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Emlékezés 1848-ra

Az ünnepség a Civil-háznál kezdődött

Megtelt a Csigaház

Szent István Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Fúvós Zenekara Pannónia Néptáncegyüttes

Kéknefelejcs Hagyományőrző Népdalkör

Ünnepi beszédet mondott 
Solymosi Sándor polgármester
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Március 15-én idén is két helyszínen ren-
dezték meg az 1848-49-es Forradalom és 
Szabadságharc tiszteletére az ünnepsé-
geket Kistarcsán.

Délelőtt 10 órakor a Civil-háznál kez-
dődött a megemlékezés. A szép számú 
érdeklődőt a Szent István Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatá-
si Intézmény Fúvós Zenekarának tér-
zenéje fogadta. A Himnusz eléneklé-
se után Turner Dávid, Petőfi  Sándor: 
Feltámadott a tenger című versét sza-
valta el, majd a Kistarcsai Pannónia 
Néptáncegyüttes következett. A műsor 
után a Civil-ház falán elhelyezett, márci-
us 15-re felújított Aulich Lajos emléktáb-
lájánál koszorúztak. Az önkormányzat 
nevében Solymosi Sándor polgármester 
és Zámboriné Virág Zsuzsanna pénz-
ügyi osztályvezető, a város intézménye-
inek vezetői, a Fidesz-KDNP Kistarcsai 
Csoportja, az MSZP Helyi Szervezete, a 
Jobbik Magyarország Kistarcsai Szerve-
zetének képviselői és a Kistarcsai Vállal-
kozók Baráti Köre helyezte el az emléke-
zés virágait. A Civil-ház előtti programot 
a fúvós zenekar zárta a Szózattal.

Az ünnepi megemlékezés a Csiga-
házban folytatódott, ahol a Szent István 
Általános Iskola és Alapfokú Művészet-
oktatási Intézmény Fúvós Zenekarának 
kíséretével elénekelték a Himnuszt, 

majd a Zeneiskola tanára Juhász Tamás, 
Liszt Ferenc: Hatodik Magyar Rapszódia 
című művét adta elő. A fergeteges zongo-
raszólót nagy tapssal jutalmazta a közön-
ség. Solymosi Sándor ünnepi beszéde 
előtt többen transzparensekkel a kezük-
ben csendesen tüntettek a teremben a 
polgármester ellen. Rendbontás nem 
történt, így Solymosi Sándor elmond-
hatta beszédét. Kiemelte, hogy „március 
15-ke azt üzeni számunkra, hogy kizáró-
lag a megújulás és az összefogás menthet 
meg bennünket a hanyatlás és a romlás 
fenyegetéseitől.”Napjainkra utalva el-
mondta, hogy „Ma még a takarékosság, 
az olykor szinte csak gazdasági szem-
pontokat követő döntések okoznak – or-
szágszerte és helyben egyaránt – borús 
hangulatot, egymásban bízva, együtt 
munkálkodva azonban hamarosan új 
eredmények megszületésének örülhe-
tünk”. 

Az ünnepi műsorban a Flór Ferenc 
Középiskola diákjai következtek, akik 
irodalmi játékukban 1848-49-es For-
radalom és Szabadságharc dicsőséges 
csatáit idézték fel. Műsoruk végén az 
ünnepséghez nem illő, saját iskolájuk 
gyászjelentését is „előadták”. A Kékne-
felejcs Hagyományőrző Népdalkör ka-
tonadalokat énekelt. A megemlékezés a 
Szózattal zárult.

Emlékezés 1848-ra Vécsey László 
országgyűlési 

képviselő 
fogadóórája 

Pest Megye 4. számú 
egyéni választókerüle té-
nek országgyűlési kép-
viselő, Vécsey László

2011. április 20-án (szerdán) 
16.00-18.00 óra között fogadóórát tart 

Kistarcsán a Polgármesteri Hivatal föld-
szinti dísztermében. 
A képviselő úrnak előzetesen kérdéseket 
Mavrák Krisztina 06-20-212-9660-as tele-
fonszámára lehet eljuttatni.

Utcanév változás: Az Erdei Ferenc 
utca Aulich Lajosra változik

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Kistarcsa 
Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete a 129/2011. (III. 16.) sz. határozatá-
ban úgy döntött, hogy a 2039. hrsz.-ú utca 
nevét Erdei Ferenc utcáról Aulich Lajos 
utcára változtatja.
Az ingatlanok házszámozásáról és a 
közterületek elnevezéséről szóló 8/2009. 
(II. 27.) számú önkormányzati rendelet 
4 - 6. §-nak megfelelően történik meg az 
új utcatáblák kihelyezése a közeljövőben.
Az érintett lakosok lakcímkártyáját a 
Polgármesteri Hivatalban illetékmente-
sen kicserélik. Kérjük, hogy az érintet-
tek, ügyintézés céljából keressék fel a 
Népességnyilvántartó Irodát!

A kistarcsai Raktár körúton február 28-
án este nyolc óra körül kigyulladt egy 5 

ezer négyzetmé-
teres műanyag-
feldolgozó raktár. 
A tűz az elektro-
nikai hulladékot 
tároló helyiség-
ben, körülbelül 
30 négyzetméte-

ren keletkezett, amely átterjedt a 4,5 méter 
magas, könnyűszerkezetes, 5 ezer négy-
zetméter alapterületű csarnok egészére, 
majd a tető is begyulladt. A műanyag áru 
égése miatt mérges gázok szabadultak 
fel, de szerencsére a füst gyorsan emelke-
dett felfelé. A nagy magasságú füstfelhő 
Kistarcsa, Nagytarcsa, Kerepes és a főváros 

XVI. kerülete felé haladt, de sem a telepü-
léseket, sem a kistarcsai megyei kórházat 
nem veszélyeztette. A tűzoltás a legmaga-
sabb riasztási fokozat mellett történt, és 
gyakorlatilag a környék minden tűzoltó-
sága részt vett az oltásban. A helyszínen 
11 járművel, 3 vízszállítóval és 2 emelő-
vel folyamatosan dolgozott 60-70 tűzoltó. 
A tűz továbbterjedésének megállítása éjfél 
környékére megtörtént, azonban az össze-
omlott épület 
alatt maradt 
anyagok teljes 
eloltása a tűz-
gócok felszá-
molása még 
három napot 
vett igénybe.

Katasztrófa fenyegetett a kistarcsai 
műanyag-feldolgozóban keletkezett tűz miatt

Eltulajdonítottak egy babakocsit!
Kistarcsán egy Fenyvesligeti családi ház zárt udvaráról 2011. 
március 4-én eltulajdonították a fényképen látható GRACO 
testvér babakocsit. Alapszíne sötétkék, melyben a szegélynél 
sárga csillagok és pepita apró kockák találhatóak. Biztonsági 
öv citromsárga, lábtartó sötétkék. Aki információval tud szol-
gálni, hívja a 70/606-4946-os telefonszámot! 

Ebek mikrochippel való ellátása
2010. július elsejétől a kedvtelésből tartott álla-
tok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.
(II.26.) sz. Korm. rendeletben foglaltak szerint 
„ebet forgalmazni, illetve tulajdonjogát forgalma-
zásnak nem minősülő más módon átruházni kizáró-
lag az állatot azonosító elektronikus transzponderrel 
(bőr alá ültetett mikrochip) történő megjelölés után 
lehet.” A rendelet hatályba lépésétől tulajdonos 
váltáskor, tenyésztésnél, illetve külföldre törté-
nő utazás előtt kötelező az állatot mikrochippel 
megjelölni. Ez az eszköz egy tizenöt számjegy-
ből álló egyedi kódot tárol, amely egy speciális 
leolvasóval könnyen megjeleníthető. 

Európában a mikrochippet az állat nya-
kának bal oldalán, a bőr alá helyezik el, egy 
erre a célra kifejlesztett fecskendővel a bőr kis 
helyen történő borotválása és fertőtlenítése 
után. Ezek után a számsor a tulajdonos adata-
ival együtt rögzítésre kerül a Magyar Állator-
vosi Kamara online adatbázisában, amelyhez 
minden veszettség oltásra jogosult állatorvos 
hozzáférhet. Ha az állat esetleg elveszne (tű-
zijáték, vihar során vagy ld. szökésre hajla-
mos fajták – beagle, husky stb.) chipleolvasó 
használatával pár perc alatt visszakereshető a 
tulajdonosa.

dr. Csizmadi Sándor állatorvos
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A Városi Művelődési és Sportközpont programja
Flór Ferenc Gimnázium

 április 2. szombat  Egészségnap 9-13 óráig, kistarcsai lako-
sok számára ingyenes

Csigaház
 április 5. kedd Törpe Börze 9-12 óráig
 április 9. szombat Kölcsey Gála (délután)
 április 15. péntek Könyvvásár 13-18 óráig
 április 16. szombat Egészség-és szépségnap 10-18 óráig
 április 28. csütörtök  Nyugdíjas locsolóbál 15 órától, 

érdeklődni lehet: Csendes Mihálynénál 
06-28/470-993

Uszoda
 április 30.  Nyuszi Kupa 9 órától

Jelentkezés: 06-28/470-293
Jelentkezési határidő: 2011.április.27.

Sportpálya
 április 14. területi döntő II. korcsoport

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
A programokkal kapcsolatos további információ: Szilárdi László 06-28-507-147

2011. április 7.
Demeter Árpád: A lakás túlfűtésének megszüntetése
2011. április 14.
Jánoska Antal: Az ördög bibliája?
2011. március 17. 
Bangó Aliz: Huculok nyomában
2011. április 21. Halász Mónika: Húsvéti rítusok
2011. április 28. 
ifj. Hirmann Márton: Túrázás biciklivel
A Deáktanya előadásait a Civilház (Széchenyi út 33.) 
közösségi termében tartja. Az előadások csütörtökön-
ként este 7 órakor kezdődnek, időtartamuk kb. 1 óra. 
A klubestek ideje: csütörtökön este 7-10 óráig. A De-
áktanya ismeretterjesztő előadásai nyitottak, azokat 
bárki térítésmentesen látogathatja. KIKE

Deáktanya programjai

A polgármester és a képviselők fogadóórái
Név Telefonszám, e-mail cím Fogadóóra helye Fogadóóra ideje
Solymosi Sándor 
polgármester

06-28-507-133 Polgármesteri Hivatal minden páros hét hétfőjén 
16-18 között

1-es körzet
Zsiák Péter 

06-30-748-2027, 06-20-667-7027
zsiakpeterpal@fi desz.hu

Polgármesteri Hivatal előre egyeztetett időpontban

2-es körzet
Uvacsek Csaba

06-30-921-7573 Eperjesi út 5. közös 
képviselői iroda

előre egyeztetett időpontban

3-as körzet 
Juhász István

06-30-948-3424 Polgármesteri Hivatal előre egyeztetett időpontban

5-ös körzet Méhesné 
Horváth Erika

06-20-339-0034 Polgármesteri Hivatal előre egyeztetett időpontban

6-os körzet 
ifj. Juhász István

06-30-612-3234 Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási időben, előre 
egyeztetett időpontban

7-es körzet 
Csaja János

06-20-620-4661
natalia99@freemail.hu

Polgármesteri Hivatal előre egyeztetett időpont-
ban, testületi ülést követő 
csütörtökön 18-20 között

8-as körzet 
Zsiák Balázs

06-20-380-0044
zsiakbalazs@fi desz.hu

Polgármesteri Hivatal előre egyeztetett időpontban, 
testületi ülést követő hétfői 
napon

Juszkó Ferenc 06-20-345-5443 
muskatli52@freemail.hu

Vasút u. 23. előre egyeztetett időpontban, 
minden hónap első hétfőjén

Márkus József 06-70-392-1417
markus.jozsef@jobbik.hu

Polgármesteri Hivatal előre egyeztetett időpontban

Juhász József 06-20-975-4551 Polgármesteri Hivatal előre egyeztetett időpontban, 
testületi ülést követő kedden 
16-17 között

Szemét dolgok 
2011. április 1-től az eddigi Városgondnok-
sági munkákat a költséghatékonyság és 
a munkaminőség emelése érdekében az 
Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló 
Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofi t Kft 
(rövidítve: KIVÜ Kft) látja el.

A lakossági kommunális hulladékszállí-
tást is - ezen időponttól - a KIVÜ Kft. vég-
zi Kistarcsa területén. VÁLTOZATLAN 
marad a HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJ, a 
pénzfi zetési mód és a díjbeszedők személye 
sem változik! A lakosság számára mindösz-
sze annyi változás lesz, hogy a számla kibo-
csátó neve változik meg. 

Az egy rendeltetési egységre jutó hulla-
dékszállítási díj keretében (negyedévente: 
3.810,- Ft Áfá-val) szállításra kerül a 110, vagy 
120 literes kuka (tehát mindkét típus), illet-
ve 2011. június 30-ig (türelmi idő) az annak 
megfelelő mennyiségű kommunális hulla-
dék. Ezen felüli mennyiség csak a kék színű 
Kistarcsa feliratos zsákban történhet a vo-
natkozó rendelet szerint. A zsákok a KIVÜ 
Kft. telephelyén szerezhetők be. A zsák ára a 
negyedéves díj egy szállításra eső költségét 
tartalmazza (315,- Ft+Áfa). 

Az Önkormányzat szervezésében 2011. 
április 1-től a KIVÜ Kft. telephelyén egy 
komposzt konténer áll rendelkezésre a 
ZÖLDHULLADÉK elhelyezésére. Ebbe a 
konténerbe a kistarcsai lakosok hozhatnak 
zöld nyesedéket csomagolóanyag nélkül. 
Amennyiben ezt a lehetőséget nem kíván-
ják igénybe venni a hatályos rendeletünk 
szerint a nem komposztálható, illetve ége-
tésre nem kerülő avart, kerti hulladékot a 
hulladéktárolóban vagy Kistarcsa feliratos 
zsákban kell elhelyezni úgy, hogy azok a 
szokásos módon üríthetők legyenek. Az 
ingatlanok előtti közterületre kihelyezett 
gallyakat, ágakat telefonos bejelentésre a 
KIVÜ Kft. térítésmentesen rövid határidő-
vel elszállítja.

