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A nap 
„fogópálinkával” 
indult

Bőséges 
volt a 
kínálat

A színpad 
közelében voltak 
a pecsenyesütők
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Kéri János: Nőnapi köszöntő 

Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A nőkről, kiknek
Életünk köszönhetjük.

Ki mindent
Megtesz értünk, a nő,
Dajkál, ápol,
És felnevel ő.

Hálánk szálljon
Lányra, anyára,
Ki a családot
Összetartja.

Szépséges nők,
ó asszonyok,
Kívánunk boldog,
Víg nőnapot.

Az Ifjúság téren lebontottak 
egy romos épületet

Valamikor lakások és egy kocsma üze-
melt a házban, majd egy ideig a csecse-
mővizet lehetett itt átvenni. Körülbelül 
még egy évtizeddel ezelőtt szociális 
bérlakásként is funkcionált, több csa-
lád is lakott a társasházban, de a rossz 
műszaki állapota miatt teljesen elnépte-
lenedett. Az omladozó épületet hajlék-
talanok is lakták, majd gyorsan növő 
akácfák vertek gyökeret a ház közepén. 
Kistarcsa főterének „csúfságát” a tulaj-
donviszonyok rendezetlensége miatt 
nem lehetett felújítani és nem lehetett 
lebontani sem. Az önkormányzatnak 
is volt benne tulajdonrésze. Végül – az 
önkormányzat több éves erőfeszítését 
siker koronázta, tavaly év végén sike-
rült a tulajdonosoknak megállapodni 
az ingatlan eladásáról. Az új tulajdonos 
a bontás mellett döntött. A Helyi Építé-
si Szabályzat szerint ezen a telken üzlet 
vagy társasház építhető.

A Pannónia ünnepi gálaműsora a Kőbányai Kulturális Központban
Február 8-án új időpontban és új helyszínen, Kőbányán a Kőrösi Csoma Sándor Kultu-
rális Központban rendezte meg a Pannónia Néptáncegyüttes ünnepi műsorát. „Farsangi 
vigasságok” címen most is nagyszabású – közel két órás – programot mutattak be a tán-
cosok. A teltházas rendezvényt Dr. Czelleng Arnold a Pannónia elnöke nyitotta meg, aki 
elöljáróban felolvasta a külföldön tartózkodó Solymosi Sándor polgármester üzenetét. Az 
elnök külön gratulált az Ifjúsági csoportnak, akik a XVIII. magyar kultúra napja gálán 
vehették át a Falvak Kultúrájáért Alapítvány és 
a Magyarország Felfedezői Szövetsége Örök-
ség serlegét. Ezt az elismerést (összesen három 
csoport) azok az ifjúsági csoportok kaphatták, 
akik huzamos időn keresztül, kiemelkedően 
ápolták a magyar és az egyetemes kultúrát. 
A gálán együtt ünnepelt a Pannónia Néptánc-
együttes apraja-nagyja, összesen több mint 160 
táncos. (következő újságban részletesen beszá-
molunk a rendezvényről)

Ez az 
épület a 
Széchenyi 
utca - 
Ifjúság tér 
sarkán állt

A gyerekcsoport a színpadon
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Városi Művelődési- Sportközpont és Könyvtár programja
Csigaház

 március 01. Törpe börze 9-12 óráig
 március 06.  Író-olvasó találkozó Bán Mórral 
 március 09. Baba börze 9-13 óráig
 március 15. Ünnepi emlékműsor
 március 22.  Szlovák színházi előadás  

17-21 óráig
Civil-ház

 Állandó programok:
Négy Muskétás Táncegyesület  hétfő: 15.00-16.00 és 18-19 óráig, 

szerda: 15.00-17.00 
Harmónia Táncklub hétfő: 16.30-17.30
Aikido kedd: 16.30-17.30 és csütörtök: 16.40-17.40
Salsa táncoktatás kedd: 18.00-21.00
Pannónia Néptáncegyüttes Pöttöm csoport  
szerda: 17.30-19.00 és 20.00-22.00
Deáktanya csütörtök: 19.00-21.00
Kerekítő Babaklub kedd: 10.00-11.00
Ingyenes jogsegélyszolgálat: 03.05. és 03.19. 10-14 órakor
A foglalkozásokat tartja: Bernát Ottilia:  
www.kerekito.hu, tel: +36 70/321 7850

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

2014. március 6. Lengyel László: Fokgazdálkodás
2014. március 13. Nándori Gergely: A megtorlás és az ellenállás időszaka
2014. március 20. Kiss Csilla: Látássérültként élni
2014. március 27. Páczai Tamás: Vámbéry Ármin nyomában
Deáktanya előadásait a Civil-ház (Széchenyi út 33.) termében tartják. A klubestek ideje: csütörtökön este 
7-10  óráig.  A Deáktanya  ismeretterjesztő  előadásai  nyitottak,  azokat  bárki  térítésmentesen  látogathatja. 
 KIKE

Deáktanya programjai

Közvi lágítással kapcsolatos 
lakossági hibabejelentés

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
jobb és gyorsabb ellátás érdekében, a köz-
világítással kapcsolatos hibabejelentését a 
https://kozvilhiba.hu/hibabejelentes web-
oldalon vagy a 06-30-685-9865 telefonszá-
mon tehetik meg.

A hibával kapcsolatos bejelentés rögzítéséhez feltétlenül szük-
séges a hiba helyén az utca és házszám ismerete, továbbá a hiba 
darabszámának megadása. A lámpatestek karbantartását és javí-
tását a Juko Kft. (2112 Veresegyház, Lévai u. 46.) végzi, és nem az 
ELMŰ-ÉMÁSZ társaságcsoport.

A karbantartási szerződésben vállalt hibaelhárítási idők:
- Nagy forgalmú csomópont, kijelölt gyalogátkelőhely: 48 óra 
- Országos közutak átkelési szakaszain egyedi hibák: 3 nap 
- Egyéb helyeken fellépő egyedi hibák: 10 nap

Pályázati felhívás
Kistarcsa Város Önkormányzata pályázatot 
hirdet az 1-3 éves korú gyermekek családi 

napköziben történő ellátására

Az önkormányzat 2014. április 1. napjától 2015. március 31. napjáig 
terjedő időszakra ellátási szerződést kíván kötni 1-3 éves korú, 
kistarcsai lakóhelyű gyermekek családi napköziben történő ellátására, 
maximum 36 férőhelyre, 8.000.000,- Ft keretösszeg erejéig. 
- Azok pályázhatnak, akik családi napközi üzemeltetését végzik 
Kistarcsa településen jogerős működési engedéllyel.

A pályázatnak tartalmaznia kell: 
- a családi napközi működési helyét, 
- hány férőhelyre vállalja az ellátást, 
- a pályázat benyújtásakor mennyi az ellátott kistarcsai lakóhelyű 
gyermekek száma.
A pályázathoz csatolni kell: 
- a családi napközi jogerős működési engedélyét - fénymásolatban. 
Amennyiben a meghirdetett férőhelyeknél több férőhelyre érkezik 
érvényes pályázat, úgy a pályázók maximális férőhelyének 60-80%-
ára köt ellátási szerződést az Önkormányzat. 
A pályázatokat 2014. március 11. napjáig 16.00 óráig zárt borítékban 
- családi napközi pályázat- jeligével ellátva, Kistarcsa Város önkor-
mányzat polgármesterének címezve: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 
szám alá lehet személyesen vagy postai úton benyújtani, úgy hogy az a 
jelzett időpontig megérkezzen. 
További információ kérhető a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodá-
ján (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.), illetve telefonon a (28)-507-
149-es telefonszámon.

Kistarcsa Város Önkormányzata
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MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE
KITŰZTE AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK 

2014. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A SZAVAZÁS NAPJA:

2014. ÁPRILIS 6.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

NÉVJEGYZÉK

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok 
automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe.

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt 
felvételükről értesítőt kapnak. 

A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatalban) tekinthető meg.

AJÁNLÁS

A választókerületben választójoggal rendelkező választópolgár
2014. március 3-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet.

A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges. 
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

SZAVAZÁS

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat.

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár 
belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, 

külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.

Átjelentkezést 2014. április 4-én 16.00 óráig, 
a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2014. március 29-én 16.00 óráig 

lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, 
illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától.

Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet.
Az országgyűlési választáson nemzetiségiként regisztrált választópolgár 

pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat.

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

Nemzeti Választási Iroda

HIRDETMÉNY

KSH tájékoztató lakossági adatgyűjtésről 
A Központi Statisztikai Hivatal Kistarcsán 2014-ben egy orszá-
gos felmérés keretében a KSH elnöke által engedélyezett önkén-
tes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelmérést végez. 
Az adatfelvételek Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 
(OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve, időszaka:
1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei 2014. 01-12. 
1942 A lakosság utazási szokásai 2014. 01. 04- 07. 10. 

A munkaerő-felmérésnél az adatgyűjtés célja a foglalkoztatott-
ság és a munkanélküliség folyamatos megfigyelése, ezek jellem-
zőinek, valamint a lakosság utazási szokásainak feltérképezése. 
Az adatfelvételt 2014. december 31-ig a Statek Kft. igazolvánnyal 
ellátott összeírói végzik. A háztartások véletlen mintavétellel 
kerülnek kiválasztásra az ország különböző településein. Az 
adatfelvételek kizárólag statisztikai célból történnek. Az egyedi 
adatokat bizalmasan kezelik, azok mások számára nem hozzá-
férhetőek. Egy felkért háztartást hat egymást követő negyedév-
ben keresik meg az összeírók. Az adatfelvételben való részvétel 
önkéntes. A lakosság részére munkanapokon 8.00 és 16.30 kö-
zött a 06-1-345-6676 telefonszámon adnak további felvilágosítást. 
Az adatgyűjtés módszertanáról a www.ksh.hu internetes olda-
lon lehet tájékozódni.

Központi Statisztikai Hivatal

Kutyapiszok 
a közterületen – 

a gazda tegyen ellene!
Több észrevétel, bejelentés is érkezett 
már a Polgármesteri Hivatalba. A la-
kosok, elsősorban a társasházakban, 

vagy azok környékén élők a lépten-nyomon felbukkanó kutya-
piszokra panaszkodtak.

Kedves Kutyatartók! Arra kérjük Önöket, mint az ebek felelős 
gazdáját, hogy a kutyus sétáltatása közben keletkező kutyapi-
szok eltakarításáról gondoskodjanak, ügyeljenek a közterület 
tisztaságára és az élhető környezet fenntartására.

