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2014. október 9. Németh Tihamér: Orgona, a hangszerek királynője 
2014. október 16. Oravecz Gábor: Hajózás
2014. október 23. Gacsály Ádám: Internálótábor Kistarcsán
2014. október 30. Somfai Kara Dávid: Indiánok között
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

Október 02. 09. Idősek világnapja 16.00-20.00
Október 18. KIKE Nemzeti Est
Október 19. Bababörze: használt gyerekruha-és játék vásár 9.00-13.00
Október 23. Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére ünnepi 
műsor 10.00-tól
Október 26. Mazsola és Tádé gyermek előadás

Civil-ház:
Október 09. Kerekítő 9.30-10.15
Október 11. Pannónia Néptáncegyüttes Zsibongó 10.00-12.00
Október 16. Kerekítő 9.30-10.15
Október 30. Kerekítő 9.30-10.15

Búcsú tér
Október 05. Búcsú

További információ: Szilárdi László 06-28-507-147

Az önkormányzati 
adóhatóság 

tájékoztatása
Felhívjuk adózóink figyel-
mét, hogy a gépjárműadó és a 
helyi adó (telekadó, iparűzési 
adó) 2014. II. félévi kötelezett-
ségek befizetési határideje 
2014. szeptember 15-én lejárt.

Kérjük adóhátralékkal ren-
delkező adózóinkat az elma-
radt befizetési kötelezettsé-
gek soron kívüli teljesítésére 
a jogkövetkezmények, vala-
mint a végrehajtási eljárás el-
kerülése érdekében.

Tájékoztatjuk az érintette-
ket, hogy a jogszabályi elő-
írások alapján az adócsoport 
munkatársai rendszeresen 
ellenőrzik az adókötelezett-
ségek teljesítését. 

Az adóhátralékkal rendel-
kező adózók esetében végre-
hajtási eljárást folytatnak a 
befizetés teljesítésének elma-
radása miatt. A végrehajtási 
eljárás keretében munkabér- 
és egyéb járandóságból való 
letiltás kezdeményezésére, 
hatósági átutalási megbí-
zás kibocsátására, az állami 
adóhatóság megkeresésére, 
a gépjármű lefoglalására il-
letve kivonására kerül sor. 
A jelentős adótartozást fel-
halmozók esetében ingatlan 
jelzálogjog, végrehajtási jog 
bejegyzése is történik. 
Adókötelezettségekkel kap-
csolatosan az adócsoport 
munkatársai félfogadási idő-
ben (hétfőn: 8 órától - 18 órá-
ig, szerdán: 8 órától - 16 óráig) 
tudnak felvilágosítást adni.
Kistarcsa, 2014. szeptember 23.

Kistarcsa Város Polgármesteri 
Hivatal

Adócsoport

Országos kazáncsere program
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közzétette a fűtéskorszerűsí-
tés, kazáncsere támogatására korábban beharangozott pályázatot 
lakossági fogyasztók részére. A pályázati felhívás az alábbi linken 
érhető el: www.emi.hu 
Csak azon lakóépületek energetikai korszerűsítésére lehet pályá-
zatot benyújtani, melyek 2006. december 31-én jogerős használatba 
vételi engedéllyel rendelkeztek.
Országos hűtő-, fagyasztócsere program – csak nyugdíjasoknak, 
nagycsaládosoknak
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ugyancsak közzétette a ház-
tartási nagygépek (hűtő- és fagyasztó) cseréjének támogatására 
korábban beharangozott pályázatot lakossági fogyasztók részére.
A pályázati felhívás az alábbi linken érhető el: www.emi.hu 
A pályázat keretében nyugdíjas és nagycsaládos magánszemélyek 
állami támogatással csökkentett vételáron jogosultak új háztartási 
nagygép (hűtő/fagyasztógép) beszerzésére.

Szervezési Iroda

Ünnepélyes  alapkőletétel
Kistarcsa leendő  tornacsar-
nokának alapkövét szeptem-
ber 16-án  délután helyezték 
el a Simándy József Általá-
nos Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola udvarán. Az 
eseményt rövid kis műsor 
előzte meg, ahol játszott a 
zeneiskola fúvószenekara, 
hallhattunk egy verset Ko-
nyári Boglárka 3/d. osztá-
lyos tanuló előadásában és 
egy trombitaszólót Druzsin 
Benedektől. Solymosi Sán-
dor beszéde után elhelyez-
ték az alapkőben az időkap-
szulát, amiben az esemény 
meghívója, a tornacsarnok 

alaprajza és a legutolsó Kistarcsai Híradó került. Varga Árpád 
márvány fedlapját Solymosi Sándor polgármester, ifj. Juhász 
István alpolgármester és az iskola diákönkormányzatának el-
nöke, Gróf Domonkos malterozta a helyére.

Átadták a játszóteret
Szeptember 12-én ünnepélyesen átadták a Simándy-Lőcsei utca 
sarkán a játszóteret. A Simándyligetben található játszótér a kis-
gyermekeknek és 
a szüleiknek jelent 
kulturált közössé-
gi teret. Az átadó 
ünnepségen jelen 
volt Solymosi Sán-
dor polgármester, 
és a képviselő-tes-
tület tagjai.

Városüzemeltetési 
Iroda

Kihelyezték a napele-
meket az önkormányzat 

intézményeire
A lapos tetős épületeken tartó 
állványokra, a sátortetős épüle-
teken a cserepezés fölé helyezték 
el a paneleket. Az intézménye-
ink közül a Gesztenyés Óvoda, a 
Simándy József Általános Iskola, 
az Egészségház és a Polgármes-
teri Hivatal épületeire szereltek 
napelemeket. A megújuló ener-
giát felhasználó mini erőművek 
nagyban hozzájárulnak az intéz-
mények elektromos energiával 
történő ellátásához. Ez az - in-
gyen - energia az önkormányzat 
fenntartási költségeit is csökkenti 
a jövőben. A beruházás 100%-os 
pályázati forrásból valósult meg. 

Városüzemeltetési Iroda

Mammográfiás 
szűrővizsgálat

A Kistarcsán lakó 45-65 éves 
nők, akik utolsó mammográ-
fiás vizsgálata óta eltelt 2 év, 

meghívólevelet kapnak, amin 
szerepel, hogy mikor várják 

őket a  
Flór Ferenc Kórházban  

(tel.: 06 (28) 507-126) 
vizsgálatra. 

Vegyen részt Ön is a mammo-
gráfiás szűrővizsgálaton!

Időpontja:  
2014. szeptember 27. - október 4.

A szűrővizsgálat ingyenes. 
Információ: 

Budapest Főváros Kormány-
hivatala  

Népegészségügyi Szakigaz-
gatási Szerve 

tel.: 06 (1) 465-3823 
A lehetőség adott! Éljen vele! 
A korai stádiumban felismert 
melldaganatok gyógyíthatók!
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Gyors intézkedés a kórházi HÉV 
aluljáróval kapcsolatban

A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház előtti HÉV-megállóhoz tartozó 
aluljáró nem Kistarcsa Város Önkormányzatának a tulajdona, az a 
Magyar Állam, valamint a BKV Zrt. tulajdonában lévő ingatlano-
kon helyezkedik el, így nem tartozik a települési önkormányzat ál-
tal kezelendő közterületek közé.
Az aluljáróval, annak szemetes, szennyezett voltával kapcsolatban 
számos lakossági bejelentés érkezik az önkormányzathoz. Annak 
ellenére, hogy a létesítmény elhelyezkedése magánterületeket érint, 
az önkormányzat megbízásából a KIVÜ Kft. takarítja a létesítményt, 
és már több alkalommal hárított el balesetveszélyes helyzetet (pl. a 
lejáró aljában lévő csapadékvíz-elvezetőről ellopták a fedő rácsot, 
így azt pótolni kellett).
Sajnos az érintett ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, valamint 
használatában érintett szervezetek képviselői elzárkóztak az alu-
járó üzemeltetési feladatainak (karbantartás, tisztítás) vállalásától. 
Mivel a megoldás tárgyalásos úton láthatóan nem fog megszületni, 
ezért a Közlekedési Hatósághoz fordultunk, kérve az intézkedésü-
ket a további baleset-
veszélyes helyzetek 
(gyalogos közleke-
dés a HÉV síneken) 
megakadályozása, 
és az aluljáró tulaj-
donosi/kezelői vi-
szonyainak rendezé-
se érdekében.
Az önkormányzat 
képviselő-testülete 
a szeptember 10-én 
megtartott rendkí-
vüli ülésen döntött 
az aluljáróban feltö-
rő talajvízről. Első 
körben az aluljáró 
mélypontján egy 
emelt, lépőrácsos 
szintet hoznak létre, 
ami alatt a feljövő ta-
lajvíz el tud szikkadni. Így a jogi helyzet tisztázásáig sem kell többet 
a koszos vízben gyalogolni. A lépőrács elkészülte körülbelül 2014. 
október 5. körül várható. Addig is az utazóközönség türelmét kérjük 
(mások helyett is). A testület döntött arról is, hogy az önkormányzat 
ügyvédje indítsa el a jogi helyzet tisztázását, immár sokadik alka-
lommal. Az önkormányzat a tulajdonosok feladatai tisztázása után 
hajlandó az üzemeltetésről tárgyalni, de a tulajdonjogot nem hajlan-
dó átvenni. Ennek az az oka, hogy az aluljáró szigetelése, felújítása 
a mélyépítési kategória miatt (főút, sínek) százmilliós nagyságrendű 
feladat. Ezt nem szabad Kistarcsa polgárainak adóforintjaiból fi-
nanszírozni, ezt jogi úton a tulajdonosoktól (BKV, Magyar Állam/
GYEMSZI) kell kikényszeríteni!!!

A gödöllői ÁNTSZ eljárást 
kezdeményezett a kórházi HÉV 

aluljáró tulajdonosaival szemben
Solymosi Sándor polgármester az ÁNTSZ-
hez és a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz 
fordult, kérve az intézkedésüket a további 
balesetveszélyes helyzetek (gyalogos köz-
lekedés a HÉV síneken) megakadályozása, 
és az aluljáró tulajdonosi/kezelői viszonya-
inak rendezése érdekében. Először a járási 
ÁNTSZ válaszolt abban a formában, hogy 
az aluljáró takarításával kapcsolatban a tu-
lajdonosok (BKV/BKK, ill. Magyar Állam/
GYEMSZI)  felé eljárást kezdeményezett.
Ez persze még csak a kezdet és nem a megol-
dás, de hosszú idő után legalább elindult egy 
hatósági eljárás a takarítás ügyében. 

Ünnepi megemlékezés október 23-án 

Kistarcsa Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja a város lakosságát az 1956-os 

forradalom évfordulójának megemlékezésére.

Ünnepi program:
10.00 órakor koszorúzás a volt internálótábor falán 

elhelyezett emléktáblánál.

EMLÉKFALNÁL
Himnusz 

Simándy József Általános Iskola fúvós zenekara
Vers

Koszorúzás 

MEGEMLÉKEZŐ MŰSOR A CSIGAHÁZBAN
Vers 

Ünnepi beszéd
Irodalmi játék

Szózat
Simándy József Általános Iskola fúvós zenekara

Közmeghallgatás
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2014. november 6-án (csütörtökön) 18.00 órától 20.00 óráig 
közmeghallgatást tart a Csigaházban (2143 Kistarcsa, Deák F. u. 1.),

A KSH Európai lakossági 
egészség felmérése

A Központi Statisztikai Hivatal a KSH Elnöke által engedélyezett 
2014. évi adatgyűjtési program szerint önkéntes adatszolgáltatáson 
alapuló felmérést hajt végre.
Az Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2014) ötévenkénti vég-
rehajtását az Európai Parlament és Tanács 1338/2008/EK rendelete írja 
elő az Európai Unió tagállamai számára. A nemzetközi összehason-
lítást is lehetővé tévő adatfelvétel Magyarországon 2014. szeptember 
15-től december 15-ig tart, célja a lakosság egészségi állapotának, 
életmódjának és az egészségügyi szolgáltatásokkal való elégedett-
ségének vizsgálata. Ezek az információk - az uniós adatszolgáltatási 
kötelezettségünk teljesítésén túl - hozzájárulhatnak az egészségpoli-
tikai intézkedések meghozatalához és az egészségügyi ellátórendszer 
minőségének javításához.
A válaszadó személyeket, az ország 532 településéről összesen 9479 
főt, véletlen mintavétellel választották ki. A felvételben résztvevők 
névre szóló értesítő levelet kapnak, majd a KSH összeírója a fent jel-
zett időszakban felkeresi őket. Az adatgyűjtést végrehajtó kérdezők 
hivatalos igazolvánnyal rendelkeznek.
Információkérés, kapcsolatfelvétel:
Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2014)
Honlap    www.ksh.hu/elef, e-mail cím: elef@ksh.hu,
telefonszám    06-1-345-6676 (H-Cs: 8-16 óra; P: 8-14 óra)
Az adatokat bizalmasan kezelik, kizárólag statisztikai célra, össze-
sítve, egyedi azonosítás lehetőségét kizáróan használják fel, pontosan 
követve a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény, valamint az In-
formációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény előírásait.
A felmérésből származó összesített eredmények a nyilvánosság szá-
mára is hozzáférhetővé válnak, az első adatközlésekre várhatóan 2015 
tavaszán kerül sor.
Az együttműködők értékes válaszait apró ajándékkal köszönik meg.