A KIVÜ Kft. elérhetőségei:
Cím: 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23. 
(csatornázási művekkel szemben)
Telefon és fax: (28) 470-119, (28) 470-440
Ügyfélfogadás: H, K, SZ, CS: 8.00-tól 12.00-ig 
13.00-tól 15.00, P: 8.00-tól 12.00-ig

„XIX. NYUSZI KUPA”
úszóverseny óvodások és alsó tagozatos 

iskolások számára.

2011. április 30. szombat
2143 Kistarcsa Ifjúság tér 3.

Jelentkezni lehet személyesen az uszoda 
pénztárában, vagy

a 06-28/470-293 telefonszámon, illetve 
a lestak.tanuszoda@citromail.hu. email 

címen.

Nevezési díj: 1000,- Ft

Nevezési határidő:
2011. április 27. szerda

Látogatójegy a szurkolók számára: 
500,- Ft

Edzőváltás történt a Kistarcsai 
VSC labdarúgó csapatánál

Februárban edzőváltozás történt a Pest Megye 
II. osztályában szereplő Kistarcsán. Bergán Já-
nos helyett a volt NB I-es játékos Herczku Sza-
bolcs lett az edző, aki tavaly játszott is a csapat-
ban, jól ismeri a játékosokat és körülményeket. 
Az elnökség ezért döntött a váltás mellett, mert 
a feljutás érdekében új impulzusok kellenek 
a csapatnak. Herczku Szabolcsnak sikerült is 
lendületet adni a játékosoknak, hiszen az őszi 
szezont a második helyen záró kistarcsai csapat 
feljött az első helyre, miután tavasszal két for-
dulóban győztesként hagyta el a pályát. Az első 
mérkőzésen 1:0-ra idegenben győzték le a Pécel 
Elitsec gárdáját, majd hazai pályán a Valkó csa-
patát verték 2:1-re. Jelenleg 34 ponttal vezetik 
a bajnokságot a 32 pontos Tápiógyörgye előtt. 
A Kistarcsai VSC legközelebb április 2-án ide-
genben játszik az Abony ellen. 
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Az avar- és kerti hulladék égetése
Felhívás lakókörnyezetünk 

szebbé tételére 

Kedves Kistarcsai lakosok! Tavasz van, itt 
van a nagytakarítás ideje. Az ember a tava-
szi fáradságával együtt örül, hogy tettein 
keresztül részese lehet annak, hogy város-
unk tisztántartásával valami jót, valami 
fontosat tud alkotni. Az ember életvitele so-
rán hulladékot termel, s ezt a „megtermelt” 
hulladékot kötelességünk elszállítatni, va-
lamint a köztisztasági előírások betartása 
mellett ártalmatlanítani. 

Ezúton hívjuk fel a Tisztelt Lakosok 
figyelmét, hogy Kistarcsa Város Önkor-
mányzat Képviselő-testületének az avar- 
és kerti hulladék égetéséről, valamint a 
háztartási és szolgáltatási tevékenységgel 
okozott légszennyezésről szóló 8/2006. 
(II.16.) számú rendelete szerint avar és ker-
ti hulladék a tűzvédelmi előírások szigorú 
betartása mellett, csak felügyelettel, száraz 
állapotban, a környezet, illetve a környé-
ken élő lakók zavarása nélkül égethető el. 
Erősen párás, ködös időben, erős szél ese-
tén tilos az égetés. Avart és kerti hulladé-
kot csak olyan helyen szabad égetni, ahol 
az égetés személyi biztonságot nem ve-
szélyeztet, vagyoni és környezeti kárt nem 
okoz. Az elégetendő avar- és kerti hulladék 
nem tartalmazhat más kommunális, illetve 
ipari eredetű hulladékot, valamint egyéb 
veszélyes hulladékot. A lakosság és a le-
vegő tisztaságának védelme érdekében az 
avar- és kerti hulladék égetése a település 
egész területén minden évben kizárólag két 
időszakban megengedett:

- tavasszal: április 1. és április 30. között,
- ősszel: október 15. és november 15. között.
Az égetést hétfőtől - szombatig 10.00-

18.00 óra között szabad végezni. Vasárnap 
és ünnepnapokon tilos az égetés!

Szabálysértést követ el és szabálysértési 
eljárás keretében 30.000,- Ft-ig terjedő pénz-
bírsággal, illetve a közterület-felügyelő ál-
tal 20.000 forintig terjedő helyszíni bírság-
gal sújtható, aki a rendeletet nem tartja be.

Mindannyiunk érdeke, hogy köztereink, 
utcáink megtisztuljanak, de ez csak akkor 
lehetséges, ha mi az itt élők magunkénak 
érezzük településünket. Kérünk minden 
lakost, hogy saját ingatlanán, a háza előtt 
a közterületen rakjon rendet, az elszáradt 
ágakat, leveleket szedje össze, - az utcán 
ne szemeteljünk, - ne hordjuk ki a város 
határába a nylon zsákokban összegyűjtött 
szemetet. Közterületeink fenntartása, kar-
bantartása nem kevés pénzbe és fáradságba 
kerül, kérünk mindenkit, hogy ne rongálja, 
falfirkákkal ne csúfítsa el, hiszen rajtunk 
múlik, hogy mit hagyunk gyermekeinkre, 
milyen lesz a jövőnk élettere. 

Kérünk minden lakost, hogy állampol-
gári magatartásán keresztül érje el, hogy 
Kistarcsa tiszta, élhető és lüktető város le-
gyen.

Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás az ebek kötelező 
veszettség elleni oltásáról

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tavalyi évhez hasonlóan, az ebek éves kötelező 
veszettség elleni védőoltását nem összevezetéses formában, hanem engedélyezett ál-
lategészségügyi szolgáltató magán állatorvosi rendelőkben, vagy az állatorvos házhoz 
történő kihívásával tudják beadatni a kistarcsai lakososok kedvenceik részére. Váro-
sunkban két magánrendelő működik. 

dr. Csizmadi Sándor állatorvos
2143 Kistarcsa, Malom u. 2.
tel: 06-30 951-8590

hétfő – péntek: 17.00 – 21.00 óráig
szombat: 08.00 – 09-00 óráig
vasárnap: 19.00 – 20.00 óráig

dr. Rédling Tibor állatorvos
2143 Kistarcsa, Váci Mihály u. 2.
tel: 06-30 966 8415 tel: 06-28/470-764

hétfő: 18.00 – 20.00 óráig
szerda: 18.00 – 20.00 óráig
péntek: 18.00 – 20.00 óráig 

Az ebek kötelező veszettség elleni oltásáról a 164/2008.(XII.) FVM rendelet szól. Ez 
alapján az állattartó köteles minden három hónapos életkort elérő ebet saját költségén 
veszettség ellen beoltatni és féregtelenítetni, majd mindezt hat hónap múlva megismé-
telni, ezt követően évente egyszer kötelezően újra be kell oltatni. 

Kérjük az eb tartókat, hogy a veszettség oltás során a védőoltás díja mellett a féreg-
hajtás és - akik még nem rendelkeznek új oltási könyvvel - az új oltási könyv kiállításá-
nak a költségeivel is számoljanak.

A fentieken kívül javasoljuk az ebek mikro chippel való megjelölését, az elveszett 
kutyák hazajutásának a megkönnyítése érdekében. Ennek részleteiről kérjen informá-
ciót az állatorvosoktól.

Polgármesteri Hivatal

Szelektív hulladékgyűjtés Kistarcsán 
Tisztelt Kistarcsai Lakosok! Amint arról már korábban tájékoztattuk 
Önöket, Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
döntött, hogy 2011. április 1-jétől bevezeti a háztól történő szelektív 

hulladékgyűjtést. Ennek keretében a lakosoknak lehetőségük nyílik 
a papír, műanyag és fém hulladékokat elkülönítetten gyűjteni, amely-
hez az egységes gyűjtőzsákot az Önkormányzat biztosítja.

A lakosságnál keletkező, szelektíven gyűjtött hasznosítható hulla-
dékok begyűjtése, elszállítása a HÉV vonalától északra eső település-
részen minden hónap utolsó keddjén, a HÉV vonalától délre fekvő 

részen pedig minden hónap utolsó csütörtökén történik, havonta egy alkalommal. Az 
első begyűjtés dátuma tehát április 26. és 28. A szelektív hulladékot tartalmazó zsáko-
kat a begyűjtés napján legkésőbb reggel 7 óráig kell kihelyezni a házak elé, ill. társashá-
zak esetén a központi gyűjtőhelyekre. A társasházi központi gyűjtőhelyek használatá-
ról részletes tájékoztatást kapnak a társasházi közös képviselők.

A szelektív hulladékgyűjtéshez az Önkormányzat által biztosított, „szelektív hulla-
dék” feliratú zsák használható, melyben a papír, műanyag és fém hulladékok vegyesen, 
egy fázisban gyűjthetők. A zsákba helyezhető hulladékokról a lakosok részletes tájé-
koztatót kapnak. A zsákokat első alkalommal az Önkormányzat közvetlenül juttatja el 
a háztartásokhoz, majd a következőkben szükséges újabb darabokat a Polgármesteri 
Hivatal Ügyfélszolgálatán vehetik át a lakosok. Felhívjuk azonban a Tisztelt lakosság fi-
gyelmét, hogy ha ebbe a zsákba a megjelölteken kívül egyéb hulladékot (vegyes telepü-
lési, ételmaradék, szerves hulladék stb.) is beletesznek, azt a szolgáltató nem viszi el!!!

A szolgáltatás beindítását követően a háztól történő szelektív hulladékgyűjtéssel kap-
csolatosan felmerülő kérdéseikkel a Kistarcsa Városüzemeltető Nonprofit Kft. munka-
társaihoz fordulhatnak a (28)-470-440 telefonszámon.

Egyúttal tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a háztól történő szelektív hulladék-
gyűjtés bevezetésével egy időben az Eperjesi úti szelektív hulladékgyűjtő szigeten már 
nem lesz lehetőség a papír, műanyag és fém hulladékok elhelyezésére.

Ismételten kérünk miden lakost, hogy csatlakozzon a szelektív hulladékgyűjtési 
rendszerhez, így védjük együtt környezetünket, és ezen belül elsősorban szűkebb vá-
rosunk környezetét!

 Kistarcsa Város Önkormányzata, képviselő-testülete és Solymosi Sándor polgármester
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2010 márciusában a Tipegő Bölcsőde beru-
házás megvalósítására önkormányzatunk 
közel 248 millió Ft támogatást nyert. Az 
új bölcsőde épületét a Batthyány utca 2-4. 
szám alatti telken kívánta a képviselő-tes-
tület megépíttetni. A kiviteli tervek alapján 
kiderült, hogy az eredeti tervekhez képest 
közel 90 millió forinttal nagyobb költségve-
téssel valósítható meg a beruházás. A kivi-
telezésre két közbeszerzési eljárást is lefoly-
tatott az önkormányzat, de a megválasztott 
bíráló bizottság mindkettőt kénytelen volt 
eredménytelenné nyilvánítani, mivel egyik 
eljárás során sem érkezett az önkormány-
zat rendelkezésére álló anyagi fedezetnek 
megfelelő ajánlat. 

A hónapokig húzódó eljárások után 
Kistarcsa Város Önkormányzatának képvi-
selő-testülete a 62/2011. (II. 16.) sz. határozatá-
ban úgy döntött, hogy a támogató szervezet 
által megítélt támogatást nem kívánja igény-
be venni, egyben felkérte a polgármestert, 
hogy dolgozzon ki alternatívákat a bölcső-
dei elhelyezés problémájának megoldására. 
A megoldások között egyik lehetőségként 
felmerült a családi napközi üzemeltetése, 
ezért az önkormányzat a következő felhívást 
teszi közzé.

Lakcímbejelentéskor a következőkre hívjuk fel a szállásadó ingat-
lantulajdonosok figyelmét:

A lakcímbejelentést a polgárok személyi adatainak és lakcí-
mének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. (a továbbiakban: 
Nytv.), a végrehajtására kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: R.) szabályozza.

Az Nytv. alapján: A polgár lakóhelye: annak a lakásnak a címe, 
amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak 
tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy 
épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, 
továbbá – a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok 
kivételével – az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy – 
amennyiben más lakása nincs – megszáll.

A polgár tartózkodási helye: annak a lakásnak a címe, ahol — lakó-
helye végleges elhagyásának szándéka nélkül — három hónapnál 
hosszabb ideig tartózkodik.”

A Magyar Köztársaság területén élő, e törvény hatálya alá tarto-
zó állampolgár köteles a beköltözés, vagy a kiköltözés után három 
munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének cí-
mét a települési önkormányzat jegyzőjének nyilvántartásba vétel 
céljából bejelenteni. A lakcím bejelentése lakcímbejelentő lapon 
történik, amely ingyenesen beszerezhető a lakcímbejelentés helye 
szerinti Polgármesteri Hivatalnál. Minden állampolgár részére kü-
lön lakcímbejelentő lapot kell kitölteni. A lakcímbejelentés során 
a lakcímkártya kicserélésére kerül sor, amelyet az Okmányiroda 
készít el.

Az ügyintézéshez a következők szükségesek:
- személyazonosító igazolvány,
- lakcímkártya,
- lakcímbejelentő lap (a Polgármesteri Hivatalban szerezhető be),
- szállásadó aláírása (a lakcímbejelentéshez a lakás tulajdonosá-

nak vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultak hozzájá-
rulása szükséges),

- a lakás tulajdonjogára vonatkozó okirat (adásvételi szerződés 
vagy tulajdoni lap),

- névváltozás esetén (születési, házassági anyakönyvi kivonat).
A kiskorú gyermek lakóhelyeként – ha a bíróság vagy a gyámha-

tóság a gyermek lakóhelyéről jogerősen másként nem határoz – a 
szülő (törvényes képviselő) lakóhelyét kell bejelenteni.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy lakcímbejelentéskor kö-
rültekintően járjanak el, mivel a lakcímbejelentő lap aláírásakor a 
szállásadó a büntetőjogi felelőssége tudatába igazolja a lakcím-
bejelentő lap adattartalmának valódiságát, hozzájárulását adja a 
lakcímére történő bejelentkezéshez.

