvóhelyükhöz, és szagjelzéseikkel ellátott 
útvonalaikhoz). Ha ezekre az útvonalakra 
helyezik ki a csapdákat, vagy a mérget, ak-

kor jó esély van az ellenük való küzdelemben. 
Ez azonban nem ennyire egyszerű, mivel a pat-

kány gyanakvó, igen óvatos állat.
Csak olyan méreg eredményes, ami nagyon lassan fejti ki mér-

gező hatását, mert csak így van esély arra, hogy több példány is 
egyen a méregből. 

Jó szolgálatot tesznek a pépes („fi lteres”) rágcsáló irtó szerek, 
mert ezeket a patkány gyakran a fészkébe viszi az utódai számára.

Nem elhanyagolható kártétel, hogy rongálják az épületeket, 
azok falaiban lyukakat, járatokat fúrnak, megrágják a faszerkeze-
teket, a vezetékeket, a szigetelést, a berendezési tárgyakat.
(forrás: http://daam.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=1076397)

Bazsó Tiborné

Az utóbbi hónapokban környékünkön elszaporodtak a patkányok

városszerte sokasodik a patkányok jelenléte.
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őket, ha mind fi gyelünk a por-
tánkra, rendben tartjuk, illetve 
ha védekezünk ellenük csapdák-
kal és mérgekkel. Mivel viszony-
lag sok macska és kutya van környe-
zetünkben a kihelyezett mérgekkel óvatosan 
kell bánnunk! Kedvenceinkre is veszélyt jelent-
hetnek, akár pusztulásukhoz is vezethet. Az 
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lyező dobozokat lehet vásárol-
ni jó áron, amik biztonságosak 
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Előnevelt  

csirke kapható!



Ne fáradozzon a konyhában!
Rendeljen a mesterszakácstól:
100% házi készítésű pizzák, hamburgerek. 
Friss olasz tészták. Családi tálak, chiken 
box-ok. Különleges desszertek

Kibővült étlappal várjuk kedves 
vendégeinket
facebook: www.facebook.com/izorgia 
Étlapunkat és folyamatos akciókat 
keresd a facebook oldalunkon.

Várom kedves vendégeim!
Bundik Szilveszter, mesterszakács

KISTARCSA, EPERJESI ÚT 28.

ÍZORGIA PIZZÉRIA&ÉTELBÁR

Házhoz szállítás: 

06-70-383-4497, 06-30-970-2569 

Kistarcsa, Nagytarcsa, Kerepes, Szilasliget, 

XVI. kerület-Csömör, Cinkota
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A feltüntetett kezdőár és az ajánlat 2014. március 1-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig, kizárólag a Renault Crédit Prémium pénzügyi lízingkonstrukcióval megrendelt gépjárművek esetén 
érvényes. A Renault Crédit Prémium finanszírozási ajánlat változó kamatozású, forintalapú konstrukció, minimum önerő 23%, maximális futamidő 84 hónap, mely egyedi hitelképesség-vizsgálat 
függvényében érvényes. A THM értéke (12,03%–38,75%) nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A Renault Crédit finanszírozást az Unicredit Leasing Zrt. biztosítja. Árfolyam: 307 HUF/EUR 
(2014.01.30.). A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. *A garancia 5 év vagy 
100 000 km, a kettő közül a korábban elért érték erejéig. A garancia pontos részleteit a „Renault Jótállási Feltételek” tartalmazza. A feltüntetett ár tartalmazza a regisztrációs adót és az áfát. Fluence 
vegyes fogyasztás l/100 km: 4,4 – 6,8; CO2-kibocsátás g/km: 114 – 155. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás, illetve CO2-kibocsátás a mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredményei. 
A képen látható autó illusztráció! Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, részletek márkakereskedésünkben!

• GAZDAG FELSZERELTSÉG • ELEGÁNS KÜLSŐ • TÁGAS BELSŐ
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www.bekesi.hu

BÉKÉSI-FÓT KFT.
2151 FÓT, MÓRICZ ZS. ÚT 40., TEL.: 06 27 358 270  •  2100 GÖDÖLLŐ, DÓZSA GY. ÚT 164., TEL.: 06 28 52 52 52

a RENAULT 
ajánlásával

REN Fluence Print 2014 FEBR 186x130 Bekesi.indd   1 2/28/14   3:24 PM
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R.H.Dental
Fogorvosi rendelôk és

Fogtechnikai laboratórium
Kistarcsa, Árpád vezér u. – Szt. László u. sarok

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

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

Várjuk kedves pacienseinket
fogorvosi rendelônkben!

Extra minôségû fogpótlások 
kedvezô áron (cirkon hidak).
Konzerváló fogászat és felnôtt 

fogszabályozás.

Akciós áron cirkon hidak 
és implantációk!

Kistarcsai 
privát rendelésünk:

Hétfô és szerda: 
16–20 Dr. Répay Klára

Szerda 9–14 és péntek 14–20 
Dr. Farczádi Tímea

• vizsgáztatás
• klíma töltés,
•  hivatalos Bosch szak-

műhely

• 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

3D computeres futóműállító 
technológia

Kohajda Péter húsfeldolgozója
Kistarcsa, Nagytarcsai u. 3., 

+36-30-402-59-61, +36-30-308-0559

KÉTHETENTE FRISS VÁGÁS! 
Kistarcsai és környékbeli ízek, mesterséges adalékanyagoktól 
és tartósítószerektől mentes termékek!

