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VÁROS HÍREI VÁROS ÉLETÉBŐL

L elketlen nagyhatalmak 98 év-
vel ezelőtt aláírták azt „béke-
szerződést”, ami nem hozott 

békét, és nem volt szerződés. Ez az 
ostoba és felelőtlen nagyhatalmi ar-
rogancia diktátuma volt, ami már az 
aláírás pillanatában előrevetítette egy 
újabb pusztító háború reális lehető-
ségét, a határok revíziójának szük-
ségességét. Ez a II. világháborúval 
be is következett. 1945 után a pári-
zsi béke visszaállította azt a lehetet-
len helyzetet, ami máig a békétlen-
ség melegágya. A történelem azóta 
bebizonyította, hogy milyen élettől 
elrugaszkodott volt mindkét „béke-
szerződés”. Elég Jugoszlávia vagy 
Szovjetunió rövid létére gondolni. 
Tény azonban, hogy Magyarország a 
legnagyobb kárvallottja (utána Bul-
gária) az emberi gonoszságnak - ne-
künk a pokol tornáca jutott.
 Kistarcsán a trianoni emlékmű 
felavatása óta az önkormányzat szer-
evezésében minden évben a nemze-
ti tragédia napján a Városi Uszoda 
előtti téren rendezik meg a gyásznapi 
megemlékezést. 2010 óta már Nem-
zeti Összetartozás Napjaként emle-
geti ezt a napot Kárpát-medence – és 
a közel és távol élő magyar diaszpó-
ra – minden nemzeti érzésű tagja.
 Június 4-én délután a megemléke-
zés a Simándy József Általános Iskola 

A nemzeti össze- 
tartozás NAPJA 

PEDAGÓGUSNAP 

Megemlékezés a tri-
anoni békediktátum 
98. évfordulóján

Országszerte a közoktatásban mintegy 145 ezer tanító, tanár, 
óvodapedagógus, a felsőoktatásban csaknem 20 ezer okta-
tó dolgozik. Magyarországon 1952 júniusa óta ünneplik a pe-
dagógusokat, akkor adták át először a kiváló tanítói és tanári 
okleveleket. Kistarcsán május 31-én, csütörtökön 144 pe-
dagógust hívtak meg a Csigaházban megtartott ünnepség-
re, ahol Eich László Dunakeszi Tankerületi igazgató és Juhász 
István alpolgármester köszöntötte a város pedagógusait.

és Alapfokú Művészeti Iskola fúvós-
zenekara kíséretével a Himnusz kö-
zös eléneklésével kezdődött. Ezt kö-
vetően Túri Irén moderátor felkérte 
Juhász István alpolgármestert meg-
emlékező beszédének megtartására. 
 Az alpolgármester elmondta, hogy 
a nemzeti gyásznapról az Országgyű-
lés döntése alapján 2010 óta nemze-
ti összetartozás napjaként is megem-
lékezünk. Ez a kettős megemlékezés 
minden évben arra figyelmeztet ben-

nünket, hogy egyrészt a győztes ha-
talmak békeszerződésének mondott 
diktátuma Magyarország megsemmi-
sítését célozta, másrészt pedig a Kár-
pát-medence minden nemzeti érzésű 
tagjának az összetartozását is szimbo-
lizálja. 1920. június 4-én egyik napról 
a másikra hazánk területének kéthar-
madát, és 3,5 millió magyar honfitár-
sunkat veszítettük el. A XX. század 
első felében elszenvedett vesztesé-
geket a század második felében a 

40 évig tartó szocializmus elfogadta, 
sohasem tiltakozott, ezzel azt üzen-
te kifelé, hogy nekünk ez így jó. A 

történelem bebizonyította, hogy 
a magyar nemzetet sem fizi-
kailag, sem lelkileg nem lehet 
megsemmisíteni. A II. világ-
háború után felnőtt egy gene-
ráció, akik már nem akartak 

elnyomás alatt élni. Ez veze-
tett 1956-hoz. A tragédiába tor-

koló forradalom azonban nem tör-
te meg a nemzetet. A rendszerváltás 
után kiteljesedhetett a szabadság vá-
gyunk, de 2018-ban ismét rá kellett 
döbbenünk arra, hogy újabb vesze-
delem fenyegeti hazánkat és Euró-
pát. A nemzeti összefogás napján 
láthatjuk, hogy csak összefogással 
tudjuk a jövőnket biztosítani, ezért 
ezt az újabb fenyegetést közösen, a 
Kárpát-medencében élőkkel együtt 
– a nemzeti sérelmeinket félretéve –  
európai összefogással lehet csak le-
győzni. Megemlékező beszédének 
végén Juhász István kihangsúlyoz-
ta: Tanulnunk kell a múltból és em-
lékeznünk rá, a jelenben pedig ösz-
sze kell fognunk, hogy legyen jövőnk.
 Ezután Wass Albert: Üzenet haza 
című versét Kincses Antal mondta el. 
A megemlékezés végén megkoszo-
rúzták a Trianoni Emlékművet. Kis-
tarcsa Város Önkormányzata nevé-
ben Solymosi Sándor polgármester 
és Juhász István alpolgármester he-
lyezte el a koszorút, majd a Kistarcsai 
Városi Óvoda, a Kistarcsai Alapszol-
gáltatási Központ, a Simándy József 
Általános Iskola, a FIDESZ helyi 
szervezete, a JOBBIK helyi szerve-
zete, a Kistarcsai Internáltak Emlé-
kére Alapítvány, a Kistarcsai Vál-
lalkozók Baráti Köre, a Kistarcsa 
Városért Egyesület, a Fenyvesliget 
Egyesület, a Kistarcsai KÖFE Kft., 
a Kistarcsai VMSK Kft. helyezte el 
megemlékezés virágait. A koszorú-
zást követően a megjelentek eléne-
kelték a Szózatot, majd a Székely 
Himnuszt. Polgár

Az önkormányzat koszorúját Solymosi Sándor és Juhász István helyezte el 

Juhász István köszöntötte a 144 pedagógust

Eich László tankerületi igazgató

Megemlékező beszédet mondott Juhász István alpolgármester

A Himnusz közös eléneklésével kezdődött a megemlékezés

A z ünnepségen jelen volt Solymosi Sán-
dor polgármester és a képviselő-testü-
let tagjai. Az ünnepséget Juhász István 

alpolgármester nyitotta meg és a kistarcsaiak ne-
vében megköszönte azt a felelősségteljes munkát, 
amit a nevelők a gyermekeinkért tesznek. Ezt kö-
vetően az alpolgármester, a tankerületi igazgató, 
Jutasi Varró Diána, a Simándy József Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, 
és Ratimovszky Tiborné a Városi Óvoda vezető-
je egy-egy oklevéllel és egy-egy csokor virággal 
gratulált azoknak, akik ebben az évben jubilál-
tak. Az iskola dolgozói közül 30 éves lelkiismere-
tes pedagógusi munkájáért Balogh Myrtill Eme-
se, 25 éves jubileumáért Vankóné Baráth Csilla 
kapott elismerést.  Az óvoda dolgo-
zói közül Terázné Malina Ilona 
és Érsekiné Tömösközi Irén 
óvodapedagógusok 40 éves, 
Szász Gyöngyi óvodapeda-
gógus 30 éves, Páczkánné 
Lakatos Hajnalka óvoda-
pedagógus 25 éves példa-
mutató, lelkiismeretes, ál-

Kedves Olvasóink! 
A Kistarcsai Híradó június 1-jétől tartalmilag 
és formailag is megújult. Az újság szerkeszté-
sét a Kistarcsai Híradó alapító szerkesztője, 
Polgár Gyula látja el ismét. Három és fél éves 
szünet után újult erővel, sok ötlettel próbál-
juk olvasóink igényeit kiszolgálni. A képvise-
lő-testület döntése alapján a lakosság dina-
mikus növekedését is figyelembe véve az 
eddigi 4500 darabról 5300 darabra növeljük 
az újság példányszámát. Így várhatóan min-
den kistarcsai ingatlanba eljut az önkormány-
zat havonta megjelenő kiadványa. A mai ro-
hanó világunk követelményeihez igazodva 
on-line felületen is hozzáférhető tesszük az 
újságot. Egyelőre Facebook-oldalon találnak 
meg bennünket (https://www.facebook.
com/kistarcsaihirado), a későbbiekben sa-
ját weboldallal is jelentkezünk. A Facebookon 
rövid szöveges írásokat jelentetünk meg sok 
képanyaggal. 
 Reméljük, hogy továbbra is támogatnak 
bennünket azok az intézményvezetők, a 
helyi egyházak, civil szervezetek képvise-
lői, önkéntes segítők, akik információikkal 
és írásaikkal eddig is emelték a Kistarcsai 
Híradó színvonalát. A reklámok megjele-
nését is szeretnénk a lap új képi világához 
igazítani, ezért változtattunk a reklámok 
grafikai megjelenésén is. A rövid idő elle-
nére sok vállalkozás megtalált bennünket. 
Köszönjük a város vállalkozóinak a nagyon 
aktív érdeklődést! A szerkesztőségnek az a 
legfontosabb célja, hogy elégedett legyen 
minden olvasónk a hírek, információk gyors 
továbbításában és persze ezek megjeleníté-
sében is. Továbbra is arra kérünk mindenkit, 
hogy legyenek velünk, segítsenek a megúju-
lásban, aktív közreműködésükkel, vélemé-
nyükkel, írásaikkal segítsék a Kistarcsai Hír-
adó megjelenését. Írjanak, telefonáljanak! 
 Elérhetőségünk: +36-20/9-66-11-90, 
polgargyula@a-vecses.hu  

Polgár Gyula felelős szerkesztő

MEGÚJULT 
a Kistarcsai  
Híradó 

dozatos pedagógiai munkájáért, Klacsán-Nagy 
Erzsébet és Könyvesné Juhász Éva dajka 25 éves 
példamutató, lelkiismeretes, áldozatos nevelő 
gondozó munkájáért vehetett át díszoklevelet.
 A 40, 30 és 25 éves jubileumi kitüntetések 
átadása után a Dunakeszi Tankerületi igazgató, 
Eich László a most nyugdíjba vonulókat köszön-
tötte. A tankerületi igazgató ajándékát Fazekas 
Erzsébet Janka, Major László Andrásné és He-
gedűs Béla vehette át.
 Meg kell jegyezni, hogy senki sem ment haza 
üres kézzel, hiszen mindenki kapott egy-egy do-
boz desszertet.
 Az ünnepség egy meglepetés műsorral folyta-
tódott. Minden évben egy sztárművészt hívnak 
meg ebből az alkalomból. Idén Mészáros János 
Elek, Simándy József díjas és Szenes Iván művé-
szeti díjas operaénekes volt a vendég. A művészt 
2012-ben a Csillag születik című tehetségkuta-

tó műsorban ismerte meg a közönség, aki 
azóta is nagyon népszerű. Természe-

tesen nem hagyta ki Erkel Ferenc 
Bánk bánjából a Hazám, hazám 

áriát sem, amivel nagy sikert 
aratott. A pedagógusnapi ün-
nepség egy vacsorával zárult, 
amit a Nosztalgia Étterem ké-
szített.

