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Nagy Ferenc: Édesanyám
Van egy szó, van egy név ezen a világon, 
Melegebb, színesebb, mint száz édes álom. 
Csupa virágból van, merő napsugárból… 
Ha ki nem mondhatod, elepedsz a vágytól.
 
Tisztán cseng, mint puszták estéli harangja, 
Örömében sir az, aki e szót hallja. 
Ártatlan kisgyermek, csöpp gügyögő hangja, 
Amikor gőgicsél, mintha volna szárnya.
 
Amikor a szíved már utolsót dobban, 
Ez az elhaló szó az ajkadon ott van. 
Mehetsz messze földre, véres harcterekre, 
Ez a szó megtanít igaz szeretetre.
 
Bánatban, örömben – ver az Isten vagy áld, 
Hogyha elrebeged, már ez is imádság. 
És ha elébed jön könnyes szemű árva, 
E szóra felpattan szíved titkos zárja.
 
Drága vigasztalás ez az a szó, ez a név, 
Királynak, koldusnak menedék, biztos rév. 
Te vagy legboldogabb, nem gyötörnek gondok, 
Ha keblére borulsz és el kinek mondod?

S ha szomorú fejfán olvasod e nevet, 
Virágos sírdombon a könnyed megered. 
Van egy szó, van egy név, valóság, nem álom, 
Nekem a legdrágább ezen a világon.
 
Ez a legforróbb szó, az én legszebb imám, 
Amikor kimondom: anyám, édesanyám.

Az általános iskolai 
beiratkozás időpontja

Idén április 28-tól 30-ig lehet beiratkozni 
az első osztályba. 

2014. április 28. (hétfő) 8.00-18.00
2014. április 29. (kedd) 8.00-18.00

2014. április 30. (szerda) 8.00-18.00
Szükséges dokumentumok:
- a gyermek anyakönyvi kivonata, lak-
címkártyája, TAJ kártyája
- szülő személyi okmányai
- óvodai szakvélemény
- iskolaérettségi szakértői vélemény
- nyilatkozat szülői felügyeletről

Csecsemővíz szolgáltatás
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Ön-
kormányzat a várandós kismamák és a 
2 éven aluli gyermekek részére palacko-
zott csecsemővizet biztosít.
A csecsemővíz átvehető a KIVÜ Kft. te-
lephelyén: 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos 
u. 23. szám alatt. Nyitva tartás:  csütörtök 
15.00 - 19.00 óráig
Bővebb információ a területi védőnőknél 
- 2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4/A., tel: 
06-28 471-794 - kérhető.
 Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal
 Igazgatási iroda

Tájékoztatás az ebek kötelező veszettség 
elleni oltásáról és nyilvántartásáról

Felhívjuk szíves figyelmüket, 
hogy az ebek éves kötelező ve-
szettség elleni védőoltását  en-
gedélyezett állategészségügyi 
szolgáltató magánállatorvosi 
rendelőkben, vagy az állatorvos 
házhoz történő kihívásával tud-
ják beadatni. 

Városunkban két magánren-
delő működik, melyek az alábbi 
időpontokban várják a kutyákat 
és gazdáikat

dr. Csizmadi Sándor állatorvos 2143 Kistarcsa, Malom u. 2. szám tel: 06-30 951-8590
hétfő – péntek: 17.00 – 21.00  óráig
szombat: 08.00 – 09-00  óráig
vasárnap: 19.00 – 20.00  óráig

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

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

A veszettség elleni védekezés feltételeként kötelező az ebek évenkénti veszettség el-
leni immunizálása, és ezzel egyidejűleg az eb széles spektrumú féreghajtó szerrel való 
kezelése. Az eb testsúlyának arányában 10 kg/1 db tabletta szükséges.

Aki az állatbetegségek elleni védekezést elmulasztja, vagyis a kutyáját nem oltatja be, 
45.000,-Ft állatvédelmi bírságra számíthat. 

A transzponderrel (mikro chippel) már korábban megjelölt, de az adatbázisban nem 
szereplő eb adatait az állat tartója köteles a magánállatorvossal az adatbázisban regiszt-
ráltatni. Az adatbázisba történő regisztráció díja állatonként 200,- Ft, a regisztrált eb 
adatának megváltozása miatt történő adatmódosítás díjmentes.

A transzponderrel megjelölt eb tartójának megváltozása esetén az új tartó az adat-
változást 8 napon belül köteles a magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni, 
a transzponderrel megjelölt eb tulajdonosának, tartási helyének megváltozása, vagy 
az állat elpusztulása esetén pedig az eb tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles a 
magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni.

Az eb transzponderrel történő jelölésének betartását a jegyző, továbbá a járási állat-
egészségügyi hivatal ellenőrzi. Az állatorvos az eb vizsgálata, kezelése előtt köteles 
ellenőrizni, hogy az állat transzponderrel jelölt-e. Amennyiben az állat nem rendel-
kezik transzponderrel, azt az állatorvos és a jegyző egyaránt köteles jelezni a járási 
állategészségügyi hivatal felé. Az állat transzponderrel történő megjelöltetésének el-
mulasztása 45.000,- Ft állatvédelmi bírságot von maga után.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) be-
kezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat 
ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás jár-
ványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal 
ebösszeírást végez. A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által 
szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulaj-
donosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának 
védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából. 
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a 
települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Településünkön az ebösszeírásra 
2013. évben került sor. 

Felhívjuk Kistarcsa Város közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb 
ebek tartóinak a figyelmét, hogy aki ezen kötelezettségének még nem tett eleget,  úgy 
az  „Ebösszeíró adatlapot” kitöltve  szíveskedjen a Polgármesteri Hivatalba eljuttatni.

Az „Ebösszeíró adatlap” beszerezhető:  Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal 2143 
Kistarcsa, Szabadság út 48. szám alatti recepcióján, illetve letölthető a www.kistarcsa.hu 
weboldalról a Polgármesteri Hivatal -  nyomtatványok - igazgatási iroda  menüpontból.

                                                                            Kistarcsa Város  Polgármesteri Hivatal
                                                                                             Igazgatási iroda

Anyák napjára
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2014. május 1. Körömi Ferenc: A versíró
2014. május 8. Keresztes Zsuzsa: Rongyképek
2014. május 15.  Mátyási József: A történelem hagyatéka Kis-Ázsiában
2014. május 22. Jankovics Marcell: Kultúrából a civilizációba
2014. május 29. Gryneaus László: Építkezés az energiatakarékosság figyelembe vételével
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

Városi Művelődési- Sportközpont és Könyvtár programja
Csigaház

 április 26.  Kisvakond - bábelőadás
 május 9.  Kárpátia koncert
 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

A foglalkozásokat tartja: Bernát Ottilia:  
www.kerekito.hu, tel: +36 70/321 7850

Ingyenes jogsegélyszolgálat: 05. 07. és 05. 21. 10-14 órakor
További információ: Szilárdi László 06-28-507-147

Búcsúzunk Tőled Árpi !
Elmentél. Váratlanul, szó nélkül. Elvitted Magaddal azt 
a biztonságot, amit sokunk lelkében, életében jelentettél. 
Tudtuk, mindig számíthattunk Rád. Ha szükségünk volt 
Rád, ha a családban bárki beteg volt, Te mindig ott voltál. 
Gyógyítottál, segítettél, istápoltál, vigasztaltál. Mindig a 
legjobb tudásod szerint. Kiharcolva az összes lehetősé-
get, amit az orvostudomány biztosíthatott. Lehetett idős, 
lehetett fiatal, ismerős vagy idegen. Neked egy dolog 
számított, hogy meggyógyítsd. S ha már nem volt mit 
tenni orvosként, EMBER-ként álltál mellettünk. Igen, 
csupa nagybetűvel. Mert az voltál! EMBER, jó EMBER! 
Hiányod pótolhatatlan. 

Városi szemétszedés és virágül-
tetés 2014. április 26. szombat

Idén ismét megszervezik Kistarcsán a már hagyományosnak 
mondható városi szintű szemétszedési akciót. Az ünnepek (hús-
vét, május 1.) torlódása miatt ekkorra tervezi a Kistarcsai Vállalko-
zók Baráti Köre a virágosítást is. 

Ennek keretében a helyi civil, sport és politikai szervezetek 
összefogva igyekeznek megtisztítani az utcákat az eldobált zacs-
kóktól, üvegektől és csikkektől; illetve ekkor kerül sor a polgár-
mesteri hivatal munkatársaival együtt a közterületeken a virágok 
kiültetésére az ágyásokba. Amennyiben kedvet érez magában, 
hogy segítse tevékenységünket, szeretettel várjuk április 26-án 

(szombaton) a Csi-
gaház előtti téren 
reggel 9 órakor. 
A szemétszedéshez, 
virágültetéshez kor-
látozott számban 
biztosítunk kesztyűt, 
egyéb eszközökről 
(gereblye vagy kisla-
pát, locsoló, ásó, stb.) 
kérjük, mindenki 
maga gondoskodjon. 
A munkában meg-
fáradt önkénteseket 
zsíros-hagymás ke-
nyérrel és üdítővel 
vendégeljük meg. 

Kistarcsa Város 
Önkormányzata

Elkészült az útburkolati je-
lek újrafestése, új lámpates-

tek a Hunyadi utcában

Felfrissítették az útburkolati jeleket az Eper-
jesi út „fekvőrendőrein”, a Völgy utca 3. szá-
mú főút kereszteződésében, a Határ út Csö-
möri út sarkán és a Magyar Közút Zrt. által 
kezelt Széchenyi utcai gyalogosátkelőknél. 
Hét darab új oszlopot állított fel a Juko Kft. 
a Hunyadi utca külterületi szakaszán (a volt 
barkácsáruház mellett), amelyekre új lám-
patesteteket szereltek fel. A tavalyi járda-
építés után ezzel a fejlesztéssel folytatódik a 
biztonságos közúti és gyalogos közlekedés 
fejlesztése a Hunyadi utcában.

Az újrafestett 
˝
fekvőrendőr˝ az Eperjesi úton

Kerékpártúra Recskre!
A Kistarcsai Internáltak Emlékéért Alapítvány a Város Önkormányzatával összefogva 
figyelemfelkeltő kerékpáros túrát szervez Recskre 2014. május 9-10-én. Az útbaeső 
települések önkormányzatai valamennyien támogatásukról biztosítottak bennünket. 
Több helyen várhatóan csatlakoznak is a kerékpáros csapathoz. A rendezvény célja, 
hogy ráirányítsuk a figyelmet a kistarcsai volt internáló tábor jelenlegi állapotára, a 
magyar történelemben betöltött szerepére, valamint arra az adománygyűjtési akció-
ra, melynek eredménye lehetne egy - a tábor területén kialakítandó - emlékhely.