ÜNNEPI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS 

Eredeti időpont:  Ünnep miatti szállítási időpont: 
2014. október 23. csütörtök 2014. október 22. szerda
2014. október 24. pénteki napon nincs időpontváltozás az érintett 
területeken, így ezen a  napon lesz hulladékszállítás.
Kérjük, hogy az érintett területeken a meghatározott napokon reggel 
7.00 óráig szíveskedjenek kihelyezni a hulladékgyűjtő edényeket.
Köszönjük megértő együttműködésüket!
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A ciklus elején kevesebb bizottság kezdte 
meg a munkát Kistarcsán. Úgy tűnik ez 
jó döntés volt, mert nem ap-
rózódott el a testület, polgár-
mester úr is így látja? Hogyan 
értékeli a testület munkáját 
az elmúlt 4 évben?
Tudatos volt ez a döntés, szink-
ronban a kormány döntésével, 
miszerint a kevesebb létszámú 
parlament is hatékony lehet. 
Önkormányzati szinten a ki-
sebb létszámú testület miatt 
csökkenteni kellett a bizottsá-
gok és a bizottsági tagok szá-
mát is. Önkormányzat számára 
egyetlen egy bizottság működ-
tetése a kötelező – a Pénzügyi 
Bizottságé, amit mi több funk-
cióval is felruháztunk, így 
a teljes neve Pénzügyi, Jogi, 
Településfejlesztési, Pályázat-
kezelő, valamint Vagyonnyi-
latkozatokat és Összeférhetet-
lenségeket Kezelő Bizottság 
lett. Súlyának megfelelően 
több saját döntési jogkört is 
kapott meghatározott érték-
határig. Így a testületnek már 
könnyebb dolga volt. Mind a 
három bizottságunk összevont 
bizottságként, zökkenőmente-
sen tette a dolgát, így a Közok-
tatási, Közművelődési és Sport 
Bizottság és az Egészségügyi 
és Szociális Bizottság is. 
Büszke vagyok arra, hogy egy személyes-
kedésektől mentes, aktív, Kistarcsa ügye-
iért elkötelezett testületet vezethettem. 
Munkánkra a szervezettség és a hatékony-
ság volt jellemző. A napirendek elsöprő 
többségénél szinte egyhangú döntések szü-
lettek. Ezúton köszönöm minden képvise-
lőnek, hogy kezdettől fogva partner volt a 
tevékeny és eredményes munkavégzésben. 
Külön kiemelem, hogy megvolt a bátorság 
ebben a testületben ahhoz, hogy évek vagy 
évtizedek óta vajúdó ügyeket lezárjunk. 
 
A mostani ciklusban lendületes fejlődést 
láthattunk a városban. A gazdasági vál-
ság ellenére saját forrásból több beruhá-
zást sikerült megvalósítani és jelentős 

vagyongyarapodás is történt.  Hogyan 
tudták ezt elérni?

Egyszerű a válasz, igyekeztünk jól gazdál-
kodni. Persze történt némi szerkezetátala-
kítás is, amit részben a körülmények dik-
táltak, másrészt a mi elgondolásainknak is 
próbáltunk teret adni. A mérlegünk elég 
szépen alakult, hiszen az induló 210 mil-
lió forintos tőkéhez képest az elmúlt négy 
évben sikerült 1 milliárd 400 millió forint 
értékű beruházást elvégeznünk. 

Sok pályázatot adtak be, aminek meg is 
lett az eredménye!
Örömmel mondhatom, hogy nagyon jól 
állunk: csak, hogy a legutóbbit említsem, 
nyertek az energia hatékonysági pályá-
zataink. Az egyik pályázat segítségével 
a Gesztenyés Óvoda, a Polgármesteri Hi-

vatal és az Egészségház tetejére, a másik 
pályázatból a Simándy József Általános 

Iskola épületére szereltettünk 
fel napelemet. A napelemek 
nem meleg vizet, hanem ára-
mot termelnek. A 100%-ban 
támogatott pályázatok érté-
ke bruttó 48, illetve 50 millió 
forint. Ezek a napelemek az 
elektromos energia felhaszná-
lás 90%-át válthatják ki, tehát 
jelentős költséget tudunk vele 
megtakarítani a működtetés 
területén. Az EU-s pályázati 
beruházások közül minden-
képpen ki kell emelni a Tölgy-
fa Óvoda bővítését, ami 172 
millió forintba került, ebből az 
Önkormányzatra 50 millió fo-
rint költség hárult. A Csigaház 
felújítására saját keretünkből 
36 millió forintot költöttünk, 
és ugyancsak önerős beruhá-
zás volt az iskola felújítása is, 
amire 60 millió forintot fordí-
tottunk.

A sportberuházások közé tar-
tozik az új, C típusú tornaterem 
megépítése. Többek között lob-
biztunk az Emberi Erőforrások 
Minisztériumánál is, aminek 
eredménye, hogy szeptember 
16-án ünnepélyesen elhelyez-
hettük a tornaterem alapkövét.  

Pályázati pénzt nyertünk kulturális ren-
dezvényeinkre is. A testvérvárosi kap-
csolatok erősödését szolgálta az „Európa 
a polgárokért” pályázat, melynek kereté-
ben nyert 25 ezer euró támogatást a 2014. 
május 16-18. között megtartott Kistarcsai 
Napokon használtuk fel.  Vendégül lát-
hattuk testvérvárosaink, Torja, Belusa és 
Radomysl nad Sanem önkormányzati kül-
döttségeit, valamint a horvátországi Szent-
lászló település kulturális küldöttségét is.

Persze nemcsak uniós, hanem más forrás-
ból eredő támogatásokra is pályáztunk. 
Ilyen például az Országos Hulladékgaz-
dálkodási Ügynökség iparfejlesztési pá-
lyázata, ahol nettó 75 millió forintot nyer-

Fejlődő kisváros

„Büszke vagyok arra, hogy egy aktív, Kistarcsa 
ügyeiért elkötelezett testületet vezethettem.”

Interjú Solymosi Sándor polgármesterrel
A Fidesz listavezetőjeként 2002-ben került be a képviselő-testületbe, négy évig a Sport Bizottság elnöke volt, 2006-ban a Fidesz 
csapat tagjaként ismét megválasztották képviselőnek, majd alpolgármesternek. Ebben a ciklusban az időközi választásokig (2008-
ig) volt a testület tagja. 2006-tól 2010-ig a Pest Megyei Közgyűlés Ifjúsági és Sport Bizottságának volt az elnöke, 2010-től 2014-ig a 
Területfejlesztési Bizottság tagja.  A legutóbbi választáson, 2010-ben fölényesen nyerte meg a polgármester választást, a 4. számú 
körzetben pedig a képviselő választást. Vezetése alatt 1,4 milliárd forint értékű beruházás valósult meg.



KISTARCSAI HÍRADÓ  INTERJÚ 5

tünk, melyből a KIVÜ Kft. két speciális 
járművet vásárolt, egy hulladékszállító-és 
egy önrakodós platós teherautót. Az Ön-
kormányzat Újhartyánnal közösen nyert 
az ASP pályázaton, melynek keretein belül 
14 millió forintot költhetünk a Polgármes-
teri Hivatal informatikai fejlesztésére, ASP 
központhoz való csatlakozására.

A nem konszolidált önkormányzatoknak 
biztosított keretre benyújtottuk 200 mil-
lió forintos igényünket, melyet várhatóan 
2015-ben megkap a város. Mivel ezt az ösz-
szeget csak út- és közmű beruházásokra 
lehet felhasználni, ebből a keretből további 
útépítéseket, felújításokat, járdaépítéseket 
valósítunk majd meg. Augusztus 20-án 
adtuk át a Csigaház előtti téren a Szent 
Imre szobor és az Alapszolgáltatási Köz-
pont között kialakított új közösségi teret, 
Kistarcsa első szökőkútjával és az extrém 
kerékpárpályával.  

Ne feledkezzünk meg a legnagyobb 
projektünkről, az ivóvízminőség-javí-
tó programról, amit Kerepessel közösen 
valósítunk meg. Ennek a projektnek az 
előkészítési munkái még 2010-ben kez-
dődtek el. Jelenleg az egy milliárdot is 
meghaladó beruházás kivitelezése ütem-
tervnek megfelelően, gördülékenyen zaj-
lik, a lakosság számára kissé kellemetlen 
szakasza hamarosan lezárul.  

Visszatekintve hogyan értékeli az okta-
tás kérdését?
2013 óta a Simándy József Általános Is-
kolának nem fenntartói, csak működtetői 
vagyunk. Igyekeztünk pénzügyi kerete-
inkhez képest a lehető legtöbb fejlesztést 
végrehajtani. Nyílászárókat cseréltünk, 
tetőt javítottunk, kicseréltük a kazáno-
kat, korszerű, új energiatakarékos kazá-
nokra. Az MLSZ-szel közösen műfüves 
pályát építtettünk a gyerekeknek. Meg-
terveztettük a tornatermet, melynek át-
adása várhatóan 2015. szeptember 1-jéig 
megtörténik. Ezen kívül napelemeket he-
lyeztünk el, hogy csökkentsük az energia 
költségeket. Az iskola jobb megközelít-

hetősége érdekében járdát építettünk és 
egyirányúsítottuk az Ifjúság tér forgal-
mát. 
Az óvodában a megnövekedett gyermek-
létszám miatt újabb csoportszobákat kel-
lett kialakítani, ezt a Tölgyfa Óvodában 
az épület teljes felújításával kapcsoltuk 
össze. A Gesztenyés Óvodában önerő-
ből elkezdtük a nyílászárók cseréjét és 
pótlását, új csoportszobát hoztunk létre, 
valamint mintegy 6000 nm-rel bővült az 
udvar. Ezt a területet a Pest Megyei Ön-
kormányzattól vásároltuk meg. Így bő-
vült a gyermekek mozgástere és újabb 
parkolóhelyeket tudtunk kialakítani. 
A környéken felújítjuk az aszfaltjárdát. 
Összefoglalva: igyekeztünk minél jobb 
feltételeket teremteni az oktatás számára.

A helyi vállalkozókkal sikerült-e meg-
találni az összhangot?  
Szerintem példaértékű az együttműködés. 
Erre garancia volt Juhász István személye, 
aki a Pénzügyi Bizottság és a Vállalkozók 
Baráti Körének elnöke is egyben. Nagyon 
sok vállalkozót sikerült az egyesületen 
keresztül bevonni a város életébe. Az is 
örvendetes, hogy a nagyobb beruházások-
nál alvállalkozóként számos kistarcsai cég 
kapott lehetőséget. Több olyan rendezvé-
nyük is volt és lesz – virágosítás, Mindenki 
karácsonya, jótékonysági Erzsébet-Katalin 
bál – amit részben ők támogatnak. Adako-
zásukból valósult meg a templom előtti tér 
rendezése, a díszvilágítás, az uszoda előtti 
téren a padok kihelyezése.

Kistarcsa az elmúlt négy évben a térség 
egyik gasztrokulturális központjává 
fejlődött. Miért gondolta a polgármester 
úr, hogy ezt felvállalja a régióban?
A Kistarcsai Napok mellett most már 
büszkén felvállalhatjuk a Böllérfesztivált 
és a Kakasfőző fesztivált is. Nem vélet-
len egyik program megszervezése sem. 
A böllérfesztivállal a disznóvágás hagyo-
mányait elevenítjük fel, ez Kistarcsán is 
még elevenen él. A Kakasfőző fesztivál at-
tól népszerű, hogy címerállatunk a kakas, 
ezért könnyen azonosultak vele az itt élő 

emberek. Ezek a rendezvények arra is al-
kalmasak, hogy összehozza a település la-
kóit, de az is biztos, hogy a régióban ilyen-
kor egy kicsit ránk figyelnek, beszélnek 
rólunk, ez is növeli a város rangját. Ugyan-
akkor nem mondhattunk le olyan kultu-
rális programok szervezéséről sem, mint 
amilyen Bayer Zsolt és Bán Mór előadói 
estje volt. A rendezvényekhez kapcsolódó 
pályázatokkal kapcsolatban örvendetes 
hír, hogy szicíliai társpályázók lettünk, az 
olaszok partnernek hívtak bennünket egy 
EU-s pályázatban. Ezért a következő Kis-
tarcsai Napokra újabb jelentős támogatást 
kapunk, így még magasabb színvonalú 
rendezvényt bonyolíthat le majd az önkor-
mányzat. Ebben a ciklusban sikerült több 
rendezvényt is népszerűvé tenni. Szintén 
jó hír, hogy a 2015-ös Böllérfesztiválra 25 
ezer eurót nyert a város.

Kistarcsán pezsgő civil élet van, minek 
tulajdonítja ezt Polgármester Úr?
Szerencsére jó néhány meghatározó kul-
turális és sportegyesületünk van, melyek 
futószalagon szállították és szállítják az 
eredményeket. E mögött óriási összefogás 
és megfeszített munka, magas szakmai 
tudás van. Mi igyekeztünk anyagilag és 
egyéb feltételek biztosításával támogat-
ni erőfeszítéseiket. Újdonság volt a TAO 
pályázat, melyet elsősorban a labdarúgók 
és a vízilabdások tudtak kihasználni. 
Ennek a támogatási formának köszön-
hetően összehasonlíthatatlanul jobb fel-
tételeket tudnak biztosítani a működés-
hez ezek az egyesületek, mint korábban. 
Az önkormányzat mindig támogatta a 
sikeresen pályázó egyesületeket, akiket 
így jutalmaztunk erőfeszítéseikért. Meg-
többszöröztük a korábbi évekhez képest 
a kultúrára és a sportra költött pénzeket. 
Nyilvánvaló, hogy a kedvező anyagi kö-
rülmények miatt, számos látványos fej-
lesztés történt mind a kultúrában, mind 
a sportban és ezt az elért kiváló eredmé-
nyek is bizonyítják, melyet ezúton is kö-
szönök a Város nevében.
Polgármester úr, köszönjük az interjút!