A rendelet alapján a bejelentett lakcím valódiságát az adatok 
alapján a jegyző ellenőrzi. Amennyiben a bejelentett lakcím nem 
valós vagy a bejelentőlapot a szállásadó nem írta alá, vagy a beje-
lentés egyéb okból nem felel meg a lakcímbejelentésre vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseknek, a bejelentkezést el kell utasítani. Ha 
a jegyző a bejelentkezés elfogadása után állapítja meg, hogy a be-
jelentett lakcím nem valós, megállapítja a lakcím érvénytelenségét 
és a döntés jogerőre emelkedését követően az érvénytelen lakcím-
adatot a nyilvántartásban fiktív jelzéssel szerepelteti mindaddig, 
amíg a polgár a valós lakcímét be nem jelenti.

Felhívjuk továbbá a lakosság figyelmét, hogy a fiktíven beje-
lentett személyek (pl. beiskolázás miatt) a szállásadó ingatlantu-
lajdonos részére számos problémát jelenthetnek. Pl. a postai kül-
deményeit a bejelentett lakóhelyükre érkezik, a hivatalos szervek 
megkeresései, valamint a kijelentésnél a szállásadónak plusz költ-
sége keletkezik.

Minden tulajdonosnak felhívjuk a figyelmét, amennyiben lak-
címéről ki szeretné jelenteni a nem életvitelszerűen (fiktíven) oda 
bejelentett személy(eke)t, csak fiktiválási kérelemmel, tulajdoni lap 
bemutatásával és 2.200,- Ft illeték lerovásával lehet.

A napi aktuális, lakóhely igazolást igénylő óvodai jelentkezé-
seknél és az általános iskolai beiratkozásoknál az önkormányzat 
a fenti jogszabályi rendelkezések értelmében fog eljárni és a köz-
oktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény értelmében közoktatási 
intézményeibe a kistarcsai lakóhellyel rendelkező lakosok gyer-
mekeit fogja felvenni. Polgármesteri Hivatal

Nem épít bölcsödét a város

Tájékoztatás a lakcímbejelentésről és az azon alapuló jogkövetkezményekről

Kistarcsa Város Önkormányzata olyan vál-
lalkozókat keres, akik családi napközi üze-
meltetését vállalnák Kistarcsa településen 
az önkormányzat támogatásával.

Mi is az a családi napközi?
A családi napközi a gyermekjóléti 

alapellátás része, a gyermekek törvény-
ben rögzített napközbeni ellátásának 
családias körülmények között biztosított 
formája. A családi napközi az alapellátás 
keretében 20 hetes kortól 14 éves korig 
nyújt napközbeni ellátást, mely történhet 
az ellátást nyújtó saját otthonában, vagy 
más e célra kialakított családias környe-
zetben. Egy családi napközi maximum 5, 
két gondozó esetén 7 fő létszámmal mű-
ködhet.

Családi napközit az üzemeltethet, aki 
megfelel a személyes gondoskodást nyúj-
tó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intéz-
mények, valamint személyek szakmai fel-
adatairól és működésük feltételeiről szóló 
15/1998. (IV.30.) NM rendeletben leírt fel-
tételeknek, valamint a családi napközi 
működésének követelményeiről szóló 
módszertani útmutatóban foglaltaknak, 
amelyet a Szociálpolitikai és Munkaügyi 

Intézet Gyermekjóléti és Gyermekvédel-
mi Főosztály adott ki 2008-ban.

Családi napköziben szolgáltatást az biz-
tosíthat, aki elvégezte a családi napközit 
működtetők felkészítő tanfolyamát, va-
lamint érvényes Egészségügyi Nyilatko-
zattal rendelkezik. A családi napközi fel-
adatainak ellátására csak száraz, világos, 
jól szellőztethető és fűthető épület, vagy 
lakás alkalmas. A gyermekek által nap-
közben használt szobát, illetve foglalkoz-
tatót úgy kell kialakítani, hogy az adott 
életkorú gyermekek igényeit, szükségle-
teit kielégítse. A szolgáltatás nyújtásával 
azonos időben a helyiség más célra nem 
használható. A szoba, illetve foglalkoz-
tató hasznos alapterülete legalább 2 m2/
gyermek, de összességében legalább 12 
m2.

A családi napközi üzemeltetésével kap-
csolatban a (28)-507-149-es telefonszámon 
további információval állunk rendelkezé-
sükre.

Az önkormányzat 2011. április 27-ig 
várja a vállalkozók ajánlatait a Polgármes-
teri Hivatal ügyfélszolgálatán.

Kistarcsa Város Önkormányzata

Felhívás családi napközi üzemeltetésére
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A március 16-án megtartott testületi ülé-
sen 35 napirendi pontot terjesztettek elő, 
de Solymosi Sándor polgármester sürgő-
séggel még két napirendi pont felvételét 
javasolta. Az egyik a „Szennyvíz-agg-
lomerációs díjkedvezményre vonatkozó 
szerződés” elfogadása, a másik pedig a 
„Kistarcsai Városi Tanuszoda fejlesztésére 
benyújtandó BM pályázat” volt. Mindket-
tőt egyhangúan megszavazva felvették a 
napirendek közé, így 37 előterjesztésről 
döntöttek a képviselők. 
Meghatározták az óvodai beiratkozások 
időpontját és a következő tanévtől indít-
ható csoportok számát
Egyhangú szavazással döntöttek arról, 
hogy idén az óvodai beiratkozás 2011. má-
jus 2-6-ig hétfőtől csütörtökig 8-17 óráig, 
pénteken 8-13 óráig lesz. Előzetes felmé-
rések szerint a következő nevelési évben 
64 gyermek felvételével lehet számolni, 
így a 2010/2011-es tanévben 497 gyermek 
jár majd Kistarcsán óvodába. Az átlag 
csoportlétszám 27 gyermekre jön ki, így a 
2011/2012. nevelési évben 18 csoport indí-
tását engedélyezték.
A jövő tanévtől az általános iskoláknak 
a kistarcsai lakóhellyel rendelkező és az 
iskola körzetéhez tartozó gyermekek fel-
vételét engedélyezik
A képviselők ennél a napirendi pontnál 
megszavazták a beíratás időpontját is. Az 

iskoláskorú gyermekeket április 14-én 
8-18 óráig és április 15-én 8-13 óráig lehet 
beíratni. 
Alternatív megoldásokat keres az önkor-
mányzat a bölcsődei ellátásra
A képviselő-testület 2008-tól családi nap-
közikkel biztosította a bölcsődei ellátást 
a lakosság részére. A védőnői szolgá-
lat felmérése szerint 321 bölcsődés korú 
gyermeket nevelnek a településen és 82 
fő várandós kismamát tartanak nyilván. 
A megkérdezett anyukák 50%-a (160 fő) 
igényelne bölcsődei férőhelyet gyermeke 
számára. Ennyi gyermek ellátását az ön-
kormányzat nem tudja felvállalni. Az ön-
kormányzat tavaly a családi napközikkel 
21 férőhelyre kötött ellátási szerződést, 
amelyből a magas térítési díjak miatt csak 
9 férőhelyet használtak ki a családok. A ki-
alakult helyzetben ezt a kötelező feladatot 
az önkormányzat által működtetendő 42 
férőhelyes családi napközi útján tervezik 
ellátni, de felmerült konténer bölcsőde 
megépítése is. (Erről bővebben a „Felhívás 
családi napközi üzemeltetésére” címen ol-
vashat az 5. oldalon )
Kistarcsa 2. számú fogorvosi körzetében 
május 1-től Dr. Poór Zsuzsanna helyett 
Dr. Klement Péter István látja el a fogor-
vosi teendőket 
Bézi Istvánné Dr. Poór Zsuzsannával a 
szerződést közös megegyezéssel 2011. áp-

rilis 30-val felbontják és május 1-től a fog-
orvosi alapellátási tevékenység ellátására 
feladat-átruházási szerződést kötnek a 
CLEMI DENT Kft.-vel. (A cég képviselője 
Dr. Klement Péter István )
Megvásárolja a Gesztenyés Óvoda mel-
letti területet az önkormányzat Pest Me-
gye Közgyűlésétől 
A terület megvásárlásával bővíthető lesz 
az óvoda szabadtéri része. Eredetileg tar-
tós használatbavétellel szerették volna 
a területet megszerezni, de Pest Megye 
Közgyűlése hozzájárult a kedvezményes 
(6 000 000,- Ft) eladáshoz. A képviselő-tes-
tület ezért döntött a tulajdonjog megszer-
zése mellett.
Nem támogatják a méhnyakrák elleni vé-
dőoltást
A tájékoztatóban elhangzott, hogy 
Kistarcsa Város Önkormányzatának képvi-
selő-testülete 2010 decemberében a Human 
Papilloma vírus oltóanyag támogatásáról 
szóló végső döntést a 2011. márciusi rendes 
képviselő-testületi ülésre halasztotta. 2011 
februárjában az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság az oltási programban résztvevő 
szakembereket meghallgatva azt javasolta, 
- habár nem határolódik el a betegség meg-
előzésétől- hogy a jelen gazdasági helyzet-
ben ne támogassák a védőoltás finanszíro-
zását.

P.Gy.

A Szilasvíz Kft. 2011. évi szolgáltatási díjainak meghatározá-
sa miatt már harmadszor ült össze a két képviselő-testület. 
Kistarcsa korábban – a Szilasvíz Kft. növekedő költségeit figye-
lembe véve - a szolgáltatási díjak emelését szorgalmazta, míg 
Kerepes semmiféle díjemelést nem támogatott. A Szilasvíz Kft. 
eredetileg 9,3%-os vízdíj és 19,7%-os csatornadíj emelést kért. Az 
ülés előzményeként a Fővárosi Csatornázási Művek vezérigaz-
gató-helyettese március 4-én megbeszélésre hívta Franka Tibor 
Kerepes , Solymosi Sándor Kistarcsa polgármesterét és Horváth 
Csabát a Szilasvíz Kft. ügyvezetőjét. A Fővárosi Csatornázási 
Művek 30-40%-os díjcsökkentésre tett javaslatot. A tárgyalást is 
figyelembe véve a kistarcsai képviselők Kistarcsa közigazgatá-

si területén az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgál-
tatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű 
által biztosított csatorna díjait az alábbiak szerint állapította 
meg. Az ivóvíz ára egységesen 269 Ft/m3 + Áfa, a csatornadíj 
kisfogyasztó részére 493 Ft/m3 + Áfa helyett 294 Ft/m3 + Áfa, kö-
zület részére 493 Ft/m3 + Áfa. Május 1-jétől szeptember 30-ig a 
kisfogyasztók 30 %-os locsolási díjkedvezményt kaphatnak, ha 
nincs díjhátralékuk. A rendelet módosítása 2011. április 1-én lép 
hatályba. Kerepes képviselő-testülete szintén egyhangúan támo-
gatta a szolgáltatási díjak módosítását.

Alternatív megoldásokat keres az önkormányzat a bölcsődei ellátásra
 (Tudósítás a március 16-i testületi ülésről )

Kistarcsán nem emelkedik a vízdíj
(Rendkívüli testületi ülés 2011. március 10.)

A két település képviselői a rendkívüli testületi ülésen
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A délelőtt 11-kor megtartott ünnep-
ségen részt vett az MNV Zrt. Pest 
Megyei Területi Irodájának két kép-
viselője Fodor Gáborné és Gergő Jó-
zsef, Solymosi Sándor polgármester, 
valamint Vitéz Lovag Dömötör Zoltán 
vezérezredes az 1956 Magyar Nem-
zetőrség elnöke és Madaras Ferenc 
volt internált. Az ingatlan ingyenes 
vagyonátadását a vonatkozó kor-
mányrendelet alapján az MNV Zrt. 
még 2010 márciusában hozott döntése 
tette lehetővé. Az ingatlan átadásáról 
szóló szerződést 2011. február 25-én 
írta alá az MNV Zrt. vezérigazgatója 
és Kistarcsa polgármestere. A szerző-
désben az önkormányzat kötelezett-
séget vállalt arra, hogy az ingatlan 
területén három éven belül kialakítja 
a Kistarcsai Rendőrőrs elhelyezésére 
alkalmas épületet és biztosítja annak 
ingyenes használatát. A tervek kö-
zött szerepel közösségi célú épületek 
létesítése, egy történelmi emlékhely 
létrehozása. A leendő múzeumhoz gazdag 
anyagot, dokumentációkat, fotókat, relik-
viákat gyűjtöttek össze. A dokumentumok 
között videofelvételek is fellelhetők, ame-
lyeken felidézik a fogságban tartottak és az 
egykori foglárok is a sok történelmi tanul-
ságot hordozó időket.

Az ünnepség elején Solymosi Sándor ki-
tűzte az internáló tábor Deák Ferenc utcai 
kapujára a város zászlaját, majd az MNV 
Zrt. munkatársától Fodor Gábornétól át-
vette az ingatlan kulcsait és dokumentu-
mait. Medve József szavalata után Solymosi 
Sándor köszönetet mondott az MNV Zrt.-
nek az együttműködésért és a tulajdon 
átadásáért. Az átadási ünnepségen Vitéz 
Lovag Dömötör Zoltán az 1956 Magyar 
Nemzetőrség elnöke emlékeztetett azokra 

a rémtettekre, amit az 50-es években a kar-
hatalmi szervek követtek el az internáló 
táborban. A kis ünnepség után az érdeklő-
dök egy kis rögtönzött kiállítást láthattak 
a tábor udvarán abból az anyagból, amit 
a tervezett múzeumban szeretnének majd 
végleg elhelyezni.

