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Március 15.Március 15.
Koszorúzásra várva Solymosi Sándor

a Fidesz helyi elnöke

Ünnepl közönség a Csigaházbanô Tóth Szabolcs polgármester
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D sznövények, cserjék, lombosfák,
sziklakerti örökzöldek, évelők, sziklák,

talajjav tó anyagok, virágföldek

í

í

TAVASZI VIRÁGVÁSÁR!

Nagyméretű, konténeres, földlabdás fenyőfélék, cserjék és lombosfák

Kültéri kaspók, műkő és cserép virágtartók, kerámiák
Érdeklődés: 2143 Kistarcsa,

Iskola u. 6. 06/28 470-841

8 3

• dübel • szög • alátét • minőségi és hobbi szerszám
• kerti eszközök • lombsöprű
• lánc • zár • létra
• KING TONY szerszámcsalád
• vágókorong
• munkavédelmi eszközök

Mi garantáljuk a legjobb árat Önnek!

Nap 19 Kft.
Nyitva

Hétfő-Péntek 7-17
Szombat 7-12

Szigetelőanyagok
forgalmazása
Gipszkarton

Dryvit rendszer
ADESITAL

GROUP

2144 Kerepes Szabadság út 105.
(28)490-613   (30)991-3027

V ILLAS

www.nap19.hu e-mail:nap19@vnet.hu
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Választási tudnivalók
2. rész

A választópolgárok már értesültek róla,
hogy 2010. április 11-én lesz az
országgyűlési képviselőválasztás első
fordulója, 2010. április 25-én pedig a
második forduló.
A választással kapcsolatban néhány fontos
tudnivalóra hívjuk fel szíves figyelmüket.

Mozgóurnát
előzetesen csak írásban a helyi választási
iroda vezetőjétől, illetőleg a szavazás
napján a szavazatszámláló bizottságtól
lehet kérni.

Érvényes személyazonosító okmányok
bemutatása nélkül nem lehet szavazni!

Fontos tudnivaló a szavazás
napjára!

Helyi Választási Iroda

Az Önökhöz, 2010. február 12-ig eljuttatott
értesítő szelvényen megtalálható annak a
szavazókörnek a neve és címe, ahol
szavazatukat leadhatják. (A szavazókörök
száma és helye az elmúlt szavazás óta nem
változott.) Szavazni kizárólag személyesen
és csak a választópolgár lakóhelye szerint
kijelölt szavazókörben lehet. A szavazó-
körben az a választópolgár szavazhat, aki a
névjegyzéken szerepel. Ha a szavazás nap-
ján a lakcímüktől távol, de Magyarországon
tartózkodnak, igazolást kell kérniük a
lakcímük szerint illetékes helyi választási
iroda vezetőjétől. Az igazolás alapján, a
választópolgár azon a magyarországi
településen szavazhat, ahol tartózkodik.
Igazolást a választás első és második
fordulójára egyaránt személyesen, vagy
meghatalmazott útján legkésőbb 2010.
április 9-én 16.00 óráig, ajánlott levélben
pedig úgy lehet kérni, hogy az legkésőbb
2010. április 6-án megérkezzen a helyi
választási irodához. Igazolást a választás
első és második fordulójára egyaránt
legkésőbb 2010. április 9-én 16.00 óráig
lehet kiadni. A kérelem benyújtásához
letölthető nyomtatvány áll rendelkezésre a

honlapon, illetve
elérhető bármely választási irodában. Az
igazolási kérelemben meg kell adni nevét,
személyi azonosítóját, lakcímét, annak a
településnek a nevét, ahol a szavazás napján
tartózkodik, valamint hogy az igazolást az
első, a második, vagy mindkét fordulóra
kéri-e. Igazolással szavazni csak annak a
választópolgárnak lehet, aki a településre
szóló igazolással rendelkezik. Az igazolás
birtokában Ön az igazoláson megjelölt
szavazókörben szavazhat. Kistarcsán az
igazolással történő szavazásra kijelölt
szavazókör: 8. számú szavazókör
(Csigaház, 2143 Kistarcsa, Deák Ferenc u.
1.) A mozgásában akadályozott (pl.
egészségi állapota miatt) választópolgárt
kérésére a szavazatszámláló bizottság két

tagja mozgóurnával felkeresi.

Igazolással szavazó választó-
polgár a szavazás napján a 8. számú szava-
zókör szavazatszámláló bizottságától
(Csigaház 2143 Kistarcsa, Deák Ferenc u.
1.) kérhet írásban mozgóurnát. Szavazáskor
a személyazonosságot igazolni kell, ezért
szíveskedjenek magukkal hozni az alábbi
személyazonosítók egyikét:
- érvényes régi típusú személyazonosító
igazolványt, vagy
- új, kártya típusú személyazonosító
igazolványt és lakcímigazolványt, vagy
- érvényes útlevelet és lakcímigazolványt,
vagy
- 2001. január 1-jét követően kiállított
vezetői engedélyt és lakcímigazolványt.

Az első és második választási forduló között
lakóhelyet változtató választópolgár a
második fordulóban nem az új, hanem a
korábbi lakóhelyén szavazhat. Ennek
érdekében az új lakcíme bejelentésekor az
ügyintézőtől szavazásra szolgáló lakcím-
igazolást kap. Ezen lakcímigazolás birto-
kában keresheti fel az Értesítőben megjelölt
szavazókört. Ha a lakóhelyétől eltérő
településen tartózkodik a szavazás napján,
akkor az „Igazolás a lakóhelyétől eltérő

helyen történő szava-
záshoz” megnevezésű
nyomtatványt is magá-
val kell vinnie a szava-
zókörbe. Ha a két fordu-
ló között lakóhelyet vál-
toztat, vigye magával a
„Szavazásra szolgáló
lakcímigazolás a máso-
dik fordulóra” elneve-
zésű nyomtatványt. Ja-
vasoljuk és kérjük,
hogy az Értesítőt a

szavazat-számláló bizottság munkájának
megköny-nyítése érdekében a szavazásra
vigye magával.

Szavazni csak személyesen, reggel
6 órától este 7 óráig lehet.Amikor felkeresi a
szavazókört, a szavazatszámláló bizottság
köteles ellenőrizni az Ön személy-
azonosságát és lakcímét. Ezután megkapja a
jelenlétében lepecsételt szavazólapokat,
melyek átvételét a névjegyzék aláírásával
kell igazolnia. Érvényesen szavazni a jelölt,
illetőleg a lista neve alatti, feletti vagy
melletti körbe tollal írt, két egymást metsző
vonallal lehet (+ vagy X). A szavazólapokat
a borítékba helyezve az urnába kell dobni.
Ha Ön elrontja a szavazólap kitöltését és azt
még a szavazat urnába dobása előtt jelzi, a
szavazatszámláló bizottság a rontott
szavazólapot egy alkalommal kicseréli.
Választási ügyekben általános tájékoztatás-
sal a Helyi Választási Iroda munkatársai
(Polgármesteri Hivatal I. emelet 12. számú
iroda, telefon: (28)-507-143) rendelkezé-
sükre állnak.

www.valasztas.hu

a

A4. számú választókörzet országgyűlési képviselőjelöltjei
Az Országos Választási Iroda közlése szerint a 4. számú választó-
körzetben a következő pártok és jelölő szervezetek indulhatnak az
április 11-re kiírt országgyűlési választáson: CIVIL Mozgalom,
Jobbik Magyarországért Mozgalom, Lehet Más a Politika, Fidesz-
KDNP, MDF és az MSZP.

Szent István Általános Iskola, 2143 Kistarcsa, Eperjesi u. 19.
Szent István Általános Iskola, 2143 Kistarcsa, Eperjesi u. 19.
Semmelweis tér 2. szám alatti óvoda
Kölcsey Ferenc Általános Iskola, 2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 63.
Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium,
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.
Művelődési Ház – Csigaház, 2143 Kistarcsa, Deák F. u. 1.
Városgondnokság, 2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4./ A
Művelődési Ház – Csigaház, 2143 Kistarcsa, Deák F. u. 1.

Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium,
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.
Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium,
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.

Nagy Tímea a Helyi Választási Iroda Vezetője

1. szavazókör: -
2. szavazókör: -
3. szavazókör: -
4. szavazókör: -
5. szavazókör: -

6. szavazókör: -
7. szavazókör: -
8. szavazókör: -

9. szavazókör: -

10. szavazókör: -

Szavazókörök Kistarcsán

Az egyes szavazókörökhöz tartozó utcajegyzék a Jegyzői Irodán megtekinthető.
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Kerepesen működő konyhánk
minden nap frissen

készülő ételek kiszállítását vállalja.

Áraink tartalmazzák
a csomagolási költséget is.
Étlapunk megtekinthető a

címen.

Ingyenes házhoz szállítás!
Meleg étkezési utalványt elfogadunk.

www.fanietkezde.fw.hu
Rendelését várjuk a

06-20-542-5605 telefonszámon vagy
a fanifutar@freemail.hu e-mail címen.

(Településszintű szavazáshoz és igazolással történő szavazásra kijelölt szavazókör)

Az egyéni jelöltek közül regisztráltak és indulhatnak:
Bertha Szilvia (Jobbik ),
Lengyel Szilvia (Lehet Más a Politika),
Fogarasiné Deák Valéria (MSZP),
Roszík Gábor (MDF),
Vécsey László ( Fidesz-KDNP).
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Március 15. Ünnepi megemlékezések
Hideg, de napos idő várta március 15-én délelőtt 10 órakor az 1848-
49-es Forradalom és Szabadságharc tiszteletére megrendezett
ünnepségre érkezőket Kistarcsán a Civilháznál.

(Fotók a címlapon)

március 17-én

A Himnuszt a Szent
István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Fúvószenekara játszotta el, vezényelt Botrágyi Károly. Ezt követően
Solymosi Sándor a Pest Megyei Közgyűlés Ifjúsági és Sport
Bizottságának elnöke, a helyi Fidesz vezetője mondott
megemlékező beszédet. Az ünnepi szónok kiemelte, hogy

Solymosi
Sándor kitért arra is, hogy mi volt a legfőbb üzenete ennek a
forradalomnak. Mivel minden elnyomott nemzet szabadságra vágyó
fiai ott harcoltak a magyar zászló alatt

A
megemlékező beszéd végén a közelgő választásokra is utalt
Solymosi Sándor

Ezt követően Országh Péter a
MÁS-KÉP Színjátszó Csoport tagja elszavalta Petőfi Sándor :
Nemzeti dal című versét. Az ünnepi műsorban szatmári táncokat
adott elő a Kistarcsai Pannónia Néptánc Együttes Ifjúsági Csoportja,
majd a Civilház falán elhelyezett Aulich Alajos emléktáblájánál
koszorút helyezett el az önkormányzat nevében Tóth Szabolcs
polgármester, Babraczi József alpolgármester és ifj. Juhász István
alpolgármester, a város intézményeinek vezetői, a Fidesz Kistarcsai
Szervezete, az MSZP helyi szervezete, a Jobbik Magyarország helyi
szervezetének képviselői és a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre. A
Civilház előtti programot az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Fúvószenekara zárta a Szózattal.
A program a Csigaházban folytatódott, ahol a Himnusz eléneklése
után a Kölcsey Ferenc Általános Iskola diákja Deák Gergely
(Kazinczy verseny győztes) Babits Mihály : Petőfi koszorúi című
versét szavalta el, majd Tóth Szabolcs mondott ünnepi beszédet. A
polgármester elmondta, hogy 1848-ban

Tóth Szabolcs ünnepi beszédét Márai
Sándor intelmével fejezte be:

Az ünnepi
műsorban a Kölcsey Ferenc Általános Iskola Színjátszó Csoportja
következett. „ Emlékezet és remény ” címmel 1848. március 15-ét
idézték a diákok. Betanította őket Jutasi-Varró Diána. A megem-
lékezés a Szózat és a Székely himnusz eléneklésével zárult.