Egyúttal arra is felhívjuk a figyelmet, hogy a hatályos sza-
bálysértésekről szóló törvény értelmében, aki a felügyelete 
alatt lévő állat által közterületen, a közforgalom céljait szolgá-
ló épületben, vagy közforgalmú közlekedési eszközön okozott 
szennyezés megszüntetéséről nem gondoskodik, szabálysértést 
követ el, amely pénzbírsággal sújtható. Ezen szabálysértés miatt 
a közterület-felügyelő - tettenérés esetén - helyszíni bírságot is 
kiszabhat.

Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda

Ingyenes jogi tanácsadás a Civi l-házban
Rendszeres ingyenes jogi tanácsadást szervez az 
önkormányzat a Civil-házban (Kistarcsa, Szé-
chenyi u.33.), ahol jogi segítséget kérhet jogá-
szunktól. 

A rendszeresen megtartandó jogi tanácsadáson 
szakemberünk legközelebb március 5-én és márci-
us 19-én 10-től 14 óráig várja az érdeklődőket. Ezt 
követően minden második héten tartanak fogadó-
órát a Civil-házban ugyanabban az időben.

Jogi segítségnyújtás az alábbi jogkörökben lehet 
igénybe venni:

• munkajog
• társadalombiztosítás
• társasági jog
• közigazgatási jog,
• családi jog, pénzügyi- és adó jog

A Fenyvesliget Egyesület 
farsangi bált rendezett

A Fenyvesliget Egye-
sület farsangi bált 
rendezett február 
22-én. A bálba kizá-
rólag jelmezben lehe-
tett megjelenni, amit 
mindenki be is tar-
tott. Kicsik és nagyok 
egyaránt részt vehet-

tek ezen a jó hangulatú rendezvényen. A bál batyus 
jellegű volt, vagyis azt ettek és ittak a vendégek, 
amit a résztvevők készítettek és hoztak magukkal. 
A jelmezes bemutató után egy nagyszerű karaoke 
parti vette kezdetét, ami késő estig tartott. Jövőre 
újra megrendezzük saját farsangi bálunkat.

Vass Ferenc
Fenyvesliget Egyesület
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Február 15-én szombaton a szavazást megelőző 50. napon kezdő-
dött az országgyűlési képviselő-választás hivatalos kampánya az 
új választási eljárási törvény értelmében, ekkortól léptek életbe 
a kampányra vonatkozó új szabályok is. A törvény szerint kam-
pánytevékenység minden olyan tevékenység, amely alkalmas a 
választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, kam-
pányeszköz pedig például a plakát, a választók közvetlen meg-
keresése, a politikai reklám és politikai hirdetés, valamint a vá-
lasztási gyűlés. Nem minősül viszont választási kampánynak a 
választási szervek tevékenysége és az állampolgárok közötti sze-
mélyes kommunikáció. A választási kampány végéig a jelölőszer-
vezetek és a jelöltek engedély nélkül készíthetnek plakátot, de a 
plakátokon és a szórólapokon is fel kell tüntetni, hogy ki készítette 
a hirdetményt. Képviselő-jelölteket ajánlani február 17-től már-
cius 3-ig lehet. A képviselő-testületnek március 17-ig kell a szava-
zatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban a pótta-
gokat megválasztani. (ez a február 19-én megtörtént szerk.) Az ajánlás 
intézményében nagy változást hozott az új szabályozás: ajánlócé-
dulák helyett már íveken ajánlhatnak képviselő-jelölteket 
a választópolgárok, és egy választópolgár 
több jelöltet is támogathat. A választó-
polgárok gyakorlatilag „képviselőjelölt-je-
lölteket” ajánlhatnak, hiszen csak akkor 
lesz valakiből hivatalos jelölt, ha sikerül 
összegyűjtenie 500 érvényes ajánlást, 
és az illetékes választási bizottság nyil-
vántartásba is veszi. Az NVB szerint az 
ajánlás érvényességének és hitelességének 
elengedhetetlen feltétele a saját kezű aláírás, a 
többi adatot az ajánló választópolgár jelenlétében m á s 
is rávezetheti az ajánlóívre. A Nemzeti Választási Iroda névre szó-
ló küldeményében az országgyűlési választás kitűzéséről, és arról 
tájékoztatja a választópolgárokat, hogy szerepelnek a névjegyzék-
ben. Az április 6-i országgyűlési választás több mint nyolcmillió 
választópolgárt érint. 

Az értesítők nyomtatása a február 7-i névjegyzéki állapotnak 
megfelelően kezdődött el, azok kiküldésével az NVI a Magyar Pos-
tát bízta meg. A 8,1 millió választópolgárnak legkésőbb február 
17-ig postázták az értesítőt a lakcímükre arról, hogy szerepelnek a 
névjegyzékben. Ha valaki ezt nem kapta meg, akkor a jegyzőnél (a 
helyi választási iroda vezetőjénél) jelezheti, aki ekkor új értesítőt állít 
ki. Az értesítő a választópolgár személyes adatai közül csak az érin-
tett nevét, születési nevét, születési idejét és a lakcímét tartalmazza. 
A korábbi évektől eltérően az értesítő nem tartalmazza a választó-
polgár személyi azonosítóját, a visszaélések elkerülése érdekében. 

Kistarcsa a gödöllői székhelyű 6. számú országgyűlési egyéni 
választókerületbe tartozik. Kistarcsán a szavazókörök terüle-
ti kijelölésében egyes helyeken változás történt. Kijelölésük az 
alábbiak szerint alakult:

1. sz. szavazókör: Városi Óvoda (Kistarcsa, Eperjesi út 1.)
Alig utca, Árpád utca, Aulich Lajos utca, Bagolyvár út, Berkenye 

utca, Bethlen Gábor utca, Bocskai utca, Boróka út, Borostyán utca, 
Dobó Katica köz, Fenyves út,Galagonya utca, Illés Bálint tér, Jó-
kai utca, Kamilla utca, Kántor utca, Kinizsi utca, Komáromi utca, 
Mirtusz utca, Nyíltárok út, Raktár körút, Rozmaring utca, Sárkány 
utca, Semmelweis tér, Sport utca, Szigetvári utca, Temesvári utca, 
Uzsoki utca, Váci Mihály utca, Vadrózsa utca, Veres Péter utca, 
Zsálya utca

2. sz. szavazókör: Városi Óvoda (Kistarcsa, Eperjesi út 1.) 
Aradi utca 1-22., Eperjesi út, Iglói utca 1-12., Késmárki utca, Má-

ria utca, Síp utca, Szabadság út
3. sz. szavazókör: Simándy József Általános Iskola (Kistarcsa, 

Ifjúság tér 3.)
Andrássy utca, Aradi utca 23-60., Fasor utca, Füleki utca, 

Grassalkovich utca, Holló utca, Ifjúság tér, Iglói utca 13-34., Kos-
suth Lajos utca, Magyar utca, Malom utca, Mezsgye utca, Nagy-
tarcsai utca, Ősz utca, Petőfi utca, Pozsonyi köz, Pozsonyi utca, Rét 
utca, Rigómező utca, Rózsa utca, Rozsnyói út, Sólyom út, Széche-
nyi utca, Új utca, Vágóhíd

4. sz. szavazókör: Simándy József Általános Iskola (Kistarcsa, 
Ifjúság tér 3.)

Bartók Béla utca, Dózsa György utca, Fonó utca, Kápolna utca, 
Kölcsey Ferenc utca, Munkácsy Mihály utca, Telep utca, Tó utca, 
Tűzoltó utca, Vereckei utca, Völgy utca

5. sz. szavazókör: Művelődési Ház „Csigaház” (Kistarcsa, 
Deák F. u. 1.)

Állomás, Bellus József utca, Bem utca, 
Brassói utca, Csömöri utca, Diófa utca 26-
46., Diófa utca 35-53., Dr. Tibold József 
utca, Határ út, Heltai Jenő utca, Hunyadi 

utca, Huszka Mihály utca, Kassai utca, Király 
Andor utca, Kolozsvári utca, Liliom utca 36-50., 

Liliom utca 45-65., Lőcsei utca, Megyeri Margit 
utca, Simándi József utca, Thököly út
6. sz. szavazókör: Simándy József Általános Isko-

la (Kistarcsa, Ifjúság tér 3.)
Arany János utca, Attila utca, Baross Gábor utca, Batthyá-

ny utca, Bercsényi utca, Deák Ferenc utca, Harangvirág utca 18-44., 
Honvéd utca, Iskola utca, Rákóczi körút, Táncsics utca, Toldi Mik-
lós út 1-16. folyamatos, Zrínyi utca

7. sz. szavazókör: Simándy József Általános Iskola (Kistarcsa, 
Ifjúság tér 3.)

Árpád vezér utca, Béla utca, Berényi utca, Déryné utca, Diófa 
utca 1-33. páratlan, Diófa utca 2-24. páros, Harangvirág utca 1-17/
A. folyamatos, Ibolya utca, Kőrösi Csoma Sándor utca, Liget utca, 
Liliom utca 1-43. páratlan, Liliom utca 2-34. páros, Nyírfa utca, 
Óvoda utca, Terézia major, Terézia utca, Toldi Miklós út 17-28. fo-
lyamatos, Tulipán köz, Tulipán utca, Ungvári utca, Vasút utca

8. sz. szavazókör: Simándy József Általános Iskola (Kistarcsa, 
Ifjúság tér 3.)

Akácvirág utca, Balassi Bálint utca, Balczó István utca, Báthory 
utca, Burillák Mihály utca, Csallóköz utca, Damjanich utca, Fitos 
Sándor utca, Gárdonyi Géza út, Homok dűlő, Mikes Kelemen utca, 
Mikszáth utca, Móra Ferenc utca, Móricz Zsigmond utca, Sheda 
Ferenc utca, Szent László utca

A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok a 2. 
számú szavazókörben szavazhatnak.