Az ünnepeltek

A meglepetés 
sztárvendég 

Mészáros 
János Elek

Csak összefo-
gással tudjuk  

a jövőnket biz-
tosítani.
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A MÁJUSI testületi ülésen a képvi-
selő-testület kihirdette a közbeszer-
zés győztesét, akivel úgy állapodtak 
meg, hogy csak az iskolai tanév be-
fejezése után kezdheti el a munkát. 
(Egyben arra is figyeltek az üteme-
zés során, hogy a Kistarcsai Napok 
hagyományos rendezvényét is még a 
terén tudják megrendezni) Június 18-

K istarcsán a Tipegő Bölcsőde 
építésénél májusban eljutot-
tak az alapozási műveletek-

hez, ezért teljesen időszerűvé vált ün-
nepélyesen is bejelenteni az utóbbi 

évek egyik legnagyobb beruházását. 
Az Eperjesi út 1./A címen létesülő in-
tézmény alapkőletétele május 24-én 
volt. A Versenyképes Közép-Magyar-
országi Operatív Program keretében 
kapott 400 millió forintos, (100%-os 
intenzitású) Uniós támogatással, 4 
csoportszobás, 48 férőhelyes bölcső-
de épül, önálló konyhával, amihez egy 
3000 m2-es játszóudvar kapcsolódik 
majd. A tervezett épület hasznos alap-
területe 960 négyzetméter. Az épület 
egyben 12 új munkahelyet is létrehoz 
az önkormányzat. Az épület korszerű 
építőanyag felhasználásával, alacsony 

Újabb nagy beruházás 
kivitelezése KEZDŐDÖTT

Testületi ülésről  
JELENTJÜK

Letették a Tipegő 
Bölcsőde alapkövét

A május 30-án meg-
tartott testületi ülésen 
26 napirendi pont sze-
repelt a programban. 

energia igényű, azaz „A” energetikai 
besorolású lesz. A részben kétszintes, 
magastetős, akadálymentesített épület 
esztétikusan illeszkedik majd a kör-
nyezetébe. A tervet úgy készíttette 
el az önkormányzat, hogy a későb-
biekben még egy gondozási egység-
gel (2 csoportszobával), azaz további 
24 fővel bővíthető legyen. A bölcső-
de megépítésével elérhetővé válik 
a 3 év alatti gyermekek napközbe-
ni ellátása, ezáltal a projekt közvet-
ve hozzájárul a kisgyermeket nevelő 
szülők munkavállalási aktivitásának 
növeléséhez. A kivitelezés várható-

MOST AZ ILLÉS BÁLINT 
TÉREN DOLGOZNAK
Június 14-én elkészült a Vasút ut-
cában a járdaépítés. A kivitelező 
átköltözhetett a gépeivel az Illés 
Bálint térre, ahol az elhasználó-
dott betonjárda bontását követő-
en térköves technológiával újítják 
meg a járdát.

an 2018 év végé-
re készülhet el. 
 A meghívottakat Juhász István 
alpolgármester köszöntötte, aki el-
mondta, hogy szinte már minden-
napos Kistarcsán, ha valamit elkez-
denek építeni. Sokan azonban nem 
tudják, hogy a beruházásokat nagyon 
tudatos és több éves szervező-terve-
ző munka előzi meg. A Tipegő Böl-
csődét 2013-ban kezdték el tervezni, 
ekkor Solymosi Sándor polgármes-
ter és Juhász István alpolgármester 
javasolta, hogy a kistarcsai bölcsőde 
terve kerüljön be az agglomerációs 
projektek közé. A megvalósuláshoz 
az önkormányzat munkáján kívül 
szükség volt Vécsey László ország-
gyűlési képviselő és a Pest Megyei 
Önkormányzat vezetőinek támoga-
tására is. Jakab Tamás tervező pedig 
arról beszélt, hogy nehéz középüle-
tet tervezni, de a terveken látható szí-
nekkel nemcsak látványos, hanem a 
gyermekek számára szerethető, kom-
fortos légkörű tereket álmodtak pa-
pírra, ami most meg is valósul. Vé-
gül Juhász István alpolgármester és 
Csampa Zsolt önkormányzati kép-
viselő, a Humánpolitikai Bizottság 
elnöke elhelyezte az alapkövet. Az 
időkapszulába a bölcsőde tervének 
egy példánya, a testületi előterjesz-
tés és határozat, illetve a Kistarcsai 
Híradó egy példánya került. P.Gy.

án elkezdték a terület körbekerítését, 
egyben lezárták az összes utat a téren, 
csak a járdán lehet közlekedni. A tér 
elkészüléséig, ami várhatóan 5 hóna-
pot vesz igénybe, az önkormányzat a 
lakosság türelmét és megértését kéri. 

A sávalapok május végére készültek el

A Tipegő Bölcsőde látványterve

Az alapkövet Juhász István 
és Csampa Zsolt helyezte el

VÁROS HÍREI TESTÜLETI ÜLÉS

FOLYTATÓDIK  
a járda felújí- 
tási program

A 2018-AS járdaépítési és fel-
újítási program második eleme-
ként kezdték el építeni az új jár-
dát a Vasút utcában.  A kivitelező 
június közepére végzett, így  a 
Homok dűlő és a Balczó utca la-
kosai kulturált körülmények kö-
zött tudják megközelíteni a HÉV 
megállót.

Befejeződött  
a Vasút utcai  
JÁRDAÉPÍTÉS

JÚNIUS 18-ÁN  
lezárták az 
Ifjúság teret

Tájékoztatás

E zen az ülésen fogadták el töb-
bek között a 2017. évi költ-
ségvetés végrehajtásáról szó-

ló rendeletet, megállapodást kötött 
Kistarcsa, Kerepes és Nagytarcsa 
egy közös vízvezeték felújításáról, 
felülvizsgálták Kistarcsa forgalmi 
rendjét, beszámolót hallgattak meg 
a polgármesteri hivatal dolgozó-
inak 2017. évben végzett munká-
járól,  módosították a helyi közte-
rületek rendjéről szóló rendeletet. 
Kihirdették az Ifjúság tér felújításá-
ra kiírt közbeszerzési eljárás nyerte-
sét. Zárt ülésen odaítélték az év pol-
gárőre kitüntetést.

Jóváhagyták a Kistarcsa, 
Kerepes és Nagytarcsa kö-
zötti vízvezeték felújítására 
vonatkozó megállapodást
Nagytarcsa vízellátását a DPMV Zrt. 
vízhiány esetén úgy tudja megolda-
ni, hogy a Nagytarcsát Kistarcsával 
összekötő vezetéken keresztül pó-
tolja a hiányzó vizet. 2017-ben egy 
ilyen vízpótláskor derült ki, hogy a 
kérdéses vezeték sérült, és azt 120-
200 méteres szakaszon fel kell újí-
tani. A vízpótlás teljesíthetősége 
elsősorban Nagytarcsa Község Ön-
kormányzat érdekeit szolgálja, ezért 
Nagytarcsa a 2018–2032 közötti idő-
szakra a vízvezeték felújítási mun-
kálataira elkülönít 4-8 millió forin-
tot. A víziközmű rendszer Kistarcsa 
és Kerepes 50-50%-os tulajdoná-
ban áll, így a felújításra szoruló ve-
zetékszakasz is a két város tulajdo-
nát képezi. A vezeték felújításához, 
valamint a tulajdonjogi kérdések 
rendezése érdekében az érintett há-
rom önkormányzatnak megállapo-
dást kell kötnie. 
 A képviselő-testület elviekben tá-
mogatja a Nagytarcsai úti ágról való 
vízlekötés tervezésének elindítását. 
Határozatukban azonban kikötik, 
hogy mindez nem okozhat üzemel-
tetési hátrányokat és nem jelenthet 
plusz költségeket Kistarcsának. A 
képviselő-testület felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a megállapodást 
Kerepes Város Önkormányzatával és 
Nagytarcsa Község Önkormányza-

tával egyeztesse, annak 
véglegesített szövegét 
elfogadja, valamint a 
véglegesített és jóvá-
hagyott megállapodást 
aláírja.

Az előző évet pozitív 
költségvetési mérleggel 
zárta 
az önkormányzat
A képviselő-testület megtárgyalta 
és elfogadta a 2017. évi költségve-
tés teljesítéséről szóló zárszámadási 
rendeletet. 2017-ben folyamatosan 
teljesült a gazdálkodás végrehaj-
tásában a takarékosság és fegyel-
mezettség. A kiadások összessé-
gében 61%-on, azaz 1 milliárd 699 
millió 165 ezer Ft összegben telje-
sültek. A tervezett kiadások száza-
lékos alulteljesítése a 2017-ben ter-
vezett fejlesztések 2018-ra történő 
áthúzódásából adódtak. A 2017-es 
beszámoló adatai szerint a tárgyévi 
összevont maradvány összege 793 
millió 716 ezer Ft.
 A rendeletben az eredeti költség-
vetésben jóváhagyott bevételi elő-
irányzat 1 milliárd 791 millió 350 
ezer forintról a módosítások ered-
ményeként 2 milliárd 421 millió 959 
ezer Ft -ra növekedett.
 A teljes rendelet valamennyi mel-
lékletével együtt megtalálható a vá-
ros honlapján

Módosították a közigaz- 
gatási és helyszíni bírság  
kiszabását szabályozó  
rendeleteket
A rendeleteket a magasabb szintű 
jogszabályok változása miatt kel-
lett módosítani. Az érintett jogsza-
bályok a következők: avar- és kerti 
hulladék égetéséről, valamint a ház-
tartási és szolgáltatási tevékenység-
gel okozott légszennyezésről szóló 
8/2006. (II.16.) önkormányzati ren-
delet, a helyi közútra történő behaj-
tás korlátozásáról szóló 5/2013. (I. 
24.) önkormányzati rendelet, vala-
mint az ingatlanok házszámozásá-
ról és a közterületek elnevezéséről 
szóló 8/2009. (II. 27.) önkormány-
zati rendelet.
 