A képviselő asszony jó hírekkel érkezett . Minden hivatalos
értesítést megelőzve elmondta, hogy március 5-vel – három éves küzdelem
után - a volt BM laktanyát ingyen visszaadták a városnak. Ennek
érdekében sokat dolgozott Rimóczi Erzsébet, Juhász József és Török
Mihály képviselő. A folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatban annyit
tudott mondani, hogy a bölcsőde pályázat (március 24-én erről hivatalosan
értesítették a várost) és az óvoda bővítésére beadott pályázat
mindenképpen nyer, mert bejutottak az utolsó fordulóba. Az
ivóvízminőség-javítására beadott pályázatról is kedvezően döntött a bíráló
bizottság (azóta erről is megkapta az értesítést az önkormányzat). A
képviselő asszony elmondta még, hogy a 2006-os ígéretei közül a 3-as főút
és az Ifjúság tér kereszteződésébe tervezett lámpás csomópont elkészült, az
Eperjesi úti lámpás csomópont megépítésére pedig jó esélyt lát.A3-as főút
zsúfoltságát majd csökkenteni fogja a hamarosan elkészülő M31-es. A
HÉV aluljáró kiszélesítésével kapcsolatban annyit tudott elérni az elmúlt
négy évben, hogy elkészültek a tervek, ezzel pedig már lehet pályázni.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a választások miatt Kistarcsa Város
Polgármesteri Hivatalában 2010. április 9-én (pénteken) és április 12-én
(hétfőn), valamint április 23-án (pénteken) és április 26-án (hétfőn) nem
lesz ügyfélfogadás. Ezeken a napokon a recepción ügyeletet tartunk.
Április 9-én és 23-án 8.00-14.30 óráig ügyiratátvételt, 8.00-12.00 óráig
anyakönyvi ügyek intézését, április 12-én és 26-án 8.00-18.00 óráig
ügyiratátvételt, 14.00-18.00 óráig anyakönyvi ügyek intézését bonyolítjuk.

„A
forradalom és szabadságharc története egyike a magyar történelem
legfontosabb eseményeinek. Országunk ebben a másfél évben tette
meg a legfontosabb lépéseket a polgári társadalom felé.”

„ Ez az, amit 1848 üzen a
mának: hogy a szabad, független és demokratikus nemzet
eszméjében sokkal több az, ami összeköt, mint az, ami elválaszt.”

„Március 15. szellemében hiszem, hogy országos
és helyi szinten meg tudjuk találni, és meg is fogjuk találni a hiteles
vezetőket, és vezető testületeket.”

„ az ország egésze akarta a
változást – akarta, áhította az oly régóta várt szabadságot” „ a
forradalmat indító március 15-ke jelkép lett: a kivívott szabadság
megőrzésének és az elveszett szabadság visszaszerzésének
szimbóluma. 1848 megmutatta, hogy a szabadság csak akkor
szabadság, ha mindenkié.”

„ Szeretni és szolgálni kell a népet,
amelyhez nyelv, emlék, jó és rossz sors, s a nyelvnél és fajtánál is
erősebb kötőanyag, a közös nemzeti sors kötöz!”

Fogarasiné Deák Valéria (MSzP) országgyűlési képviselő szót kért a
legutóbbi testületi ülésen

Aválasztás utáni napokon szünetel az ügyfélfogadás

248 millió forintot nyert a város bölcsőde építésre
Március 24-én értesítette a VÁTI Kft. Kistarcsa Város
Önkormányzatát, hogy a Közép-magyarországi Operatív Program
támogatási rendszeréhez benyújtott „ Tipegő Bölcsőde létrehozása"
című pályázatát a hatóság 247 millió 826 ezer forinttal támogatja. A
beruházás megvalósításához 10% önrészt kell biztosítani

F E L H Í V Á S

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Kistarcsa város
területén az önkormányzat végez

A lomta lan í tás ra
kitett hulladékokat
azon a napon szállít-
ják el, amelyeken a
háztartási hulladékok
begyűjtése történik.
Ezért kérjük - lehe-
tőség szerint - a lomo-
kat az elszállítást
m e g e l ő z ő n a p o n
helyezzék ki!
A lomtalanítással

kapcsolatos kérdéseikre, észrevételeikre, munkanapokon a
Városgondnokság telefonszámain (470-440 és a 470-119)
válaszolunk.
Segítő közreműködésüket tisztelettel köszöni:

lakossági lomtalanítást

2010. április 12-től 16-ig.

Szepesi László Városgondnok

A Városi Művelődési és Sportközpont
programjai:

Csigaház
Április 01. Nyugdíjas locsoló bál 16.00-20.00

Április 17. Vállalkozók jótékonysági bálja 20.00
Április 30. Könyvbazár 13.00-18.00
Május 08. Egészségnap 8.00-18.00

Pannónia Néptánc Egyesület:

Aikido:
Torna:

Mazsi-muzsika:
Deáktanya:

Játszóház:
Balett:

minden hétfőn: 18.00-21.00,
minden szerdán: 19.30-21.00

minden hétfőn: 16.00-17.00, minden csütörtök:16.00-17.00
minden kedden:15.00-18.00 (Harmónia tánccsoport)

minden szerdán: 09.00-11.00
minden csütörtökön: 19.00-21.00

minden pénteken 09.00-11.00
minden pénteken 15.00-17.00 (Harmónia tánccsoport)

Civilház

Adó1%-os felajánlása

Adószámunk: 18681770-1-13

Köszönjük mindenkinek, aki 2008. évi adó 1%-val támogatta a
Dömötör Alapítványt. Ebben az évben is várjuk felajánlásaikat.
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Kerepesen úgy értelmezik ezt a
pályázati sikert, mintha ez az ő
érdemük lenne. Ezzel szemben
mi az igazság?

Mit lehet ebből a kb. nettó egy-
mi l l iárd for in tból meg-
valósítani?

A pályázat 150 millió forintos
önrésze hogyan jön össze?

Ez a 883 millió forint hogyan
jelenik meg a két település
költségvetésében?

A használaton kívüli kutakat
ebből a pénzből be lehet vonni a
vízbázisba?

Mikor kezdik a beruházásokat?

Egy kicsit régebbre kell vissza-
nyúlni. A pályázat beadásával
már 2007-ben elkezdtünk
foglalkozni. Az volt az eredeti
elképzelés, hogy a pályázatot a
Szilasvíz Kft. készíti el és ehhez
Kistarcsa ad segítséget. Eltelt
egy év és nem történt semmi, így
lemaradtunk a 2008-ra kiírt
határidőről. Ebben közrejátszott
az is, hogy az akkori Szilasvíz
Kft. Felügyelő Bizottságától
olyan információkat kaptunk,
hogy a pályázat írása rendben
halad. De kiderült, hogy nincs
minden rendben. Aztán jöttek a
változások – 2009 januárjában
megválasztottuk az alpolgár-
estereket, a Felügyelő Bi-
zottságba agilisabb embereket
delegáltunk – ennek követ-
keztében pontosabb informá-
ciókat kaptunk a Szilasvíz Kft.-
ről. Ekkor már kezdeményeztük
a Kft. teljes átvilágítását. A
pályázat beadásához a két
tulajdonos önkormányzatnak
– Kerepesnek és Kistarcsának –
meg kellett állapodnia. E nélkül
nem lehetett a pályázatot
elindítani. Ezért kezdeményez-
tük a megállapodást Kerepes
polgármesterével. Azt javasol-
tuk, hogy Kistarcsa írja meg a
pályázatot és egy kétfordulós
pályázatra jelentkezzünk. Erre
azért volt szükség, mert így több
pénzt lehetett nyerni. Franka
Tibor támogatta az elképzelé-
seinket, és így lett Kistarcsa
ennek a pályázatnak a gesztora.
A Szilasvíz Kft. a szakmai
anyagot erre az időpontra
elkészítette és tavaly év vége
felé létrehoztuk az Önkor-
mányzati Társulást. Ebbe 50%-
ék önrésszel a Szilasvíz
Kft.lépett be, Kerepes és
Kistarcsa pedig 25-25%-kal. A

Kis tarcsa i Polgármester i
Hivatal dolgozói – akik már
több pályázat megírásában
működtek közre – ezt a feladatot
is sikeresen megoldották, így az
első forduló határidejére - 2009
év végére be tudtuk adni a
pályázatot. Itt külön ki kell
emelni az aljegyző és az
önkormányzat ügyvédjének a
munkáját. A januárra kiírt
második forduló határidejét is
tudtuk tartani, így sikerült ered-
ményesen pályáznunk. Persze
ehhez az is kellett, hogy
Kerepes átadja Kistarcsának az
irányító szerepet. Termé-
szetesen lobbiztunk is a cél
érdekében, de így utólag azt
mondhatom, hogy megérte.

Első lépésben megindulhat az
előkészítés, amire 35 millió
forintot használhatunk fel. Az
egymilliárd forint fölötti 47
millió forint a működtetésre
szánt összeg. A projekt meg-
valósításáig a társulásnál kb. tíz
ember fog dolgozni. Az elnyert
pénz 80%-kát a vízminőség-
javítására lehet majd felhasz-
nálni. Tehát tisztíthatjuk a vizet,
így nem lesz nitrátos ivóvíz a két
településen, kicserélhetjük a
régi elavult eternit csöveket,
Szilasliget nyomás problémáit
megszüntethetjük - utóbbira
azért van szükség, mert
Mogyoród felől a nagyon drága
DMRV vízátvétellel nagyon
gazdaságta lan a nyomás
kiegyenlítés - és Kistarcsán az
Eperjesi lakótelepen a vízbe-
kötések régóta húzódó rekon-
strukcióját is megvalósítjuk.

