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Eladó Nagytarcsán ÚJ ÉPÍTÉSÛ  4 lakásos sorház  
298 m -es lakásai 3 szoba  +nappali+konyha-

étkezõ,önálló telekrésszel és gépkocsi  tárolókkal. 
Szocpol még igényelhetõ rá.  Várható átadás 
2009 június. Irányár:  26.800.000,-Ft. Érdeklõdni: 
06-70/361-2101, 06-70-953-6933

Nagytarcsán a Füzesliget lakóparkban,  csodála-
2tos környezetben 781  m -es udvarban eladó 227  

2m -es 1 szintes 3  szobás+nappalis, 2 fürdõszo-
bás szerkezetkész családi ház.  Fûthetõ garázs 37 

2m -es 2 autó férõhelyes,  elektromos garázsajtó-
val, kiépített kapu elektronikával.  A ház saját célra  
épült, a legjobb anyagokból  készült. Irányár: 
46.500.000,- Ft. Érdeklõdni: 06-30/593-4242,  
06-70/953-6933

2 2Eladó Kistarcsán 648 m -es telken, 100 m -es, 
3+1 félszobás 2 fürdõszobás,  felújított családi 
ház. Azonnal költözhetõ! A  ház központi, de 
csendes helyen van, iskola,  óvoda 5 percre, 
HÉV megálló 10 percre  található. Irányár: 
22.900.000,- Ft. Érdeklõdni:06-30/593-4242, 
06-70/953-6933

2Kerepes csendes, de  központi részén 609  m -es 
2

telekkel, 102 m -es 1 szintes  3 szobás családi  ház 
eladó. A házat  2008-ban teljesen felújították.  Garázs 

2 2 216 m -es, pince 12  m -es, mûhely 18  m -es. A 
kertben ásott  kút van, amellyel  az egész ker t öntö-
zését megoldhatja. AZONNAL  KÖLTÖZHETÕ! Irány-
ár: 23.000.000,- Ft.  Érdeklõdni: 06-30/593-4242 ,  
06-70/953-6933

2Kistarcsán 54 m -es 2 szobás panel lakás 
eladó. 2007-ben mûanyagra cserélték a 
nyílászárókat, a hatalmas ablakoknak és a jó  
fekvésének köszönhetõen a lakás világos. 
Fûtése ház központú radiátorokkal, ennek 
köszönhetõen télen-nyáron 8000.-/hó a fûtés 
számla. Szép kilátás a fenyves erdõre. 
Játszótér a ház elõtt van, óvoda, iskola  1 
percre. Irányár: 11.500.000,-Ft. Érdeklõdni: 
06-30/593-4242 ,06-70/953-6933

2
Kerepesen központi helyen 360m -es saját 

2
kert résszel 2 szintes  116m -es lakóterû 4+1 
fél szobás Új építésû sorház eladó.  Alsó 
szinten padlófûtés, az emeleten radiátoros. 
Burkolat választható, szocpol még igényelhetõ. 
Irányár: 25.750.000,-Ft. Érdeklõdni: 06-
30/593-4242, 06-70/953-6933

2 2Eladó Csömörön 333 m -es udvarban 85 m -
2es alapterületû, 156 m  lakóterületû, kétszintes, 

4 szoba+nappalis+2 fürdõszobás +gard-
2róbszobás ikerház fél. Terasz 30 m -es. Fedett 

parkoló megoldható. Fûtése: gázcirkó-padló-
fûtés+kandalló beköthetõ. Igényesen 
kivitelezett, AZONNAL KÖLTÖZHETÕ családi 
ház. Irányár: 41.500.000,-Ft Érdeklõdni: 06-
30/593-4242, 06-70/953-6933

2Eladó Kistarcsán 1080 m2-es telken 140 m -es 
lakóterû 3 szoba+nappalis családi ház+alsó 

2szinten 140 m -es mûhely +3 autónak parkoló 
hely. A ház egyedi tervek alapján készült, jó 
elrendezésû,világos. A ház szépen karban 
tartott, igényes kialakítású, az ablakok  mû-
anyagok és elektromos redõnnyel vannak 
ellátva. Irányár: 41.000.000,- Ft. Érdeklõdni: 
70/953-6933, 30/593-4242



„Tiszta udvar, rendes ház” 

A képviselõ-testület a május 20-ki ülésén 
rendeletet alkotott a „Tiszta udvar, rendes 
ház” mozgalom újra indításáról. Ennek 
értelmében minden évben két ingatlan 
kaphatja meg ezt a megtisztelõ címet. Az 
egyik díjra a 3-as fõút jobboldalán lévõ 
településrész, a másikra pedig a balol-
dalon lévõ településrész ingatlan-
tulajdonosai pályázhatnak. A gyõztesek 
100-100 ezer forint értékû tárgyjutalom-
ban részesülnek.  Az elsõ pályázatot még 
az idén kiírják.

Elballagtak a Flór Ferenc Középiskolában

A Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnáziumban április 30-án volt a 
ballagás. A végzõs diákok délután öt órakor végig ballagtak az osztálytermeken, majd 
a hagyományoknak megfelelõen az iskola udvarán búcsúztak el az alsóbb 
osztályoktól és a tanároktól. A 26 ballagó gimnazista (12.A.) Lukács Julianna 
osztályfõnök és Ecsedi Gáborné osztályfõnök helyettes, a 22 egészségügyi 
szakközépiskolás (12.B.) pedig Garai Petra osztályfõnök és Bakán Szilvia 
osztályfõnök helyettes vezetésével búcsúztak. A több száz hozzátartozó  szülõ, 
testvér, nagyszülõ, rokon és ismerõs nézte végig az ünnepi búcsúztatást. Jelenlétével 
megtisztelte az ünnepséget Tóth Szabolcs polgármester, Babarczi József 
alpolgármester és a képviselõ-testület számos tagja. A 12.A-sok nevében Kiss 
Zsuzsanna és Kordás Bernadett, a 12.B-sek nevében Darcsi Alexandra és Angyal 
Nikoletta búcsúzott. A zászlót Kundra Péter Helisz Jánosnak adta, majd az elballagó 
két osztály feltûzte az iskola  zászlajára a szalagot. A ballagási ünnepség végén Koltai 
Éva Bernadette igazgató oklevelet és jutalmat adott át az érettségizõ diákoknak és a 
szülõi munkaközösség tagjainak. Május 4-én a magyar írásbeli érettségivel 
folytatódott a végzõs diákok programja. Az írásbelik alatt szabálytalanság nem 
történt, a kötelezõ tantárgyakon kívül a kistarcsai diákok, biológia, földrajz, kémia, 
testnevelés, angol, német, francia, ének-zene, informatika és egészségügyi 
alapismeretek tantárgyak közül választottak. A gimnazisták közül ketten vizsgáztak 
emeltszinten történelembõl, a szakközépiskolások közül 2-2-en érettségiztek 
emeltszinten történelembõl és egészségügyi alapismeretekbõl. Az érettségi írásbeli 
dolgozatokat június 2-án nézhetik meg a diákok az iskolában, szaktanári felügyelet 
mellett.                                                                                             (fotó a címoldalon)

Önkormányzati üzlethelyiség kiadó

Üzleti tevékenység céljára a Kistarcsa Oázis Üzletház elsõ emeletén bérbeadó egy 18,5 
2m -es önkormányzati tulajdonú helyiség. A bérleti díj 40.976.- Ft havonta. További 

információ kérhetõ a Polgármesteri Hivatalban (2143. Kistarcsa Szabadság u. 48.), vagy 
telefonon a 28-470-711/ 120-as mellék számon.

Szoboravatás

A Nepomuki Szent János szoboravatási és 
felszentelési ünnepség 2009. június 7-én, 
vasárnap délután 3 órakor lesz a Széche-
nyi út és a Kossuth Lajos utca kanyaru-
latánál. A KIKE  minden érdeklõdõt sok 
szeretettel vár. 

Közlemény

A Fibernet értesíti az  Elõfizetõket, 
hogy az elmúlt hetekben  Gödöllõ, 
Kistarcsa, Nagytarcsa, Kerepes, Mo-
gyoród, Erdõkertes, Szada és Õrboty-
tyán településeken  az internet- és 
telefon szolgáltatás rajtuk kívül álló 
okok miatt hosszabb-rövidebb idõ-
ben nem mûködött, ami Gödöllõ, Er-
dõkertes, Szada, Õrbottyán települé-
seken a kábel TV szolgáltatást is 
érintette. A meghibásodást az M31-es 
autópálya Kerepes és Mogyoród 
települések térségében zajló munká-
latok okozták. A kábelek megrongáló-
dása következtében az internet- és 
telefon szolgáltatásokban részleges 
szolgáltatás-kiesések voltak 2009. 
április 2-án, április 6-án., április 20-
án, május 3-án és május 7-én, 2009. 
május 15-én Mogyoród, Kistarcsa, 
Nagytarcsa és Kerepes településeken 
az internet- és telefon szolgáltatások-
ban volt kiesés.
A rajtuk kívülálló okokból eredõ, 
váratlan mûszaki meghibásodás 
következményeként fellépõ kelle-
metlenségekért ezúton is szíves 
elnézést kérnek!

Statisztikai Adatgyûjtés Kistarcsán
A 2009. évi Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program (OSAP) keretében Kistarcsán a 
Központi Statisztikai Hivatal Elnöke rendszeres adatfelvétel végrehajtását rendelete el. 
A felvétel célja, hogy a mindenkori kormányzat részére megbízható adatokat 
szolgáltasson a lakosság jövedelmérõl, kiadásairól, lakáshelyzetérõl, valamint 
összehasonlításra alkalmas adatokat biztosítson az ország munkaerõ-piaci helyzetérõl, a 
foglalkoztatottságról és a munkanélküliségrõl. Továbbá adatokat gyûjtenek a lakosság 
utazási és közlekedési szokásairól is. Az adatfelvételek reprezentatív jellegûek. A 
felvételekbe bevont háztartások kiválasztása véletlen mintavétellel történik. A 
kiválasztott háztartásokat az egyes felvételek típusától függõen évente több alkalommal 
keresik fel az adatfelmérést végzõk, akik igazolvánnyal és megbízólevéllel rendelkeznek. 
Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül összesített formában teszik majd közzé.
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Nõi focisták
jelentkezését várják

A foci után érdeklõdõ hölgyek jelentke-
zését várja 10 éves kortól 50 éves korig  a 
Kerepesi Nõi Labdarúgó Szakosztály. A 
második idényét kezdõ szakosztály 
nagypályán és kispályán is benevezett a 
Budapest Bajnokságba. Hetente két 
edzést tartanak hétfõn, szerdán és 
csütörtökön délután. Érdeklõdni Kis 
Kálmán edzõnél lehet a 06-70-619-74-45-
ös számon.

Energetikai korszerûsítést hajtanak végre a település 
két óvodájában 

Mindkét óvoda épületenergetikai tanúsítása elkészült és ez alapján számításokat 
készített a Mûszaki Osztály, hogy mely beruházásokkal és milyen hatékonysággal 
csökkenthetõ az épületek energiafelhasználása. A teljes rekonstrukció a Tölgyfa 
Óvodában várhatóan bruttó 40 millió forintba fog kerülni. A Gesztenyés Óvodában a 
költségek elérhetik a bruttó 45 millió forintot. A munkákat még ebben az évben 
megkezdik. 

Készül a település 
városfejlesztési stratégiája 

Kistarcsa város Önkormányzata a PESTERV 
Kft.-vel készítteti a város  Integrált  Városfej-
lesztési Stratégiáját (IVS). Az érdeklõdök a 
munkaközi anyagot a Polgármesteri Hivatal 
Mûszaki Osztályán ügyfélfogadási idõben 
vagy a www.kistarcsa.hu-n megtekinthetik.



A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatója a 
szõlõültetvény összeírásáról
A Központi Statisztikai Hivatal Szegedi Igazgatósága arról tájékoztatja a lakosságot, 
hogy a 265/2008. (XI.6.) sz. Korm. rendelet a „Szõlõültetvény kataszter” által le nem 
fedett szõlõterületek/ültetvények 2009. évi összeírását az Országos Statisztikai 
Adatgyûjtési Program keretében rendelte el és végrehajtásával a Központi Statisztikai 
Hivatalt bízta meg. Az adatgyûjtést reprezentatív megfigyelés keretében, 2009. 
június 1. és szeptember 30. közötti idõszakban hajtják végre. Az összeírás terepi 
feladatait az ültetvény fekvése szerinti területen  a KSH Szegedi Igazgatósága által 
kibocsátott névre szóló igazolvánnyal rendelkezõ  kertészeti ismeretekben jártas és 
helyismerettel rendelkezõ szakemberek végzik. Az adatfelvétel során az ültetvények 
használójának személyes jelenlétére nincs szükség.