Elfogadták a Kistarcsai 
VMSK Kft. beszámolóját
A képviselő-testület a VMSK Kft. 
2017. évre vonatkozó mérleget 63 
millió 446 ezer Ft főösszeggel, az 
eredménykimutatást 7 millió 829 

ÉRTESÍTEM A Tisztelt Lakosságot, 
hogy 2018. június 29-én (pénteken) 
technikai okok miatt ZÁRVA LESZ 
a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal.
 Megértésüket megköszönve:

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet, jegyző

ezer Ft adózott eredménnyel jóvá-
hagyta, valamint elfogadta Kistar-

csai VMSK Kft. Felügyelő Bi-
zottságának beszámolóját is. 

 
Módosított for-
galmi rend lép 
hatályba 2018. 
szeptember 30-

tól
A helyi közutak forgal-

mi rendjét a Közúti közle-
kedésről szóló törvény szerint 

5 évenként kell felülvizsgálni. A fe-
lülvizsgálattal 2018. március 19-én 
a TERRAquia Kft.-t bízta meg az 
önkormányzat.
 A TERRAquia Kft. által kidolgo-
zott javaslatokat – a forgalomtechni-
kai módosításokkal érintett területek 
meghatározása után, amit a képvise-
lők javaslatai és a lakossági igények 
figyelembevételével jelöltek ki – a 
Közbiztonsági és Közlekedési Mun-
kacsoport 2018. április 24-i ülésén 
hagyta jóvá. A képviselők a máju-
si ülésen elfogadták a TERRAquia 
Kft. által kidolgozott javaslatokat 
a város kezelésében lévő helyi utak 
forgalmi rendjének felülvizsgála-
tára. A módosításokat szeptember 
30-tól vezetik be, a fejlesztéseket 5 
éven belül valósítják meg, amennyi-
ben az önkormányzat tárgyévi költ-
ségvetése arra fedezetet biztosít.

Hivatalosan is 
hosszabb lesz két utca
A Magyar Államkincstár kérte az 
utcanevek kiterjesztését, rendezését, 
ugyanis Kistarcsa az „Önkormányza-
ti feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” tárgyában pályázatot 
nyújtott be a Magyar Államkincstár-
hoz és ekkor derült ki, hogy az 1699 
hrsz.-ú kivett közút (természetben 
Petőfi utca), valamint a 6200 hrsz.-ú 
kivett közút (természetben Móra Fe-
renc utca) elnevezése nem szerepel 
az ingatlanok tulajdoni lapján. 

Kihirdették az Ifjúság 
tér felújítására kiírt közbe-
szerzési eljárás nyertesét

„Kistarcsa, Ifjúság tér felújítása” tár-
gyában kiírt közbeszerzési eljárásra 
a meghirdetett határidőig összesen 
öten tettek ajánlatot, ebből három 
ajánlattevő anyaga volt érvényes.
 A képviselő-testület név szerinti 
szavazással – 9 igen és 1 nem sza-
vazattal – a MiraBer Bt.-ét hirdették 
ki az eljárás nyertesének. A nyertes 
pályázó bruttó 286  815  573 forintért 
vállalta a tér teljes felújítását. A gaz-
dasági társaság a szerződéskötést kö-
vetően, június 18-án megkezdte az 
Ifjúság tér átépítését. 

Ezen időszak alatt a polgármes-
teri hivatal – a halaszthatatlan 
ügyek intézése kivételével – zár-
va tart.
 2018. július 23. napjától 2018. 
augusztus 3. napjáig a hivatal 
működési körében fellépő ve-
szélyhelyzet, baleset, elemi 
csapás, életveszély, súlyos kár 
esetére telefonos ügyeletet biz-
tosítunk.
 A bejelentések fogadása 8 és 
12 óra között a hivatal közpon-
ti telefonszámán, a 06-28/470-
711-es telefonszámon keresztül, 
azt követően pedig a 06-20/426-
5976 mobil számon lehetséges.
Megértésüket megköszönve:

Czukkerné dr. Pintér 
Erzsébet, jegyző

Tájékoztatás
Tájékoztatom Tisztelt Ügy-
feleinket, hogy a Kistarcsai 
Polgármesteri Hivatalban 
2018. július 23. napjá- 
tól 2018. augusztus 3.  
napjáig igazgatási  
szünet lesz.

A https://www.facebook.
com/kistarcsaihirado 
oldalon naponta 
frissülő tartalommal 
várjuk a Kistarcsai 
Híradó olvasóit! 

LÁJKOLJÁK AZ OL-
DALT ÉS OSSZÁK 
MEG ISMERŐ- 
SEIKKEL!

Már a Face- 
bookon 
is elérhető 
a KISTARCSAI 
HÍRADÓ

Zárt ülésen  
odaítélték az  

év polgárőre ki-
tüntetést.
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K i gondolná, hogy ez a szokás a felvidéki 
Selmecbányáról származik, ahol az 1870-
es években az erdészeti és bányászati aka-

démia hagyományaként a hallgatók a Ballag már 
a vén diák… kezdetű dal éneklésével búcsúztak 
el iskolájuktól. Ezek után az egész országban és 
minden iskolatípusban elterjedt a ballagás, és a 

XX. század elejére már 
teljesen megszokottá, 
általánossá vált min-
denhol. Kistarcsán pén-
teken délután a környék 
összes parkolója meg-
telt, ami jelezte, hogy 
azért az általános is-
kolások ballagása ko-
moly családi esemény 
Kistarcsán is. Az utób-
bi években rengeteget 
szépülve átalakult az is-
kola és környéke, így a 
nagyobb iskolai ünnep-
ségeket is méltóságtel-
jesebb környezetbe tud-

ELBALLAGTAK A  
NYOLCADIKOSOK  
a Simándy József  
Általános Iskolában 
Országszerte június 15-én 
tartották a ballagásokat. 

ják elhelyezni. Ballagási ünnepséghez az iskola 
főbejáratánál szebbet nem is lehetne választani. 
Akár ezren is kényelmesen elférnek a parkolóban 
és az iskola kis udvarán, nem beszélve arról, hogy 
az említett helyekről tökéletesen rá lehet látni az 
iskolai rendezvényekre. 
 A Simándy József Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Iskola 
végzős diákjai a kialakult ha-
gyomány szerint az ünnepé-
lyes osztályfőnöki órát kö-
vetően délután hat órakor 
ballagtak végig az osztály-
termeken, majd az iskola fő-
bejáratánál búcsúztak el az 
alsóbb osztályoktól és a ta-
nároktól. Az idén öt osztály 
végzett. A ballagók Major Lász-
ló András, Major Lászlóné (8.a) Tar 
Szilárd, (8.b), Vasvári Ildikó és Csomor 
Anikó (8.c), Mészárosné Erdei Katalin, Kunsztné 
Kiss Katalin (8.d) és Fésűs Bernadett, Vajda Hen-
rietta (8.e) osztályfőnökök vezetésével búcsúztak. 
A rövid ünnepi műsorban először szavalat hang-
zott el Farkas Zsófia 7. c osztályos és Jutasi Villő 
7. d osztályos tanulók előadásában, majd a hete-
dikesek nevében Rapai Virág 7.c osztályos tanu-
ló köszönt el. Iskolai ünnepségeken állandó sze-
replők a zeneiskolások, most Dés László: A Pál 

utcai fiúk című musi-
caljéből a Mi vagyunk 
a grund című dalt ad-
ták elő, felkészítő ta-
nár Dolhai Béla volt. 
A ballagó nyolcadi-
kosok nevében Könc-
zöl Bendegúz 8.a osz-
tály, Gergely Zamira 
8.b, Dzsupin Regina 

8.c, Páczkán Zsófia 8.d és 
Adamcsek Fanni 8.e osztá-
lyos tanulók búcsúztak. A 

vicces történeteket meséltek 
diákcsínyekről, osztálykirán-

dulásokról, be nem váltott ígére-
tekről. A diákok és a pedagógusok 

nevetésében ott voltak a búcsú könnyek 
is. Megható pillanatok voltak. 
Jutasi-Varró Diána igazgató ünnepi beszédében 
szívhez szólóan búcsúzott el a végzős diákoktól. 
Azt kívánta nekik, hogy értékes, tisztességes, be-
csületes, jóravaló magyar emberekké váljanak.  
Ezt követően az igazgató asszony okleveleket és 
könyveket adott át a kiváló eredményt elért di-
ákoknak és a szülői munkaközösség tagjainak. 
Már hagyomány, hogy a ballagási ünnepségen 
egy tanuló megkaphatja a Simándy díjat is. Eb-
ben a tanévben Tóth Viktória 8.a osztályos tanu-
lót javasolták az iskola legrangosabb elismerésére, 
aki kitűnő tanulmányi eredményéért, tanulmányi 
versenyeken nyújtott sikereiért és kiváló spotmun-
kájáért. (kézilabda kapusként sportol) vehette át 
a kitüntetést. A szózat eléneklése után a balla-
gó diákok egyszerre engedték el a színes lufikat, 
amivel azt szimbolizálták, hogy végleg kirepül-
tek az iskolából. P.Gy.