Eladó ingatlanok
Kistarcsán - Zsófialiget városrészen, 675 m²-es (25 
x 27 m) telken, HÉV állomástól 2 percnyire, köz-
ponthoz közeli fekvésű saroktelek, bontásra ítélt 
házzal, összközművel, fúrt kúttal, körbekerítve 
131212/1 Irányára: 12 millió Ft, tel.: 06-70-631-0291
Kistarcsán a Harmónia lakóparkban, 2. emeleti 49 m²-
es, másfél szobás, erkélyes lakás eladó. Ára 11,2 millió 
Ft, tel.: 06-70-631-0291

Kistarcsán, több belterületi összközműves építési 
telek, 720 - 850 m² között, a faluban aszfaltút mel-
let, valamint új parcellákban. Ára : 9 - 12,5 millió Ft 
között, tel.: 06-70-314-1847
Szolgáltatás
Energetikai tanúsítás gyorsan, olcsón, szak-
szerűen. Megtakarítás megtervezése, műszaki 
vezetés, építőmérnök 20- 58-36-835
Termelői méz kapható! Kistarcsa, Holló u. 19. Tel: 
06-30-869-5261

 APRÓHIRDETÉS

Választási tudnivalók
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DUGULÁS- 
ELHÁRÍTÁS 

falbontás nélkül. 
Víz, gáz, központifűtés szerelés. Ázások, 

csőtörések megszüntetése. WC-k, mosdók, 
tartályok cseréje.

Telefon: 06-1-402-43-30, 
mobil: 06-20-491-50-89

A 2014. február 19-én megtartott képvi-
selő-testületi ülésen a következő közér-
dekű döntések születtek.

Első ízben adták ki az év rendőre és az év 
polgárőre címet

Az év rend-
őre címet 
Papp Zoltán 
zászlós kap-
ta, aki ki-
emelkedő és 
példamutató 
járőr munká-
jáért vehette 
át az elisme-
rést. Az év 
p o l g á r ő r e 
2013-ban Ja-
kab Kriszti-

án polgárőr 
lett, aki több mint tíz éve végez önfeláldo-
zó és elhivatott bűnmegelőzési társadalmi 
munkát Kistarcsa lakosságáért. A díjazot-
tak személyére a  szakmai ajánlásokat a 
bűnüldöző szervek vezetői tették. Ezeket  
a javaslatokat támogatták a képviselők. 
Elfogadták a 2014-es költségvetési rende-
letet, az állami támogatás 18%-kal növe-
kedett 
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésé-
ben a kiadások és a bevételek együttes fő-
összege 1 milliárd 373 millió 218 ezer forint. 
Az előző évhez képest ez mintegy 18 %-kos 
növekedést jelent.  Ennek oka az állami tá-
mogatás és az önkormányzat saját adóbe-
vételeinek növekedő összege, a múlt évről 
megmaradt pénzmaradvány, illetve a sike-
res pályázati támogatások 2014-ben realizá-
lódó fejlesztési lehetőségei voltak. 2013-hoz 
viszonyítva kb. 25 %-kal több forrás jut az 
utak karbantartására, 20%-kal többet költ-
het az Önkormányzat a civil szervezetek 
pályázati támogatására. A költségvetés 80 
%-át (1 milliárd 102 millió forintot) műkö-
désre költik, míg 20%-kot (271 millió forin-
tot) beruházásokra és felújításokra. 

Érdekesen alakul a bevételi oldal is, 
37 %-ot, vagyis 508 millió 753 ezer forin-
tot kap a város a központi költségvetésből. 
Telekadóból 60 millió forintra, iparűzési 
adóból 271 millió forintra számítanak. 

Az átengedett központi adókból (besze-
dett gépjárműadó 40 %-ka, talajterhelési 

díj) 2014-ben 43,5 millió forintra számíta-
nak. Ez nagyjából megegyezik a tavalyi 
adóbevétellel.  

Az önkormányzati fenntartású intézmé-
nyeknél a 2012-től megszüntetett béren kí-
vüli juttatást részben visszaállítják és 5000 
Ft/hó/fő összegben étkezési Erzsébet utal-
vány igénybevételét teszik lehetővé. A ren-
deletben meghatározott személyi juttatás 
és járulékkeret az önkormányzati fenntar-
tású intézmények valamennyi munkavál-
lalóját érinti.
Pályázatot írtak ki családi napközire
Az önkormányzatnak 2014. március 31-ig 
van ellátási szerződése családi napközi 
ellátásra Kistarcsa Város Önkormányza-
ta pályázatot hirdetett az 1-3 éves korú 
gyermekek családi napköziben történő el-
látására. Az Önkormányzat 2014. április 1. 
napjától 2015. március 31. napjáig terjedő 
időszakra ellátási szerződést kíván kötni 
1-3 éves korú, kistarcsai lakóhelyű gyer-
mekek családi napköziben történő ellátá-
sára, maximum 36 férőhelyre, 8.000.000,- 
Ft keretösszeg erejéig.

Azok pályázhatnak, akik családi napkö-
zi üzemeltetését végzik Kistarcsa települé-
sen jogerős működési engedéllyel.

A pályázatokat 2014. március 11. napján 
16.00 óráig zárt borítékban „családi nap-
közi pályázat” jeligével ellátva, Kistarcsa 
Város Önkormányzat polgármesterének 
címezve: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 
szám alá lehet személyesen vagy postai 
úton benyújtani, úgy, hogy az a jelzett idő-
pontig megérkezzen.

A teljes pályázati 
kiírás megtalálható 
az önkormányzat 
honlapján. A beér-
kezett pályázatokat 
a 2014. márciusi ren-
des képviselő-testü-
leti ülésen bírálják el.

Jövőre uniós pénzből bővíthetik a böllér-
fesztivált
Az Európa a polgárokért 1. alap progra-
mon belül újabb pályázatot nyújt be az 
önkormányzat „Hagyományos Kistar-
csai Böllérfesztivál kiterjesztése külön-
böző európai uniós régiókra” címmel. 
Ezt a projektet 2015. január 31-én kívánják 
megvalósítani. A 2014. május 16-18. között 
megtartandó Kistarcsai Napokat részben 
már Uniós pénzből finanszírozzák. A ta-
valy augusztusban „Kistarcsai testvérte-
lepülések I. találkozója” címmel beadott 
pályázat pozitív elbírálást kapott, a jóvá-
hagyott támogatási összeg: 25 000 EUR 
(kb. 7.750.000,-Ft).
Pénzt takaríthat meg az önkormányzat, 
ha a földgázt máshol vásárolja
A Sourcing Hungary Kft., energia beszer-
zésekre szakosodott társaság, már három 
alkalommal ért el az energia piacon jelen-
tős megtakarítást Kistarcsának. Legutóbb 
2012-ben a GDF SUEZ Energia Magyar-
ország Zrt. által megadott energiaár az 
akkori energiaárhoz képest nettó 23,18 
Ft/m³ (15,27%) fajlagos megtakarítást mu-
tatott, ami két évre (777 562 m³) nettó 18 
023 887 Ft-os megtakarítást eredményezett 
Kistarcsának. Most egy újabb csoportos 
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódhatna 
Kistarcsa. Ennek a csoportnak a gesztora 
Gyula és az ide  kapcsolódó intézmények: 
Simándy Általános Iskola, FORFA épülete, 
Gesztenyés Óvoda, Tölgyfa Óvoda, Kony-
ha és az Uszoda. A képviselők támogatták 
a csatlakozást. Polgár

Kistarcsa 2014-es költségvetése 18%-kal 
emelkedik a 2013. évnyitó állapothoz képest  

Képviselő-testületi döntések

Az év polgárőre Jakab Krisztián

Az év rendőre Papp 
Zoltán zászlós
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A Kistarcsai Kulturális Egyesület 20. éves jubileu-
mi programját december 8-án tartotta a Csigaház-
ban. Erre a rendezvényre meghívást kapott minden 
egyesületi tag, valamint azok, akik akár anyagi, 
akár erkölcsi támogatásukkal leginkább hozzájá-
rultak az egyesület sikeres működéséhez. Az est 
ünnepélyességét emelte, hogy az önkormányzat ne-

vében Solymosi Sándor polgármester és Czukkerné Pintér Erzsébet jegyző 
emléklapot és ajándékot adott át az egyesület elnökének Kereszti Ferencnek, 
és egyben megköszönték feleségének, Kereszti Áginak áldozatos segítségét. Az 
elnök az egyesület vezetőségétől megkapta a tiszteletbeli örökös elnöki címet 
is. Az ünnepi alkalomból rövid interjúra kértük fel az egyesület elnökét, Ke-
reszti Ferencet. 
Húsz év már történelem, de hogyan jött létre az egyesület? 
Még 1970-ben fogalmazódott meg Kistarcsán a saját baráti társasá-
gomban, hogy csináljunk valami rendszeres kulturális, szórakoztató 
programot. Jó negyven évvel ezelőtt a faluban nem volt szinte semmi 
szórakozási lehetőség. A Fésüsfonó Gyár belső kultúrtermét sikerült 
megkapnunk az összejövetelek helyszínéül. A párttitkár nem zárkó-
zott el kérésünk elől és – mivel akkor mást nem lehetett – így alakítot-
tuk meg az első KISZ klubot Kistarcsán. Működött is rendesen, időn-
ként 60-70 fiatal gyűlt össze a teremben. A kezdeti lendületet az én 
sorkatonai szolgálatom egy kicsit megtörte, és nagyjából a következő 
év tavaszán meg is szűnt a klub. Katonaidőm alatt már a film felé vet-
tem az irányt és ez az érdeklődésem megmaradt a későbbiekben is. 
Egyik barátom megvette nekem az összes filmmel foglalkozó maga-
zint (Filmvilág, Filmkultúra, Filmszemle, Film Színház Muzsika). Le-
szerelésem után Kistarcsán megszerveztük a filmbarátok körét, ami 
az országos filmklub hálózathoz tartozott, és Premier Plan Filmklub 
volt a neve. Működésünk feltételéül szabták, hogy minden egyes so-
rozatra – ez hat film vetítését jelentette – legalább 100 bérletet kellett 