A Szilasvíz Kft. adja a felét , a
másik felét pedig egyenlő
arányban Kerepes és Kistarcsa
á l l j a . N a g y o n f o n t o s

kihangsúlyozni, hogy ebben a
projektben is előzetes tanul-
mányokkal rendelkezünk, tehát
már nagyon sok munkát
fektettünk bele. A Szilasvíz Kft.
taggyűlésén már meghatároz-
tuk azokat a pontokat, amit
sürgősen teljesíteni kell ahhoz,
hogy a pályázati pénzt fel tudjuk
használni.

Ez a pénz semmilyen formában
nem jelenik meg a költség-
vetésben, ez a társulásnál fog
lecsapódni. Ezért hoztuk létre az
Önkormányzati Társulást. A
közös vízmű vagyonba épül
majd be a beruházás értéke. A
Társulási Tanács Felügyelő
Bizottságába egyenlő arányban
delegált tagokat a két település,
nagyon kényesen ügyeltünk az
egyensúlyra. Itt megjegyezném,
most óriási előnye volt annak,
hogy a két település már nincs
egymással peres viszonyban.

Igen ez benne van a pályázat-
ban. Kistarcsán három kutat

szeretnénk így aktivizálni,
Kerepesen pedig egyet. Ezek a
kutak azért voltak használaton
kívül, mert a nitrit és a nitrát
tartalmuk a küszöb érték
közelében voltak. Víztisztító
berendezéseket szerelünk
ezekre a kutakra és csecsemővíz
m i n ő s é g e t t u d u n k m a j d
előállítani. Van egy kutunk,
aminek a nitrát tartalma maga-
sabb, ezt végleg megszüntetjük.

Már elkezdtük, hiszen a
szerződés előkészítése folyik.
Ténylegesen akkor tudunk erre
a feladatra szerződni, amikor a
gesztor önkormányzat polgár-
mestere, vagyis én és a Társulási
Tanács elnöke Zsiák Péter, aki
kistarcsai képviselő aláírja a
szerződést. Ez várhatóan ápri-
lisban megtörténhet. Ezután
jöhet az előkészületekre szánt
35 millió forint felhaszná-lása,
majd ezt követően lehet a többi
pénzt lehívni . A rekon-
strukciókkal 2011-ig, a vízmi-
nőségi beruházásokkal 2011 és
2012 között, a teljes beruházás-
sal pedig 2013 végéig végzünk.

P.Gy.

Tiszta vizet a pohárba….
Több mint 1 millárd forintot nyert közösen Kistarcsa és Kerepes

Kistarcsa Város Önkormányzata és Kerepes Nagyközség
Önkormányzata a KEOP-7.1.3.0/09 Ivóvízminőség-javító
programján történő részvételre 2009. év végén társulást hozott
létre. A Szilas-Menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati
Társulás - Kistarcsa Város gesztorkodása, Kerepes Nagyközség
és a Szilasvíz Kft. közreműködésével - a benyújtott pályázaton
2010. március 3-án az 1.047.555.000,- Ft nettó összköltségű
projekt megvalósításához 883.196.750,- Ft nettó KEOP
támogatást nyert. A projekt kétütemű, végleges megvalósítása
várhatóan 2013-ban fejeződik be. A részletekről Tóth Szabolcs
polgármestert kérdeztük.
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A februári rendkívüli testületi ülésen
elhangzott, hogy a 2009-es költségvetés
sokkal könnyebben összeállt, mint az idei.
A több százmillió forintos tartalék ellenére
mi okozta a legfőbb fejtörést?

A rossz gazdasági helyzet ellenére honnan
tudott Kistarcsa ennyi pénzt tartalékolni?

Szóval nem tartanak
attól, hogy mindent
elköltenek egyszerre
és nem marad sem-
mi tartalékuk?

A polgármester úr szerint a könyvvizsgáló
figyelmeztető mondatát mennyire kell
komolyan venni?

Valóban
nehezen állt össze a 2010-es költség-
vetésünk, hiszen több egyeztetés volt az
intézményvezetőkkel is, de utólag is köszö-
net nekik, mert szinte a végsőkig elmentek.
Paradox módon a nehézségeket még fokoz-
ta, hogy az elmúlt egy-két év munkájának
gyümölcse éppen erre az évre ért be. Több
beruházáshoz sikerült terveket készíteni.
Így most már felkészülten várjuk az Uniós
pályázatokat. A kezdeti siker-telenségek
után sorozatban nye-
rünk, amihez az ön-
részt biztosítani kell.
A pályázatoktól füg-
getlenül a 2009 elején
elfogadott beruházási
ütemtervünk a meg-
valósítás küszöbére
érkezett. Remélem
ebben az évben ebből
is egyre többet tudunk
megvalósítani. Meg-
próbálunk mindehhez
pályázati pénzt sze-
rezni, hiszen 10-20%-
os önrészhez 80-90%-
os támogatás nyer-
hető. Most abban a
helyzetben vagyunk,
hogy kevésnek tűnhet
a több százmillió
forint-os tartalékunk.
Ráadásul útfejlesz-
tésekre és intézmény fejlesztésekre az
utóbbi hónapokban sorozatban nyertük a
pályázatokat. Ezért inkább túlfeszítjük a
költségvetést, mert ez egy vissza nem térő
alkalom, ugyanis egy idő után elfogynak az
Uniós pénzek.Aköltségvetést úgy állítottuk
össze, mintha mindent saját pénzből kellene
megvalósítanunk. A költségvetésben 400
millió forint körüli pályázati bevétellel
számoltunk, de már most látszik, hogy ennél
sokkal többet tudunk teljesíteni, vagyis év
végére jelentős tartalékaink lesznek. Ez a
következő testületnek is jó kiindulási alap
lehet.

Ez a pénz nem olyan hírtelen keletkezett,
hiszen évek óta megvolt.Az előző testület jó
gazda módjára nem költötte el, mondván az
a biztos, ha a bankban kamatozik. Évekig

nem volt komolyabb fejlesztés és felújítás a
településen, így az intézményeink szép
lassan elhasználódtak. Amit egyik oldalon
nyertünk az a másik oldalon elveszett.
Mondok egy példát: a rossz nyílászárók és a
pazarló fűtés miatt egyre többet kellett
költenünk az intézmények fűtésére.
Korszerűsítéssel viszont pár év alatt
megtérülhet a beruházás költsége, utána
pedig már jelentős költségmegtakarítást
érhetünk el.Acélunk az hogy a pénzünk egy
részét ne működésre költsük, hanem igenis
teremtsünk maradandó értéket. A tar-
talékoláshoz még hozzájárult, hogy évek óta
– a betelepülések miatt – a népes-ségszám

növekedett, így a
normatív támo-gatás
is megemel-kedett.
Persze ez azzal a
feladattal jár, hogy
egyre több gyere-
knek kell az óvodai
és a bölcsődei helyet
biztosítani, de mi
ennek csak örülünk.
Azt gondo-lom, ha
ezt a pénzt jól osztjuk
be, akkor még marad
is.

Jó gazdálkodással
egy komfortosabb
települést lehet épí-
teni. Ezért minden-

képpen a fejlődést kell szorgalmazni. A mi
helyzetünkben a legjobb taktika az előre
menekülés, ami nem egy felelőtlen
költekezést jelent, hanem a kínálkozó
lehetőségek maximális kiaknázását. Az
elmúlt két évben a hivatal dolgozói egyre
sikeresebb pályázatokat írtak. Ez is egy
óriási pozitívum. Azt gondolom, hogy az
elkövetkező időszakban jó esélyünk lesz
pályázati pénzeket nyerni, amivel
növelhetjük a tartalékainkat, hiszen az
önerős beruházások 80-90%-át meg tudjuk
spórolni. Így most már bátran bele merünk
vágni a településközpont fejlesztését célzó
pályázatra, a HÉV aluljáró kiszélesítésére is
kész terveink vannak, csak az alkalmas
pályázati kiírásra várunk. Szóval még ebben
az idei túlfeszített költségvetési tervben is
vannak tartalékok.

Természetesen egy szakember véleménye
mindig nagyon fontos, de a figyelmeztetés
ellenére a költségvetési tervünket rendelet-
alkotásra érdemesnek találta, de azt mi is
tudjuk, hogy ma Magyarországon minden
bizonytalan. Választási év van. Nagy
valószínűséggel új kormány alakul és így
március végén nagyon nehéz megjósolni,
hogy melyik bevételi sorunk döcög majd.
Az elmúlt évek tapasztalatai szerint a
költségvetéseinkben csak pár millió forintos
tartalékok voltak, és érdekes módon
zárszámadáskor mégis többet mutatott az
egyenlegünk. Persze ez nem mindig azt
jelentette, hogy tényleges megtakarításaink
voltak, hanem bizonyos beruházások nem
valósultak meg, így az erre szánt pénzünk
megmaradt, vagy több adóbevételünk folyt
be. Hetven millió forint aktívummal zártunk
2008-ban. Most az évek alatt felhalmozó-
dott megtakarításainkat beruházásokra
költjük, az összes többi bevételünket pedig
egy az egyben működtetésre fordítjuk.
Ennek is megvan a maga veszélye, ugyanis
az elmúlt években, ha kevés volt a
működésre beállított pénzünk, akkor volt
mihez nyúlni. Ebben a költségvetésben első
megközelítésben erre nincs lehetőség, ebből
is következik, hogy váratlan és nem
tervezett áremeléseket nem tudjuk kivédeni.
A másik kockázati elem, ha minden
pályázaton nyerünk – legutolsó infor-
mációink szerint a bölcsőde és az óvoda
bővítési pályázatunk is nyerésre áll – akkor
szeptembertől ezek működtetésére nincs
elegendő pénzünk. Csak emlékeztetőül
mondom, egy bölcsődei férőhely fenn-
tartása az önkormányzatnak gyereken-ként
évente 500 ezer forintjába kerül. Ez egy 40
személyes bölcsődénél éves szinten 20
millió forint többlet kiadást jelent és akkor
az óvodáról nem is beszéltem. Ez a
költségvetés tervezésekor még fel sem
merült, ennek ellenére a Kistarcsai
Önkormányzat nem fog eladósodni.

P.Gy.
P.Gy.

A Kistarcsai Önkormányzat
nem fog eladósodni

Tóth Szabolcs polgármester optimiz-
musa ellenére lát kockázatot az idei
költségvetésben, de annak örül, hogy
végre elkezdhetik a beruházásokat,
aminek a költségeit sikeres pályázatokkal
akár menet közben is csökkenthetik. A
független könyvvizsgálói jelentés az
előterjesztést rendeletalkotásra alkal-
masnak találta, de felhívta a képviselő-
testület figyelmét, hogy az ismert
gazdasági körülmények miatt az adó-,
felhalmozási- és más egyéb bevételek
teljesülése kiemelt kockázatot hordoz
magában. Az idei év kiadási főösszege 2
milliárd 339 millió 822 ezer forint.