Az egyéni körzetbõl 
bejutott képviselõk 

fogadóórái

¡ Zsiák Péter Fidesz (1. számú vá-
lasztókörzet)

Elõzetes telefonos egyeztetés 
után. 06-30-748-2027
¡ Uvacsek Csaba független (2. szá-

mú választókerület)
Minden hónap második hétfõjén 

16.00-18.00-ig az Eperjesi út 5. szám 
alatt. 06-30-921-7573
¡ Bergán János Fidesz (3. számú 

választókörzet) 
Minden hónap utolsó hétfõje 

17.00-18.00 a Polgármesteri Hiva-
talban. 06-30-434-1847
¡ Major László Fidesz (4. számú 

választókörzet) Minden hónap 
utolsó szerdája 17-tõl 18 óráig, a 
Polgármesteri Hivatalban. 06-28-
471-830
¡ Kedves Károly Fidesz  (5. számú 

választókörzet)
Elõzetes telefonos egyeztetés 

után. 06-70-334-75-82
¡ Méhesné Horváth Erika Fidesz 

(6. számú választókerület) 
Minden hónap 2-ik hétfõjén a 

Polgármesteri Hivatalban 17.00-
18.00-ig várja a választókat.
06-20-362-0822
¡ ifj. Juhász István  Fidesz (7. szá-

mú választókerület)
Minden hónap elsõ csütörtökjén 

17.00-18.00. Polgármesteri Hivatal 
06-30-334-2064
¡ dr. Lukács Ferenc Józsefné Fi-

desz (8. számú választókerület)
Minden hónap második csütör-

tökjén 16.00-18.00-ig, Polgármesteri 
Hivatal. 06-30-521-5065 
¡ Majsai Sándor Fidesz (9. számú 

választókörzet)
Telefonos egyeztetés után hétköz-

napokon. 06-30-555-4830
¡ Juszkó Ferenc Fidesz (10.számú 

választókerület)
Hétköznapokon, folyamatosan a 

Muskátli Gardenben. Vasút utca 23. 
06-20-345-5443

Deáktanya programjai
2009. június 4. Kürtös Laborc: India  

Idõ és Örökkévalóság: A mesés és egzoti-
kus India. Ha beutazod, gyönyörködtet, 
mégis, mit látsz, csak káprázat… Utazzunk 
el képzeletben oda, ne turistaként, ne a 
mába, hanem a múltba! Kövessük India 
kultúráját, vallását, a legrégibb korokkal 
kezdve!  Meglátjuk, nem is olyan fontos az 
idõ egymásutánisága.

2009. június 11. Benis Miklós: Korunk 
magyarsága: A magyar népi mûveltség 
jelentõsége a XXI-ik században. A 
harcmûvészetek népszerûségének oka, és 
azok hatása a mai kor emberére. Baranta, 
hagyományos magyar harcmûvészet és a 
kurultáj kapcsolódása napjainkhoz. A 
Magyarok Szövetsége tevékenységérõl 
röviden.

2009. június 18. Pancsor Erzsébet és 
István: Diák vízummal Ausztráliában: 
Milyen furcsaságokkal szembesül az 
ember, ha hosszabb idõt szeretne 
Ausztráliában tölteni? Queensland állam 
bemutatása. Camberra, a mesterséges 
fõváros sajátos várostervezése. Az 
aboriginálok és az álomidõk. Szigetek és 
tengerek Ausztrália keleti partjainál.

2009. június 25. Blahó Miklós: A 
feltaláló: Hogyan lesz valaki feltaláló? Kis 
praktikák felismerése. Ésszerû megoldások 
egyszerû gyakorlati kérdésekre. A feltalálás 
csodája. Ami az egyik pillanatban még nem 
létezett, a feltalálás után valósággá, 
természetessé válik. Saját találmányok 
bemutatása.

A Deáktanya elõadásait a Civilház 
(Széchenyi út 33.) közösségi termében 
tartja. A klubestek ideje: csütörtökön este 7-
10 óráig. A Deáktanya ismeretterjesztõ 
elõadásai nyitottak, azokat bárki térítés-
mentesen látogathatja.                         KIKE

Hõsök Napja június 1-én

Több évtizedes kihagyás után tavaly  a 
Kistarcsai Kulturális Egyesület szervezé-
sében  újra megtartották a Hõsök Napját. 
Idén pünkösdhétfõn délután 5 órakor 
emlékeznek meg a világháborúkban 
elesett kistarcsai áldozatokról. A Hõsök 
terén megrendezendõ  mûsor után min-
denki elhelyezheti mécsesét, gyertyáját az 
emlékmû talapzatán.
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Városi Mûvelõdési és Sportközpont
Csigaház programjai

2009. június 5. 19.00 FIDESZ kampányzáró
2009. június 11. 16.00 Nyugdíjas juniális
2009. június 13. 19.00 Táncbemutató
2009. június 14. 9.00-14.00 Baba-börze 

A Szent István Általános 
Iskola sikere a megyei 

döntõn

Elõzõ számunkban olvashattak arról, 

hogy a területi vers- és mesemondó 

versenyen szép sikereket értek el diák-

jaink. Közülük is kiemelkedett Danko-

vics Dorina 1.c osztályos kislány, aki elsõ 

helyezést szerzett vers kategóriában, és 

továbbjutott a megyei döntõbe. Ezt a 

versenyt május 15-én rendezték a 

Megyeházán. Sok szép vers hangzott el 

azon a délutánon, sok tehetséges 

gyermeket hallhattunk. Dorina, Mészöly 

Miklós: A bánatos medve címû verses 

meséjét adta elõ. Sikere  volt, nagy tapsot 

kapott. A zsûri is értékelte a szép, bájos 

elõadást, és korosztályában a harmadik 

helyre sorolta. Szívbõl gratulálunk 

felkészítõinek, szüleinek! 

Értesítés ügyfélfogadási 
idõ változásáról
Értesítjük a lakosságot, hogy 2009. június 
5-én (pénteken) és 2009. június 8-án 
(hétfõn) Kistarcsa Város Polgármesteri 
Hivatalában nem lesz ügyfélfogadás.
Anyakönyvi ügyekben ügyeletet tartunk: 
2009. június 5-én, 08.00-12.00 óráig és 
2009. június 8-án 13.00-18.00 óráig.

Polgármesteri Hivatal
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Április 22-én a testületi ülést 
a Városgondnokság épületé-
ben tartották. Gurbán Sándor 
betegsége miatt nem tudott 
részt venni az ülésen. A módo-
sításokkal együtt 44 napirend 
tárgyalásáról döntöttek. Napi-
rend elõtt a Flór Ferenc Egész-
ségügyi Szakközépiskola és 
Gimnázium egyik végzõs diák-
ja meghívta a képviselõket is-
kolájuk ballagására.

Interpelláció járda
ügyben

Ifj. Juhász István alpolgár-
mester napirend elõtt inter-
pellációt nyújtott be a járdaé-
pítéssel kapcsolatban. Az al-
polgármester lakossági pa-
naszra hivatkozva többek kö-
zött azt kifogásolta, hogy az 
eddig megépített járdák szé-
lessége miért tér el az elõírá-
soktól, miért nem tették rend-
be a járdák közvetlen környe-
zetét, miért a közvilágítással 
szembeni oldalon építették ki 
a járdát, és a Rózsa utca  
Kölcsey utca sarkán már 
most szétrepedt az összekötõ 
beton. A kérdéseket Majsai 
Sándornak a Településfej-
lesztési és Pályázatkezelõ Bi-
zottság elnökének címezte az 
alpolgármester. Majsai Sán-
dor válaszában kihangsú-
lyozta, hogy a Bizottság fela-
data a beérkezett pályázato-
kat felbontása és értékelése 
volt. A munkák mûszaki átvé-
teléhez a Bizottságnak semmi 
köze. Ifj. Juhász Istvánnak a 
felvetett problémákkal a Mû-
szaki Osztálynál kellett volna 
érdeklõdnie. Az alpolgármes-
ter a választ nem fogadta el.

Tar Szilárd képviselõt 
megválasztották a 
Közoktatási Bizottság új 
tagjának 

A lemondott Szemán József 
képviselõ helyére a MIÉP lis-
tájáról Tar Szilárd Imre került 
be a testületbe, akit egyhan-
gúan beválasztottak a Közok-
tatási Bizottságba.

A zárszámadás szerint a 
2008-as pénzmaradvány 
631 millió forint volt

Az önkormányzat 2008-ban 1 
milliárd 998 millió 632 ezer 
Ft kiadást tervezett, de csak 1 
milliárd 430 millió 324 ezer 
forintot költött, a pénzmarad-
vány 631 millió forint volt. 

Beruházásra és felújításra 62 
millió forintot költöttek. Az 
önkormányzat 2008. évi költ-
ségvetési beszámolóról szóló 
rendelettervezetét egyhangú-
an elfogadták. 

Elfogadták az Önkormány-
zat 2009. évre vonatkozó 
közbeszerzési tervét

A közbeszerzésrõl szóló tör-
vény szerint az önkormány-
zat a költségvetési év elején 
közbeszerzési tervet köteles 
készíteni az adott évre terve-
zett közbeszerzéseirõl. A köz-
beszerzési tervet a korábban 
már elfogadott beruházási 
terv figyelembe vételével üte-
mezték. A határozat szerint a 
városban közbeszerzési eljá-
rás indítása várható a Szent 
István Általános Iskolában 
tervezett bõvítésekre novem-
berben, ahová könyvtárat és 
aulát építenek, a Gesztenyés 
Óvoda bõvítésére májusban 
(három termet építenek), a 
Tölgyfa Óvoda átépítésére au-
gusztusban (magas tetõ), a 
Flór Ferenc Gimnázium bõví-
tésére szeptemberben, ahol 
egy tornatermet és 5 tanter-
met építenek, a Polgármesteri 
Hivatal bõvítésére májusban 
(kialakítják az ügyfélszolgála-
tot) és két játszótér megépíté-
sére májusban. Az általános 
egyszerû közbeszerzési eljá-
rásokat a meghirdetett idõ-
pontokban el kell indítani.

Módosították a
temetõrõl szóló rendelet

Drágultak a temetési helyek 
megváltási, valamint újravál-
tási díjai. Május 1-tõl az 
egyes sírhely 5.000,- Ft + 
Áfa, a kettõs sírhely 50.000,- 
Ft + Áfa, az urnasírhely 
15.000,- Ft + Áfa. Emel-
kedtek a szolgáltatások igény-
bevételéért fizetendõ díjak is.

Reluxát szerelnek az 
Egészségház ablakaira

Egészségház 66 db ablakából 
9 db ablakra (gyermekorvosi 
rendelõ, védõnõi váró és az 
épület napos oldala) szerel-
nek reluxát, erre bruttó 
100.00,-Ft-ot szavazott meg a 
testület a 2009. évi költségve-
tésének általános tartalékából. 

Sikeresnek minõsítették 
a Föld Napjához kapcso-
lódott városi nagy-
takarítást

A Városgondnokság március 
23-tól 28-ig végezte a lomta-
lanítást, majd április 4-én a  ci-
vil szervezetek szervezésében 
meghirdetett nagytakarításban 
vett részt. Lomtalanításkor 94 
tonna lomot szállítottak a 
KER-HU lerakójába és kb. 160 

3m  nyesedéket vittek el. 
3  Begyûjtöttek még 60 m

3 gumiabroncsot, 30 m elektro-
nikai hulladékot és 400 liter fá-
radt olajat. Uvacsek Csaba kép-
viselõ elmondta, hogy április 
4-én 75 tonna szemetet 
gyûjtött össze a közel 300 ön-
kéntes. A munkában civil 
szervezetek, fiatalok és idõsek 
is részt vettek. A munkát  
Kovácsné Gyõrõsiné Gabriella, 

Jávor Mária és ifj. Juhász  
István koordinálta. Egy aláírás-
gyûjtést is kezdeményeztek a 
szervezõk, ebben többek kö-
zött azt kérték, hogy több  
szemétgyûjtõt és üveggyûjtõt 
helyezzenek ki a városban.

Szeptembertõl Kistarcsán 
is lesz jelzõrendszeres 
házi segítségnyújtás

Egyelõre negyven rászorult ve-
heti igénybe szeptember 1-tõl 
ezt a szolgáltatást. A szerzõ-
dést a PESTOR Biztonsági 
Szolgálat Kft-vel 5 éves hatá-
rozott idõtartamra kötötték. A 
szolgáltatást a Kistarcsai Ne-
velési Tanácsadó koordinálja.

Nem pályázhat iskola
buszra az önkormányzat

A testület még a márciusi ülé-
sen határozott arról, hogy in-
dul az iskolabusz beszerzésére 
kiírt pályázaton. Egy ÖM ren-
delet szerint azonban ilyen jel-
legû beszerzésre csak társulá-
sok pályázhatnak, így ezzel a 
lehetõséggel közvetlenül az ön-
kormányzatok nem élhetnek.

Az elõzõ év pénzmaradványa 631 millió forint
Új autóbusz menetrend
május 1-tõl

Energetikai korszerûsí-
tést hajtanak végre a
város intézményeiben

Uvacsek Csaba képviselõ ja-
vaslatára megkezdik az önkor-
mányzati intézmények ener-
getikai korszerûsítését. Elõ-
ször a Gesztenyés és a Tölgy-
fa Óvoda terveit készítik el.