eladnunk. Itt egyébként olyan, művészileg és filmtörténetileg érdekes 
filmeket lehetett megnézni, amit a nagyközönség előtt nem vetítet-
tek. Ez a klub nagyon népszerű volt. A filmeket kéthetente vetítet-
tük, a köztes hetekben pedig filmvitákat tartottunk. Az indulás híre 
futótűzként terjedt el, és egy hét múlva már 136 tagunk volt. Szinte 
hihetetlen, de több mint tíz évig tartott ez a folyamat, csak 1986-ban 
fejeződött be. No, nem azért, mert mi meguntuk volna, hanem mert 
változtak a körülmények: liberalizálódott a filmforgalmazás, és meg-
jelentek a videók.
Ebből is látszik, hogy az előző politikai hatalom Kistarcsán is el-
nézte a fiatalok „furcsa” viselkedését, de egy komolyabb civil egye-
sület létrehozását már nem támogatta. Viszont az említett 16 év 
komoly alapozást jelentett! 
Igen, de az újabb „elfáradásunkban” az is közrejátszott, hogy az én 
korosztályom kezdett kiöregedni és egyre nehezebben tűrtük az el-
lenőrzött társadalmi, kulturális életet. Aztán a rendszerváltás után 
(1990) a helyi képviselők részéről merült fel az az igény, hogy legyen 
kulturális szolgáltatás a településen. Barátaim közül többen is bíztat-
tak, hogy szervezzek valamilyen, kulturális alapokra épülő közössé-
gi tevékenységet, mert Kistarcsán semmi ilyesmi nem volt akkor. Az 
egyesület megalakulásának tehát volt egy hiánypótló szerepe is. Így 
jutottunk el 1993 áprilisához, amikor – néhány hónapos előkészítés 
után – többek akaratából és az akkori képviselő-testület támogatá-
sával megalapítottuk a Kistarcsai Kulturális Egyesületet. Kezdetben 
csak összejártunk, ötleteltünk, aztán megindult a munka. A Deák-
tanya programját mindjárt a megalakuláskor indítottuk, az első hat 
előadás meghirdetésével. A Deáktanya név eredete meglepő, ugyanis 
az első foglalkozásokat a Deák Ferenc utcában tartottuk az egykori 
Fuksz Pékség épületében. Akkor többen úgy vélték, az ilyen isme-
retterjesztésnek nincs létjogosultsága, de már túl vagyunk az ezre-
dik előadáson is. Célkitűzéseink között szerepelt, hogy bálokat szer-
vezünk, ápoljuk a hagyományokat – ez a Görhönyfesztiválban és a 
folklórtalálkozókban csúcsosodott ki, de ide sorolhatnám a Simándy 
emlékek felkutatását is –, továbbá felkaroljuk az amatőr művészeket, 
bemutatjuk a településen élő ismertebb embereket. Ez utóbbira szer-
veztünk egy műsoros estet „Kistarcsa bemutatkozik” címmel. Frene-
tikus sikere volt, amin felbuzdulva a következő évben több hasonló 
programot is rendeztünk, de be kellett látnunk, hogy az amatőrök 
nincsenek felkészülve az ilyen sűrű szereplésre. Azóta kétévente tar-
tunk „Hulló falevél” címmel estet, melyen kistarcsai felnőtt előadók 
szerepelnek. A gyerekeknek viszont minden évben megrendezzük 
a „Kistarcsai kiscsillagok” című műsort, hisz’ ők még fejlődnek, és a 
fellépők gyakran cserélődnek. 
Hát röviden így jött létre a Kistarcsai Kulturális Egyesület, amely 
napjainkban a település meghatározó kulturális szolgáltatója. Nem-
zetközi összehasonlításban is megálljuk a helyünket, mivel Európa 
legnagyobb – fizetett alkalmazott nélküli – civil szervezete a miénk.
 Polgár

Kohajda Péter húsfeldolgozója
Kistarcsa, Nagytarcsai u. 3., 

+36-30-402-59-61, +36-30-308-0559

KÉTHETENTE FRISS VÁGÁS! 
Kistarcsai és környékbeli ízek, mesterséges adalékanyagoktól 
és tartósítószerektől mentes termékek!

Friss hús értékesítés  
minden második héten:  

A következő vágás: 
2014. március 7-én pénteken 12-18-ig  

március 8-án szombaton 8-12-ig 
március 21-én pénteken 12-18-ig 
március 22-én szombaton 8-12-ig 

Füstölt áru minden hétvégén!  
pénteken 12-18-ig, szombaton 8-12-ig

20 éves a KIKE
Interjú Kereszti Ferenc elnökkel 1. rész

(Folytatás a következő lapszámban…)

Kereszti Ferenc
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A mostani böllérfesztivált látva, nyugod-
tan elmondhatjuk, hogy most is sikerült 
hozzátenni a szervezőknek az előző évi a 
színvonalhoz. Aki február 1-jén ezt a prog-

ramot választotta nem csalódhatott. A Kis-
tarcsai Böllérfesztivál a hagyományos házi 
húsfeldolgozást felelevenítő rendezvénnyé 
vált, ahol a néphagyományok megőrzésén 
túl most is lehetőség volt megtekinteni a 
hagyományos húsfeldolgozás eszközeit és 
munkafázisait. A rendezvényt fő helyszíne 
most is a Simándy Általános Iskola parko-
lója és udvara volt, de idén a nagy érdeklő-
dés miatt a csapatok egy részét az Uszoda 
parkolójában helyezték el a kirakodó vásá-
rosokat pedig az Ifjúság téren. A színpad 
az iskola kézilabdapályáján egy óriás sátor 
végébe került. A sátorban több árus is kí-
nálta a frissen sült hurkáját és kolbászát. 
A színpadon egész nap műsorok zajlottak, 
így a csapatok szakszerű munkáját nyo-
mon követők ehettek, ihattak és kedvükre 
szórakozhattak is. Idén rekordszámú ne-
vezés érkezett, pedig a 35.000,- Ft-os neve-

zési díj visszafoghatta volna a csapatokat. 
A szervezők egy fél sertést és minőségi 
ellátást biztosítottak: tűzrevaló fát, 1 db 
raklapot, sátrat, kóstoláshoz 3 kg kenyeret, 
50 db egyszer használatos kanalat, kést, 
villát, tányért, 1 db asztalt és 8 db széket. 

A húsz jelentkező csapatból 14-et hív-
tak meg. Indulhatott a Bökő Team, vagyis 
a Hyginett Kft. csapata, (az ország leg-
nagyobb tisztítószert és kozmetikai ter-
mékeket gyártó cége), az Intertár Kft.
(raktározással foglalkozó kistarcsai cég), 
a Polgármesteri Hivatal, a Pannónia Nép-
táncegyüttes, az Auchan Magyarország 
Kft., a Delta Mentőszolgálat, a Kistarcsai 
Vállalkozók Baráti Köre, 
Szegedi Gábor a XVI. kerü-
letből, a Góbé Komák (er-
délyi böllérek Kerepesről 
Lörentz István vezetésével), 
a Neda-Bau Kft. (építőanyag 
forgalmazás), a Gödöllői 
Tűzoltó Parancsnokság, 
Miszla község (Tolna me-
gye), a Gádorosi Polgármes-
teri Hivatal (Békés megye) 
és Jakab Sándor csapata ( 
Kistarcsai Mulatós Barátok) 
Az eseményen részt vett Vé-
csey László Pest Megye 4. 
számú Választókerületének 
országgyűlési képviselője, 
az idei választás Fidesz-
KDNP jelöltje is.

A Böllérfesztivált pontosan hét órakor 
nyitotta meg Solymosi Sándor polgármes-
ter, és a mínusz öt fokos hidegben – ideális 
disznóvágó időben – az Ifjúság téren, kor-
donnal körbe kerített helyen megkezdődött 

a szúrás. Klacsán Lajos, 
a nap egyik házigazdája 
(a másik Krisztik József 
volt) kettesével szólította 
a csapatokat. Nyolc darab 
120 kg-os hízót kellett a 
csapatoknak szakszerű-
en levágniuk. A vállal-
kozók csapata és a Góbé 
Komák egy egész sertés 
feldolgozását vállalták. 
Mindegyik szúró brigád 
az elektromos sokkoló kábító hatása után 
kivéreztette a disznót, majd rögtön a per-
zselés következett. Most is a legnagyobb 

közönségsikere a hagyomá-
nyos szalmás perzselésnek 
volt, majd a forró vizes tisztí-
tás után gyorsan szétbontot-
ták a disznókat. Nyolc órakor 
már mindegyik csapat a saját 
sátránál dolgozott. Tempó-
san tevékenykedett minden-
ki, hiszen délután kettőre a 
zsűrinek 1 kg sült, vagy főtt 
készterméket kellett lead-
ni az elbíráláshoz. A zsűri 
folyamatosan figyelemmel 
kísérte a csapatok munká-
ját, bírálási szempont volt a 
szúrás, a perzselés, a mosás, 
a bontás minősége, a húsok, 
a szalonnák formázása, a te-

pertő elkészítése, abált szalonna formája és 
íze, a hurka, kolbász elkészítése és íze. A bí-
rák külön értékelték a pálinkát, a bort, va-
lamint az asztalok díszítését és tisztaságát.

A zsűribe meghívták Vécsey László or-
szággyűlési képviselőt, Dr. Gotthard Gá-

Kistarcsa csapata is részt vett a IX. Nemzetközi 
Disznótoros Fesztiválon Torján

A kistarcsai böllérfesztivál után egy héttel február 8-án ismét disznót vágtak a kistarcsaiak, igaz most vendégként az 
erdélyi testvértelepülésen, Torján. A csapatot Solymosi Sándor polgármester vezette, vele utazott Szekeres Zoltán és fele-
sége, Csampa Zsolt és felesége, valamint Zsiák Péter képviselő. A Torja községhez tartozó Bálványos fürdőn szervezték 
meg a kilencedik Nemzetközi Disznótoros Fesztivált. Összesen tizenhárom csapat nevezett a versenyre. Magyarország-
ról Mezőkövesd, Nagyhalász, Gádoros, Keszthely, Kistarcsa és Bálványos vett részt, Romániából a házigazda Torján kí-
vül ott volt Előpatak, Kökös, valamint Prahova, Neamţ, Szilágy és Maros megye egy-egy csapata. A fesztivál már február 
7-én pénteken délután elkezdődött. A Vár Panzióban a házigazda Daragus Attila Torja polgármestere köszöntötte a 200 
résztvevőt, akik népviseletbe öltözve éjszakába nyúló mulatságon ismerkedtek egymással, mutatták be településüket, 
kóstolták meg egymás borait, pálinkáit, süteményeit és hidegtálait. Kistarcsa tésztából készített malackákat vitt erre a 
bemutatóra és egy különleges üveg sétabotot, amiben 3 dl pálinka fért. Ez volt a barátság séta pálcája, ami nagyon sok-
szor ürült a jeles alkalomból. Szombaton a felvonulás után minden csapat választhatott egy disznót, amit hagyományos 
módszerekkel kellett feldolgozniuk. A versenykiírás szerint három óra alatt három ételkülönlegességet kellett készí-
teniük. A résztvevő csapatok most is bőségesen kínálták a nagyszámú közönséget az otthonról hozott hidegtálakkal, 
süteményekkel és pálinkákkal. Min den csapat serleget, díszoklevelet és a fesztivált jelképező, szakácsruhába öltöztetett 
malacszobrocskát kapott. Solymosi Sándor polgármester elmondta, hogy a kistarcsai csapat ezenkívül egy régiós díjat 
is haza hozhatott, amit azért ítélt nekik a zsűri, mert egy olyan ételkavalkádot állítottak elő, ami Kárpát-medence szinte 
minden ízét tartalmazta. Egyébként Szekeres Zoltán böllér szakmai hozzáértésével abált szalonnát, töltött dagadót, má-
jas és véres hurkát és korhely levest tettek le a zsűri asztalára. Az idei fesztivál díszvacsorával ért véget.