Amennyiben szeretne csatlakozni a túrához, kérem az alábbi elérhetőségeken je-
lezze számunkra: Hámos Anita telefon: 06-28-470-711/111 mellék, mobil: +36-20-427-
4105,  email: anita.hamos@kistarcsa.hu

A kerékpártúrával kapcsolatos egyéb információkról is a fenti elérhetőségeken kap-
hatnak tájékoztatást.

Aki szívesen támogatná anyagilag is az emlékhely létrehozását, a Kistarcsai In-
ternáltak Emlékéért Alapítvány 11742324-29914603 számú bankszámlájára bármilyen 
összeg befizetésével megteheti azt.

Tisztelettel megköszönve segítő közreműködésüket: Solymosi Sándor polgármester

Kiadó
Kistarcsán 36 m² –es 1,5 szobás felújított, bútorozott 
lakás.
Érdeklődni: 06-20-5121-857 számon

Szolgáltatás
Energetikai tanúsítás gyorsan, olcsón, szakszerű-
en. Megtakarítás megtervezése, műszaki vezetés, 
építőmérnök 20- 58-36-835
Termelői méz kapható! Kistarcsa, Holló u. 19. Tel: 
06-30-869-5261

 APRÓHIRDETÉS

A Városi Óvoda óvodapedagógust keres
A közalkalmazotti jogviszony időtartal-
ma: határozatlan.
Pályázati feltételek: főiskolai végzettség 
További információt Ratimovszky Tiborné 
nyújt, a 06-20- 568 7548-os telefonszámon.
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Hány pályáza-
tot adtak be és 
ebből hányat 
bíráltak el pozi-
tívan?
Örömmel mond-
hatom, hogy na-
gyon jól állunk, 
ugyanis nyertek 
az energiaha-
tékonysági pá-
lyázataink. Az 
egyik pályázat 
segítségével a 
Gesztenyés Óvo-
da, a Polgármes-
teri Hivatal és 
az Egészségház 
épületére, a má-
sik pályázatból a 
Simándy József 

Általános Iskola épületére szerelhetünk fel napelemet. Ezek a nap-
elemek nem meleg vizet, hanem áramot termelnek. A 100%-ban 
támogatott pályázatok értéke bruttó 48, illetve 50 millió forint. Jó 
hír, hogy mindkét beruházást néhány hónap alatt el tudja készíte-
ni a kivitelező. Az iskola projekt már májusban elkezdődhet és is-
kolakezdésre el is készülhet, de a tervek szerint szeptember végére 
a többi épületen is átadásra kerül a rendszer. Ezek a napelemek az 
elektromos energia felhasználás 90%-át válthatják ki, tehát jelen-
tős költséget tudunk vele megtakarítani a működtetés területén. 
Jelenleg mindkét pályázatnál a kivitelezés előkészítése folyik.

Ugyancsak pályázati forrásból szeretnénk megvalósítani a Vá-
rosi Uszoda felújítását. Erre az Önkormányzat támogatásával a 
V.U. K. Vízilabda és Úszó Klub Sport Egyesület pályázott. Ez a 
program is nyert, így  a Magyar Vízilabda Szövetség jóváhagyá-
sával TAO támogatásból még idén megvalósíthatjuk az Uszoda 
felújítását. Az intézmény gazdaságos működésének és további 
fenntarthatóságának alapvető feltétele volt az évek óta tervezett 

részleges fejlesztések megvalósítása. A felújítás tervezett költség-
vetése 60 millió forint, ami magába foglalja a ponyvacserét, az 
üvegfelületek és a nyílászárók cseréjét, valamint a kazán korsze-
rűsítését és áthelyezését. A beruházáshoz szükséges önrészt, 18 
millió forintot az Önkormányzat elkülönítette költségvetésében.  
Most írjuk ki a közbeszerzési eljárást, a felújítás a tervek szerint 
augusztus végéig elkészülhet.

A sportberuházások közé tartozik az új, C típusú tornaterem 
megépítése is. Már évek óta kerestük azt a pályázati lehetőséget, 
amivel ezt a jogos igényünket is megvalósíthatjuk, de eddig sehol 
nem kaptunk támogatást. Év elején a Magyar Közlönyben meg-
jelent a 2045/2013. (XII.30.) Kormányhatározat, ami új lendületet 
adott az elképzelésünknek. Mind a tankerületi igazgatónak, mind 
a KLIK vezetőjének, Marekné dr. Pintér Arankának jeleztük, hogy 
Kistarcsának szüksége lenne egy 
kézilabdapálya méretű, három 
részre osztható tornateremre. 
Lobbiztunk az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumánál is és úgy 
tűnik sikerrel jártunk, mert ezen a 
héten elkezdődtek a tárgyalások a 
szerződéskötésről, melyet várha-
tóan heteken belül aláírunk. En-
nek értelmében 25 %-os önrészt 
biztosítunk majd a kapott állami 
támogatás mellé. Az országosan 
meghirdetett kiemelt nemzeti 
programként futó fejlesztésekre 3 
milliárd forint fedezet áll rendel-
kezésre. Ebből a keretből jelenleg 
egyedül csak Kistarcsán valósul-
hat meg tornaterem beruházás az országban. Ki kell hangsúlyoz-
ni, hogy ezt a beruházást az állam valósítja meg, nekünk csak az 
önrészt kell hozzátenni, átadás előtt az önkormányzat tulajdonába 
kerül a tornaterem. Ha jóváhagyják a korábban elkészíttetett ter-
veinket, várhatóan idén sor kerül az alapkőletételre és 2015-ben 
már birtokba vehetik a gyerekek a tornatermet. 

Hamarosan szerződést kötünk a Kölcsey utca felújítására is. 
A beruházás értéke nettó 29 millió forint, melyet 
az Önkormányzat teljes egészében a költségve-
téséből fedez.  Várhatóan május 5-én tudunk itt 
szerződést kötni, a teljesítés határideje pedig 2014. 
június 16. napja. Jelenleg itt is a közbeszerzési eljá-
rás zajlik. Az útfelújításokhoz tartozik a Hunyadi 
utca  földutas részének részleges megépítése is, 
melyre szintén önkormányzati fedezetet biztosí-
tunk  24 millió forint értékben. A nem konszoli-
dált önkormányzatoknak biztosított keretre be-
nyújtottuk 200 millió forintos igényünket, melyet 
várhatóan 2015-ig megkap a város. Mivel ezt az 
összeget csak út- és közmű beruházásokra lehet 
felhasználni, ebből a keretből további útépítése-
ket, felújításokat, járdaépítéseket tervezünk.

Az Önkormányzat Újhartyánnal közösen nyert 
az ASP pályázaton is (14 millió forintot), melynek 
keretein belül 6,4 millió forintot költhetünk a Pol-

Lendületben Kistarcsa Városa
Interjú Solymosi Sándor polgármesterrel

Ebben az évben szinte minden sikerül a városnak, ugyanis a beadott pályázatok túlnyomó többsége zöld utat kapott. Szüksége is 
van erre a „hátszélre” a településnek, hiszen a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően nem halmozott fel adósságot Kistarcsa, 
így nem került be a nagy összegekkel konszolidált települések közé. A kistarcsaiak ebből többnyire annyit érzékeltek, hogy a 
fejlődés ütemét tekintve a város lemaradt a környező települések mögött. A sikeres pályázatokról Solymosi Sándor polgármestert 
kérdeztük.

Solymosi Sándor polgármester

Hunyadi utcában aszfaltoznak

Felújítják az uszodát
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Áprilisban kezdődik a vízhálózat építése
Tisztelt Lakosság! Tisztelt Cégvezető!
Kerepes és Kistarcsa Város Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulása a két települé-
sen szolgáltatott ivóvíz minőségének javítása érdekében 100%-os támogatást nyert uniós és 
hazai forrásból. A beruházás terveinek engedélyezése az utolsó fázisba került, 2014 áprili-
sában megkezdődtek a kivitelezési munkálatok.

Jelen levelünkkel tájékoztatjuk és felhívjuk figyelmét, hogy a fent megjelölt időszaktól 
kezdve szakaszosan, többszöri alkalommal, huzamosabb ideig ivóvíz kimaradásra, ivóvíz 
korlátozásra lehet számítani a két településen.  Huzamosabb vízkimaradás esetén, hétköz-
napokon 8-16 óráig várható a szolgáltatás szüneteltetése. A tervező és a kivitelező a lehető-
ségekhez mérten minimalizálja a vízhiányok számát és hosszát, de a tervezett kimaradá-
sok mellett további váratlan szolgáltatás kimaradás is felléphet. 

A szolgáltatás korlátozásának konkrét időpontjairól és helyszíneiről pontos, rendszere-
sen aktualizált tájékoztatást adunk az Önkormányzatok honlapjain, hirdetőtábláin, vala-
mint a Társulás www.szilas-menti-ivoviz.hu weboldalán. Kérjük, ezeket a felületeket foko-
zottan kísérjék figyelemmel!

A szolgáltatás kimaradásokkal kapcsolatos észrevételeiket hétköznap 08.00 órától 16.00 
óráig megtehetik az alábbi elérhetőségen: Pethő Dóra, mobilszám: +36-70-376-6088

A Társulásról és a fejlesztésről bővebb információt a www.szilas-menti-ivoviz.hu oldalon 
olvashatnak. Az esetleges kellemetlenségekért szíves megértésü-
ket kérjük. Zsiák Péter, a Társulás elnöke

gármesteri Hivatal informatikai fejlesz-
tésére.   Az alkalmazás-szolgáltató ASP 
(Application Service Provider) központon 
keresztül olyan hardver- és szoftver inf-
rastruktúrát, arra épülő keret- és szolgál-
tatási rendszert lehet létrehozni, ami által 
az önkormányzat az alábbi szolgáltatá-
sokat veheti igénybe: gazdálkodási rend-
szer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, 
önkormányzati adórendszer, iratkezelő 

rendszer, önkor-
mányzati portál 
rendszer, ipari 
és kereskedelmi 
rendszer. 

A kulturális 
kapcsolatok erő-
sítését szolgálja 
az „Európa a pol-
gárokért” pályá-
zat, melynek címe 
a „Kistarcsai test-
vértelepülések I. 
találkozója”. Az 
itt nyert 25 ezer euró támogatást a 2014. 

május 16-18. között megtartandó Kistarcsai Napok megrendezésé-
re fordítjuk. Erre meghívtuk Torja, Belusa és a lengyel Radomysl 
nad Sanem önkormányzati küldöttségét, valamint a horvátországi 
Szentlászló településről is jön egy kulturális csoport.

Persze nemcsak uniós pályázatokkal próbálkozunk, hanem 
mással is. Ilyen például az Országos Hulladékgazdálkodási Ügy-
nökség iparfejlesztési pályázata. Ezen a pályázaton a KIVÜ Kft. 
nettó 75 millió forintot nyert, melyből két speciális járművet vásá-
rolt, egy hulladékszállító-és egy önrakodós, platós teherautót.