A sok ezer ember szenvedésének, gyöt-
relmeinek színtere eredetileg, a múlt szá-
zad elején az egykori Vas- és Vagon Gyár 
lakótelepe volt. Később az 1919-es vörös 
terror, majd a fehér terror üldözötteit zár-
ták be ide. A második világháború idején 
zsidókat, munkaszolgálatosokat tartottak 
itt méltatlan körülmények között, 1945 

után a legnagyobb befogadóképes-
ségű magyarországi táborrá vált, bí-
rói ítélet nélkül körülbelül 25-30 ezer 
embert tartottak fogva. Az interná-
lótáborok központosítása és a dél-
budai tábor bezárása után 1949-ben, 
kibővítették, több épületre emeletet 
húztak. 1950-ben az ÁVH vette át a 
tábor irányítását. Az 50-es évektől a 
Rákosi-rendszer ellenségei sínylődtek 
a szögesdrót mögött. A Rákosi-kor-
szak elmúltával az 1956-os forradalom 
után ismét megtelt a tábor rabokkal. 
Hivatalosan 1968-ban számolták fel, 
azonban a kilencvenes években ismét 
megnyitotta kapuit, ekkor a külföldi-
ek menekülttábora volt.

A tábor egy részét már régebben 
visszakapta az önkormányzat, a fel-
újított épületekben például egészség-
házat rendeztek be. A téglakerítéssel 
körülvett területre azonban egészen 
mostanáig csak engedéllyel lehetett 
belépni. A „kísértetházak” állapota 

tragikus, belül szinte mindent megsemmi-
sítettek. A végső pusztítást néhány éve a 
belügyminisztériumhoz tartozó különleges 
alakulatok követték el, akik gyakorlóterep-
ként használták a tábor területét. P.Gy.

Kistarcsa Város Önkormányzata március 16-án ünnepélyes keretek között ingyenesen visszakapta a Magyar Nemzeti Vagyonke-
zelő Zrt.-től a volt internálótábor 9883 m2 alapterületű ingatlanát. A bruttó 233 millió forintot érő ingatlanon – Uniós forrásokat 
felhasználva – az önkormányzat elsősorban az intézményhálózatát fejlesztené, valamint itt alakítaná ki a Kistarcsai Rendőrőrsöt 
is.

Kistarcsa visszakapta a volt internáló tábor teljes területét

Solymosi Sándor polgármester átveszi a tábor kulcsait az 
MNV Zrt. munkatársaitól

A tábor bejáratánál a polgármester 
kitűzte a város zászlaját

Kistarcsa Város Önkormányzata 2011. április 30-ra (szombat) szervezi a várostakarítást
„A Föld nem a miénk, az unokáinktól kaptuk kölcsön” (Seattle indián törzsfőnök)

1990 óta minden év április 22-én Magyarországon is megünne-
peljük a Föld Napját. Csatlakozva az országszerte megrende-
zésre kerülő programokhoz, Kistarcsa Város Önkormányzata 
szemétgyűjtési akciót szervez!

„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”- így 
hangzik a Föld Napja mozgalom egyik jelmondata. A felhívásra 
hazánkban is megalapították a Föld Napja Alapítványt, és 1990 
óta itthon is egyre többen érzik úgy, hogy legalább ezen a napon 
tenniük kell valamit környezetük érdekében: fát ültetnek, patak- 
és falutakarítást szerveznek, stb.

Sajnos városunk sem mentes a felelőtlenül gondolkodók azon 
csoportjától, akik ott és akkor szabadulnak meg a nem kívánt 
szeméttől és lomtól, ahol azt jónak látják, rombolva ezzel szű-
kebb környezetük és a város tisztaságát! Tekintettel a közelgő 
húsvéti ünnepekre, az eredetileg kiírt országos Föld Napja 

akció helyett Kistarcsa Város Önkormányzata 2011. április 
30-án szombaton szervezi a várostakarítási szemétgyűjtést! 
Minden csoportot és egyéni érdeklődőt szeretettel várunk. 
A szemétgyűjtéshez szükséges nylon zsákokat a Városgond-
nokság biztosítja.
Jelentkezni: személyesen, vagy az ifj.istvan.juhasz@kistarcsa.hu 
e-mail címen lehet.
Gyülekezési hely: Csigaház Kistarcsa Deák Ferenc u. 1.
Időpont: 2011. április 30. szombat 9.00 óra
Gondoljunk gyermekeinkre, unokáinkra, hogy ők is szabadon 
lélegezhessék be a levegőt, futkoshassanak a mezőn, a patak 
parton, kirándulhassanak tiszta erdeinkben! Tanítsuk meg 
őket arra, hogyan védjék, tiszteljék környezetüket, és a Földet, 
amin élnek!

ifj. Juhász István alpolgármester
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A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 
2011. február 26-án rendezte meg hagyo-
mányos farsangi bálját. Az eseményre 
meghívták Kistarcsa elöljáróságai mellett a 
testvértelepülés, Beluša új polgármesterét, 
Ján Prekopot és kedves feleségét, valamint 
egyik képviselőjét, František Salajt is, aki 
feleségével és lányával vett részt a bálon. 
Kistarcsa képviseletében ifj. Juhász István 
alpolgármester úr fogadta el a meghívást. 

Jelen volt Franka Tibor Kerepes pol-
gármestere, Kiss Károly alpolgármes-
ter a Szlovák Önkormányzat elnöke és 
Cinkota Szlovák Önkormányzatának el-
nöke, dr. Szabó Zsuzsanna is. 

A megnyitó beszéd szlovákul és magya-
rul hangzott el, melyben szó volt arról, hogy 
Kistarcsán még élnek szlovákok, vannak, 
akik beszélnek még anyanyel vükön, van-
nak, akik csak értenek szlovákul, de tény, 
hogy többségük őrzi őseik kultúráját. Az 
elnök megnyitója után szót kért Beluša pol-

gármestere, aki megköszönte a meghívást 
és reményét fejezte ki, hogy a két település 
együttműködése továbbra is töretlen lesz. 

Ezután Kerepes, Sári és Kistarcsa asz-
szonyai egy közös zempléni szlovák 
karikázót mutattak be, utánuk a sári és 
kistarcsai férfiak táncoltak egy szlovák 

zempléni verbunkot. A tájegységnél ma-
radva a Pannónia Együttes Hagyomány-
őrző Csoportja már önállóan egy magyar 
páros táncot adott elő. Mindhárom tánc 
koreográfiát Szilágyiné Suba Éva készí-
tette és közösen a fiával, Szilágyi Zsolttal, 
a csoport művészeti vezetőjével tanítot-
ták be. 

A jól sikerült műsor után a vendégek el-
fogyasztották a finom vacsorát. A jó han-
gulat reggelig tartott, melyhez a zenét a 
FER együttes szolgáltatta. Ezúton is sze-
retnénk megköszönni az értékes tombola-
ajándékokat!

A szlovák vendégek vasárnap is 
Kistarcsán maradtak, tudniillik Marek 
Kotlárik, Beluša katolikus papja, közös 
misét celebrált Görbe József plébánossal. 
A misén szlovák nyelvű áldás és egyházi 
énekek is elhangzottak, Tóth Mihály csö-
möri kántornak és néhány lelkes asszony-
nak köszönhetően. Szabóné Tóth Katalin

Közösen léptek fel Kerepes, Sári és Kistarcsa 
hagyományőrző táncosai

Kistarcsa város jegyzője

szervezési ügyintéző 
munkakör betöltésére 

munkatársat keres
A közszolgálati jogviszony időtartama: hatá-

rozott idejű közszolgálati jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Próbaidő: 6 hónap.
A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Szabad-

ság u. 48.
Az ellátandó feladatkörök: képviselő-testü-

leti munkát segítő munkakör, rendeletek, sza-
bályzatok nyilvántartása, az önkormányzat és 
a jegyző működésével kapcsolatos nyilvántar-
tások vezetése, honlap töltése, előterjesztések 
készítése, központi adatszolgáltatás, egyéb.
Feltételek:
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 

cselekvőképesség,
- államigazgatási főiskolai végzettség
- magas szintű számítógépes ismeretek (Word, 

Excel, Microsoft Office, Internetes böngészők 
teljes körű ismerete!)
A jelentkezéshez csatolni kell:
- szakmai önéletrajzot,
- képesítést tanúsító okirat közjegyző által hi-

telesített másolatát,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-

nyítványt,
- nyilatkozatot arról, hogy a bírálatban részt 

vevők a beadott iratokat megismerhetik.
Illetmény és juttatások a köztisztviselők jogál-

lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben meg-
határozottak szerint.
A munkakör betölthető: azonnal.
A jelentkezés határideje: 2011. április 15.

A jelentkezést a Polgármesteri Hivatal címére 
(2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) kell eljuttatni 
zárt borítékban. Jelige: „Szervezési ügyintéző”.

Az álláshellyel kapcsolatban további felvilágo-
sítás a (28)-507-131-es telefonszámon kapható.

Pályázat a Városi Művelődési, 
Sportközpont és Könyvtár igazgatói 

állására 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (2143 
Kistarcsa, Szabadság út 48.) pályázatot hirdet a Városi Művelődési, 
Sportközpont és Könyvtár igazgatói állására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű
A foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős
A vezetői megbízás időtartama: 5 év határozott időtartamra szól, 
2011. július 1-től 2016. június 30-ig.
A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok:
Ellátja az intézmény vezetését a hatályos jogszabályok szerint. 
Biztosítja az intézmény alapító okiratában foglaltakra épülő, vá-
rosi közművelődési és sport feladatok ellátása, nyilvános könyvtári 
szolgáltatás feltételrendszerét.
Illetmény: Az illetmény megállapítására a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Az intézményvezető a 2007. évi CLII. tv. alapján vagyonnyilatkozat 
tételre kötelezett.
Pályázati feltételek:
- Felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy
- nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú 
munkaköri szakvizsga.
- A kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követel-
ményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/ 2000.(I.14) NKÖM 
rendelet szerint - akkreditált vezetési -szervezési, pénzügyi- gaz-
dasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intéz-
mény-vezető tanfolyam teljesítése.
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
- Magyar állampolgárság.
- Büntetlen előélet.
- Legalább 5 év vezetői gyakorlat
- Kiemelkedő közművelődési tevékenység.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- Az iskolai végzettséget tanúsító okiratok közjegyző által hitele-
sített másolatát.
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
- Részletes szakmai önéletrajzot.
- Az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzet-
elemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel.
- Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anya-
gában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüg-
gésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A pályázat benyújtásának feltétele:
A pályázatot Kistarcsa Város Polgármesterének címére zárt borí-
tékban egy eredeti példányban kérjük megküldeni.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. május 19.
A pályázati kiírás közzétételének a helye:
- A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzé-
si Központ (KSZK) honlapja
- Kistarcsa Város Önkormányzat honlapja, és az önkormányzat írott 
sajtója a „Kistarcsai Híradó”
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt:
Tomeczné Brancs Katalin a (28)-507-149-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Kistarcsa Város Polgármesterének címé-
re történő megküldésével (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.), vala-
mint személyesen lehet leadni. Kérjük a lezárt borítékon feltüntetni 
a munkakör megnevezését: „Művelődési Ház igazgatói pályázat”.
A pályázat elbírálásának módja:
A pályázatokat a beérkezési határidőtől számított pályázati és véle-
ményezési határidő lejártát követően a képviselő-testület bírálja el.

Kistarcsa város jegyzője
pályázatot hirdet 

jogi referens 
munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: hatá-
rozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
Próbaidő: 6 hónap.
A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Szabad-
ság u. 48.
Az ellátandó feladatkörök: a Polgármesteri 
Hivatal Szervezési Irodája köztisztviselőjeként 
szerződések készítése, véleményezése, rész-
vétel a pályázatok, közbeszerzések lebonyolí-
tásánál, jogi tanácsadás, támogatás nyújtása a 
Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek.
Feltételek:
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, 
cselekvőképesség,
- állam és jogtudományi doktori képesítés,
- magas szintű számítógépes ismeretek (Word, 
Excel, Microsoft Office, Internetes böngészők 
teljes körű ismerete!).
A jelentkezéshez csatolni kell:
- szakmai önéletrajzot,
- képesítést tanúsító okirat közjegyző által hite-
lesített másolatát,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítványt,
- nyilatkozatot arról, hogy a bírálatban részt 
vevők a beadott iratokat megismerhetik.
Illetmény és juttatások a köztisztviselők jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben meg-
határozottak szerint.
A munkakör betölthető: azonnal.
A jelentkezés határideje: 2011. április 15.

A jelentkezést a Polgármesteri Hivatal címére 
(2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) kell eljuttatni 
zárt borítékban. Jelige: „Jogi referens”.

Az álláshellyel kapcsolatban további felvilágo-
sítás a (28)-507-131-es telefonszámon kapható.

Szlovák farsangi bál Kistarcsán



LAKOSSÁGI 
FELHÍVÁS!

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy városunkban a

LOMTALANÍTÁS
2011. április 4-től 8-ig tart

A lomokat kérjük a fenti héten a hulladékgyűjtési 
napnak megfelelő időben szíveskedjenek kihelyezni, 

mivel ezeken a napokon történik a begyűjtés.