III. Böllérfesztivál

A Vállakozók Baráti 
Körének csapata

A Gádorosi Pol-
gármesteri Hivatal 
asztala

Így kell felfújni 
a disznóbelet
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A főszervező Szilárdi László
A kistarcsai önkormányzati rendezvények szervezője 
Szilárdi László, a Városi Művelődési Sportközpont és 
Könyvtár vezetője. A III. Böllérfesztivál előkészítését 
már ősszel megkezdte. Ahhoz, hogy most is minden 
időben a helyére kerüljön, egy külön kis csapattal dol-
gozott. Február 1-jén kora hajnalban szinte elsőként ért 
a helyszínre és észrevétlenül irányította a munkát.
Tökéletes volt a helyszín kialakítása, de mint örök elé-
gedetlen ember a jövőben tervez-e változtatást? 
Biztosan lesz némi változtatás, de idénre kialakult egy 
olyan látvány és funkció, ami szerintem már egy kívül-
álló vendégnek is tetszhetett. A csapatokat, a színpadot, a vendéglátó egységeket és a 
közönséget úgy helyeztük el, hogy mindenkinek és mindennek megvolt a saját helye. 
A kialakítás egyik fontos szempontja az volt, hogy aki bejött a fesztiválra, az rögtön a 
csapatokkal találkozhatott, majd a színpad környékén tudott kóstolni és füstölt árut 
vásárolni. A színvonalhoz egyébként a csapatok is hozzájárultak, mert mindenki egye-
di installációval állt ki, a visszatérők is próbáltak megújulni, sőt többen bemutatót is 
tartottak a hagyományos feldolgozás fortélyaiból. Tehát kettős a dolog, nekünk is telje-
síteni kell egy színvonalat, de a csapatoktól is meg kell követelni. Jövőre mindenképpen 
több műsort viszünk a színpadra és több látványos díszítéssel tesszük hangulatosabbá 
a helyszínt. 
A csapatoknál nem volt lehetőség kóstolni, miért?
Ennek népegészségügyi előírása van. A sertésnél vannak olyan betegségek, amit a vá-
gás napján nem lehet kimutatni, csak napokkal később. A másik szigorú előírás, hogy a 
csapatok tagjainak érvényes egészségügyi kiskönyvvel kell rendelkezniük. Ezért köz-
fogyasztásra nem lehet a csapatok által feldolgozott húsokat közvetlenül értékesíteni. 
Kóstolásra csak engedélyezett húst engedtünk feldolgozni, amit vendéglátósok árul-
hattak a helyszínen.
A csapatok dicsérték a sertéseket, honnan érkeztek a disznók?
Két éve már Babatvölgyből szerezzük be a sertéseket. Ez a Szent István Egyetem tan-
üzeme, ahol hagyományos takarmányozással nevelik a disznókat.

bor jegyzőt a VII. kerületből, Dr. Koralevicz 
Zsuzsanna körzeti főállatorvost, Bara Ká-
roly hentes-mészárost, Bede Róbert mes-
terszakácsot, és Herczku János életműdíjas 

szakácsot (zsűri elnök). 
Jó hangulat volt mind-
egyik csapatnál, ugyanis 
a „fogópálinka” egész 
nap szépen fogyott. 

A böllérfesztiválra 
kilátogatókat műsor is 
szórakoztatta. Fellépett a 
Kéknefelejcs Népdalkör, 
a Pannónia Néptánc-
együttes, a Szeretet Dal-
kör, a Rozmaring Dalkör 
és Kaczor Ferenc. Ami-

kor nem volt szereplő a színpadon, akkor a 
Prestige Band lakodalmas zenekar játszott. 
Az Ifjúság téren állatsimogató és póni lo-
vak várták a gyerekeket. A kirakodóvá-
sáron füstölt késztermékeket árultak, volt 
friss pecsenye és kolbász, de lehetett kapni 
idén is 100 kg-os holland sajtokat. A délutá-
ni eredményhirdetéskor a részvételt igazo-
ló oklevél mellé, a felajánlásoknak köszön-
hetően mindegyik csapat kapott valami 
díjat. Természetesen a legrangosabb elis-
merést most is a három fődíj megszerzése 
jelentette. A zsűri hosszasan tanakodott, 

hogy kik kapják a dobogós helyeket, végül 
egy órás csúszással kezdődő eredményhir-
detésen az első helyet (egy 120 kg-os ser-
tést) a Góbé Komák, vagyis Lörentz István 
csapata kapta (az első böllérfesztiválnak 
is ők voltak a győztesei),Vécsey László or-
szággyűlési képviselő különdíját is a Góbé 
Komák vihették haza. A dobogó második 
fokára a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal 

csapata állhatott, míg a harmadik 
helyet Szegedi Gábor (XVI. kerület) 
csapata szerezte meg. A program 
kora este utcabállal végződött. Kis-
tarcsa Város Önkormányzata utólag 
is köszöni mindazoknak a munkáját, akik 
eszközeikkel, egyéb hozzájárulásaikkal 
támogatták a rendezvény sikerét, külön 
kiemelve azoknak a hivatali dolgozóknak 
a munkáját is, akik egész nap a háttérben 
dolgoztak. A rendezvény fő támogatója 

volt: Lavet Kft., Auchan Magyarország 
Kft., Auchan-Liget, Hyginett Kft. Dymol 
Kft., Készenléti Rendőrség, Delta Mentő-
szolgálat, Agro-Szilas Kft., Neda-Bau Kft., 
Intertár Kft., Pestor Biztonságtechnikai és 
Üzemeltető Kft., Pest Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság Gödöllői Kirendeltsé-
ge, további segítők voltak: Herczku János, 
Dr. Koralevicz Zsuzsanna, Dr. Gotthard 

Gábor, Bara Károly, Klacsán La-
jos, Krisztik József, Polgár Gyula 
Kohajda Péter, Legindi Gábor, Kis-
tarcsa Rendőrőrs, Kistarcsai Pol-
gárőr Egyesület, Simándy József 

Általános Iskola, Kistarcsa Városüzemelte-
tő Nonprofit Kft., Városi konyha dolgozói, 
Polgármesteri Hivatal dolgozói, Főszerve-
ző a Városi Művelődési Sportközpont és 
Könyvtár volt.

 Polgár

Kistarcsa csapata is részt vett a IX. Nemzetközi 
Disznótoros Fesztiválon Torján

A kistarcsai böllérfesztivál után egy héttel február 8-án ismét disznót vágtak a kistarcsaiak, igaz most vendégként az 
erdélyi testvértelepülésen, Torján. A csapatot Solymosi Sándor polgármester vezette, vele utazott Szekeres Zoltán és fele-
sége, Csampa Zsolt és felesége, valamint Zsiák Péter képviselő. A Torja községhez tartozó Bálványos fürdőn szervezték 
meg a kilencedik Nemzetközi Disznótoros Fesztivált. Összesen tizenhárom csapat nevezett a versenyre. Magyarország-
ról Mezőkövesd, Nagyhalász, Gádoros, Keszthely, Kistarcsa és Bálványos vett részt, Romániából a házigazda Torján kí-
vül ott volt Előpatak, Kökös, valamint Prahova, Neamţ, Szilágy és Maros megye egy-egy csapata. A fesztivál már február 
7-én pénteken délután elkezdődött. A Vár Panzióban a házigazda Daragus Attila Torja polgármestere köszöntötte a 200 
résztvevőt, akik népviseletbe öltözve éjszakába nyúló mulatságon ismerkedtek egymással, mutatták be településüket, 
kóstolták meg egymás borait, pálinkáit, süteményeit és hidegtálait. Kistarcsa tésztából készített malackákat vitt erre a 
bemutatóra és egy különleges üveg sétabotot, amiben 3 dl pálinka fért. Ez volt a barátság séta pálcája, ami nagyon sok-
szor ürült a jeles alkalomból. Szombaton a felvonulás után minden csapat választhatott egy disznót, amit hagyományos 
módszerekkel kellett feldolgozniuk. A versenykiírás szerint három óra alatt három ételkülönlegességet kellett készí-
teniük. A résztvevő csapatok most is bőségesen kínálták a nagyszámú közönséget az otthonról hozott hidegtálakkal, 
süteményekkel és pálinkákkal. Min den csapat serleget, díszoklevelet és a fesztivált jelképező, szakácsruhába öltöztetett 
malacszobrocskát kapott. Solymosi Sándor polgármester elmondta, hogy a kistarcsai csapat ezenkívül egy régiós díjat 
is haza hozhatott, amit azért ítélt nekik a zsűri, mert egy olyan ételkavalkádot állítottak elő, ami Kárpát-medence szinte 
minden ízét tartalmazta. Egyébként Szekeres Zoltán böllér szakmai hozzáértésével abált szalonnát, töltött dagadót, má-
jas és véres hurkát és korhely levest tettek le a zsűri asztalára. Az idei fesztivál díszvacsorával ért véget.

Szilárdi László

Vécsey László 
országgyűlési 
képviselő a 
győztes csapatnál

A fődíjas Góbé Komák

Torján ezért az asztalért 
kapta Kistarcsa a régió díját

A második díjat a polgármes-
teri hivatal csapata kapta
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Felhívás!
Az Alapszolgáltatási Központ

Jótékonysági Ruhabörzét tart
2014. március 17-én hétfőn, 09.00-11.00 óra között.

a felhalmozott adomány ruhakészlet erejéig.
Mit kínálunk?

használt női blézert, szandált, blúzt, szövet-és farmernadrágot, pulóvert a 40-70 éves 
korosztály számára
férfi inget, zakót, farmer-és öltönynadrágot, pulóvert a 40-70 éves korosztály részére

Mit várunk?
A ruhaneműkből minden érdeklődő, betérő, korlátozás nélkül elviheti a neki tetsző ru-
hadarabokat. 
Az elvitt ruhanemű ellenértéke 1 kg tartós élelmiszer/3 ruhadarab
A tartós élelmiszereket év közben folyamatosan juttatjuk el a rászorulókhoz.

