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Apróhirdetés 
ELADÓ 
Kistarcsán, állomásközelben a Kolozsvári utcában 690 m²-
es telken, 60 m²-es, 2 szobás felújításra szoruló kisház, üres, 
azonnal elfoglalható. Ára: 12 millió Ft tel.: 06703141847
Fenyvesliget panorámás részén eladó egy most épülő 130 m²-es 
ikerház fele. Irányár: 26,9 millió Ft, 06-30-21-41-406, ill. 06-20-
41-20-624.
Kedvező rezsijű, egyedien felújított 60 m²-es lakás eladó Kis-
tarcsán a kórház környékén! Félig bútorozottan, a konyha 
berendezéssel együtt! (igény szerint garázzsal) Irányár: 12.9 
millió Ft.  tel.: 06-20-41-20-624
Eladó ház Kistarcsán. Víz, villany, gáz van. Irányár: 16,5 millió Ft. 
Érdeklődni : +36-30-24-11-653.
106 m² ház (3 szoba, összkomfort) 50 m² szuterén + 20 m² 
különálló téglaépület/ működő üzlethelyiség 963 m²-es 
saroktelken. Forgalmas útvonalon, sokféle vállalkozásra 
alkalmas lehet.
Érdeklődni : +36-20-91-39-6046 Irányár : 40 millió Ft.
ÁLLÁS 
Távközlési tanácsadó cég lakossági piacra üzletkötőt keres! 
Elvárások: középfokú végzettség, számítógépes alapisme-
retek,  távközlési szolgáltatások alapszintű ismerete,  érté-
kesítési tapasztalat, kiváló kommunikációs képesség, saját 
gépkocsi. Jelentkezéshez kérjük küldje el önéletrajzát az 
info@levian.hu e-mail címre! További információért, keres-
se Takács Rolandot a 06-20-926-9365-ös telefonszámon.
Munkatársakat keresünk! Német cég magyarországi leányválla-
lata értékesítésben jártas munkatársat keres egyedi termék forgal-
mazására. Fényképes önéletrajzot a specialclub2011@gmail.com 
e-mail-re várunk.
Dajkaképzés. OKJ-s vizsgát adó távoktatásos képzésre vár-
juk jelentkezésüket 2011. szeptember 15-ig. Részletfizetési 
kedvezményt adunk. Képzési idő 3 hónap. Jelentkezni a 
06-30-9-527-719-es telefonszámon vagy a humorient@gmail.
com mail címen lehetséges.

Szeptember 5-én lesz a Simándy József Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény átadó ünnepélye
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Simándy József Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézményben a 2011. szeptember 1-én induló 2011/2012-es tanév 
2011. szeptember 1-én és 2-án rendkívüli szünettel indul. Az iskola átadó ünnepély 
2011. szeptember 5-én reggel 8-kor kezdődik. Az iskola átadó ünnepély után meg-
kezdődik a tanítás, a délutáni foglalkozásokat is megtartjuk.

Jutasi-Varró Diána megbízott igazgató

Vécsey László országgyűlési kép-
viselő szeptemberi fogadóórája

Tájékoztatjuk olvasóinkat, 
hogy Vécsey László Pest Me-
gye 4. számú egyéni válasz-
tókerületének országgyűlési 
képviselője 2011. szeptem-

ber 14-én (szerdán) 16.00-18.00 óra kö-
zött fogadóórát tart Kistarcsán a Polgár-
mesteri Hivatal földszinti dísztermében. 
A képviselő úrnak előzetesen kérdéseket 
lehet eljuttatni, vagy időpontot lehet kér-
ni. Ezt Mavrák Krisztina 06-20-212-9660-as 
telefonszámán, vagy mavrak.krisztina@
fidesz.hu e-mail címén lehet.

Kistarcsán járt az ország 
egyetlen véradó kamionja

A Magyar Vöröskereszt Aszód-Gödöl-
lő Területi Szervezetének szervezésében 
augusztus 24-én Kistarcsán járt a véradó 
kamion. Eredetileg a Csigaház előtti téren 

várta volna a véradókat, de a Csigaház 
felújítása miatt nem tudott a parkolóban 
megállni a jármű, így az uszoda előtti tér-
re parkolt be. Délután kettő órától este hat 
óráig 37-en jelentkeztek véradásra, végül 23 
önkéntes adott vért.

Olimpiai teakwondo 
oktatás Kistarcsán!

Programjaink:
• Hapkido taekwondo oktatása minden 

korosztálynak
• Hazai és külföldi versenyek, edzőtábo-

rok szervezése
• Bemutató csapat felállítása
• Vizsgáztatás minden korosztály szá-

mára
• Óvodás csoport oktatása és utánpótlás 

nevelés
• Minden korosztály számára úszó és 

személyi edzések szervezése hétvégén
Eseményeink, amin részt vehetsz 2011-
2012-ben:
• Farsangi bemutató, nemzetközi és 

országos forma és küzdő versenyek, 
színes öves vizsgák, Kistarcsai Sport-
nap, sportágválasztó, taekwondo 
szeminárium, gyermek és felnőtt 
balatonfenyvesi edzőtábor.

Edzés helyszíneink:
Simándy József Általános Iskola, hétfőn és 
szerdán: 18.20-20.00-ig
Gesztenyés Óvoda: péntekenként 16.00-tól.

Az első hét kipróbálása ingyenes, felsze-
relést mi biztosítunk!
Mester: Hegyes Imre 2 dan. Info: www.
sentinelse.atw.hu, tel.: 06-20-551-0919
Szeptemberben ismét indul a tagfelvétel, 
minden korosztályt szeretettel várunk!

Bográcsfesztivál  
a Fenyvesligeti Lakóparkban
Szeptember 17-én a Fenyvesliget Egyesület 
szemétszedéssel egybekötött főzőfesztivált 
rendez a Fenyvesligeti Lakópark terüle-
tén lévő (kápolna) téren. A szemétszedés 
reggel nyolckor kezdődik, a bográcsfeszti-
válon résztvevő csapatok fél 12-kor gyújt-
hatnak tüzet. További részletek a www. 
fenyvesliget.atw.hu oldalon található.

Augusztus 20.
A Csigaház felújítása miatt az idei augusztus 20-i városi ünnepséget a Civilház udva-
rán rendezték meg. A nagy meleg miatt a közönség a diófa árnyékában keresett mene-
déket, így a színpad környékére senki sem merészkedett. A Himnusz eléneklése után 
Reményik Sándor Nagy Magyar Télben című versét Hercz Tamás a Simándy József Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8./d osztályos tanulója szavalta 
el. Ezután  Solymosi Sándor polgármester mondott ünnepi beszédet, amelyben arról  is 
szólt, hogyan vált augusztus 20-a a magyarság egyetemes ünnepévé. Kitért Szent István 
államalapító érdemeire, kihangsúlyozta, hogy „Szent István legnagyobb tette nem az 
volt, hogy megalapította a magyar királyságot, és hogy ezzel Európához csatolt minket. 
Ezt az ő korában sokan megtették. Az ő igazi nagysága abban rejlik, hogy szuverén 
módon határozta meg Magyarország helyét az akkori világban.” A polgármester utalt a 
jelenre is „Tanuljuk meg István királytól, hogy képesek vagyunk önálló hozzájárulásra, 
önálló teljesítményre Európa és a világ dolgaiban. Igenis előállhatunk olyan megoldá-
sokkal, amelyek talán szokatlanok, de amelyek a mi problémáinkra vannak szabva és 
aztán türelmes munkával elismertethetjük őket.”
A műsorban fellépett Manninger Ágota a Pannónia Néptáncegyüttes és a Berka Együt-
tes tagja, a Zeneművészeti Egyetem hallgatója, aki Magyar Népdalokat énekelt.
Az új kenyér megáldása előtt Görbe József plébános közös imádkozásra kérte a jelen-
lévőket, emlékeztetve arra, hogy a hit így sokkal erősebb. A kenyérszentelés után a 
Kéknefelejcs Hagyományőrző Népdalkör arató énekeket adott elő, citerán kísérte őket 
Major László, majd a Harmónia Táncklub táncosai léptek a színpadra. Villám Vera a 
Honfoglalás zenéjére komponált egy koreográfiát, amit erre az alkalomra varrt kosz-
tümben adtak elő a táncosok. Az ünnepi műsor végén Szilárdi László a Városi Műve-
lődési és Sportközpont igazgatója az ünnepség műsorvezetője megkérte a jelenlévőket, 
hogy énekeljék el a Szózatot. A program végén a Görbe József plébános által felszentelt 
új kenyeret osztották szét a megjelentek között. 
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Mérlegképes 
könyvelő

vállalja:
Kft-k, Bt-k, egyéni vállalkozók könyvelését.

Adóbevallások elkészítése, teljeskörû ügyintézés.
Csikósné Katona Mária

e-mail: csmaria7@gmail.com, tel.: 06-20311-6921

 „I. kistarcsai hegymászó – túra”
2011. szeptember 24. szombat

A pecsételési pontokon Magyarország legkiemelkedőbb 
magashegyi hegymászói várnak rád!