Milliókat költenek a város 
szépítésére

Közterületi parkosításra, te-
reprendezésre, hulladék-
gyûjtõk elhelyezésére, utca-
névtáblák és házszámtáblák 
megvásárlásához a 2009. évi 
általános tartalék keretbõl 
3.310.000,-Ft-ot szavaztak 
meg a képviselõk. 

A focipálya melletti ingat-
lanon nem hoznak létre 
sportcentrumot

Bergán János a Közmûvelõ-
dési és Sport Bizottság elnöke 
- aki a terület hasznosítására 
kiírandó pályázat elõké-
szítésén dolgozott - hiába kér-
te a képviselõket, hogy a pá-
lyázati anyag megismerése 
után döntsenek, 9 igen 5 tar-
tózkodás és 1 nem szavazattal 
leszavazták a kezdeménye-

2zést, így a 3.1812 m  belterü-
leti ingatlant egyelõre nem 
hasznosítják. 

P.Gy.

Áprilisban állapodott meg a 
képviselõ testület az új szol-
gáltatóval. A Szekér-Trans 99 
Bt. május 1-tõl a helyi buszjá-
rat közlekedtetésére új me-
netrendet írt ki. A teljes me-
netrend a város honlapján a 
Közhasznú információk menü-
pontban található meg.

Elfogadták a 2008-as költségvetés zárszámadását (2009. április 22.)

Ifj. Juhász István interpellál, mellette Tóth Szabolcs és Babarczi József
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Mivel magyaráz-
za a polgármes-
ter úr, hogy vi-
szonylag rövid 
idõ alatt sikerült 
egy olyan beru-
házási tervet elké-
szíteni és elfogad-
tatni a képviselõ-
testülettel, ami 
mentén ebben a 
ciklusban végre 

elindulhat majd az érdemi munka? 
Egy kicsit visszamennék a kilencvenes 
évek elejére, ugyanis attól kezdõdõen 
jellemzõ volt a mindenkori képviselõ-
testületre egyfajta bizonytalanság, in-
kább nem döntöttek, abban reményked-
tek, hogy így nem követnek el hibákat. 
Persze ehhez hozzájárult, hogy az el-
múlt 19 évben a településnek mindig 
volt tartaléka, sohasem szorultunk 
hitelfelvételre, és a halogató, vagy meg 
nem hozott döntésekkel nagyon jó költ-
ségvetéseket lehetett produkálni. Ami-
kor 2002-ben idekerültem, akkor azt 
mondtam, hogy négy évet rá kell szánni 
az elõkészítésre, a következõ négy évet a 
megvalósításra és az azután következõ 
négy évben pedig a megkezdett munkát 
kell folytatni. Ez meg is történt, hiszen 
az elsõ ciklusomban a település 
központ, az intézmények és a sportköz-
pont tervezése elkezdõdött, több pályá-
zatot elõkészítettünk, amit aztán a 2006-
ban megválasztott képviselõ-testületnek 
kellet volna megvalósítania. Ehelyett 
2006-tól 2007-ig  a lázas semmittevés-
ben egyesek azon fáradoztak, hogyan le-
hetne a polgármestert ellehetetleníteni 
és eltávolítani. Ez addig fajult, hogy a 
testület 2007 végén feloszlatta önmagát 
és a 2008 februárjában megtartott 
idõközi választáson szerették volna a 

megbuktatásomat is kicsikarni. A vá-
lasztók azonban máskép döntöttek, így 
továbbra is én maradtam Kistarcsa pol-
gármestere. Elmondhatom, hogy az 
idõközi választások után néhány hónap-
pal taktikát változtattam, mert a képvi-
selõk közül néhányan ugyanott foly-
tatták, ahol a választások elõtt abba-
hagyták. Hosszú huzavona után bele-
egyeztem, hogy megtartva saját alpolgár-
mester jelöltemet a többségben lévõ jobb-
oldali frakció is jelöljön egy alpolgár-
mestert, így választottunk januárban két 
alpolgármestert. A híresztelésekkel el-
lentétben ez törvényes választás volt, 
mert a Közigazgatási Hivatal sem emelt 
kifogást. Ezt követõen elindult egy 
munka, ami a beruházási terv elfogadá-
sához vezetett. Egyébként az itt megfo-
galmazott célkitûzéseket már 2006 végé-
re is felvázoltuk, ezt aktualizáltuk most, 
amit a képviselõk el is fogadtak. Szeren-
csére a sok éves halogató beruhá-
zásnak, sok pénzünk van, amit most 
részben pályázati önrészként, illetve fej-
lesztési alapként szeretnénk még ebben 
az évben felhasználni. Ha szerencsénk 
lesz, akkor a meglévõ pénzünk mellé 
még egy-másfélszer ennyit pályázatok út-
ján is nyerhetünk. Ez a beruházási terv 
egyelõre csak a meglévõ pénzünkre 
alapoz, ami nagyjából 700 millió forint. 
Nagyon közel állunk a bölcsõde 
megvalósításához, tehát fõleg intézmény 
fejlesztéseken gondolkodunk.

Mit tesznek azért, hogy a jövõben 
eredményesen pályázzon a város?
Eljutottunk oda, hogy a személyes el-
lentéteket félrerakva, olyan cégeket 
keresünk, amelyek nem egy-két képvi-
selõ ismerõseként kerülnek képbe, ha-
nem az eddigi referenciák alapján kö-
tünk velük szerzõdést. Ebben a munká-

Ebben az évben elindult
az érdemi munka

Interjú Tóth Szabolcs polgármesterrel

Tóth Szabolcs polgármester legutóbb decemberben adott egy 
évértékelõ interjút a Kistarcsai Híradónak. Akkor még arról 
beszélgettünk, hogy nyolc hónappal az idõközi választások után sem 
sikerült alpolgármestert választani, a pályázatok és a fejlesztések 
területén egy helyben topogott a város, a 633 milliós forintos 
megtakarításból a képviselõ testület nem kezdeményezett semmilyen 
beruházást. Komolyan fontolgattak egy nagyobb összeg felvételét 
kötvénykibocsátás formájában. Eltelt fél év és valami megmozdult a 
városban. A képviselõ testület nagy része úgy döntött, hogy megpróbál 
együttmûködni a polgármesterrel. Ilyen szempontból a januári 
alpolgármester választás mérföldkõ volt a testület életében (Babarczi 
Józsefet és ifj. Juhász Istvánt választották meg). Az addigi 
személyeskedést részben elfelejtve elkezdtek dolgozni. Az idei év egyik 
legfontosabb eredménye, hogy elkészült a település beruházási terve.

ban sokat segít a két alpolgármester, 
akik egymást támogatva nagyon kor-
rekt módon dolgoznak. Egyébként 
nem a pályázatok megírásával van 
gond, hanem az azt követõ lobbizással 
és figyelõ tevékenységgel.

Tervezik-e a HÉV átjáró kiszélesí-
tését, egyáltalán ez bekerülhet a be-
ruházási tervbe?
Ez egy régi vágya a településnek, ami-
kor 1996-97-ben ugrásszerûen meg-
nõtt a forgalom a   3-as fõúton, ez napi-
renden volt, de akkor sem mert érdem-
ben dönteni a testület a beruházásról. 
Az Auchan pár évvel ezelõtt megépí-
tette a HÉV síneken átívelõ keresz-
tezõdését, ezzel a forgalom egy része 
áthelyezõdött oda. Évekkel ezelõtt a 
képviselõ-testület a HÉV átjáró kivál-
tására az Eperjesi úti felüljáró megépí-
tését támogatták, ami az áruház beru-
házása miatt szintén okafogyottá vált. 
Egyébként egy összetett problémáról 
van szó, hiszen az átjáró a BKV Zrt. tu-
lajdonában van, a 3-fõut és az alatta át-
vezetõ út a Közútkezelõ KHT-jé, az 
oda vezetõ utakat pedig az önkor-
mányzat kezeli. Három-négy tulajdo-
nost kellene összehangolni. Ezt a mun-
kát a Közlekedés Koordinációs Köz-
pont végzi, ami a Közlekedési és 
Gazdasági Minisztérium alá van ren-
delve. A terv elkészült, most éppen 
pénzre várunk. Ez akkora költség, amit 
Kistarcsa nem tudna magára vállalni, 
így a beruházási tervben sem sze-
repel.

Régóta húzódik a vagyonmegosztás 
kérdése Kerepes és Kistarcsa között. 
Egy meg nem erõsített hír szerint 
Kistarcsa 30 millió forint kifizetésé-
vel rendezné a 15 éve húzódó ügyet. 
Ebbõl mi igaz? 
Jogilag lezárult az ügy, de még kell egy 
bírósági végzés, addig a részletekrõl 
nem igazán nyilatkozhatunk, de annyit 
elmondhatok, hogy a 30 millió forint 
az igaz. Persze ez nem azt jelenti, hogy 
Kistarcsa elismerte volna a pervesz-
tességét, hanem azt jelneti, hogy a 
jövõben a két településnek érdemes 
lenne együtt dolgoznia, rajtunk nem 
múlik. Érdekes módon mindenben 
meg tudtunk egyezni, egyedül a Szi-
lasvíz Kft és a közmûvagyon kérdésé-
ben nem. A Szilasvíz Kft-nek május 
28-ig kell elkészítenie a vízi közmû-
vagyon nyilvántartást. Ha ez nem ké-
szül el határidõre, akkor bizony nem 
lesz bírósági végzés a vagyonmegosz-
tásról. Ha minden rendben zajlik, ak-
kor a vagyonmegosztás végsõ aláírását 
ünnepélyes keretek között szeretnénk 
lebonyolítani. Visszatérve a beruházá-
sokhoz, szeptemberben a városavató 
ünnepség környékén már konkrét 
eredményekrõl szeretnénk beszámolni.

Polgár

Tóth Szabolcs
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Május elején Tõketerebes 
(Trebišov) Régiós Kulturális 
Központja „Tokaj Európában” 
címmel nemzetközi folklór- 
és gasztronómiai fesztivált 

rendezett. A fesztivál szerves 
részét képezte az „Örökség” 
(Dedovizeò) alprogram, mely-
ben határon túli szlovákok is-
mertették meg a  helyiekkel 
fennmaradt kultúrájukat. Len-
gyelország, Ukrajna és Ma-
gyarország néhány folklórcso-
portja mutatkozott be. Or-
szágunkból Füzér, Sátor-
aljaújhely, Ecser és Kistarcsa 
hagyományõrzõ csoportjai vet-

tek részt a programon. A 
Pannónia Hagyományõrzõ 
Csoportja együtt utazott az 
Ecseri Zöldkoszorú Hagyo-
mányõrzõ Körrel. Velük hosz-

szú évek óta jó kapcsolatot 
ápolunk, és bár õk fiatalok, en-
nek ellenére nagyon nagy 
összhangban, jó hangulatban 
töltöttük el ezt a három na-
pot. Elõzõleg egy közös táncot 
is begyakoroltunk, az ecseriek 
lakodalmasában mi képvisel-
tük az idõsebb korosztályt.
Az elsõ estén Kistornyán 
(Malá Tàòa) léptünk fel. A he-
lyiek májusfát állítottak, 

Ebben a hónapban hasznos tapasztalatokat gyûjtöttem! 
Polgármester úr megbízásából két tanácskozáson vettem 
részt:  

• Április 20-án a Gödöllõ Környéki Regionális Turisztikai 
Egyesület Közgyûlésére kaptunk meghívót. Igaz, hogy az 
Egyesületbõl több éve Kistarcsa kilépett, de a szakmai 
konferencián elhangzott tapasztalatokat azonban városunk 
kultúrális életének színesítésére mi is jól tudjuk 
hasznosítani.  A környezõ települések elõadói érdekes 
szóbeli, és nyomtatott reklámanyaggal ajánlották 
programjaikat.

• Április 23-án a Közlekedési Múzeumban, „Közlekedés-
biztonsági Napok 2009" címmel regionális konferenciát 
rendezett a Nemzeti Közlekedési Hatóság.  Nem kisebb 
elõadóktól, mint  Dr. Szûcs Lajos a Pest Megyei Közgyûlés 
elnöke, Horváth Zsolt a Nemzeti Közlekedési Hatóság 
elnöke, Arató Gergely az Oktatási és Kultúrális 
Minisztérium oktatásért felelõs államtitkára, Dr. Ármos 
Sándor rendõr dandártábornok, Pest Megyei Rendõr-
fõkapitányság vezetõje adott  számot az elért eredmé-
nyekrõl, és a jövõ feladatairól.  Amennyiben valamelyik 
intézmény, vagy közösség igényli, szívesen beszámolok a 
két konferencián szerzett tapasztalataimról. 