A lomtalanítás alkalmával nem szállítjuk el:
-  a veszélyes hulladékot (festék, olajszármazék, 

gumiabroncs, stb)
- zöldhulladékot (fű, levél, gallyak)
- építési törmeléket (tégla, beton, gipszkarton, stb)

Kistarcsa Városüzemeltető
 Nonprofi t Kft.

kistarcsai híradó  hirdetés 9

Tavaszváró veszettség oltás
 és kutya-macska ivartalanítási

Veszettség oltás az összevezetéses eboltás árán 2011. április 30-ig:

Kutya veszettség 4.800,- Ft helyett csak 3.800,- Ft +kötelező féreghajtás 
300,- Ft/10 kgvesz.+kombinált 8.500,- Ft helyett csak 7.500,- Ft

Macska

veszettség 4.800,- Ft helyett csak 3.800,- Ft

vesz.+kombinált 7.500,- Ft helyett csak 6.500,- Ft

vesz.+komb+leucosis 10.500,- Ft helyett csak 9.500,- Ft

30%-os kedvezménnyel ivartalaníttathatja kedvencét 2011. április 30-ig:

 
testsúly (munkadíj 

teljes ár)

akciós 
munkadíj 30% 

kedvezménnyel +
altatás + gallér =

akciós 
ivartalanítás 

összesen:
kandúr macska  9000 6300 ingyenes Ø 6300
nőstény macska  16000 11200 ingyenes 700 11900

kan kutya

0-10 kg 17000 11900 5000 1400 18300
10-20 kg 17000 11900 6000 1400 19300
20-30 kg 17000 11900 7000 1400 20300
30-40 kg 17000 11900 8000 1400 21300
40-50 kg 17000 11900 9000 1400 22300

nőstény kutya

0-10 kg 22000 15400 5000 1400 21800
10-20 kg 22000 15400 6000 1400 22800
20-30 kg 22000 15400 7000 1400 23800
30-40 kg 22000 15400 8000 1400 24800
40-50 kg 22000 15400 9000 1400 25800

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

…alaptól a tetőig

Minden, ami építőanyag…

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

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

HASÍTOTT TÜZIFA, NÉMET BRIKETT ÉS 
FABRIKETT KAPHATÓ

FELHÍVÁS!
Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot,

LOMTALANÍTÁS
2011. április 4-től 8-ig tart

A lomokat kérjük a fenti héten a hulladékgyűjtési hulladékgyűjtési 
napnak megfelelő időbennapnak megfelelő időben szíveskedjenek kihelyezni, 

mivel ezeken a napokon történik a begyűjtés.

A lomtalanítás alkalmával nem szállítjuk el:A lomtalanítás alkalmával nem szállítjuk el:
-  a veszélyes hulladékot (festék, olajszármazék, 

LOMTALANÍTÁS
2011. április 4-től 8-ig tart

A lomokat kérjük a fenti héten a 
napnak megfelelő időbennapnak megfelelő időben

mivel ezeken a napokon történik a begyűjtés.

2011. április 4-től 8-ig tart

A lomokat kérjük a fenti héten a 
napnak megfelelő időbennapnak megfelelő időben

mivel ezeken a napokon történik a begyűjtés.

2011. április 4-től 8-ig tart

A lomokat kérjük a fenti héten a 
napnak megfelelő időbennapnak megfelelő időben

mivel ezeken a napokon történik a begyűjtés.

2011. április 4-től 8-ig tart

A lomokat kérjük a fenti héten a 
 szíveskedjenek kihelyezni, 

mivel ezeken a napokon történik a begyűjtés.

2011. április 4-től 8-ig tart

A lomokat kérjük a fenti héten a 
 szíveskedjenek kihelyezni, 

mivel ezeken a napokon történik a begyűjtés.

2011. április 4-től 8-ig tart

A lomokat kérjük a fenti héten a 
 szíveskedjenek kihelyezni, 

mivel ezeken a napokon történik a begyűjtés.

LOMTALANÍTÁS
2011. április 4-től 8-ig tart

hulladékgyűjtési hulladékgyűjtési 
 szíveskedjenek kihelyezni, 

mivel ezeken a napokon történik a begyűjtés.

LOMTALANÍTÁS

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy városunkban a

LOMTALANÍTÁS
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FRISS HÁZI RÉTES
Közkedvelt réteseink mellet ezen túl sós és édes aprósüteményekkel 

is várjuk Kedves Vendégeinket!

14 féle rétes közül választhat!
(túrós, barackos-túrós, meggyes-túros, vaníliás-túrós, 

meggyes, meggyes-mákos, 
erdeigyümölcsös, káposztás…)

Monarchia minőségben Kistarcsán is!

Címünk: Kistarcsa, Szabadság út 6.
(a 30-as főúton, útban a csömöri bevásárló központ felé)

Rendelésfelvétel: 06-70-775-76-74
Nyitva tartás: hétfőtől - vasárnapig  9-18-ig

R.H.Dental 
Fogorvosi rendelők és Fogtechnikai laboratórium
Kistarcsa, Árpád vezér u. - Szt. László u. sarok

Várjuk kedves pacinseinket fogorvosi rendelőinkben!

Extra minőségű fogpótlások kedvező áron (cirkon hidak).
Konzerváló fogászat és felnőtt fogszabályozás, implantáció.

Kistarcsai privát rendelésünk:
Hétfő és szerda: 16-20 Dr Répay Klára

Szerda 9-14 és péntek 14-20 Dr Farczádi Tímea
Szombaton 9-14 sürgősségi ellátás

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

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

Tenisz Klub
Áprilisban újra nyitunk!

Új bérleti lehetőségek!

Játékosokat várunk felnőtt férfi  csapatba!

Házibajnokságok!
www.csomoritenisz.eu

06-30-628-4159

AKCIÓS háztartási szemetes kuka 
4.900 Ft-tól 

Házhozszállítva/Kistarcsa,Kerepes,Szilasliget/

  50 l-es szürke 4.900.-
 110 l-es szürke 6.900.-
 120 l-es kerekes 8.900.-
 240 l-es kerekes 12.900.-

Tel.: 
(06-30) 9341-081

8.900.-
12.900.-

 120 l-es kerekes 
 240 l-es kerekes 

(06-30) 9341-081(06-30) 9341-081

TAVASZI VIRÁGVÁSÁR
Dísznövények, gyümölcsoltványok, cserjék, lombosfák,

sziklakerti örökzöldek, évelôk, sziklák, 
talajjavító anyagok, virágföldek.

Kerepesen mûködô konyhánk minden nap frissen 
készülô ételek kiszállítását vállalja.

Ingyenes házhoz szállítás! 
Meleg étkezési utalványt elfogadunk.

Áraink tartalmazzák a csomagolási költséget is.
Étlapunk megtekinthetô 

a www.fanietelfutar.hu címen.
Rendelését várjuk 

a 06-20-542-5605 
telefonszámon, vagy 

a rendeles@fanietelfutar.hu 
e-mail címen.

FÁNI ÉTELFUTÁR
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Sikeres „ A kiskondás”
Március 9. és április 4. között összesen 14 
alkalommal adja elő A kiskondás című 65 
perces mesejátékát a Szent István Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény színjátszóköre. Az első nyolc 
előadás összesített nézőszáma az ezret 
közelíti.

A szép díszlet előtt zajló mesejátékot 
kerepesi, nagytarcsai, sőt még gödöl-
lői iskolai csoportok is megtekintették, 
és valamennyien elégedetten távoztak a 
„FORFA” színházteremmé alakított torna-
terméből.

A gyermekek és a produkciót segítő 
felnőttek közös öröme, hogy 2011. április 11-én, szombaton délelőtt a fővárosi Mű-
vészetek Palotájába nyert meghívást az előadás, melyre minden kistarcsait újra hív 
az iskola tantestülete és színjátszó csoportja.

2011 febr. 16-án délelőtt tartottuk a farsan-
gi ünneplést az óvodában. Minden csoport 
önállóan készülődött erre a délelőttre. 

A Csiga-biga csoportba járó gyerekek is 
izgatottan várták ezt a napot. Különböző 
álarcokat, maszkokat díszítettünk és so-
kan voltak a gyerekek közül, akik farsang 
jelképeként még bohócot is barkácsoltak. 
Ezekkel a gyerekmunkákkal díszítettük 
fel az öltözőnket.

Az ünnepre való ráhangolódást csak fo-
kozta, hogy az előtte való nap süteményt 
„gyúrtunk” a farsangi mulatságra. 

Már a kekszgolyók készítésénél is ver-
seny alakult ki a gyerekek között. A fi úk-
nak, vagy a lányoknak lesz-e több gom-
bócuk? Vajon kié 
lesz a fi nomabb? 
Az utóbbi kérdésre 
ebéd után gyorsan 
megadtuk a vá-
laszt: mind a két 
csapat ízleteset, 
fi nomat készített, 
hiszen a megkós-
tolt tál sütemény az 
utolsó szemig elfo-
gyott.

A farsang napján minden kisgyerek kü-
lön csomagban hozta a jelmezét. Izgatot-
tan mondták egymásnak, hogy ki minek 
fog beöltözni.

Voltak, akiknél a szülők, nagyszülők lel-
kesen, szorgalmasan tervezték, majd elké-
szítették gyermekeikkel együtt az ötletes-
nél ötletesebb farsangi jelmezeket, de sok 
gyereknek vásárolt maskarája volt.

Reggeli után mindenki „átváltozott”, 
jelmezébe bújt és kezdetét vette a vidám 
szórakozás.

A farsangi program az erre az alkalom-
ra tanult verssel, énekkel kezdődött, majd 
a gyermekek jelmezes bemutatkozása kö-
vetkezett.

Volt itt zsiráf, medve, sellőlány, varázsló, 
táncos, hercegnő, királylány, tündér, kati-
ca, méhecske, a különféle harcosok és még 
sokan mások.

Majd megkezdődött a bál. A pattogó 
zenére a Csiga-biga-csoport minden tagja 
boldogan táncolt. Pörögtek a szoknyák, 
tapsoltak a kicsi kezek, járták a táncot a 
fürge kis lábacskák.

Mindenki kedvére táncolt, mulatott, 
pörgött, forgott a szebbnél szebb jelmezek-
ben. A közös tánc után a versenyjátékok-
ban próbálták ki a gyerekek ügyességüket, 
leleményességüket. Volt – pingpong lab-
da vivő verseny, a test különböző részén 
ősszeragadós táncverseny, lufi  pukkasz-

tás, székfoglaló 
verseny, és „megy 
a maci vándorútra” 
kiesős játék. Min-
den nyerő és részt-
vevő versenyző 
ajándékot kapott.

A csoportszoba 
kis asztalain feltá-
laltuk az általunk 
készített sütemé-
nyek mellett a szü-

lők által hozott sós ropikat, valamint az 
elmaradhatatlan üdítőket. A gyerekek a 
táncok szünetében sorra járták és kóstol-
gatták, eszegették a kitett édességeket, és 
megitták az italokat.

A felszabadult játéknak és a farsangi 
mulatozásnak az ebédidő elérkezése ve-
tett véget. A gyerekek a farsangi ruhákat 
levéve „visszaváltoztak” óvodásokká, de 
még az ebéd alatt is az átélt mulatozásról 
folyt a szó.

Ezen a napon reméljük, hogy nagyon sok 
élménnyel gazdagodtak, és sok mesélni va-
lóval tértek haza csoportunkból a gyerekek.

Liptayné Bojtor Katalin óvónő
Csiga-biga csoport

Közlemény
A Szent István Általános Iskola tan-
testülete nevében tájékoztatom váro-
sunk lakosságát, hogy „A kiskondás” 
című mesejáték színrevitele egyetlen 
forint önkormányzati költségvetési 
támogatást sem vett igénybe. A Városi 
Önkormányzat 2011. évi költségvetési 
rendeletében „színház” címszó alatt 
szereplő és nyilvánossá tett támoga-
tás teljes összege ugyanis a Kistarcsai 
Színház (vagyis nem iskolai diák 
színjátszókörünk) produkciójának be-
kerülési költségeit hivatott fedezni.

Dr. Patkós József intézményvezető

Itt a farsang, áll a bál....Szalagavató gála a Flór 
Ferenc Középiskolában

2010 szeptemberében, az első tanítási 
napokon már tudatosult a végzős diá-
kokban, hogy ez a tanév az ő számukra 
a búcsú éve lesz a középiskolától. Ennek 
zárása a ballagás, melynek megelőző, 
szép rendezvénye, maga a szalagavató 
ünnepség.

A 12. évfolyam diákjai izgatottan 
kezdtek tánctanárt keresni erre az al-
kalomra, kinek segítségével közel félévi 
feszített tempójú délutáni táncórákon 
készültek fel a gálára. Február 5-én jött 
el a nagy nap. Helyszíne a mátyásföldi 
Erzsébetliget Művelődési Ház színház-
terme volt.

A műsorban – mint mindig - a 11. évfo-
lyam diákjai szerepeltek. Elsőnek a 11. B 
osztály produkcióját láthattuk, amelyben 
az iskolai mindennapok egy-egy részletét 
mutatták be. Majd a 11. A színdarabja, a 
Hófehérke átdolgozott, humoros verziója 
szórakoztatta a közönséget. Ezt követte 
az annyira várt szalagtűzés, amely alatt 
a végzősök által kiválasztott képek zenei 
aláfestéssel kerültek kivetítésre. Az utol-
só évfolyam osztályfőnökének, Bakán 
Szilviának szalagját Stógli Bence, az osz-
tályfőnök-helyettesét, Garai Petráét, Bíró 
Harald tűzte fel. A másik osztály osz-
tályfőnökéét, Horváth Saroltáét, pedig 
Bodnár Krisztina. Az igazgató asszony, 
Dr. Lukács Ferencné, Navratil Zitától és 
Ilyés Nikolettől kapta a szalagot. Mind-
ezek után az intézmény vezetője Demjén 
Ferenc: Élni és győzni című dalával kö-
szöntötte a diákokat. A 15 perces szünet 
után a végzősök osztálytáncai, és Kocsis 
Enikő hastánc bemutatója következett, 
melyek nagy sikert arattak. Ezt követően 
a bécsi keringő zárta a műsort.

Az est befejezéseképpen a tizenkette-
dikesek szüleikkel is táncolhattak

 Stógli Bence 12. A

Udvarhölgyek

Szent István 
Általános Iskola

Óvoda
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A Kölcsey Ferenc Általános Iskola humán 
munkaközössége kiemelt feladatának te-
kinti anyanyelvünk művelését, ápolását, 
ezért a „játszva tanulás” jelszavával az 
idén is megrendezte hagyományos nyelvi 
versenyeit.

A „nyelvi olimpia” szótusáiban két ta-
nuló szerzett „aranyérmet”: Besnyő Dá-
niel a 6.a és Udvardi Eszter a 7.b osztály-
ból. „Ezüstérmet” harcolt ki Kovács Anita 
(6.b), míg a „bronzon” ketten osztozkod-
tak: Gróf Kristóf (5.c) és Gellén Tamás (7.b).