Milyen tartós élelmiszerre gondolunk?
Tartós tej, rizs, olaj, száraztészta, liszt, cukor, búzadara, gyümölcs, zöldség,- és készétel 
konzerv, lekvár, méz, csokoládé.

 Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
az Alapszolgáltatási Központ csapata

 Ruhagyűjtő kampány 2014./I. 
Az Alapszolgáltatási Központ Családsegítő 
Szolgálata meghirdeti idei első Ruhagyűjtő 
Kampányát.
A kampány célja, hogy kifejezetten olyan 
ruhaneműket gyűjtsünk rászoruló ügyfeleink 
részére, melyekre folyamatosan szükségük 
lenne, de a Szolgálat nem rendelkezik vele.
Ennek megfelelően köszönettel fogadunk:
ü	  modern, sportos férfi zárt kényelmi cipőt és 

sportcipőt
ü	  modern, sportos női zárt kényelmi cipőt és 

sportcipőt
ü	 női és férfi melegítőt
ü	 női és férfi sportos, modern átmeneti dzsekit
ü	  csecsemő-és kisgyermek tavaszi ruhaneműt 

és cipőt
Minden esetben használt, de jó állapotú, 
más által még hordható, jó minőségű 
ruhadarabokat várunk, melyek tiszták, 
folt-és szakadásmentesek, alapvetően nem 
igényelnek javítást.
A kampány idôpontja: 2014. március 1-31.
Átvétel helyszíne: Alapszolgáltatási Központ
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 2/a.
Átvétel idõpontja: hétfő-kedd: 08.00-16.00 
óra, szerda: 08.00-18.00 óra, csütörtök-péntek: 
08.00-14.00 óra
Kapcsolattartók: Marlok Mónika, 
Páli Valéria, Koczka Krisztina
Tekintettel arra, hogy tárolási kapacitásunk 
nagyon szűkös, más típusú ruhanemű átvételét 
és tárolását jelenleg nem tudjuk megoldani. 
Megértésüket köszönjük!
„Ahhoz, hogy jól segíthessünk, fontos, hogy a 
szegényekre ne problémagócként, hanem hozzánk 
hasonló emberekként tekintsünk, és tájékozódjunk 
helyzetük, igényeik, lehetőségeik felől. Ha tudo-
mást veszünk a körülöttünk élő éhezőkről, idő-
sekről, fogyatékosokról, rabokról,hajléktalanokról 
– igenis tettünk valamit.”

Hajós András

Farsangi bál az Őszirózsa Idősek Klubjában
Az Alapszolgálta-
tási Központ klub-
vezetője szervezé-
sében 2014. február 
6-án rendezték meg 
a Csigaházban az 
Őszirózsa Klub far-
sangi mulatságát, 
melyen 109 nyugdí-
jas vett részt. A ren-
dezvényre való ké-
szülődés már a 
reggeli órákban 
megkezdődött. Lel-
kes és tenni akaró 
idősek és az intéz-
mény munkatár-
sai rendezték be a 
Csigaházat az esti 
bálra. Délután ½4-
től érkeztek a far-
sangi mulatságra a 
vendégek. A műsor 
4 órakor kezdődött. 
Először a Szeretet 
Dalkör lépett szín-

padra. Zenés műsoruk most is nagy sikert aratott. Ezt követően lépett fel a Szeretet 
Trió, és meghallgathattunk egy humoros jelenetet is, Mózes Istvánné és Tóth Sándorné 
előadásában. A Rozmaring Dalkör frenetikus műsorát hatalmas taps kísérte. A műsor-
számokat követően a finom vacsorát a Kisgömböc Étterem szolgálta fel. Mindenkinek 
nagyon ízlett az étel. A vacsora után megkezdődött a tánc, melyen igen aktívan vettek 
részt nyugdíjasaink. A talpalávalót Böröndi Pista bácsi húzta. 

Köszönet a szervezésért Páli Valéria klubvezetőnek és Hoffmann Jánosné pénztáros-
nak. Utólag is köszönjük Szilárdi Lászlónak a helyszín biztosítását, valamint Kisréti Jó-
zsefnek a technika kezelését. Köszönet a Kisgömböc Étterem vezetőjének, Mészáros Lász-
lónak és csapatának a vacsora gyors felszolgálásáért. 

Intézményünk várja az Idősek Klubjába mindazokat a kistarcsai nyugdíjasokat, akik 
szeretnének jó hangulatban eltölteni egy-egy csütörtök estét, akik szeretnének társa-
ságba járni, mulatni, szórakozni, beszélgetni, új ismeretségeket és barátságokat kötni.

Jelentkezni lehet az Alapszolgáltatási Központban 2143 Kistarcsa, Batthyány u 2/a szám 
alatt Páli Valéria klubvezetőnél. 

 Pálfi Kálmánné intézményvezető

Dr. Horváth Bánk
kisállatgyógyász

klinikus szakállatorvos

Dr. Henter Áron
Dr. Medgyesi Zsófia

magánállatorvosok

Nyitva: hétköznap 9-20
szombaton 9-12 

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

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

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

Kívánságra házhoz megyünk!

Színpadon a Szeretet Dalkör
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HÍVOGATÓ
Szeretettel várjuk leendô elsô 

osztályosainkat játékos foglalkozásainkra.
Idôpont:

2014. március 4. (kedd) 17.00
2014. március 11. (kedd) 17.00
2014. március 18. (kedd) 17.00

Helyszín:
Simándy József Általános Iskola

Idén, 2014. február elején tartotta 
meg az iskola felső tagozata a far-
sangi bált.

A hagyományoknak megfele-
lően a nyolcadik évfolyam tanu-
lóinak csodálatos keringőjével 
kezdődött az este. A tanulók 

szebbnél szebb ruhákban lép-
tek a színpadra, majd miután 
keringőztek, a szüleiket is fel-
kérhették egy táncra. Délután 
öt órától kezdődött az igazi 
farsangi mulatság. A zenéről 
Tar Bence és Gróf Domonkos 
gondoskodott, figyelembe 

véve a tanulók kívánságait. 
Örömmel láttuk, hogy igen 
sok diák búj jelmezbe. Nagy 
derültséget okozott a tanulók 
körében, mikor a tanáraik is 
felöltötték a jelmezüket. Ők 
a verhetetlen vízilabdások 
köpenyébe bújtak. A diákok 
szavazhattak a legjobb jel-
mezesre, a szavazóurnánál 
rengeteg gyermek tolon-
gott. Végül a legyőzhetetlen 
pedagógusokat Katy (Lili) 
Perrynek egyedül sikerült legyőznie, így a fődíjat, egy tortát ő vi-
hette haza. 

Az estét színesítette továbbá a tombolahúzás, melyre a 
gyerekek a helyi vállalkozóktól gyűjtöttek adományokat. 
Rengeteg nyeremény gyűlt össze, így sokan távozhattak 
egy-egy apró meglepetéssel. Köszönjük az ajándékokat: az 
Illés Cukrászdának, KS Kerékpárszaküzlet tulajdonosának, 
Kemecsei Sándornak, Botka Jenőnek és feleségének, a Papír- 
és Írószerbolt tulajdonosainak az Oázis Üzletházból, OTP 
Bank Kistarcsai Fiókjának, Laták Zsuzsának, aki egyedi kéz-
zel készített ékszereket adományozott, és a Cosmo 3 Bt-nek.

Köszönet illeti továbbá minden kedves kollégámat, akik 
gondoskodtak arról, hogy az este zavartalan és vidám han-
gulatú legyen. Végül, de nem utolsó sorban köszönöm a szü-
lői munkaközösség tagjainak, hogy a büfében segítették a 
munkánkat.

Nagy Ildikó a Diákönkormányzat  
munkáját segítő pedagógus

Meghívó
Tisztelt Szülők!
A köznevelési törvény 2013. szeptember 1-jétől felmenő rend-
szerben bevezette a hit- és erkölcstan oktatását az első és ötödik 
évfolyamon.

A szülők kérhetik gyermekük részére az erkölcstan helyett a 
hit- és erkölcstan oktatását.

A választható hittan oktatásról szülői tájékoztató értekezletet 
tartunk iskolánk ebédlőjében.

Ideje: 2014. március 12.
17.00 – katolikus
17.15 – református
17.30 – evangélikus
17.45 – HIT gyülekezete

 Jutasi-Varró Diána Ildikó igazgató

Farsangi forgatag a SimA’ndy IskolA’ban

A tantestület vízilabda 
csapatnak öltözött

A nyolcadikosok keringőt táncoltak



 Katolikus

 Református

A világ éhezői

Szabados ember

Ebben az évben március 2-án vasárnap az 
anyaszentegyház a világ éhezőiért imád-
kozik. Ez nem véletlen. Szerdán hamvazó-
szerda - a nagyböjt kezdete. A mostani idő-
szak a farsang ideje a túlzott szórakozásnak 
a túlzott étel- és italfogyasztásnak az ideje. 
Azért az anyaszentegyház farsangvasár-
nap gondol azokra, akiknek nemhogy fö-
löslegük, de a mindennapi élelmük sincs. 

Az Úr Jézus foglalkozott az éhezőkkel. 
„Sajnálom a népet … nincs mit enniük.” 
Isteni hatalmánál fogva, segített az éhe-
zőkön. Ma emberi erővel kell ezt a nem 
könnyű feladatot megoldani. Fritz Baade, 
korunk egyik neves írója foglalkozott e kér-
déssel. Budapesten 1969-ben, magyar nyel-
ven megjelent könyvének ezt a címet adja: 
„Legyen mindenki jóllakott.” Könyvében 
az éhínség elleni világméretű harc eredmé-
nyeit, kudarcait, és lehetőségeit írja le. 