Emlékfüzetbe pecsételő hegymászók:
Erőss Zsolt, Sterczer Hilda, Baranyi Éva, Szendrő Szabolcs, 
Vörös László /Cino/, Zsohovszky Piroska, Várkonyi Beáta, 
Szászfai Judit, Nyulász Gábor
Indulás/érkezés: Kistarcsai Városi Tanuszoda                   
                                      2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.
Távok:

- Kistarcsa 6 km - mini táv                                                   
- Kistarcsa 20 km - közepes táv
- Kistarcsa 37 km - XL

Díjazás: emlékfüzet, oklevél, kitűző, útközben/érkezéskor – étel,ital
Bővebb információ:

- www.kistarcsa.hu
- www.tura.kistarcsa.hu 
- www.ttt.hu 

Szervező: Lesták Erzsébet – uszodavezető

H I R D E T M É N Y
Kistarcsa Város Önkormányzat

Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, 
Pályázatkezelő valamint 

Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket 
Kezelő Bizottsága 

a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 
39/2008.(XII.19.) számú önkormányzati rendeletének  

28. § (2) bekezdése alapján 
nyilvános pályázatot hirdet az alábbi bérleményére

Kistarcsa, Deák Ferenc u. 2. szám alatti  
Oázis Üzletház I. emeletén található

28,5 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú helyiség.

A pályázat nyertese aki a legmagasabb összegű bérleti díjat ajánlja.
A bérleti díjon felüli egyéb, fizetendő költség:  

rezsi költség, közös költség.
A helyiséget a hivatkozott rendelet szerinti célra,  

határozatlan időre lehet bérbe venni.
A bérleményre 2011.szeptember 30-án 12.00 óráig lehet pályázni.
A bérlet tárgyának, a bérleti díj összegének megjelölésével, a bérleti 

szerződés-tervezet elfogadásával.
A pályázatot zárt borítékban, „Pályázat 28,5 m2-es helyiségre” 

jeligével ellátva, a Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, 
Pályázatkezelő valamint Vagyonnyilatkozatokat  
és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottságnak
címezve: 2143. Kistarcsa Szabadság u. 48. számra  
lehet személyesen vagy postai úton benyújtani,  
úgy hogy az a jelzett időpontig megérkezzen.

További információ kérhető a Polgármesteri Hivatal 
vagyongazdálkodási ügyintézőjétől,  
(2143. Kistarcsa Szabadság u. 48.)  

illetve telefonon: 28/470-711/ 158-as mellék.

 

 

szeptember 1. Schuminszky Nándor: Űrutazási jubileumok
Az űrhajózás hármas évfordulója. Öt évtized az űrutazásban. Az űrhajózás napja. 
Az emberiség űrtitkai. Űrhajósok viselkedése: elfojtott és kimondott vágyak. Bepil-
lantás a magyar űrhajósok életébe.

szeptember 8. Turner Gábor: A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom
Deklaráltan nem ismerik el a trianoni határokat. Hirdetik a Szent Korona Tant. Mű-
ködési területük a Kárpát-medence, de távolabbi kapcsolatokkal is rendelkeznek. 
Saját sajtó, és országos rendezvények. Politikai nézeteik.

szeptember 15. Janzer Frigyes: Egy kortárs szobrász a szobrászatról
A szobrász művészi kifejezésének lehetőségei: érem, kisplasztika, szoborterv, szo-
bor. Az anyag: kő, bronz. Figuratív és nonfiguratív ábrázolás. Napjaink szobrásza-
tának irányvonalai. A Simándy-szobor.

szeptember 22. Sivák Enikő: A gondolat ereje
Hogyan lehet a gondolatunknak teremtő, pusztító, gyógyító és sorsfordító hatása? 
Az Élet körülményeinek fogságában.... vagy mégsem? Létezik gyógyítás... vagy 
mégsem? Kérdések és válaszok a gyógyításról.

szeptember 29. Cs. Papp Mária: Nigéria, a korrupció melegágya
Az 1960 óta független ország teljesen ki van szolgáltatva a gazdagoknak – a törzsi 
világ. Sok az olaj, mégis nagy a szegénység, mert ésszerűtlen az irányítás. Kapcso-
latok nélkül semmi nem működik. Higiénia. Közlekedés.

A Deáktanya előadásait a Civil-ház (Széchenyi út 33.) közösségi termében tartja. 
Az előadások csütörtökönként este 7 órakor kezdődnek, időtartamuk kb. 1 óra.  
A klubestek ideje: csütörtökön este 7-10 óráig. A Deáktanya ismeretterjesztő előadá-
sai nyitottak, azokat bárki térítésmentesen látogathatja. KIKE

Deáktanya programjai

Felkészítő túrát szervez  
a Fenyvesliget Egyesület

Szeptember 3-án  a Fenyvesliget 
Egyesület a nagy szeptember 24-i 
kistarcsai teljesítménytúrára felké-
szítő túrát szervez. Gyülekező reg-
gel 9-kor a Flór Ferenc Kórház HÉV 
megállójánál. A túra útvonala: Kis-
tarcsa >> (HÉV) >> Szentjakab >> 
Szár-hegy >> Öreg-hegy >> Szent 
Anna kálvária >> Kistarcsa. Táv: 10 
km, indulás 09.00-kor a Kistarcsa 
Kórház HÉV megállójától. Érkezés 
14.00-kor Kistarcsára. Nevezési díj: 
nincs. Ajánlott felszerelés: bejáratott 
sportcipő-túracipő, esőkabát, igény 
szerint enni-inni való. Minden ked-
ves túrázni szeretőt várnak. 
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Egy hónap nyári szünet után a testület au-
gusztus 24-én 27 napirendi pontot tárgyalt.
A képviselő  testület  engedélyezte  a 
Simándy  József  Általános  Iskola  és  Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény dolgozói 
státusz átcsoportosítását
Jutasi-Varró Diána megbízott igazgató a 
szeptembertől kezdődő tanévre elfogadott 
99 álláshelyet kérte módosítani. A 76,5 peda-
gógus státuszból 2,5 álláshelyet a technikai 
dolgozói létszámbővítésére kérte átcsoporto-
sítani, így szeptembertől 74 pedagógus és 25 
technikai dolgozó tevékenykedik az új isko-
lában.  
Jóváhagyták  a  Simándy  József  Általános 
Iskolai  és  Alapfokú Művészetoktatási  In-
tézmény alapdokumentumait
A képviselő-testületnek az intézmény jog-
szerű működéséhez el kellett fogadnia an-
nak alapdokumentumait: pedagógiai prog-
ramját, szervezeti és működési szabályzatát, 
házirendjét és intézményi minőségirányítási 
programját.
Módosították  a  Simándy  József Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény alapító okiratát
Erre azért volt szükség, mert az intézmény 
pedagógiai programjának elfogadása után az 
alapító okiratban szereplő tantárgyak formai 
módosítását is el kellet végezni.
Egyhangúan támogatták a címer és zászló 
használatáról  szóló  (17/1997.(XII.17.)  szá-
mú) önkormányzati rendelet módosítását
Az önkormányzati rendelet 1997-es meg-
alkotása óta néhány kiegészítés vált szük-
ségessé. Ilyen változás volt pl. a település 
2005-ben történt várossá avatása. A rende-
let szerint a város zászlaját és címerét csak 
engedéllyel lehet felhasználni. A település 
címerét az önkormányzat és szervei, intéz-
ményei, mint díszítő és utaló jelképet külön 
engedély nélkül, díjmentesen használhatják. 
(rendeletet lásd keretes írásunkban, vagy a város 
honlapján: www.kistarcsa.hu). 
Szintén módosították a személyes gondos-
kodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevé-
teléről és a fizetendő térítési díjakról szóló 
rendeletet
A rendelet lehetővé teszi Kistarcsán hármas, 
vagy ennél többes ikrek születése esetén a 
házi segítségnyújtást. Az önkormányzat a 
gyermekek egy hónapos korától egy év idő-
tartamra munkanapokon napi 4 órában gon-
dozónő térítésmentes biztosításával nyújthat 
segítséget a családoknak. Az a család veheti 
igénybe, ahol az egy főre eső jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor 
legkisebb összegének 350%-át.
Bruttó  837ezer  Ft  értékű  pótmunkát  sza-
vaztak meg a Csigaház külső és belső felújí-
tására
A Trescó Építőipari Kft. az eredeti pályázati 
kiírásban bruttó 37 millió Ft-ért vállalta vol-
na a felújítást és a korszerűsítést. Azonban 
előre nem látható körülmények miatt, mint 