Jutasi-Varró Diána igazgató

Kistarcsa csapata

Vitorlásaink bejutottak a döntőbe

Kulturális csapatunk 3. helyezést ért el

Közel ezren voltak az ünnepségen

Az ünnepi asztalnál Csampa Zsolt a Humán-
politikai Bizottság elnöke (jobb szélen)

A zeneiskolások Dolhai Béla  
vezetésével szerepeltek

A Simándy díjat Tóth  
Viktória 8.a osztályos 

tanuló kapta

Öt osztály ballagott

Ajándékot kaptak a 
szülői munkaközös-
ség tagjai is

HÍREK OKTATÁS

A BAHART szervezésében immáron har-
madik alkalommal zajlott közönségsi-
kerrel és teltházzal a Nemzeti Regatta 

– Magyarország Településeinek Vitorlás Feszti-
válja Siófokon. 
 Az idei Nemzeti Regatta Vitorlás Fesztiválon 
Kistarcsa városa is képviseltette magát. Kistar-
csa küldöttségével egész hétvégén találkozhatott 
a közönség, ugyanis a Petőfi sétányon, a Telepü-
lési Ízek Utcájában felállított standunkon speci-
ális kistarcsai ízekkel kínáltuk az érdeklődőket. 
Szombaton kakastelepi fűszeres húsgolyó, kis-
tarcsai görhönnyel, vasárnap kistarcsai kakas-
gulyás, Zsófialigeti édes görhönnyel volt a menü. 

A görhönyt sokan nem ismerték és csodálkozva 
néztek az étel nevének hallatán, de megkóstolva 
már pontosan tudták, hogy miről van szó. A két 
nap alatt körülbelül 30-35 kilogramm burgonyá-
ból készült, közel 6000 darab édes és sós görhöny 
pillanatok alatt elfogyott, a fűszeres húsgolyóval 
és ízletes kakasgulyással együtt.

 Szombaton rendezték a sárkányhajó ver-
seny elődöntős futamait, illetve a vitor-

lás verseny elődöntőjét is. A kez-
detben viharos időjárás miatt a 
vitorlás futamokat a vártnál ké-
sőbb indították, de a sárkányha-
jósok a Sió-csatornán zavartala-
nul versenyezhettek. Kistarcsa 
népes csapata mindegyik ver-

senyszámban indult.
 A kezdő versenyzőkből összeál-

lított sárkányhajós csapatunk a vigasz-
ág középmezőnyében végzett. A sok vízpar-

ti település erős ellenfeleivel szemben ez nagyon 
szép eredmény. 
 Vitorlás csapatunk, jó taktikával és csapatmun-
kával továbbjutott a vasárnapi döntőbe. Ott azon-
ban a szélcsend miatt a negyeddöntő után már nem 
tudtak további futamokat elindítani, a pontszámí-
tás pedig nem kedvezett nekünk. Ez is azt bizo-
nyítja, hogy mindenhez kell egy kicsi szerencse is.
 Míg a hajós csapatok a vízen mérték össze ere-
jüket, addig a Települési Ízek Utcájában, a főzős 
csapatok gasztronómiai tudásukat csillogtatták 
meg. Bátran mondhatjuk, hogy a közönség na-
gyon megszerette a görhönyünket. 
 A vitorlásversenyt Balatonkenese nyerte, a 
Sió csatornán sárkányhajóban Paks diadalmas-
kodott, a települési ízek versenyének négy kate-
gória győztese Komárom, Miskolc, Dunaharasz-
ti és Baja lett, a legszebb települési stand címmel 
Zirc büszkélkedhetett, míg a legszínvonalasabb 
színpadi produkciót Nyim mutatta be. Az össze-
tett verseny győztesének járó fődíjat a tavalyi vég-
eredményt megismételve ismét Baja vehette át!
 Összességében mi sem panaszkodhattunk, 
ugyanis szombaton oklevelet kaptunk, vasárnap, 
a végső eredmények kihirdetésén pedig több díj-
jal is gazdagodott városunk.
 Siófoktól különdíjat vehettünk át az eseményen 
való kimagasló részvételért. Ajándékba  egy ma-
hagóni fából készült kormánykerék óra járt.
 A színpadi szereplés értékelésénél pedig, a 
Bognár Szilvia, Dolhai Attila, Pannónia Néptánc-
együttes alkotta csapat a harmadik helyezést ér-
demelte ki. 
 A Nemzeti Regattán elért eredményeinkkel 
méltó módon öregbítettük Kistarcsa hírnevét.

A MOSOLYÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET a Kis-
tarcsai Flór Ferenc Kórházzal kötött támogatási 
szerződésének értelmében a kórház Csecsemő és 
Gyermek Osztálya részére egy vérnyomásmérő 
monitort és egy NeoPuff újraélesztő készüléket 
szeretne vásárolni.
	 Az	eszközök	összértéke:	1 500		000		Ft.
A támogatást a felajánlott összeg utánvételes ér-
téklevél átadásával vagy az összeg átutalásával 
lehet eljuttatni a Mosolyért Közhasznú Egyesü-
letnek. Az egyesület adóigazolást, illetve szám-
lát állít ki, így a felajánlás 100%-ban költségként 
elszámolható.
 Bankszámla száma: Erste Bank  11600006-
00000000-13803339
 Köszönet a támogatóknak a bizalomért, és a 
felajánlásokért!
 Segítség egy mosolyért!

A Siófoki Nemzeti  
Regattán eredményesen 
szerepelt KISTARCSA 
Az ország különböző pontjairól érkezett 50 település színvo-
nalas vendéglátásával ünnepelte 2018. június 9. és 10. között 
a házigazda Siófok várossá válásának 50. évfordulóját. 

Ügyelet: 06-28/501-030
Dr. Hatvani Szabolcs: 06-28/501-031
Dr. László Lívia: 06-28/501-032
Dr. Loján András: 06-28/501-033
Dr. Kribusz Edgár: 06-28/501-034
Labor (vérvétel): 06-28/501-035
Fogorvosi Rendelő: 06-28/470-113
Védőnők: 06-28/471-794
Gyerekorvos: 06-28/472-335

MEGVÁLTOZTAK  
az orvosi rendelők 
elérhetőségei

SEGÍTSÉG  
a Kistarcsai Flór  
Ferenc Kórháznak 
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A ndi óvó nénin kívül Ági óvó néni, Erika 
dadus nénink és pedagógiai assziszten-
sünk Gabi néni is újként kezdte a tanévet. 

Kezdetektől fogva egy jó kis közösség kialakítá-
sán dolgoztunk. Ebben jó partnernek bizonyultak 
a szülők is. Ahhoz, hogy ez igazán jól működő 
kis csapat legyen úgy éreztük, hogy még többet 
kell tennünk. Ekkor gondoltuk, hogy szervezünk 
egy közös kirándulást. Mivel csoportunkba több 
a kis csoportos korú gyermek, elhatároztuk, hogy 
a műsoros, szép ruhás tanévzáró ünnepséget is 
kiváltjuk ezzel a kirándulással. A szülők véle-
ményét kikérve – melyre egyöntetű igen volt a 
válasz – vezetőnk beleegyezését is megkaptuk 
ehhez az óvoda hagyományaitól eltérő program-
hoz. Innentől már csak a szervezés és a megva-
lósítás következett.
 Május 26-án, szombaton fél 9-kor találkozott a 
csoport – szülők, testvérek, és néhány nagyszülő – 
a kistarcsai kórház HÉV megállónál, ahonnan 
indulhatott a kirándulás. Akik útközben csatla-
koztak azok tudták, hogy a szerelvény első ko-
csijában találkozhatnak a társasággal. Nagy él-
mény volt a gyerekeknek a HÉV-en való közös 

RENDHAGYÓ évzárás  
a Bagoly csoportban

VIII. FENYVESLIGET 
Egyesületi Családi- 
és Sportnap

ÖRÖMMEL értesítjük, hogy 
2018. augusztus 20-án ismét 

megrendezzük a Kistarcsai
 Kakasfőző Fesztivált, 
melyre sok szeretettel 

meghívjuk Önt és baráti 
társaságát. 

 Időpont: 2018. augusztus 
20. 13 órai kezdettel

 Helyszín: 2143 Kistarcsa, Csigaház mel-
letti tér, Batthyány utca, Thököly utca 
egy része
 Tűzgyújtás kezdete 13.15-től
 Ételek elkészítése 17.30-ig lehetséges
 Nevezni az alábbiak szerint lehet:
 Maximum 15 csapat nevezését tud-
juk fogadni jelentkezési sorrendben.
 Nevezési díj: 6 000 Ft csapatonként, ezért 
2 db kb. 4-4,5 kg súlyú kakast, tűzrevaló 
fát, sátrat, minimum 10 db (a felajánlott 
kóstolójegynek megfelelő darabszámú) 
egyszer használatos kanalat, kést, villát, 
tányért és 1 db sörpad szettet kapnak. Az 
áram, vízvételi lehetőség biztosított.
 A csapatok maguk gondoskodnak a fel-
soroltakon kívül minden főzéshez szüksé-
ges eszközről, fűszerről.
 A csapatoknak a rendezvény vendégei 
részére minimum 10 adag ételt kell felaján-
laniuk.
 A verseny a tűzgyújtástól a fogyasztható 
sült, vagy főtt termékek elkészítéséig tart, 
mellyel
 17.30-ig kell elkészülni, a zsűri ezt köve-
tően pontozza a csapatokat 

SZABÁLYOK:
 •   Elektromos sütő használata tilos!
 •   Csak nyomáscsökkentővel ellátott pa-

lackok használhatók!
 •   Az állatok feldolgozása során maradék-

talanul be kell tartani az élelmiszer higi-
éniai előírásokat, sapka, fejkendő hasz-
nálata kötelező!

 •   Az előállított termékek árusítása, érté-
kesítése tilos!

A nevezési díj befizetési határideje: 2018. 
augusztus 10.
 Cím: Kistarcsai VMSK Kft. 2143 Kistar-
csa, Kossuth Lajos utca 23.
 A rendezvény várhatóan 22.30 óráig tart. 
A fesztivál napján színes programok vár-
ják az érdeklődőket.