A modern technikai eszközöket is fel-
vonultató „Szóról szóra” csapatversenyben 
hat trió mérhette össze erejét. A kísérletező 
szellemben összeállított verseny módszer-
tani jellegét erősítette, hogy a zsűrizés fe-
lelősségét a reál munkaközösség tagjai vál-
lalták magukra Szabóné Magyari Ágnes és 

Fésűs Bernadett személyében - bizonyítva: a 
nyelvápolás mindannyiunk közös ügye és 
érdeke. Köszönjük munkájukat!

A jó hangulatú versenyben két csapat 
vitte el a pálmát. A „kiskamasz” (5-6. o.) 
kategóriában a Bereznyák Renáta, Nagy Niko-
letta és Fehérváry Zita alkotta 6. b osztályos 
csapat, míg a „nagykamasz” (7-8.o.) kate-
góriában az abszolút győztes, a Szalisznyó 
Ferenc, Weisz Etelka és Ruzsa Bence 8.c osz-
tályos tanulókból álló hármas győzedel-
meskedett. Gratulálunk a győzteseknek, s 
minden játékos kedvű, a versenyben részt 
vevő tanulónknak.

A kétórás vetélkedő után az egyik ver-
senyző tréfálkozva így méltatlankodott: 
„Jónak jó volt, de rövid volt.” Hát kell ennél 
nagyobb dicséret?

 Humán Munkaközösség 

Rendkívüli Kölcsey-s siker!
Idén is megrendezték a Zrínyi Ilona 
matematikaverseny megyei forduló-
ját, melynek egyik helyszíne iskolánk 
volt. Évek óta a 3. és 4. osztályos tanu-
lók nagy lelkesedéssel készülnek erre 
a megmérettetésre. A megyei fordulót 
egy háziverseny előzi meg, ahonnan 
a legjobbak jutnak tovább a megyei 
versenyre. Az iskolai fordulón a ne-
gyedikes tanulók közül a legeredmé-
nyesebb Varga Domonkos Bálint volt, 
aki az évfolyamán induló társai közül 
első helyezést ért el. Így több társával 
együtt ő is képviselte iskolánkat az 
Észak-Pest megyei fordulón. Osztály-
főnökével, Hajdu Ferencnével hetente 
2-3 alkalommal oldanak meg matema-
tikai feladatokat, de otthonra is jut a lo-
gikai, gondolkodtató példákból. A sok 
rááldozott idő meghozta gyümölcsét, 
mert Varga Domonkos a Zrínyi Ilona 
/ Gordius Matematikaverseny Észak-
Pest megyei fordulóján több száz ver-
senyző közül a 7. helyezést érte el. Is-
kolánk tanulójára rendkívül büszkék 
vagyunk, köszönjük neki, osztályfő-
nökének és szüleinek is ezt a szép si-
kert. Domonkos folytatja azt a hagyo-
mányt, amelyet iskolánk tanulói már 
évekkel ezelőtt elindítottak. 

Juhászné Csorba Ilona
Alsós munkaközösség-vezető

„Szóról szóra”
Anyanyelvünk játékos ápolása a „Kölcsey”-ben

Varga Domonkos Bálint

Általános iskolai beíratás
Kistarcsán az általános iskoláinkban a 
2011/2012. tanévre az első osztályosok beíra-
tása, 2011. április 14-én 8-18 óráig és április 
15-én 8-13 óráig lesz. A Kölcsey Ferenc Álta-
lános Iskolába (2143 Kistarcsa, Kölcsey u. 1.) és 
a Szent István Általános Iskola és Művészetok-
tatási Intézménybe (2143 Kistarcsa, Eperjesi út 
19.) beírathatók mindazok a gyermekek, akik 
hatodik életévüket 2011. május 31-ig betöltik és 
elérték az iskolába lépéshez szükséges fejlett-
séget, amelyet az óvoda, a nevelési tanácsadó, 
vagy az illetékes szakértői és rehabilitációs bi-
zottság szakvéleménye igazol.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tör-
vény 66. § (2) bekezdése szerint az általános 
iskola –beleértve a kijelölt iskolát is – köteles 
felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, 
akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózko-
dási helye a körzetében található.
Kérjük a beiratkozáshoz hozza magával:
•  gyermeke születési anyakönyvi kivonatát 

és lakcímkártyáját,
•  az óvoda, vagy nevelési tanácsadó által ki-

állított iskolaérettségi igazolást,
•  a szülő személyi igazolványát
•  a szülő (gondviselő) és a gyermek lakó-

helyét tartózkodási helyét igazoló kártyát. 

Óvodai beíratás
Kistarcsán a Városi Óvodába (2143 Kistarcsa, Eper-
jesi út 1.) a 2011/2012. nevelési évre az 2011. má-
jus 2-6. között minden nap hétfőtől-csütörtökig: 
8-17 óráig, pénteken: 8-13 óráig lehet beiratkozni.

Az óvodába beíratható minden olyan gyer-
mek, aki 2011. december 31-ig betölti a harma-
dik életévét. Azon gyermekek, akik 2012. január 
1. után töltik be a 3. életévüket, óvodai felvételi 
szándékukat jelezhetik az intézményben, és az 
óvodai felvételükről a 2011/2012. nevelési évben 
a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos 
felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően 
dönt az óvoda vezetője.

Kötelező az óvodai beíratása annak a gyer-
meknek, aki ebban az évben az ötödik életévét 
betölti.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt 
az érvényes jogszabályi előírások alapján hatá-
rozat formájában. A döntéssel szemben felleb-
bezni a kézhezvételtől számított 15 napon belül 
lehet Kistarcsa Város Önkormányzat Polgár-
mesteri Hivatal jegyzőjénél.

Kérjük a jelentkezéskor hozza magával:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
• oltási könyvét, 
• a szülő (gondviselő) személyi igazolványát
• a szülő (gondviselő) és a gyermek lakóhe-

lyét vagy tartózkodási helyét igazoló kártyát

Színvonalas bemutatót tartott a Sentinel 
Olimpiai Taekwondo Egyesülettel Hegyes 
Imre 2 danos mester és klub edző. Február  
11-én közel 200-300 gyerek és felnőtt kö-

zönség előtt adta elő a Taekwondo szépsé-
gét. Közel 30 taekwondos gyerek egyszerre 
mozgott a mesterrel. A felnőtt csapat pe-
dig bemutatta a taekwondo magas szintű 

láb és kéz technikáit! 
Legköze lebb május 
21-én a Kistarcsai Na-
pokon fog fellépni a 
Sentinel S.E. Minden 
kedves gyereket, fel-
nőttet és szülőt vár az 
edésein a Sentinel S.E 
csapata és Hegyes Imre 
2 danos mester.

Színvonalas bemutatót tartott a Sentinel Olimpiai Taekwondo Egyesület



kistarcsai híradó  város életéből 13

A Kistarcsai Kiscsillagok című műsoros estet 
minden évben a Magyar Kultúra Napjához 
közeli hétvégén rendezi a Kistarcsai Kultu-
rális Egyesület. Idén január 22-én egy eny-
he téli szombat délutánon mutatkoztak be a 
Kistarcsán lakó, illetve az itt tanuló tehetsé-
ges gyerekek. Köntös
Mivel ezen a rendezvényen szép számú közön-
ség vesz részt, ezért ilyenkor hirdetünk ered-
ményt a „Karácsonyi Köntösben” című város-
szépítő pályázatunkról is. A hófödte házakon 
különösen szépen mutattak a díszítések, ennek 
ellenére ezúttal egyetlen pályázó sem nevezett 
felhívásunkra. Kuratóriumunk tagjai azért kö-
rülnéztek a városban, és öt díszítést jutalma-
zásra javasoltak. Az Eperjesi úti lakótelepen 
készített karácsonyi díszítésért 
jutalmaztuk Balogh Gabriellát, 
Nemes Ibolyát, és a mindig ott 
serénykedő Uvacsek Csabát. 
A családi házak közül kiemel-
kedett a Dózsa György utca 23-
ban Rozgonyi Gáborék portája. 
Reméljük, jövőre többen kapnak 
kedvet a díszítéshez, és biztatunk 
mindenkit a pályázásra.
Kisalkotók
Hogy ne csak az előadóknak 
nyújtsunk teret, évek óta meg-
hirdetjük a Kistarcsai Kisalko-
tók című pályázatot, ahol a részvételi szabály 
ugyanaz, mint a kiscsillagoknál. Szokásaink-
hoz híven most is két témát adtunk meg: Ter-
vezz logót a KIKE Kulturális Hetére, valamint 
Többlábú barátaim címen lehetett írni. Ösz-
szesen 101 pályázat érkezett be. A résztvevő 
gyerekek közül csak ketten próbálkoztak a 
logótervezéssel, a pályázatokat az egyesület 
kuratóriuma bírálta el. 
Az emléklap mellett képzőművészeti könyve-
ket is kaptak a kiemelten jó pályázatok készítői. 
Különdíjban részesült Ozsvárt Botond Állat-
kertben című munkájáért. Az alsó tagozatos 
kategóriában megosztott harmadik díjat ka-
pott Sallai Eszter, az Elefánt 888 című pálya-
művéért, valamint Konyári Csanád Szarvas 
című alkotása. A második helyezett Fleischer 
Bence volt, a Birkanyáj című művel. Az alsó 
tagozatosok közül az első helyezett jutalma egy 
ötezer forintos vásárlási utalvány volt, melyet 
az Árkád üzletház Hobby boltjában válthat be 
képzőművészeti kellékek formájában. A díjat 
Herbély Márton nyerte, Téli etetés című pá-
lyázatával.
A felső tagozatosok közül harmadik díjat ka-
pott Salaján Tímea Bagoly című képe. A má-
sodik helyezett Szabó Szende Szesze című 
pályázata. A felső tagozatosok első helyezett-
jének jutalma egy féléves tanfolyamon való 
ingyenes részvételi lehetőség a mátyásföldi 
Erzsébetligeti Színházban működő Varázsmű-
helyben. A tanfolyam részvételi díja egyébként 
25 000 forint. A díj nyertese Kovács Vendel, a 
Jackson kaméleon című remekművel.
A Csigaházban a Kistarcsai Kiscsillagok idejére 
kiállítottuk a kuratórium által kiválasztott mű-

veket, és tervezzük, hogy az év során még több 
helyen is bemutatjuk. Jelenleg a Szent István 
Iskolában láthatók az alkotások.
Na, de térjünk vissza a kiscsillagokhoz! Az att-
raktív csigaházi műsor szereplői most is több 
csatornán keresztül kerültek ki. A Kölcsey 
Iskolából pedagógusok ajánlottak olyan gye-
rekeket, akiknek tehetségét ismerik. A Szent 
István Iskolában vers- és mesemondó versenyt 
rendeztek az alsósok számára. A korosztályon-
ként két csoportra bontott versenyzők első és 
második helyezettjei kerültek a szereplők sorá-
ba. A hangszeren tanuló diákokat, az ő tehet-
ségüket jól ismerő zenetanárok ajánlották. Mi 
is tartottunk egy meghallgatást. Ide általában 
azok a gyerekek jöttek el, akikre nem figyeltek 

fel az iskolában, de a szülők tehetségesnek tart-
ják őket. Végül megkerestük azokat, a korábbi 
évek műsoraiból ismert tehetségeket, akik más 
településen járnak az általános iskolába, így 
könnyen elkerüli figyelmüket a több helyen is 
közzétett felhívás.
A műsor
Az előadóest évek során kialakult programja 
két részből áll. Az egyes részek első és utolsó 
produkcióját általában a csoportos fellépők ad-
ják. Ez hangulati és technikai szempontból is 
célszerű, mert számukra szabaddá kell tenni az 
egész színpadot. Így most a Pannónia Pöttöm 
csoportja kezdett, Galga menti gyerekjátékok-
kal. Ezt a blokkot pedig a Pannónia Kisgyerek 
csoportja zárta, kalocsai táncokkal. A második 
részt a Harmónia Táncklub nyitotta, modern 
táncokkal, és a Pannónia Gyerek csoport zárta, 
akik Mezőföldre vittek minket.
A Szent István Iskola kisebbjeinek kategóriájá-
ból a másodikos Fekete Anna, Mészőly Miklós 
Bánatos medve című verses meséjét mondta el. 
Az első helyezett Juhász Benedek Varga Kata-
lintól a Gyuri kakas és a gyík című verses mesét 
adta elő. A nagyobbak kategóriájában két má-
sodik helyezett is volt, mégpedig a Sepsi nővé-
rek. Mindketten Kányádi Sándort idézték meg. 
Az első részben Boglárka előadásában hallhat-
tuk A bíró és az egerek című verses mesét, majd 
a szünet után Hajnalka a Hallgat az erdő című 
verset szavalta el. Az első helyezett Dankovics 
Dorina egy jó hosszú Lázár Ervin mesét, A so-
ványító palacsinta címűt választotta.
Kányádi Sándor népszerűségét mutatja, hogy 
a Kölcsey Iskola tanulói közül ketten fordultak 
hozzá. Lukács Fruzsina a Nyergestető, Balogh 

Ilona pedig a Mese morzsa című versét mondta 
el. Ambrus Orsolyától Csorba Piroska Mesélj 
rólam című meséjét hallottuk. Varga Dorka 
Nagy László Csikó-siratóját szavalta nagy át-
éléssel. Pintér Eszter ugyancsak meglepte a 
közönséget, hiszen másodikos létére saját me-
séjét mondta el – mellyel a Kölcsey Iskola me-
seíró versenyén első helyezést ért el. Adamcsek 
Ronald már gödöllői iskolába jár, de vissza-visz- 
szatér, hogy ízes kiejtésű meséjével Székely-
földre repítsen minket. Ezúttal Az öregasszony 
és a halál került sorra.
A hangszeres előadók általában a Szent Ist-
ván Iskolából kerülnek a műsorba, de ezúttal 
kivétel volt Matus Bertalan, aki egy Bach és 
egy Kozma József darabot adott elő zongorán. 