a külső burkolatokat fogadó beton tárgyak 
málása, szétporladása, ami csak a megbon-
tás után került elő, ill. az ablakcserénél a 
bontás során a falban lévő acélcsövek és zárt-
szelvények kerültek elő, melyekhez a régi 
ablakok voltak erősítve. A kibontás során 
így a falazat, ill. a vakolat nagyobb felületen 
sérült. (az eredeti tervekben csak a festés 
helyreállítása szerepelt.) A kivitelezés során 
kiegészítő munkálatok váltak szükségessé. 
A kivitelező a pótmunkák ellenére tartani 
tudja a szeptember 12-i átadási határidőt.
Véglegesen Simándytelepnek nevezték át a 
Gyepiföldeket
Ezzel a kéréssel még májusban foglalkozott 
a testület, lakossági megkeresésre tűzték 
napirendre a témát. A kérést eljuttatták a 
Vidékfejlesztési Minisztérium Földrajzinév 
Bizottságához, ahol hozzájárultak az új 
névhasználathoz azzal a kikötéssel, hogy a 
Simándytelep elnevezést egybeírott formá-
ban használhatják. A Földrajzinév Bizottság 
állásfoglalását figyelembe véve a testület úgy 
döntött, hogy Simándytelepnek nevezi át a 
Gyepiföldeket.
A CBA Kft. kereskedelmi központot építhet 
az Eperjesi úton
Sokadik egyeztetés után —a legutolsó talál-
kozó augusztus 18-án volt— ismét testület 
elé került a CBA keresekedelmi központ kér-
désének ügye. A képviselő-testület állásfog-
lalása szerint a CBÁ-nak az Eperjesi utca és 
a 3. sz. főút kereszteződésében a háromszínű 
jelzőlámpás csomópontot kell terveztetnie, 
engedélyeztetnie, majd kialakítania. A be-
ruházáshoz tartozó másik fontos elem, hogy 
a CBA a mindenkor hatályos jogszabályok-
ban, vonatkozó előírásokban meghatározott 
szélességű járdát épít az Eperjes utcai lakó-
telepig (kb. 200 m hosszban); valamint vál-
lalja a Raktár körúton (kb. 600 m hosszban) 
kialakítani kívánt járda 50%-os megépítését.
A testület döntését még véleményezni kell a 
CBA-nak.
Megkapta az elvi hozzájárulást képzőmű-
vészeti alkotások köztéren történő elhelye-
zéséhez a Kistarcsai Kulturális Egyesület 
A KIKE az Európai Bizottság által kezelt 
Grundvig Tanulási kapcsolatok projektnek 
az „Egész életen át tartó tanulás” prog-
ramja keretében kerámia-és mozaikkészítő 
tanfolyamot szervezett felnőtt tanulóknak.  
A résztvevők közösen készítenek egy-egy 
köztéri alkotást. A kerámiakészítő tanfo-
lyam tanulói a Simándy József Általános 
Iskola Ifjúság tér felöli bejáratától jobbra 
található falfelület egy részét jelölték meg 
alkotásuk helyszínéül, a mozaikkészítő 
tanfolyam résztvevői pedig a Szent Imre-
szobor és a járda közötti részbe terveznek 
kavicsmozaik készítését. Mindkét hely-
színre a meglévő adottságokhoz illeszkedő 
alakzatokat és a motívumokat terveznek. 
Végleges döntést csak a látványtervek elké-
szülte után hoz a képviselő-testület . P.Gy.

Tájékoztató a címer és zászlóhasználatról
Kérelmeket szeptember 30-ig kell benyújtani

A rendelet módosítás eredményeképpen Kistarcsa tele-
pülés címere, zászlója, illetve lobogója (a továbbiakban: 
„jelképek”) előállítható és felhasználható lesz nemcsak 
az önkormányzat és szervei, hanem a lakosság és Kis-
tarcsa területén működő, vagy más jogi személyek, il-
letve jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezetek 
által is, azonban a használat ezen személyek és szervek 
számára engedélyhez kötött. A jelképek használatát a 
Közoktatási, Közművelődési és Sport Bizottságtól (a to-
vábbiakban: „Bizottság”) kell kérelmezni. A kérelmet 
postai úton vagy a Polgármesteri Hivatal iktatójába 
leadva kell benyújtani.

„(5) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tar-
talmaznia kell:
a) a kérelmező megnevezését, címét
b) a címer használatának célját
c)  előállítás esetén az előállítani kívánt mennyiséget 

(darabszámot)
d) a címer előállításának anyagát
e) a terjesztés, illetve a forgalomba hozatal módját
f) a használat időtartamát
g)  a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát/ rajzát, 

fényképmásolatát, stb./
h)  a felhasználásért felelős személy megnevezését, 

elérhetőségeit

(6) A kiadott engedély érvényessége szólhat:
a) egy esetre
b) meghatározott időpontig történő felhasználásra
c)  meghatározott mennyiségű címerrel díszített ter-

mék előállítására
d) visszavonásig történő felhasználásra, alkalmazásra.

(7) Az engedély iránti kérelmet el kell utasítani, ha:
a)  a használat, illetve a forgalomba hozatal az önkor-

mányzat vagy a város jogát, vagy jogos érdekeit sér-
ti, vagy veszélyezteti,

b)  a kérelmező kellően nem bizonyította, hogy az ál-
tala előállítani illetve forgalomba hozni kívánt áru 
- minősége, mennyisége - jellege a címer használatát 
indokolja,

c)  a kérelmező kellően nem bizonyította, hogy az álta-
la folytatott tevékenység indokolja a címer használa-
tát,

d)  a kérelmező által előállítani, illetve forgalomba hoz-
ni kívánt termék a közízlést sérti, vagy jó erkölcsbe 
ütközik.

(8) A kiadott engedélyt vissza kell vonni ha:
a) a használat, illetve a forgalomba hozatal módja, vagy 
körülményei az önkormányzat, illetve a város jogát, 
vagy jogos érdekeit sérti, vagy veszélyezteti,
b) a felhasználó e rendeletben, vagy részére kiadott en-
gedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat meg-
sérti, illetve a megállapított határidőre a kötelezettsé-
geinek nem tesz eleget.”

Fontos, hogy a kérelemhez mintapéldányt (rajz, fény-
másolat stb.) is csatolni kell. A jelképeket kizárólag a 
címerhasználati rendeletben meghatározottak szerint, 
hiteles alakban lehet ábrázolni.

A jelképek használata fő szabály szerint nemcsak enge-
dély, de díjköteles is. A díj mértékét szintén a Bizottság 
állapítja meg. (A díj mértéke rendszeres felhasználás 
esetén minimum havi 1000,- Ft+ ÁFÁ-tól maximum 
havi 5000,- Ft+ÁFÁ-ig terjedhet, illetve nem rendszeres 
használat esetén minimum 1000,-Ft+ÁFA/felhaszná-
lás, maximum 5000.-Ft+ÁFA/felhasználás közé eshet). 
A Bizottság azonban kivételes esetben kérelemre – 
amennyiben az az Önkormányzat érdekeit szolgálja – 
díjmentesen is engedélyezheti a jelképek használatát.

Felhívjuk Kistarcsa város azon lakosait és szervezeteit, 
akik, vagy amik Kistarcsa város valamely jelképét (cí-
mer, zászló, illetve lobogó) jelenleg használják, legké-
sőbb 2011. szeptember 30-ig a használatra vonatkozó, 
engedély iránti kérelmüket a Közoktatási, Közművelő-
dési és Sport Biztottságnak benyújtani szíveskedjenek.

Azon személy vagy szerv, aki, vagy ami a jelképek va-
lamelyikét engedély nélkül, vagy engedéllyel ugyan, 
de nem a címerhasználati rendeletben meghatározot-
tak szerint használja (pl.: az előírt díjat nem fizeti meg) 
szabálysértést követ el, és 50.000,-Ft-ig terjedő pénzbír-
sággal sújtható. Polgármesteri Hivatal

Szeptemberben minden készen áll a Simándy Általános Iskolában

Tudósítás az augusztus 24-i testületi ülésről
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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

Megtörtént a műszaki átvétel, de az ünnepélyes átadásig még 
milyen feladatokat kell elvégezniük?
Az önkormányzat két szerződést kötött a Városüzemeltető Non-
profit Kft.-vel. Az egyik szerződés vállalt határideje augusztus 
15-én járt le. Ez a tantermek festésére, a vizesblokkok felújítá-

sára, a villany-
szerelésekre és a 
tűzgátló határoló 
ajtó beépítésé-
re vonatkoztak. 
Ezeknek a mű-
szaki átadás-át-
vétele augusztus 
24-én megtörtént. 
A másik szerző-
dést a Flór Fe-
renc Középiskola 
megroggyant te-
tőszerkezetének 

kijavítására kötötte meg az önkormányzat. Az átalakítási mun-
kálatok közben vettük észre, hogy az udvar felöli tető tartó-ko-
szorú gerendája a beázások miatt elkorhadt, így életveszélyessé 
vált. Ennek a kicserélését kell megoldanunk. Ehhez kb. 200 négy-
zetméteren meg kell bontani a tetőszerkezetet. Ezen dolgoznak 
most a szakembereink. A volt Kölcsey Iskola kis épületében a tor-
naszoba födémjét kell még megerősítenünk. Az épület legutóbbi 
átalakításakor ezt szakszerűtlenül csinálták meg, valószínűleg 
ezért potyogott a mennyezetről a vakolat. Ezzel szep tember 4-ig 

m i nden képpen 
végzünk.
Hány  ember  dol-
gozott  az  átala-
kításon?
Jelentős létszám-
mal dolgoztunk, 
negyvennél töb-
ben kapcsolódtak 
be a munkákba  
és büszkék va-
gyunk arra, hogy 
a szakemberek 
zöme kistarcsai 

volt, és ha csak időszakosan is, de sok embernek tudtunk munkát 
biztosítani.

A teljes  átala-
kítás  mennyibe 
került?
Nettó 12,5 millió 
forintot költött 
az önkormányzat 
az átalakításra, 
ezen felül a sta-
tikai munkákra, 
vagyis a tető kija-
vítására van egy 
elkülönített alap, 
de szeretném el-
mondani, hogy 
voltak önként 
vállalt felajánlásaink is. Például a Flór Ferenc Középiskola ab-
lakainak az alsó peremét túlságosan alacsonyan alakították ki, 
ezért minden ablakra kiesést megakadályozó rácsot szereltünk 
fel, a tanári mosdókat is felújítottuk, de az ajtók mázolása sem 
volt benne a szerződésben és megmagasítjuk a lépcsőházban a 
korlátokat is. 
Szeptember  5-én 
a  gyerekek  bir-
tokba  vehetik  az 
iskolát?
Mi szeptember 
4-re mindenkép-
pen végzünk. 
A tantermek be-
ren dezése pedig 
folyamatos. A pe-
dagógusok szinte 
egész augusztus-
ban itt voltak, így 
az átadott tanter-
meket rögtön be-
rendezték. Nem 
arra vártak, hogy mi teljesen elkészüljünk. Egyébként a nem 
várt problémák miatt tolódott egy picit a határidő, az időjárás 
még közbe szólhat, de az előrejelzések szerint addig csapadék-
mentes időnk lesz. A kis Kölcseyben a nyílászárók teljes cseréje 
is megtörtént.  (Ezt a közbeszerzési eljárásban nyertes külső cég 
valósította meg.)
 P.Gy.