Kistarcsa és Ecser hagyományõrzõi együtt
a „Tokaj Európában” fesztiválon

Az elmúlt egy hónap igen tartalmas volt, sok területen történt 
elõrelépés. Elõször is talán, ami a legfontosabb, sikerült 
projekt menedzser céget választanunk a beruházásaink 
koordinálására, közben pedig már megindult a Gesztenyés 
Óvoda bõvítésének tervezése is. A következõ lépés a többi 
tervezés kiírása lesz. Megkezdtem az intézmények 
állapotának és mûködésének a vizsgálatát.
A pályázatok terén is változások történtek, immár állandó 
pályázatfigyelõket alkalmazunk, így idõben értesülni fogunk 
az esélyes pályázatokról, hogy fel tudjunk készülni a 
szükséges anyagokkal. A szemétszedést követõen megtörtént 
a virágültetés is. Mint bizonyára sokan látták az uszoda elõtt 
új közösségi teret hoztunk létre. A híresztelésekkel 
ellentétben a tér majdhogynem csak felajánlásokból készült 
el, ugyanis a növényeket, virágokat a Vállalkozók Baráti Köre 
adta, a padokat helyi vállalkozók „fogadták örökbe”, a 
feltöltésre szolgáló földet pedig a Seres Transz-tól kaptuk 
ingyen. Így végül a városnak az elültetett fûmag került csak 
pénzébe, amit a Muskátli Garden-tõl vásároltunk. Így a tér 
elkészítése a városnak 100.000 Ft-jába került. Végül ebben 
hónapban még egy nagy feladatom volt: Szilárdi Lászlóval a 
Városi Mûvelõdési és Sportközpont igazgatójával közösen 
megszerveztem a Kistarcsai Napokat, melynek program-
füzetét eljutattuk minden kistarcsai lakosnak.

Ifj. Juhász István alpolgármester
beszámolója

Babarczi József alpolgármester
beszámolója

Májusfa állítás Kistornyán (Malá Tàòa)

majd a külföldi csoportok mu-
tatták be mûsorukat. Nagy 
szeretettel fogadtak minket.
Másnap Sátoraljaújhely szlo-
vák részén (Slovenské Nové 
Mesto) mutatkoztunk be tán-
cainkkal és gasztronómiánk-
kal. Nagyszerû görhönysütõ 
asszonyokat vittünk magunk-
kal, akik addig is helytálltak, 
amíg mi a színpadon szere-
peltünk. Természetesen azért 
mindannyian kivettük a ré-

szünket a munkából. Nagyon 
ösztönzõleg hatott ránk, hogy 
mindenki dicsérte görhö-
nyünket és táncainkat.

Tõketerebesen voltunk el-
szállásolva, innen közelítet-
tük meg minden nap az állo-
máshelyeket. Záróprogram-
ként Tokaj szlovák borospin-
céit látogathattuk meg, me-
lyek mélyen a föld alatt talál-
hatók és boraik - hasonlóan a 
magyar borokhoz - itt is na-
gyon finomak.
Fáradtan, de élményekkel tel-
ve érkeztünk haza. Köszönet 
illeti meg a szervezõket: a 

Szlovák Kulturális Központ 
Pestkörnyéki Régióját.

Szabóné Tóth Katalin
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Nyári  Bababörze

Kistarcsán
Június 14-én, vasárnap

9.00-14.00
HELYE: KISTARCSA-CSIGAHÁZ

Helyfoglalás:
Kistarcsaiaknak és az egyesület tagjainak:

június 09-én, kedden 10.00-tól
nem kistarcsaiaknak

június 10-én, szerdán 10.00-tól

Helyet foglalni a következõ
telefonszámon lehet:

06-70 245 55 95

Szeretettel várunk
mindenkit,

kivéve a kereskedõket!

KISTARCSAI CSIBÉK NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET
www.kiscsibek.eoldal.hu 

A terméskõ megérkezett az Uszoda elé

A város önkormányzata és a Kistarcsai Vállalkozók Baráti 
Köre idén május 9-re szervezte meg a város virágosítását. 
A hivatal dolgozói egy nappal korábban a Polgármesteri 
Hivatal környékét tették rendbe. Teljesen megújult az 
Uszoda elõtti tér, szebbnél-szebb virágokat ültettek a 
Simándy szobor környékén, az Október 23-ka téren, 
a Szent Imre téren, a Hõsök terén, a Székely kapunál, a 
Gesztenyés Óvodánál, a Dobó Katica téren és a Zsófia lige-
ten. A képviselõk közül személyesen vett részt a munkák-
ban Majsai Sándor, Juhász István, Babarczi József, ifj. 
Juhász István, Uvacsek Csaba, Horváthné Méhes Erika, 
Török Mihály, Juhász József, sokan voltak a KIKE-tõl 
Kereszti Ferenc vezetésével, egész nap dolgoztak a 
Kistarcsai Kerékpáros Egyesület tagjai és Solymosi Sándor 
a Fidesz helyi csoportjának az elnöke. A munka végén 
Kalmár István vállalkozó birka pörkölttel vendégelte meg a 
lelkes csapatot. A technikai hátteret a Városgondnokság 
biztosította. Az akcióra a képviselõ-testület 500.000,- fo-
rintot szavazott meg, ugyanekkora összeget adott a 
Vállalkozók Baráti Köre. A fõszervezést vállaló Kistarcsai 
Vállalkozók Baráti Körének elnökét Juhász Istvánt kértem 
meg egy rövid kiértékelésre.

Idén kik vettek részt ebben a 
munkában?
Úgy érzem, hogy egyre na-
gyobb az igény a lakosság és a 
civil szervezetek részérõl erre 
a virágosításra, ezzel is ma-
gyarázható, hogy 60-nál is töb-
ben jöttek dolgozni. Nagyon 
örülünk, hogy egyre több kép-
viselõ kapcsolódik be az ön-
kéntes munkába, de rajtuk kí-
vül a civil szervezetek is na-
gyon aktívak. Jó volt látni, 
hogy a felhívásra a lakosság is 
megmozdult, az aktivisták fe-
lét õk adták, utólag is min-
denkinek köszönöm a mun-
káját. Külön meg kell köszön-
nöm a Baráti Kör kemény 
magjának a támogatását, akik 
anyagilag és személyes jelen-
létükkel is segítették a mun-
kát. Itt Kupecz Márti, Surányi 
Márti, Benkõ Pál, Török 
Mihály, Kis Joachim, Kalmár 
István és Kalmár László nevét 
kell megemlíteni, de a többi 
tagtársunknak is kijár a 
köszönet, hiszen az õ pénzük 
is benne van ebben. A 
Csigaház és környékét a KIKE 
tette rendbe, a Szent Imre te-
ret a Pannónia Néptánc-
együttes, a Gesztenyés Óvo-
dánál Uvacsek Csaba és bri-
gádja dolgozott, a Hõsök teré-
nél képviselõk, nagycsaládo-
sok és a segítõik tevékeny-
kedtek, az Uszodánál a Kistar-

csai Kerékpáros Egyesület 
tagjai, a Fidesz helyi csoportja 
és a Vállalkozók Baráti 
Körének tagjai, az Árpád ve-
zér utca végén Majsai Sándor 
és csapata ültette a virágokat, 
a Kölcsey Iskolánál Kis 
Joachim, Török Mihály és 
Babarczi József, a Dobó Katica 
téren pedig lelkes fiatalok 
virágosítottak és egy nappal 
korábban a hivatal dolgozói a 
Polgármesteri Hivatal környé-
két tették rendbe.

Egy millió forintot költöttek 
virágokra és növényekre, ez 
400.000,- forinttal több, mint 
egy évvel ezelõtt. Ezzel is ma-
gyarázható, hogy megszépí-
tették az Uszoda elõtti teret? 
Részben igen, de ezt ifj. 
Juhász István alpolgármester 
javaslatára felkarolták a vál-
lalkozók és így újítottuk fel. 
A tér közepére még öt darab 
kovácsoltvas pad kerül, mel-
léjük fát ültetünk majd. Érde-
kesség még, hogy ezeket a pa-
dokat a vállalkozók örökbe fo-
gadták. A virágosításhoz a nö-
vények nagy részét a Mus-
kátli Gardentõl és kisebb rész-
ben Klacsán Lajos kertésztõl 
vettük. Újdonság, hogy a 
múlt hónapban felállított há-
rom köszöntõ táblánál is ül-
tettünk virágokat, sajnos a 
Nagytarcsa felé vezetõ úton, 

már megdézsmálták, ezért ar-
ra kérek minden kistarcsai la-
kost  figyeljenek és szóljanak, 
ha valakit észrevesznek. Mi 
jó szívvel és lelkesen, idõt és 
pénzt nem sajnálva virágosí-
tottunk május 9-én. Szomorú 
vagyok, hogy ilyesmi a mi te-

lepülésünkön is elõfordul. 
Végül még egyszer  megkö-
szönöm mindenkinek az áldo-
zatos munkáját a város és a 
Kistarcsai Vállalkozók Baráti 
Körének nevében is.

P.Gy.

Virágba borult Kistarcsa





P 

P

P

A kültéri ablakokkal, ajtókkal ren-
delkezõ helyiségeken sokszor tapasztal-
ható, hogy csak „mozgásérzékelõ” infrát 
szerelnek a kivitelezõk, pedig ide általá-
ban nyitásérzékelõk is szükségesek lenné-
nek.  Ha nincs nyitásérzékelõ, akkor a be-
törés során értékes másodperceket veszí-
tünk, hiszen az infra csak akkor jelez, ami-
kor az elkövetõ már bent van a védett tér-
ben. Alvás esetén pedig a tartózkodási 
hely védelem nélkül van, és a lakás 
infrákkal védett része sem használható. 
A bukó-nyíló ablakok, ajtók esetén a jól 
tervezett riasztórendszer mellett nyáron 
is vakriasztás mentesen, nyitott ablaknál 
aludhatunk. A felszerelt nyitásérzékelõk 
ilyenkor is megvédenek bennünket.

A riasztórendszerekhez kötelezõ a 
kültéri, önakkus hang-fény jelzõ felsze-
relése, melynek jól látható, segédeszköz 
nélkül nem elérhetõ helyen kell lennie. A 
nevében is szerepel, hogy hang és fényjel-
zést kell adnia, és szerelése önálló akku-
mulátorral elõírásszerû. 

Garázsunk használata esetén ne fe-
ledkezzünk meg e helyiség komfortos 

használatáról sem. Gondoljuk meg, mi-
lyen kényelmetlen, ha például rossz idõ 
esetén hazaérkezésünkkor, elõször ki kell 
szállnunk a kocsiból, bemenni a lakásba, 
kikapcsolni a riasztót, visszaülni a kocsi-
ba, és csak ezután bejutni a garázsba.  A 
garázsba felszerelt kezelõegység hozzáse-
gít bennünket a gyorsabb, egyszerûbb be-
álláshoz. 

A lakásban szükség lehet még ké-
nyelmi okok miatt további kezelõ egységre 
is, amelyet kiválthat rádiós távnyitó beren-
dezés is. A rádiós távnyitó kapható több 
gombos változatban is, amellyel más jelzé -
seket (rabló, orvos, stb.) is tudunk indítani. 

A riasztó rendszerekhez sokfajta ér-
zékelõt lehet csatlakoztatni, melyek mér-
hetik a vízszintet, meleget, hideget, a 
hûtõrendszer leolvadását, kazán mele-
gét, lift mûködésképtelenségét, stb. Élet-
mentõ lehet azonban a tûzvédelmi érzé-
kelõk és a gázszivárgás elleni védelem 
használata.  

A teljes rendszernek rendelkeznie 
kell szabotázsvédelemmel, amely azt je-
lenti, hogy valamennyi eszköz, érzékelõ, 
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kábel kikapcsolt állapotban is érzékeli 
a kábel elvágását, az eszköz leszerelését, 
szétszedését, szándékos rongálását. Ezt a 
megoldást 24 órás üzemmódnak nevezzük. 

Ugyancsak 24 órás felügyelet mel-
lett, akár kikapcsolt állapotban is mûkö-
dik a kezelõ egységekrõl, stabil vagy mo-
bil távjelzõkrõl indított tûz, orvos, pánik 
jelzések. 

Nem árt tudni, hogy a riasztórend-
szerek a számítástechnikával, azonos 
gyorsasággal fejlõdnek.  A világ összes 
gyártója azon dolgozik, hogy egyre ponto-
sabb, gyorsabb vagyonvédelmi eszközö-
ket fejlesszen ki Önöknek. Ezért míg 
mûködõképességük akár 10 évnél is több 
lehet, de avultságukat gyakorlatilag kb. 5 
év alatt, elérik. 

A karbantartási szolgáltatással 
egy rendszer élettartamát akár több évvel 
meg lehet hosszabbítani. Érdemes a tele-
pítõt úgy kiválasztani, hogy az rendelkez-
zen 24 órán keresztül on-line telefonos 
tanácsadással, és a karbantartási szerzõ-
dés mellé a maximum 24 órás hibaelhárí-
tást is vállalja. 
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Készítette: a PESTOR Biztonsági Szolgálat KFT
elérhetõségei: telefon: 28/470-706, 06-1-261-10-10, telefax:  06-1-260-90-15  www.pestor.hu

A minõségi riasztórendszer jellemzõi II.
Biztonságos percek   5. rész

OtthonbiztosításPosta ÕrFészek

Szerzõdéskötés:
2143 Kistarcsa, Iskola utca 6.