Miért nem volt ez eddig probléma? Mert 
a népesség lassan gyarapodott. Kétezer év-
vel ezelőtt, hat millió gyerek született, az 
egész földön. Három millió csecsemőkor-
ban meghalt. Tehát lassú volt a gyarapodás. 
– Azután, korán meghaltak az emberek. 
Egészségügyi hiányosságok miatt. A pes-
tis falvakat, városokat néptelenített el. – 
Továbbá, az emberek halomra gyilkolták 
egymást. Világégések voltak emberöltőkön 
keresztül. E szomorú tények miatt, nem 
volt probléma: honnan veszünk elég kenye-
ret. Az előbb említett problémák javultak. 
Kevesebb csecsemő hal meg. Az emberek 

átlagéletkora hosszabb, mint azelőtt. Nyu-
godtabb az emberek élete, helyi háborúsko-
dás ellenére is. 

Ezen örömteli eredmények mellett a 
népek vezetőinek világosan látniuk kell, 
sok az éhező ember és segíteni kell. Jézus 
megnyugtat bennünket: „Ne aggódjatok 
megélhetésetek miatt, hogy mit esztek, isz-
tok.” Jézus nem arra tanít, hogy ölbe tett 
kézzel üljünk, és tétlenül nézzük a ránk 
váró feladatokra. A teremtő Isten adott az 
embernek értelmet, akaratot, hogy okosan 
használja képességeit, az emberiség fel-
emeléséhez. 

Az első feladat talán az lenne, ha meg-
szűnnének az úgynevezett szegény és 
gazdag államok közötti óriási különbsé-
gek. Nyugat Németországban tizenötször, 
Amerikában negyvenszer nagyobb az egy 
főre jutó nemzeti jövedelem, mint Indiában. 
A szegények és a gazdagok közötti különb-
ség ma már oly mély igazságtalanságnak 
számít, amelyet a szegény emberek, nem 
fognak tovább tűrni. Nem szabad, hogy 
legyenek sötét nyomorban és elképzelhe-
tetlen jólétben lévő országok. A nyomorban 
élő népek fiai fejlett országokban tanulnak. 
Látják a jólétet, a fényűzést, a pazarlást. Tu-
dománnyal együtt hazavitték a sötét nyo-
morban élő népük számára azt a vágyat, 
hogy ők magasabb életszínvonalra emel-
kedjenek. 

A másik probléma a fegyverkezés csök-
kentése. Az éhség és nyomor elleni világmé-

retű harchoz szükséges anyagi eszközöket 
az által lehet előteremteni, ha fegyverkezés 
és a katonai kiadásokat jelentős mértékben 
csökkentenék. A nyugat és a kelet fegyver-
kezési kiadásai évente százmilliárd dollár-
ba kerül. (1969-es adat) Ha felére csökkente-
nék a fegyverkezés kiadásait, a megmaradt 
ötvenmilliárd dollárból az éhség probléma 
minden részében megoldható lenne. 

Harmadik probléma: a vallásos tévhit 
megszüntetése. 1964-ben Bombay város-
ában Eucharisztikus Világkongresszust 
tartottak. India e területén nagy az éhínség. 
Mikor az éhező milliók értesültek a pápa lá-
togatásáról, az a hír terjedt el, hogy jön egy 
fehérruhás pap, aki kenyeret fog osztani. 
Bombay felé indult tömeget csak a kato-
naság tudta visszatartani. A tehenet szent 
állatként tisztelik. Az országban lévő 200 
millió tehénből egyet sem szabad levágni. 
VI. Pál pápát a többség szeretettel fogadta, 
de voltak ellenzők is. Ilyen és ehhez hason-
ló plakátokat lehetett olvasni: adjatok enni, 
vagy menjetek innen. 

Az éhező milliók problémáit a gazdag 
államok vezetői oldhatják meg. De addig, 
amíg az a fontos, hogy a másik országot 
gazdaságilag, és fegyverzetében legyőz-
zük, amíg az a fontos, hogy a világ leggaz-
dagabb emberei között lehessünk, addig 
ez a probléma nem oldható meg. Pedig a 
mindennapi kenyérre az éhezők milliói is 
igényt tartanak. 

Somlai József nyugdíjas plébános

Amikor Kapernaumba értek, odamentek Péter-
hez azok, akik a templomadót szedték, és meg-
kérdezték tőle: „A ti mesteretek nem fizet temp-
lomadót?” „De igen” - felelte. Amikor bement a 
házba, Jézus megelőzte, és így szólt: „Mit gon-
dolsz, Simon, a földi királyok kiktől szednek vá-
mot vagy adót: fiaiktól-e vagy az idegenektől?” 
Miután így felelt: „Az idegenektől”, Jézus ezt 
mondta neki: „Akkor tehát a fiak szabadok. De 
hogy ne botránkoztassuk meg őket, menj a ten-
gerhez, vesd be a horgot, és fogd ki az első halat, 
amely ráakad. Amikor felnyitod a száját, találsz 
benne egy ezüstpénzt, vedd ki, és add oda nekik 
értem és érted.” (Máté 17, 24-27.) 
Izraelben a bibliai korban mindenki ma-
gától értetődően kifizette a templomi adót. 
Nem lehetett ez túl nagy összeg, mivel egy-
formán fizette a gazdag és a szegény is. Vi-
gyáztak is rá, nehogy valaki „megfeledkez-
zen” róla. Így figyelmeztették Pétert is:„ a ti 
mesteretek nem fizet templomadót?”
Jézus megelőzte tanítványa kérdését: Szava-
inak a jelentése, hogy ő a templom urának, 
Istennek a Fia. Így szabadnak érezte magát 
az adó megfizetésétől. Mégsem akart bot-
ránkoztatni, demonstratívan provokálni. 
Másrészt ki akarta fejezni isteni igényét is. 
Ezért megfizettette a templomi adót Péter-
rel, de isteni hatalmánál fogva csodával biz-
tosította a fedezetet.

Mindnyájan ismerjük a „szabados” szavun-
kat, személynévként is előfordul. A Magyar 
Nyelv Szótára szerint három féle a jelentése: 
„1. Valamitől megszabadított, valami alól 
felmentett… 2. féktelen, korlátot nem tűrő… 
3. A régi hűbérrendszerben jobbágyilag le 
nem kötelezett személy, aki azonban nem 
nemes, sem királyi város polgára nem 
volt…” E hármas jelentéséből mára legin-
kább csak a 2. jelentését használjuk.
Az első jelentés értelme még az Ókorra nyú-
lik vissza. A felszabadított rabszolgát ne-
vezték szabadosnak. „A szabados helyzete 
lényegesen különbözött a rabszolgáétól, an-
nak ellenére, hogy még nem volt teljes jogú 
polgár, viszont gyermekei már előnyösebb 
helyzetbe kerültek, az unokák pedig teljes 
jogú római polgárokká váltak.” (www.ro-
maikor.hu)
A rabszolga annak vált a szabadosává, aki 
felszabadította. A bibliai korban gyakran 
fordult elő ilyen eset. - Ennek a példáján 
értették meg megváltásunk titkát. Az ere-
dendő bűn miatt mi is a bűn rabszolgáiként 
születtünk erre a világra. Jézus Krisztus ki-
váltott bennünket a golgotai kereszthalálá-
val a bűn rabszolgaságából. Ezért a hívő em-
ber Megváltójának a szabadosa. Abszolút 
szabadság nem létezik: valamely eszmétől, 
talán nemesnek tűnő szenvedélytől, esetleg 

egy bűntől, vagy a közgondolkozás befolyá-
solásától senki sem függetlenítheti magát. 
A legtöbben, akik magukat teljesen szabad-
nak képzelik, nem is sejtik, hogy mennyi 
féle erőtől sodortatnak. Jobb Jézus szabado-
sának lenni, mint bármi másnak szolgálni.
Bár Jézus a megtérésünkkor megszabadított 
a bűn rabszolgaságától, de a kísértések mi-
att tudatosan harcolnunk kell, hogy ne vál-
jék az erkölcsünk, beszédünk szabadossá.
Jézus nem volt szabados! Ő volt az egyetlen 
a világon, akiről ez elmondható a szó mind 
a három jelentésében.
Az az igazán szabad, aki a rosszra csábító 
szabadságról, vagy a jogairól, elvárásairól is 
képes lemondani. Egy gyógyult alkoholistát 
„provokáltak” a haverjai: „Most már keresz-
tyénként nem szabad innod?” Az illető azt 
felelte: „szabad nem innom!” Sokan csak a 
rosszra csábító szabadságot ismerik. Nagy 
bölcsesség kell ahhoz is, hogy ki tudjuk 
mondani: szabad vagyok lemondani egyes 
jogaimról, elvárásaimról. Mi lehet az oka, 
hogy egyeseknek szinte soha nem képe-
sek erre? Inkább feláldozzák családi, baráti 
kapcsolatukat. A szabadságunk Isten nagy 
ajándéka. Soha ne feledjük: nem a magun-
kéi vagyunk, szabadságunkat mindig kor-
látozza a másik ember szabadsága!

Riskó János református lelkész

HITÉLET KISTARCSAI HÍRADÓ12
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Energiafaló házunkat „ránevelni” pénztárcánk és a 
drága energia „tiszteletére” nem sorolható a havi egy-
szeri kiadások kategóriájába. Ha őszinte akarok lenni, 
a legtöbben jó ideig spórolnak azért, hogy otthonuk 
tervezett korszerű hőszigetelése elkészüljön.
Vizsgálatok sora bizonyítja, hogy a lakosság döntő 
többsége az épület szigetelésével – már a fűtési sze-
zon első hónapjában – a fűtési rezsijének akár a 30 
%-át is megtakaríthatja. Természetesen, a nyári me-
legben is jól jön a kellemes benti hőmérséklet. Házunk 
energiatakarékossá tétele hosszú távú beruházás, ne 
kezdjünk bele átgondolatlanul!
„Jó lenne, ha nem szökne a fűtés melege az elavult 
ablakokon, a fal ne lenne olyan kellemetlenül hideg, 
és persze a ház gépészete sem a legmodernebb már” 
– sajnos Magyarország lakosságának nagy részének 
hasonló gondolatok járhatnak a fejében, ha az épület 
energiafelhasználásra gondol. Ablak, fal, kazán…
De hol is kezdjük?
 A választ erősen befolyásolják a pénztárcánk adta 
lehetőségek. Ugyanakkor a döntés nem olyan egy-
szerű, hogy ablakcsere vagy homlokzati hőszigetelés. 
Ennek fő oka, hogy minden épület más és más, főként 
a szerkezeteinek minőségétől, korától függő paramé-
terekkel rendelkezik.
Az elmúlt években végzett felmérés szerint a kor-
szerűsítő beruházásokat a legtöbben az ablakcse-
rével és/vagy a homlokzat hőszigetelésével kezdik. 
Praktikus a nyílászárókat a 
homlokzati hőszigetelés előtt 
lecserélni, de legjobb, ha mind-
kettőt meg tudjuk csinálni egy-
szerre! Logikus lépés, ezekkel 
lehet valóban a komfortérzetet 
a leggyorsabban javítani. Haté-
kony megoldás, ha a homlokzat 
korszerű hőszigetelésével bent 
tartani szánt meleg nem az el-
avult nyílászárókon távozik. De 
persze a fokozatosság is ered-
ményre vezet.
A tetőtéri födém szigetelése 
egyébként legkönnyebben ki-
vitelezhető és leggyorsabban 
megtérülő beruházás, de kér-
dés, hogy elérjük-e a kívánt, 
forintban is kifejezhető ered-
ményt? 