NEVEZÉS ÉS FELVILÁGOSÍTÁS: 
 Turi Irén művelődésszervező 
 tel: 06-70-656-5178
 e-mail: iren.turi@vmsk.hu
 www.vmsk.hu

utazás. 9 órakor futott be a szerelvény Gödöl-
lőre, ahol az Erzsébet park megállónál Ági óvó 
néni, mint gödöllői várta Andi, Erika és Gabi 
néni vezette csoportot. Innen indult a közös séta. 
A bevállalósabbakkal Ági óvó néni futóversenyt 
rendezett a parkon át a Róna József alkotta Er-
zsébet-szoborig. Onnan a többiek bevárása után 
nagyobb testvérek vezetésével átsétáltunk a park 
túlsó végén lévő fasorig, de közben néhányan meg-
mászták a szobor mögött emelkedő sziklahalmot, 
mely Zala György szobrász tervei alapján a ki-
rályné emlékére készült. Sétánk során gyönyör-
ködhettünk a parkban lakó madarak énekében. 
A fasorhoz érve a tisztáson lévő padokra letele-
pedve megtízóraiztunk, majd a gyerekek vidám 
fogócskázásba, labdázásba kezdtek. Itt is volt le-
hetőség sziklamászásra. A szülőknek is jó lehe-
tőség adódott egymás, ill. a csoportba járó gye-
rekek közelebbi megismerésére. Az itt tervezett 
szülő-gyerek játékos ügyességi verseny az elő-
ző napi nagy esőzés miatt elmaradt. Megbeszél-
tük, hogy a következő kirándulásunk alkalmá-
val bepótoljuk. A kis piknikezés után elsétáltunk 
a park mögötti területen található állattelephez, 
ahol farkasokat, vaddisznókat, lovat és tehenet 
láthattak a gyerekek. Nagyon tetszett nekik, hogy 
ilyen közelről figyelhették meg őket. Miután ki-
csodálkoztuk magunkat az állatoknál, visszabal-
lagtunk a tisztásra, ahol játékba csalogató dallal 
hívogattuk a gyerekeket egy közös körjátékozás-
ra. Itt ízelítőt kaptak a szülők az év során tanult 
dalokból, mondókákból és versikékből. A játék-
ba örömünkre a testvérek is bekapcsolódtak. Mi-
előtt haza indultunk volna mindenki elfogyasz-
totta még a maradék elemózsiáját, ill. egymást 
kínálgatták az otthonról hozott finom sütikkel, 
rágcsákkal. Miután kiürültek a hátizsákok és a 
gyerekek is kellően elfáradtak visszaindultunk a 
parkon át a fagyizóhoz, ahol egy közös fagyizással 
ért véget ez a csodás szombat délelőtt.
 Mindenki kicsit elfáradva, de vidáman szállt 
fel a hazafelé tartó HÉV-re. Búcsúzáskor abban 
maradtunk, hogy ezt jövőre is megismételjük, de 
már egy kicsit nagyobb túrával.

Kovács Györgyné, Kiss Andrea óvodapedagógus 
Gesztenyés Óvoda 15. Bagoly csoport

Óvodai csoportunk szeptem-
berben indult. Valamennyi kis 
„baglyocskánk” újként érkezett 
a Gesztenyés Óvodába. 

A program 2018. júni-
us 2-án reggel nyolc-
kor az V. Szabó Bertalan 
Emlékkupával, vagy-
is a focitornával indult.

N agy örömünkre öt csapat ne-
vezett. A szakadó eső miatt 
fél órás csúszással kezdőd-

hettek el a mérkőzések. Nemsokára a 
tüzet is begyújtva két „szakácsunk” 
jóvoltából a főzés is elkezdődött. A 
munkálatokat nagyban megköny-
nyítette a Ritecz Laci bácsi napin-
dító welcome drinkje. 
 A gyerekek szórakoztatására két 
ugrálóvár és egy kis szumópálya 
települt ki a Fenyves Csarnok előtti 
füves részre. Emellett ősi mestersé-
gekkel ismerkedhettek meg az érdek-
lődők színes és élvezetese előadások 
keretében. A gyermekprogramokat 
a Napraforgók Játszóház biztosítot-
ta. A lurkók kipróbálhatták az óriás 
buborékot és az animátorok lufi haj-
togatással kedveskedtek kicsiknek és 
nagyoknak.
 A felnőttek Perna Andor – több 
országos szakmai bajnokságon do-
bogós helyet szerzett – barista jóvol-
tából megismerhették a kávé törté-
netét, a kávéfőzés kulisszatitkait és 
igazi kávé különlegességeket kóstol-
hattak egész nap.
 11.30-tól a Négy Muskétás Tánc-
egyesület több korosztályos csapata 

tartott bemutatót, melyet a foci dön-
tő, majd a gála mérkőzés követett. A 
korábbi évekhez hasonlóan egy meg-
hívott csapattal mérte össze erejét a 
Fenyvesliget válogatott. Az idei év-
ben a GrouPumák Football Team-
mel játszottunk és sajnos 5-4-re a 
kikaptunk. 
 A gálameccs után következett az 
eredményhirdetés. Az idei évben a 
BoRozók csapata vehette át a ván-
dorkupát, az érmet és a fődíjat, leta-
szítva a trónról a tavalyi bajnok Bo-
rostyán utcát.
 A programban szerepelt egy jó-
tékonysági felajánlás is. A feny-
vesligetiek ruhát, ágyneműt, cipőt 
és játékokat gyűjtöttek, melyet a Kis-
tarcsai Alapszolgáltatási Központ ve-
zetőjének Pálfi Kálmánné, Andinak 
adtak át, hogy juttassa el az arra ép-
pen rászorulóknak.
 13 órakor elérkeztünk a nap egyik 
legfontosabb eseményéhez az ebéd-
hez. A menü zöldbabos palócgulyás 
volt kenyérrel, desszertként pedig ré-
test szolgáltunk fel, az ebédet pedig 
hideg sörrel öblítettünk le.

VII. Kistarcsai  
Kakasfőző  
Fesztivál
Versenyfelhívás

 Ebéd után íjász bemutatót követ-
kezett, majd egy Krav-Maga előadás, 
ahol megismerkedhettünk a Krav-
Maga önvédelmi rendszer alapjai-
val, történetével, elemeivel. A bemu-
tatót követően a lakók testközelből 
megérezhették a Krav-Maga moz-
dulatsorok emberi testre gyakorolt 
hatását. Az önvédelmi rendszer be-
mutatása alatt elkezdődött a buborék-
foci, amit először a kicsik próbálhat-
tak ki. Sajnos délután elkezdett esni 
az eső, így a korábbi évektől eltérően 
idén nem csak belülről, de kívülről is 
eláztunk. A programok a sportcsar-
nokban folytatódtak, ahol a gyerekek 
játékos feladatok megoldása mellett 
jó hangulatban élvezték a napot. Az 
eső miatt a későbbi programok egy 
részét nem tudtuk megtartani, így 
elmaradt a nap fénypontja, a sörivó 
verseny, ezenkívül az esti Fezz kon-
certről is le kellett mondanunk. 
 A tombolát a rossz idő miatt a 
sportcsarnok előterében sorsoltuk 
ki, nagyon értékes ajándékok talál-
tak gazdára. Az idei rendezvényünk 
a támogatóknak köszönhetően szá-

mos új programmal bővült. Köszön-
jük Kistarcsa Város Önkormányza-
tának és a MAVIR-nak a pénzbeli 
támogatást, valamint a Borsodklíma, 
a Colas Hungária Zrt, a Copy&More, 
a Dechatlon, a Fenyves Sportcsarnok, 
a Fenyves Szolárium, a Gigamad, 
az Illés Cukrászda, Tóth Attila és a 
VMSK tombola felajánlásait. Ezen 
kívül külön köszönet illeti Kovács 
Gabit (Fenyves Sportcsarnok) a hely-
szín biztosításáért, Zöld-Erősdi Blan-
kát, Piti Róbertet, Madarász Imrét 
és Zsiák Pétert a szervezésben és le-
bonyolításban való aktív részvételért, 
akik nem kímélték testi és lelki ép-
ségüket és családi békéjüket.     

Osztrogonácz  Ivó
Hirdetés

A város egyes részein tilos  
a zöldfelületen parkolni 

TÁJÉKOZTATJUK a Tisztelt Lakos-
ságot, hogy a közterületek rend-
jéről szóló helyi rendelet módo-
sításának eredményeként június 
1-jétől tilos a város egyes burko-
latlan, illetve zöldfelületi közte-
rületein gépjárművel parkolni. A 
kijelölt helyszíneket a mellékelt 
térképen ábrázoljuk.
 Felhívjuk a gépjárművezetők fi-
gyelmét, hogy a fenti előírás meg-

sértése (tilosban parko-
lás) esetén 50 000 Ft-ig 
terjedő helyszíni bírság, 
vagy természetes sze-
mély esetén 200 000 Ft-
ig, jogi személy és jogi 
személyiséggel nem 
rendelkező szervezet 
esetén 2 000 000 Ft-ig 
terjedő közigazgatási 
bírság szabható ki.

Lakossági 
PB gáz és  

Targonca gáz

házhozrendeLésre!

Próbáljon ki minket,  
garantáltan nem csalódik!

rendelésfelvétel: 
06-20/382-32-68

Gyermekprogramok

Zizi verseny

Négy Muskétás Táncegyesület is fellépett

OKTATÁS – KULTÚRA CIVIL OLDAL

Készül az ebéd
Az idei év- 

ben a BoRozók 
csapata vehette 

át a vándor- 
kupát.
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DEÁKTANYA

Kapin Richárd: 
Az állatok védelmében
Egy szervezet, mely szeretné fel-
számolni az állatkínzást. Küzde-
lem a koldusmaffia, a kutya- és ka-
kasviadalok szervezői, valamint a 
kegyetlen állattartók ellen. Cél: az 
állatok sorsának jobbá tétele. A te-
vékenység minden állatra kiterjed, 
de a kutyák védelme a leggyakoribb.

Tamási József: 
A torinói halotti lepel
A lepel, mely 5. evangéliumként be-
szél Jézusról. A tudományos vizsgá-
latok hely- és kormeghatározása nem 
hozott ugyan egyértelmű eredményt, 
de nem cáfolható, hogy Jézust eb-
ben helyezték a sírba. A lepel egyet-
len magyarországi, mérethű, művé-
szi másolata is bemutatásra kerül.

Erdős László: Elektroszmog
A környezetünkben lévő mester-
séges eredetű sugárzások mérés-
sel kimutathatók. Egyes eszközök 
egészségre – különösen a gyereke-
kére – gyakorolt káros hatása még 
vitatott.  Használjuk a modern kor 

technikai eszközeit – mobiltele-
fon, tablet-, de gondoljunk a vé-
dekezésre is!