PGY

Megújult a Móra utca elején a HÉV átjáró 
védőkorlátja

Jobban látható lesz.
A napokban a Móra 
út elején a HÉV át-
járónál lévő beton 
korlát felújításával 
végeztek. Az útsza-
kasz mentén acél 
szalagkorlát épült, 
veszélyre felhívó vö-
rös szegéllyel, ami a 
gyalogosok biztonsá-
gosabb áthaladását is 
elősegíti.

Városüzemeltetési 
Iroda

Elkészültek a rendőrőrs tervei

Az új rendőrségi épületet 
a magyar állam építi fel a 
Deák Ferenc utcában, a ter-
vek szerint 2015. június 30-ig. 
A rendőrőrs a Belügyminisz-
térium finanszírozásából a 
Pest Megyei Rendfőkapitány-
ság beruházásában valósul 
meg. Az épület a volt interná-

lótábor területén a sárga parancsnoki épület, illetve a Csigaház és 
az Egészségház közé fog beékelődni és a Deák Ferenc utcára nyílik 
a bejárata. Az új létesítmény lehetőséget ad arra, hogy a Kistarcsai 
Rendőrőrs egy korszerűbb épületbe költözzön, ami nagyobb szemé-
lyi állományt képes befogadni. A kivitelezési munkák megkezdése 
2015 első felében várható. 

Városüzemeltetési Iroda
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Idén változtattak a program sorrendjén, 
vagyis először megrendezték a várossá 
avatáshoz kapcsolódó ünnepséget, majd 
utána koszorúzták meg a Simándy szobrot. 
A fél háromkor kezdődött ünnepségen je-
len volt Solymosi Sándor polgármester, ifj. 
Juhász István alpolgármester, Czukkerné 
dr. Pintér Erzsébet jegyző, a képviselő 
testület tagjai, az intézmények, a civil 
szervezetek vezetői, Somlai József díszpol-
gár címzetes apát, nyugdíjas plébános és 
Benkő Pál díszpolgár, vállalkozó. A Him-
nusz eléneklése után (közreműködött a 
Simándy József Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola fúvószenekara) Amb-
rus Orsolya 8./d. osztályos tanuló Herbay 
Gizella: Hazatérés című versét szavalta el. 
Ezután Solymosi Sándor ünnepi beszéde 
következett. A polgármester összefoglalta 

az elmúlt négy év 
legfontosabb tör-
ténéseit. Kiemel-
te a legnagyobb 
beruházásokat, 
kitért a sport-
egyesületek és 
civil szervezetek 
országos és nem-
zetközi sikereire 
és a testvérvá-
rosi kapcsolatok 
jelenőségére. „A 
2014-es esztendő 
elsősorban az út 
és járdaépítések je-
gyében telt. Hosz-
szú ideje vajúdó 

problémákat sikerült megoldani. Elkészült a 
Kölcsey utca kiszélesítése, sikerült összekötni 
a Borostyán utcát a Raktár körúttal, kilométer 
számra építettünk járdát a központi és a legfor-
galmasabb helyeken. Elkészült a járda a Deák 
Ferenc utca egész hosszában, befejeztük a Hu-
nyadi utcai járda megépítését a kórházi HÉV 
megállóig. A közeljövőben kerülnek átadásra 
az Aulich Lajos utcában, a Széchenyi úton, a 
Kápolna utcában, az Árpád vezér utcában a 
megújult járdaszakaszok.”

Az ünnepi beszéd után egy meglepe-
tés műsorszám következett. Dolhai Attila 
Oszvald Marikával operett slágereket éne-
kelt. Ezt követően az ünnepséget kitünte-
tések és a díjak átadásával folytatták.

A képviselő-testület 2014-ben a „Kis-

tarcsai Gyer-
mekekért” díjat 
Gémesi András-
nénak ítélte oda. 
Az indoklásból 
kiderült, hogy 
Erzsike több mint 
három évtizede 
a Városi Óvoda 
elkötelezett óvo-
dapedagóg usa. 
Több generáción 
át segítette a kis-
tarcsai családok 
g y e r m e k e i n e k 
óvodai nevelését.

A „Köz szol-
gálatáért” kitün-
tetést Varga Györgyné - Pannika kapta.  
Jelenleg ő a Hivatal személyzetise, minden 
olyan feladattal, amely az itt dolgozókkal 
kapcsolódik össze. A maga szerény, tar-
tózkodó magatartása segítőkész és felké-
szült kollégát rejt, mind a munkatársai, 
mind a vezetői irányában.

Idén kiadták a „Kistarcsa város 2014. év 
sportolója” címet is, amit Veres Bernadett 
vehetett át. Bernadett a Simándy Általános 
Iskola tanulójaként 2010 nyarán kezdett el 
atlétizálni a KSI-ben, majd 2013 augusztu-
sában átigazolt az UTE-be. 2013-ban a kö-
vetkező kiemelkedő eredményeket érte el:

- Többszörös Budapest és Országos Baj-
nok

- 2013. augusztus és december között az 
UTE-ben a „Legeredményesebb serdülő 
lány kategóriában” emlékszobrot kapott.

- 2014-ben részt vett Veszprémben a 
Nemzetközi Atlétikai Balaton Bajnoksá-
gon, ahol távolugrásban II. helyezést ért el 
és a Budapest bajnokságon 100 m-es futás-
ban szintén II. helyen végzett.

Kitűzött célja a 2020-as olimpián való 
részvétel. Szülei minden támogatást meg-
adnak álmai megvalósításához. Bernadett 
az ünnepséggel egy időben egy versenyen 
szerepelt, ezért a díjat édesanyja vette át.

2014-ben a „Kistarcsa Városért” elismerő 
címet Varga Árpádnak adományozták, aki 
1954-ben Kistarcsán született. Az általános 
iskola elvégzése után műköves tanulónak 
jelentkezett, 1977 óta Gödöllőn él családjá-
val, de szülőfalujától soha nem szakadt el. 
Kistarcsai kötődése, kapcsolatai osztály-

társaival, barátai-
val, vállalkozókkal 
a mai napig élő ma-
radt. Az Internáló 
tábor falán elhelye-
zett emléktábla és a 
Civil-ház falán lévő 
dombormű felújítá-
sa is a nevéhez fű-
ződik. A Simándy 

szobor talapzatának elkészítésében és a 
feliratok vésésében is részt vett. A Nepo-
muki Szent János szobrot fia faragta, a kör-
nyezetében lévő vázákat, padokat családja 
adományozta. A Trianon-emlékmű és a 
kettős-kereszt mészkő talpkövének elké-
szítésében is közreműködött. A Szent Imre 
Szobor felújítása, az I. és II. világháborús 
emlékmű restaurálása és a szökőkút meg-
építése is az ő munkáját dicséri.

A „Kistarcsa Díszpolgára” címet 2014-
ban Dolhai Attila musical énekes kapta. 

Az énekes iskolai tanulmányait 1987-91 
között Kistarcsán végezte. Már fiatalkorá-
ban megmutatkozott zenei tehetsége, így 
szülei beíratták a Gödöllői Állami Zene-
iskolába. Tinédzserként szerepet vállalt 
Kistarcsa március 15-i rendezvényein és 
énekelt a kistarcsai ifjúsági kórusban is. 
Postaforgalmi Szakközépiskolát végzett 
Budapesten, majd a Zsámbéki Tanítóképző 
Főiskolán folytatta tanulmányait ének-hit-
tan szakon. 2000-ben játszott az Elisabeth 
című musicalben a Miskolci Nemzeti Szín-
házban, majd megkapta a Mozart! című 
musical címszerepét és felejthetetlen ala-
kítást nyújtott a Rómeó és Júlia musicalben 
a Budapesti Operettszínházban. 2005-ben 
diplomázott a Színház- és Filmművésze-
ti Egyetemen Kerényi Imre osztályában. 
Megkapta 2006-2007-ben a Gundel Művé-
szeti Díjat és az évad musicalszínésze cí-
met, eMeRTon díjas, 2013-ban Jászai Mari-
díjat kapott. Egy televíziós játékon nyert 
közel egymillió forintot, amit a Gesztenyés 
Óvodának adományozott. A szeretettel és 
odaadással nyújtott műsorait, előadásait 
mindig nagy érdeklődéssel várják Kistar-
csán. 

A díjak átadását követően a jelenlévők 
elénekelték a Szózatot

A kis ünnepséget követő műsorban fel-
lépett Oszvald Marika és Szinetár Dóra. 
A művészeket vastapssal jutalmazta a kö-
zönség. 

P.Gy.

Várossá avatás 9-ik évfordulója
2014-ben „Kistarcsa Város Díszpolgára” címet Dolhai Attilának ítélték oda 

Dolhai Attila díszpolgár

A kép előterében Juhász István és Solymosi Sándor
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A második ciklusa elején szerezte meg 
egyetemi diplomáját. Végzettségét meny-
nyire tudja hasznosítani a munkájában?
Szerintem a munkámban legalább annyi-
ra fontos a gyakorlatban elsa-
játított tudás, mint az egyete-
mi. Az, hogy közgazdaságot, 
jogot, pszichológiát és még 
sok minden mást tanultam 
az egyetemen, ad egy olyan 
alapismeretet, amit utána és 
azóta is igyekszem kiegészí-
teni a munkám során tapasz-
taltakkal. De ugyanakkor je-
lenleg távoktatáson folytatom 
a tanulmányaimat a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen, igaz-
gatásszervező szakon (régi köz-
igazgatási szak), hogy további 
ismeretek megszerzésével még 
hatékonyabban tudjam a város 
és lakóinak érdekeit képviselni. 
És természetesen azért is ezt a 
szakot választottam, mert ez a 
téma érdekel elsősorban, anno 
az ELTE-n is az önkormányzati 
rendszerről írtam az államvizs-
gám. Azért tartom fontos témá-
nak, mert az elmúlt évtizedek-
ben a mindenkori kormányok 
egyre inkább szűkítették az 
önkormányzatok lehetőségeit 
és jogköreit, miközben szerin-
tem ez egy rossz irány. Termé-
szetesen szükség van az erős 
államra, de ugyanakkor szük-
ség van az erős helyi igazgatási 
egységekre is. Egyrészt, van-
nak feladatok, problémák, melyeket legha-
tékonyabban helyben lehet csak kezelni, 
másrészt a demokrácia egyik legfontosabb 
védőbástyái mindig is a helyi vagy területi 
önkormányzatok voltak.

Milyen feladatokat kapott alpolgármes-
terként?
Ezt röviden igen nehéz leírni, hiszen több 
oldalra rúgna a felsorolás, de azért a leg-
jellemzőbbeket megemlíteném. Az egyik 
a beruházások és a hozzájuk fűződő pá-
lyázatok köre. Itt a pályázattal kapcsolatos 
legelső előterjesztéstől, a konkrét kivite-
lezés nyomon követésén, a szalagátvágás 
megszervezéséig igyekszem jelen lenni, 
hogy minden a testületi döntés szerint, az 
itt lakók érdekeinek figyelembevételével 
történjen. Ennek kapcsán említeném még a 
lakossági észrevételek, panaszok kezelését. 
Azért tartom ezt kiemelt területnek, mert 
sokszor egy eltömődött áteresz több fejfá-
jást tud okozni egy utcának, egy lakosnak, 
mint mondjuk egy százmilliós probléma, 

mert a hétköznapjaikat befolyásolja. Fon-
tos, hogy amennyiben tudunk, reagáljunk 
a mindennapi igényekre. Ezzel kapcsolatos 
a városüzemeltetés, mely szintén hozzám 

tartozott. Mint láthatjuk, a különböző te-
rületeket nem lehet egymástól elválasztani, 
összefüggnek. De hozzám tartoztak pél-
dául a behajtási engedélyek, a különböző 
segélyek, sok esetben a kommunikáció, de 
talán az egyik kedvencem a rendezvények 
szervezése volt. Mégpedig azért, mert az 
elmúlt években felfejlesztett, illetve elin-
dított rendezvényekkel, közösségi mun-
kákkal sikerült egy olyan erős, több száz 
főből álló keménymagot összehozni, akik 
bármikor jönnek, segítenek, dolgoznak. 
Ennek eredményeként a rendezvényeink 
színvonalasabbá váltak, immár több ezer 
fő mozdul meg egy-egy alkalommal. Azaz 
kialakult egy olyan szintű összetartás, ami 
eddig nem volt. Ebben rengeteg ember 
munkája van, fel sem tudnám itt sorolni 
mindannyiukat, de köszönöm nekik.

Magyarország egyik legfiatalabb alpol-
gármestereként mire a legbüszkébb?
Hát ez nehéz kérdés, de talán arra, hogy bár 
alig több, mint kétszáz milliós tartalékkal 

vettük át 2010-ben a város vezetését, ehhez 
képest közel 1,2-1,4 millárd forint fejlesztés 
történt, melynek jelentős része EU-s pályá-
zat, ami szintén újdonság, mert az előző 

ciklusokban nem ez volt a jel-
lemző. Sokat tettünk az energe-
tika terén, valamint nyitottunk 
a megújuló energiaforrások felé 
is. És hát ugye ott a Szent Imre 
park, ami szívügyem volt.

A képviselő-testületi üléséken 
az egyik legaktívabb hozzá-
szóló, készül ezekre vagy al-
polgármesterként mindenről 
tud?
Mint főállású alpolgármester, 
egyik fontos feladatom a pol-
gármester, valamint a testület 
munkájának segítése, a képvi-
selők tájékoztatása, a döntések 
végrehajtásának felügyelete. 
Igyekszem minél tájékozottabb 
lenni, hiszen ezt elvárják tőlem.