06/28 470 841

Mindannyian igyekszünk az 
otthon melegét megterem-
teni, mely könnyen megsem-
misülhet egy nem várt ese-
mény következtében. Ingatla-
nunk, féltve õrzött értékeink és 
személyes tárgyaink pótlása 
komoly anyagi probléma elé 
állíthat minket. Erre kínál 
megoldást a PostaFészekÕr 
otthonbiztosítás.

A POSTAFÉSZEKÕR OTTHONBIZTOSÍTÁSRóL ÁLTALÁBAN 
•  Lehet ingatlanra és ingóságra, vagy csak ingóságra kötni.
•  20% kedvezményt adunk az éves díjból, ha a Biztosított már 

rendelkezik otthonára PostaFészekÕr biztosítással és nyaralóját is 
biztosítani szeretné, vagy PostaFészekÕr biztosítását egyszerre 
szeretné megkötni mindkét ingatlanára.

•  Az általános biztosítási védelmen túl az alábbi költségekre is 
fedezetet nyújtunk: 

»  Térítjük a káresemény során felmerülõ járulékos költségeket (pl.  
robbanás bekövetkezte utáni romeltakarítás).  

»  A költözés során az ingóságokban keletkezett károkat is  fizetjük. 
»  A káresemény következtében szükségessé váló bérlakás költ-

ségeit, vagy bérbe adott ingatlannál az elmaradó lakbért is térítjük. 
•  Kibõvített vezetékes vízkárnak szolgáltatásunkkal térítjük, ha 

a biztosított ingatlanban azért keletkezik kár, mert az ingatlan 
feletti vagy melletti lakás tulajdonosa vagy bérlõje le- vagy be-
áztatja a biztosított ingatlant.

• Kibõvített épületüvegezés: biztosítottak az épületbe szer-
2kezetileg beépített 10mm-nél nem vastagabb és táblánként a 6 m -

nél nem nagyobb üvegfalak, üvegtetõk is. 

Tanulj, hogy tudj változtatni!
A Mihály Dénes Szakképzõ Iskola Kistarcsai Tagiskolája

Tandíjmentes szakképzéseket
indít a kistarcsai Flór Ferenc Gimnázium és Egészségügyi 

Szakközépiskolában

2009 szeptemberében az alábbi szakmákkal indítjuk képzéseinket:
Alapfokú

Irodai asszisztens
Ajánljuk mindazoknak, akik a megszûnt szoftverüzemeltetõi szakma 
tananyagát kívánja elsajátítani. Ezen felül megtanulják a gépírást. A 

tanultak segítik megõrizni munkahelyüket, ill. megkönnyítik a  
munkahelykeresést.

Középfokú
Informatikai rendszergazda

A képzés végeztével egy adott  rendszer felügyeletét ellátó, afelett teljes 
kontrollal rendelkezõ felhasználói tudással felvértezett szakemberek a 

munkaerõpiacon könnyen boldogulhatnak.

Felsõfokú
Pénzügyi szakügyintézõ

Ma nincs olyan vállalkozás, szervezet, ahol ne lenne szükség olyan 
szakemberekre, akik profi módon foglalkoznak a pénzügyekkel, így 
hathatósan segítik a mindennapokban, illetve a szakterület törvényi 

változásainak az értelmezésében.
Médiatechnológus asszisztens

A média a kép, a  hang, a mozgókép világába vezet be. Ott ahol 
nagymennyiségû film és kép keletkezik, elengedhetetlen a képzett  
szakember, mivel szakszerûen Õ tud a forrásanyaggal foglalkozni.

Szükséges iskolai végzettség: Alapfok: 10. (az 1998/99-es tanév elõtt 
végzetteknek 8.) évfolyam elvégzése. Közép és felsõfok: érettségi.
Költségek: 25 000Ft regisztrációs díj  (tartalmazza az egészségügyi vagy  
pályaalkalmassági vizsgálat díját, 1-2 db tankönyvet, jegyzetet, pendrive-t…)

Indokolt esetben részletfizetési lehetõség!
Képzéseink 2 évesek, melynek végén OKJ vizsga.

Érdeklõdni: a Flór Ferenc Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 
könyvtárában Ecsedi Gábornénál, vagy a  70/933-6306 vagy 70/933-
6307- es telefonszámokon

Beíratkozás: 2009.06.22. Pótbeiratkozás 2009.08.24

...az elõzõ részeket megtalálhatja honlapunkon, folytatjuk!
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Januárban a képviselõk egyszer már meg-
szavazták a víz- és csatornadíj meg-
emelését, ezt a polgármester saját hatás-
körében érvénytelenítette, majd több 
rendkívüli és rendes ülésen a döntést  
elhalasztották, végül a március 30-án 
megtartott rendkívüli testületi ülésen 11 
igen és négy nem szavazat mellett  mégis-
csak megemelték a vízdíjat és a  csatorna-
díjat Kistarcsán. A név szerinti szavazá-
son igennel szavazott ifj. Juhász István,  
Bergán János, Gurbán Sándor, Juszkó 
Ferenc, dr. Lukács Ferenc Józsefné, Major 
László, Majsai Sándor, Méhesné Horváth 
Erika, Tar Szilárd, Zsiák Péter. Nemmel 
szavazott Uvacsek Csaba, Török Mihály, 
Rimóczi Erzsébet és Babarczi József. Így 
átlagosan 10%-kal emelkedett a Szilasvíz 
Kft. által nyújtott szolgáltatások díja. A 
Szilasvíz Kft-ben a tulajdonosi jogkörrel 
felruházott Uvacsek Csaba végig ellenez-
te a vízdíjemelést, mondván a Kft.  
kintlévõségei megközelítik a 90 millió fo-
rintot és a cég tartalékai elérik a 70 mil-
lió forintot. Szerinte ilyen kondíciók mel-
lett a vízdíj emelése nem indokolt, ráadá-
sul a másik tulajdonos Kerepes a cég át-
vizsgáláshoz köti a víz- és csatornadíj  
emelését. Horváth Csaba a Szilasvíz Kft.  
ügyvezetõje szerint, ha nem emelik meg 
a képviselõk a díjakat, akkor a cégnek 
havonta kb. négy millió forint hiánya 
képzõdik. 

Uvacsek Csaba képviselõ január óta kö-
vetkezetesen kitart álláspontja mellett 
és a döntés után is szorgalmazza a 
Szilasvíz Kft. átvilágítását. Miért nem 
tartja indokoltnak a díjemelést?
Én azért nem tartom indokoltnak a vízdíj 
emelését, mert az Eperjesi úti Lakótele-
pen közös képviselõként is látom, hogy a 
lakók milyen nehezen tudják a vízdíjat ki-
fizetni. A Szilasvíz Kft. ahelyett, hogy ra-
cionálisan gazdálkodna, a veszteségét a la-
kosságra hárítja. Jelenleg bruttó 612 Ft-ba 
jön ki a hidegvíz- és csatornadíj köbméte-
re. Ez a környéken kiugróan magas szol-
gáltatási díjnak számít. Horváth Csaba 
ügyvezetõ januárban tett javaslatot az 
áremelésre, de a 2008-as év mérlegét csak 
májusban mutatta be. A számokat néze-
getve sok anomália van a Szilasvíz Kft. 
körül. Nem értem például, hogy a 2007-
es mérlegük szerint éves szinten az 500 
millió forintos bevételbõl hogyan tudtak 
91 millió forintos kintlévõség produkálni. 
Ráadásul nem tettek meg mindent azért, 
hogy a kintlévõséget behajtsák. Úgy 
tudom, hogy ezt öt évre visszamenõleg be 
lehet hajtani bírósági úton, vagy egy-
szerûen elzárja a vizet. Kiderült, hogy a 
legnagyobb tartozók között Kft-ék, bt-ék, 
a Nagytarcsai Önkormányzat, egy csomó 
cég és lakossági fogyasztók is találhatók. 
A kerepesi polgármester (a tulajdonosi jo-
gokat ott Franka Tibor polgármester 
gyakorolja), tájékoztatott bennünket, hogy 
Kerepes mindaddig nem dönt a víz- és 

csatornadíj emelésrõl, míg nem kapják 
meg a Szilasvíz Kft-tõl a mérleget és ra-
gaszkodnak a cég átvilágításához is. Én is 
azt gondolom, hogy át kell világítani a 
Kft-t pénzügyileg és meg kell nézni  a gaz-
dálkodását is. Kezemben van egy olyan 
levél, ami azt bizonyítja, hogy késõn je-
lentették be az egyik cégnek - a Color 
Trade Kft-nek- , hogy a be akarják hajtani 
a tartozásukat. A cég tönkrement, így 
12.380.000,-Ft behajthatatlan kintlévõség 
képzõdött. Ez is azt bizonyítja, hogy ha-
nyag módon gazdálkodnak. Véleményem 
szerint ne a lakosság terhelésével hozza 
egyenesbe a céget az ügyvezetõ. Akkor já-
runk el helyesen, ha megnézzük, hogy 
mennyiért vásároljuk és állítjuk elõ a vi-
zet és ezt mennyiért adjuk tovább. 
Szerintem túl nagy árréssel dolgozik a 
Szilasvíz és most is a beszerzéshez ké-
pest nagyobb mértékben emelte az ára-
kat. A számok ismeretében azt mondom, 
hogy inkább ne emeljük meg vízdíjat. 
Ebben a kérdésben a Felügyelõ Bizottság-
nak is óriási a felelõssége, ugyanis õk vé-
gig az áremelés mellett agitáltak, mond-
ván ha nem teszünk semmit, akkor a cég 
teljesen eladósodik.

A helyzet tisztázásának érdekében egy 
több oldalas kérdéssort jutattak el az 
ügyvezetõnek, ezt megtette Kerepes is. 
Ebben egyformán gondolkodnak Kere-
pessel?
Igen itt teljes az egyetértés. A kerepesi 
polgármester attól a pillanattól kezdve 
nem támogatja az ügyvezetõ áremelési 
kérelmét, amióta tudomására jutott, hogy 
a Szilasvíz Kft-nek van tartaléka. Közö-
sen akkor úgy döntöttünk, hogy kérni fog-
juk a cég átvilágítását és ehhez fogalmaz-
tunk meg a kérdéssort. Az átvilágítási ké-
relmet a Településfejlesztési Bizottság és 
a Pénzügyi Bizottság is támogatta. Egy 
külsõ szakértõt bíztunk meg ezzel a 
feladattal, de saját magunk tájékoztatása 
végett  aggályainkat megfogalmazva - el-
jutattuk a kérdéseinket Horváth Csabá-
hoz, aki ezekre még nem válaszolt. Persze 
akkor lennék a legnyugodtabb, ha ezek a 
vizsgálatok semmilyen anomáliát nem tár-
nának fel. Nem az a cél, hogy tönkre te-
gyük a Szilasvíz Kft-ét, hanem igazságo-
sabb díjakat szeretnénk. Azt gondolom, 
hogy a budapesti függõség miatt a meg-
emelt csatornadíjak nem változnak, de a 
vízdíjakat mérsékelni kell.

Horváth Csaba a Szilasvíz Kft. ügyve-
zetõje 1993 óta dolgozik a cégnél, 2005-
tõl ügyvezetõként. A kintlévõségek és a 
tartalékok ismeretében miért kérte ja-
nuárban a díjak megemelését?
Januárban készítettük el a szolgáltatási díj -
emelési javaslatunkat, ezt minden évben a 
Budapesti Vízmûvek, a Fõvárosi Csatorná-
zási Mûvek és a DMRV áremelése után tes-
szük meg, ugyanis a saját kútjainkon kívül 
más szolgáltatóktól is kell vizet átven-

nünk, a szennyvizet pedig egy az egyben 
a fõváros felé továbbítjuk. Ezek a  szolgál-
tatók átlagosan 10-11%-kal emelték az 
áraikat, amelyeket január 1-jétõl érvénye-
sítenek. A saját kutakból a vizet felszivat-
tyúzni csak jelentõs energia költséggel 
lehet, itt 20% emelés sújt bennünket. 
Megjegyzem, hogy ebbõl a pénzbõl nem 
jut felújításra egy fillér sem. Egyébként  feb-
ruártól szerettük volna a megemelt 
díjakat, érvényesíteni a tulajdonos önkor-
mányzatoknál, ahol ezt nem támogatták.

Ezek milyen következményekkel járnak?
Ez havonta három-négy millió forint kie-
sést jelent. Ha most nem emelnek, akkor 
késõbb sokkal drasztikusabban kell emel-
ni, vagy pedig az önkormányzatoknak 
kell a mûködési költségekhez a fedezetet 
biztosítani. A cég „tartaléka” pedig a 
víziközmû fejlesztési hozzájárulás címen 
beszedett összeg, amelyet nem lehet a 
mûködési kiadásokra átcsoportosítani. 