Most áprilisban döntött a képviselő-testület a térfigyelő kame-
rarendszer bővítését szolgáló pályázat beadásról!
Igen a legutóbbi ülésen döntöttünk erről. A meglévő hét kamera 
mellé még 11 darabot szeretnénk telepíteni 10 helyszínre. Itt is egy 
vissza nem térítendő, egy összegben folyósítandó 100%-os támo-
gatásról van szó. A belügyminiszter május 30-ig dönt a beadott 
pályázatokról. Jó eséllyel pályázunk itt is.

Az egyik legnagyobb beruházás, az ivóvízminőség-javító prog-
ram előkészítési munkái tavaly kezdődtek el. Hol tartanak je-
lenleg a megvalósítással? 
Most következik az egy milliárdot is meghaladó beruházás kivi-
telezése, a lakosság számára kissé kellemetlen szakasz. Kistarcsán 
először az Eperjesi úton kezdődnek a munkák. A kivitelezés meg-

kezdésével szakaszosan, többszöri alkalommal, huzamosabb ide-
ig ivóvíz kimaradásra, ivóvíz korlátozásra lehet majd számítani, 
hétköznapokon 8-16 óráig. A kivitelezés őszig is eltarthat, a mun-
kálatok ütemezéséről naprakész információval szolgálunk a város 
honlapján, a Társulás www.szilas-menti-ivoviz.hu weboldalán, 
hirdetőtáblákon, a Szilas TV-n, Régió Plusz TV-n és a Kistarcsai 
Híradóban. Ezúton is felhívom a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy 
rendszeresen kísérje figyelemmel ezeket a felületeket!

Polgár Gyula

Idén elkezdik építeni a tornacsarnokot

Megkezdték a vízhálózat felújítását – 
januárban kutat fúrtak a Szilasvíz területén Pályázati pénzből nemzetközi rendezvény lesz a «Kistarcsai napok»

További térfigyelő 
kamerákat telepítenek

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 



Hirdetmény az Európai Parlamenti választásról

VÁLASZTÁS 2014 KISTARCSAI HÍRADÓ6

Az április 6-án megtartott 
országgyűlési választáson 
Pest megye 6. számú válasz-
tókerületében  Vécsey Lász-
ló József a Fidesz-KDNP 
szineiben indult jelölt 
győzött 23.745 szavazattal 
42,92%-os aránnyal. A má-
sodik helyen Kovács Barna-
bás az MSZP-Együtt-DK-PM-
MLP jelöltje végzett 14.025 
szavazattal 25,35 százalék-
kal, harmadik helyre Bertha 
Szilvia, a Jobbik jelöltje futott 
be 10.588 szavazattal 19,14 
%-os aránnyal, míg a negye-
dik helyen az LMP-és Len-
gyel Szilvia végzett 3.544 sza-
vazattal 6,41%-os aránnyal.

Ebben a választókerületben 
összesen 85.649-en jogosultak szavazni. Ebből 55.962-en jelentek 
meg, ami 65.34%-os arányt jelent. Ez magasabb az országos átlag-
nál (60.76%)

Az országgyűlési választások eredménye Kistarcsán
Kistarcsán nagyon aktív volt a részvétel. A nyolc szavazókörben 
a szavazásra jogosult 9449 állampolgár közül 6248-an mentek el 

szavazni, ami 66,12%-os arány. Ez a választókerületi aránynál 
(65.34%) jobb. 

Kistarcsán Vécsey László, Fidesz-KDNP a szavazatok 43.03%-
val(2689) győzött, második lett Kovács Barnabás, MSZP-Együtt-
DK-PM-MLP 26,5% (1656) és harmadik helyen végzett Bertha Szil-
via, Jobbik 19,33% (1208) 

Pest megye 6. számú választókerületében Vécsey László a  Fidesz-KDNP jelöltje győzött

Magyarország Köztársasági Elnöke 2014. május 25-re tűzte ki az 
Európai Parlament tagjainak választási napját. A szavazni 6.00 
órától 19.00 óráig lehet. 
Névjegyzék 
A magyarországi lakcímmel rendelkező vá-
lasztópolgárok automatikusan felkerülnek a 
központi névjegyzékbe. A szavazóköri névjegy-
zékben szereplő választópolgárok a névjegy-
zékbe történt felvételükről értesítőt kapnak. A 
névjegyzék a helyi választási irodában (polgár-
mesteri hivatalban) tekinthető meg. 
Az Európai Unió más tagállamának választó-
polgára 
- ha Magyarországon lakóhellyel rendelkezik – 
május 9-ig kérheti a névjegyzékbe vételt a helyi választási iroda 
vezetőjétől. 
Ajánlás 
A választójoggal rendelkező választópolgár 2014. április 22-ig 
ajánlóíven ajánlhat jelöltet. 

A listaállításhoz legalább 20.000 választópolgár érvényes ajánlá-
sa szükséges. 
Egy választópolgár több listát is ajánlhat. 

Szavazás 
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózko-
dó választópolgár belföldön az általa megjelölt 
településen átjelentkezéssel, külföldön Magyar-
ország külképviseletein adhatja le szavazatát. 
A külképviseleti névjegyzékbe való felvé-
telt 2014. május 17-én 16 óráig, átjelentkezést 
2014. május 23-án 16 óráig lehet kérni a www.
valasztas.hu”>www.valasztas.hu oldalon vagy 
levélben, illetve személyesen a lakóhely szerint 
illetékes helyi választási irodától. 

Szavazni egy listára lehet. 
Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban 
működő helyi választási irodához, vagy látogassa meg a www.
valasztas.hu”>www.valasztas.hu weboldalt.

Nemzeti Választási Iroda

Ünnepélyesen átvette megbízólevelét 
Vécsey László

Vécsey László április 17-én vette át ünnepélyesen Gödöllőn a 
Városháza dísztermében a megbízólevelét  Dr. Szőke Páltól, 
a gödöllői központú, Pest megyei 6-os számú Országgyűlési 
Egyéni Választási Bizottság elnökétől. A dokumentum átvé-
tele után Vécsey László köszönetet mondott mindazoknak, 
akik szavazatukkal bizalmat adtak neki, és azoknak is, akik 
választási kampányát segítették. Kihangsúlyozta, hogy elemi 
érdek, hogy a választókerület mind a 17 települése egyaránt 
sikeres legyen a következő ciklusban, már csak azért is, mert 
a többség nem igazán látott más alternatívát, mint a folyta-
tást. Vécsey együttműködést ajánlott a körzetben élőknek és a 
települések vezetőinek, de kihangsúlyozta, hogy ennek alapja 
csak a választópolgárok érdeke lehet, magánügy semmiképp.

A választás éjszakáján sokan gratuláltak a győzelemhez
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A választópolgárokat a Nemzeti Választási Iroda értesítő 
megküldésével tájékoztatta az Európai Parlament tagjainak 
2014. évi választásán a szavazóköri névjegyzékbe vételről. Az 
értesítőben megadott szavazókörben lehet szavazni 2014. május 
25-én 06.00-19.00 óra között. Szavazni egy listára lehet.
A szavazás feltétele, hogy a választópolgár személyazonosságát 
igazolja a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával:
1. lakcímkártya és - személyazonosító igazolvány vagy
        - útlevél vagy
        - vezetői engedély
vagy
2. a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó 
személyazonosító igazolvány.
Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására 
nincs lehetőség.
Az a választópolgár, aki a szavazás napján Magyarország 
területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő 
helyen tartózkodik – kérelmére – átjelentkezéssel szavazhat. 
A kérelemnek legkésőbb 2014. május 23-án 16.00 óráig kell 
megérkeznie a lakóhely szerinti Helyi Választási Irodába.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek tartalmaznia kell: 

- a választópolgár nevét,
- a választópolgár születési nevét,
- a választópolgár anyja nevét,
- a választópolgár személyi azonosítóját,
- annak a településnek a megjelölését, ahol a választópolgár 

szavazni kíván.
Az a választópolgár, aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, 
külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet 
terjeszthet elő. A kérelemnek legkésőbb 2014. május 17-én 16.00 
óráig kell megérkeznie a helyi választási irodába.
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelemnek 
tartalmaznia kell: 

- a választópolgár nevét,
- a választópolgár születési nevét,
- a választópolgár anyja nevét,
- a választópolgár személyi azonosítóját,
- a választópolgár értesítési címét, ha a helyi választási 

iroda vezetőjének döntéséről szóló értesítés kézbesítését 
nem a nyilvántartott értesítési címére vagy a 
magyarországi lakcímére kéri,

- annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a 
kérelmező a választójogát gyakorolni kívánja.

Az a választópolgár, aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, 
illetve fogvatartása miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, 
mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be. A kérelmet a szavazást 
megelőzően a helyi választási irodához lehet benyújtani 
legkésőbb 2014. május 23-án 16.00 óráig, vagy a szavazás 
napján 15.00 óráig a szavazatszámláló bizottsághoz.

A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
- a választópolgár nevét,
- a választópolgár születési nevét,

- a választópolgár anyja nevét,
- a választópolgár személyi azonosítóját,
- az igénylés okát,
- azt a címet, ahová a mozgóurna kivitelét kéri (ha nem a 

lakcímén tartózkodik).
A helyi választási iroda a fenti kérelmeknek csak abban az esetben 
adhat helyt, ha a választópolgárnak a kérelemben szereplő adatai 
megegyeznek a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó 
nyilvántartás, illetve a magyar állampolgárságát igazoló okirata 
nyilvántartásának adataival.
Az átjelentkezést, a külképviseleti névjegyzékbe való vételt és 
a mozgóurna iránti kérelmet a www.valasztas.hu oldalon vagy 
levélben, illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi 
választási irodától kérhető. A kérelem nyomtatvány a www.
valasztas.hu honlapról letölthető vagy a helyi választási irodánál 
átvehető.
Kistarcsán 8 szavazókörben lehet voksolni. Az utcanévjegyzék 
megtalálható a város honlapján (www.kistarcsa.hu), vagy az 
előző lapszámban.
A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok a 2. 
számú szavazókörben szavazhatnak.

Helyi Választási Iroda

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE KITŰZTE 

AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK 
2014. ÉVI VÁLASZTÁSÁT.

A SZAVAZÁS NAPJA:

2014. MÁJUS 25.
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.
Az Európai Unió más tagállamának választópolgára

– ha Magyarországon lakóhellyel rendelkezik –
május 9-ig kérheti a névjegyzékbe vételt a helyi választási iroda vezetőjétől.

AJÁNLÁS

A választójoggal rendelkező választópolgár
2014. április 22-ig ajánlóíven ajánlhat jelöltet.

A listaállításhoz legalább 20 000 választópolgár érvényes ajánlása szükséges. 
Egy választópolgár több listát is ajánlhat.

SZAVAZÁS

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

külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2014. május 17-én 16 óráig, 

átjelentkezést 2014. május 23-án 16 óráig
lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, 

illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától.