A választókörzetében mit si-
került az ígéreteiből megvaló-
sítani? 
A legnagyobb falat, az aluljáró 
kiszélesítése bekerült a BKK 
EU-s pályázatába, így végre lát-
juk már a fényt az alagút végén. 
A Deák Ferenc utcában, vala-
mint a központban megépült 
a járda. A Szent Imre park, a 
Csigaház, valamint a környéke 
is megszépült, elköltöztettük 
a városgondnokságot, szilárd 

útburkolatot, vízelvezetést, továbbá járdát 
kapott a Batthyány utca, melynek a felső 
szakaszát teljes mértékben a Lavet Kft. áll-
ta. Folyamatban van a volt internálótábor 
hasznosítása is, ahol könyvtár és emlék-
hely lesz, valamint tavasszal indul belügy-
minisztériumi keretből a rendőrőrs építése. 
Ami bár nem volt a programomban, de 
szerintem városi szinten is igen kedvező fo-
gadtatásra talált, az a Kakasfőző Fesztivál, 
ami harmadik alkalommal lett megrendez-
ve, idén már 22 induló csapattal, így talán 
már egy hagyományról beszélhetünk, ami 
remélem hosszú évek múlva is meg lesz 
tartva.
Végül szeretném megköszönni annak a 
rengeteg embernek - legyen szó képvise-
lőről, hivatali vagy intézményi dolgozóról, 
egyesületről, vállalkozóról, vagy bármelyik 
magánszemélyről-, akik az elmúlt években 
a munkámat, illetve munkánkat támogat-
ták. Hiába a szándék, hiába az ötlet, ha az 
ember mellett nincs ott egy jó csapat, akik 
segítenek azt megvalósítani.

Magyarország egyik legfiatalabb alpolgármestere
Interjú Ifj. Juhász Istvánnal

Ifj. Juhász István a 2008-as időközi választáson a Fidesz jelöltjeként jutott a képviselő-testületbe. A 2010-es választásokon újra a 6. 
számú választókörzetben győzött és ismét őt választották meg alpolgármesternek.

Ifj. Juhász István alpolgármester



ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS KISTARCSAI HÍRADÓ8

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE KITŰZTE

A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK
ÉS POLGÁRMESTEREK

ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT.

A SZAVAZÁS NAPJA:

2014. OKTÓBER 12.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről
2014. augusztus 25-ig kapnak értesítést. 

AJÁNLÁS

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. 
A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár 

2014. szeptember 8-ig ajánlhat jelöltet. 
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

A SZAVAZÁS

A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat. 

Az a választópolgár, aki 2014. június 23-ig tartózkodási helyet létesített, 
és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart, 
átjelentkezéssel a tartózkodási helyén szavazhat. Átjelentkezésre irányuló 

kérelmet 2014. október 10-én 16.00 óráig lehet benyújtani a www.valasztas.hu 
oldalon vagy levélben, illetve személyesen a helyi választási irodában.

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

Nemzeti Választási Iroda

HIRDETMÉNY
A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG KITŰZTE

A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELŐK 

ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT.

A SZAVAZÁS NAPJA:

2014. OKTÓBER 12.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK

A nemzetiségi névjegyzékben az a választópolgár szerepel, aki kérte 
nemzetiségi névjegyzékbe vételét. 

A kérelmet 2014. szeptember 26-ig lehet benyújtani a www.valasztas.hu 
oldalon vagy levélben, illetve személyesen a helyi választási irodában.

A választópolgárok a nemzetiségi névjegyzékbe történt felvételükről 
értesítőt kapnak.

A SZAVAZÁS

A választópolgár személyesen, azon a településen szavazhat, amelynek 
nemzetiségi névjegyzékében szerepel. 

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

Nemzeti Választási Iroda

HIRDETMÉNY

Tájékoztatás a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12-i 
választása szavazóköri beosztásáról

1. számú 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 Katica köz, Fenyves út,Galagonya utca, Illés Bálint tér, Jókai 
utca, Kamilla utca, Kántor utca, Kinizsi utca, Komáromi utca, Mir-
tusz 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. számú szavazókör: Városi Óvoda (Kistarcsa, Eperjesi út 1.)
Aradi utca 23-60., Eperjesi út, Iglói utca 13-34., Késmárki utca, Mária 
utca, Síp utca, Szabadság út
3. számú szavazókör: Simándy József Általános Iskola (Kistarcsa, 
Ifjúság tér 3.)
Andrássy utca, Aradi utca 1-22., Fasor utca, Füleki utca, Grassalkovich 
utca, Holló utca, Ifjúság tér, Iglói utca 1-12., 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. számú szavazókör: Simándy József Általános Iskola (Kistarcsa, 
Ifjúság tér 3.)
Bartók Béla utca, Dózsa György utca, Fonó utca, Kápolna utca, Köl-
csey Ferenc utca, Munkácsy Mihály utca, Telep utca, Tó utca, Tűzol-
tó utca, Vereckei utca, Völgy utca
5. számú szavazókör: Művelődési Ház „Csigaház” (Kistarcsa, Deák 
Ferenc 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, Király Andor utca, Kolozsvári utca, Liliom utca 36-50., Lili-
om utca 45-65., Lőcsei utca, Megyeri Margit utca, Simándi József 
utca, Thököly út

6. számú szavazókör: Simándy József Általános Iskola (Kistar-
csa, Ifjúság tér 3.)
Arany János utca, Attila utca, Baross Gábor utca, Batthyány utca, 
Bercsényi utca, Deák Ferenc utca, Harangvirág utca 18-44., Hon-
véd utca, Iskola utca, Rákóczi körút, Táncsics utca, Toldi Miklós 
út 1-16. folyamatos, Zrínyi utca
7. számú 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 major, Terézia utca, Toldi Miklós út 17-28. 
folyamatos, Tulipán köz, Tulipán utca, Ungvári utca, Vasút utca
8. számú szavazókör: Simándy József Általános Iskola (Kistar-
csa, Ifjúság tér 3.)
Akácvirág utca, Balassi Bálint utca, Balczó István utca, Báthory 
utca, Burillák Mihály utca, Csallóköz utca, Damjanich utca, Fi-
tos 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.
Nemzetiségi szavazókör: Tölgyfa Óvoda (Kistarcsa, Széchenyi u. 61.)

Felhívjuk a választópolgárok figyelmét, hogy az előző választások-
hoz képest – az Országgyűlési Képviselők 2014. évi választása és az 
Európai Parlament tagjainak 2014. évi választása – a 2. és a 3. számú 
szavazókörökben történt változás az Aradi utca és az Iglói utca te-
kintetében.
 Helyi Választási Iroda
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Kistarcsa egyéni képviselőjelöltjei
Kistarcsa Városért Egyesület rövidítése - KIVE

A Helyi Választási Bizottság által  
nyilvántartásba vett kompenzációs listák

1.számú választókörzet
Hőnis István  MSZP
Dőringer Károly  JOBBIK
Zsiák Péter Pál FIDESZ-KDNP
Navratil Mihály  KIVE
Ondrisek László  Független jelölt

5.számú választókörzet
Czövek László Árpád JOBBIK
Szemán Gergely  FIDESZ-KDNP
Győri István  Független jelölt
Hőnis István  MSZP
Penz András Ferenc KIVE

2. számú választókörzet
Csaja János  FIDESZ-KDNP
Németh István  MSZP
Méhes Gábor Antal JOBBIK
Uvacsek Csaba  Független jelölt
Földi Katalin Krisztina KIVE

6. számú választókörzet
Balázs Gergely Attila JOBBIK
Tóth László Gábor KIVE
Kovácsné Horváth Mária  MSZP
Juhász István  FIDESZ-KDNP

3. számú választókörzet 
Juhász István  FIDESZ-KDNP
Dőringerné Kovács Melinda  JOBBIK
Juhász József  MSZP
Csonkáné Kisréti 

  Boglárka Katalin KIVE

7. számú választókörzet 
Bozóki Szilárd  MSZP
Csampa Zsolt  FIDESZ-KDNP
Majsai Sándor  KIVE
Tóth Sándor  JOBBIK
Juhászné Csorba Ilona  Független jelölt

4.számú választókörzet
Makrai Zoltán  MSZP
Solymosi Sándor  FIDESZ-KDNP
Kedves Károly  KIVE
Ondrisek István  Független jelölt
Tóth Csilla  JOBBIK
Berki Andor  LUNGO DROM

8. számú választókörzet
Molnár György Zoltán Független jelölt
Juszkó Ferenc  KIVE
Kupecz Lászlóné  MSZP
Zsiák Balázs  FIDESZ-KDNP
Juhász Géza  JOBBIK

Jelölő szervezet 
neve Jelölt neve

Magyar Szocialista 
Párt

 1  Juhász József 
 2  Makrai Zoltán 
 3  Kupecz Lászlóné 
 4  Hőnis István 

 5   Kovácsné Horváth 
Mária 

 6  Németh István 
 7  Bozóki Szilárd 
 8  Hőnis István

Fidesz-Magyar Pol-
gári Szövetség
és Keresztényde-
mokrata Néppárt

 1  Solymosi Sándor 
 2  Juhász István 
 3  Zsiák Péter Pál
 4  Juhász István 
 5  Zsiák Balázs 

 6  Szemán Gergely 
 7  Csampa Zsolt 
 8  Bergán János 
 9  Csaja János

Jobbik Magyaror-
szágért
Mozgalom

 1  Dőringer Károly 
 2  Czövek László Árpád
 3  Balázs Gergely Attila
 4  Juhász Géza 

 5   Dőringerné Kovács 
Melinda 

 6  Tóth Sándor 
 7  Tóth Csilla 
 8  Méhes Gábor Antal

Kistarcsa Városért 
Egyesület

 1  Majsai Sándor 
 2  Juszkó Ferenc 
 3  Penz András Ferenc
 4   Csonkáné Kisréti Bog-

lárka Katalin

 5  Kedves Károly 
 6  Navratil Mihály 
 7  Tóth László Gábor
 8  Földi Katalin Krisztina

Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselőjelöltjei

Pusoma Csaba LÁSO DROM

Horváth Béla Mihályné LUNGO DROM

Oláh Józsefné LÁSO DROM

Oláh Vilmos LUNGO DROM

Bangó Róbert LUNGO DROM

Pintér Lászlóné LUNGO DROM

Csóka Jenő LÁSO DROM

Gáspár Erzsébet LÁSO DROM

Németh János LÁSO DROM

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat képviselőjelöltjei

Szabóné Tóth Katalin Zsu-
zsánna

MSZSZ-KSZ-
SZLOVÁK UNIÓ

Kohajda Istvánné MSZSZ-KSZ-
SZLOVÁK UNIÓ

Csaja Mihályné MSZSZ-KSZ-
SZLOVÁK UNIÓ

Orlik Károlyné MSZSZ-KSZ-
SZLOVÁK UNIÓ

Klacsán Lajos MSZSZ-KSZ-
SZLOVÁK UNIÓ
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A KIKE rendezvényei már annyira 
átmentek a köztudatba, hogy a ren-
dező KIKE már sorszámot sem ad 
neki. Pedig nem ártana egy-egy jubi-
leumot megünnepelni, igaz a mostani 
Görhönyfesztivál – ha jól számoltam – 
akkor a 11-ik volt a sorban. A Kulturális 
Hét ennél többször volt megrendezve. 
A Görhönyfesztivált most is a kultu-
rális hét előzte meg. A szeptember 15-
től 21-ig terjedő időszakban a kialakult 
hagyomány szerint hétfőn a katolikus 
templomban egy egyházzenei esttel 
nyitották meg a programsorozatot. Ezt 
előzte meg a Simándy 
emléktábla koszorú-
zása.  Szeptember 17-
én a kamara- és dal-
esten a zeneiskolában 
tanító tanárok mutat-
koztak be. A Deákta-
nya csütörtökön este 
most is beleolvadt a 
programsorozatba.  
Szeptember 19-én 
pénteken színházi 
napot tartottak. Volt 
szlovák nyelvű elő-
adás, musical és rock 
koncert.

A krumplifesztivál 
szeptember 20-án 
délelőtt kezdődött, 
tizenkét csapat ne-
vezett a görhöny 

sütésre. Ezen a fesz-
tiválon is az elhíre-
sült pityóka jegyért 
lehetett megvásárol-
ni a krumplis éte-
leket. A versenyen 
indult a szlovák test-
vértelepülés Belusa 
csapata is. A zsűri 

(Ratimovszki Tiborné óvodavezető, 
Kohajda Péter és Jurcsi Lajos) kellő szi-
gorúsággal kóstolgatta a változatosan 
elkészített görhönyöket. Két fődíjat 
osztottak ki, az egyiket a belusai csapat 
kapta, míg a másikat a Pityókások. A fő-
díj mellé most is járt egy 4 személyes 
görög szállás lehetőség, amit a And-
romeda Travel  ajánlott fel. Az egész 
napos színpadi program mellett nép- 
és iparművészeti vásár, vetélkedők, 
játékok szórakoztatták a közönséget. 

A délutáni Szlovák Pánt-
lika Nemzetiségi Folklór-
találkozó szervesen illesz-
kedett a Krumplifesztivál 
hangulatához. A külön-
böző nemzetiségű csopor-
tok – énekesek, táncosok, 
zenészek először a színpad 
elé sorakoztak fel, majd 20-
30 perces színpadi műsor-
ban adtak ízelítőt hagyo-
mányaikból, közben részt 
vettek a színpompás ze-
nés-táncos felvonuláson is. 