A rosszabbodó gazdasági helyzet ellenére rekord összeget
fordítunk beruházásra – interjú Juhász Istvánnal

Feszítetté válhat év közben Kistarcsán a költségvetés a rossz gazdasági helyzet miatt,
vagyis akár megszorítások is elképzelhetők. Juhász István a Pénzügyi Bizottság elnöke
szerint nehéz év várható, de a meglévő tartalékok miatt nem pesszimista. Egy biztos a
tavaly elfogadott beruházási ütemterv szerint idén 944 millió 979 ezer forintot
fordíthatnak beruházásokra. Ekkora összeget még egy évben sem terveztek elkölteni a
településen fejlesztésekre.

Juhász István
Pénzügyi Bizottság elnöke
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Tóth Szabolcs polgármester beszámolója
( 2010. március 17-i ülés )

Február 1-én

Február 10-én

Február 11-én

Február 12-én

Február 15-én

Február 16-án

Február 18-án
Február 18-án
Február 23-án

Február 25-én

intézményvezetői megbeszélésen
vettem részt, a szokásos intézményvezetői beszámolók
mellett dr. Tasnádi Zita közbeszerzési szakértőnk
tartott egy rövid tájékoztatót esetleges intézményi
közbeszerzéssel kapcsolatban.

az OTPBank Zrt.-től Barcza János úr és
kollégája keresett fel és eljuttatta részünkre a bank
indikatív ajánlatát.

Isaszeg polgármestere meghívásának
tettem eleget és pályázatokról, a megvalósítási
lehetőségekről és egy esetleges együttműködésről
tárgyaltunk.

Pécel és Csömör polgármesterével
találkoztam, egyeztettük a lehetséges együttmű-
ködéseket a folyó beruházások kapcsán.

intézményvezetői megbeszélésen a
2010. évi költségvetés intézményekre bontott részét
tárgyaltuk meg részletesen, valamint az intézményi
létszámigényeket, a beruházásokat, fejlesztéseket.
Intézményi létszámmal kapcsolatban megegyeztünk az
igények teljesítéséről, viszont egy éves létszámstop
elrendelésében állapodtunk meg.

a kerepesi polgármester úrral és jegyző úrral tárgyaltunk a Szilasvíz Kft-vel
kapcsolatos dolgokról, valamint a folyó ügyekről.

a Szilas TV-ben adtam interjút az aktualitásokról.
az országgyűlési képviselő asszony meghívott a fogadóórájára.
kerepesi polgármester úrral tárgyaltunk a közösen beadott ivóvíz minőség

javító pályázattal kapcsolatban.
a Vállalkozók Baráti Körének képviselőjével közösen meghívtuk a

Kistarcsán működő vállalkozások vezetőit egy kötetlen beszélgetésre. A találkozóra kb. 30-
35 fő érkezett. A beszélgetés alkalmával elmondták, hogy az önkormányzat nem minden
esetben keresi meg őket különböző tevékenységek kérdésében. Kértem a résztvevőket, ha
bármilyen javaslatuk, észrevételük van, azt juttassák el a hivatal részére.

Tóth Szabolcs polgármester

Városunkban igen mozgalmas időszak
zajlik, ami még jó pár hónapig ki fog tartani.
Mind a vízminőség javító pályázat, mind az
útpályázat (mint ahogy azt az előző számban
olvashatták is) sikeresen zárult, és jó
esélyekkel várjuk az óvoda pályázat és a
bölcsőde pályázat végeredményét is.
Beruházásaink terén is most indulnak be az
igazán szemmel látható folyamatok. Az

ügyfélszolgálat elkészült,
műszaki átadása megtörtént,
nyár elejétől a lakosok már itt
intézhetik, reményeink szerint
kényelmesebben és gyorsab-
ban, ügyeiket. Az építkezés
során minden nap igyekeztem
megtekinteni az aznap elvég-
zett munkákat és folyamatosan
egyeztettem az építkezés
vezetőjével, valamint a hivatal
műszaki osztályával. Ezt a
jövőben is ilyen módon fogom
folytatni, hisz a közpénzről van
szó. Az elkészült három
játszótér parkosítása, csinos-
ítása is hamarosan meg fog
történni, erre várják a körzeti
képviselők az aktivistákat is. A
Gesztenyés Óvoda bővíté-

sének, valamint a Burillák Mihály utca és a
Fenyves utca aszfaltozási munkálatainak
közbeszerzése lejárt, hamarosan ezeken a
területeken is láthatjuk a munkásokat. A
kényelmet-lenségekért elnézésüket kérjük,
de biztos vagyok benne, hogy az eredmény
megéri majd a várakozást és a kerülést.
Kezdeményezem továbbá, hogy a testület a

Kölcsey Ferenc Általános Iskola udvarára is
minél előbb írja ki a közbeszerzést, hiszen a
tér a futkosó gyerekek számára veszélyessé
vált. A beruházási koncepció többi elemét
illetően a tervek elkészültek, bízom benne,
hogy a testület a lehetőségekhez képest,
minél hamarabb megszavazza ezen
kivitelezések közbeszerzésének elindítását
is. Nagy probléma városunkban a
közvilágítás hiányossága, a kiégett égők,
vagy a komplet ten nem működő
szakaszokat nem cserélik illetve javítáják.
Ezen ügyben megkerestem az ELMŰ egyik
képvise-lőjét, és remélem a tárgyalások
eredmé-nyeként a szolgáltatás minősége
javulni fog. Szilárdi László intézmény-
vezetővel a Kistarcsai Napok előkészü-
leteivel vagyunk elfoglalva. Jelenleg két
munka-csoportot vezetek, az egyik a
k ö z b i z t o n - s á g i k o n c e p c i ó v a l , a
közbiztonság javí-tásával foglalkozik, a
másik pedig egy kis ta rcsa i p iac
létrehozásával.Az itteni munkáról, valamint
az egyéb aktuali-tásokról a következő
számban fogok beszámolni. Igyekszem
ezen teendők mellett a helyi programokon
minél sűrűbben részt venni, ezek közül a
Kölcsey Ferenc Általános Iskolában
megrendezett komolyzenei koncertet,
valamint a magyar-cseh-szlovák-lengyel
projekt találkozót emelném ki.

Ifj. Juhász István alpolgármester beszámolója
Az ügyfélszolgálat elkészült, műszaki átadása megtörtént

ifj. Juhász István alpogálmester
az Ügyfélszolgálati Iroda m szaki átadásánû

Elsősök beíratása

Óvodai jelentkezés

Kistarcsán az általános iskoláinkban a
2010/2011. tanévre az

gyermeke születési anyakönyvi
kivonatát és lakcímkártyáját,

az óvoda vagy nevelési tanácsadó által
kiállított iskolaérettségi igazolást,

1 db fényképet és 550.-Ft-ot a
diákigazolványhoz,

a szülő személyi igazolványát.

gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
oltási könyvét,
lakcímkártyáját.

első osztályosok beíratását
2010. április 15-én 8-18 óráig

2010. április 16-án 8-14 óráig tartjuk
a Kölcsey Ferenc Általános Iskolában

(2143 Kistarcsa, Kölcsey u. 1.)
és a Szent István Általános Iskola és

Művészetoktatási Intézményben (2143
Kistarcsa, Eperjesi út 19.)

2010. május 3-7. között minden nap
Hétfőtől-csütörtökig: 8-17 óráig

Pénteken: 8-12 óráig lesz
a Városi Óvodában (2143 Kistarcsa,

Eperjesi út 1.)

Kérjük a beiratkozáshoz hozza magával:

A jelentkezés feltétele betöltött 3 éves kor!

Kérjük a jelentkezéskor hozza magával:

–

–

–

–

– a
–
–



8 KISTARCSAI HÍRADÓ  2010. 3. SZÁMÖNKORMÁNYZAT

Nem kitűzött feladatok,
hanem a mindennapi
problémák határozták meg
munkámat. Középpontba
az egészségügy került. A
fogorvos átköltöztetése
után felmerült problé-
mákat - kis lépésben -, de
meg kell oldani. A 2010.
március 17-i képviselő-
testületi ülésen döntés
születet t a fogorvosi
rendelő klimatizálásáról, és
a z a b l a k o k á r n y é -
kolásáról, a betervezett
262.000,-+ ÁFA értékben.
Az orvosok által készített
kötelező éves beszá-
molóban jelzett prob-
lémákat a Hivatal dolgo-
zóinak segítségével feldol-
gozzuk, és lehetőség sze-rint megoldjuk. Ami már sikerült:
kijelöltük azt a parkoló részt, melyet csak az egészségügyi dolgozók
használhatnak. Erre jogosultak az autójukra kihelyezett sárga
okmányt használnak. Ennek hiányában a parkolóban tartozkodó
gépjármű tulajdonos büntethető! Napokon belül átszervezéssel
megoldjuk a "labor" melletti mosdó használatát, a lakosság részére,
hogy továbbiakban ne a mozgáskorlátozottak részére kialakított
helyiséget kelljen használniok. Szeretnénk rövid időn belül
megoldani a rendelők ajtajainak szigetelését. A gyógyítás mellett
Kistarcsán hagyományai vannak az egészségnevelő programoknak.
Szivesen vettem részt Lestyák Rózsa Kistarcsai Életmódklub
vezetőjének Egészségnap rendezvényén a Flór Ferenc Egészséügyi
Szakközépiskolában. A bióételek kóstolásával, az előadásokon
elhangzottakat kívánták bizonyítani. Érdekes volt egy másik
alkalommal a Flór Ferenc Középiskolában részt venni egy drog
megelőző programon. Meggyőző volt, ahogy a fiatal előadók
beszéltek a problémákról. Talán a hasonló korosztály jobban szót tud
érteni a drogfogyasztás veszélyeinek elfogadtatásáról. Ehhez
kapcsolódik a március 25-i Gödöllő Kistérségi Társulás
Nagytarcsán megtartott ülésének napirendje, ahol megtárgyaltuk a
2010. évi Gödöllői Kistérségi Egészségügyi Napok 2010.
rendezvénysorozat megszervezését. Terveim között szerepel, hogy
Kistarcsán is megendezzük a méhnyakrák elleni oltást. Jelenleg a
kész oltóanyag előállító, a Kft-vel tartom a kapcsolatot.
Szakemberek és az Egészségügyi Bizottság segítségével készítem
elő célkitűzésemet. Remélem az ősz folyamán már eredményekről is
beszámolhatok. Március 5-én a Gödöllői Rendőrkapitányság
Kistérségi Egyeztető Fórumán tájékoztattak a különböző
bűncselekmények statisztikai adatairól. Fő feladatunk, hogy a 75 év
feletti lakosság figyelmét felhívja a besurranó elkövetők
módszereinek megelőzésére. Köszönöm mindenkinek, aki segítette
munkámat!

Nagyon egyszerű a magyarázat, a báli szezonban annyi rendezvény
volt Kistarcsán, hogy mi senki idejét sem akartuk megzavarni.
Áprilisban remélem hiányérzete lesz majd mindenkinek, így
nagyobb kedvvel jönnek a bálunkba. Évek óta jó kapcsolatot
ápolunk a környező települések vállalkozóival, Kerepes és
Nagytarcsa vállalkozói már jelezték, hogy jönnek.