Augusztus 24-én megtörtént   
a Simándy József Általános Iskola műszaki átadása

Július 4-én kezdték meg a Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kialakítását a volt Flór Fe-
renc Középiskola és a volt Kölcsey Ferenc Általános Iskola épületeiből. A Flór Ferenc Középiskola épületében 11 tanterem helyett 
16 tantermet alakítottak ki, válaszfalakat kellett áthelyezni, a vizesblokkokat korszerűsítették, az egész épületet belülről átfes-
tették, és villanyszereléseket végeztek. A kis Kölcseyben festettek, kijavították a beázásokat, az udvaron csapadékvíz-elvezető 
rendszert építettek, a volt Kölcsey épületében pedig tisztasági festést végeztek. A munkálatok elvégzésére a KIVÜ - Kistarcsa 
Városüzemeltető Nonprofit Kft.-vel kötött un. inhouse szerződést az önkormányzat. A munkákról Navratil István ügyvezető tá-
jékoztatott bennünket. 

Minden ablakra bukókorlátot szereltek

Szeptember 4-ig a volt Kölcsey kis épületében ezt a 
mennyezetet is kijavítják

A tantermek várják a diákokat

Kicserélik az elkorhadt tartógerendákat



kistArcsAi hírAdó  civil oldAl 7

„Filléres ötletek” laká-
sa, háza biztonságáért 

Ami pénzbe se kerül: 
A lakás, ház elhagyása alkalmával 
zárja be az ablakokat (kamra, fürdő-
szoba, pince, vécé), ajtókat.

Amennyiben van, aktiválja a bizton-
ság technikai eszközöket.

Ház környékén ne hagyjon szerszá-
mokat (létra, balta, egyéb), ami segíte-
né a betörő munkáját, ezeket zárja el, a 
melléképületek bezárásáról is gondos-
kodjon.

Ne rejtsünk pótkulcsot a házon kí-
vül (pl.: lábtörlő, virágcserép alá), mert 
a betörni szándékozók egyrészt isme-
rik, másrészt kifigyelhetik a rejtekhe-
lyeket.

Az emeletes házak esetén a kaput 
zárják, kapu PIN kódját saját haszná-
laton kívül másnak ne adják oda (ebéd 
futárszolgálat, egyéb szolgáltatásokat 
végző cég).

Abban az esetben, ha ismeretlen 
személy azzal csenget be Önhöz, hogy 
egy házban lakót keres, vagy más ok-
ból kéri, hogy engedjük be, ne tegyük!

Végzettségét, címeit ne tüntesse fel 
a névtábláján, ha nem feltétlenül szük-
séges, mert ebből vagyoni helyzetére 
lehet következtetni.

A postaláda tartalmát rendszeresen 
ürítse ki.

Távolléte idejére célszerű a csengőt 
kikapcsolni, hogy a lakás elhagyatott-
sága ne legyen könnyen ellenőrizhető. 

Amennyiben hosszabb ideig távol 
tartózkodik otthonától, kérje meg ro-
konait, megbízható szomszédait, hogy 
nézzenek rá lakására, rendszeresen ve-
gyék át érkező leveleit távolléte alatt.

Figyeljünk egymás és szomszédaink 
értékeire, valamint közvetlen lakókör-
nyezetünkre!  
Ami  kevés  anyagi  ráfordítással  is 
megvalósítható:

Helyi riasztású hang- és fényjelző 
készülékek felszerelése, melyeknek 
jelenlétéről a szomszédokat szükséges 
tájékoztatni, a hatékonyság céljából. 

Vak kameráknak is van visszatartó 
ereje, ha úgy vannak felszerelve, hogy 
eredetinek tűnjenek!

Érdemes az Interneten vásárolni, 
de szaküzletekben (munkavédelmi-, 
biztonságtechnikai) is kapható, külön-
böző méretű, megelőző tartalmú (ka-
merával ellátott terület, riasztóval el-
látott helyiség…) matricákat, amelyek 
kiragasztásával felhívjuk a figyelmet, 
hogy védett a terület.

VIGYÁZZON ÉRTÉKEIRE!

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
Bűnmegelőzési Osztály

Az elmúlt öt évben többször beszámoltunk 
a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Körének 
tevékenységéről, tudósítottunk azokról 
az akcióikról, amelyekkel a várost támo-
gatták, bemutattuk a civil szervezet veze-
tőségi tagjait. Most azokat a vállalkozókat 
kérdezzük, akik bekapcsolódtak a város 
közéletébe és aktívan tevékenykednek az 
egyesületben is. Sorozatunk első szereplő-
je Vasvári Attila, aki 2006. év végén lépett 
a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre Egye-
sületébe. Külső tagja a Pénzügyi, Jogi, Tele-
pülésfejlesztési, Pályázatkezelő, valamint 
Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetet-
lenségeket Kezelő Bizottságnak. Vállalko-
zóként számítógépekkel foglalkozik és az-
óta is támogatja az egyesületet. Kistarcsán 
2000 óta él. 

Miért  szorgalmazta a Kistarcsai Vállalko-
zók Baráti Körének létrejöttét?
A megalakulás előtt az volt a gyakorlat, hogy 
gyakran kerestek meg bennünket – vállalko-
zókat – óvodák, iskolák, intézmények, hogy 
segítsünk. Amit adtunk az csak egy csepp 
volt a tengerben. Azt gondoltuk, ha összefo-
gunk, akkor nagyobb dolgokban is tudunk 
támogatást adni. 2006 év végén koncentrál-
tuk az erőinket, így sikerült kezdő lépésként 
karácsonykor a város díszvilágítását meg-
valósítani. Azóta minden évben bővítjük a 
díszfényeket, de olyan dolgok kezdeménye-
zői is voltunk, mint a város virágosítása, a 
mindenki karácsonyának megrendezése, 
játszóterek felújítása, két játszótér és járdák 
megépítése. Egyébként az anyagiakon kívül,  
szinte minden vállalkozó saját munkáját is 
beleadta ezekbe a kezdeményezésbe. 
Hogyan került a helyi politizálás közelébe?
Az előző ciklusban a saját érdekeink érvé-
nyesítése érdekében a Kistarcsai Vállalkozók 
Baráti Körének tagjai szorgalmasan eljártak 
a bizottsági ülésekre. Azt gondoltuk, hogy 
nekünk vállalkozóknak is ott a helyünk. 

Ráadásul az elmúlt ciklusban – az időközi 
választások után - két tagunk is bekerült a 
képviselő testületbe. Juhász István és Tö-
rök Mihály jelenléte rengeteget számított. 
A 2010-es választáson is önálló jelölő szerve-
zetként indultunk. Engem az 1-es körzetben 
jelöltek. A képviselő-testületbe nem sikerült 
senkit sem bejuttatnunk. Éppen ezért engem 
is meglepett, amikor tavaly felkértek a Pénz-
ügyi Bizottságba külső tagnak, talán az akti-
vitásomat nézték. 
Mennyiben  változott  meg  a  véleménye  a 
város és a vállalkozók kapcsolatáról azóta, 
hogy az önkormányzatban, mint bizottsági 
tag is tevékenykedik?
Kívülállóként nem értettem, hogy az önkor-
mányzati beruházásokat miért nem bízzák 
a helyi vállalkozókra. Sajnos ezt a törvények 
nem teszik lehetővé. Tehát a helyi a vállalko-
zó nem élvezhet nagyobb előnyt. Vállalkozó-
ként és külső bizottsági tagként azonban azt 
szorgalmazom, hogy a helyi vállalkozók idő-
ben kapjanak információkat, pályázat írásá-
hoz pedig támogatást. Ez a folyamat pár éve 
elindult és több millió forint értékű munka a 
helyi vállalkozókhoz került. 
Alapításkor  16  vállalkozó  lépett  be  az 
egyesületbe, azóta többen lemorzsolódtak, 
de vannak új tagok is! Ennek mi a magya-
rázata?
Sajnos a gazdasági válság a kistarcsai vállal-
kozókat is sújtja, vannak akik ezért marad-
tak ki, de vannak olyanok is, akik rájöttek, 
hogy nem tudnak időt szakítani az egyesü-
leti tevékenykedésre, ezért lemondták a tag-
ságukat, de ha megkérjük őket, akkor segíte-
nek. Az elmúlt öt év alatt kiderült, hogy az 
egyesület egyfajta érdekvédelmi funkciót is 
felvállal, tehát a belépett vállalkozók érdek-
védelmét is ellátjuk. A legtöbb új belépőt ez 
utóbbi motiválta. Egyébként szeretettel vá-
runk mindenkit és arra kérjük a kistarcsai 
vállalkozókat, hogy jöjjenek, keressenek meg 
bennünket P.Gy

Támogatunk minden olyan dolgot,  
ami segíti a város fejlődését

Interjú Vasvári Attilával  
a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Körének tagjával
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Irodalmi pályázat
A Kistarcsai Kulturális Egyesület irodalmi pályázatot hirdet az alábbi té-
makörökben:

a. Mesél a tarcsai erdő 
b. A jövő a múlté? A jövő a multié?

A pályázaton részt vehet minden kistarcsai lakos, valamint a Kistarcsán dolgo-
zó, illetve tanuló személyek.
A legjobb pályázatokat két kategóriában – felnőtt és gyerek (14 éves korig) – 
díjazzuk, és megjelentetjük a Kistarcsai Kalendárium 2012 című kiadványban.