Uvacsek Csaba tulajdonosi képviselõ vi-
szont azt mondja, hogy a 91 millió fo-
rint  kintlévõség több évre kompenzál-
hatná az áremelést!
Sajnálatos, hogy Uvacsek Csaba, mint tu-
lajdonosi képviselõ nincsen tisztában a 
közös tulajdonú önkormányzati közszol-
gáltató mûködésével és kijelentéseivel 
gyakran próbál hangulatot kelteni. Nincs 
ekkora kintlévõségünk! 2000-tõl 2008-ig 
összesen 2,6 milliárd forintot számláz-
tunk ki szolgáltatási díjként. Ebbõl nagy-
ságrendileg 40-45 millió forint, ami eddig 
nem folyt be. Ez azt jelenti, hogy a 
Szilasvíz KFT. több, mint 98 %-os haté-
konysággal szedi be a közmûdíjakat. Az 
országos átlag 96 %. A díjtartozó fogyasz-
tóinknál pedig behajtó cég jár el, tehát 
ebbõl nehéz lenne kompenzálni.

Kerepes és Kistarcsa is eljuttatott egy 
kérdéssort Önhöz, amire még nem 
válaszolt, ezt miért halogatja?
Itt nem javaslatokat és segítséget kap-
tunk, hanem olyan dolgokra kérdeznek 
rá, amihez külön szakértõi gárdát kellene 
felállítani, és több hónapig kellene dol-
gozniuk rajta, és természetesen ennek is 
jelentõs költségigénye van. Tehát a kérdé-
sek jó részére így nem tudunk válaszolni. 
Viszont az elmúlt hónapok eseményei 
kapcsán már én is szorgalmazom, hogy 
független külsõ szakértõ cég vizsgálja 
meg a mûködésünket, hogy a tulajdono-
sok egyértelmû objektív képet kapjanak a 
tevékenységünkrõl, gazdálkodásunkról, 
amelynek természetesen szintén van 
anyagi vonzata. Egyébként a tulajdono-
soknak betekintési lehetõségük van a cég 
gazdálkodásába, ezt bármikor megtehetik, 
a Felügyelõ Bizottság pedig hatáskörében 
eljárva ezt teszi.

Polgár
folytatjuk…..

Nem volt indokolt a vízdíjemelés Kistarcsán?
Uvacsek Csaba a Szilasvíz Kft. tulajdonosi képviselõje átvilágítaná a céget
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Kölcseysek a szemétszedésben

A Kölcsey iskola 3. b osztályának kis diákjai és azok szülei 
vállalták, hogy a „nagy” szemétszedõ nap elõtti napon, 
pénteken, az iskola területét is megtisztítják a lehullott, száraz 
falevelektõl, szeméttõl. Nagyné Oláh Erika vezetésével 
látványos eredményt értek el. Másnap közülük több szülõ is 
részt vett a városi munkálatokban.

A Kölcsey iskola pedagógusai közül április 4-én a 
következõk vezettek csapatot: Adamcsekné Farkas Mária a 
Munkácsy és Völgy utca környékét, Grófné Sengel Erika az 
Aradi utcát és az abból nyíló utcákat, Vassné Bíró Ildikó a Szent 
Lászlót és mellékutcáit, Barna Judit és Kollár Éva a Deák Ferenc 
és Arany János utca közti területet, Jutasi-Varró Diána a Bem és 
Kassai közti területet, Papp Zsoltné, Petrényiné Mucsi Mária 
szülõvel  az ötös keresztezõdés utcáit, Vadász Dániel  a 
patakpartot és az Orgona sétányt  tisztította segítõivel.

Minden csapatvezetõt 10-12 gyerek segítette munkájában. 
Remélem, õk már jobban fognak vigyázni környezetünk 
tisztaságára. 

Köszönöm gyerekek, köszönöm kollégák - az ott lakók 
nevében is!

Jávor Mária

A KIKE Születés Napok
programsorozat

idén május 17-én kezdõdött

A KIKE Születés Napoknak 
különös üzenete van min-
denki számára. A születés 
nemcsak meghatározza, ha-
nem végigkíséri egész éle-
tünket. Amikor két, egymást 
szeretõ emberben megszüle-
tik a döntés, hogy szerelmük 
gyümölcsöt érleljen, s meg-
fogan gyermekük, az élet 
egyik legnagyobb csodájában 
részesülnek. Dédelgetik, vé-
delmezik, óvva várják, s azu-
tán világra jön a várva várt 
gyermek. Családjában csepe-
redik, s amint megérik sze-
mélyisége, újjászületik, im-
már felnõttként. Talán nem 
is sejti, hogy ettõl fogva 
hányszor és hányszor kell 
újjászületni: megszenved 
minden szerelemet, minden 
bánatot, s új emberré szüle-
tik belõle, cipeli nehéz 
keresztjét, s erõt merítve 
belõle, a hegytetõre érkezve 
újjászületik… míg végre a 

szerelem szavától megérint-
ve megszületik az elha-
tározás: a szerelem gyümöl-
csöt érleljen, adjunk életet 
egy újabb életnek.
Ez a körforgás, az újbóli s új-
bóli újjászületés tartja élet-
ben a világot! Kívánjuk 
mindenkinek, hogy tudjon 
újból és újból megszületni: 
felnõttként, szeretõként, 
édesanyaként, édesapaként! 
Az anya szülessen újjá, ha itt 
az ideje, nõként, a nehéz 
idõk csüggedésében, aztán 
majd nagyszülõként! Az újjá-
születés boldog tudata adjon 
erõt a hétköznapok harcai-
hoz!
Ezzel indítjuk útjára idén az 
év legszebb hónapjában a 
KIKE Születés Napokat: me-
rítsetek erõt belõle, szüles-
sen belõle mindenki újjá!

(-hm-)
(részletes beszámoló a követ-
kezõ lapszámban)

 

SZAVAZÁSSALKAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓK 

Szavazás Magyarorszá-
gon a lakó helytõl távol

      - Ha a szavazás napján Ön 
Magyarországon, de nem a la-
kóhelyén tartózkodik, igazo-
lással szavazhat az azon meg-
jelölt település egy kijelölt 
szavazóhelyiségében. Az iga-
zolással a szavazás napját 
megelõzõen az igazoláson fel-
tüntetett településen a helyi 

választási irodában vagy a sza-
vazás napján az igazolással 
szavazásra kijelölt szavazó-
körben kérheti  névjegyzékbe 
vételét.
      -  Igazolást személyesen 
vagy meghatalmazottja útján 
2009. június 5-ig kérhet a la-
kóhelye szerinti helyi válasz-
tási iroda vezetõjétõl.  Aján-
lott levélben úgy kérhet iga-
zolást, hogy a kérelem 2009. 
június 2-ig  megérkezzen a la-

kóhelye szerinti helyi válasz-
tási irodába.
      -  Ha az igazolás kiadását 
követõen meggondolja magát, 
és mégis a lakóhelye szerinti 
szavazóhelyiségben szeretne 
szavazni, 2009. június 4-ig 
kérheti a lakcíme szerinti he-
lyi választási iroda veze-
tõjétõl, hogy - az igazolás be-
vonásával egyidejûleg - ve-
gyék vissza a lakóhelye sze-
rinti szavazókörbe.

Szavazás mozgóurnával
    - Ha Ön mozgásában gátolt, 
kérésére - Magyarországon - 
mozgóurnával szavazhat. 
Mozgóurna csak írásban kér-
hetõ! Mozgóurnát a szavazás 
napja elõtt a helyi választási 
irodától, a szavazás napján a  
lakóhelye szerinti szavazat-
számláló bizottságtól lehet 
kérni.

Szavazás egészségügyi, 
szociális, büntetés-
végrehajtási stb. intéz
ményben

   -  Ha Ön mozgásában gátolt, 
de nem a lakóhelyén tartóz-
kodik, elõször igazolást kell 
kérnie a lakcíme szerinti he-
lyi választási irodától, majd 
az igazolás birtokában kell 
mozgóurnát igényelnie az  in-
tézmény helye szerinti helyi 
választási irodától, vagy a sza-
vazás napján az igazolással 
szavazásra kijelölt szavazókör 
szavazatszámláló bizottságá-
tól. (Csak abban a kivételes 
esetben nincs szükség igazo-
lásra, ha az intézmény ugyan-
azon szavazókör területén he-
lyezkedik el, ahol az Ön lakó-
helye van.)
      -  A fentiek az irányadók 
minden olyan esetben, ha a 
mozgásában gátolt választó-
polgár nem az otthonában tar-
tózkodik.

A szavazás módja
     -  Szavazni csak személye-
sen lehet.
   -  A szavazatszámláló bi-
zottság megállapítja a szavaz-
ni kívánó személyazonossá-
gát és azt, hogy szerepel-e a 
névjegyzékben (az értesítõ be-
mutatása nem szükséges). A 
személyazonosság és a lakcím 
igazolására a  következõ, érvé-
nyes igazolványok alkalma-
sak:
  a,) lakcímet tartalmazó sze-
mélyazonosító igazolvány 
("régi", könyvecske formá-
tumú) vagy
   b,) személyazonosító igazol-
vány (kártya formátumú), 
vagy útlevél, vagy  2001. janu-
ár 1-jét követõen kiállított ve-
zetõi engedély (kártya formá-
tumú)  és mindegyik felsorolt 
igazolvány mellett a lakcími-
gazolvány (lakcímkártya).
      -  Vissza kell utasítani azt, 
aki személyazonosságát és lak-
címét nem tudja igazolni, 
vagy nem szerepel a névjegy-
zékben. A szavazatszámláló 
bizottság a névjegyzékbe nem 
vehet fel választópolgárt.
      -  Ha a szavazásnak nincs 
akadálya, a szavazatszámláló 
bizottság  átadja a választó-
polgár részére a szavazólapot 
és a borítékot. A szavazólapot 
a választópolgár jelenlétében 
kell lebélyegezni. A szavazó-
lap átvételét a választópolgár 
a névjegyzéken saját kezû aláí-
rásával igazolja.
      -  A szavazásához szava-
zófülke áll rendelkezésre. A 
választópolgár kitölti a szava-
zólapot. Érvényesen szavazni 
csak egy listára lehet, a neve 
felett elhelyezett körbe tollal 
írt x vagy + jellel! Egyéb meg-
jelölés érvényes szavazatként 
nem vehetõ figyelembe.
      - Végezetül a választópol-
gár a szavazólapot borítékba 
teszi, és a borítékot a szava-
zatszámláló bizottság elõtt az 
urnába helyezi.

Nagy 
Tímea,

a választási 
iroda

vezetõje

Magyarország június 7-én
szavaz az EP-képviselõkrõl

Az Európai Unió folyamatos bõvülése miatt je-

lenleg 785 EP képviselõ dolgozik Brüsszelben. 

2009. júniusában az EU állampolgárai ismét 

dönthetnek arról, hogy kik képviseljék õket az 

Európai Parlamentben. Magyarországon 22 

mandátumról dönthetnek a szavazók. A válasz-

tás egy fordulós lesz és 8 listára lehet voksol-

ni. A magyar választásokat a köztársasági el-

nök írta ki. Sólyom László március 26-án dön-

tött arról, hogy nálunk június 7-én vasárnap bo-

nyolítják le a választást. 
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M
ájus 17-én az Egyház megem-
lékezik azokról az esz-
közökrõl, amelyekkel tömege-

ket lehet értesíteni. Újságok, képes-
lapok, könyvek, rádió, televízió, mozi, 
és különbözõ elektronikus eszközök. 
Ezekkel tömegeket lehet mozgatni, tájé-
koztatni. A II. Vatikáni Zsinat fontos-
nak tartotta, hogy ebben a kérdésben út-
mutatást adjon. VI. Pál pápa nyilatko-
zott l963-ban a tömegeket tájékoztató 
eszközökrõl. Az Evangélium továbba-
dásában az Egyház is jogosan használja 
a modern tájékoztatási eszközöket.
A tömegeket tájékoztató eszközök na-
gyon lassan fejlõdtek. Ugrásszerû válto-
zás történt a nyomtatott betû közlése ál-
tal. (Guttenberg János német nyom-
dász, 1460.) A könyvnyomtatással ter-
jedt a hír, a tudomány. Ennek a fejlõ-
dési folyamatnak minden lépcsõfokát 
nem tudjuk végigkísérni. A fejlõdés ug-
rásszerû változása, nagy pedagógiai fela-
datot állított fel. Hiszen a nevelésnek a 
feladata, hogy megtanítsa az ifjúságot, 
hogyan kell a könyv, a film, a tévé, az 
internet világából kiválasztani a megfe-
lelõt. Erkölcsi felelõsségre nevelni õket. 
A családnak e téren fontos feladata 
van. 
Sajnos a hírközlõ eszközök nem válo-
gatnak. Nagy baj, amikor a rádióban is 
elhangzanak olyan mondatok, amelyek-