Minden évben április végén, május elején virágosítunk. Ezt a
Vállalkozók Baráti Köre az önkormányzattal közösen finanszírozza,
de most úgy döntöttünk, hogy az eddigi támogatáson felül a
rendezvény teljes nettó bevételét is felajánljuk. Ebből a pénzből
megvásárolandó virágokból jut majd arra a három játszótérre is,
amihez már jócskán hozzájárultunk az előző évben is. Csak
emlékeztetőül az Eperjesi úti , az Arany János utcai és az Árpád
vezér út-Csallóköz kereszteződésében található játszóterekről van
szó. A játszóterek elkészültek, de a végső csinosítása, virágosítása
még várat magára. A virágosításon kívül ebben az évben is a
megszokott programokat támogatjuk, itt elsősorban az ünnepi
díszkivilágításra és a Mindenki Karácsonyára gondolok.

Április 17-én szombaton a Csigaházban bonyolítjuk le a rendez-
vényünket és este hét órakor kezdünk. Lesz meglepetés műsor, a
zenét a Saxi zenekar szolgáltatja.

Most is több százezer forintra van esélyünk. Ehhez még hozzá kell
tenni az önkormányzat támogatását is, hiszen a város minden évben
kiemelten költ a település köztereinek, utcáinak virágosítására
reményink szerint az idén a tavalyinál több virágot és díszcserjét
tudunk kiültetni.

Még napra pontosan nem tudom megmondani, ez az időjárástól is
függ, de egy biztos a május 22-23-án megrendezendő Kistarcsai
Napok előtt valamikor. Erről időben értesítjük majd a lakosságot,
mert számítunk a lakosság segítségére is.

Igen ez így van, idén eddig nyolcan jelentkeztek. Szerintem egyre
többen látják Kistarcsán, hogy a tagdíjért egyfajta érdekvédelmet is
ellátunk és minél többen vagyunk, annál több mindent meg tudunk
valósítani. A Vállalkozók Baráti Köre az őszi önkormányzati
választáson ugyanúgy indít jelölteket, mint az időközi választáson
tette. Tehát szeretnénk aktívan részt venni a település
mindennapjaiban.

Vállalkozók jótékonysági bálja
Idén április 17-én rendezik meg.
Tavaly szervezte meg először a Vállalkozók Baráti Köre azt a
bált, ahol egy konkrét cél érdekében jótékonykodtak. Akkor a
bál teljes bevételét a város játszótereinek felújítására költötték.
A nagy sikerre való tekintettel idén április 17-én ismét ilyen
alapon hívják szórakozni a település lakóit és vállalkozóit.
Juhász Istvánt a Vállalkozók Baráti Körének elnökét az
előkészületekről kérdeztük.

Tavaly januárban rendeztek hasonló programot, most miért
csúsztak április közepére?

Most mire gyűjtenek?

Ajótékonysági bál hol lesz megrendezve és mikor kezdődik?

Mekkora összegre számítanak?

Azt már tudjuk, hogy mikor lesz a jótékonysági bál, de mikorra
tervezik a virágosítást?

A Vállalkozók Baráti Köre még 2006 novemberében alakult. Úgy
tudom, hogy az utóbbi időben gazdasági válság ellenére többen
jelentkeztek az egyesületbe?

Polgár

Babarczi József alpolgármester beszámolója (2010. március 17.)

Kistarcsán is megrendezzük a
méhnyakrák elleni oltást

Babarczi  József
alpogármester

Deáktanya programjai
2010. április 8.

2010. április 15.

2010 . ápri l i s 22 .

2010. április 29.
NonnAttila:Az élet Uruguayban

Tar Szilárd: Jönnek a törökök

Aszódi Gábor : Ker tészkedés a
gyakorlatban

Zsiák Balázs: Ha esik, ha fúj

A két világháború között és azt követően is Latin-Amerika
Svájcának nevezték Uruguay-t.

Az oszmán birodalom kialakulása. Az oszmán és a rác hódítás
találkozása.

Hogyan komposztáljunk? Az esővíz hasznosítása a
kertben és a háztartásban.

Honnan tudja a meteorológus, hogy milyen idő lesz? Ciklonok és
anticiklonok. Napsütés, felhők, zivatar… Szelek szárnyán.
Hidegfront és melegfront. A katasztrófát okozó viharok
kialakulása.
A Deáktanya előadásait a Civilház (Széchenyi út 33.) közösségi
termében tartja. Az előadások csütörtökönként este 7 órakor
kezdődnek, időtartamuk kb. 1 óra. A klubestek ideje: csütörtökön
este 7-10 óráig. A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai nyitottak,
azokat bárki térítésmentesen látogathatja KIKE
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Ebben a tanévben az iskolaotthonos
osztályaink mellett 4 napköziotthonos és
egy tanulószobás csoport működik
iskolánkban. Az alsó tagozaton lévő
napközis csoportvezető pedagógusok több
évtizede tanítanak már az iskolában. Sokáig
voltak osztálytanítók, így a tanulási időben
maximális segítséget tudnak nyújtani a
tanulóknak. Nem csak felügyelik a tanulást,
hanem-ha kell-elmagyarázzák, gyakorolják
a délelőtt tanultakat.
Rendszeres kapcsolatban állnak az
osztálytanítókkal, a délelőtt eseményeit,
problémáit meg tudják beszélni. Akár az ő
kérésére, akár a napköziben tapasztaltak
alapján a napközis tanító is be tud segíteni a
hátrányos helyzetű tanulók felzárkóz-
tatásában, vagy a jobbak tehetség-
gondozásában. Sajnos, ez sem lehet
rendszeres, mert a tanulási idő délután
kevesebb (14-15.30), a kijelölt feladatokat
meg kell oldani, ellenőrizni kell. Arra
törekszünk, hogy a tanulót kész, pontos házi
feladattal engedjük haza. Mellette
olvasunk, tartalmat mondunk, verset,
szabályt tanulunk, helyesírást gyakorlunk.
Étkezések alkalmával segítjük, olykor meg
is tanítjuk a helyes étkezés szabályaira, az
eszközök helyes használatára a gyerekeket.
Több, kevesebb sikerrel nagy hangsúlyt
fektetünk a helyes magatartási viselkedési
normákra, azok betartására. Mi is érezzük,
hogy nem lehet a tanulókat reggel 8-16
óráig vezényszavakkal , i rányí tot t
feladatokkal lekötni, vagy motiválni. Ezért
gyakoriak a mesék, közös éneklések, vagy
egy kis testmozgás, sportolás. A levegőzés,
szabadfoglalkozás eltöltéséhez több udvari
játékra, hintára, mászókákra, libikókára
lenne szükség. Ha az idő engedi a délutáni
foglalkozásokba beépül egy-egy kulturális,
vagy kézműves foglalkozás is. Hagyomány
nálunk, hogy havonta egy alkalommal

csoportközi foglalkozást tartunk. Itt minden
gyerek azonos programban vesz részt. Vagy
egyszerre, vagy forgószínpadszerűen.
Tanulási időn kívüli programunkból:
Szeptemberben megemlékeztünk a Magyar
Népmese Napjáról. Két héten át papírt
gyűjtöttünk, az árából minden osztály
labdát kapott. Október 6-ára elkészítettük az
emlékfalat, felállítottuk a mécseseket, ahol
másnap az osztályok rövid megemlékezést
tartottak. Megtartottuk a Családi Napot,
Homokvárépítő versenyre hívtuk az osztá-
lyokat. Novemberben közös moziláto-
gatáson voltunk Gödöllőn. Elkezdtük a
készülést az Adventi vásárra. Kirándu-
lásokat tettünk a környéken. Megfigyeltük
az őszi időjárás hangulatát, színeit,
gyakoroltunk a helyes közlekedés szabá-
lyait. Decemberben rendeztük meg az
Adventi Vásárt, ahol nagy sikere volt a
Teaháznak is. Januárban megemlékeztünk a
Magyar Kultúra Napjáról, iskolánk névadó-
járól Kölcsey Ferencről. Megkezdődtek a
Farsangi Bál előkészületei , majd
megtartottuk a bált. Nagy sikere volt a
hóvár- vagy hószoborépítő versenynek is. A
parkban, az udvaron szorgos kezek
formálták hóból a különböző figurákat
(erőd, vár, teknős, nyúl almával, stb.).
Meghirdettünk egy közös kirándulást a
Fővárosi Nagycirkuszba, melyre március 5-
én került sor. Szívesen vittük a kisebb
testvéreket, nagyszülőket is. Úgy érzem, a
dolgozó szülők azért veszik igénybe ezt a
szolgáltatást, mert a munkájuk mellet jó
helyen tudják gyermeküket. Biztosítva
látják a házi feladatok elkészítését, a
tanulást és más egyéb szabadidős vagy
kulturális tevékenységet, amely egy kis
színt visz a mindennapok monoton
menetébe.

Juhászné Csorba Ilona

Rövid ízelítő a Kölcsey Ferenc Általános Iskola napköziotthonos csoportjainak tevékenységéről

A félév margójára

Iskola előkészítő a
Kölcseyben

Március elején egy találkozóra hívtuk az
idén tankötelessé vált gyerekek szüleit, ahol
megismerhették a leendő elsős tanító
néniket: Nagyné Oláh Erikát, Kocsis

Györgynét, Major Lászlónét, György
Erzsébetet, Bujdosó Balázsnét, Vargáné
Faragó Anikót és módszereiket. Kérdéseket
tehettek fel a Kölcsey Ferenc Általános
Iskola pedagógiai programjával, szokásai-
val, mindennapi életével kapcsolatban. A
következő hetekben hétfőn és csütörtökön
az óvó nénik kíséretében jöttek át a
gyerekek a tornaterembe, ahol Kovács
Kálmán vezetésével játékos tornaórán
vehettek részt. Hamar elmúlt az ovisok
megilletődöttsége, vidám hangjuk betöl-
tötte a nagy teret. A 45 perces terhelést jól
bírták. Keddenként 17 órától a tanító nénik
iskola előkészítő foglalkozásokat tartottak,
melyeknek témája a tavasz és a húsvét volt.
Verseket, dalokat, mondókákat tanulhattak,
mesét hallgattak, dramatizáltak, körjátékot
játszottak, és papírvirágot, tojástartó
kosárkát, festményt készítettek. Ezeken a
találkozásokon minden kisgyerek egy kicsit

igazi iskolásnak érezhette magát, mi pedig
reméljük, hogy szeptemberben Kölcsey-s
kisdiákként üdvözölhetjük őket.