A díjak: I. díj: 15 000 Ft, II. díj: 10 000 Ft, III. díj: 5 000 Ft, a gyerek kategória 
helyezettjei értékes könyvjutalomban részesülnek. A pályázat jeligés.
A pályaműveket postai úton kérjük eljuttatni a következő címre:
Kistarcsai Kulturális Egyesület, Kistarcsa, Bercsényi u. 18.

Beküldési határidő: 2011. szeptember 12.

Részletes kiírás a www.kike.hu honlapon olvasható
Bővebb információ kérhető a 28/470-926-os telefonszámon, vagy a kike@kike.hu 
címen (Kereszti Ferenc).

Kistarcsai Kulturális Egyesület

Egyházzenei est, 2011. szeptember 12. (hétfő) este 7 óra, katolikus 
templom
A katolikus templomban sorra kerülő est programja meghitt koszo-
rúzási ünnepséggel kezdődik. Ebben a templomban keresztelték 
meg 1916-ban Simándy Józsefet. A fiatalon nevessé vált operaénekes 
keresztelőjére egy márvány emléktábla emlékeztet. A koszorúzást 
követő koncerten az orgonáé a főszerep, amellett szép énekeket is 
hallhatunk. 
Kamara- és dalest, 2011. szeptember 14. (szerda) este 7 óra, zene-
iskola
A zeneiskolában évek óta folyik zeneoktatás is. A növendékek 
rendszeresen tartanak bemutató- és vizsgakoncerteket, de ezúttal a 
pedagógusokon a sor. Ugyancsak itt léphetnek fel azok a helyi elő-
adók, akik hangszerük, énekstílusuk vagy csak egyéb elfoglaltsá-
guk miatt nem szerepeltek a tegnapelőtti templomi koncerten.
Ismeretterjesztés, 2011. szeptember 15. (csütörtök) este 7 óra, Ci-
vilház
A Deáktanya ismeretterjesztő előadása keretében ezúttal Janzer Fri-
gyes Munkácsy-díjas szobrászművész kalauzolja az érdeklődőket 
a kortárs szobrászat rejtelmeibe, és vall személyes ars poeticájáról.
Színjáték, 2011. szeptember 16. (péntek) este 6 óra, Csigaház
Ezen a napon a tollfosztást felelevenítő szlovák nyelvű színjáték 
bemutatására kerül sor, a tótkomlósi hagyományőrző színjátszók 
előadásában. A nemzetiségi előadások nagy élményt jelentenek a 
környék szlovák lakosságának, de a nyelvet nem értők számára is 
élvezhető a műsor. 
Musicalest, 2011. szeptember 16. (péntek) este 8 óra, Csigaház
A helyi fiatalokból álló csoport előadói maguk állítottak össze egy 
történetet, több musical betétdalának felhasználásával.
Görhönyfesztivál, 2011. szeptember 17. (szombat) délelőtt 10-től 
este 7-ig, Simándy tér
A Kistarcsai Kulturális Egyesület idén már nyolcadszor rendezi 
meg a Süssünk görhönyt! – Krumplifesztivál Kistarcsán című 
gasztrokulturális programját. A nagyszabású rendezvény egyaránt 
szól a gasztronómia és a kultúra iránt érdeklődőknek. 

A görhöny versenyszerű sütése mellett – elsősorban – a burgonyá-
val kapcsolatos programokat szervezünk, de lesznek egyéb figye-
lemre méltó események is: nemzetiségi folklórtalálkozó, nép- és 
iparművészeti vásár, kézműves foglalkozás, ügyességi és szellemi 
játékok…
A görhöny kóstolásához Pityókajegyet kell vásárolni az Informá-
ciónál.
Hangulati ízelítőül kattintson ide: http://www.youtube.com/
watch?v=BqX0EiTnOrI
Folklórtalálkozó,  2011.  szeptember  17.  (szombat)  délután  1-től 
este 7-ig, Simándy tér
A Kistarcsai Kulturális Egyesület rendszeresen rendez nem-
zetiségi folklórtalálkozókat. Az egyik évben Pántlika címmel 
multietnikus, a másikban Tulipán címmel országos szlovák talál-
kozóra gyűlnek össze a meghívottak.
A Tulipán – Országos Szlovák Folklórtalálkozó résztvevői az or-
szágban élő szlovák kisebbségeket képviselik. A zenészek, tánco-
sok, énekesek fellépnek egy szabadtéri színpadon és részt vesznek 
a színpompás zenés-táncos felvonuláson.
A folklórtalálkozóból itt adunk ízelítőt: http://www.youtube.com/
watch?v=oReGKIPOzxQ
Örökségséta, 2011. szeptember 18. (vasárnap) fél 3, temető
A Kulturális Örökség Napjai alakalmából idén a temetőbe szer-
vezünk örökségsétát, majd megnézzük a Nepomuki Szent János-
szobrot.
Koszorúzás, 2011. szeptember 18. (vasárnap) fél 5, Simándy tér
A Kistarcsai Kulturális Egyesület évek óta ápolja a Kistarcsán szü-
letett Simándy József – minden idők legemlékezetesebb Bánk bán-
ja – emlékét. 2006-ban egész alakos szobrot állíttattunk tiszteletére 
Kistarcsa központjában. Azóta minden ősszel koszorúzási ünnep-
séggel tartunk megemlékezést, természetesen a Simándy téren.

Minden program ingyenesen látogatható.
Információ: Kereszti Ferenc – 28/470-926, kike@kike.hu,  
www.kike.hu

KIKE Kulturális Hét 2011. szeptember 12-18.
Görhönyfesztivál szeptember 17.

A Kistarcsai Kulturális Egyesület immár tízedszer rendezi meg a több művészeti ágat felvonultató kulturális hetet. Célunk, 
hogy kellemes, ugyanakkor tartalmas kikapcsolódási lehetőséget nyújtsunk Kistarcsa és a környező települések lakosságának.



kistArcsAi hírAdó  intézményeink 9

A tavalyi kölcseys táborozók 
többsége - jó pár új taggal kie-
gészülve - fogadalmához híven 
2011. július 12. és 19. között visz-
szatért Balatonszárszóra.

A nyár legjobb hetét fogtuk 
ki: hétágra sütött a nap, úgy-
hogy majd minden nap délelőtt 
és délután is megmártóztunk 
a meleg vízben. A horgászó 
gyerekek pedig kitartóan és re-
ménykedve lógatták botjaikat a 
Balatonba, és néha egy-egy kis 
hal horogra is akadt.

A József Attila Múzeumot az 
idén felújítják, így a parton az emlékműnél rögtönzött irodalom-
órát tartottunk, és az esti vetélkedő szoros végeredménye mutat-
ta, hogy az ismeretek jól megragadtak, illetve felelevenítődtek. 
Az alsós és felsős gyerekek kooperatív munkája megmelengette 
szívünket, és az egyik „versíró” feladatnál az állunk esett le a te-
hetségük előtt.

Nem maradhatott el idén sem a diszkó, az éjszakai túra, a Show-
hajtás és a kézműveskedés sem. De tanárnak, diáknak jólesett az 
is, amikor szabad program volt: a fiúk kártyáztak, kamuztak, a 
lányok szépítkeztek, beszélgettek.

Az egyik este a szomszéd 
tábor kihívott minket egy 
focimeccsre. Fiaink 50 percig 
csere nélkül állták a sarat, 
2-2-es eredményt értek el, így 
az erkölcsi győzelem az övék 
volt.

Kirándulós napunkon Bala-
tonfüredre hajóztunk át. Meg-
néztük a gyönyörűen felújított 
és berendezett Jókai-villát, 
a Városi Múzeum remek in-
teraktív kiállítását; ittunk a 
Szívkórház előtti Kossuth-kút 
savanyú vizéből; és elmerül-

tünk a Tagore-sétány vásári forgatagában.
Az esti „Fele sem igaz” vetélkedőn - ahol vendégünk volt igaz-

gatónk, Jutasi-Varró Diána is – jól kinevettük magunkat a vicces 
válaszokon, de fejünkben rögzítettük az aznapi újdonságokat is.

Néhány gyerek (tanító) szülője is ellátogatott közénk. Köszön-
jük nekik a finomságokat, a pizzát és a gyümölcsöket és a progra-
mokon nyújtott segítségüket, szurkolásukat!

Jól éreztük magunkat, és remélem, jövőre még több – most már 
simándys - tanuló tart velünk a magyar tengerhez. 

György Erzsébet

Tanévnyitó a Kistarcsai Gimnáziumban és Szakközépiskolában!
Kistarcsán az Angol-Magyar Szakközépiskola és Gimnázium szeptember 3-án 11 óra-
kor tartja tanévnyitó ünnepségét, amelyre meghívjuk Kistarcsa Polgárait!

A Flór Ferenc Középiskola megszűnése után új gimnázium és szakközépiskola nyi-
totta ki kapuit, amely nem jöhetett volna létre a Szent István Egyetem,  Kistarcsa Város 
vezetése és a Budapesti Angol Főiskola munkája és együttműködése nélkül.

Megjelenésünkkor bemutattuk (és interneten elérhetővé tettük) nemzetközileg elis-
mert pedagógiai munkánkat, amelyet közösen hoztunk létre a Szent István Egyetem 
Alkalmazott Bölcsész Karával.

Nem vagyunk elkötelezettje egyetlen pártnak, egyetlen vallásnak sem, de elkötele-
zettjei vagyunk a modern gyermekközpontú oktatásnak. Alapítványként működünk, 
de azt az oktatást, amit eddig is államilag, ingyen kaptak a diákjaink, ezután is ingyen 
kapják. Alapítványi támogatást plusz szolgáltatásokért kell fizetni. Várjuk azokat a 
diákokat is, akik eddig nem Kistarcsára jártak középiskolában!