Ambrus Károly: 
Külföldi munkahelyek élményei
A munkák helyszínei: Indonéziában 
Java szigetén, Malajziában Borneó 
szigetén és Szaúd-Arábiában a si-
vatag közepén. Élmények munka 
közben és a szabadidőben. Sza-
úd-Arábiában törvény tiltja a ze-
nei rendezvényeket, de a rijádi re-
pülőtéren megszólalt a tárogató. A 
tiszasülyi indulás előnyei.

A Deáktanya előadásait a civilház 
(Széchenyi u. 33.) közösségi termé-
ben tartjuk.
 A klubestek ideje: csütörtökön 
este 7-től 10 óráig.
 Az előadások csütörtökönként 
este 7 órakor kezdődnek, időtar-
tamuk 1 óra körüli.
 A Deáktanya ismeretterjesztő 
előadásai nyitottak, azokat térítés-
mentesen látogathatja bárki.Ezen al-
kalmakon és a KIKE más rendezvé-
nyein lehet belépni az egyesületbe. 

Kistarcsai Kulturális Egyesület

2018. július 5.

2018. július 12.

2018. július 26.

2018. július 19.

KEDVES OLVASÓINK, ebben a hó-
napban is lehetőségünk volt új köny-
vek vásárlására. Több olyan kötettel 
is gyarapodott a könyvtár, amelyek a 
89. Ünnepi Könyvhét és 17. Gyermek-
könyvnapok keretén belül jelent meg.
 Ilyen például Szabó Magda: Ne-
kem a titok kell c. könyve. A kötet 
az újdonság és a meglepetés erejével 
hat. Olyan még soha meg nem jelent 
novellákat, interjúkat, leveleket, ver-
seket tartalmaz, amelyek közelebb 
hozzák az olvasóhoz Szabó Magdát, 
az embert és az írót.
 Folytatódik Bíró Szabolcs nagy-
szabású történelmi regénysorozata, 
az Anjouk is. Az érzelmekkel és drá-
mai fordulatokkal teli ötödik részben 
szerelem és háború, barátság és gyű-
lölet, élet és halál elevenedik meg a 
középkori Magyar Királyságban.
 Az izgalmakat kedvelők kedven-
ce lehet Jo Nesbo: Macbeth c. köny-
ve. A népszerű norvég író legújabb 
kötete a krimi és a thriller határán 
egyensúlyozik. A műben a hatalmi 
harc a végsőkig éleződik, és fokoza-
tosan borít el mindent a paranoia.
 Azoknak a hölgyeknek, akik a 
foci-vb helyett az olvasást választ-
ják, nagyszerű olvasmány lehet Fá-
bián Janka: Rose regénye c. kötete. 
A több szálon futó, szerteágazó, for-

dulatos családregényben a II. világ-
háború alatti és utáni Európa törté-
nelme jelenik meg. A könyv esendő, 
mégis szeretetre és tiszteletre méltó 
hősei arra tanítanak, hogy mindig 
újra lehet, és újra kell kezdeni az éle-
tet, és sohasem szabad feladni.
 Természetesen a legkisebbek sem 
maradhatnak ki a jóból. Balázs Ág-
nes: A beszélő kiskutya és más tör-
ténetek c. bájos, egyszerű nyelvezet-
tel megírt meséit minden izgő-mozgó 
óvodás és kisiskolás gyerek szívébe 
zárja majd. A rövid, humoros mesék 
egy-egy kiemelt kifejezéséhez egy-
szerű mozgásgyakorlatok társulnak.
 Jöjjön el és válogasson kedvére új 
könyveinkből, de ne felejtse otthon 
azokat sem, amiket már régen köl-
csönzött, hogy mindenki megtalál-
ja a könyvtárban azt a könyvet, ami-
re vágyik.
 Könyvtárunkba minden kistarcsai 
lakos ingyen iratkozhat be és kölcsö-
nözhet. Azokat a könyveket, amelyek 
nálunk nincsenek meg, könyvtárkö-
zi kölcsönzéssel beszerezzük.
 A könyvtár nyitvatartási ideje: 
hétfő 12-18, kedd 12-16, szerda 12-
16, csütörtök 12-18, péntek 10-14. 
 Mindenkit szeretettel várunk a 
könyvtárban! 

Németh Tímea könyvtáros

Dr. Horváth Bánk
Dr. Berényi Evelin

Dr. Szabó Lola
Dr. Henter Áron

Dr. Horváth Rudolf

Kerepes-Vet
Állatorvosi rendelő • Állatpatika
2144 Kerepes, Szabadság út 65. (3-as főút)
Hétköznap: 900-2000, szombaton 900-1230

+36-30/44-999-18, +36-28/490-369, +36-30/22-177-23

Tarcsa-Vet
Állatorvosi rendelő • Állatpatika
2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 71. 
(Petőfi utcáról nyílik)
Hétköznap: 1300-1900

+36-30/43-999-75, +36-28/533-727, +36-30/22-177-23

Kerepes

nagytarcsa

www.kerepesvet.hu • Facebook: KerepesVet • e-mail: info@kerepesvet.hu

kutyakozmetikaBarBara
Kérésre házhoz megyek!

Telefon: 
06-20/935-5059

2142 Nagytarcsa, 
Tessedik Sámuel u. 38.
www.barbarakutyakozmetika.hu

Hirdetés

A békéltető eljárás egyszerű, gyors és in-
gyenes. Fogyasztói jogvitának minősül 
a termék és szolgáltatás minőségével 

kapcsolatos vitás ügy. Ha a fogyasztónak hitellel 
vagy biztosítási eseménnyel kapcsolatos panasza 
van, akkor a Pénzügyi Békéltető Testülethez kell 
fordulnia. Határon átnyúló ügyekkel az Európai 
Fogyasztói Központ foglalkozik. A Pest Megyei 
Békéltető Testület a hozzá benyújtott, a hatás-
körébe nem tartozó kérelmeket hivatalból átte-
szi a hatáskörrel rendelkező szervezethez, vagy 

írásban tájékoztatja a kérelme-
zőt, hogy mely szervezethez 
lehet közvetlenül fordul-
nia. Így például, ha hát-
rányos megkülönbözte-
tést tapasztal, akkor az 
Egyenlő Bánásmód Ha-
tósághoz nyújthatja be 
panaszát.
 A békéltető eljárást a 
fogyasztó kezdeményezheti, 
aki a terméket megvásárolta, 
vagy igénybe vette a szolgálta-
tást. A természetes személyen kívül 
a társasház, lakásszövetkezet, egyházi jogi 
személy, civil szervezet vagy mikro-, kis- és kö-
zépvállalkozás is fogyasztónak minősül a gaz-
dasági tevékenységi körén kívüli jogvitában. 
 Gyakran kerül a Pest Megyei Békéltető Tes-
tület elé háztartási géppel, mosógéppel, televí-
zió készülékkel, telefonnal, lábbelivel és építő-
ipari valamint szakipari munkákkal kapcsolatos 
kérelem. Érkeznek közüzemi számlázással, par-
kolással, üdülési joggal, utazási szerződéssel és 
árubemutatóval összefüggő termékértékesítés-
re vonatkozó panaszok is. 
 A békéltető testületi eljárás megindításának 
feltétele, hogy a fogyasztó először a panasszal 
érintett vállalkozással kísérelje meg a vitás ügy 
rendezését. Ennek eredménytelenségét bizonyí-
tani kell. Ha probléma van a vásárolt termékkel 
vagy az igénybe vett szolgáltatással, először min-
dig a kereskedőhöz vagy a szolgáltatóhoz kell 
fordulni.
 Az eljárást írásban, postán feladott levélben 
vagy e-mailben benyújtott kérelemmel lehet kez-
deményezni. Panaszküldésre lehetőség van a Tes-
tület honlapján is az elektronikus nyomtatványok 
kitöltésével és a mellékletek csatolásával. 
 A kérelemhez másolatban csatolni kell azo-
kat az iratokat, amelyekre a fogyasztó a bead-
ványában bizonyítékként hivatkozik, különösen 
a szerződés, a számla, nyugta, garanciajegy, hi-
babejelentés jegyzőkönyve, munkalap, szakvé-
lemény, építési napló, levelezések, a vállalkozás 
nyilatkozata a jogvita közvetlen rendezésének 
elutasításáról.
 Feleket az eljárásban meghatalmazott kép-
viselheti. A vállalkozást törvényes (ügyvezető), 
szervezeti vagy jogi képviselő (ügyvéd, jogtaná-
csos) képviseli. A fogyasztót bármely természetes 
vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet képviselheti. Létez-

Mit kell tudni a Pest Megyei  
Békéltető Testület eljárásáról? 

KÖNYVSAROK

nek olyan vállalkozások és fo-
gyasztóvédelmi civil szerve-

zetek, melyek vállalják a 
fogyasztó képviseletét a 
békéltető testületei eljá-
rásban. A meghatalmazás 
eredeti példányát a kére-
lemhez csatolni kell. A 
Békéltető Testület a meg-

hatalmazottnak kézbesí-
ti postai vagy elektronikus 

úton az eljárás lefolytatásához 
szükséges értesítéseket és a ha-

tározatot. 
 Az ügyfeleink tájékoztatást kérhetnek 

és igénybe vehetik a tanácsadás lehetőségét is.
 A békéltetésről további információ áll 
rendelkezésére az érdeklődőknek a www.
panaszrendezes.hu honlapunkon. A Kezdő 
oldalon „Ülésezik az Eljáró Tanács” címmel 
bemutatunk egy meghallgatásnak nevezett bé-
kéltető tárgyalást és további hasznos tanácsok-
kal, tapasztalatokkal videók láthatók.
 Két hetenként új fogyasztóvédelmi televízi-
ós magazin műsorral jelentkezünk. A műsorok 
megtekinthetők a www.duna-media.hu web-
lapon a Fogyasztóvédelmi Vakú kategóriában.