Kölcsey Ferenc Általános Iskola alsó
tagozatos munkaközössége nevében:

György Erzsébet osztálytanító

Magas állami kitüntetést kapott
március 15-én Galkó Balázs

Hiller István
o k t a t á s i é s
k u l t u r á l i s
m i n i s z t e r a
M a g y a r
K ö z t á r s a s á g
e l n ö k e
megbízásából
március 15-e
a l k a l m á b ó l ,
k i m a g a s l ó
s z í n v o n a l ú

munkája elismeréseként a Magyar
Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje
kitüntetést adta át a Kistarcsán élő
színművésznek. Gartulálunk!

Galkó Balázs

Kölcsey Gála
2010. április 17-én

Kölcsey Gálát.

Hagyományteremtő céllal
először rendezik meg a Kölcsey Ferenc
Általános Iskola zenés szórakoztató műsorát a

Az iskola tornatermében
délután 4 órakor kezdődő rendezvényen fel-
lépnek az iskola tanulói, öregdiákjai és taná-
rai. A műsorban lesz akrobatika, hangszeres
zene, vers és mese, fellép az énekkar és a
színjátszó csoport. A belépők iránti igényüket
az osztályfőnököknél jelezzék.

Délutáni foglakozás az alsósoknál
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Újszerű ünneplési formát választott
iskolánk, a Szent István Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
tanári kara az 1848. március 15-i pesti
f o r r a d a l o m m e g ü n n e p l é s é r e . A
hagyományos színpadi verses összeállítás
helyett, valami mást, a gyermekek lelkét és
képzeletét jobban megragadót kerestünk.
Ezért döntöttünk úgy, hogy buszra szállunk,
és a tőlünk nem túl nagy távolságra lévő
Isaszegre látogatunk el, hogy ott az egykori
győztes csata helyszínét felkeressük.Így
történt, hogy március 11-én délben élénk
gyermekzsivaj verte fel az Isaszeg
határában található mező csendjét.
Kokárdát viselő és nemzeti színű zászlót
lengető diákok és tanárok vidáman
kapaszkodtak fel a Csatadombra. Az
izgalmas perceket még emlékezetesebbé
tette a szokásostól eltérő időjárás, ugyanis
szakadt a hó.Adombtetőn lévő emlékművet
és az azt körbevevő magas fenyőfákat is a
márciusban oly szokatlan hótakaró fedte be.
Botrágyi Károly tanár úr vezetésével velünk
voltak zeneiskolánk rézfúvós együttesének
tagjai is, akik a dombra felérve egy Kossuth-
nótával tették hangulatossá a kezdődő
megemlékezést. Iskolánk igazgatója, dr.
Patkós József a helyszín adta lehetőséget
kihasználva, tekintetünket a tájra és a közeli
településre irányítva magyarázta el az 1849.

április 6-i győztes csatát és előzményeit.
Ezután két kitűnő tanulmányi eredménnyel
büszkélkedő nyolcadikosunk, Czibere
Alexandra és Kocsány László, valamint két
kis másodikosunk, Sepsi Hajnalka - az
iskolai mesemondóverseny győztese - és
Szász Péter zeneszó kíséretében helyezett el
koszorút az emlékmű talapzatán. A koszorú
mellé 21 kis nemzeti színű zászló is került, a
2/a osztályosok jóvoltából. Nagy tapsot
kaptak a másodikosok, akik közösen
szavalták el Petőfi Sándor Nemzeti dalát,
melyet Németh Ildikó és Nagyné Székely

Erika tanító nénik tanítottak meg nekik.
Köszönet érte! A pattogó, vidám zeneszóval
végződő ünnepség után közös fotózásra is
sor került, emlékezetessé téve a 2010. évi
megemlékezésünket. A közös ünneplést
március 15-én Kistarcsán, a Civil háznál
folytattuk tovább, ahol iskolánk tanára,
Solymosi Sándor mondott színvonalas
ünnepi megemlékező beszédet.

Horváthné Kasper Mária
osztályfőnöki munkaközösségvezető

A Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Isaszegen koszorúzott

Hóesésben ünnepeltünk

„ „A kábítószer elkerülhető ellenség” címmel
tartott konferenciát március 5-én a Flór
Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és a
Centroszet Nonprofit Kft. (TISZK), a
TÁMOP-2 .2 .3 -07 /1 -2F-2008-0004
azonosító számú pályázat keretében.
Nagyon hatásos, komplex drog prevenciós
előadásban részesülhettek a hat különböző
iskolából érkező általános- és középiskolás
tanulók. A konferencia keretét, a Narconon
Magyarország Alapítvány előadója, Márton
Péter interaktív beszélgetései adták. A nehéz
téma feldolgozását az előadó egyéniségén
kívül a TISZK tagiskoláinak diákprodukciói
tették élvezetesebbé. Láthattunk egy
dráma já t éko t a „Fló ros” d iákok
tolmácsolásában, egy táncot a Talentum
Táncművészet i és Zeneművészet i
Szakképző Iskola egyik tehetséges diákjától
S z a b ó G e r g ő t ő l . A S Z Á M A L K
Szakközépiskola diákjainak digitális
festészet képein borzonghattunk meg a
kábítószer témakörében, valamint
levetítettünk egy dokumentumfilmet,
melyet a Puskás Tivadar távközlési
Technikum stábja készített. A gyerekek

aktívan figyelték az előadást, mert az előadó
és a tagiskolai diákok is az ő nyelvükön,
rendkívül hatásosan mutatta be a különböző
drogok emberre gyakorolt hatását,
következményeit. A kísérő tanárok úgy
távoztak a nap végén, hogy ez a program
nem volt hiába való, hiszen a gyerekekben
maradandó emléket hagyott, továbbá

kifejezték azon igényüket, hogy ilyen
színvonalú drogkonferenciára van szükség
minden iskolában. A Flór Ferenc
Egészségügyi Szakközépiskola és
Gimnázium diákjai, tanárai, igazgatója igazi
házigazdaként fogadták a résztvevő
gyerekeket, a tagiskolákból érkező fellépő
gyerekeket és a sajtó megjelent képviselőit.
Az iskola és a TISZK vezetői, munkatársai
nemcsak a konferenciára való készülés
közben, hanem nap, mint nap azon
fáradoznak, hogy a tagiskolákba járó

diákokat életre neveljék, hogy egészséges és
sikeres felnőttekké váljanak. A középiskola
vendégkönyvébe Bene Zsuzsa tanárnő
Gödöllőről beleírt egy gondolatot, amely az
egész esemény lényegét megragadja: Ha
egy gyereket is sikerült lebeszélni, már
megérte a mai délután”.

Csákiné Hegyesi Viktória
pályaorientációs tanácsadó

Egész napos konferencia helyszíne volt a Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium

„Akábítószer elkerülhető ellenség”

Apróhírdetés

Hűtőgépjavítás

Festést gipszkartonozást

garanciával hétvégén is,
nyugdíjasoknak kedvezmény. Klímaszerelés
kedvező áron. Tel.:06-20-467-7693

vállalok, ingyenes
felméréssel, bútor mozgatással, hívjon
bizalommal.+36-70-432-1199,
zsobotos@gmail.hu ,
www.festek-kartonozok.hu

Kistarcsán a Kolozsvári utcában 1,5 szobás
ház ELADÓ! Érdeklődni : +36-30-24-11-653

Eladó
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Ennek az ünnepnek az értelme nemcsak az,
h o g y m e g e m l é k e z ü n k J é z u s n a k
Jeruzsálembe való bevonulásáról, hanem az
is, hogy az Urat ünnepélyesen el akarjuk
kísérni szenvedésének útján. Egyházunk
virágvasárnap – pálma-vasárnap – ünnepli
Messiás király ünnepélyes bevonulását. Ezt
az eseményt mind a négy evangélista: Máté,
Márk, Lukács és János leírja. Miért? Mert
egészen szokatlan Jézus életében. Jézus
fellépése idején kínosan ügyelt arra, hogy
királyi és messiási méltóságát elrejtse.
Akiket meggyógyított, azoknak meghagyta:
hogy ezt senkinek se mondjátok el. A leprás
meggyógyításánál: „Vigyázz ne mond el
s e n k i n e k . ” ( M t 8 , 4 ) A k é t v a k
meggyógyításánál: „Vigyázzatok, ne tudja
meg senki!” (Mt 9,30) A csodálatos
kenyérszaporítás után a nép királlyá akarja
választani, de ő a hegyek magányába vonul.
(Jn 6,15) „Jézus észrevette, hogy körül
akarják venni, erőszakkal meg akarják tenni
királynak, ezért visszament a hegyre
egyedül.” Most azonban, amikor önként
vállalja a halált az emberiség megváltásáért,
nemcsak tűri a királynak kijáró hódolatot,
hanem akarja is. Jeruzsálemben nyolc napig
sok nép gyűlt össze a húsvéti ünnepekre.
Jézus Betániában tartózkodik Lázár
barátjánál, akit halottaiból feltámasztott. A

zarándokok keresik Jeruzsálemben és
csalódva mondják: nem fog eljönni az
ünnepekre. (Jn 11,56) Keresték Jézust a
templomban, és tanakodtak egymás közt:
„Mit gondoltok, eljön az ünnepre?” A
főpapok, mint vezetőség, üldözték Jézust.
Aki tudott tartózkodási helyéről, köteles
volt feljelenteni, mert el akarták fogni. (Jn
11,57) „A főpapok és a farizeusok ugyanis
parancsot adtak, hogy ha valaki tudomást
szerez hollétéről, jelentse, hogy így
elfoghassák.” A diadalmas Krisztus ebben a
veszélyes helyzetben ünnepélyesen bevonul
a fővárosba. Merészség kellett hozzá!
Hogyan történt a bevonulás? Két tanítványa
egy fiatal szamarat keres, amelyen még
senki sem ült. (Mk 11,2) Térjetek be a
szemközti faluba! Mindjárt amikor beértek,
találtok ott egy megkötött szamárcsikót,
amelyen még nem ült ember. Oldjátok el és
vezessétek ide.” A tanítványok ruhát
tesznek a hátára és Jézus ráül. Közben a
fővárosban megtudják, hol van Jézus. A
zarándoktömeg kivonul a városból. Megy
Jézus elébe. Hódolni! A fákról egyesek
pálmaágakat vágnak. Beszórják az utat.
Mások pedig ruháikat terítik elébe. A
népsereg kiáltozik: Üdv, hozsanna Dávid
fiának, áldott, ki az Úr nevében jön.
Dicsőség a magasságban! Éljen Izrael

királya! (Lk 19,38) „Áldott az Úr nevében
érkező király! Kiáltozták. Békesség a
mennyben és dicsőség a magasságban!” (Jn
12,13) „Pálmaágakat szedtek, kivonultak
eléje, és így köszöntötték: „Hozsanna!
Áldott, aki az Úr nevében jön. Izrael
királya!” A farizeusok és Jézus ellenségei is
kivonultak. Közülük egyesek így szóltak.
Mester tiltsd meg tanítványaidnak az
ünneplést! (Lk 19,40) „A tömegből néhány
farizeus azt mondta neki: Mester,
hallgattasd el tanítványaidat.” Nem teszi;
sőt akarja, hogy mint királyt és Megváltót
ünnepeljék. (Lk 19,40) „Mondom nektek, –
felelte, – ha ezek elhallgatnak, a kövek
fognak megszólalni.” A lelkes tömeg azt
hitte, hogy a Messiás országa nagy fénnyel
él pompával beköszöntött. Nem tudta, hogy
arra, aki a régi királyok módjára
szamárháton ült és ünnepeltette magát, még
sötét út, még kínos halál vár. Még kevésbé
tudta a tömeg, hogy a „zsidók királya”
címfelírás, három nyelven fog keresztjén
függeni. örmenetünk. A szertartást
végző pap kezéből vesszük a megszentelt
barkát. Körmenetben megyünk, de nem úgy,
mint azok, akik nem fogták fel az
ünnepélyes menet értelmét. Körmenetben
megyünk, hogy ünnepeljük Királyunkat, aki
halálával győzte le a mi halálunkat. Ezért
nemcsak Izrael királya Ő, hanem minden
királyok Királya, és az uralkodók Ura.
Dicsőség, Hozsanna Neki mindörökké.