Új, nemzetközileg elismert oktatást vezetünk be, nem akarunk izzadság szagú mun-
kát az iskolában. Ha a tanár és tanuló jól érzi magát az órán, akkor abba az iskolába 
érdemes járni, ott lehet alkotni, tanulni. Nagyon sok újdonságot vezetünk be, mert ez 
a középiskola mintaiskola lesz, és központja annak a 30 szakképzőiskolának, amelyet 
szeptemberben indítunk az országban. A megújúlás személyi változásokkal is jár, erre 
szükség van, hogy magasabb szintre jussunk.

Aki tovább akar tanulni, azt arra készítjük fel, aki közben valamilyen szakképzést is 
szeretne, annak magyar, angol és német szakképzést és végzettséget adunk. Ebben az 
évben már 13. évfolyamot is indítunk OKJ képzéssel, mindig azokból a képzésekből, 
amelyekkel sikeresek lehetnek az életben az egész világon.

Fejleszteni kívánunk: hamarosan szeretnénk felépíteni Kistarcsán azt az épületet, 
ahol az óvodától az egyetemig egy Európai Oktatási Centrum lesz.

Ez az iskola nem csak a mi iskolánk! Ez az iskola a diákok, a szülők, a város közép-
iskolája!

Köszöntöm a diákokat, szülőket, tudom most nem bánják, hogy gyorsan vége a szü-
netnek, mert olyan nagyszerű dolgok várnak ránk, amelyért érdemes lesz az ANGOL-
MAGYAR SZAKKÖZÉPISKOLÁBA ÉS GIMNÁZIUMBA járni.

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm, és várom Kistarcsa város polgárait Tanévnyi-
tónkon!

Címünk: 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 19.

Galgóczi Ferenc főigazgató

Szülői összefogással megszépült 
a Süni Csoport szobája

2011 júliusában a Gesztenyés Óvoda Süni 
Csoportba járó gyermekek szülei úgy 
gondolták, hogy azt a környezetet ahol 
mindennapjaikat élik a gyerekek, ottho-
nosabbá, barátságosabbá varázsolják.

A csoportszoba fehér falait az apukák 
(Boros Gábor, Szeidl Róbert,) egy festő 
segítségével napsárgára színezték.

Az anyukák (Lesták Tamásné Anikó, 
Kayser Viktória, Hegedűsné Aradi Gab-
riella, Kuronné Spirkó Bernadett) taka-
rítással, ruhazsákok és függönyök var-
rásával járultak hozzá, hogy a csoport 
esztétikus külsőt kapjon.

A csoport felújítására kb. 200 000 Ft ér-
téket fordítottak a szülők.

A függönyért és a tartozékaiért, kü-
lön köszönetet mondunk a Madaras 
családnak!

A Gelencsér család a festék egy ré-
szével járult hozzá a csoportmunkához. 
Ősszel a csoportra további szépítés vár. 
A régi linóleum helyett új PVC burko-
latot kap majd a csoport, melyért előre 
is köszönetünket fejezzük ki Rubóczki 
Ivettnek.

A csoport szoba felújításához hozzájá-
rultak a szülők teremrendezéssel, és vil-
lanyszerelési munkálatokkal is (Frolyó 
Balázs, Csongrádi Attila, Hegedűsné 
Aradi Gabriella és fia Hegedűs Dénes).
Ezúton is szeretnénk megköszönni a fel-
ajánlásokat és a szülői segítséget.

Süni csoport nevében:
Kaszanyiné Révész Réka  

és Lakatos Gáborné

Ha nyári szünet, akkor balatoni táborozás… Simándy József Iskola

Középiskola
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ÔSZI TUJA- ÉS FENYÔVÁSÁR
Dísznövények, gyümölcsoltványok, 

cserjék, lombosfák,
sziklakerti örökzöldek, 

évelôk, sziklák, 
talajjavító anyagok, virágföldek.

Pályakezdő rendőrök ünnepélyes fogadása 
a Gödöllői Rendőrkapitányságon

Kistarcsára heten kerültek

A Gödöllői Rendőrkapitányság állományába 
2011. augusztus 1-i hatállyal 30 pályakezdő 
rendőr érkezett. Bozsó Zoltán r. dandártábor-
nok, a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetője 
ünnepélyes keretek között köszöntötte az I. 
évet sikeresen elvégző Rendészeti Szakkö-
zépiskolás próbaidős őrmestereket. 

Biztosította a fiatalokat a rendőrkapitány-
ság teljes személyi állománya nevében a se-
gítő, támogató hozzáállásról. A közvetlen 
kapcsolat kialakítása érdekében bemutatta 
a jelenlévő polgármester és alpolgármester 

urakat, a rendőrkapitányság osztályvezetőit.
A polgármesterek – köztük Solymosi Sándor Kistarcsa polgár-

mestere is – örömüket és köszönetüket fejezték ki a jelentős lét-
számbővítés kapcsán és biztosították az újonnan érkezett rend-
őröket az önkormányzatok segítőkészségéről.

A fiatal rendőrök a jövőben közterületi szolgálatot látnak el, egy 
hely – és személyismerettel rendelkező járőr mellett szerzik meg 
a rendőri hivatás színvonalas műveléséhez szükséges gyakorlati 
tapasztatokat.

Ebben az évben összesen 43 fővel növekedett a rendőrkapitány-
ság létszáma, melyből 19 fő került Gödöllő városába, Veresegyhá-
zára 6 fő, Aszódra 7 fő, Kistarcsára 7 fő, Pécelre 4 fő.

A Szlovák Önkormányzat 
tevékenysége

Május végén zarándoklatot szervezett a helyi Szlovák Ön-
kormányzat Sasvárra (Šaštín) és Máriavölgy (Marianka) te-
lepülésekre. A Sasvári zarándoklat egy régi hagyomány fel-
újítása, ugyanis egykor Kistarcsáról sokan jártak ide. Ezért 
határoztunk úgy, hogy nemzetiségre való tekintet nélkül 
támogatjuk a jelentkezőket. A csoport vezetője Rapai István 
volt, de elkísérte őket Lencse Balázs kerepesi kántor is, aki 
Mariankában magyar nyelvű litániát mondott. A bazilikában 
szlovák nyelvű misét hallgattak, majd a kántor úr magyarul 
olvasta fel az evangéliumot. A mise után a zarándokok tipi-
kus szlovák ebéden vettek részt, az előzetes szervezésnek 
köszönhetően. A Zachar atyával való jó kapcsolatot dícséri, 
hogy vendéglátóink mindkét meglátogatott zarándokhelyen 
magyar nyelvű prospektusokkal látták el a résztvevőket.  
A zarándoklat sikerét támasztja alá az is, hogy Sülysáp nyel-
vi és szervezési segítséget kért a Szlovák Önkormányzattól. 
Varga Lajos segédpüspök úr fülébe is eljutott a hír, aki azt 
kérte, hogy a következő évben ő is jöhessen a csoporttal.

Júniusban Kerepesre, a Nemzetközi Nemzetiségi Fesz-
tiválra kapott meghívást önkormányzatunk és a Pannónia 
Együttes Hagyományőrző csoportja.

Júliusban a Váci Vigalomba kaptunk meghívást, közösen 
az ecseri Szlovák Önkormányzattal és a „Zelený veniec” 
tánccsoporttal. 

Az augusztus bővelkedett programokban. Először 13-án 
Cinkotán vettünk részt a helyiek szervezésében az ebéddel 
egybekötött tanácskozáson, a környékbeli szlovák önkor-
mányzatok tagjaival együtt. Megbeszéltük az aktuális fel-
adatokat, felmerülő problémákat.

Már évek óta Magyarországon töltik el szabadságuk egy 
részét a testvértelepülés, Beluša képviselője František Salaj és 
felesége, valamint baráti társaságuk. Megvették ugyan a ma-
gyar nyelvkönyvet, és ízlelgették a magyar szavakat, de még 
idén is szükségük volt tolmácsra, így a Szlovák Önkormány-
zat elnöke is velük tartott. Gyomaendrőd volt a támaszpont, 
de meglátogatták Szarvast és Tótkomlóst is, ahol szlovák jel-
legű programokon vettek részt. 

Augusztus 21-én a Sári Napok keretében lépett fel a Ha-
gyományőrző Csoport a helyi szlovák önkormányzat és civil 
szervezetek meghívására.

Augusztus 27-én Lucfalvára látogat el a tánccsoport a „Lipa” 
Folklór Egyesülettel közösen. Természetesen a Hagyományőr-
ző Csoportot csak azért említjük tevékenységünkkel kapcso-
latban, mert sokszor kap felkérést más települések szlovák ön-
kormányzataitól, és mert a kistarcsai Szlovák Önkormányzat 
képviselői mindannyian tagjai az együttesnek. 

A közeljövőt érintő programjaink: 
Szeptember 16-án 18 órakor a Kulturális Hét keretében a 

Tótkomlósi Hagyományőrző Színjátszókör előadásában szlo-
vák nyelvű előadást láthatnak a Csigaházban.

Szeptember 17-én kerül megvalósításra a Görhönyfesztivál, 
és annak keretében a „Tulipán” Országos Szlovák Folklórta-
lálkozó.

Szabóné Tóth Katalin elnök

Bozsó Zoltán 
r. dandártábornok
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Segítség! Lefagy, újraindul, 
lassú a számítógépem!!!