A vasárnap délután megrendezett örök-
ségsétán régi kistarcsai házakat kerestek 
fel a résztvevők. A kulturális hét záró-
eseménye a Kistarcsán született Simándy 
József szobránál tartott koszorúzási em-
lékünnepség volt. Az ünnepi műsorban 
énekelt a Kömlői Nefelejcs Asszonykórus, 
szavalt Országh Péter, megemlékező beszé-
det mondott Simándi Péter, a Magyar Ál-
lami Operaház énekkari művésze, a nagy 
énekes fia. A koszorúzás előtt Simándy 
Józsefné a Simándy család által alapított 
Fiatal Tenoristák díját Szerekován János 
operaénekesnek adta át. Ezt követte a ko-
szorúzás. Először a KIKE, majd a Simándy 
család következett, koszorúzott még az 
Önkormányzat, a Városi Óvoda, az Alap-
szolgáltatási Központ, a Simándy József Ál-
talános Iskola, a Fidesz Helyi Csoportja, a 
Jobbik Kistarcsai Szervezete, a Vállalkozók 
Baráti Köre, a Simándy Társaság,  a Kömlői 
Polgármesteri Hivatal és a Kömlői Nefelejcs 
Asszonykórus, Simándy Polgári Kör és a 
Magyar Állami Operaház. A megemlékező 
ünnepség a Szózat eléneklésével zárult.
(részletes beszámoló a következő lapszám-
ban)

KIKE Kulturális Hét és Görhönyfesztivál

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSI AKCIÓ
2014. október 14-től 20-ig
Tisztelt Lakosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Kistarcsa Város Önkormányzata és a KIVÜ Kft. 
egyszeri zöldhulladék gyűjtési akciót szervez.
A zöldhulladék begyűjtését a heti aktuális hulladékszállítási napon végezzük.
A következők szerint:
-    Hétfői szállítási napon október 20-án hétfőn,
-    Keddi szállítási napon október 14-én kedden,
-    Szerdai szállítási napon október 15-én szerdán,
-    Csütörtöki szállítási napon október 16-án csütörtökön,
-    Pénteki szállítási napon október 17-én pénteken szállítjuk el a zöldhulladékot
Kérjük, hogy a hulladékot adott napon reggel 7 óráig kihelyezni szíveskedjenek, mert 
a hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása esetén a később kihelyezett zöldhulladékot nem 
áll módunkban elszállítani. Pótnap biztosítására nincs lehetőség!
A kerti zöld és lombhulladékot bármilyen színű és méretű bekötött műanyag zsákba, 
a gallyakat pedig maximum egy méteresre darabolva, összekötve helyezzék ki az in-
gatlanjaik elé.
FONTOS!
Kérjük, ügyeljenek arra, hogy a zsákba csak és kizárólag zöldhulladék kerüljön!
A műanyag zsákba ne helyezzenek el gallyakat, kommunális és szelektív hulladékot.
Továbbá a sárga szelektív hulladékgyűjtő zsákba tilos kihelyezni zöldhulladékot, azt a 
kollégáink nem fogják elszállítani.
A zöldhulladék gyűjtés alkalmával kihelyezett elszállításra alkalmatlan hulladékokat 
az ingatlantulajdonos köteles a közterületről eltávolítani. 

A Fiatal Tenoristák díját  
Szerekován János operaénekes kapta
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Közlemény
Kistarcsa Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériummal együttműködve 2015. 
évre kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
A pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal Recepcióján átvehető vagy a honlapról letölthető.
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési 
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek 
elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. A személyes és pályázati adatok 
feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Kistarcsa Város Polgármesteri 
Hivatal (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a 
pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2014. november 7.

Kistarcsa Város Önkormányzata 

Elvégezték a műfüves 
pálya éves karbantartását

Az MLSZ elvárása, hogy meghatározott 
időközönként fel  kell tölteni és át kell ke-
félni a műfüvet. A karbantartás során a 
megfelelő célgéppel kikefélték az apró ka-
vicsokat, és helyette mintegy 2 tonna gumi 
granulátummal feltöltötték, átfésülték, tö-
mörítették, majd a felesleget oldalra kise-
perték. A sportpályát körülvevő palánkot 
eltávolították és földig érő hálót telepítet-
tek a helyére a lakókörnyezet nyugalmá-
nak biztosítása érdekében. A palánkokat 
- mivel az az MLSZ reklámhordózó felülete 
-  egy méterrel kijjebb helyezték el.. Ezzel 
egyidejűleg a pályát körülvevő labdafogó 
háló magasságát is megnövelték a lakosság 
által érintett oldalon.
 A Magyar Labdarúgó Szövetség részéről 
kint járt szakértő megfelelőnek találta a 
karbantartási és fenntartási munkákat. 

Október 5-én vasárnap lesz 
a városi búcsú

Október első vasárnapja a Rózsafüzér Ki-
rálynője ünnepe, a Kistarcsai Katolikus 
Templom búcsúja. Október 5-én fél 11-kor 
kezdődik az ünnepi szentmise, utána a 
kistarcsai hívők körmenettel emlékeznek 
azokra, akik valamikor itt éltek és templo-
mot építettek. Ezen a napon a Búcsú téren 
színes vásári forgatag fogadja majd az ér-
deklődőket. Az önkormányzat nyolcadik 
alkalommal rendezi meg a kirakodó vásárt 
és a gyerekeknek a vidámparkot.

A IV. Kistarcsai Teljesítmény Túrán az esős idő 
volt a legnagyobb akadály 

A szemerkélő eső sok túrázót 
riasztott el a negyedik Kistar-
csai Teljesítmény Túrától. Pe-
dig  Valkai Ferencné az Uszo-
da vezetője és szervező csapata 
mindent megtett a siker érde-
kében. A pedagógusok nem 
kockáztattak, ezért lemondták 
az iskolások indulását. Így 
szeptember 13-án reggel az 
uszodánál felállított rajt/cél 
asztalnál csak 62-en regisztrál-
tak. A rutinosabb túrázók ala-

posan felkészül-
tek a sárosabb 
útvonalra, sokan 
nem is bánták, 
hogy a mélyebb 
talaj nagyobb erő-
feszítésre kény-
szerítette őket.
Négy táv közül 
lehetett választa-
ni: 6, 14, 20 és 28 
km hosszú túra-
útvonalat jelöltek 
ki a szervezők. 
Az útvonal ki-

jelölésében és a pecsétpontokon a 
Margita Turisztikai Sportegyesü-
let lelkes segítői működtek közre. 
Solymosi Sándor polgármester már 
reggel hét órakor bejelentkezett 
a cél asztalnál és futva teljesítette 
a 28 km-es távot. Szép időt futva 
délelőtt tíz órakor már teljesen ki-
pihenten szürcsölte a forró teát a 
célban. Idén is elindult dr. Horváth 
Bánk kerepesi állatorvos Izisz nevű 

lovával. Több kisgyermekes család is nekivágott a túrának – a pici gyermekek szemmel 
láthatóan élvezték a „sárdagasztást.” A regisztrált indulók zöme dél körül ért vissza az 
Uszodához. A sikeres teljesítés után most is oklevél, kitűző, frissítő, és zsíros kenyér várta 
a részvevőket. Induláskor nápolyit és ásványvizet kaptak. A túra meghívott vendégeinek 
és a közreműködőknek Kapitány József főzött marhalábszár pörköltet. 
A rendezvény fő támogatója Kistarcsa Város Önkormányzata és Solymosi Sándor pol-
gármester volt. A háttérben a Polgármesteri Hivatal, az Uszoda és a Városi Művelődési 
Sportközpont és Könyvtár dolgozói segítettek. Polgár.

Megtartotta utolsó ülést a 
képviselő-testület

Solymosi Sándor polgármester 2014. 
szeptember 17-én hívta össze a képvi-
selő-testületet. Kilenc napirendi pontot 
tárgyaltak, majd a testületi ülés végén a 
polgármester megköszönte a képviselők 
munkáját. Külön kihangsúlyozta: büszke 
arra, hogy egy személyeskedésektől 
mentes, aktív, Kistarcsa ügyeiért 
elkötelezett testületet vezethetett. 
A napirendek elsöprő többségénél teljesen 
egyhangú döntések születtek és örül 
annak, hogy megvolt a bátorsága a testü-
letnek ahhoz, hogy évek vagy évtizedek 
óta vajúdó ügyeket lezárjon. 



TÁNCAKADÉMIA
A Villám Tánc Kulturális és Művészeti Egyesület és a Harmónia Táncklub várja a 
táncolni vágyókat táncstílustól függően hét minden napján a kistarcsai óvodákban, 
iskolákban és a Civilházban. 
Várjuk mindazokat, akiknek fontos a testi, lelki egészség a jó megjelenés, azokat is, 
akik szeretnének valamilyen új táncstílust kipróbálni vagy a már 13 éve működő kivá-
ló táncművészek által minősített csoportjainkba becsatlakozni. A biztos utat választod, 
ha fontos a minőség és nemcsak a látványra utazol. Megbízható, elsősorban Kistarcsán 
és a környéken élő diplomás táncpedagógusok és szakemberek tanítanak, biztos for-
rásból adják át tudásukat. Ha fontos az eredmény és a teljesítmény, de még fontosabb, 
hogy a tudásod biztos alapokra épüljön várunk a csoportjainkban. Művészeti vezető: 
Villámné Kun Veronika táncpedagógus, gyógytornász

Közreműködő partnereink Szmatana Andrea és a HBH (Hétkönapi Broadway hő-
sök), Kondidoki Kerepes, Szőlő u. 99. -Némethné Rozi vezetésével. Fellépéseink ki-
emelt Támogatója a Varga Autójavító Kistarcsa 

Kedvezmények: Áraink állandó alacsony tartása mellett a testvérkedvezmény 15% 
valamint aki több tanfolyamon is részt vesz 15% kedvezményt adunk. Társastáncnál a 
pároknak személyenként 15% kedvezményt adunk !

Villámné Kun Veronika 
0620/367-9721
villamveronika@gmail.com
www.prima-harmoniatanc .gportal hu
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Ebzárlat és legeltetési tilalom 
elrendeléséről tájékoztató

A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Járási Ál-
lategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal főállatorvosa, 
a vörös rókák veszettség elleni orális immunizálása miatt, 
a csalétek vakcina kiszórásának időpontjától, 
2014. október 4-9. közötti időszakra és utol-
só napjától számított 14 napig Pest me-
gyében, így Kistarcsa Város közigazgatási 
területére is ebzárlatot és legeltetési tilalmat 
rendelt el.
Az ebzárlat tartama alatt:
 » a tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy 

kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban 
a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek.

 » kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.
 » a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező 

kutyát vagy macskát a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és en-
gedélyével szabad kivinni.

 » az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők 
és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítő és terápiás ebek, vala-
mint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használa-
tuk idejére, mentesek a fentiekben foglalt korlátozás alól.

 » az ebzárlat alatt befogott, kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az 
ebzárlat időtartamára.

 » az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.
A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM ren-

delet 8. § (5) bekezdése szerint a vakcinázás kezdetétől számított 14 napig az érintett 
területeken az illetékes járási főállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat köteles el-
rendelni.

Felhívjuk minden érintett figyelmét a fent leírtak szigorú betartására.
Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási iroda 

Így szépült meg csoportunk, 
öltözőnk, udvarunk!

Szeretnénk köszönetet mondani a Geszte-
nyés Óvoda Csibe csoportja megszépülésé-
ért a szülőknek, és a nagyszülőknek, akik 
évek óta folyamatosan támogatják csopor-
tunkat.

Elsősorban kiemelnénk egy mindig ak-
tív nagymamát - Horváth Lizi nagymamá-
ját (Horváth Pálné Éva), aki udvarunkban 
létrehozott egy aromakertet és évekig min-
den programunkban elsőnek vette ki a ré-
szét és mindig volt használható ötlete.

Köszönet jár Horváth Áron és Szandika 
szüleinek, akik az öltözőnkbe cipős szek-
rényt készítettek és folyamatosan okos já-
tékokkal látják el csoportunkat.

Visnyei Bendegúz anyukája egy másik 
cipős szekrény munkadíját vállalta át.

A nyáron egy beépített 
szekrényt is kaptunk, 
amit Krakko Andris 
apukája tervezett és ki-
vitelezett.

Ezúton szeretné a Pil-
langó csoport is megkö-
szönni Vetró Boglárka 
apukájának, hogy öltö-
zőnkbe megtervezte, és 
kivitelezte az új ruhás 
polcot és a falitáblatar-
tót.

Szeretnék köszönetet mondani minden 
kedves szülőnek, aki csoportunkat valami-
lyen módon segíti és támogatja.

A Méhecske csoport udvarán kora ta-
vasszal sor került a kis tó tisztítására, 
melyben Sztana Szilárd apukája volt nagy 
segítségünkre. Az óvoda alapítványának 
köszönhetően elkészült az ütéscsillapí-

tó tégla a mászóka alatt. Ezt megelőzően 
azonban szülői segítséggel ástuk ki az ala-
pot és kerítés készült a kerti tavunk mellé, 
melyet ezúton köszönünk: Dávid Lilien, 
Csáky Miléna, Tátrai Luca, Kiss Gábor, Bá-
lint András és Lengyel Dávid szüleinek.

 A munka nem volt könnyű, de a gyere-
kek örömét látva és a szebb udvar látványa 

feledteti a nehéz 
munka után ér-
zett fáradságot. 

Tóthné Strausz 
Zsuzsa

Klotz Györgyi
Lovas Attiláné
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„Együnk Egymásért Adománygyűjtő Program”,

Felhívás!
Az Élelmezési Világnaphoz kapcsolódóan a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesület már harmadik alkalommal szervezi meg az „Együnk Egymásért 
Adománygyűjtő Programot”, melyhez idén, mint az Élelmiszerbank 
szerződött partnere, az Alapszolgáltatási Központ is csatlakozni kíván. 