Szavazni egy listára lehet.

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

Nemzeti Választási Iroda

HIRDETMÉNY

Választási tudnivalók



Balla Judit, 4.c osztályos tanuló, a Zrí-
nyi Ilona Matematika verseny Észak-Pest 
Megyei fordulóján 17. helyezést ért el. 
Büszkék vagyunk  eredményes részvé-
telére.
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Március elején isko-
lánkba látogatott egyik 
régi tanítványunk, Ru-
zsa Bence. Látogatásá-
nak célja az volt, hogy 
átadjon egy meghívót 
diákjainknak a mos-
tani középiskolájából. 
A Petrik Lajos Két Ta-
nítási Nyelvű Vegyipa-
ri, Környezetvédelmi 
és Informatikai Szak-
középiskola egy kü-
lönleges, és látványos 
kémiai bemutatóra 
invitálta tanulóinkat. 

A kémia iránt ko-
molyabban érdeklő-
dő tanulókkal egy 

márciusi délelőttön keltünk útra. A gyerekek nagyon örültek a 
meghívásnak, mert egyrészt kíváncsian várták, hogy milyen kí-
sérleteket láthatnak majd, másrészt délelőtti programról volt szó, 
ezért nem kellett aznap iskolába menniük. 

Kicsit korábban ékeztünk, így az előkészületeket is láthattuk. 
Az előadóterem füstérzékelőit letakarták, hogy ne riasszon be, 
fehér lapokat terítettek a terem padlójának egy részére, és színes 
anyagokkal telt üvegeszközöket raktak a tanári asztalra. 

Nem hiába vártuk izgalommal a bemutatót! Fandel Richárd ta-
nár úr valóságos csodákat mutatott be a közönségnek. Előállította 
a lidércfényt, az elefánt fogkrémét, majd akkora robbantást vég-

zett, amibe a fülünk is belecsendült. Láttunk sikító gumi macit, 
bengáli tüzet,  hogy csak néhány kísérletet emeljek ki a több mint 
2 órás bemutatóról. Minden kísérlethez a tanár úr magyarázatot 
fűzött, így nem csak látványos volt a bemutató, de a tudásunkat 
is gyarapíthattuk. Az elődadás végén pedig a mi tenyerünkben is 
éghetett a metán anélkül, hogy megsérülhettünk volna. 

Tanulóink rendkívül élvezték az előadást, és mindannyian re-
méljük, hogy a következő tanévben ismét meghívást kapunk!

Vankóné Baráth Csilla
Simándy Általános Iskola kémia tanára

Teleki Pál Földrajz – Földtan verseny 
megyei forduló

A Simándy József Általános Iskola két tanulója, a 7. a osztályos Zsók Sándor és a 8. d 
osztályos Pállai Nikolett vett részt Budaörsön a megyei versenyen.

Tanulóink már hetek óta rengeteg időt és energiát fektettek a felkészülésbe, hiszen 
ez a verseny igen nagy témaköröket átfogó 
tudást igényelt.

Zsók Sándor az előkelő 5. helyezést, 
Pállai Nikolett pedig a szintén dicséretre 
méltó 11. helyezést érte el.

Köszönöm kitartó és lelkiismeretes mun-
kájukat és gratulálok kiemelkedő eredmé-
nyükhöz.  Székely Andrea

Simándysok látogatása a Petrikben

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

Területrendezés kezdődött  
a Szent Imre szobor és a Családsegítő közötti téren

A „régi” Egészségház helyén 
(volt védőnői épület) április 
második felében megkezdték 
a terület rendezését. Az elfo-
gadott költségvetési rendelet 
szerint az elbontott épület 
telekrészén egy szabadtéri 
extrém pályát létesítenek, va-
lamint a Csigaház felőli olda-
lon kb. 15 db parkolót alakíta-
nak ki. A téren a sportpályán 
kívül a Szent Imre Szobor 
mellett egy minőségi pihe-
nésre alkalmas parkot is ki-
alakítanak.

Simándys diákok még Kistarcsán

Kémiai kísérlet: metán égetése tenyérben
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Elektronikai hulladékgyűjtés 2014. 
április 26. szombat 

A KIVÜ Kft. megbízásából a FE-Group Invest Zrt. 2013. áp-
rilis 6-án szombaton elektronikai hulladékgyűjtést szervez 
Kistarcsán. 
A gyűjtőakció során a kistarcsai lakosoknak lehetőségük lesz a 
gyűjtőpontokon ingyenesen leadni a háztatásokban keletkezett 
elektronikai hulladékot (elektromos háztartási gépek, elektro-
mos szerszámok, számítógépek, ép állapotban lévő televíziók 
és monitorok, hajszárítók, elektromos tűzhelyek, hűtőgépek, 
MP3 és CD lejátszók stb.), valamint akkumulátorokat.
Mivel a lomtalanítás alkalmával elektronikai hulladék kihe-
lyezésére nincs mód, ezért kérjük a lakosságot, hogy a külön 
gyűjtés alkalmával éljenek ezzel a lehetőséggel és keressék a 
FE-Group Invest Zrt. gyűjtő gépjárműveit. 
Gyűjtőpontok helye, ideje:

Eperjesi úti lakótelep parkoló 8 – 11 óráig
Ifjúság tér 8 – 11 óráig
Hunyadi út – Református  
templommal szembeni terület 11.30 – 14 óráig
Zsófia liget HÉV megállónál,  
volt öregotthon parkolója 11.30 – 14 óráig

KIVÜ KISTARCSA VÁROSÜZEMELTETŐ  
NONPROFIT KFT. KIVÜ KFT. 

hírei 
2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.
Telefon/Fax: (28) 470-440, (28) 470-119

e-mail: info@kivu.hu
web: www.kivu.hu

Lakossági lomtalanítás 2014. május 19-től 23-ig 
A begyűjtést a heti hulladékszállítási napon végezzük. Kérjük, hogy a hulladékot 
adott napon reggel 7 óráig kihelyezni szíveskedjenek, mert a hulladékgyűjtő 
gépjármű elhaladása esetén a később kihelyezett lomot nem áll módunkban 
elszállítani. Pótnap biztosítására nincs lehetőség! 
Fontos!
Lom az a darabos háztartási hulladék, ami mérete miatt nem fér a 
közszolgáltatáshoz rendszeresített hulladékgyűjtő edénybe. (pl: berendezési 
tárgyak, bútorok, textíliák, szőnyegek stb.) 
A lomtalanítás keretében az alábbi hulladékokat nem szállítjuk el: 
veszélyes hulladék (elektronikai hulladék, akkumulátor, festékek, festékes 
dobozok, állati tetem, gumiabroncs), fertőző- és undorkeltő anyag, építési-bontási 
törmelék, kommunális vegyes hulladék, zöldhulladék.
A lomtalanítás alkalmával kihelyezett elszállításra alkalmatlan hulladékokat az 
ingatlantulajdonos köteles a közterületről eltávolítani. 
Lomtalanítással kapcsolatban érdeklődni lehet a 28/470-440, 28/470-119-es 
telefonszámon, illetve email-ben az info@kivu.hu címen.

SZÁMLÁZÁSI REND MÓDOSULÁSA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2014. április 1-től a lakossági 
számlázási rend havi számlázásról negyedévesre módosul. Ennek 
értelmében a 2014. április hónaptól a lakossági hulladékszállítási számlát 
negyedévente bocsátja ki a lakosság részére a Közszolgáltató KIVÜ Kft. 
A közületek és a társasházak részére a számlázás rendje továbbra is havi 
számlázásban marad. 
Kérjük Tisztelt Lakossági Ügyfeleinket, hogy csak a számla kézhezvétele 
után teljesítsék a kifizetéseket a számlán szereplő fizetendő összeg 
mértékéig (Kérjük, ne utaljanak előre, és magasabb összeget, mint ami a 
számlán fel van tüntetve!). 
Kérjük továbbá, amennyiben a számláikat megbízás alapján banki 
átutalással egyenlítik ki intézkedjenek a banki megbízás módosításáról.
A lakossági ügyfeleink következő számláikat 2014. július elején fogják 
kézhez kapni.

ÜNNEPI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS
Húsvétkor és május 1-én

 Eredeti időpont: Ünnep miatti szállítási időpont: 
 2014. április 21. hétfő 2014. április 22. kedd
 2014. május 1. csütörtök 2014. április 30. szerda
 2014. május 2. péntek 2014. május 5. hétfő

Kérjük, hogy az érintett 
területeken a meghatározott 
napokon reggel 7.00 óráig 
szíveskedjenek kihelyezni a 
hulladékgyűjtő edényeket.
Köszönjük megértő 
együttműködésüket!

2012-höz képest tavaly csökkent a 
bűncselekmények száma Kistarcsán

A márciusi testületi ülésen a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetője Bozsó 
Zoltán rendőr dandártábornok beszámolójában elmondta, hogy a régió-
ban látványosan javult a bűnügyi statisztika. A kapitányság illetékességi 
területén csökkent a lakásbetörés száma, 458-ról 411-re. Ugyanez mond-
ható el a személygépkocsi lopások esetében is. Ugyanis tavaly 63 lopásról 
tudtak, ezzel szemben 2012-ben 80 esetet jelentettek a rendőrségen. Ösz-
szességében elmondható, hogy a Kistarcsai Rendőrőrs területén (öt tele-
pülés tartozik ide) a legtöbb bűncselekményt Kistarcsáról jelentették.
Baleseti szempontból Kistarcsa az „élmezőnyben végzett”. Ebben köz-
rejátszik, hogy nagy a településen átmenő forgalom. Szerencsére ha-
lálos közúti baleset nem történt. A rendőrkapitány külön köszönetet 
mondott a polgármester úrnak, és a képviselő-testületnek a támogatá-
sokért. Példa értékűnek nevezte, hogy Kistarcsán kiadták az év rend-
őre és az év polgárőre címet. 

Taxis Akció!
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Alapszolgáltatási Központ 2014. március-
április havi eseményeiről

Március hónapra meghirdettük az év első ruhagyűjtő kampányát folytatva a tavalyi 
hagyományokat. Nagyon sok szép ruhát kaptunk, kb. 12 zsáknyit, külön köszönet a na-
gyon színvonalas, gyönyörű rendben érkező gyermekholmikért. Szerepeljen itt azok-
nak az adományozóknak a neve, akik ehhez hozzájárultak: Almagambetov Galij, Bagyi 
Lászlóné, Farkas Gézáné, Mező Sándor, Miskolczi Tibor, Pacsai Imre, Szerzsan Galija, 
Varga Anna

****
Szintén márciusban szerveztük meg az első jótékonysági ruhabörzét is az intézmé-
nyünkben. A ruhabörze lényege, hogy a jó minőségű, felhalmozott adomány ruha-, 
cipő-, és játék készletet kínáljuk tartós élelmiszerért cserébe. Az első börzénk nagy si-
kerrel járt kb. 35 kg élelmiszer gyűlt össze ilyen módon. Az akcióban részt vevőknek 
hálás köszönetünk, név szerint (akik hozzájárultak a nevük közléséhez): Boros István-
né, Jeszenszkyné Rózsa, Kovács Ambrus, Nagy Istvánné, Petneházy Károlyné, Szatmá-
ri Ödön

****
Felbuzdulva az első börze sikerén, áprilisban megtartottuk a másodikat, tekintettel a 
közelgő húsvétra. Nagy örömünkre szolgált, hogy ez alkalommal is sok szép ruhane-
mű talált új „gazdára” kb. 16 kg élelmiszerért cserébe.