Miért ne lenne 
az, amikor évek 
óta nem volt 
karbantartva? 
Tele van porral, 
szösszel, ami 
miatt a kompo-
nensek hűtése 
elégtelen.

Elmaradtak az alábbi szoftveres kar-
bantartások:
• A böngésző cache-ek ürítése
• A frissítési előzmények és a szükség-

telen rendszer-visszaállítási pontok 
törlése

• A tárolóeszközök állapot ellenőrzése
• A merevlemezek töredezettség-men-

tesítése (defregmentálása)
• Nincsenek telepítve a Windows frissí-

tések
• Több évesek a hardverkomponensek 

eszközmeghajtói
• 
A folytatás az interneten:  
http://surl.hu/segitseg 

KÖZELEG AZ 
ADÓBEFIZETÉSI HATÁRIDŐ

2011. szeptember 15. !

Tájékoztatjuk Tisztelt adózóinkat, hogy a 
gépjárműadó és a helyi iparűzési adó má-
sodik félévben esedékes összegének befize-
tési határideje 2011. szeptember 15.

A gépjárműadó befizetéséhez a csekket 
év elején minden adózó részére postáztuk, 
illetőleg új gépjármű vásárlása esetén év-
közben a határozattal kiküldtük. 

A helyi iparűzési adó befizetési kötele-
zettséget a bankszámlával rendelkező vál-
lalkozóknak átutalás útján kell teljesíteni-
ük, a bankszámlával nem rendelkezők az I. 
félév során értesítéssel kaptak csekket.

Amennyiben a befizetéshez csekk nem 
áll rendelkezésre, kérjük szíveskedjenek 
az adócsoport ügyintézője felé telefonon 
jelezni, illetőleg félfogadási időben a 
Polgármesteri Hivatalban kérni. Telefon-
szám: (28)-507-135, (28)-507-136

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a ha-
táridőn túli késedelmes fizetés késedelmi 
pótlék előírását, az adókötelezettség meg 
nem fizetése végrehajtási eljárás lefolytatá-
sát vonja maga után. 

Kérjük, hogy az Önkormányzat kitűzött 
céljainak megvalósítása, illetőleg a feladat-
ellátás finanszírozása érdekében az adótör-
vényekben előírt jogkövető magatartással 
tegyenek eleget adókötelezettségüknek.

Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Osztály Adócsoport

Mezei őrszolgálat létrehozása
Tisztelt Földhasználó, Földtulajdonos!

Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatalához több bejelentés érkezett, amely alapján fel-
mérést végzünk mezei őrszolgálat felállításáról. A mezőőr többek között megakadályoz-
ná Kistarcsa közigazgatási területéhez tartozó külterületeken a terménylopást, segítene 
az illegális hulladékkal fertőzött területek felderítésében, a kábelégetések megakadá-
lyozásában. A mezei őrszolgálat felállítása az önkormányzatnak nem kötelező feladata, 
fenntartásának költségeit a központi költségvetésből nyújtott támogatás, valamint az 
őrzött területen lévő termőföldek használói/tulajdonosai által fizetett mezőőri járulék 
fedezi. A mezei őrszolgálat működtetéséhez az önkormányzat évi 600.000,- Ft támoga-
tást igényelhet, az ezen felüli költségeket azonban mezőőri járulékból tervezi fedezni.

A mezőőri járulék éves összege várhatóan 3.000-3.800,- Ft/hektár lenne.
Kérjük, hogy a lenti kérdőív kitöltésével nyilatkozzon arról, hogy a mezei őrszolgá-

lat működtetésére a 
mezőőri hozzájáru-
lás kivetése esetén is 
igényt tart-e. Tájékoz-
tatjuk, hogy a vissza 
nem érkező kérdőívek 
esetén azt vélelmez-
zük, hogy a mezei 
őrszolgálat működé-
sére nem tart igényt. 
A mezei őrszolgálat 
létrehozása esetén a 
mezőőri hozzájáru-
lást minden földtu-
lajdonos köteles meg-
fizetni és meg nem 
fizetése esetén adók 
módjára behajtható.

Kérjük, a kérdőívet 
legkésőbb 2011. szept-
ember 30-án (pén-
teken) 12.00 óráig a 
Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálati iro-
dájában leadni szíves-
kedjen.

Polgármesteri Hivatal

A Tresco Építőipari Kft. július 4-én kezdte 
meg a felújítást és szeptember 12-én vé-
gez a 37 millió forintba kerülő munkával. 

Ezért a pénzért lecserélték a teljes tetőt, 
teljesen felújítják a település művelődési 
intézményének külső vakolatát, 10 cm-es 

hőszigetelést kap az épület, kicserélik a 
nyílászárókat, a csatornát, felújítják a te-
raszt, kicserélik a kazánt, a radiátorokat 
és teljesen felújítják a színpadot. Szeptem-
ber 18-án délután a várossá avatás emlé-
kére tervezett ünnepséget  már itt bonyo-
lítják le.

NYILATKOZAT

Alulírott  …………………………………  (név) 
…................………………………………….…
……………………………………….  (lakcím) 
nyilatkozom,  hogy  a  használatomban,  illetve 
tulajdonomban álló földterület ………… hektár.

A mezei  őrszolgálat  működtetését  –  mezőőri 
hozzájárulás bevezetése esetén is – 

Igénylem/Nem igénylem
(Választását kérjük aláhúzással jelölje)

Dátum:  ...........................  Aláírás..........................

✂

✂

A hőszigetelő vakolat és az új tető már elkészült

Szeptember első felében átadják 
a megújult Csigaházat

Felújítják a színpadot is



Augusztus 20-án egy szent férfit állít elénk az anyaszentegy-
ház. Szent István király korának legnagyobb államférfija, aki 
egyúttal apostol és szent is volt. 
A magyar szentek közül – Szent Margit kivételével – egy sem 
vonult vissza, hanem valamennyien a világban maradtak, ott 
éltek és szentek lettek. Szent Erzsébet férjének hűséges hitve-
se, bölcsőt ringatva, betegeket ápolva lett szent. Szent László 
király tovább építette a hazát, megvédte és így lett szent. Szent 
István királyt dicsérjük, mint a haza, mint az egyház, és mint 
az Isten emberét. 
Szent István királyt dicsérjük, mint a haza emberét.
Hazát, házat adott a kalandozó magyaroknak. A kalandozások 
alkalmával elszenvedett súlyos vereségek után világosan látta, 
szakítani kell ezzel az életformával. Megértette az Árpád nem-
zettség nehéz helyzetét, tehertételét. Erős volt benne az a gon-
dolat, mely a megmaradás érdekét állította előre. Új alapokra 
épít. Ő ország építő király, a nép atyja, vezetője. Elődei, az ural-
kodó fejedelmek, idegenekkel harcoltak. Szent István király 
azonban vérének egy részével, ellene forduló rokonaival har-
colt. A népét szerető király tudatosan vállalta ezt a feladatot, 
mert a haza embere volt. Hazát és házat adott a vándorláshoz, 
hódításhoz, rabláshoz szokott szilaj népének. 
Szent István királyt dicsérjük, mint az egyház emberét. 
Elődeinél jobban látott, világosan látta a jövő útját. Az új hazá-
ban való megmaradáshoz új életforma kell. Tanítókat hozatott, 
akik nemcsak tudományt adtak, hanem új életformára is vezet-
tek. A vallásos tudományt is elhintették a nép között. A király 
apostolkodott, hittérítő munkát vállalt. Világosan hitte és lát-
ta a fennmaradás lehetőségét. Csak a kereszténység a járható 
egyetlen út. Templomokat építtetett. Tíz püspökséget alapít és 
Pannonhalmát. Így az ország alapítása mellett az egyház alapí-
tás nem könnyű feladatát is vállalta. Az apostoli király az egy-
ház hű embere volt. 

Szent István királyt dicsérjük, mint az Isten emberét. 
Istenben hívő ember, akiben a vallásos élet szépsége volt. Az 
élethez való hozzáállása a vallásos meggyőződéséből fakadt. 
Tanított, bátorított, intett a vallásos életre, és életének bemuta-
tásával ezt meg is erősítette. Jól egyesítette magában a kemény, 
a férfias magatartást a szelídséggel, a türelemmel, és a megbo-
csátással. Az Istenbe vetett mélységes hite akkor mutatkozott 
meg leginkább, amikor családját egymásután érték a tragikus 
sorscsapások. Úgy látta, hogy életműve is összeomlik, amiért 
harcolt, küzdött. Ekkor mutatkozik meg leginkább, hogy ő Is-
ten embere. Istenbe vetett hite lendítette át a reménytelenség 
pontjain. A haza, az ország nem dőlt össze a viharos történel-
me folyamán, mert Szent István király, az Isten embere szikla 
alapra építette. 
Mi magyarok feltekintünk rá, mint eszményképre, mint útjel-
zőre. Hadvezér tekintetével, és biztos kézzel vezette népét. Jobb 
kezével sok jót tett. Ezt a jobb kezet a Jóisten megőrizte évezre-
den keresztül. Azt a jobb kezet, mely a pogány Koppány ellen 
kardot fogatott, de szegények, árvák szeméből könnyeket tö-
rölt. Azt a jobbot, mely templomokat, kolostorokat épített, és a 
vérrel áztatott magyar földbe a kard mellé odatűzte az apostoli 
keresztet. Ez a kereszt adott hitet, erőt a magyarságnak. 
A magyarság nagy ünnepén ezzel az imával fordulunk szent 
István királyunkhoz: 

„Ó dicsőséges Szent Jobb kéz,
Melyet magyar óhajtva néz. 
Drága kincse népünknek,
Nagy öröme szívünknek. 
Drága Szent Jobb maradj nálunk,
Utat mutass, merre járjunk.”