Rendezvényünk címe:

,,Az angyalok is esznek babot”
A rendezvény lényege, hogy az Alapszolgáltatási Központ munkatársai 
erre az alkalomra meleg étellel készülnek, melyet maguk főznek 
meg, s vendégül látják a lakosságot pénzbeli adomány felajánlásért 
cserébe. A kampány során összegyűjtött adományt eljuttatjuk az 
Élelmiszerbankhoz, ahol a felajánlások összegét megsokszorozzák, 
élelmiszer beszerzésre fordítják, s visszajuttatják a rászorulóknak 
szerződött partnerein keresztül.

Kérjük, támogassa rendezvényünket jelenlétével!
Az esemény helyszíne: Alapszolgáltatási Központ 2143 Kistarcsa, 
Batthyány u 2/a. közösségi tere
Az esemény időpontja: 2014. október 21. (kedd) 12.00 – 16.00 óra 
Program:

o 12.00 – 15.00 Érkezés
o 12.15 –15.30 Tálalás
o 12.00 – 16.00 Adományok átvétele

Az előzetes jelentkezéseket 2014. október 6. és 2014. október. 13. 
között várjuk. A rendezvényen való részvétel feltétele a személyes 
jelentkezés és az ebédjegy átvétele. 
Egy adag ,, angyali bab” kikiáltási ára: 300,- Ft, természetesen ennél 
magasabb összegű adományokat is szívesen fogadunk.

Alapszolgáltatási Központ

Az Alapszolgáltatási Központ sikeresen pályázott a ,,Hurrá nyara-
lunk” című alprogramra, amit a Magyar Üdülési Alap az  Erzsé-
bet Program keretében hirdetett meg.

2014. július 20-án indultunk Zánkára és csatlakoztunk a közel 
1100 táborozóhoz 19 gyermekkel és 4 kísérővel, intézményünk 
munkatársaival (Ambrus Ibolya, Kolozsvári Nagy Ildikó, Marlok 
Mónika, Pálfi Kálmánné) .

A zánkai tábor pezsgett az élettől, az érkező gyermekek lelke-
sen vették birtokba felújított szobáikat és rendezkedtek be a tábor 
idejére.

Mi 4 korszerűen felújított, külön fürdővel és WC-vel ellátott 
szobát vehettünk át egy kétemeletes épület második emeletén. 
A folyosón TV szoba, a földszinten ping pong asztal és egyéb já-
tékok biztosították a gyermekek számára a szabadidő hasznos 
eltöltését.

A gyermekek teljes ellátást kaptak, ami azt jelenti, hogy napi 
ötszöri étkezést biztosítottak számukra, benne sok-sok gyümölcs-
csel, és nagyon ízletes fogásokkal.

A tábor vezetése kitűnő programokat kínált a hét minden nap-
jára, amelyen a gyermekek örömmel vettek részt.

Vasárnap kézműveskedtünk, hétfőn színházi előadás részesei 
lehettünk, a Babtársulat Fenevadak az utcán című műsorában, 
ahol egyik kolléganőnk (Kolozsvári Nagy Ildikó) még kisebb sze-
repet is kapott. Kedden kalandparkban próbálhatták ki ügyessé-
güket a táborozók. Természetesen nem maradhatott ki a balatoni 
fürdőzés sem, amikor az idő engedte alaposan kipancsoltuk ma-
gunkat a vízben.

A tábor nem csak a gyermekeknek, hanem nekünk felnőttek-
nek is rengeteg új élményt, és még ennél is több tapasztalatot 
adott. Adódtak nehézségeink is, ám ez nem szegte kedvünk.

Jövőre újra pályázunk és várjuk mindazon hátrányos helyzetű 
gyermekek jelentkezését, akik szívesen részt vennének 5 napig 
ennek a remek tábornak az életében.

Pálfi Kálmánné intézményvezető

ÉN KLUB - 
ahol hallgathatok
ahol meghallgattok
ahol fontos vagyok..

Kedves 11-15 év közötti fiatalok!

Gyertek az Én Klubba, ahol bizalmas légkörben  
beszélgethetünk izgalmas témákról...

 Ha nem akarsz beszélni, hallgathatsz,
 ha véleményed van meghallgatunk! 

Raffay Veronika
Gyermekjóléti szolgálat

A következő klub alkalom témája és időpontja:
1. A Jó, a Rossz és Én (jó és rossz szokásaim)
7.-8. osztályosoknak: Október 13. hétfő 14.30-15.30 
Helyszín: Simándy József Általános Iskola (további 
alkalmak az Alapszolgáltatási Központban)
5.-6. osztályosoknak: Október 14. kedd 14.00 -15.00 
Helyszín: Simándy József Általános Iskola

Zánkán 
táboroztunk



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK KISTARCSAI HÍRADÓ14

ARNOLD-KOKO KFT 
"kt.a."

1131 BUDAPEST JÉGGYÁR UTCA 11. II/7. Iparűzési adó  270 600 Ft 

ARNOLD-KOKO KFT 
"kt.a."

1131 BUDAPEST JÉGGYÁR UTCA 11. II/7. Gépjárműadó  455 400 Ft 

ARNOLD-KOKO KFT 
"kt.a."

1131 BUDAPEST JÉGGYÁR UTCA 11. II/7. Összesen  726 000 Ft 

BELLUS BÚTOR FAIPA-
RI KFT

2143 KISTARCSA KÁPOLNA UTCA 44/B. Iparűzési adó  625 500 Ft 

BELLUS BÚTOR FAIPA-
RI KFT

2143 KISTARCSA KÁPOLNA UTCA 44/B. Összesen  625 500 Ft 

BER-GA BAU KFT "f.a." 1165 BUDAPEST HUNYADVÁR UTCA 61. Iparűzési adó  1 413 750 Ft 
BER-GA BAU KFT "f.a." 1165 BUDAPEST HUNYADVÁR UTCA 61. Összesen  1 413 750 Ft 
BERTA ISTVÁN 2143 KISTARCSA BAROSS GÁBOR U. 50. LC. Gépjárműadó  332 540 Ft 
BERTA ISTVÁN 2143 KISTARCSA BAROSS GÁBOR U. 50. LC. Összesen  332 540 Ft 
BIG-BAU UNIO KFT 
"kt.a."

2143 KISTARCSA THÖKÖLY UTCA 1. Iparűzési adó  445 650 Ft 

BIG-BAU UNIO KFT 
"kt.a."

2143 KISTARCSA THÖKÖLY UTCA 1. Gépjárműadó  41 239 Ft 

BIG-BAU UNIO KFT 
"kt.a."

2143 KISTARCSA THÖKÖLY UTCA 1. Összesen  486 889 Ft 

CAN YANG KFT "f.a." 1042 BUDAPEST KASSAI UTCA 9. VI. 
EM. 40.

Iparűzési adó  298 050 Ft 

CAN YANG KFT "f.a." 1042 BUDAPEST KASSAI UTCA 9. VI. 
EM. 40.

Összesen  298 050 Ft 

CF-BAU KFT 2144 KEREPES SZABADSÁG ÚT 105. Iparűzési adó  504 550 Ft 
CF-BAU KFT 2144 KEREPES SZABADSÁG ÚT 105. Összesen  504 550 Ft 
DAUBER 2000.ÉPITŐIP.
KER. SZ.BT

2142 NAGYTAR-
CSA

ÁRPÁD FEJEDELEM U. 7. Iparűzési adó  292 487 Ft 

DAUBER 2000.ÉPITŐIP.
KER. SZ.BT

2142 NAGYTAR-
CSA

ÁRPÁD FEJEDELEM U. 7. Gépjárműadó  163 966 Ft 

DAUBER 2000.ÉPITŐIP.
KER. SZ.BT

2142 NAGYTAR-
CSA

ÁRPÁD FEJEDELEM U. 7. Összesen  456 453 Ft 

DEK-LA-VILL KFT 2143 KISTARCSA RAKTÁR KRT 5. Iparűzési adó  2 411 550 Ft 
DEK-LA-VILL KFT 2143 KISTARCSA RAKTÁR KRT 5. Gépjárműadó  9 660 Ft 
DEK-LA-VILL KFT 2143 KISTARCSA RAKTÁR KRT 5. Összesen  2 421 210 Ft 
DUDA PÉTER 2143 KISTARCSA RÁKÓCZI KÖRÚT 2. Gépjárműadó  266 023 Ft 
DUDA PÉTER 2143 KISTARCSA RÁKÓCZI KÖRÚT 2. Összesen  266 023 Ft 
FEKETE GYöRGY 2143 KISTARCSA RóZSA U. 45. Gépjárműadó  366 545 Ft 
FEKETE GYöRGY 2143 KISTARCSA RóZSA U. 45. Összesen  366 545 Ft 
FÖLDI ISTVÁN 2143 KISTARCSA GALAGONYA U. 3. Telekadó  217 260 Ft 
FÖLDI ISTVÁN 2143 KISTARCSA GALAGONYA U. 3. Összesen  217 260 Ft 
GAL BAU EUROPA KFT2143 KISTARCSA BATTHYÁNY UTCA 10 Iparűzési adó  204 650 Ft 
GAL BAU EUROPA KFT2143 KISTARCSA BATTHYÁNY UTCA 10 Gépjárműadó  13 524 Ft 
GAL BAU EUROPA KFT2143 KISTARCSA BATTHYÁNY UTCA 10 Összesen  218 174 Ft 
GAL-BAU 2005 BT 2143 KISTARCSA BATTHYÁNY U. 10. Iparűzési adó  946 595 Ft 
GAL-BAU 2005 BT 2143 KISTARCSA BATTHYÁNY U. 10. Összesen  946 595 Ft 
GARDEN-SYSTEM KFT 2143 KISTARCSA MÓRA FERENC UTCA 87. Gépjárműadó  357 765 Ft 
GARDEN-SYSTEM KFT 2143 KISTARCSA MÓRA FERENC UTCA 87. Összesen  357 765 Ft 
GÉMESIKER KFT 2143 KISTARCSA DR. TIBOLD JÓZSEF UTCA 

34/B
Iparűzési adó  339 200 Ft 

GÉMESIKER KFT 2143 KISTARCSA DR. TIBOLD JÓZSEF UTCA 
34/B

Gépjárműadó  27 048 Ft 

GÉMESIKER KFT 2143 KISTARCSA DR. TIBOLD JÓZSEF UTCA 
34/B

Összesen  366 248 Ft 

GLAITZÁR LAJOS 2143 KISTARCSA SZÉCHENYI U. 43. Gépjárműadó  1 200 420 Ft 
GLAITZÁR LAJOS 2143 KISTARCSA SZÉCHENYI U. 43. Összesen  1 200 420 Ft 
HÓRUSZ INGATLAN 
KFT

2112 VERESEGY-
HÁZ

HUSZÁR U. 1. 1/4. Iparűzési adó  357 751 Ft 

HÓRUSZ INGATLAN 
KFT

2112 VERESEGY-
HÁZ

HUSZÁR U. 1. 1/4. Összesen  357 751 Ft 

INTERTÁRS 2005. KFT 
"f.a."

2143 KISTARCSA RAKTÁR KRT. 5. Iparűzési adó  574 600 Ft 

INTERTÁRS 2005. KFT 
"f.a."

2143 KISTARCSA RAKTÁR KRT. 5. Gépjárműadó  207 000 Ft 

INTERTÁRS 2005. KFT 
"f.a."

2143 KISTARCSA RAKTÁR KRT. 5. Összesen  781 600 Ft 

KASZÁS TIBOR 2143 KISTARCSA SZIGETVÁRI U. 06. Gépjárműadó  203 534 Ft 
KASZÁS TIBOR 2143 KISTARCSA SZIGETVÁRI U. 06. Összesen  203 534 Ft 
KÉRI ZOLTÁN 2143 KISTARCSA DÓZSA GYÖRGY UTCA 6 Gépjárműadó  392 334 Ft 
KÉRI ZOLTÁN 2143 KISTARCSA DÓZSA GYÖRGY UTCA 6 Összesen  392 334 Ft 
KISTARCSA INVEST 
KFT "v.a."

2143 KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 56. Iparűzési adó  303 800 Ft 

KISTARCSA INVEST 
KFT "v.a."

2143 KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 56. Összesen  303 800 Ft 

KUN TIBOR 2143 KISTARCSA TOLDI MIKLÓS U. 28. Iparűzési adó  184 850 Ft 
KUN TIBOR 2143 KISTARCSA TOLDI MIKLÓS U. 28. Gépjárműadó  99 480 Ft 
KUN TIBOR 2143 KISTARCSA TOLDI MIKLÓS U. 28. Összesen  284 330 Ft 
LÁSZLÓ ENDRE 
MÁRTON

2143 KISTARCSA ALIG UTCA 9 Iparűzési adó  406 167 Ft 

LÁSZLÓ ENDRE 
MÁRTON

2143 KISTARCSA ALIG UTCA 9 Összesen  406 167 Ft 

LEE-MIX KFT. 1204 BUDAPEST VÉCSEY U.97. Iparűzési adó  219 150 Ft 
LEE-MIX KFT. 1204 BUDAPEST VÉCSEY U.97. Összesen  219 150 Ft 
LEEDS TRANS KFT. 2143 KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 56/F. Iparűzési adó  570 250 Ft 
LEEDS TRANS KFT. 2143 KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 56/F. Gépjárműadó  2 620 Ft 
LEEDS TRANS KFT. 2143 KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 56/F. Összesen  572 870 Ft 
LUCULLUS-2001. BT. 
"v.a."