Friss hús értékesítés  
minden második héten:  

A következő vágás: 
2014. április 4-én pénteken 12-18-ig 

április 5-én szombaton 8-12-ig 
április 18-án pénteken 12-18-ig 
április 19-én szombaton 8-12-ig 

Füstölt áru minden hétvégén!  
pénteken 12-18-ig, szombaton 8-12-ig

…alaptól a tetőig

Minden, ami építőanyag…

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

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

HASÍTOTT TÜZIFA FOLYAMATOSAN KAPHATÓ!
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Tavaszi veszettség oltási és 
kutya-macska ivartalanítási 

 
Veszettség oltás az összevezetéses eboltás árán 2013. április 1-30-ig: 
Kutya veszettség 5.500,- Ft helyett csak 4.200,- Ft +kötelező féreghajtás 

300,- Ft/10 kg vesz.+kombinált 9.500,- Ft helyett csak 8.400,- Ft 

Macska 
veszettség 5.500,- Ft helyett csak 4.200,- Ft  
vesz.+kombinált 8.500,- Ft helyett csak 6.900,- Ft  
vesz.+komb+leucosis 11.500,- Ft helyett csak 9.900,- Ft  

 
10%-os kedvezménnyel ivartalaníttathatja kedvencét 2013. április 1-30-ig: 
 

testsúly (munkadíj 
teljes ár) 

akciós munkadíj 
10% 

kedvezménnyel+ 
altatás + gallér= 

akciós 
ivartalanítás 

összesen: 
kandúr macska  9.500,- 8.500,- ingyen Ø 8.500,- 
nőstény macska  16.000,- 14.400,- ingyen 800,- 15.200,- 

kan kutya 

  0-10 kg 18.000,- 16.200,- 6.000,- 1.600,- 23.800,- 
10-20 kg 18.000,- 16.200,- 7.000,- 1.600,- 24.800,- 
20-30 kg 18.000,- 16.200,- 8.000,- 1.600,- 25.800,- 
30-40 kg 18.000,- 16.200,- 9.000,- 1.600,- 26.800,- 
40-50 kg 18.000,- 16.200,- 10.000,- 1.600,- 27.800,- 

nőstény kutya 

  0-10 kg 23.000,- 20.700,- 6.000,- 1.600,- 28.300,- 
10-20 kg 23.000,- 20.700,- 7.000,- 1.600,- 29.300,- 
20-30 kg 23.000,- 20.700,- 8.000,- 1.600,- 30.300,- 
30-40 kg 23.000,- 20.700,- 9.000,- 1.600,- 31.300,- 
40-50 kg 23.000,- 20.700,- 10.000,- 1.600,- 32.300,- 

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

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 hőszigetelő 
rendszer

br. 2510 Ft/m²

www.hosziget.hu www.hoszigeteles.eu
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Kistarcsai cégek, vállalkozások figyelmébe!

Kistarcsán és környékén a kiszállás ingyenes!

Ne vegyen, BÉRELJEN!
Ôrizze meg likviditását, bízza a

beruházást az…

Nyomtató szerviz

Új és felújított nyomtatók és multifunkciós készülékek 

Értékesités • Kellékanyagok • Szerviz • Bérlet • Irodatechnika

az árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák

Atiss-Brothers Kft.
E-mail: info@atiss.hu, Tel: 0628/472-173, 
mobil: 0630/9417-137

• Nyomtatás / másolás/ faxolás 
22 oldal/perces sebességgel 

• Kétoldalas dokumentumok 
• Dokumentumadagoló
• Kiemelkedô, 1200 dpi nyomtatási 

felbontás 
• Asztali mûködés - kiváló választás 

kisvállalkozások számára 
• Környezetbarát, nincs 

bemelegedési idô

…re!

*Canon iR1022
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Miért éri ez meg Önnek?
Költségeket takaríthat meg
Csökkentheti adóterheit
A bérleti díj 100%-ban elszámolható
Gépparkfejlesztés beruházás nélkül
Rugalmas és gyors online ügyintézés
Mindig a legmagasabb technikai színvonal

ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNNEK IS!!! 
Vannak Önnek vagy családjának olyan 
lakással kapcsolatos tervei, amik még 
nem valósultak meg?
• Megnőttek a gyermekek, bővíteni 
szükséges?
• Sok a rezsi, korszerűsíteni 
akar?
• Felújításban gondolkodik, mert már „ ráfér a 
házra„?
• Meglévő lakáshitelét szívesen rövidítené ?
• Vagy egyszerűen csak gondoskodni akar gyer-
mekei jövőjéről.

Mindehhez igénybe veheti az Államkincstár 30%-os 
támogatását, amennyiben van megtakarítási szándé-
ka! Legyen Önnek is Lakástakarék számlája! 
Tervezze meg saját és családja jövőjét, hogy a lakásá-
hoz kapcsolódó váratlan kiadások ne küldjék padlóra!! 
Használja ki az állam 30%-os, vissza nem térítendő 
támogatását, hogy otthona valódi otthonná váljon!

Ingyenes, személyes tájékoztatásért hívjon!
Tóth Katalin

( OTP-Partner )
06/20/3433-838
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Kistarcsai Édességnap újra 
a Szekeres Parkban!

2014. április 26.
Nevezés: 06 70 332 7738, e-mailben: info@szekerespark.hu 

vagy személyesen a Magyaros Konyhában 
Egész napos gyermekprogramok

Este rock&roll
A BEVÉTELLEL  A SIMÁNDY 

ISKOLÁT TÁMOGATJUK – 
FOGJUNK ÖSSZE!

Nevezz te is süteménnyel!
(Bővebben a 13. oldalon!)

JÖN, JÖN, JÖN!!!