Csalló Alexa is Bachot zongorázott, de 
Philipp Emanueltől valót. Gróf Anna-
mária Bogár István Kamásztáncát ját-
szotta fuvolán. Király Anna – Rebikov: 
Cseh népi tánc, valamint R. Jones: An-
gol dal – és Antal Henrietta – Webwer: 
Keringő – a hegedűt választotta hang-
szeréül. Fehér Ilona – még csak harma-
dikos ugyan, de – szinte megrezegtette 
a Csigaház falait, amikor belefújt trom-
bitájába, hogy a két régi magyar táncot 
eljátssza. Aztán Balázs Péterrel – tenor-
kürt – duettet alkotva egy ismeretlen 
német szerzőtől származó menüettet 

adtak elő. A hangszeres előadóknál több eset-
ben is Ágostonné Balogh Myrtill kísért zon-
gorán.
A szép hangú Andresz Szofi szlovák eredetű 
népdalt énekelt, gitárkísérettel. A Kölcsey Is-
kola ötödikesei alkotta – és Major László ve-
zette – Oriolus együttes sokszínűségét igazo-
landó három darabot is előadott. A Csalogány 
dallamát jól ismerjük, de nem tudjuk, hogy 
Haydn, vagy Mozart-e a szerzője. Az Adj már 
csendességet című Balassi Bálint vers feldol-
gozott változatában Varga Dorka énekelt szó-
lót, az Apor László táncában pedig Gróf Kris-
tóf játszotta a furulyaszólót.
Az utolsóként fellépett Pannónia Gyerek cso-
port tagjai tiltakoztak a megnevezés ellen, 
mondván, ők már ifjúságiak. Ebben igazuk is 
van, hiszen többségük már kijárta az általá-
nos iskolát. Ezek a gyerekek évek óta szereplői 
voltak a Kistarcsai Kiscsillagoknak, és ezzel a 
fellépésükkel búcsúztak, de reméljük, ifjúsági 
csoportként találkozunk még velük a KIKE 
programjaiban is. A Pannónia kapcsán meg-
említjük, hogy itt mutattuk be a nagyközön-
ségnek a Pannónia Néptáncegyüttes új elnö-
két, Czelleng Arnoldot. Jövőbeli munkájához 
sok sikert kívánunk.
A szereplők mindegyike kapott emléklapot 
és egy ajándékkönyvet, természetesen sú-
lyozva, tehát azok választhattak a legértéke-
sebb könyvek közül, akik két produkcióban is 
felléptek.
Köszönjük a felkészítő pedagógusoknak és a 
szülőknek, valamint minden közreműködő-
nek, hogy hozzájárultak ennek a szép műsor-
nak a létrejöttéhez. Kereszti Ferenc

Kiscsillagok és kisalkotók, na meg a köntös
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Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Mint bizonyára tudják, az utóbbi években 
a csapadékvíz igen sok gondot, illetve kárt 
okozott a kistarcsai közterületeken és ma-
gáningatlanokon egyaránt.

Az özönvízszerű felhőszakadások alkal-
mával, vagy a hosszan tartó esőzések során 
az elmúlt években többször kerültek veszély-
helyzetbe lakások, gazdasági építmények, 
lakóházak pincéi-, garázsai. Több ízben nagy 
összegű kár keletkezett az ingatlanokban 
a bezúduló víz, vagy a lakásokban feltörő 
kommunális szennyvízáradat miatt, mely a 
túlterhelt szennyvízhálózatból zúdul vissza. 
Ilyenkor intenzív rongálódás éri városunk 
tulajdonában lévő utakat, közterületi műtár-
gyakat is (csapadékvíz-elvezető árkok, átere-
szek, kapubejárók, stb.) melyek egyébként 
is - a nagy területekből, ill. darabszámából 
adódóan - folyamatos karbantartást, felújí-
tást igényelnek. A természeti csapások után 
azonban azonnali beavatkozás szükséges, 
viszont a nehezedő gazdasági helyzetben 
az átcsoportosítható anyagi források egyre 
inkább megterhelik településünk költség-
vetését. Az emberi lehetőségeket figyelem-
be véve az előrelátó felkészülés és tervezés 
mindenképpen csökkentheti az ily módon 
keletkező kárelhárítási kiadásokat, amely 
megtakarítás más fontos településfejlesztési 
finanszírozást tesz lehetővé.

Az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. XII. 20.) 
Korm. rendelet (OTÉK) 47. § (8) – (10) bekez-

déseiben leírtak szabályozzák a csapadék-
víz-elvezetés módját: 

(8) A telek, terület csapadékvíz-elvezetési 
rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a tere-
pen és az építményekben, továbbá a szomszédos 
telkeken és építményekben, valamint a közterü-
leten kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne 
okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne 
akadályozza.

(9) A csapadékvíz a telken belül elszivárogtat-
ható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá 
az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű 
használatát nem veszélyezteti.

(10) A telekről csapadékvizet a közterületi 
nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű ve-
zetékben és az utcai járdaszint alatt szabad ki-
vezetni. Amennyiben a vízelvezető árok a közút 
tartozéka, úgy abba a környezetéből – a telkekről 
– csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének 
hozzájárulásával történhet.

Az idézett jogszabály értelmében a csapa-
dékvíz leghatékonyabb kezelési módja az, 
ha azon a területen tudjuk megtartani- és 
kezelni, ahova lehullott. Így megakadályoz-
hatjuk, de mindenképpen csökkenthetjük 
annak a veszélyhelyzetnek a kialakulását, 
ami a közterületekre kivezetett csapadékvíz 
felgyülemléséből, összetorlódásából, vagy a 
csapadékvíz kommunális közműcsatornába 
történő bevezetése folytán keletkezik telepü-
lésünk egyes lakóövezeti mélypontjain. 

Mivel Kistarcsa területén az intenzív be-
építésből adódóan megnövekedett a fedett, 
burkolt felületek aránya, a terület elszivá-

rogtató képessége nagymértékben csökkent, 
ami viszont mesterséges szivárogtató-, és 
vízgyűjtő rendszerek kialakítását igényli 
a lakóövezetek biztonságos használata ér-
dekében. A csapadékvíz ingatlanonkénti 
gyűjtése, tárolása a veszélyelhárítás mellett 
azzal a haszonnal is jár, hogy csapadékhiá-
nyos időszakban a kertek locsolása a drága 
közműves ivóvíz igénybevétele nélkül meg-
oldható. A leírtak értelmében hosszú távon 
mindenképpen megtérül az ingatlanonkén-
ti csapadékvíz kezelés, ezért kérjük, hogy a 
lakó- és ipari ingatlanok területén az OTÉK 
47. § (8) – (10) bekezdéseinek megfelelően ala-
kítsák ki a csapadékvíz-elvezetési rendszerét 
szikkasztásra, vagy zárt ciszternában törté-
nő tárolásra.

A csapadékvíz utcai kerítés alatt, közterü-
letre történő kivezetését meg kell szüntetni, 
mert a közterületi nyílt vízelvezető árokrend-
szer nem megfelelő a nagytömegű víz befoga-
dására; az ilyen kivezetésekhez közútkezelői 
hozzájárulást nem áll módunkban megadni!

A zártrendszerű közműves csatornaháló-
zatba történő csapadékvíz-bevezetés tilos! 

A közeljövőben az ilyen jellegű beköté-
sek ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal a 
Szilasvíz Kft-vel közösen fogja elvégezni.

A közös anyagi értékeink és a magántulaj-
don védelme érdekében a tájékoztatásunk-
ban leírtakat szíveskedjenek figyelembe 
venni építkezéseik, illetve kertkialakításaik 
tervezése- és kivitelezése során!

Polgármesteri Hivatal, Műszaki Osztály

A FiberNet tulajdonosváltása és kábelhálózatainak értékesítése 
nyomán a kábeltelevíziós, internet- és telefon-szolgáltatásokat áp-
rilistól az ország első számú kábelszolgáltatója, a UPC Magyaror-
szág Kft. veszi át Gödöllőn, Kerepesen, Kistarcsán, Nagytarcsán, 
Mogyoródon, Szadán, Erdőkertesen és Őrbottyánban. A szükséges 
műszaki fejlesztést követően a UPC saját, országszerte ismert szol-
gáltatásait indítja majd el. Az eddigi előfizetői szerződések tovább-
ra is érvényesek lesznek, a szolgáltatás pedig mindenki számára fo-
lyamatos marad. Változatlan díjakért ezentúl magasabb színvonalú, 
jobb minőségű szolgáltatásokat vehetnek igénybe, illetve újabb 
szolgáltatások előfizetésével jelentős kedvezményekhez is juthat-
nak az ügyfelek.

A Gazdasági Versenyhivatal által a közelmúltban jóváhagyott szol-
gáltató-váltás következtében a jelenlegi FiberNet előfizetők április 
1-jétől automatikusan a UPC ügyfeleivé válnak. Ehhez az előfizetők-
nek semmit nem kell tenniük, mivel az általuk korábban megkötött 
szolgáltatási szerződések továbbra is érvényesek lesznek, így az elő-
fizetői jogviszonyuk és a szolgáltatásuk folyamatos marad. Amennyi-
ben számlájukat bankon keresztül, a FiberNet részére adott csoportos 
beszedési megbízással egyenlítik ki, az új szolgáltatóra való átállítás 
automatikusan megtörténik. Azt tehát senkinek sem szükséges külön 
jeleznie, ha a UPC szolgáltatásait igénybe szeretné venni a további-
akban. Az eddig fizetett díjért magasabb színvonalú, jobb minőségű 
szolgáltatásokat vehetnek majd igénybe, újabb szolgáltatások megren-
delésével pedig jelentős kedvezményekhez is juthatnak, így a havidíj 
a mostaninál akár alacsonyabb, a szolgáltatás pedig lényegesen több 
és jobb lehet.

A hagyományos analóg kábeltévé szolgáltatás az eddig megszo-
kott csatornakínálattal szinte változatlanul áll majd rendelkezésre a 

továbbiakban is – az esetlegesen bekövetkező változásokról minden 
előfizetőt értesít az új szolgáltató. A műszaki fejlesztéseket követően 
viszont április közepétől rendelkezésre áll majd a UPC teljes szolgálta-
táskínálata is, mint például a tévéadások megállítását, visszatekerését 
és felvételét is lehetővé tevő digitális videorögzítő funkció, a több száz 
filmet kínáló videotár és az akár 120 megabites letöltési sebességet 
nyújtó villámgyors Fiber Power internet.

A UPC megbízható, színvonalas digitális szolgáltatásainak igénybe 
vételéhez szükséges lesz majd díjmentesen lecserélni az eddig hasz-
nált régi beltéri egységeket, set-top-boxokat, internet- és telefonmo-
demeket a UPC által biztosított új berendezésekre. A UPC ezeket a 
készülékeket postai úton juttatja majd el mindenkihez és minden se-
gítséget megad a beüzemelésükhöz. A szolgáltató-váltással összefüg-
gő kérdésekről a www.upc.hu/fibernet weboldalon tájékozódhatnak 
az érdeklődők, de természetesen minden érintett előfizető hamarosan 
személyre szóló levélben kap majd részletes tájékoztatást. Az előfizetői 
ügyeket április 1-jéig még a FiberNet intézi a 1280-as számon, áprilistól 
kezdődően pedig már a UPC-hez fordulhatnak az előfizetők, a 1221-es 
telefonon.

További információ:
Szűcs László 
Kommunikációs igazgató 
UPC Magyarország Kft. 
1092 Budapest, 
Kinizsi u. 30-36. 
+36 1 456 98 38 
+36 70 458 44 58  
Fax: +36 1 456 26 95

Mit kell tudni a csapadékvíz-elvezetésről
Hamarosan ellenőrzés várható

Áprilistól a UPC veszi át a kábeles szolgáltatásokat a FiberNettől 



Az Ökumenikus Imahét minden év januárjának harmadik he-
tében a keresztyén egyházak közös törekvése az egység meg-
valósítására. Az idei év textusa az Apostolok Cselekedeteiről 
írott könyv 2. részének 42. verse volt:“…kitartóan részt vettek az 
apostoli tanításban.”

A korábbi esztendőkben az egész hetet a református temp-
lomban tartottuk meg közösen a testvérfelekezetek tagjaival, és 
felváltva római katolikus, evangélikus, baptista és református 
lelkészek szolgálatával. 

Ebben az esztendőben már nemcsak a református templom 
adott helyet az esti alkalmaknak, hanem első ízben két estén a 
római katolikus templomba mentünk át mindnyájan, ahol ked-
den Baranka György nagytarcsai evangélikus lelkész végezte 
a szolgálatot, pénteken pedig Riskó János református lelkész. 
Nagy öröm volt tapasztalni a római katolikus testvérek vendég-
szeretetét, a testvéri közösséget, a megterített asztalt. 

Hétfőn Johann Gyula evangélikus lelkész, szerdán Görbe Jó-
zsef római katolikus plébános, szombaton pedig Eszes Zoltán 
baptista lelkész tartotta a közös istentiszteletet a református 
templomban. A záró estén a református gyülekezet látta vendé-
gül az alkalom résztvevőit. 

Intézményi egység nincs az egyházak között, de a Krisztus-
ban hívők közötti 
igazi, lelki egysé-
get tapasztalhat-
tuk ismét meg. 