5231 FEGYVER-
NEK

DÓZSA GY. UTCA 155 Iparűzési adó  190 750 Ft 

LUCULLUS-2001. BT. 
"v.a."

5231 FEGYVER-
NEK

DÓZSA GY. UTCA 155 Gépjárműadó  21 000 Ft 

LUCULLUS-2001. BT. 
"v.a."

5231 FEGYVER-
NEK

DÓZSA GY. UTCA 155 Összesen  211 750 Ft 

MOLNÁRNÉ DR 
TANÁCS ILONA

2143 KISTARCSA SZÉCHENYI U. 8. Telekadó  351 405 Ft 

MOLNÁRNÉ DR 
TANÁCS ILONA

2143 KISTARCSA SZÉCHENYI U. 8. Összesen  351 405 Ft 

MONEY & FASHION 
KFT "kt.a."

2143 KISTARCSA VÖLGY U. 44. Iparűzési adó  351 250 Ft 

MONEY & FASHION 
KFT "kt.a."

2143 KISTARCSA VÖLGY U. 44. Összesen  351 250 Ft 

NE-ANDER BT. 2143 KISTARCSA MAGYAR U. 23. Iparűzési adó  258 250 Ft 
NE-ANDER BT. 2143 KISTARCSA MAGYAR U. 23. Összesen  258 250 Ft 
NOV-SPED PLUSZ KFT. 2143 KISTARCSA VÖLGY UTCA 44/D. ÉP. 

FSZ. 4.
Iparűzési adó  261 900 Ft 

NOV-SPED PLUSZ KFT. 2143 KISTARCSA VÖLGY UTCA 44/D. ÉP. 
FSZ. 4.

Összesen  261 900 Ft 

PRIMULA-MED KFT. 
"f.a."

1022 BUDAPEST RÓKUSHEGYI LÉPCSŐ.7. Iparűzési adó  1 212 200 Ft 

PRIMULA-MED KFT. 
"f.a."

1022 BUDAPEST RÓKUSHEGYI LÉPCSŐ.7. Gépjárműadó  15 450 Ft 

PRIMULA-MED KFT. 
"f.a."

1022 BUDAPEST RÓKUSHEGYI LÉPCSŐ.7. Összesen  1 227 650 Ft 

PRIVÁTE BROK.NET-
WORK MARK.KFT.

2143 KISTARCSA ARANY J.U.35. Iparűzési adó  511 250 Ft 

PRIVÁTE BROK.NET-
WORK MARK.KFT.

2143 KISTARCSA ARANY J.U.35. Összesen  511 250 Ft 

RADIÁN KFT 2143 KISTARCSA MÁRIA U. 36. Iparűzési adó  155 386 Ft 
RADIÁN KFT 2143 KISTARCSA MÁRIA U. 36. Gépjárműadó  133 650 Ft 
RADIÁN KFT 2143 KISTARCSA MÁRIA U. 36. Összesen  289 036 Ft 
RÁCZ ÁLL.-ELL NAGY-
KER KFT.

2143 KISTARCSA RAKTÁR KRT. 11 Gépjárműadó  1 114 120 Ft 

RÁCZ ÁLL.-ELL NAGY-
KER KFT.

2143 KISTARCSA RAKTÁR KRT. 11 Összesen  1 114 120 Ft 

RÁCZ ÉS TÁRSA BT. 
"v.a."

2141 CSÖMÖR HATÁR ÚT 1. Gépjárműadó  243 225 Ft 

RÁCZ ÉS TÁRSA BT. 
"v.a."

2141 CSÖMÖR HATÁR ÚT 1. Összesen  243 225 Ft 

REHA TECH KFT. 1133 BUDAPEST VÁCI ÚT. 76. Iparűzési adó  234 000 Ft 
REHA TECH KFT. 1133 BUDAPEST VÁCI ÚT. 76. Összesen  234 000 Ft 
RHINO GYM KFT 2143 KISTARCSA SZABADSÁG U.56. Iparűzési adó  84 500 Ft 
RHINO GYM KFT 2143 KISTARCSA SZABADSÁG U.56. Gépjárműadó  205 899 Ft 
RHINO GYM KFT 2143 KISTARCSA SZABADSÁG U.56. Összesen  290 399 Ft 
SG COMMUNICATION 
KFT "f.a."

2143 KISTARCSA DEÁK FERENC U. 10. Iparűzési adó  321 998 Ft 

SG COMMUNICATION 
KFT "f.a."

2143 KISTARCSA DEÁK FERENC U. 10. Összesen  321 998 Ft 

SINKÓ CSABA 2143 KISTARCSA TERÉZIA U. 16. Gépjárműadó  567 675 Ft 
SINKÓ CSABA 2143 KISTARCSA TERÉZIA U. 16. Összesen  567 675 Ft 
SZIKKADT SPED KFT. 2143 KISTARCSA RÓZSA U. 45. Iparűzési adó  900 Ft 
SZIKKADT SPED KFT. 2143 KISTARCSA RÓZSA U. 45. Gépjárműadó  533 815 Ft 
SZIKKADT SPED KFT. 2143 KISTARCSA RÓZSA U. 45. Összesen  534 715 Ft 
SZILABAU 2003 KFT. 
"v.a."

1136 BUDAPEST HEGEDŰS GY. U.8.IV/2 Iparűzési adó  891 750 Ft 

SZILABAU 2003 KFT. 
"v.a."

1136 BUDAPEST HEGEDŰS GY. U.8.IV/2 Összesen  891 750 Ft 

SZILÁGYI JÓZSEF 2143 KISTARCSA KÁPOLNA UTCA 10. Telekadó  310 122 Ft 
SZILÁGYI JÓZSEF 2143 KISTARCSA KÁPOLNA UTCA 10. Összesen  310 122 Ft 
SZTAROHORSZKI 
PÉTER

2143 KISTARCSA SZÉCHENYI U. 62 Telekadó  270 600 Ft 

SZTAROHORSZKI 
PÉTER

2143 KISTARCSA SZÉCHENYI U. 62 Összesen  270 600 Ft 

SZUPER-BAU 
VERTIKÁL KFT."f.a."

2143 KISTARCSA PF.31.RAKTÁR KRT.5. Gépjárműadó  258 400 Ft 

SZUPER-BAU 
VERTIKÁL KFT."f.a."

2143 KISTARCSA PF.31.RAKTÁR KRT.5. Összesen  258 400 Ft 

TOP GLAS AUTÓÜVEG 
KER. KKT

3763 BÓDVASZI-
LAS

JÓZSEF ATTILA UTCA 2. Iparűzési adó  307 765 Ft 

TOP GLAS AUTÓÜVEG 
KER. KKT

3763 BÓDVASZI-
LAS

JÓZSEF ATTILA UTCA 2. Összesen  307 765 Ft 

ÚJVÁRI FERENC 2143 KISTARCSA AULICH LAJOS U. 34. Iparűzési adó  639 540 Ft 
ÚJVÁRI FERENC 2143 KISTARCSA AULICH LAJOS U. 34. Gépjárműadó  135 353 Ft 
ÚJVÁRI FERENC 2143 KISTARCSA AULICH LAJOS U. 34. Összesen  774 893 Ft 
VASÚT-KOMPLETT 
SZOLGÁLTATÓ KFT

2144 KEREPES SZABADSÁG U. 102/2. Gépjárműadó  261 677 Ft 

VASÚT-KOMPLETT 
SZOLGÁLTATÓ KFT

2144 KEREPES SZABADSÁG U. 102/2. Összesen  261 677 Ft 

VASVÁRI KER.SZOLG.
BT."f.a."

2143 KISTARCSA EPERJESI U. 9. Iparűzési adó  240 900 Ft 

VASVÁRI KER.SZOLG.
BT."f.a."

2143 KISTARCSA EPERJESI U. 9. Összesen  240 900 Ft 

XANDEX KFT. 2143 KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 40. Iparűzési adó  557 109 Ft 

XANDEX KFT. 2143 KISTARCSA SZABADSÁG ÚT 40. Összesen  557 109 Ft 

Tisztelt Kistarcsai Adózók!
Tájékoztatom Önöket, hogy az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B.§-a feljogosítja 
az önkormányzati adóhatóságot arra, hogy a he-
lyi adó és gépjárműadó vonatkozásában a száz-
ezer – magánszemélyek esetében az ötvenezer 

– forintot elérő, 90 napon keresztül folyamatosan 
fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét 
(elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, 
adóazonosító számát és az adótartozás összegét 
a helyben szokásos módon közzétegye. 
Az önkormányzati adóhatóság - adófizetési 

morál erősítése érdekében – élni kíván a tör-
vényi lehetőséggel és rendszeresen közzéteszi 
a hátralékosok listáját a Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján, a honlapján (www.kistarcsa.
hu) és a Kistarcsai Híradóban. 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző

Adósok listájának közzététele

Közzététel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/b. alapján 2014. augusztus 31-i állapot szerint 90 napon túli 200.000 ft-ot meghaladó hátralékok 
esetében
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 Katolikus

Református

Szent Jeromos

„Hogyan került Pilátus a krédóba?”

Jeromos 347-ben, a Dalmácia és Pannónia ha-
tárán fekvő Stridon városában, jómódú csa-
ládban született. Szülei ugyan keresztények 
voltak, de gyermeküket kiskorában nem ke-
reszteltették meg. Iskoláit szülővárosában 
kezdte, ahol tehetsége, okossága mindjárt az 
első időben kitűnt. Eleven ésszel, és jó gondol-
kodási képességgel volt megáldva, ám rendkí-
vül érzékeny, és gyanakvó volt. Korán ébredő 
tudásvágya Rómába vitte. Ifjú lelkesedéssel 
rávetette magát a tudományra, és megismerte 
a pogány latin irodalmat. Retorikát (szónoklat-
tan) és filozófiát (bölcselet) tanult. Latin mellett 
a görög nyelvet is megtanulta. Róma, a biroda-
lom fővárosa elbűvölte a vidéki ifjút. A világi 
élet csábításai elől a katakombákba (föld alatti 
folyósok, vértanukat temették ide) menekült. 
Órák hosszat ült itt, és elmélkedett a régi ke-
resztények hősiességén, a halál, és az ítélet bor-
zalmain. Libérius pápa keresztelte meg, tehát 
érettnek gondolta magát a keresztény életre. 
Ezt jelentette ugyanis abban az időben a felnőtt 
korban való megkeresztelkedést. 

Álmai között szerepelt Betlehem, Názáret, 
Jeruzsálem felkeresése. Az álmok huszonhét 
éves korában teljesültek, majd Antióchiában a 
tudósok és a tudomány városában telepedett 
le. Szomorú volt, hogy családjától el kellett 
szakadnia. Könyvtárát és feljegyzéseit magá-
val vitte. Keleti tartózkodása alatt alkalmat 
talált arra, hogy tökéletesítse Szentírással kap-

csolatos tudását. Ekkor tanulta meg a héber 
(zsidó) nyelvet, egy rabbitól, aki hitsorsosaitól 
való félelmében éjszakánként jött tanítani és 
egy leckéért egy aranyat kapott. Megismerte 
a pusztában lakó remeték életét és hozzájuk 
csatlakozott, hogy a magányban, virrasztás-
ban, vezeklésben és munkában élje ki életét. 
Csak éppen összes természetes adottsága el-
lenkezett ezzel az életformával. Heves harc 
robbant ki a szelleme és a lelke, azaz kultu-
rális és vallási érdeklődése között őrlődött. 
Virrasztva átimádkozott egy éjszakát, és visz-
szatért a klasszikus latin írókhoz. A vallásos 
viták az antiochiai egyházközségen is végig 
viharzottak, és ez felkorbácsolta a remeték 
életét, ezért elhagyta őket. Paulinus, a város 
püspöke pappá akarta szentelni. Ehhez Jero-
mos csak azzal a feltétellel adta beleegyezését, 
hogy megőrzi szabad mozgását, és nem akar 
egyházmegyei szolgálatot vállalni, mert már 
akkor érezte, hogy neki tollával kell szolgálnia 
egyházát. 

Harmincöt éves korában visszatért Rómába, 
ahol nagy feladat várt rá. Damasus pápa, ki 
maga is művelt szellem volt, bevonta legszű-
kebb munkatársai közé, és megtette titkárává. 
Hamarosan még ennél is fontosabb feladattal 
bízta meg. Az evangéliumok latin fordítását 
kellett átvizsgálnia. Ez a munka azonban nem 
egyszerűen szövegvizsgálat, hanem fordítás 
is. Nem korlátozódott csupán az evangéliu-

mokra, hanem idővel az egész Szentírásra. 
Húsz éven át foglalkoztatta Jeromost, aki eb-
ben a munkájában minden tehetségét és eddig 
szerzett tudását az egyház szolgálatára szen-
telte. Hamarosan közismertté vált Rómában, 
és voltak olyanok, akik Danasus pápa utódát 
látták benne. Népszerűsége mellett ellenségei 
is voltak, nehezen tudták elviselni a szerzetes 
nagy tudását. A pápa azonban védelmébe vet-
te a nagy tudóst. 

Amikor Damasus pápa meghalt, és utóda 
nem tudta biztosítani védelmét, elhagyta Ró-
mát, és testvérével együtt keletre ment. Ekkor 
egy hosszú, irodalmi téren nagyon kemény 
időszak következett, mely harmincöt évig 
tartott. Ekkor eredeti nyelvből lefordította a 
Szentírásnak minden könyvét. Ez olyan telje-
sítmény volt, amellyel kivívta kortársai elis-
merését. Megteremtette azt az alapszöveget, 
amelyet Vulgáta (a Szentírás általánosan hasz-
nált latin fordítása) néven a latin egyház egé-
szen a legutóbbi időkig hivatalosan szentírási 
szövegként használt. 