A fogyasztói panaszok rendezését kezdemé-
nyező kérelmeket az alábbiak szerint lehet be-
nyújtani a Pest Megyei Békéltető Testülethez:
A	Testület	székhelyén	félfogadási	időben,	kedd-
től	csütörtökig	9–14	óra	között	személyesen:
 Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Ke-
reskedelmi és Iparkamara mellett működő Bé-
kéltető Testület vagy rövidített név: Pest Me-
gyei Békéltető Testület
 1119	Budapest,	Etele	út	59-61.	II.	em.	240.
Postán feladott küldeményként:
Levelezési cím: 
 Pest	Megyei	Békéltető	Testület	
	 1364	Budapest,	Pf.:	81
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Fogyasztói panaszok, beadványok elektroni-
kus megküldése
www.panaszrendezes.hu vagy
www.pestmegyeibekelteto.hu
„Panaszküldés” menüpont segítségével.
 Az írás a következő lapszámban az eljárás le-
bonyolítási rendjével folytatódik.

Dr. Csanádi Károly vezető jogtanácsos
Pest Megyei Békéltető Testület elnöke

1. rész

A Pest Megyei Békéltető Testület a Pest Megyei és Érd Megyei 
Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő füg-
getlen testület. Feladata a fogyasztók és a vállalkozások között 
keletkezett jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése, amit al-
ternatív vitarendezésnek nevezzük.

dr. Csanádi 
Károly 

elnök

KULTÚRA SZOLGÁLTATÁS
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K edves János atya! Hálás szívvel megkö-
szönjük a Jó Istennek, hogy ajándékba 
adott nekünk téged. Ebben a levélben 

szeretnénk kifejezni, hogy milyen jó, hogy meg-
ismerhettünk! Közvetlen, humoros jelenléted min-
dig fel tudta vidámítani a szívünk. Lelkesen taní-
tottál arra minket, hogy Isten szeretete mennyire 
közel van hozzánk. Azt kérted, hogy a Szentmisé-
ben való részvételünk figyelemmel és áhítattal teli 
jelenlét legyen. Ha a meghalt testvéreinkért volt 
gyászmise, mindig elmondtad, hogy a legteljeseb-
ben itt a szentmise áldozatban találkozhatunk ve-
lük újra és újra. Szívesen tanítottad a gyerekeket, 
fiatalokat és a felszabadult játékban is egy voltál 
velük. Szívügyed volt a betegek látogatása, még a 
fájdalommal teli szenvedés hordozóit is meg tud-
tad nevettetni. Szívesen vállaltál és meghallgat-
tad, nemcsak lelki beszélgetésben, aki hozzád for-
dult. Volt olyan pillanat, hogy megajándékoztad te 
is őszinte megnyílással a beszélgetésben hozzád 
fordulót. Megosztottad örömeidet és nehézségei-
det egyaránt, ez olyan mély szeretet kapcsolat le-
hetőségét nyitotta meg számunkra. 
 „Isten legközelebb hozzánk az Őt szerető em-
berek szívén keresztül jön.”
 Igen, ezt élted elénk, közben arra is megtanítot-
tál életeddel, hogy merjük kimondani a másiknak: 
Jó, hogy vagy, különleges vagy, szeretlek, bízom 
benned, ajándék vagy számomra. Hiszen ezzel 
számára kinyitjuk az Isten Szeretetének megta-

P ál apostol a megtérése előtt a törvény be-
tartása által akarta elérni Isten és az em-
berek elismerését, sőt az üdvösséget is. 

 Amikor viszont megtért, felismerte, hogy a bűn 
olyan, mint egy kifizethetetlen adósság. Csak úgy 
szabadulhat tőle, ha Krisztus odaszegezi a minket 
terhelő adóslevelet a kereszthez. Sőt, Krisztussal 
együtt ő is keresztre van feszítve, azaz meghalt a 
törvénynek. Tehát szabad tőle. Ugyanúgy ahogyan 
szabad a feleség, ha meghalt a férje. Ugyanígy az 
apostol is, meghalt a törvénynek, hogy Krisztus-
nak élhessen, akiről vallotta: „szeret engem és ön-
magát adta értem”. 

pasztalását és a kölcsönös szeretet által, együtt 
növekedhetünk a hit útján is. 
 Köszönjük a szeretetedet, és hogy Krisztusnak 
értünk adtad önmagad, hogy így Jó Ajándék le-
hess számunkra Őt adva.
 Aznap, amikor a baleset történt, arról szólt a 
szentbeszéd, ha valaki megnyílik felénk és meg-
osztja, ami benne van, olyan mintha a szívéből 
adna egy darabot. Mi tudjuk-e ezt az ajándé-
kot kincsként fogadni? Hazafelé jövet gyönyörű 
szivárvány volt a felhők között, eszembe jutott 
Reményik Sándor: Szivárvány c. versének egy 
részlete,

„Minden lélekben van 
egy kis szivárvány,
Kis csapóhíd, amelyet lebocsát,
Hogy egy más lélek átjöhessen rajta, –Ennek a 
hídnak hídpillérje nincsen,
Ezt a hidacskát maga az Isten tartja.
Az Isten, aki a szívekbe lát.”
 Olyan mintha, a te üzeneted lenne a Mennyor-
szágból, ilyen szép és sokszínű, gyengéd és finom, 
emberi kézzel nem megfogható, ajándékba lehet 
kapni, ez Isten szeretetének érintése életünkben. 
A teljes valóságának leírhatatlan szépségét te már 
szemlélheted odaát. Ez az életcél, mindannyiunk 
útja oda megérkezni, és ha a kölcsönös szeretetet 
megéljük, így lehetünk híd egymás számára is. 
Köszönjük, hogy életeddel erre tanítottál minket! 
Útravalóul talán az kívánnád mindannyiunknak: 
hogy életünkkel próbáljunk úgy jelen lenni egy-
más számára, hogy az Ő Szeretetét tükrözzük, így 
láthatóvá válik az Ő Jelenléte közöttünk és ben-
nünk. Találkozunk!
 Tudjuk, hogy hordozol bennünket az Örök Je-
lenlétben. Ámen.  Lugosi Margitka

 Miből látszik meg, hogy Krisztus él benned? 
 Egy hajdani lelkész elmesélte hogyan látta 
meg mindezt egy nehéz, nagytermészetű teoló-
giai professzora esetében. Egyszer azt vették a di-
ákjai észre, hogy megcsendesedett, türelmesebb, 
megértőbb lett. Kezdte elfogadni azokat is, akik-
kel nem értett egyet. Ő e professzor életváltozásá-
ból látta meg, hogy milyen nagy különbség van 
aközött, ha valakiben csak a tudomány, a filozó-
fia él, és aközött, amikor Krisztus él benne.
 Amikor valaki fiatal, leginkább a vágyainak, 
ösztöneinek él, amikor pedig megöregszik, leg-
többször az emlékeinek. De ha megtér és Krisz-
tus él benne, akkor már a Biblián keresztül Isten 
vezeti, nem az ösztönei, nem is az emlékei.
 Akiben Krisztus él, annak áldással telnek meg 
az imádságai, és közben élő és személyes kapcso-
latba kerül Megváltójával. Olyan lesz az imaideje, 
mint a napsütéses óra, amely bearanyozza a hét-
köznapjai szürkeségét.
 A Bibliában két szó fejezi ki az életet: az egyik 
a biosz, amely a biológiai életet, a másik a dzoé, 

HITÉLET

Krisztus él bennem

„Aki szeretetben él, Istenben 
él és Isten őbenne” 1Jn 4,16

„Mert én meghaltam a törvény által a törvény-
nek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt 
keresztre vagyok feszítve: többé, tehát nem én 
élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet 
pedig, amit testben élek, az Isten Fiában való 
hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát 
adta értem.” Pál levele a Galatákhoz 2, 19-20.

Szabadtéri

Helyszín: Kistarcsai Közösségi Piac
(Volt Szekeres Park, Kistarcsa, Szabadság út 56. 

Zsófialigeti HÉV megállóval szemben)

Music
Lovers 
zenekar 

és Dj Rohrbeck

PRogRaM
2030 – Interaktív  
zumba bemutató

2100-tól Élőzene

grill 
ételek 

és nyári 
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Belépő: 1900 Ft/fő
     : Kistarcsai Retro-buli

2018  
július 21. 
2000-0300 

amely az örök életet jelenti, amely már elkezdődik, 
amikor megismerjük személyes megváltónkként 
Krisztust. A másodikat használta Üdvözítőnk, ami-
kor azt mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az 
élet”, vagy azt: „Aki hisz énbennem, ha meghal is 
él”. Ez az élet teljesen össze van kötve Krisztussal.
 Ki tanítja meg a gyermeket, hogy ne csak bio-
lógiai, hanem lelki életet éljen? 
 A szülők a példájukkal is, de még fontosabb az, 
amikor este leülnek kicsiny ágyaik mellé elolvasni 
a bibliai történetet, majd azt megbeszélik, és imád-
koznak. Eközben tanítják meg őket lelki életet élni. 
 A már kamasszá cseperedett gyermekeink 
megkérdezték: „miért a bibliai tanítás az igaz, 
mert a többiek az iskolában egészen mást valla-
nak?”. Feleségem azt felelte nekik:»Mi édesapá-
tokkal elfogadtuk, hogy Isten igéje igaz, és elha-
tároztuk, hogy aszerint élünk. Ajánlom, hogy ti 
is fogadjátok el, mert akkor meg fog áldani ben-
neteket mennyei Atyánk«.
 Miközben a szülők megtanítják gyermekeik-
nek, hogy ne csak biológiai életet éljenek, meg-
tanulnak egymással is imádkozni, és így lesznek 
egy lélekké is. Mert a biblia tanítása szerint há-
zasság által csak egy testté lesznek.

Riskó János református lelkész

Bakonyi János  
atyára emlékezve

Dél-Koreában járt 
TAEKWONDÓSUNK 

Forduljon az  Egyenlő Bánásmód Hatóság 
Pest megyei ügyfélszolgálatához, ha
 

hátrányos megkülönböztetés éri!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a diszkrimináci-
óval okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése.
Keresse fel Dr. Szatmári Éva
Pest megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06-30/960-2657 • eva.drszatmari@gmail.com
Pest Megyei Kormányhivatal
1052 Budapest, Városház u. 7. (tel: +36 1/485-6957)
 2018. 07. 02. hétfő 11:30-15:30 
 2018. 07. 09. hétfő 11:30-15:30
 2018. 07. 16. hétfő 11:30-15:30
Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
2112 Veresegyház, Fő út 35. I. em. kistárgyaló (tel: +36 28/588-600)
 2018. 07. 05. csütörtök 11:30-15:30
Tököl Város Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatal nagyterem
2316 Tököl, Fő út 117.(tel: +36 24/520-920)
 2018. 07. 10. kedd 11:30-15:30 
Egyenlő bánásmód – mindenkit megillet!