A mi k

Somlai József ny. plébános

Virágvasárnap

Valóban van Krisztusnak mennyei országa.
Máskülönben miért vallotta volna ezt
Pilátus előtt, ha nem igaz? Ügyes
kompromisszummal, vagy mentegetőzéssel
könnyebben szabadulhatott volna a
kegyetlen helytartó elől.Hol lesz ez az
ország? Sokan azt hiszik, hogy a mennyei
világ végtelen távolságában található, ahová
repülőink, rakétáink sem juthatnak el. Pedig
Isten országa nem lehet nagy távolságban
tőlünk, hiszen érezzük jelenlétét, felelet
érkezik imádságainkra, gyakran olyan
gyorsan, mintha ki sem mondtuk volna
gondolatunkat. Ha nagy távolságban lenne
tőlünk a feltámadott Krisztusunk, nem
tudna gyakran szinte azonnal segíteni,
áldást adni, szeretetéről megbizonyítani.
Mások azt vélik, hogy a szívünkben van. De
ez csak költői megfogalmazás, hiszen a
végtelenség az összes emberi szívben sem
férne el. Ugyanúgy nincs a szívünkben,
ahogy a TV-műsor sincs a készülékünkben,
hiába is próbálnánk mögé lesni. A készülék
csak „fogja” az adást, de nem tartalmazza.A
zászlóban sincs benne valóságosan a haza,
mégis ahol felvonják, azt jelképezi.

Ezért fogalmazott így Jézus: „Az én
országom nem e világból való”: Nincs se
távol, sem a szívünkben, mégis jelen van, de
úgy, mintha egy más dimenzióban lenne,
ahonnan szeretettel kísér áldással is,
útmutatással is. Az evilágit lehet jellemezni
azzal, hogy közeli, vagy távoli, mert az
hozzá kötődik ennek a világnak valamely
szögletéhez. A mennyei egészen más: kívül
áll a kézzelfoghatón, de mégis valóságosan
létezik, nemcsak jelképesen költői képek
formájában. Hogyan juthatunk el abba az
országba? Jézus megígérte, hogy oda viszi
az üdvözülőket, amikor eljön értük. Tehát
nem a halál ragadja el a hívő embert, hanem
Krisztus veszi magához az övéit. Mi fog
történni azokkal, akik örök boldogságban
Krisztussal lesznek a feltámadásban? Ezt
pontosan elképzelni sem tudjuk. Olyan lesz
ott az élet, amilyen volt Jézus közelében,
amikor Galilea poros útjain járt. Szavára a
sánták jártak, érintésére a vakok láttak, a
halottak feltámadtak. Jézus örökké
ugyanaz, mint hajdan volt , ezért
remélhetjük, hogy a feltámadás után
hasonlóan fog cselekedni az üdvözülőkkel

mennyei országában.

Örömmel számolhatunk be arról,
hogy elindult gyülekezeti énekkarunk
szolgálata! Köszönjük Hegedűsné Csák
Mónika zeneiskolai igazgató, Juhászné
Börzsönyi Eszter énektanár és Siposné
Varga Edit fagottművész-egyházzenész
gyülekezeti tagjainknak, hogy vállalták az
énekkar vezetését!Aki szívesen énekelne az
énekkarban, kérem, jelentkezzen! A próbák
minden vasárnap reggel 9 órakor lesznek a
gyülekezeti teremben. Szeretettel várjuk az
énekelni szerető testvérek jelentkezését!

Nagyhéten kedd, szerda, csütörtök este 6
órai kezdettel evangélizációs istentiszteletet
tartunk vendég lelkészek szolgálatával.
Nagypénteken 10 és 18 órakor lesz ünnepi
istentiszteletünk.Húsvét mindkét napján
délelőtt 10 órakor ünnepi istentiszteletet,
gyermek istentiszteletet és úrvacsoraosztást
tartunk.

Egyházi hírek
Énekkar -

Ünnepi istentiszteleti alkalmak

Riskó János lelkész

Jézus mondta:

János evangéliuma 18, 36-37)(
„Az én országom nem e világból való”

KATOLIKUS

REFORMÁTUS
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Értesítjük a tisztelt eb tulajdonosokat, hogy
a Fővárosi és Pest Megyei Mezőgazdasági
Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság Gödöllő
Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer
–ellenőrző Hivatal kerületi főállatorvosa,
Dr. Rédling Tibor hatósági állatorvos
részére nem adott engedélyt arra, hogy
Kistarcsa területén a lakosság körében
meghirdetett veszettség elleni összevetéses
eboltást elvégezze. Ennek következtében a
kutyatartók bármely engedélyezett
állategészségügyi szolgáltató magán
állatorvosoknál kérhetik az állatok részére a
veszettség elleni védőoltást. Városunkban
két magánrendelő működik:

2143 Kistarcsa, Malom u. 2. szám
Tel: 06-30 951-8590
hétfő-péntek: 17.00-21.00 óráig
szombat: 08.00-09.00 óráig
vasárnap: 19.00-20.00 óráig

2143 Kistarcsa, Váci Mihály u. 2. szám
Tel.: 06-30 9668-415
hétfő: 18.00-20.00 óráig
szerda: 18.00-20.00 óráig
péntek: 18.00-20.00 óráig
várja a kutyákat és gazdáikat.
Ugyanakkor a főállatorvos, Kerepes
(Szilasliget-Széphegy) és Nagytarcsa
településeken engedélyezte a kutyák részére
a veszettség elleni védőoltást, az alábbi
időpontokban:
Kerepes (Civil Ház posta mögött)
2010. IV.15-én 8.00-11.00 óráig
pótoltás IV. 22-én 8.00-10.00 óráig.
Nagytarcsa (Polgármesteri Hivatal)
IV. 29-én 8.00-10.00 óráig
pótoltás V.6-án 8.00-9.00 óráig.
édőoltás díja: 3.500,-Ft,

féreghajtó: 300,-Ft/10 kg,
új sorszámozott oltási könyv ára 500,-Ft

Felhívjuk az eb tulajdonosok figyelmét,
hogy minden három hónaposnál idősebb,
még nem oltott eb oltása veszettség oltása
KÖTELEZŐ!

2010. január 1-től az összes régi típusú
eboltási igazolványt le kell cserélni
sorszámozott igazolványra, melynek
költsége a kutya gazdáját terheli.
Kérjük az eb tartókat, hogy a veszettség
elleni oltás során a védőoltás díja mellett a
féreghajtás és az új oltási könyv
kiállításának költségével is számoljanak.

Más országokban már természetes, hogy a
gazdik zacskóba szedik kedvenceik
ürülékét a sétáltatáskor. Magyarországon
még nem minden állattartóban tudatosult ez
a kultúra. Végre itt van a tavasz, elolvadt a
hó, az ember úton útfélen kutya piszokba
botlik. Kérjük a kutyák gazdáit, hogy
legyenek tekintettel embertársaikra,
figyeljenek környezetükre és szedjék össze
kutyáik után az ürüléket, mert komoly
betegség okozói lehetnek. A kutyapiszok,
illetve annak petéket is tartalmazó pora
(megszáradt ürülék) gyakorlatilag beteríti a
parkokat, utcákat, játszótereket. Ez
leginkább a gyermekeket veszélyezteti,

ugyanis ők vannak leginkább „talaj-
közelben”. Séta során és játék közben, a
parkokban, kertekben rengeteg piszkot
szedhetnek össze, így fertőzhetik magukat.
Még egy fontos, nem elhanyagolható
dologra szeretnénk felhívni a gazdik
figyelmét.

Végezetül tájékoztatjuk az olvasókat, hogy
a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.)
Kormány rendelet 2010. július 1-jével
kötelezővé teszi minden újonnan tulajdonba
kerülő eb bőr alá ültetett mikrochipes
megjelölését. A mikrochipes egyed-
azonosító beültetését ajánlott kérni azon
felelős gazda módjára gondolkodó
állattartóknak is, akiknek a fent jelölt
határidőt megelőzően került tulajdonukba a
kutyájuk, mivel kiemelkedő módon
megnöveli az állat otthonába történő
visszakerülését egy esetleges szökést (pl.
tűzijáték, tüzelési időszak) követően.Az
idézett kormány rendelet az állatvédelmi
törvényben foglaltak kiegészítésére további
részletszabályokat állapít meg a kedv-
telésből tartott állatok tartására és a velük
való bánásmódra vonatkozólag (pl.: Patás
állatot és ebet állandó jelleggel kikötve
tartani tilos.). A Kormány az állatok védel-
mére vonatkozó jogszabályok betarta-
tásával az állatvédelmi hatóságot bízta meg,
amely feladatot elsősorban a települési
önkormányzatok jegyzői látják el.
Kívánunk minden állatbarát gazdinak sok
örömet négylábú kedvencéhez, - de ne
felejtsék el, hogy a kutyatartás kötele-
zettségekkel is jár, -figyeljenek ember-
társaikra is.

P ármesteri Hivatal

dr. Csizmadi Sándor állatorvos

dr. Rédling Tibor állatorvos

Tisztelt kutyatartók!

Aki közterületen a felügyelete
alatt lévő állat által okozott szennyezés
megszüntetéséről nem gondoskodik az a
s z a b á l y s é r t é s e k r ő l s z ó l ó
218/1999.(XII.28.) sz. Korm. rendelet 7. §
értelmében 50.000,-Ft pénzbírsággal
sújtható. A szabálysértési eljárás
lefolytatására a helyi önkormányzat
jegyzője jogosult.

v

olg

EGÉSZSÉGÜGYI ROVAT
VITAMINOK ( 2. rész)

Zsírban oldódó vitaminok:
A-vitamin /

Béta-karotin:

D-vitamin:

D 2 v i t a m i n :

előanyaga a béta-karotin/.
Nélkülözhetetlen a látáshoz, szerepe van a
növekedésben, az immunvédelemben, a bőr és a
nyálkahártyák egészségének megőrzésében.
Megtalálható: máj, tojás, zsíros húsú halak, teljes
tej és tejtermékek.

répa, paradicsom, spenót,
zöldbab, piros húsú paprika, sárgabarack,
narancssárga vagy sötétzöld zöldség és
gyümölcs.Hiánytünetei: szürkületi vakság, a
szem szaruhártyája és a bőr kiszáradása, fejlődés
lassulása.Túladagolás: fejfájás, bő

hámlás, csont-
elváltozás, vese és ízületi bántalmak.