Önmagát így jellemezte: filozófus, rétor, há-
rom nyelvnek, hébernek, latinnak, görögnek 
ismerője. Különösen az utóbbi háromnyelvű-
ség, a héber ilyen színtű ismerete volt akko-
riban rendkívüli. A Szentírás „atyja” 420-ban 
halt meg Betlehemben. Később holttestét Ró-
mába hozták. Ünnepe szeptember 30-án van.

 Somlai József nyugdíjas plébános

„Pilátus ezt kérdezte tőlük: Mit akartok, melyiket 
bocsássam nektek szabadon: Barabbást vagy Jé-
zust, akit Krisztusnak mondanak? Tudta ugyan-
is, hogy Jézust irigységből szolgáltatták ki neki. 
Mikor pedig a bírói székben ült, felesége ezt üzente 
neki: Ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgá-
ba, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. 
A főpapok és a vének azonban rávették a sokasá-
got, hogy Barabbást kérjék ki, Jézust pedig veszít-
sék el.”  Mt.27,17-20.
 
Gyakran használjuk azt a szófordulatot: „én 
ebbe a dologba úgy kerültem bele, mint Pi-
látus a krédóba”. Tehát: semmi közünk sincs 
hozzá. „Hogyan került Pilátus a krédóba?” 
A „krédó” (latinul Credo)  hitvallást jelent. Pi-
látus nem azért került a hitvallásunkba, mert 
hiszünk benne, hanem azért mert igazságta-
lanul elítélte az ártatlan Jézust. Hitünk szem-
pontjából semmi kö-zösségünk sincs vele.  
Jézus ügye azért került Pilátus elé, mert halá-
los ítéletet csak a helytartó hozhatott. Meg is 
hozta, bár igénk szerint tudta jól, hogy igazta-
lanak voltak a vádak. 
Mivel három éve már helytartó volt, tudnia 
kellett arról is, hogy a Nagytanácsot a saját 
népe is korruptnak, gonosznak, kegyetlen-
nek és igazságtalannak tartotta. Iosephus 
Flavius kortárs történetíró szerint: „ heves, 
makacs, kegyetlen ember, telve számítással”. 
 Hivatalvesztéséről is megemlékezik Flavius. 
Ennek is a kíméletlen vérengzése volt az oka. 
Nem hallgatott az eszére… „Tudta ugyan-

is, hogy Jézust irigységből szolgáltatták ki 
neki…” 15. vers.
Pilátussal senki sem tudott beszélni. Küldött 
egy üzenetet számára a felesége és kérte, hogy 
ne ítélje el Jézust. (Felesége hitt az álmokban, 
nekünk nem szabad hinnünk az ilyesmiben. 
Ez a történet sem azt tanítja.) Nagy ajándék 
az olyan társ, aki figyelmeztet, óv, nehogy a 
„heves, makacs, kegyetlen, számító” embe-
ri természetünk a vesztünkbe sodorjon. De a 
felesége sem tudott beszélni vele.
Jézus sem tudott beszélni vele, amikor ott állt 
Pilátus előtt. Nem „szállt le élete trónjáról”, 
nem állt Jézus elé. Pedig alkalma lett volna jó 
kérdéseket feltennie Jézusnak. Például ilyet: 
mit cselekedjek, hogy örök életem legyen?  
Ehelyett egy álkérdést tett fel, annak a kor-
nak a szokott okoskodását, hogy „mi az igaz-
ság?”. Erre az álkérdésre nem válaszolt Jézus. 
-  Meg- kérdezhette volna Pilátus, hogy mi-
lyen bűnével szakítson. Az a jó kérdés, amit 
az ember a saját életére nézve tesz fel. Jó kér-
dés az ajkunkon: „Mit akarsz, Uram, hogy 
cselekedjek?”
Pilátussal a természet erői sem tudtak beszél-
ni: az sem, amikor az ég három órára elsöté-
tült, a föld megrendült.
Pilátussal nem lehetett beszélni. Pilátus bár-
mennyit is taktikázott, ezzel a mentalitásával 
törvényszerűen elbukott, hiába tartotta még 
egy darabig a kezében a hatalmat. Jól érzékel-
tette ezt Munkácsy Mihály Ecce homo-ban. 
„Pilátus a hatalom, a megalkuvás jelképe. 

Az emberi ha-ladást, a Róma uralmát elsöp-
rő jövőt, az új korszak születését a gyermek 
és főként Jézus alakja jelenti. Fehér színei fé-
nyesek, sugárzóak. Kivillannak a sötétségből, 
a fény, a szeretet, az élet győzelmét hirdetik a 
sötétség, a gyűlölet, a halál felett. Ezért a fé-
nyességért tartom nagy értéknek az Ecce ho-
mo-t (Íme, az Ember), mert csak a jézusi vilá-
gosság tud győzni a sötét hatalmak felett.” ( 
Kühne Katalin)
Egyszer majd Pilátusnak meg kell állnia 
Jézus bírói széke előtt. Akkor Jézus kérdez 
és dönt az örök életünkről annak az alapján, 
ahogyan Ő értékeli az életünket.
Tanítsuk meg gyermekeinket, hogy ne le-
gyen olyan nyomorult az életük, mint Pilátu-
sé volt! Hiába vitte sokra! Tanítsuk meg gyer-
meketeknek a saját életünk példáján, hogyan 
kell bűnbánattal, meghajtott fővel Jézus tró-
nusa elé állni, inkább letérdelni! Mert hajla-
mos mindenki, főleg, amíg fiatal, túlértékelni 
magát, gőgös kérdést feltenni Jézusnak, mint-
ha Pilátus módjára vallathatná őt: ’Miért van 
annyi beteg gyerek, háború, éhezés, igazság-
talanság…’
Tanítsuk meg őket, hogy álkérdés helyett 
az igazit tegyék fel: ’nekem mit kellene ten-
nem, hogy miattam ne legyen annyi fájda-
lom, szenvedés, én ne legyek igazságtalan, 
sem részvétlen?!’ 
Pilátusnak nagy lehetőség adatott meg az 
életben, de nem tudta feltenni a jó kérdést.

Riskó János református lelkész



Dr. Horváth Bánk
kisállatgyógyász

klinikus szakállatorvos

Dr. Henter Áron
Dr. Medgyesi Zsófia

magánállatorvosok

Nyitva: hétköznap 9-20
szombaton 9-12 

Mobil: +36-30/ 22-177-23
Telefon: +36-28/ 490-369

2144 Kerepes, Szabadság út 65. 
(3-as út)

www.kerepesvet.hu
e-mail: info@kerepesvet.hu

Kívánságra házhoz megyünk!

Homlokzat szigetelés 
Nyílàszàró csere 
 Burkolàs 
Épületfelújítás 
Fűtésszerelés 
Vízszerelés

Üveges munkàk 
Takarítàs 
Festés 
Magàn személyeknek 
Közületeknek 
06 20 969 40 73 
email:bbau@gmail.com

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

ÁLLÁSHIRDETÉS
Kistarcsai munkahelyre 

szakácsot, vagy önállóan főzni 
tudó konyhalányt, októberi 

kezdéssel felveszek. 
Bérezés: KJT szerint. Érd: 

28/470-090, vagy 06-20/824-
8000 telefonszámon 

B-BAU
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Penész – hol van , hol nincs
A tavalyi tél ugyan enyhe volt ,de nem reménykedhetünk mindig 
a következő évszak kegyességében. Elnézve az ukrán helyzetet 
, nem lehetelen , hogy a gázellátás akadozni fog a fűtési sze-
zonban. Fel kell készülni rá, ha máshogy nem , hát a házunk 
leszigetelésével.

Magyarországon egy négyzetméternyi falon másfélszer annyi 
energia távozik , mint Németországban. Nálunk az átlagos szigete-
lés vastagsága 8 cm ,míg Ausztriában min. a dupláját alkalmazzák.

Tény , hogy a házunk vastag leszigetelésével a fűtési költsé-
geinket 40 %-kal is tudjuk csökkenteni. Arról nem beszélve, hogy 
megszünnek a hőhidak , amik a legnagyobb okozói a kialakuló pe-
nésznek. A látható penész leggyakrabban a belső oldali burkola-
tok mögött , a gipszkarton falakban, tapéta alatt , fürdőszobákban 
,csőrepedés után felázott falakban, a láthatatlan a lambéria,padló 
és falvédő mögött, valamint az elázott szigetelőanyagokban van 
jelen ,mert ezek a zárt terek nem szellőznek át megfelelően (pl. 
a konyhabútor mögött). Látszólag penészmentes lakásban is elő-
fordul hogy ,a tulajdonos köhög , bronchitise vagy asztmája van. 
A gyerekeknél előforduló ismeretlen eredetű köhögések is meg-
előzhetőek a penészesedés megszüntetésével.

Nem is gondolnánk , hogy egy egyszerű tetőbeázás után is meg-
jelennek a penészspórák a háziporban és a nem hozzáférhető he-
lyeken elterjednek. 

Lakásfelújítás után vagy a még nem száraz falak miatt alakul 
ki helyenként feketepenész, vagy az alapos takarítás ellenére a 
helységben maradt apró pl. fűrészporszemcséken is megtelepszik 
a fehérpenész.

Mindezeket figyelembe véve nem csoda, hogy a magyar lakos-
ság fele szenved valamilyen köhögéssel kapcsolatos tünetben.

Miért írtam le mindezeket?
Mert a penészesedés jó nagy része megszüntethető a lakóépüle-

tek körültekintő leszigetelésével,ezzel nem csak a fűtési költsége-
inket csökkenthetjük, hanem a saját és gyermekeink egészsége ér-
dekében is tehetünk valamit. Sokan keresnek megoldást arra,hogy 
a penészesedést megszüntessék. Ez lehetséges penészgátlós fes-
tékkel , gombaölő fertőtlenítő szerekkel, résszellőzők beépítésével 
a külső nyílászárókba , de végleges megoldást csak megfelelő és 
állandó légcserével és szellőztetéssel érhetünk el.

Hitkó László Coll-Stock, Otthon Szerviz. (x)
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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

-Baba ruházat és kellékek
 
-Gyerek felső és alsó ruházat, lábbeli

-Kismama ruházat

-Női  vegyes ruházat, kosztüm, kabát

-Férfi  ruházat és kiegészítőkkel
 
várunk minden kedves érdeklődőt.

tartunk

október 15.-én a Kistarcsai Csigaházban 9.00 órátol!

Minőségi új ruhák most nagykereskedelmi áron!

Webshopunkban megtekinthető a készletünk.

Minden termékünk új!

Kistarcsán, Nagytarcsán, Kerepesen ingyenes
kiszállítással várjuk megrendeléseiket a webshopunkban.

Bármely információval állunk rendelkezésre: 
Magyar Eta : 06/ 30 853-1910

www.ujruha.hu 

Őszi-téli vásárt
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• 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

Házi készítésű 
májas hurka, 
zsemlés véres hurka,
sütnivaló kolbász,
grillkolbász, kenő májas,
disznósajt, tepertő,
paprikás abált szalonnák
füstölt készítmények, 
nagy választékban

MINDEN MÁSODIK HÉTEN FRISS TŐKEHÚS ÉRTÉKESÍTÉS

Őstermelői húsfeldolgozó
Kohajda Péter

Kistarcsa, Nagytarcsai u. 3., 
+36-30-402-59-61, +36-30-308-0559

A következő vágás: 
2014. október 3-án  
pénteken 12-18-ig 

október 4-én 
szombaton 8-12-ig 

október 17-én 
pénteken 12-18-ig 

október 18-án 
szombaton 8-12-ig 

Füstölt áru minden 
hétvégén! 

Nyitva tartás:  pénteken 12-18-ig, szombaton 8-12-ig
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 2143 Kistarcsa, Iskola u. 6. 
06-28/470-841

Miért érdemes megkötni?

• Lakott illetve lakatlan ingatlanra is köthető.  

• Kétféle épületbiztosítási fedezet és kétféle ingóságbiztosítási 
csomag közül választhat az Ügyfél - igényeinek, valamint az épület 
szerkezetének megfelelően. 

• Nem szükséges különleges betörés elleni védelem. 

• Határozatlan tartamú ingatlan- és ingóságbiztosítás

• Kárbejelentés az ország összes postáján

• Kárügyintézési Garancia: amennyiben a kárrendezési idő túllépi a 
9 munkanapos határidőt, a biztosító 6 havi biztosítási díjnak megfe-
lelő összeget fizet ki a kártérítési összegen felül.

• Lehetőség van önrész választására, melynek segítségével a kis 
összegű károk viselésével, az Ügyfél kedvezménnyel kötheti meg a 
szerződést. Az önrésznek megfelelő összeg a kártérítési szolgálta-
tásból kerül levonásra. Felelősségbiztosítási és kiegészítő baleset-
biztosítási károk esetében az önrész összege nem kerül levonásra 
a kártérítési összegből!

• Választható kiegészítő balesetbiztosítás is köthető a biztosított in-
gatlan lakóira, amely az egész világon érvényes, és már csonttörés 
esetén is térít.

• Az épület alapterületének megfelelő biztosítási összegnél alacso-
nyabb biztosítási összeg nem választható!

2014. október 5-ig megkötött PostaFészekŐr otthonbiztosítási 
szerződést kötő Ügyfeleink részére számos kedvezményt kínálunk. 

A kedvezmény maximális értéke akár 50% is lehet!

PostaFészek Őr

…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!