Nagyon köszönjük a 
résztvevőknek, ado-
mányozóknak a köz-
reműködést.

Kérem, figyeljék 
a város honlapját, 
facebook oldalun-
kat, hirdetményein-
ket az intézményben 
és a városi hirdető-
táblákon.

 Májusban „Ki mit 
tud?”-ot hirdetünk és 
Tavaszi Ruhagyűjtő 
Kampányt!

Marlok Mónika intéz-
ményvezető helyettes

Ruhagyűjtő 
kampány 2014./II.

Az Alapszolgáltatási Központ Család-
segítő Szolgálata meghirdeti idei máso-
dik Ruhagyűjtő Kampányát.
A kampány célja, hogy feltöltsük tavaszi- 
kora nyári adomány ruhakészleteinket, 
s ezekből juttassunk rászoruló ügy-
feleinknek.

Milyen ruhaneműket várunk?
v	modern női pamut rövid ujjú 

pólókat, topokat, vékony pamut 
hosszú ujjú pólókat, kapucnis 
felsőket, pamut pizsamákat, vé-
kony átmeneti dzsekiket

v	modern női vászon hosszú és ¾-es 
nadrágokat-és térdnadrágokat

v	női utcai papucsokat, balerinákat, 
sportcipőket

v	kamasz fiú és lány vászonnadrágo-
kat

v	sportos férfi pamut pólókat, gal-
léros pólókat, hosszú ujjú, kapuc-
nis felsőket

v	sportos férfi vászonnadrágokat, 
rövidnadrágokat

v	férfi utcai papucsokat, cipőket, 
sportcipőket

Folyamatosan fogadjuk a női-férfi 
melegítőket és a csecsemő-és gyer-
mekruhákat és ágynemű huzatokat, 
törölközőket.
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 időpontja: 2014. május 5-31.
Átvétel helyszíne: Alapszolgáltatási 
Központ, 2143 Kistarcsa Batthyány u. 
2/a.
Átvétel időpontja: hétfő-kedd: 08.00-
16.00 óra, szerda: 08.00-18.00 óra, csüt-
örtök-péntek: 08.00-14.00 óra
Kapcsolattartók: Marlok Mónika, Páli 
Valéria, Koczka Krisztina
Tekintettel arra, hogy tárolási ka-
pacitásunk nagyon szűkös, más típusú 
ruhanemű átvételét és tárolását jelenleg 
nem tudjuk megoldani. Megértésüket 
köszönjük!

„A szeretetnek nincs köze a leereszkedéshez; 
a jótékonyság nem szánalomból, hanem szere-
tetből táplálkozik. A szeretet és a jótékonyság 
egy, mert ha jót cselekszünk, szeretettel tesz-
szük. A szenvedőnek elsősorban nem pénzre 
van szüksége.”
 (Teréz anya 2011. 07.04.)

2014. május 31-én, szombaton 10 órától a Csi-
gaházban,  

az Alapszolgáltatási Központ szervezésében
Szeretettel várjuk azoknak az általános is-
kolás gyermekeknek a jelentkezését, akik 
tehetségesnek érzik magukat és szeretnék 
megmutatni a tudásukat a 2014-es kistar-
csai Ki mit tud?-on.
Vers- és prózamondás, hangsze-

res zene, ének, tánc, rajz
kategóriákban várjuk a jelentkezéseket! 

A jelentkezéseket 2014. május 16.-ig várjuk ez 
egyben a rajzok leadási határideje is!

Felvilágosítás: a 0620/4427182 és a 0620/5687498-as telefonszámon vagy szemé-
lyesen: Ambrus Ibolya, Kolozsvári Nagy Ildikó és Raffay Veronika gyerekjólétes 

munkatársaktól. 
 (2143 Kistarcsa, Batthyány u. 2/a.)

Ki mit tud?
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 Bozsik focin az ovisok
2014. március 27-én annak a nem mindennapi élménynek lehettünk részesei, hogy a 
Gesztenyés és Tölgyfa Óvoda fiatal focistái Kistarcsa városából, ismét részt vehettek a 
Magyar Labdarúgó Szövetség által rendezett, OTP Bank Bozsik Intézményi Program 
Körzeti Gyermeklabdarúgó Tornáján.

Nagy izgalommal készülődtünk kora reggel. Reggeli és öltözködés után, maroknyi 
csapatunk külön busszal közelítette meg Gödöllőt, a torna helyszínét. Menet közben 
csatlakoztak hozzánk a Tölgyfa ovisok, majd a szilasligeti óvodák „sportolói” is. Uta-
zás közben arról beszélgettünk, hogy vajon milyen érdekes kihívások várnak ránk, 

mit fogunk csinálni. Gyönyörű és 
hatalmas műfüves focipálya várt 
bennünket. Több mint 140 ovis fut-
ballista gyűlt össze a rendezvény-
re, külön megemlítendő, hogy a lá-
nyok is képviseltették magukat pár 
fővel. Gyors átöltözés után az okta-
tók a pályára invitáltak bennünket, 
majd szeretettel köszöntötték 
valamennyi résztvevőt. Ezután 
kezdetét vette a torna. 14 állomásra 
osztották el a feladatokat és forgó 
rendszerben haladtak a gyerekek. 
Érdekes, izgalmas ügyességi 

játékokat láthattunk, valamennyi gyakorlat szorosan kapcsolódott a labdarúgás 
technikáihoz. A teljesség igénye nélkül pl: labdavezetés, akadálykerülés, labdaátadás, 
kapura rúgás, vetődés… stb… A kis focisták hamar belemelegedtek, csillogó szemek-
kel, kipirult arccal, vidáman, keményen dolgoztak. Még a nap is kisütött, olyan nagy-
szerűen éreztük magunkat. A torna végén a megfáradt versenyzőket Balaton szelettel, 
szóbeli dicsérettel és elismerő oklevéllel jutalmazták. Az oklevelet Dr. Vági Márton a 
Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkára, valamint Nyilasi Tibor a Magyar Labdarúgó 
Szövetség sportigazgatója látta el saját kezű aláírásával. A tartalmas és mozgalmas 
délelőtt után, fáradtan, de élményekkel gazdagodva tértünk „haza” óvodánkba. Kö-
szönjük, hogy részt vehettünk, reméljük lesz még hasonló jó hangulatú, jól szervezett 
Bozsik focis programban részünk.

Páczkánné Lakatos Hajnalka , óvodapedagógus

Víz világnapja (március 22.)
„Úgy tékozoltuk bolygónk természeti kincseit a levegőt és a
vizet,mintha nem lenne holnap, s így már nem is lesz”

(Kurt Vonnegut)

A víz világnapja alkalmából az óvodánkban – Gesztenyés és a 
Tölgyfa Óvodában - egyhetes programot szerveztünk.

A program célja, hogy élmény szerűen hívjuk fel a gyermekek 
a figyelmét a víz fontos szerepére az életünkben, és hogy óvjuk, 
védjük környezetünket, és ezen belül, földünk felbecsülhetetlen 
értékét, a vízkészletet.

Az óvodai nevelés minden területén, a hét minden napján a víz-
ről, mint életünk legfontosabb eleméről beszélgettünk.

Szóba került földünk vízkészlete a sós és édes víz, melynek 
0,08% alkalmas emberi fogyasztásara; (ha a világ minden vizét be-
leöntenénk egy vödörbe, abból iható víz kevesebb lenne, mint egy 
teáskanálnyi.)

A víz maga az élet. Az élőlények elsősorban vízzel táplálkoz-
nak.  A sejtjeinknek, szerveinknek folyamatosan vízre van szük-
sége. Környezeti foglalkozásokon kisérleteztünk a szennyezett víz 
tisztításával. Megtapasztalhattuk, hogy mi történik azokkal a nö-
vényekkel, mellyeket nem öntöztünk. A palackertben megfigyel-
hettük a vízkörforgását.

Matematikafoglalkozásokon a vizes-játékok alakalmával a víz 
tulajdonságait tapasztalhatták meg a gyerekeket.

Csoportosítottuk azokat a területeket, ahol a vizet hasznosítjuk 
környezetünkben. Beszélgettünk a víz energiájáról, és képeket né-
zegettünk a vízesésekről, a vizimalmokról.

A vizet nem csak emberi fogyasztásra hasznájuk, hanem  az élő-
lények is abban élnek.

Elsétáltunk a Szilas-patakhoz, és megnéztük milyen tiszta a 
vize, mi minden található a patak parton. Megbeszéltük a gyere-
kekkel, hogy a vízbe semmit sem szabad bedobni, mert ott élőlé-
nyek élnek. A szeméttől elfertőződhet a víz és elpusztulhatnak az 
állatok.

 A patak mentén elsétáltunk a Kerepesi Vízmű kútjaihoz.
A hét folyamán nagyobb gondot fordítottunk a takarékos víz 

használatra, a napi tisztálkodások alkalmával. Egymást figyel-
meztették a gyerekek, ha feleslegesen folyt a víz, hogy zárják el a 
csapot. Az év minden napján a környezettudatos szemléletre ne-
veljük a gyerekeket.