Hol szigeteljünk tehát?
Legyen elsődleges szempont a drága gázzal megtermelt 
hő falakon belül tartása. Mivel a falakon szökik a leg-
több meleg, szigeteljük a falakat, amivel a legnagyobb 
hőveszteségtől kímélhetjük meg magunkat.
Ha nem akarunk elveszni a kínálatban, kérjük hozzáértő 
segítségét!
Előírás, hogy ha el szeretnénk adni ingatlanunkat, bizonyí-
tanunk kell annak energetikai besorolását. Ehhez feltétle-
nül igénybe kell vennünk szakember segítségét. Ha nem 
is tervezzük az értékesítést, de jól felfogott érdekünkben 
e besorolás javításán törjük a fejünket, szintén érdemes 
szakértőt bevonni. Ha már eldöntöttük és szeretnénk há-
zunkat korszerű szigeteléssel ellátni, anyagi lehetősége-
inkhez mérten kössünk minél kevesebb kompromisszu-
mot.
Egy nemrégiben készült felmérés eredményei alapján a fel-
újításba kezdő családi ház tulajdonosok 66%-a egyáltalán 
nem veszi igénybe szakember segítségét. A maradék 33 % 
sem az épület energiatakarékos felújításához szükséges 
építőanyagok kiválasztásában veszi igénybe szakember 
segítségét. Pedig ma a széles választék és a számtalan 
különböző felhasználási területre alkalmazható megfelelő 
szigetelés kiválasztása nem egyszerű feladat.
És akkor térjünk rá arra, hogy miből is lehet mindezt 
megvalósítani?
Kezdjük azzal, hogy az embereknek vannak megtakarí-
tásaik. A fűtési költségekre kifizetett összegeket is meg 

lehet spórolni és összegyűjtve 
az épület szigetelésére fordíta-
ni. További lehetőségként ott van 
a legnagyobb bank lakáskassza 
programja, amit kifejezetten a fel-
újításokra találtak ki, ráadásul ál-
lami támogatással. A „rókás” cég 
finanszírozási ajánlatai is figye-
lemreméltóak. Mivel senki nem 
szereti az utcát fűteni, érdemes 
ezeken elgondolkodni.
Következő írásunkban a fűtéseket 
járjuk körbe.
További kérdéseivel és informáci-
óért forduljon hozzánk bizalom-
mal…
Coll-Stock – Mérce az építkezés-
ben

(X)

Rezsicsökkentés saját erôbôl 3.
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FIGYELEM!SZERVIZ 
MEGOLDÁS AZ IDŐSEBB RENAULT JÁRMŰVEKRE

5+

BÉKÉSI-FÓT KFT. SZERVIZ ÉS KAROSSZÉRAMŰHELY
2151 FÓT, MÓRICZ ZSIGMOND ÚT 40. - TEL.: +36 (27) 358 270
2100 GÖDÖLLŐ, DÓZSA GYÖRGY ÚT 164. - TEL.: +36 (28) 52 52 52

 VEZÉRLÉS CSERE
MÁR:

43 900 FT+ÁFA-TÓL,
INGYENES CSEREAUTÓVAL!

 
  

AZ AJÁNLATUNK 2014.04.30-IG, VAGY A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES!
KÉRJE AJÁNLATUNKAT SZERVIZEINKBEN!

DRIVE THE CHANGE

A feltüntetett  ár az Áfát és vízpumpa cseréjét nem tartalmazza! Az ajánlat Renault-1,2 8V motorral szerelt Renault és Dacia gépkocsikra vonatkozik! 
Az „ingyenes csereautó” lehetőségét a javítás idejére biztosítjuk!

www.bekesi.hu

Ne fáradozzon a konyhában!
Rendeljen a mesterszakácstól:
100% házi készítésű pizzák, hamburgerek. 
Friss olasz tészták. Családi tálak, chiken 
box-ok. Különleges desszertek

Kibővült étlappal várjuk kedves 
vendégeinket
facebook: www.facebook.com/izorgia 
Étlapunkat és folyamatos akciókat 
keresd a facebook oldalunkon.

Várom kedves vendégeim!
Bundik Szilveszter, mesterszakács

KISTARCSA, EPERJESI ÚT 28.

ÍZORGIA PIZZÉRIA&ÉTELBÁR

Házhoz szállítás: 

06-70-383-4497, 06-30-970-2569 

Kistarcsa, Nagytarcsa, Kerepes, Szilasliget, 

XVI. kerület-Csömör, Cinkota
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• vizsgáztatás
• klíma töltés,
•  hivatalos Bosch szak-

műhely

• javítás
•  diagnosztika (motor, 

ABS, stb.)

Varga István,  
magyar rally bajnok, 
autószerelő mester

Nyitva tartás: 
H-P: 8-17-ig

Csömör, Kistarcsa Határ út
Telefon: 28/445-244, 06-30/9647-669

3D computeres futóműállító 
technológia

R.H.Dental
Fogorvosi rendelôk és

Fogtechnikai laboratórium
Kistarcsa, Árpád vezér u. – Szt. László u. sarok

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

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

Várjuk kedves pacienseinket
fogorvosi rendelônkben!

Extra minôségû fogpótlások 
kedvezô áron (cirkon hidak).
Konzerváló fogászat és felnôtt 

fogszabályozás.

Akciós áron cirkon hidak 
és implantációk!

Kistarcsai 
privát rendelésünk:

Hétfô és szerda: 
16–20 Dr. Répay Klára

Szerda 9–14 és péntek 14–20 
Dr. Farczádi Tímea

Kistarcsai cégek, vállalkozások figyelmébe!

Kistarcsán és környékén a kiszállás ingyenes!

Ne vegyen, BÉRELJEN!
Ôrizze meg likviditását, bízza a

beruházást az…

Nyomtató szerviz

Új és felújított nyomtatók és multifunkciós készülékek 

Értékesités • Kellékanyagok • Szerviz • Bérlet • Irodatechnika

az árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák

Atiss-Brothers Kft.
E-mail: info@atiss.hu, Tel: 0628/472-173, 
mobil: 0630/9417-137

• Nyomtatás / másolás/ faxolás 
22 oldal/perces sebességgel 

• Kétoldalas dokumentumok 
• Dokumentumadagoló
• Kiemelkedô, 1200 dpi nyomtatási 

felbontás 
• Asztali mûködés - kiváló választás 

kisvállalkozások számára 
• Környezetbarát, nincs 

bemelegedési idô

…re!

*Canon iR1022
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Miért éri ez meg Önnek?
Költségeket takaríthat meg
Csökkentheti adóterheit
A bérleti díj 100%-ban elszámolható
Gépparkfejlesztés beruházás nélkül
Rugalmas és gyors online ügyintézés
Mindig a legmagasabb technikai színvonal

ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNNEK IS!!! 
Vannak Önnek vagy családjának olyan 
lakással kapcsolatos tervei, amik még 
nem valósultak meg?
•  Megnőttek a gyermekek, bővíteni 
szükséges?
•  Sok a rezsi, korszerűsíteni 
akar?
•  Felújításban gondolkodik, mert már „ ráfér a 
házra„?
•  Meglévő lakáshitelét szívesen rövidítené ?
•  Vagy egyszerűen csak gondoskodni akar gyer-
mekei jövőjéről.
Mindehhez igénybe veheti az Államkincstár 30%-os 
támogatását, amennyiben van megtakarítási szándé-
ka! Legyen Önnek is Lakástakarék számlája! 
Tervezze meg saját és családja jövőjét, hogy a lakásá-
hoz kapcsolódó váratlan kiadások ne küldjék padlóra!! 
Használja ki az állam 30%-os, vissza nem térítendő 
támogatását, hogy otthona valódi otthonná váljon!

Ingyenes, személyes tájékoztatásért hívjon!
Tóth Katalin

( OTP-Partner )
06/20/3433-838
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Mi a Posta Szemünkfénye?
Olyan folyamatos díjfizetésű vegyes életbiztosítás, melynek célja, hogy 
gyermekei jövőjének anyagi biztonsága érdekében takarékoskodjon, 
miközben életbiztosítási védelemben is részesül, melynek köszönhe-
tően ez a cél akkor is megvalósul, ha Önnel közben történik valami. 
Amennyiben az Ön szerződése megfelel a mindenkori adójogszabály 
feltételeinek, az Ön megtakarítása kamatadó- és eho-mentes lehet, a 
haláleseti szolgáltatás pedig öröklésiilleték-mentes.
Mit nyújt Önnek a PostaSzemünkfénye?
• Megbízható szolgáltatást, melynek kialakításakor a felnövekvő 

generációk érdekeit, az értékállóságot és a rugalmasságot vettük 
figyelembe.

• Megfelelő mennyiségű pénzt gyűjthet össze, melyet az Ön 
által meghatározott lejárati időpontban tetszés szerint egy ösz-
szegben átadhat gyermekének, vagy például a továbbtanulás 
alatt havi járadékszolgáltatásként vehet igénybe, vagy esetleg 
a nagyobb összeg elérése érdekében meg is hosszabbíthatja a 
megtakarítás idejét.

• Alacsony havi díjjal is elindíthatja, amelyet később megnövel-
het, sőt alkalmanként nagyobb összegű befizetésekkel is hozzá-
járulhat a lejárati szolgáltatás növeléséhez.

• Biztonságot Önnek és családjának, hiszen Dupla biztonság 
csomagunk választása esetén az Ön által kitűzött cél, gyermeké-
nek anyagi biztonsága akkor is megvalósul, ha Önnel megtörténik 
a legrosszabb. 

Ha két hónapot befizet, a harmadik ingyenes!