re máskor azt mondták: nyomdafesté-
ket nem tûrõ kifejezések. Az eldurvult 
beszéd nem helyes, mert az törvény-
szerûen maga után hozza az eldurvult 
magatartást is. Nagy baj, amikor a tele-
vízióban olyan képek jelennek meg, 
amelyek a józan emberi magatartást sér-
tik. Mi értelme van a szabadelvû-
ségnek, melyek a rossz lehetõségeit 
nyújtják. A hírközlõ eszközöknek a jóra 
való nevelés hatását kell elérni. 
Nevelje, formálja a mai embert, de ne 
az eldurvulás szomorú valóságára, ha-
nem a józan, helyes, elfogadott emberi 
normákra.
Halljuk a panaszokat: rosszak az embe-
rek. Sajnos a hírközlõ eszközökbõl ta-
nulja meg a rosszat. A bûnügyi filmek-
bõl megtanulja a lopást, a rablást, a gyil-
kosságot. Erkölcstelen filmekbõl megta-
nulja a lezüllött bûnös életet. A házas-
ság intézményét a hûtlen életrõl szóló 
filmelõadások nagyban veszélyeztetik. 
A filmkockákon megjelenõ személyek 
züllött élete úgy van beállítva, mintha 
dicsõség lenne amit tesz. Bûnös köny-
nyelmûség a hírközlõ eszközöket úgy 
használni, hogy sok ember lezülleszté-
sét hozza magával. A technikai esz-
közök, amelyek az ember hírközlésre 
használ, ne az erkölcsi színvonal alá ve-
zesse az emberiséget, hanem emelje fel. 
Hogy mit közölnek a hírközlõ esz-

közök, az meglátszik az embereken. 
Visszatükrözi az életük, mit néznek, 
mit hallgatnak. A szülõk, a lelki-
pásztorok, a pedagógusok segítsék a 
fiatalokat, hogy kiszûrjék a romboló ha-
tású olvasmányokat, filmeket, elõadá-
sokat. Nem minden hasznos, amit kö-
zölnek. Nagy felelõsség hárul az 
újságírókra, költõkre, írókra. Az öm-
lesztett állapotban érkezõ híreket nekik 
kell kiválogatni. Tudatában legyenek, 
hogy széles tömegek számára készítik a 
közléseket. Boldogítsák az emberiséget, 
a társadalom írott és íratlan szabályain 
keresztül. A haladás szolgálatában áll-
janak. Az igazságot közölni kell. Azt 
egyéni érdekeik miatt nem hallgathat-
ják el. Kritikusok is kellenek, akik tár-
gyilagosan írnak az igazságról, a hi-
bákról, a tévedésekrõl. 
A második Vatikáni Zsinat foglalkozik a 
hírközlõ eszközök használatával. 
Annak a reménynek adott kifejezést, 
hogy az emberek javát szolgálja, úgy az 
Evangélium, mint a világi tudomány ter-
jesztésében. A Zsinat minden jó szán-
dékú embert felszólít, hogy a hírközlõ 
eszközöket fordítsa az emberiség javá-
ra. Az Egyház az általa mozgatott 
hírközlõ eszközöket e célra használja.

Somlai József
plébános

Elment onnan Jézus, és Tírusz 
és Szidón vidékére ment. És 
íme egy kánaáni asszony jött 

abból a tartományból, és így kiáltott 
neki: Uram, Dávidnak fia, könyörülj 
rajtam! Az én leányom az ördögtõl gono-
szul gyötörtetik. Jézus pedig egy szót sem 
felelt neki. Aztán a tanítványai hozzá 
menve kérték: küldd el õt, mert utánunk 
kiált. Õ pedig felelvén ezt mondta: Nem 
küldettem, csak az Izráel házának elve-
szett juhaihoz. Az asszony pedig utolér-
ve õket leborult elõtte, és ezt mondta: 
Uram, légy segítségül nekem! Õ így felelt 
neki: Nem jó a fiak kenyerét elvenni, és 
a kutyáknak adni. Az pedig ezt mondta: 
Úgy van, Uram! De hiszen a kutyák is 
esznek a morzsákból, amelyek uruk asz-
taláról hullanak. Ekkor Jézus így felelt 
neki: Óh asszony, nagy a te hited! 
Legyen neked a te akaratod szerint. És 
meggyógyult az õ leánya abban a 
pillanatban.” (Mt 15,21-28)

Miben áldás, ha valakinek hívõ az 
édesanyja? Az imádkozó édesanya élete 
példájával segíti gyermekét Istenhez for-
dulni a bajban. Nehogy fejjel a falnak 

rohanjon, vagy elviselhetetlenül erõ-
szakossá váljon! Amikor megismerteti 
gyermekével az imádságot, kulcsot ad 
kezébe, amellyel megnyithatja a kegye-
lem ajtaját. A képmutatás nélküli imaé-
let példa arra is, hogyan kell a megold-
hatatlan próbatételt elhordozni, a 
mennybõl erõt merítve.
Tudom, sokan igyekeznek mindent meg-
adni gyermeküknek. Ne maradjon ki az 
imádkozó életre való nevelés sem! 25 
éve még keveseknek jutott eszébe gyer-
meküket angol nyelv ismeretére tanít-
tatni. Néhány év elteltével már nagyon 
sokan bánták ezt a mulasztást. Bizo-
nyára két évtized múlva sokan fogják 
bánni, hogy nem tanították meg gyer-
meküket imádkozni, hit által megoldani 
a nehézségeket és a próbatételeket el-
hordozni. 
E bibliai édesanya beteg, megszállott lá-
nyáért ment Jézushoz. Felismerte, hogy 
gyermekének Jézusra van szüksége. 
Nem perelt, hanem kért. Nem azt 
kérdezte, hogy miért beteg a lánya, ha-
nem a gyógyulásáért könyörgött. A hívõ 
ember a nyomorúságában kiálthat 
Istenhez gyermekéért, de helyette nem. 

Az asszony hitének három próbát kel-
lett kiállnia. Jézus elõször nem hallgatta 
meg a kérését, másodszor nem segített, 
harmadszor egyenesen visszautasította, 
mondván: „nem jó a fiak kenyerét el-
venni, és a kutyáknak adni!” Luther 
Márton úgy magyarázta a háromszori el-
utasítás okát, hogy „Jézus próbára akar-
ta tenni türelmét és alázatát.” 
Honnan tudta az asszony, hogy a har-
madik elutasításra mit feleljen? Vá-
laszát a Szentlélek segítségével találta 
meg! A Szentlélek a kritikus pillanatok-
ban megmutatja: mit mondjunk, ha reá 
támaszkodunk. 
A mindennapi megpróbáltatásokban, 
amikor egyik kudarc a másikat követi, 
talán packáznak velünk, akkor egyrészt 
a hitünk vizsgázik, hogy olyan erõsen 
bízunk-e Isten segítségében, mint ez az 
édesanya. Másrészt pedig példát is 
adunk gyermekeinknek arra, hogy imá-
ra kulcsolt kézzel meg lehet oldani vesz-
ni látszó helyzeteket erõszakosság, 
keserûség és indulatoskodás nélkül. 
Vagy hit által lehet erõt kérni a próbaté-
telek elhordozásához.

Riskó János

Tömegtájékoztatási világnapKATOLIKUS

„Az asszony hitének három próbát kellett kiállnia”REFORMÁTUS

„



ket az utolsó konténer elszállí-
tása után, mert az átvevõ cég 
visszajelzett részünkre, hogy az 
eredetileg felajánlott átvételi 
árat 6Ft/kg-ra emelték, mivel 
„óvodások ilyen hatalmas pa-
pírmennyiséget még nem gyûj-
töttek !”
Az elõzõ évekhez hasonlóan, ez 
a pénz is a gyûjtési teljesítmény 
arányában a résztvevõ csopor-
toknál marad. (lásd a táblázatot). 

Felhasználásáról az óvónõk és a 
szülõk közösen döntenek.
Köszönjük a gyûjtésben részt-
vevõ szülõknek a hosszú idõn 
keresztül gyûjtögetett, raktá-
rozott, kerülgetett papírt és az 
óvoda dolgozóinak az önfelál-
dozó munkát.
Kérjük a Kedves Szülõket, hogy 
továbbra is gyûjtsék óvodánk-
nak/csoportjuknak a papírhul-
ladékot, hiszen jövõ tavasszal is 
szeretnénk folytatni ezt a kör-
nyezetvédõ és a csoportok szá-
mára is kedvezõ hagyományun-
kat.
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A Comenius „Iskolai együttmû-
ködések” EU pályázat második 
projekttalálkozójának megszer-
vezése a mi óvodánk feladata 
volt. Ezt 2009. április 15-tõl 18-ig  
rendeztük meg.
A vendégek érkezése után Tóth 
Szabolcs polgármester megnyi-
totta azt a két kiállítást, amit  erre 
az alkalomra készítettünk a 
gyerekek és felnõttek meséhez 
kötõdõ illusztrációikból. A kiállí-
tások rendezésével pályáztunk a 
Tempus Közalapítvány által meg-

hirdetett Comenius hét program 
sorozatra. Délután a vendégek 
megismerkedhettek a Kistarcsai 
Nevelési Tanácsadó és Humán 
Szolgáltató intézményével, a Kis-
tarcsai Könyvtárral. A Polgármes-
teri Hivatalban Tóth Szabolcs 
Polgármester és Babarczi József 
alpolgármester köszöntötte a 
találkozó résztvevõit. A követke-
zõ napon a gödöllõi könyvtárba 
mentünk a Gesztenyés Óvoda 
Katica csoportos gyermekeivel, 
akik könyvtári foglalkozáson 
vettek részt, feldolgoztak egy 
magyar népmesét. A vendégek 
megismerkedhettek a könyvtár-
ban folyó munkákkal. Délután a 
Tölgyfa Óvodában a nemezelés 
technikájába nyerhettek betekin-
tést az érdeklõdõ pedagógusok, s 
a vendégeink. Este egy közös 
beszélgetés keretében találkoz-
hattak az óvoda dolgozóival. 

Az elõzõ évekhez hasonlóan, 
idén is megszerveztük március 
végén a papírgyûjtést a kistar-
csai óvodánkban. A gyûjté-
sünk ez évben komoly nehéz-
séggel indult, hiszen február-
ban még úgy nézett ki, hogy el-
marad ez az akció. Az eddigi 
felvevõnk, a Csepeli Papírgyár 
a gazdasági válság következté-
ben tönkrement, emiatt az 
összegyûjtött papírhulladékért 
0 Ft-ot kínált.
„Szorgos kutató munkánk” 
eredményeként sikerült olyan 
céget találnunk, akik 5 Ft/kg-ot 
kínáltak a vegyes papírhulla-
dékért. Ez ugyan kevesebb az 
elõzõ év 9 Ft/kg-os átvételi árá-
hoz képest, de több a semmi-
nél! Óvodánkban évek óta tu-
datos nevelés folyik a papír-
gyûjtés környezetkímélõ hatá-
sáról. Az újrahasznosítás fon-
tosságát már óvodás korban ki-
emeljük a gyerekek számára. 
Természetesen hathatós szülõi 
közremûködéssel folyt az egy 
hétig tartó gyûjtés. Az óvodánk 
15 csoportja közül a Geszte-
nyés Óvoda 10 csoportja és a 
Tölgyfa Óvoda 1-es csoportja 
vett részt ebben a munkában. 
A gyûjtésben résztvevõ csopor-
tok óvónõi szabadidejükben, 
minden ellenszolgáltatás nél-
kül vettek részt a gyûjtés lebo-
nyolításában. Az óvodás gyere-
kek is örömmel segítettek a ho-
zott papír mérésében, és a kon-
ténerbe hordásában.
Valóságos versenyszellem ala-
kult ki a csoportok között. A 
megtelt konténereket kétna-
ponta cserélte az átvevõ cég. A 
végeredmény több mint 25 ton-
na papír, amit 4 hatalmas teli 
konténerben szállították el a 
Gesztenyés Óvoda udvaráról.
Kellemes meglepetés ért min-

Projekttalálkozó Kistarcsán!

Kirándulás Ausztriába
Immár hagyományosnak mondható kirándulásunkat Ausztriába az idei 
tanévben is megszerveztük, elsõsorban német nyelvet tanuló diákjaink szá-
mára.
Május 9-én kora reggel indultunk busszal a burgenlandi Lékára (Lockenhaus), 
majd onnan Németújvárra (Güssing), hogy az ott található várakat megnézzük. 
A középkori várak hangulata, a régi használati és dísztárgyak, a kilátók, a szép 
környezet nagy hatással volt a gyermekekre, és kísérõ felnõttekre egyaránt.
Kellemesen elfáradt, élményekben gazdagon tértünk haza az esti órákban.