Óvodai beiratkozás a 2014/2015. nevelési évre
2014. május 5-9. között minden nap

hétfőtől-csütörtökig: 8-17 óráig
pénteken: 8-12 óráig lesz

a Városi Óvodában (2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1.)
Az óvodába beíratható az a gyermek, aki 2014. 
augusztus 31-ig betölti a 3. életévét. Azok a 
szülők, akiknek gyermeke 2014. augusztus 
31. után tölti be a 3. életévét, óvodai felvéte-
li szándékukat jelezhetik az intézményben 
és az óvodai felvételükről a 2014/2015. neve-
lési évben a jogszabályban megfogalmazott, 
a folyamatos felvételre vonatkozó előírá-
soknak megfelelően dönt az óvoda vezetője. 
 A gyermek abban az évben, amelyben az 
5. életévét betölti a nevelési év kezdő napjá-
tól napi négy órát köteles óvodai nevelésben 
részt venni. Az a szülő, aki 5. életévet be-
töltött gyermekét nem íratja be az óvodába 
szabálysértést követ el és bírsággal sújtható. 
A Városi Óvoda integráltan nevelő intézmény. 
A Gesztenyés Óvoda kötelező felvételi 
körzete: a Széchenyi utca, a Baross Gábor 
utca és a városhatár által határolt terület 
Budapest felől eső része és a Bartók Béla utca. 
A fennmaradó terület a Tölgyfa Óvoda köte-
lező felvételi körzete. 
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, 
legkésőbb 2014. június 6-ig. 
A döntéssel szemben fellebbezni a 
kézhezvételtől számított 15 napon belül 
Kistarcsa Város Önkormányzat egyzőjéhez 
lehet.
A beiratkozáshoz szükséges: 
- A gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- oltási könyve, 
- a szülő (gondviselő) személyazonosító iga-
zolványa, valamint
- a szülő (gondviselő) és a gyermek lakóhelyét 
vagy tartózkodási helyét igazoló lakcímkár-
tyája. Kistarcsa Város Önkormányzata
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Bár 12 éve működik mégis kevesen tudják, 
hogy van egy táncklub Kistarcsán, ami a 
mozgás és a tánc világában egyrészt a tradí-
ciókat követi, másrészt az állandóan meg-
újuló mozgásformákkal a XXI. századot is 

tükrözi. Ez a harmónia színpadi táncklub, 
ami már a legfiatalabb generációt is meg-
szólítva próbálja a hagyományos értékeket 
megőrizni, és egyben modern is maradni. 
A színpadi tánc nem egy, hanem több mű-
fajt is képvisel. A táncklubban a táncosok 
felkészítése klasszikus alapokra (esztétikus 
testképző gimnasztika, klasszikus balett 
és modern tánc) épül majd az évekig tartó, 
de jó alapokat adó tánctréning már bizto-
sítja azt, hogy a jazz a kortárs modern és a 
többféle stílust is ötvöző látványtáncok és 
koreográfiák is példás értékűek, élvezhetők 
legyenek.

A rendszeresen fellépő csapat olyan kihí-
vásoknak is eleget tett, mint a január végén 
megrendezett országos minősítő tánc és ko-
reográfiai verseny, ahol 2 korosztály is in-
dult. A felkészülésre kevés idő volt hiszen 
decemberben még a karácsonyi műsorra 
készültek, majd januárban minden próba-
napot és hétvégéket is kihasználva a nem 
mindennapi megmérettetésre koncent-
ráltak. A versenyen a zsűri elnöke Gellért 

Tünde volt, aki nemzetközi és a magyar 
táncéletben is többszörös nívódíjjal kitün-
tetett koreográfus. A kitartó munkát az is 
bizonyítja, hogy mindkét csoport mindkét 
koreográfiája dobogós helyen minősült, a 
középhaladóknál a 9 -11 évesek arany, a 13-
15 éves junior korosztály ezüst minősítést 
kapott. A középhaladóknál egy duót is in-
dított a Harmónia táncklub, ők a koreográfi-
ájukkal bronz minősítést értek el, valamint 
a két előadót Balogh Esztert és Dzsupin 
Reginát külön dicséretben részesítette a 
zsűri a korosztályukban kimagasló telje-
sítményükért, a csoport vezetője Villámné 
Kun Veronika pedig szintén elismerésben 
részesült. Az aranyérmes csapat tagjai: 
Kocsicska Fanni, Kovács 
Lili, Kerekes Kitti, Kiss 
Boglárka, Migály Mer-
cédesz, Szauter Rebeka, 
Polónyi Zsanett, Poló-
nyi Tímea, Rapai Virág, 
Páczkán Zsófia, Szűcs 
Tamara, Varga Enikő és 
László Emma. Az ezüst-
érmes csapat tagjai: Ágai 
Noémi, Nagy Kamilla, 
Tóth Nikolett, Vicsotka 
Nikolett, Villám Regina, 
Tirczka Borbála.

 Alig telt el egy hét a 
Harmónia táncklub is-
mét színpadra lépett, 
mégpedig Kistarcsán, a 
„kistarcsai kiscsillagok” 
című műsorban a KIKE 
szerevezésében, ahol a nagyok mellett a 6-8 
évesek is bemutatkoztak. Fontosnak tartja 
a táncklub ezt a magyar kultúra napjához 
kötődő fellépést is, hiszen sajnos nagyon 
kevesen tudják, hogy a magyar kultúrát a 
tánc területén nemcsak a néptánc képvise-
li hanem a „magyar mozdulatművészet„ a 
magyarországi „szabad tánc” is, ami szin-

tén hungaricum. Így szinte kötelességük-
nek érzik, hogy képviseljék a modern tán-
cot Kistarcsán ezen a rendezvényen is. (A 
modern szó ebben az esetben a klasszikus 
balettől eltérő, kötöttségektől mentes sza-
bad kifejezésű, mozgásformát jelenti nem a 
mai divattáncokat)

Februárban a középhaladók és a hala-
dók, akik közül többen a Dózsa György 
Táncművészeti Szakközépiskola tanulói 
„Az Elizabeth”című musicalban szerepel-
tek a HBH tagjaival, (Hétköznapi Brodway 
Hösök) Szmatana Andrea rendezésében. 
A kistarcsai színház egy különleges és ér-
tékes színfoltja a helyi kulturális életnek. 
A velük való közös próbák és a szereplések 

igazi csemege a gyerekek 
számára, hiszen a társu-
lattal átélhetik mindazt, 
ami egy igazi színházban 
történik. 

A március elején újabb 
országos táncversenyen 
képviseltette magát a Har-
mónia táncklub két rész-
vevője Dzsupin Regina és 
Balogh Eszter, akik ezüst-
érmesek lettek Budafokon 
a Klauzár Kupán! Ezúttal 
is gratulálunk minden 
harmóniásnak!

A felkészülés tovább 
folytatódik, és hogy a 
csapat továbbra is sikeres 
legyen és még több ered-
ményt érhessen el, ebben 

a hónapban megkezdte minden csoport az 
óvodások kivételével az akrobatika óráka,t 
melyet Némethné Rozi vezet. Az időpon-
tokról és az oktatás helyszínéről a www.
prima-harmoniatanc.gportal.hu honlapon 
olvashatnak. A Harmónia táncklub min-
den érdeklődőt szeretettel vár a fellépése-
ikre és a felkészítő órákra. Villám Vera

 Továbbra is eredményes Harmónia táncklub

A IV. Kistarcsai Édességnapon április 26-án egész napos ren-
dezvény várja az érdeklődőket.
A rendezvény bevételét - az eladott süteményekből befolyt ösz-
szeget - a Simándy Általános Iskola Alapítványának ajánlja fel a 
Szekeres Park tulajdonosa Szekeres Dávid. A süteményversenyre 
nevezni a 06-70-332-77-38-as telefonon, 
az info@szekerespark.hu címen vagy a 
helyszínen lehet. Minél többen neveznek, 

annál több támogatást kaphat az iskola! Értékes ajándékokat ve-
hetnek át a győztesek.
Az új cukrászdában finom süteményeket, olasz kávét és kézzel 
készített fagyit kínálnak az édesszájúaknak. Délben grillbemu-
tatót tart Benke Laci bácsi, hurkával és kolbásszal kínálja a ven-

dégeket. A sütiverseny eredményhirde-
tése délután 3 órakor lesz. A színpadon 
reggel kilenctől este nyolcig folyamatos 
műsor szórakoztatja az érdeklődőket. 
Fellép a Pannónia Néptáncegyüttes, a 
Harmónia Táncklub, a kerepesi Kisvirág 
Tánccsoport, a Monó Manó zenekar és 
a PEDROFON együttes, de a gyerekek 
nagy örömére bohóc show, lufi hajtoga-
tás és körhintázás is szerepel a program-
ban.

Édességnap lesz április 26-án a Szekeres Parkban

Képek a tavalyi Édességnapon

Az ezüstérmes csapat tagjai

Balogh Eszter és Dzsupin Regina
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XXII. Nyuszi Kupa
Minden évben nagy népszerű-
ségnek örvend a Nyuszi Kupa 
úszóverseny. Április 12-én 230 
versenyző állt a rajtkőre. So-
kan neveztek Kistarcsáról, de 
eljöttek Veresegyházról, Szent-
endréről, Aszódról, Gödöllő-
ről, Vecsésről, Szigetszentmik-
lósról, Kerepesről, Csömörről, 
Isaszegről, Kistarcsa, Nagytar-
csáról, Budapest óvodáiból és 
iskoláiból is.

A verseny legfiatalabb rész-
vevője a 4 éves Kovács Réka 
volt.

A versenyen hat korosztálynak - 5 éves kortól egészen a 10 éves 
korig, fiúknak és leányoknak - szervezett úszóversenyt a Városi 
Tanuszoda. Négy számban versenyeztek a gyerekek – 25 m-es 
gyorsúszásban, 25 m-es hátúszásban, 25 m-es mellúszásban és 
pillangóúszásban (ez a kilenc és a tíz éveseknél volt meghirdet-
ve) mérhették össze az erejüket. 

A 2003-as fiúknál a Vízipókos Tóth 
Dominik minden számot megnyert, a 
lányoknál Bunda Bíborka (Veresegy-
ház), Zámba Fanni (Kistarcsa, Simándy) 
osztoztak az érmeken.

2004-es fiúknál Domján Dávid (Szent-
endre) nyert az összes számban, Molnár 
Bálint (Simándy) előtt. A lányoknál Sza-
lontai Dorina (Szigetszentmiklós), és 
Bihari Sára Aligátor, osztoztak az első 
helyeken.

2005-ös fiúknál, a Pannonos Piuk 
Márk, az isaszegi Ragács Benedek, és a 
Simándys Juhász Áron állt legtöbbször 
a dobogón. A lányoknál a szigetszent-
miklósi Balázs Petra mindent vitt.

2006-os fiúknál a Simándys Maczó Levente, és a budapesti 
Doroszlai Zalán osztoztak az első helyeken. A lányoknál Rácz-
Érsek Lili nyert minden számot.

A 2007-es fiúknál a Pannonos Járomi Benjamin nyert minden 
aranyat, a lányoknál a veresi Elekes Tamara és Kovács Enikő 
győztek. A 2008-asoknál a legtöbb aranyat Schiff Virág és Csépke 
Boldizsár nyerte.

A Nyuszi Kupát a legtöbb versenyzőt felvonultató (51 fő) 
Simándy József Általános Iskola csapata nyerte Veresegyház 
előtt (34 fő). Az érmeket Solymosi Sándor polgármester és ifj. Ju-
hász István alpolgármester adta át a versenyzőknek. 

A rendezvény fő támogatói Kistarcsa Város Önkormány-
zata, a Trans-o-Flex- logisztics group, a Kalmárállvány Kft., 
A DECATHLON Áruház, a JU-KA Bt.  az Illés cukrászda, a Nap-
ról Napra reklámújság és a Food-Base Kft. voltak. Köszönjük az 
évek óta tartó támogatást.