Segíti a kalcium és a foszfor
felszívódását a belekből, ill. beépülését a
csontokba és a fogakba. Serkenti a vesék foszfor
kivonását a vizeletből, erősíti az immun-
rendszert. Megtalálható: D3 vitamin: zsíros húsú
halak (lazac, hering, szardella, szardínia,
makréla), tojássárgája, vaj, tejtermékek, máj.

é l e s z t ő , b ú z a k o r p a ,
gomba.Hiánytünetei: gyermekeknél angolkór,
felnőtteknél Túladagolás:
gyenge étvágy,A vitaminok nem szolgáltatnak energiát, de más

okokból létfontosságú anyagok. Ahhoz, hogy

hatásukat kifej-
tsék, csak kis
mennyiségben
kell jelen lenni-
ük. Két kivé-

tellel: a D és K vitamint az emberi szervezet nem
képes előállítani, ezért táplálék révén biztosítjuk
bevitelüket. Hiánytüneteik:

csontlágyu-lás.
hányinger, hányás, fokozott

vizelet kiválasztás, gyengeség, idegesség,

szomjúság, bőrviszketés, a vesék műkö-
désének károsodása.

: Véd a szív-érrendszeri beteg-
ségek és a rák bizonyos fajtái ellen.
Megtalálható: Növényi olajok és marga-
rinok, diófélék és magas olajtartalmú
szárított gyümölcsökben. Hiánytünetei
(ritkán): vérszegénység, idegrendszeri
betegségek.

A véralvadás és a vázrendszer
felépülésében játszik szere-pet. Megtalál-
ható: Petrezselyem, káposztafélék, spenót,
salátafélék. Egy részét a bélflóra állítja
e l ő . H i á n y t ü n e t e i : v é r z é k e n y s é g ,
véralvadási zavarok, zsírfelszívódási,
májműködési gondok.

E-vitamin

K-vitamin:

Hájasné Tóth Etelka / Eta nővér

Változik az eboltás rendje



Január 11-én a

A februári hónap

Február 16-án

Március 12-én

Március 22-én

Szabó Lőrinc: Tavasz

Majorka Bábszínház
előadásában a Zöld Péter című mesét
láthatták a gyerekek. Vidám zenei
betétek tették színesebbé a történetet.

vidám farsangi
készülődés jegyében telt. A csoportok
színes, mókás dekorációval várták a tél-
búcsúztatást. E mellett törni kellett a
gyerekeknek és szüleiknek a fejüket,
milyen jelmezzel lepjék meg társaikat és
óvó nénijüket. A nagy eseményre február
15-én került sor.Acsoportok meglátogat-
ták egymást, ahol láthatták az ötletesebb-
nél ötletesebb jelmezeket. Sok óvó néni
is meglepte csoportját a

ötletes játékok, zsákba-macska – tették
felejthetetlenné a mulatozást. Közben a
gyerekek által behozott süteményekből,
üdítőkből lakmározhattak. A délelőtt
lezárásaként a gyerekek csörgő-zörgő
hangszerekkel kivonultak az udvarra,
ahol "Kiszebáb" égetését nézhették meg.
Közben télűző rigmusokat kántáltak,
farsangi dalokat énekeltek.

a Figurina bábszínház
látogatott óvodánkba, akik nem a
h a g y o m á n y o s é r t e l e m b e n v e t t
bábfigurákkal adják elő a jól ismert
meséket, hanem a mindennapi életben
használatos eszközökkel / porszívó,
vasaló, zöldségek, konyhai eszközök…
stb./jelenítik meg a figurákat. Az előadás

címe Grimm mesék, melyen belül 4
mesét láthattak a gyerekek.(Hófehérke és
a hét törpe, A sün és a nyúl,
Csipkerózsika, Piroska és a farkas)

a zord időjárás ellenére is
több csoport elsétált a Civilházhoz, ahol
az általuk készített zászlókat elhelyezték
az emléktábla alatt. Március 15-ei
ünnephez kapcsolódó dalokat, verseket
mondtak megemlékezve a hősökről.

a gyerekek által nagyon
kedvelt Marcipán Cica társulat bemutatta
a Marcipán Cica és az oroszlánság című
mesét. Az ismert dalokat a gyerekek is
énekelték a szereplőkkel együtt, hiszen
kazettájukat minden csoportban szívesen
hallgatják.
A hosszú tél után reméljük sikerült a
tavaszt idecsalogatni és minél több időt
tudunk kint tölteni a szabadban.

Mi az? – kérdezte a vén rigó
Tavasz! – felelt a Nap
Megjött? – kérdezte a vén rigó
Meg ám! – felelt a Nap
Szeretsz? – kérdezte a vén rigó
Szeretlek! – szólt a Nap
Akkor hát szép lesz a világ
Még szebb és boldogabb.

jelmezével. A
délelőtt folyamán tréfás vetélkedők
- zsákba ugrás, gyorsasági versenyek,

Kisné Szabó Márta,
Lovas Attiláné

Ez történt a Gesztenyés Óvodában

Iskolánkat is utolérte a „farsangi láz”,
mely február 25-én, csütörtökön este
tetőzött a zeneiskolában. Nem volt még
ilyen jellegű rendezvényünk, s ez nagy
kihívás elé állította nem csak a
növendékeket, szülőket, de a tanárokat is.
A fő elképzelésünk volt, hogy a gyerekek
jelmezben muzsikáljanak. Különlegessé
vált ez az alkalom, s mosolyra késztette a
közönséget a mókás és ötletes jelmezbe
öltözött gyereksereg. Mindemellett
kiváló zenei produkciókat láthattunk és
hallhattunk. Mexikói gitáros, török,
turbános zongoristák, zulu lányok,
barokk ruhába öltözött angyalkák
szerepeltek. Bemutatkozott a fuvola
zenekar, ahol Hófehérke és törpéi
különböző stílusú dallamokkal kápráz-
tatták el a közönséget. A „Tücsök
zenekar”, melynek vezetője „Méhecske”
tanárnő s annak bogárkái zümmögtek
hegedűjükön és csellójukon egy szép kis
dalocskát. Az énekkar zulu nyelven zulu
dalt énekelt, az ütősök adták hozzá a
talpalávalót. Akoncertet pedig egy blues

dallal zárta a Dixie-együttes, melynek
üzenete a kicsi gyermekek számára az
lehet, hogy gyakorlással hamar

élvezhetőé válik a muzsikálás.
A z a c s o d á l a t o s e z e k b e n a

kamarazenekarokban, hogy akik csak az
idéntől kezdték el zenei tanulmányaikat,
azok is részt tudnak venni a közös
muzsikálásban. Tulajdonképpen ez a
zenei nevelés elsődleges célja, hogy a
hangszertanulást olyan szintre kell

A növendékek jelmezben muzsikáltak

Első farsang a zeneiskolában
emelni, hogy minél előbb részesüljön a
növendék az együtt zenélés élményében.
Mi zenetanárok arra törekszünk, hogy a
tanuló olyan érzelmi kapcsolatba
kerüljön a zenével, hogy az mindennapos
szükségletévé váljon. Együtt dolgozunk
a sikerért, melyből ezen alkalmon sem
volt hiány. A hangversenyen 60 gyermek
vett részt - ez abszolút rekordnak számít -
s mindannyian fegyelmezetten és
kiválóan szerepeltek. Büszkék vagyunk
rájuk! A visszajelzések azt mutatják –
nézőink zsúfolásig megtöltötték a
hangversenytermet -, hogy szükség van
az ilyen bemutatókra. A zene fegyelemre
is nevel, magatartást formál, alakítja a
személyiséget.

öszönjük, hogy megtiszteltek minket
figyelmükkel. Gratulálunk a szereplő
gyerekeknek, köszönet a szülőknek, akik
ötletes jelmezekkel segítették emelni a
látványt és természetesen köszönet
minden zenetanárnak, akik ismét kitettek
magukért ötleteikkel és szakmai
hozzáértésükkel.

K

Hegedüsné Csák Mónika
intézményegység-vezető
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JÁRMŰKLÍMA, DIAGNOSZTIKA,

JAVÍTÁS ÉS TÖLTÉS

2143 Kistarcsa, Diófa u. 38.
(06-28)-506-705,  (06-30)-93-86-971

Email: szerviz@csingerauto.hu Skype: csivill
www.csingerauto.hu

PATKÓ ÉTTEREM
Kerepes, Szabadság út 286.
Nyitva: H-CS: 11.30-22.00, P-V: 11.30-24.00

Megújult étlappal, olcsóbb árakkal

várjuk régi és leendő vendégeinket!

AUTÓVILLAMOSSÁG
ÉS AUTÓSZERVIZ

Vizsgáztatás - Vizsgára felkészítés

- Rendezvényterem 80 fő,

- Kerthelyiség 130 fő

(igény szerint lefedhető)

- Borospince

Tel.: (06-20) 519-8224, (06-28) 490-557

www.patkokerepes.uw.hu

RÉGI ÁR
RÁNTOTT CSIRKEMELL 1400 920
KIJEVI CSIRKEMELL 1750 1200
SAJTTAL SONKÁVAL
TÖLTÖTT PULYKAMELL 1850 1250Ft
LIBAMÁJ BÉCSI BUNDÁBAN 3200 2400Ft
BRASSÓI 1500 1150Ft
VELŐRÓZSA RÁNTVA 1050 840Ft
HORTOBÁGYI PALACSINTA 950Ft 780Ft
SOMLÓI GALUSKA 850Ft 650Ft
GÖRÖG SALÁTA 880Ft 620Ft

Ft Ft
Ft Ft

Ft
Ft
Ft
Ft

ÚJ ÁR

ÖNINDÍTÓ, GENERÁTORJAVÍTÁS
MOTORDIAGNOSZTIKA
HIBAKERESÉS
- INJEKTOR JAVÍTÁS
- HIBAKÓD OLVASÁS
Akkumulátor értékesítés
Autó alkatrészek,
Autóvilamossági
alkatrészek

Személy és tehergépjárművek
javítása, szervizelése,

helyszíni vizsgáztatása,
benzin és dízel zöldkártya,

tachográf hitelesítés
gk. eredetiségvizsgálat,

gépjárművek alsó és felső mosása,
központi zsírozó feltöltése.