Somlai József ny. plébános

 Katolikus A haza, az egyház és az Isten embere

Jézus útban van Cézárea Filippi felé. Tanítványai körében megy 
ebbe a városba, mely az utolsó, zsidók által  lakott település 
volt.  Mintha közvéleménykutatást végezne, kérdezi meg: kinek 
mondják őt az emberek? A válaszok elhangzása után – Illés, Je-
remiás próféta, Keresztelő János-  Jézus tanítványainak véleke-
désére kíváncsi: Ők, akik vele vannak, követik őt, vajon kinek 
tartják Jézust?

Ekkor hangzik el Péter magasztos hitvallása: „Te vagy a 
Krisztus, az élő Isten Fia!” Pontos, gyönyörű megfogalmazása 
annak, hogy kicsoda Jézus. Érthetetlen, hogy nem sokkal ez-
után miért mondja Jézus ugyanennek a Péternek: „Távozz tő-
lem, Sátán, botránkoztatsz engem, mert nem az Isten szerint 
gondolkozol, hanem az emberek szerint!”

A magyarázatot a közben elhangozottak alapján kapjuk meg: 
Jézus ugyanis ismét kijelenti, hogy szenvedések, sőt halál vár 
nem sok idő múlva rá: Vagyis megváltói küldetéséről, a golgo-
tai kereszt áldozatáról ad ismét jelzést tanítványainak, mint 
küldetése végcéljáról. Péter azonban ezt hallva szinte felkiált: 
„Uram, ez nem történhet meg veled!”

Nos, ez az, amire Jézus olyen kemény szavakkal válaszolt, 
hogy a Sátán kísértését említi. Mert Urunk meghallotta Péter 
szavaiból, hogy a tanítvány nem hiszi ezt el, és nem is akarja 
elfogadni! Pedig az imént tett gyönyörű hitvallást  arról, hogy 
Jézus a Krisztus, aki az Isten Felkentje! 

Jézus átlátja, hogy Péter szavai és valóságos hite között mi-
lyen nagy a különbség. Ahogyan mi is nagyon sok mindent 
megtanultunk Jézusról a hitoktatás során, a Bibliából és az Ige 

hallgatása során. Meg tudunk felelni kérdésekre, „fel tudjuk 
mondani a leckét” Jézusról. Szívesen mondja el róla minden 
hívő ember, hogy Ő a nagy Tanító, akinek igazságai minden 
korban érvényesek. Vagy szívesen kiált hozzá bajában, betegsé-
gében mindenki, hogy az Áldott Orvos gyógyítsa meg. El tud-
juk mondani, hogy Jézus előtt nincsen lehetetlen, hiszen csodái 
mind-mind jeladások az isteni hatalmáról. 

De hogy Jézus a Megváltó? Az Üdvözítő? Ennek megvallásá-
hoz őszinte alázat és hit szükséges! Önmagunk bűnös voltának 
és megváltásra-szorultságának ismerete, az üdvösség hite és 
komolyan vétele!

Nos, amikor Jézus kihallja Péter szavaiból a hit bizonyta-
lanságát, tulajdonképpen a Sátán kísértését veszi észre benne, 
mely vissza akarja Őt tartani a megváltás elvégzésétől. Legyen 
Jézus egy nagy tanító, nagy próféta, csodatévő orvos – de ne 
legyen Megváltó és Üdvözítő!

Péter ekkor még nem értette igazán: kicsoda Jézus. Húsvét 
után látta csak meg igazán, amikor  a Mester hatalmasan és 
dicsőségesen feltámadott és megmutatta Péternek is, hogy Ő él!

Kicsoda neked Jézus? Jézus emberi vonásai helyett (tanító, 
gyógyító, próféta) hiszed-e, hogy Ő a Megváltó, aki önmagát 
adta érted?

Legyen imádságunk: „Úr Jézus,növeld a hitemet, hogy Téged 
Uramnak és Megváltómnak tudjalak vallani!”

Riskóné Fazekas Márta
lelkész

 Református „Kinek mondotok engem?” Máté evangéliuma 16, 15-16

hitélet kistArcsAi hírAdó12
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…alaptól a tetőig

Minden, ami építőanyag…

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

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

hasított tüziFa FolyaMatosan Kapható!

Idén is folytatódik a kölyök aikidó Kistarcsán!
Edzések:  hétfő         16.40 – 17.40
  csütörtök  16.40 – 17.40  
   (Első edzés 2011.09.01.) 

 6-14 évesek részére, kezdőknek is 
folyamatos csatlakozással

 Helyszín:   Kistarcsa Civil-ház, 
2143 Kistarcsa, Széchenyi út 33.

 Információ:   Karches Károly +36-70-9300-637 
www.keiko.hu 
kkarches@freemail.hu
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R.H.Dental 
Fogorvosi rendelôk 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.

Akciós áron cirkon hidak és implantációk!
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

HOMLOKZATI 
HŐSZIGETELÉS

BAG, Petőfi tér 14. Tel.: 06-30 625 6560

KISTARCSA, Nagytarcsai út 6. Tel.: 06-70 945 5757

BUDAPEST, XVI. Rákosi út 116. Tel.: 06-70 361 5896

AKCIÓ!
10 cm vastag  

komplett rendszer

br. 1910 Ft/m²

ÖKOHITEL LEHETŐSÉG!
BANKKÁRTYÁS FIZETÉS!

www.hosziget.hu www.hoszigeteles.eu
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Mistique stone investMent group
Minôségi gránit síremlékek

széles választéka kedvezô áron.
Dupla gránit síremlékek már bruttó 350.000.-Ft-tól.
Egyszemélyes gránit síremlékek már bruttó 250.000.-Ft-tól.

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

Telefon: +36 30 431 58 58  
és +36 70 601 41 00, +36 70 601-4186

Fax: +36 70 900 80 33
E-mail: mystiquestone@gmail.com

www.granitsirko.hu
Nyitvatartási idô:

Hétfôtôl - péntekig: 08:00-17:00
Szombaton: 08:00-13:00

Vasárnap és ünnepnapokon: zárva

Kerítés fedlapok, konyhapultok készítése, mûkô síremlékek felújítása, 
sírkôbontás, betûvésés, lézergravírozás, porcelán fénykép készítése

2144 Kerepes, Szabadság út 
HÉV állomás mellett 

2213 Monorierdô, Barátság u. 
0262/13. hrsz. 

2700 Cegléd, Puskaporos u. 36. 

aKÁCFa 
iDŐsEK 

GonDozóhÁza!
Egyszeri belépési díj nincs!

Beköltözés szombaton és 
vasárnap is lehetséges!

teljes körű gondoskodás!
24 órás nővéri és rendszeres háziorvosi felügyelet!

Napi ötszöri étkezés, diéta biztosítással.
GYÓGYSZERREL ÉS GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖKKEL VALÓ ELLÁTÁS.

Telefon: (06-28) 464-461, (06-20) 570-1520
DÁNY, 095/27 a benzinkút mellett

www.idosekhaza.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai  
Regionális Fejlesztési  Alap társ�nanszírozásával valósul meg.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai  
Regionális Fejlesztési  Alap társ�nanszírozásával valósul meg.

„Papírüzem, raktárépület és iroda építés a 
PEPPY-TRADE Kft. kistarcsai telephelyén”

2011 május hónappal az Európai Unió és az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával elindult a telephelyfej-
lesztés a Peppy-Trade Kft.-nél.

A jelenlegi telephelyünk már nagyon rossz állapotban van, ahol 
korábban mezőgazdasági tevékenységet folytattak, ezért nem 
illeszkedik teljes körűen az ipari tevékenységünkhöz.
Telephelyfejlesztésünkkel szeretnénk megfelelő helyet bizto-
sítani korszerű gyártógépeink számára, megteremteni a haté-
konyabb munkavégzés feltételeit, jobb munkakörülményeket 
biztosítani munkavállalóink számára. A megfelelő működés 
érdekében biztosítani kell a korszerű adminisztrációs hátteret 
is ezért elengedhetetlen az új irodák kialakítása, hogy kulturál-
tabb környezetben folyhasson vállalatunknál a mindennapi iro-
dai munka is.
Projektünk keretében egy olyan épületet építünk amelyben le-
hetőség nyílik majd újabb gépek elhelyezése is, amelyek révén 
tovább nő termelékenységünk.
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PostaNyugdíjProgram
Napjainkban egyre 
hangsúlyosabbá válik 
az öngondoskodás, kü-
lönös tekintettel idős-
korunk anyagi biztonsá-
gának megteremtésére. 
Ennek okai a demográ-
fiai változások és az át-
lagéletkor emelkedése.

•	Rugalmasan	módosítható	díjfizetéssel*
•		Díjátvállalás	munkanélkülivé	válás	esetén	kiegészítő	
biztosítás	választható

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

Erre jelent megoldást a PostaNyugdíj Program, 
hiszen ezzel az élethelyzetekhez rugalmasan al-
kalmazkodó megtakarítási lehetőséggel, hosz-
szútávon készülhetünk fel nyugdíjas éveink 
anyagi finanszírozására. 

A	PostaNyugdíj	Program	Stabil	(kód-
szám:	23023)	folyamatos	díjas	élet-
biztosítás	rendkívüli	díjára	vonatkozó	
garantált,	évesített	nettó	hozama	
2011.	július	1.	és	2011.	szeptember	
30.	között:	5,26%.

Részletes 
felvilágosítás:

2143 Kistarcsa 
Iskola u. 6. 

06-28/470-841