 Az úszóversenyt Valkai Ferencné az uszoda vezetője szervezte.

Szép sikereket értek el a kistarcsai triatlonosok a 
Pest-megyei Aquatlon  versenyen

Április 5-én Százhalombattán megrendezett megyei aquatlon 
döntőn a legjobbak között szerepeltek a kistarcsai triatlonosok. 
Évről évre egyre többen kerülnek be a díjazott versenyzők közé 
és az időeredmények néha még az edzőket is meglepik.
Eredmények:

4. HAPKIDO SZEMINÁRIUM
SENTINEL Olimpiai Taekwondo SE szervezésében
Meghívott mester:

Kopasz Attila  
(EHU Hungary Instruktor)
3. Dan Hapkido, 
3. Dan Kick-Box Do,  
2. Dan Taekwondo

Hegyes Imre,  
SENTINEL SE elnök
3. Dan Taekwondo,  
2 kup Hapkido

Program:
09.00.-10.30.  
Légzőgyakorlatok (Dan Jun Ho Hup és szabadulástechnika) 
Paegi Sul
10.30.-12.00.
Hapkido önvédelem/Hapkido Hosinsul
12.30.-13.00.
Ebédszünet
13.00.-14.00.
Öv technikák /Po bak Sul/Tii Sul

Időpont: 2014. 04. 26. szombat
Helyszín: Simándy Általános Iskola tornaterme, 
2143 Kistarcsa, Kölcsey Ferenc u. 1

Érdeklődni: 
Hegyes Imre 3. danos taekwondo mesternél lehet: 06-20-551-0919
Minden korosztályt szeretettel várunk!

Picúr korcsoport: 
(50 m úszás + 500 m futás)
Lányok:
3. Hrcsnár Hanna
5. Juhász Zsófia
Fiúk:
2. Kendeh Sebestyén

Mini korcsoport: 
(50 m úszás + 500 m futás)
Lányok:
2. Juhász Kamilla
4. Nagy Adrienn
Fiúk:
2. Juhász Áron
3. Kismarton János

Újonc korcsoport: 
(100 m úszás + 800 m futás)
Lányok:
3. Zámba Fanni
5. Bende Gyöngyvér
Fiúk:
1.Vas Levente

Gyermek korcsoport: 
(200 m úszás + 1600 m futás)
Lányok:
1. Józsa Bernadett
5. Venczel Réka
Fiúk:
4. Vajvoda Máté

Serdülő korcsoport: 
(300 m úszás + 1600 m futás)
Lányok:
4. Derczbach Dóra
Fiúk:
5. Józsa Botond

Az érmet átadja Solymosi 
Sándor polgármester



 Katolikus

 Református

Húsvét hirdeti: feltámadt Krisztus

Jézus hét szava a kereszten

Az ünnepek széppé, változatossá teszik éle-
tünket. A húsvét ünnepe ilyen. Húsvét a ke-
reszténység legnagyobb ünnepe. Húsvét a 
diadalnak, az örömnek, az életnek az ünnepe.

Krisztus Urunk a nagypénteki szörnyű 
tragédia után, a keresztre feszítés szörnyű-
sége után, diadalmasan feltámadt a megdi-
csőült testével. Barátai a jámbor asszonyok és 
az apostolok egyformán hirdetik: üres a sír, 
feltámadt Krisztus! Maguk az apostolok, a 
kérges tenyerű, jó idegzetű munkásemberek 
voltak. Nem képzelődtek, nem voltak hiszé-
kenyek. Ismételten látták Jézust, beszéltek a 
feltámadt Jézussal. 

Egyházunk, melyben élünk, erre a feltámadt 
Krisztusra épül. Az egyház immár kétezer év 
óta nem a halott Krisztust, hanem a feltámadt 
Krisztust hirdeti. Hiszen a feltámadt Krisztus 
mondta: Veletek vagyok mindennap a világ vége-
zetéig. Jézus feltámadása után ezt a parancsot 
adta tanítványainak: Elmenvén az egész vi-
lágra, tegyetek tanítványommá minden népet. 
Az Úr Jézus feltámadása után adott hatalmat 
apostolainak a bűnbánat szentségének kiszol-
gáltatására, amikor ezt mondta: Amit megköttök 
a földön, meg lesz kötve a mennyben is, amit fölol-
dotok földön, föl lesz oldva a mennyben is. A föltá-
madt Krisztus tapintatosan, finoman figyelme-
zeti Tamás apostolát: Boldog vagy Tamás, mert 
láttál és hittél, de boldogabbak azok, akik nem láttak 
és mégis hisznek. A feltámadt Jézus tudott sze-

rető megbocsátással nézni a tagadó Péterre, és 
ezt mondta neki: Te Péter vagy, az a szikla és rád 
építem egyházamat. 

A feltámadt Krisztust adni az embereknek 
szent kötelező feladat, és egyúttal nagyon ne-
héz feladat. Miért kell adnia feltámadt Krisz-
tus tanítását az embereknek? Azért, hogy 
életük megváltozzon, és szebb legyen. Ha 
eddig a feltámadt Krisztust szolgálták, ezután 
is ezt tegyék, talán még jobban, mint azt ed-
dig tették. Ha távol álltak e szolgálattól, akkor 
változtassanak életükön, tegyék értékesebbé, 
szebbé életüket. 

Minden időben adni a feltámadt Krisz-
tust. De ott bujkál bennünk az aggodalmak 
kérdése: vajon elfogadják-e az emberek? Ha 
a feltámadt Krisztus tanítását elfogadja az 
emberiség, akkor nem a különböző gondol-
kodású emberek eszmeáramlatait kell előny-
be helyezni; akkor az emberiség ki tud lépni 
az erkölcsi mélységből, az erkölcsi halálból, 
és a bűnös életből; akkor abba kell hagyni az 
egyén, a család, a közösségi élet tudatos meg-
rontását, szétzüllesztését; akkor nem szabad a 
közönyben, az istentagadásban, az Istent kár-
omló életben élni; akkor nem szabad, hogy 
a hazugság, a gyűlölet, a bosszú, a másik 
tönkretevése, mint gyógyíthatatlan betegség 
terjedjen, és pusztítson; akkor nem szabad, 
hogy a pénz és a pénz emberei uralkodjanak 
a nyomorgók tömegei felett; akkor nem sza-

bad, hogy hamis elvek, értelmetlen tanítások 
zavarják és tegyék tönkre az emberek életét. 
Adni a feltámadt Krisztust az embereknek, 
nehéz szent feladat. 

Franco Zeffirelli olasz filmrendező (1923- ), 
sok filmet készített, többek között Jézus éle-
téről is. Amikor a zsidó főtanács arról beszél, 
hogy Jézust el kell ítélni, akkor az egyik taná-
csos, Nikodémus, aki éjszaka ment Jézushoz, 
hogy beszélhessen vele, ezt mondta tanácsos 
társainak: Ne feledjétek, hogy ez a Jézus a mi 
testvérünk. Hogy így volt-e, vagy sem, nem 
tudjuk, az evangéliumok nem írnak erről. 
Mindenesetre a filmrendezőnek szép elkép-
zelése volt e jelenet.

Jézus nemcsak nekünk hívőknek, de min-
denkinek testvére. Minden pogánynak, is-
tentagadónak, politikusnak, újságíróknak, 
tanult, a tanulatlan embernek, és sorolhat-
nánk tovább. Ez, pedig annyit jelent, hogy a 
feltámadt Jézus mindenkit szeret, kitárja ölelő 
karját. Mindenkinek adni akarja üdvözítő jó-
ságát. Ne utasítsuk vissza Jézus jóságát. 

Krisztus diadalmas feltámadásáról, milliók 
és milliók beszélnek. Krisztus feltámadását 
hirdető egyház ezen idő alatt igen sokat szen-
vedett, híveivel együtt. Trónok, népek, nem-
zetek feledésbe merültek, de Krisztus feltá-
madásáról, azóta is beszélnek az emberek. Mi 
életünkkel a feltámadt Krisztust hirdetjük.

Somlai József nyugdíjas plébános

„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tud-
ják, mit cselekszenek.” Lukács 23,34
„Bizony, mondom néked, ma velem leszel a 
paradicsomban.” Lukács 23,43
„Asszony, íme, a te fiad!”  Azután így szólt 
a tanítványhoz: „Íme, a te anyád!”  János 
19,26-27
„Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el 
engemet?” Máté,27,46
„Szomjazom.”János 19,28 
„Elvégeztetett!” János 19,30
„Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelke-
met!” Luk. 23, 46
A kereszten szenvedő Jézusunk az első há-
rom szavával még visszatekintett a mulan-
dó világra, de nem azért, hogy magát saj-
nálja, hanem bocsánatot kért az őt gúnyoló, 
keresztre feszítő, gyalázó tömegre. Úgy járt 
közben másokért, mintha nem is halálos kí-
noktól gyötrődne.

A második szavával bocsánatot adott a 
vele együtt megfeszített megtérő gonosztevő-
nek. A kereszten is isteni hatalommal megbo-
csátott és az örök élettel vígasztalt.

A harmadik szavával rábízta édesanyját 
Jánosra, hogy támasza és oltalma legyen. Két 
gyászoló ember vált  így egymás támaszává.

A középső a hétből egy idézet a 22. zsoltár-
ból: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál 
el engemet?” Ravasz László szerint, amikor 
Jézus ezeket a szavakat elimádkozta, akkor 
élte át a pokol kínjait. A legszörnyűbb lelki 

kínunk földi utunkon, amikor azt érezzük, 
elhagyott az Isten. Persze ilyenkor sem hagy 
el minket, hanem a kísértésnek, vagy bűne-
inknek a következménye, hogy ezt érezzük. 
Jézus soha nem hagyta el Istent, de érettünk 
végig kellett élnie még ezt a pokoli kínt is, 
bár ő maga az Isten volt.A negyedik és ötö-
dik szavával saját lelki és testi kínjait tárta fel 
őszintén a mennyei Atya előtt.

Az utolsó kettőben már teljesen mennyei 
Atyjára koncentrál, a testi kínok ellenére is, 
mintha csak ketten lennének jelen: az Atya és 
Jézus. Az „elvégeztetett” jelentése nemcsak 
az, hogy beteljesítette szenvedésével a róla 
szóló korábbi próféciákat, hanem az is, hogy 
elvégezte megváltásunk titkát. Célja minden 
nap az volt, hogy megkeresse és megvalósít-
sa Isten tervét, ezért tudott a mulandóságtól 
azzal a bizonyossággal távozni: elvégeztetett, 
azaz elvégezte a rábízott küldetést.