Riskó János 
református lelkész

Az anyaszentegyház hamvazószerda előtti vasárnapon, - 
nagyböjt kezdete előtt, - gondol a világ éhezőire. Megemléke-
zik azokról, akiknek nem jut élelem, vagy csak nagyon kevés, 
akik nem tudnak megfelelő módon jól táplálkozni. Ezzel kap-
csolatban egyik katolikus újság felteszi a kérdést: elérhetetlen 
álom. Majd idézi Babits Mihály keserű kifakadását: úgy tűnik 
korunkban valóban „elérhetetlen éden-álom, hogy enni legyen 
kinek-kinek.” E bevezető sorok után tegyük fel a kérdést:

Miért vannak ma éhezők? A választ a következőkben lehetne 
megfogalmazni: Valamikor a népesség lassan növekedett. Hat 
millió gyermek született, ebből három millió idő előtt meg-
halt. Az életben marad három millió elég volt az öregek és az 
egyéb halállal eltávozók pótlására. – Korán meghaltak az em-
berek. Járványok, a fekete halál - a pestis - falvakat, városokat 
néptelenített el. Akkor is sok egészségügyi probléma volt. Az 
emberiség átlagéletkora alacsony volt. – Az emberek életében 
gyilkos időszakok voltak. Tömegében haltak meg a háborúk és 
a természet katasztrófái miatt. 

E szomorú tények miatt nem volt probléma, van-e elég ke-
nyér? A múlt szomorú valósága változott. A csecsemőhalan-
dóság csökkent. Az emberiség átlagéletkora növekedett. Hál 
Istennek világháború nincs, helyi háborúk sajnos vannak. 

E pozitív változások mellet jelentkezett a probléma: honnan 
legyen elég kenyér? A könnyelmű választ nem fogadhatjuk el: 
minden ország termeljen többet. Hogyan termeljen, amikor 
nincsenek gazdasági eszközök, nincs megfelelő időjárás, ter-
mészeti katasztrófák miatt nincs termés. Nincs megfelelő tu-
dásszinten a gazdálkodás. Ezért az emberek kétharmada éhe-
zik. Életükben nem valósul meg Fritz Baade könyvének a címe: 
Legyen mindenki jóllakott. 

Hogyan lehetne elérni, hogy az éhezők is valamennyire jól-
lakottak legyenek? Legyen kevesebb a fegyverkezés. Ez egy jó 
tanács, de nem valósulhat meg, mert félnek a nemzetek egy-
mástól, nem hisznek egymásnak, ezért igyekeznek fegyverke-
zésben felülmúlni egymást. Hogy hol tart ma a fegyverkezési 
verseny? Erre nagyon nehéz válaszolni. A világ vezető államai 
az előirányzott összeg 95 %-át fegyverkezésre költi, és csak 
5 %-át az elmaradott népek élelmezésére, segélyére. 

Hogyan lehetne segíteni, hogy jusson mindenkinek meg-
közelítőleg elég élelem? Úgy, ha megszűnne az önzés. Nem-
csak egy-egy ember életében, hanem a közösség életében is. 
A fényűző, gazdag élet csak az önzést erősíti. Mindent nekem, 
másnak semmit. Ha valaki túlzottan igényli a jólétet, nehezen 
gondol arra, hogy sokan éhen halnak, vagy nélkülöznek. Az 
ilyen embernél a szeretet mások iránt, már rég megszűnt, a se-
gítőkészség, pedig nagyon beszűkült. 

Van olyan segítőkészség, amikor a gazdag ország ad, de 
megköveteli: úgy gondolkodjon, azt az elvet vallja, amit ő pa-
rancsol. Ez nem más, mint kiszolgáltatottság. Ez a kenyéren 
megvásárolt elvhűség, ha ezt elvhűségnek lehet nevezni. So-
kan beszéltek az éhezőkről, sokan igyekeztek segíteni kisebb, 
nagyobb erőkkel. Ezek az adományok csak részben jelentettek 
segítést. Az igazi megoldáshoz a népek vezető államainak ösz-
szefogása szükséges úgy, hogy a kisebb országok vezetőit is 
maguk mellé állítsák. Ehhez azonban szükséges, hogy meg-
szűnjenek a „vallásháborúk,” az „eszmeháborúk,” és az „em-
berszínek háborúja.” Talán így lehet mindennap kenyér min-
den ember asztalán.

Somlai József ny. plébános

Református

Katolikus

Lelki egység

Éhezők világnapja
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Görbe József katolikus 
plébános és Riskó János 
református lelkész a re-
formátus templomban
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Akár bánata, akár öröme van
a Virágsarok segít!

Dísznövények kertbe, lakásba.
Esküvôi, alkalmi csokrok, 

virágkompozíciók.
Temetési koszorúk – kiszállítva is!

Rugalmas, szinte állandó nyitva tartás!
Kistarcsán a temetô mellett!

Kistarcsa, Erdei Ferenc u. 4.
Tel.: +36 20 9 136 046

Virágsar
ok

TŐKÉRE, KÉSZPÉNZRE, 
ÖNERŐRE VAN SZÜKSÉGE?
Gyorsan hitelhez, készpénzhez juthat

• Igényelhető összeg: 400 ezer Ft – 3 millió Ft 
• Futamidő: 12-72 hónap
• Forint alapon, fi x havi törlesztő részlettel
• 125 ezer Ft nettó havi jövedelemmel (adóstárssal már 

90.000 Ft) kivéve, a KHR, BAR adatbázisban szereplők

TAKARÍTSON MEG ÉVENTE TÖBB TÍZEZER FORINTOT
• 0 Ft számlavezetési díj 
• 0 Ft készpénzfelvételi díj bármely hazai ATM-ből, korlátlanul 
• 0 Ft átutalási díj, forintban, országon belül 
• 0 Ft éves kártyadíj
• 0 Ft nyithat számlát forintban és 5 különböző devizanemben
• Feltétel, havi 150 ezer Ft érkezzen a számlára, legfeljebb kétszeri jóváírással

Tekintélyes, tőkeerős nemzetközi pénzintézet hitelközvetítő 
munkatársaként, megbízható, lelkiismeretes, precíz ügyintézés:

Könyves Gusztávné Háromsitz Erzsébet

06 30 362 8413
evidentmentor@gmail.com

Rendelj öt normál, vagy családi pizzát
 

és küldünk egy te általad kiválasztott
 

normál, vagy családi pizzát ajándékba!
 

5+1
ajándék pizza

akció! 

Új pizzák!
Olasz tészták
Akciók!

www.pizza-kistarcsa.hu

Meleg étkezési utalványt elfogadunk. 

Rendelés felvétel minden nap 11-22-ig.

Szolgáltatás
Hűtőgépjavítás garanciával hétvégén is, 
nyugdíjasoknak kedvezmény. Klímaszere-
lés kedvező áron. 06-20-467-7693

Oktatás
Jobb agyféltekés ifjúsági rajztanfolyamot tartok 
Kistarcsán április 21-24-ig. A tanfolyam a rajz-
tudás megdöbbentő mértékű növelésén kívül 
fejleszti az önbizalmat, koncentráló képessé-
get, az önismeretet, javítja a probléma-megoldó 
készséget. Alsó korhatár: 11 év. Tandíj: 25 000 
Ft/4 nap. www.jobbagyfeltekesrajz.5mp.eu 
tel: 06-20-8087073

Állás
Kistarcsai családi napközi sürgősen gyakor-
lattal rendelkező óvónőt keres. Érdeklődés: 
info@csodasziget.hu , 06702-863-873

Eladó
Kistarcsán, csendes utcában, kiváló közle-
kedésnél nappali + 3 félszobás ikerházfél 
eladó. Garázs, játszótér, DNY-i fekvés. 
Érd.: 20/476-8679. www.r6.hu/haz. 
ÁRCSÖKKENÉS! Iá: 20,1 millió Ft.
Kedvező rezsijű, egyedien felújított 60 m2-es lakás 
eladó Kistarcsán a kórház környékén!Félig bútoro-
zottan, a konyha berendezéssel együtt! (igény szerint 
garázzsal) I.Á.:13.9M, tel.:0620/4120624
Eladó ház Kistarcsán a Kolozsvári utcában. Víz, 
villany, gáz van. Irányár : 16,5 millió.
Érd.: +36-30-241-16-53
Eladó Kistarcsán nagy, fekete zongora. Több mint 
100 éves régiség. Jó állapotú, fatőkés, egy általános 
iskolás gyerek zongoratanulásához tökéletesen alkal-
mas. Irányár: 45.000 Ft. Tel: 06-20-8087073

Apróhirdetés
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Nyitva tartás: H-P: 8-tól 17-ig

VasVári
Házhozszállítás, költöztetés

Kistarcsáról induló autókkal
Legjobb lakosságbarát árakkal

Még vasárnap is hívhat bennünket
Autóinkon segítőkész sofőrök és rakodók dolgoznak

Hívjon és megegyezünk! 
(06 30) 575 5841 • (06 20) 410 3724
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NYUGALOM, HARMÓNIA, PIHENÉS, MEGÚJULÁS!

Időpont egyeztetés:  06 30 2680-1652141 Csömör, Vágóhíd u. 1.
NYITVA TARTÁS: MINDEN NAP HÉTFŐTŐL VASÁRNAPIG 10.00-22.00

Érkezz egyedül, vagy társasággal a munka 
fáradtságát felejtető, igazi felüdítő masszázsra!

Vendégeinknek a legjobb szolgáltatást nyújtjuk igényeiknek, 
elvárásaiknak megfelelően, vagy meghaladva azt.

Mindezeket megtalálod nálunk!
Holisztikus szemléletünket kínáljuk masszázsaink és kezeléseinkbe építve, melyeket tapasztalt thai masszőrökből 
és magasan képzett kozmetikus, SPA és WELLNESS terapeuta, természetgyógyász, gyógypedikűrös 
csapat végez exkluzív környezetben.

Kényeztesd magad Thaiföldrôl 
érkezett magasan képzett 
masszôrök speciális 
masszázsaival:

 - thai tradicionális masszázs

   - thai olajos masszázs

     - thai herbál masszázs

     - thai talp masszázs

 - thai fej masszázs

PÁROS  MASSZÁZS LEHETÔSÉG!
Bevezetô kedvezményes árak.

Szolgáltatásaink:

-klasszikus arckezelések
-tini, problémás bôrök kezelése
-BOTOX kezelés
-MEZOTERÁPIA
-luxus kezelések
-FÉRFI KOZMETIKA
-intim szôrtelenítés férfiaknak is
-alakformálás -Gyógy és esztétikai pedikûr

-Japán manikûr
-Természetgyógyászati konzultációk

Szeretettel várunk professzionális kabin rendszerû 
De Noyle’s kozmetikai és szépségszalonunkba 

testi-lelki megújulásra!

-3D szempilla
-fülbelövés
-köldök piercing
-sminktetoválás
-alkalmi sminkek
-Spa és Wellness rituálék
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GRÁNIT SÍRKÖVEK
Minôségi gránit síremlékek széles 

választéka kedvezô áron.

Egyszemélyes gránit síremlékek már bruttó 250.000.-Ft-tól.
Dupla gránit síremlékek már bruttó 350.000.-Ft-tól.

Teljes temetôi felállítási költséggel!!!
Gránit ablakpárkányok már bruttó 3600.-Ft/métertôl.

Kerítés fedlapok, konyhapultok készítése.
Mûkô síremlékek felújítása.

BEMUTATÓTEREM ÉS ÜZLET:
2144 Kerepes, Szabadság út, HÉV állomás mellett. 

3 számú fôúton, Gödöllô irányába a bal oldalon

QUALITY - DESIGN - 

RELIABILITY - STYLE - INNOVATION

GRÁNIT SÍRKÖVEK
Minôségi gránit síremlékek széles 

választéka kedvezô áron.

Egyszemélyes gránit síremlékek már bruttó 250.000.-Ft-tól.

QUALITY - DESIGN - QUALITY - DESIGN - 

GRÁNIT SÍRKÖVEK
Minôségi gránit síremlékek széles 

választéka kedvezô áron.

Egyszemélyes gránit síremlékek már bruttó 250.000.-Ft-tól.

Telefon: +36 30 431 58 58 és +36 70 601 41 00
Fax: +36 70 900 80 33

E-mail: mystiquestone@gmail.com
www.granitsirko.hu
Nyitvatartási idô:

Hétfôtôl - péntekig: 08:00-16:00
Szombaton: 08:00-15:00

Vasárnap és ünnepnapokon: zárva

Élethelyzethez igazodó nyugdíj-előtakarékossság

„Velünk jó lesz nyugdíjasnak lenni!”

* Rugalmasan módosítható díjfi zetéssel*

*  Díjátvállalás munkanélkülivé válás esetén kie gé-
szí tô biztosítás választható

*  Öröklési illeték-mentes és 10 év felett kamatadó-
mentes a mindenkori adójogszabályok szerint

Napjainkban egyre hangsúlyosabbá válik az öngondoskodás, külö-
nös tekintettel id�skorunk anyagi biztonságának megteremtésére. 
Ennek okai a demográfi ai változások és az átlagéletkor emelkedése.

Kösse meg PostaNyugdíjProgram biztosítását itt!
2143 Kistarcsa Iskola u. 6. 06-28/470-841

PostaNyugdíjProgram

”FRISS„ BOLT
Péksütemény, Kávézó és más…

Kistarcsa, Thököly út 1. (Zsófi aligeti HÉV állomás mellett)

• különleges kenyerek
• mindennap friss pékáru

Nyitva tartás:
Hétfő-péntek: 6-19
Szombat: 6-14

• helyben készített sütemények
• szendvicsek, hidegkonyhai készítmények
• folyamatosan megújuló kínálat

• frissen főzött olasz kávé-
különlegességek

• csomagolt felvágottak

• napi akciók
• napilapok, folyóiratok

előrendelést felveszünk:
06-20 271-66-14
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Nyitva tartás: kedd-vasárnap 12-től 22-ig
hétfőn zárva

www.patkoetterem.mindenkilapja.hu

Lastyák András régi tulajdonos visszatért!
 A 120 éves megújult patinás étterem exkluzív konyhája várja vendégeit!

Hétköznapokon 12-15 óráig naponta frissülő menü: 850 Ft.-

80 fős rendezvényterem, 
130 fős kerthelyiség

Esküvők, partyk 
rendezése

Megnyílt terasszal várjuk 
kedves vendégeinket!

Április 16-án 
élőzene

Szmatana Andival

Patkó étterem
Kerepes, Szabadság út 286.

Telefon: 06-28 490-440
06-70 300-8388