Papp Zsoltné és Grófné Sengel Erika szervezõ tanárok
Kölcsey Ferenc Általános Iskola

Pénteken a projekt finanszírozá-
sából a Figurina színház színvo-
nalas mûsorán vettünk részt a 
gyermekekkel együtt. A nap és a 
hold elrablása címû magyar 
népmesét láthattuk, egy külön-
leges árnyjáték feldolgozásban. 
Ezt követõen a projektmunka 
eddigi eredményeit beszéltük 
meg. Kiválasztottuk az elsõ év 
végi produktum (közös mese-
könyv) illusztrációit. A szlovák 
mesét (Rózsa Panna), Bartus 
Emese textilbatik technikájú 

képe díszíti. A cseh mesét (Kata 
és az ördög), Pintér Eszter 
zsírkréta rajza illusztrálja.
A lengyel mese (Dratewka 
suszter) Nagy Anita kollázs 
munkájával készült. A magyar 
mesét (A csillagszemû juhász) 
Harsányi Zsombor filctollal 
készült rajza jeleníti meg.
A lengyel partnerek számító-
gépes animációjához 5 gyermek 
Csillagszemû juhász illusztrá-
cióját használjuk fel (Pintér 
Eszter, Mezõ Réka, Rónai Csenge, 
Fodor Sámuel)
Délután Szentendrére látogat-
tunk el, ahol Kovács Margit 
szobraiban gyönyörködhettünk. 
Este a Szlovák Kisebbségi 
Önkormányzat látta vendégül a 
partner országból érkezõket.
A szombaton a lengyelországi 
találkozót készítettük elõ.

Papírgyûjtés
a Gesztenyés Óvodában

25 tonnát gyûjtöttek

A papírgyûjtés 
csoportonkénti 

megoszlása következõ:

Gesztenyés Óvoda:
1. cs. 4 570 kg 27 420 Ft
2. cs. 1 090 kg   6 540 Ft
3. cs. 1 237 kg   7 422 Ft
4. cs. 3 244 kg 19 464 Ft
5. cs. 1.311 kg   7 866 Ft
6. cs. 2 384 kg 14 304 Ft
7. cs. 2 499 kg 14 994 Ft
8. cs. 2 394 kg 14 364 Ft
9. cs. 4 786 kg 28 716 Ft
10. cs.    1 810 kg   10 860 Ft

Tölgyfa Óvoda
1. cs.    635 kg    3 810 Ft

Küldöttség a Simándy-szobornál
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Teleki Pál szellemében
megyei tanulmányi verseny Budaörsön

A futás napja a Szent István 
Általános Iskolában

Minden évben tavasszal egy egész napot a mozgásra szánnak 
az iskolában. Solymosi Sándor tanár úr már több éve rendezi 
meg a 12 órás futást. Ezzel is szeretné felhívnia a figyelmet 
arra, hogy ez a mozgásfajta az egyik leghatékonyabb testedzés. 
Ahogy õ fogalmaz: „A láb mindig kéznél van”. A futás napján 
12 órán keresztül folyamatosan fut legalább egy ember a 
sportpályán, 1-2 km futás után leváltja õt a következõ futó. 
Szívesen bekapcsolódnak szülõk, tanárok is, és mindenki a 
lehetõ legjobb teljesítményt hozza ki magából. Idén több, mint 
70 gyerek és felnõtt részvételével zajlott az esemény. Reggel 
8-tól este 8-ig 142,7 km-t teljesítettek a váltó tagjai. A napot 
szalonnasütéssel zárták.

Ezen az állomáson dr. Patkós József igazgató fogadta a diákokat

Szent István nap
Május 8-án 10 órakor az iskolaudvaron gyülekeztünk, ahol 
Patkós József igazgató úr nyitotta meg a hagyományos Szent 
István napot, ezután Vágány Attila tanár úr tartott rendhagyó 
történelem elõadást az államalapító királyról, majd Hutter 
Anett néptáncosai somogyi kanásztáncot mutattak be. A 
gyerekek akadályversenyen, sportversenyeken vehettek részt. 
A kicsiket ugrálóvár, aszfaltrajzolás és ügyességi játék várta, a 
nagyoknak verset kellett írni, melyhez illusztrációt kellett 
készíteni és internetes feladatokat kellett megoldani. A nagy 
melegben a csapatok tagjai egy-egy palack ásványvízzel és 
csokival vágtak neki a feladatok teljesítésének. A nyolc 
állomás között volt íjászat, ügyességi feladat, egészségnevelési 
totó, logikai feladatok, titkosírás és iskolánk névadójáról 
szerzett tudásukról is tanúbizonyságot tehettek tanulóink. Az 
állomáshelyeken végzõs diákjaink (pedagógus felügyelettel) 
fogadták az osztályokat, akik változatos csapatneveket, 
csatakiáltásokat találtak ki és különleges menetleveleket 
készítettek. A konyhás nénik zsíros kenyérrel és limonádéval 
várták a célba érkezõ gyerekeket. A korábban megtartott 
selejtezõk után minden osztályból a legjobbak négy 
versenyszámban - 60 és 1200 méteres futás, távolugrás, 
kislabdadobás - mérhették össze ügyességüket, kitartásukat. A 
tartalmasan eltöltött napot mindannyian - gyerekek és tanárok 
- alaposan elfáradva, a szikrázó napsütéstõl kipirulva, de 
élményekkel gazdagodva zárták.
Némethné Bertalan Katalin, Diákönkormányzatot segítõ tanár

ELADÓ

SZOLGÁLTATÁS

TANÍTÁS

KERES

Budapesten XVII. a Gyökér utcában (a központhoz közel, csendes 
2helyen) egy teljesen felújított 75 m -es 3 szobás magasföldszinten lévõ 

lakás eladó. Irányár: 12,8 millió Ft. 06-20-41-46-489

Eladó Kistarcsán 114 m2-es mediterrán ikerház, gyalog 5 percre  a HÉV-
tõl csendes betonos utcában. http://dencs.freebase.hu/,  06-20-99-65-138

Hûtõgépjavítás garanciával hétvégén is, nyugdíjasoknak 
kedvezmény. Klíma-szerelés kedvezõ áron. 06-20-467-7693

Német nyelvtanár több éves gyakorlattal korrepetálást, nyelvvizsgára 
való felkészítést vállal Kistarcsán és  környékén. Tel.: 70/ 534 9892

Megunt, hiányos, padláson porosodó, hibás, kidobásra szánt játékvas-
utat, villanyvasutat keresek gyermekem részére. Tel.: 06-30-231-2830 

prilis 4-én  míg a lokál-
patrióta lelkû kistar-Ácsaiak „felszabadultan” 

csinosították, tisztogatták 
városunk közterületeit, s ez idõ 

tájt egy kölcseys tanuló hangjá-
val varázsolta el a közönséget a 
Néprajzi Múzeumban  egy 
csendes kölcseys diák, Varga 
Dániel, a 7.b osztály tanulója 
feladatlapok halmaza elõtt 
ülve vívta harcát, s törte fejét a 
Budaörsön megrendezett föld-
rajz-földtan verseny megyei 
döntõjében. A Teleki Pálról 
elnevezett versenyt már évek 
óta itt rendezik. A hagyo-
mánynyá érett megmérettetés-
nek ezen a szintjén csak azok a 
tanulók vehetnek részt, akik az 
iskolai házi fordulóban a köz-
ponti feladatlapok megoldá-
sában átlépték a bûvös 80%-os 
határt.  Daninak ez sikerült, s 
harmincöt Pest megyei diáktár-
sával egyetemben vehetett 
részt a várva várt nemes küzde-
lemben. Harmincöt fõ  több 
száz versenyzõbõl! Itt már az 
elsõ tízbe is komoly és figye-
lemreméltó eredmény bejutni. 
Dani keményen készült a 
versenyre Jávor Mária tanárnõ 
szakmai irányításával, aki csak 
azért nem izgulhatott vele a 
helyszínen, mert egyik fõszer-
vezõje volt a kistarcsai takarí-
tási akciónak.

  A verseny végül Dani és az 
általa képviselt Kölcsey Ferenc 
Általános Iskola számára szép 
eredménnyel zárult. Dani a 
megyei szintû megmérettetés-

ben úgy ért el ötödik helyezést, 
hogy csupán egy-egy ponttal 
maradt le az elõtte végzõktõl. 
Az alapos és szívós munka 
meghozta eredményét. Dani 
nemcsak sok ismerettel gyara-
podott, de egy életre szóló 
élménnyel is, s azzal a tudattal: 
kitartással, szorgalommal és 
akarattal sok mindent elérhet az 
ember. S kössön ki Dani az élet 
bármely területén, ez az érzés, 
ez az élmény meghatározó lesz 
pályafutása során. Gratulálunk 
a szép eredményéhez, s 
felkészítõjének, Jávor Mária ta-
nárnõnek, aki idõt és fáradságot 
nem kímélve foglalkozott 
tehetséges tanítványával. S 
köszönet illeti Török Károlyné 
tanárnõt, aki az ugyanott meg-
rendezett biológiaverseny kap-
csán Danit is elkísérte a buda-
örsi útra.

Török Károlyné, Szilvi néni 
tanítványai is derekasan helyt-
álltak: Molnár Dóra 8.b, és Hor-
váth Diána 8.a osztályos tanuló 
az erõs középmezõnyben vé-
geztek a biológia verseny 
ugyancsak  megyei szintû dön-
tõjében. További szép sikereket 
kívánunk!                       -elem-

Jávor Mária felkészítõ tanár és Varga Dani
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JÁRMÛKLÍMA, DIAGNOSZTIKA,

JAVÍTÁS ÉS TÖLTÉS

2143 Kistarcsa, Diófa u. 38.

Park Állatgyógyászati Centrum
Cím: 1165 Budapest,
Diósy Lajos utca 5.
Telefon: 403-0488
info@parkallatorvos.hu
http://parkallatorvos.hu

Amit kínálunk:
Teljes körû állatorvosi ellátás, mûtétek, ultrahang-,

röntgen- és laborvizsgálatok helyben
Kutyakozmetika, pet-shop termékek, tápok,

állatgyógyszerek széles választéka.

Közvetlen elérhetõségek:
Dr. Pesti József, vezetõ állatorvos: 06/30 227-1286 

Dr. Csík Szabolcs, állatorvos: 06/20 360-7051
Dr. Losó Viktória, állatorvos: 06/20 373-9207

Simonné Nagy Éva, okl. kutyakozmetikus: 06/30 931-4419

Nyitvatartási ido: 
Hétfõtõl péntekig: 8-20 óráig,

szombaton 9-13 óráig, vasárnap 17-19 óráig

,,

Budapesten I. Budán a Hunyadi  János úton a Clark Ádám tér közelében,  
2kiváló közlekedéssel TULAJDONOSTÓL eladó egy 78 m -es 2 szoba+ 

2hallos polgári lakás, saját 13 m -es pincetározóval. A lakás ablakai a  Budai 
Vár oldalára néznek. Ár: 23 millió Ft. 06-30-864-3540 
Kistarcsán a Harmónia Lakóparkban eladó egy földszinti, másfél szobás, 

247 m -es, önálló rezsiórákkal felszerelt lakás. Azonnal  beköltözhetõ. Tel: 
06-20-443-6290.
Nagytarcsán  szép állapotú 3 szobás családi ház  a falu központjában, 
csendes utcában, tetõtér beépítési lehetõséggel  eladó. 25.000.000,- Ft, 06/20-
247-6767 

ELADÓ



Veszettség oltás
3.000,- Ft a veszettség elleni oltás kedvezményesen 

2009. május 31-ig

+ féregtelenítés 200,- Ft/10 kg

Veszettség + kombinált oltás
egyszerre = 6.500,- Ft + féregtelenítés.

Rendelési és nyitvatartási idõ: hétköznap: 9-20
és megbeszélés szerint bármikor.

Éjjel-nappal, 0-24 óráig hívható: (30) 22-177-23

Kívánságra házhoz megyünk!

 !akció

(ugyanannyiba kerül, mint az összevezetéses eboltásokon) 

a Kerepes-Vet
Állatgyógyászati Központ Állatorvosi rendelõjében!

Dr. Horváth Bánk
kisállatgyógyász

klinikus szakállatorvos

Dr. Korvin László
magánállatorvos

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

e-mail: 

 

www.kerepesvet.hu; info@kerepesvet.hu

Ha Ön is szeretne többet megtudni
az automata kapukról
és a kaputelefonokról,

akkor keresse írásainkat a

www.serike.hu címen!
Schermann Automatika, Kistarcsa



KISTARCSAI HÍRADÓ   Kistarcsa Város Önkormányzatának ingyenes tájékoztató lapja.*
Megjelenik minden hónap második felében * Kiadja a PO-KER Bt * Felelõs szerkesztõ, fotó: Polgár Gyula *

Telefon (06-20) 966-1190 * fax: (1) 256-6289 * email: polgar.gyula1@chello.hu * ISSN1788-7291
Nyomda: ANLAG-AB Bt. 2144 Kerepes, Alföldi út 77. * Felelõs vezetõ: Juhász Attila * Megjelenik 4000 példányban

A megjelent írások tartalma nem feltétlenül tükrözi a szerkesztõség véleményét.
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