Az utolsó mondat, ami elhagyta a száját: a 
zsidó ember esti imája, a bizalom szava. Leg-
nagyobb kínjai és fájdalmai közepette  Isten 
oltalmazó, atyai kezébe téve lelkét, ment el a 
mulandóságból.Legtöbben hasonló utat jár-
nak végig a világtól való elszakadás idején. 
A szenvedő megváltótól tanulhatjuk meg, 
hogy földi kapcsolatainkat úgy zárjuk le he-
lyesen, ha ellenségeinknek megbocsátunk, 
szeretteinkről gondoskodunk, a hozzánk 
hasonlóan bajban vergődővel is törődünk. 
Nagy kísértés, hogy a saját fájdalmunktól 

nem látjuk meg a mellettünk szenvedőt. Jé-
zus a kereszt kínjai közepette is a másokkal 
való törődés példáját adta. Miközben magára 
vette a mi egész világunk büntetését, hogy 
ne kelljen elkárhoznunk, odafigyelt egyet-
len, a haláltusáját vívó bűnbánó gonoszte-
vőre: lelkigondozta, vigasztalta, erősítette. 
Mindannyian Jézushoz hasonlóan, őszintén 
mondhatjuk el testi és lelki fájdalmainkat Is-
tennek, csak arra figyeljünk, hogy mindez ne 
lázongás legyen Gondviselőnk ellen, hanem 
bizalommal kérjünk vigasztalást és gyógy-
ulást. 

Aki látott haldoklót hitben meghalni, 
tudja, hogy amikor eljön a végső pillanat, 
akkor elszakadnak már a földi kapcsolatok, 
és a legnagyobb kínok között többet semmi 
más nem fontos, csak az, hogy látja mennyei 
Urunkat és az örök életet, mint István vérta-
nú is megkövezésekor.

Mivel Jézusunk a golgotai kereszten maga 
is részese volt ezeknek a kínoknak, nemcsak 
ismeri mindezeket, hanem meg tud érteni és 
segíteni is tud nekünk szenvedéseinkben. 
Sőt, a Biblia bátorítása szerint  „örök üdvös-
ség szerzőjévé lett mindazok számára, akik 
engedelmeskednek neki” (Zsidó 5,9).  

Soha ne feledjük: még nagypénteken sem 
csak siratjuk a szenvedő Megváltónkat, ha-
nem ünnepeljük is, mert feltámadott, és azóta 
is uralkodik mennyen és földön!

Riskó János református lelkész

HITÉLET KISTARCSAI HÍRADÓ14



KISTARCSAI HÍRADÓ  HIRDETÉS 15

Otthon Szerviz – avagy ezermestert mindenkinek!
Építőipari kivitelezéseinkkor gyakran szembesülünk azzal, hogy a ház tulajdonosai a 
megrendelt munkák mellé egyéb, kisebb-nagyobb javítási feladatokkal bíznak meg. Hogy 
mik ezek? Például csöpög a csap; lötyög, kilyukadt az ereszcsatorna; billeg a járólap a 
konyhában; felfagyott a teraszburkolat, vagy a járda; a vihar megtépázta a kúpcsere-
peket a tetőn; nem folyik le a kádból a víz, mert dugulás van; nem tudja összerakni az 
Ikeás bútort, mert nincs ideje rá; nem működik a konnektor az ágy mellett; permetezni 
kell a fákat, de már idősebb a tulajdonos; nincs idő a fűnyírásra csak hétvégén stb...

Biztosan Önnel is előfordult már, hogy a mosogatógép elromlott de nem volt, aki el-
vigye a szerelőhöz. Vagy nincs aki összevágja a tüzifát. Vagy nem nyílik az automata 
garázskapu. Vagy elfagyott a kerti csap. Vagy nincs aki kitisztítsa az ereszcsatornát, 
mert magasan van...

Most bevezetett Otthon Szerviz szolgáltatásunkkal azoknak kívánunk segítséget nyúj-
tani, akik nem tudnak kihez fordulni az otthonukban előforduló kisebb-nagyobb felada-
taik megoldásához. 

Fixen szabott óradíjért vállaljuk a házon belüli és a ház körüli javítási és karbantartási 
munkákat, illetve a ház körüli teendők ellátását. 

Nyugodtan keressen meg bennünket telefonon, vagy új irodánkban (Kistarcsa, Thököly 
u. 1), mert mi megoldást találunk az apró, de Önnek nagy problémát jelentő feladatokra.
Számunkra nem létezik túl kicsi vagy túl nagy feladat. 

Hitkó László 06-30/583-8453  Coll-Stock Kft. (x)

Coll-Stock 
OTTHONSZERVÍZ
„Ezermestert mindenkinek!”

06/30-583-8453
Nincs aki kitisztítsa az ereszcsator-
nát? Már régóta halogatja a csöpögő 
csap javítását?…
Bármelyik otthonban előfordulhat:
- vészhelyzet , - időhiány, - kedvhiány.
Fixen szabott óradíj, vagy kedvezmé-
nyes havidíj ellenében egy csapat áll 
rendelkezésükre mindenféle házban, 
lakásban vagy a ház körül előforduló 
kisebb nagyobb karbantartási munkála-
tokban. 
Számunkra nincs túl kicsi, vagy túl nagy 
feladat.
Amennyiben szeretne többet megtudni szol-
gáltatásunkról hívja telefonszámunkat.

06/30-583-8453



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

HIRDETÉS KISTARCSAI HÍRADÓ16

*

www.bekesi.hu
 A feltüntetett kezdőár 2014. április 1–től visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes. *A garancia 3 év vagy 100 000 km, a kettő közül előbb elért érték erejéig. Sandero vegyes 
fogyasztás l/100km: 3,8-7,5; CO2-kibocsátás g/km: 99-137. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás, illetve CO2-kibocsátás a mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredmé-
nyei. A képen látható autók illusztrációk! Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek,  részletek az akcióban részt vevő Dacia márkakereskedésekben!

DACIA BÉKÉSI MÁRKAKERESKEDÉS – SZERVIZ – KAROSSZÉRIAMŰHELY
2151 FÓT, MÓRICZ ZS. ÚT 40., TEL.: 06 27 358 270
2100 GÖDÖLLŐ, DÓZSA GY. ÚT 164., TEL.: 06 28 52 52 52

Ez már nem csak ígéret, hanem maga a valóság. 
Győződjön meg róla személyesen!
Új Dacia Sandero már 2 090 000 Ft-tól
4 légzsák  I  ESP menetstabilizátor  I  Moduláris üléstámla

HUindiDaciaSandero_2014 APR_186x130 Bekesi.indd   1 02/04/2014   13:51
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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

• 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

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. május 2-án pénteken 12-18-ig 

május 3-án szombaton 8-12-ig 
május 16-án pénteken 12-18-ig 
május 17-én szombaton 8-12-ig 

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

…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!
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Tavaszi veszettség oltási és 
kutya-macska ivartalanítási 

 
Veszettség oltás az összevezetéses eboltás árán 2014. április 1-30-ig: 
Kutya veszettség 5.500,- Ft helyett csak 4.200,- Ft +kötelező féreghajtás 

300,- Ft/10 kg vesz.+kombinált 9.500,- Ft helyett csak 8.400,- Ft 

Macska 
veszettség 5.500,- Ft helyett csak 4.200,- Ft  
vesz.+kombinált 8.500,- Ft helyett csak 6.900,- Ft  
vesz.+komb+leucosis 11.500,- Ft helyett csak 9.900,- Ft  

 
10%-os kedvezménnyel ivartalaníttathatja kedvencét 2014. április 1-30-ig: 
 

testsúly (munkadíj 
teljes ár) 

akciós munkadíj 
10% 

kedvezménnyel+ 
altatás + gallér= 

akciós 
ivartalanítás 

összesen: 
kandúr macska  9.500,- 8.500,- ingyen Ø 8.500,- 
nőstény macska  16.000,- 14.400,- ingyen 800,- 15.200,- 

kan kutya 

  0-10 kg 18.000,- 16.200,- 6.000,- 1.700,- 23.900,- 
10-20 kg 18.000,- 16.200,- 7.000,- 1.700,- 24.900,- 
20-30 kg 18.000,- 16.200,- 8.000,- 1.700,- 25.900,- 
30-40 kg 18.000,- 16.200,- 9.000,- 1.700,- 26.900,- 
40-50 kg 18.000,- 16.200,- 10.000,- 1.700,- 27.900,- 

nőstény kutya 

  0-10 kg 23.000,- 20.700,- 6.000,- 1.700,- 28.400,- 
10-20 kg 23.000,- 20.700,- 7.000,- 1.700,- 29.400,- 
20-30 kg 23.000,- 20.700,- 8.000,- 1.700,- 30.400,- 
30-40 kg 23.000,- 20.700,- 9.000,- 1.700,- 31.400,- 
40-50 kg 23.000,- 20.700,- 10.000,- 1.700,- 32.400,- 

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

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 hőszigetelő 
rendszer

br. 2510 Ft/m²

www.hosziget.hu www.hoszigeteles.eu Legelésző kecske teje, vaja, 

sajtja a termelőtől.

Natúr, fokhagymás, lilahagymás, 

kapros, petrezselymes, medvehagymás, 

curry-s, aszalt gyümölcsös stb.

Házhozszállítás is!

Országh Péter:  

+36 30 529 8999; 

orszaghalma@gmail.com

Sajtkülönlegességek
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Sajtkülönlegességek
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A 2014. január 2-től a kijelölt postákon megköthető PostaNyugdíj 
Aranytartalék folyamatos díjas nyugdíjbiztosítás befizetett dí-
jára Ön is igénybe veheti a 20%-os adójóváírást, adóévenként 
legfeljebb 130 ezer forintot. 

A PostaNyugdíj Aranytartalék folyamatos díjas nyugdíjbizto-
sítás az igénybe vehető adókedvezményen túl számos további 
előnnyel rendelkezik:

• 18-65 éves korig köthető

• 10 éves és a feletti tartam esetén garantált elérési összeg. 

• 10 évnél  rövidebb tartam esetén 10 éves járadékfizetés. 

• Az elérési összeget növelheti a többlethozam, a különdíjak, az 
adójóváírás, valamint ezek hozamai. 

• 300 000 Ft baleseti halál szolgáltatást tartalmaz. 

• A szolgáltatás kamatadó- eho- és öröklésiilleték-mentes. 

• 5 díjjal fedezett év után a díjfizetés a tartam során 2 alkalommal 
1-1 évig szüneteltethető. 

• 2 díjjal fedezett év eltelte után díjmentesen leszállítható és visz-
szavásárolható a szerződés. 

Mit nyújt a PostaNyugdíj Aranytartalék?

Ha aktív éveinkben a PostaNyugdíj Aranytartalékot választjuk, 
a nyugdíjkorhatárt elérve csak a munkának kell búcsút mon-
danunk: a megtakarításunkhoz hozzájuthatunk egy összegben 
vagy járadék formájában. Ezzel is közelebb kerülhetünk ahhoz, 
hogy álmainkat, terveinket valóra válthassuk. 

PostaNyugdíj 
Aranytartalék