•  neme,
•   életkora,
•  bőrszíne  

vagy nemzetisége,
•  vagyoni helyzete,
•  egészségi állapota, 
•  szexuális irányultsága,  

nemi identitása,
•  faji hovatartozása

•  vallási, vagy világnézeti  
meggyőződése,
•  politikai vagy  

más véleménye,
•  anyanyelve, 
•  fogyatékossága,
•  családi állapota,  

anyasága  
vagy apasága,

VAGY EGYÉB TULAJDONSÁGA MIATT 

A SENTINEL SE vezetőedzője, He-
gyes Imre 4. danos taekwondo mester 
az utóbbi egy hónapban Hapkidoban 
is jeleskedett. Május közepén a sport-
ág dél-koreai központjában a 26. 
Hapkido Mester Szemináriumon 
vett részt. Az 1965-ben alakult Ko-
rea Hapkido Federation meghívásá-
ra Kjongdzsu melletti Pakdari hegy-
ségben lévő KHF képző központba 
hívták edzésre.
 A házigazdák meghívására a Tra-
dicionális Hapkido Szövetségből há-
rom versenyző képviselte Magyar-

országot, Kopasz Attila elnök 5. dan, 
Farkas Dávid 1. dan, valamint He-
gyes Imre 2. dan Kistarcsáról. A ma-
gyarok mellett 23 országból közel 150 
fekete öves mester kapott lehetőséget 
a mesterkurzus elvégzésére. Auszt-
ráliából, Kolumbiából, Argentínából, 
Kazahsztánból, Lengyelországból és 
Oroszországból érkeztek nagy szám-
ban sportolók.
 A vendéglátók a három nap alatt 
a Hapkido teljes mozgásanyagát át-
ölelő edzéseket, képzéseket tartottak. 
A program végén Hegyes Imre és a 
többi magyar sportoló több mozgás-
anyagból tett sikeres vizsgát a nagy-
mesterek előtt.
 Nagymesterek, akik az edzéseket 
tartották:
 – Oh Se Lim 9. danos nagymester 
KHF elnöke
 – Kim Beom Chol 8. dan
 – Sung Book Bae 8. dan
 A szeminárium után a képzé-
sen részt vevők meghívást kaptak 
Maeyeong Kim 7. danos hapkido mes-
tertől, aki saját dojangjában Paju vá-
rosában személyi edzéseket tartott. 

Az edzéseken nagyon sokat tanul-
hattak a mestertől. Az edzések vé-
gén még nagyobb tisztelet és barátság 
alakult ki a koreai-magyar kapcsola-
tok lévén, amit végül egy koreai ét-
teremben kötettek meg. Másnap egy 
nemzetközi szemináriumot tartott a 
mester, ahol India, Ausztrália, Len-
gyelország mellett Magyarország is 
képviseltette magát.
 A szeminárium végén Kim mes-
ter egy csodálatos kirándulással lepte 
meg a résztvevőket, ahol Korea neve-
zetességeit, Buddha-szobrát, a Béke 
harangját, Vízi parkját,  Észak és Dél 
határát és annak múzeumát látogat-
hatták meg a fekete öves mesterek.
 Hegyes Imre vezetőedző nagy 
mérföldkőnek tekinti a képzést és 
köszönetét fejezi ki családjának és 
feleségének,valamint külön köszö-
ni Solymosi Sándor polgármester-
nek a támogatást.

NYÁRON IS VAN FELVÉTEL 
A SENTI NEL NÉL! 
Próbáld ki a Hapkidot! 
Védd meg magad!
A szakosztályba folyamatos  
a tagfelvétel minden korosztálynak!
Az edzések csütörtökön: 19-20 óráig, 
szombaton 9.45-11.00-ig. 
Az első edzés ingyenes!    
info: www.sentinelse.hu., 
Tel.: 06-20-551-0919

Hirdetés

Eredményesen  
szerepeltek triat-
lon versenyzőink 

MÉG CSAK közeledünk az év első felének 
végéhez, a versenyszezon pedig csak ép-
pen, hogy elkezdődött, de már szép gyűj-
teményünk van az országos bajnoksá-
gok érmeiből:
 Úszás Diákolimpia Országos döntő – Ju-
hász Áron 1. hely, fiú gyors váltó 3. hely,
 Duatlon Mix Váltó Országos Bajnokság 

– Gyermek csapat 3. hely és UP2 csapat 3. 
hely 
 Sport XXI. Aquatlon Országos Bajnok-
ság – Juhász Áron 2. hely, Gyermek fiú csa-
pat 3. hely
 Féltávú Országos Bajnokság – Nikolics 
Zorán 3. hely
 A szünidőt sem töltjük pihenéssel, 
jónéhány országos verseny, Európa ku-
pák várnak még ránk, nagy reményekkel 
tekintünk a szezon további felére is. 
 Aki szeretné kipróbálni sportágainkat, 
azt szeretettel várjuk nyári napközis tábo-
rainkba! Tóvári Dóra

SPORT

Maeyeong Kim 7. danos hapkido 
mester dojangjában

A dobogó tetején 
Juhász Áron

figyelem!!!
Boldogságóra foglalkozások 
indulnak szeptember második  
felétől a Simándy Általános Iskolában!
A részletekről hamarosan a Facebook 
oldalunkon tájékoztatunk benneteket!
Szeretettel várjuk a gyerekeket!

 A BOLDOGSÁG NYOMÁBAN 

A boldogság  
tényleg tanul-

ható?

A CsodaTanoda II. Napközis Tábora 

Boldogságfokozó-technikák használata a mindennapokban
Prof. Dr. Bagdy Emőke és Bagdi Bella,  

a Jobb Veled a Világ Alapítvány és a Boldogságórák ajánlásával

Időpontok:  2018. július 16. – július 20. 8-16 óráig 
2018. július 30. – augusztus 3. 8-16 óráig

Helyszín: Tündér Kuckó Családi Napközi
(Kistarcsa, Deák Ferenc – toldi u. sarok)

A tábor ára:  
25.000 Ft/gyermek
Testvérek esetén: 

20.000 Ft/gyermek

•  napindító tanulásfejlesztő gyakorlatok
•  szabadidőnkben sok-sok játék
•  fürdés
•  lelki táplálék mellett napi 4x-i étkezés

Táborunkat minimum 10 fő jelentkezése esetén indítjuk!  
Maximális létszám 20 fő! • E-mail: csodatanodakistarcsa@gmail.com
Rohrbeck Melinda: 06-30-210-7490
Pappné Nagy Henrietta, Rita: 06-70-311-9639

ÖT Nap – ÖT Téma:
Hála, célok kitűzése és elérése, 

megküzdés,
apró örömök, megbocsátás

Hogyan legyünk 
boldogok?
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RH dental
Minőségi fogászati szolgáltatások

R.H.Dental
Fogorvosi rendelők  
és fogtechnikai laboratórium

Kistarcsa, Árpád vezér u. – Szt. László u. sarok
Várjuk kedves pacienseinket fogorvosi rendelőnkben.

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

Akciós áron cirkon hidak és implantációk!
KiStArcSAi privÁt rendeLéSünK:
Hétfő és szerda: 16-20 – Dr. Répay Klára

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

Bejelentkezés: 
06-28-472-400 (munkaidőben)

06-30-251-61-60 és 06-30-823-34-64 (non-stop)
rhdental@rhdental.hu

www.rhdental.hu • www.szajapolas.com

Folyamatosan ká-
tyúznak a városban

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017-től 2019-ig 
keret-megállapodást kötött az úthibák javí-
tására.  A három évre szóló keret-megállapo-
dás lehetővé teszi a város útjainak kátyúzá-
sát. Az úthibák javítását régebben tavasszal 
és ősszel végezték. Az új megállapodás azon-
ban lehetővé teszi a folyamatos munkavég-
zést. A kivitelező így egymás után keresi fel 
a kátyús útszakaszokat és javítja ki a hibákat. 
A közterület-felügyelők folyamatosan ellen-
őrzik a település útjait, és kátyú esetén az ön-
kormányzat azonnal megrendeli az úthibák 
kijavítását.    Szervezési Iroda

A PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉS elsősorban 
az ingatlan tulajdonosának, illetve használójá-
nak a kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy 
– amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget a köte-
lezettségének – a mulasztók költségén elrendelik 
az ún. közérdekű védekezést, emellett növényvé-
delmi bírságot szabnak ki. 
 Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy június 30-
ával lejár a parlagfű mentesítési türelmi idő. Ezt 
követően belterületen a jegyző, külterületen (az 
ingatlanügyi hatóság által helyszíni ellenőrzésről 
felvett jegyzőkönyv tartalma alapján) a növény- 
és talajvédelmi hatóság köteles hatósági eljárást 
indítani azokkal szemben, akik elmulasztották a 
parlagfű elleni védekezést.
 A június 30-ai időpont a törvény értelmében a 
legvégső időpont, ameddig meg kell akadályozni 
a parlagfű virágbimbója kialakulását.
 Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötele-
zettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis 
az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai álla-
potú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű véde-
kezést kell elrendelni. A parlagfű elleni közérdekű 
védekezés végrehajtásának, valamint az állami, il-
letve a közérdekű védekezés költségei megállapítá-
sának és igénylésének részletes szabályairól szóló 
221/2008. (VIII. 30) Korm. rendelet értelmében a 
közérdekű védekezést belterületen a jegyző, kül-

Lak   Téró

Kistarcsa, szabadság út 42.
Nyitva tartás: H-P: 9-18, szo: 9-13, V: zárva
Tel.: 06-20/432-0428, 06-70/344-3997

Szépítse velünk  
otthonát és kertjét!

Ajándékozzon Ajándék kártyát  
szeretteinek, kapható üzletünkben! 

Minden 5 000 Ft értékű vásárláskor ajándékba adunk 
egy 500 Ft értékű levásárolható kedvezmény kártyát! 

Megéri betérni…Elérhető áron kínálunk, kiváló minőségű  
Spanyolországból érkező ajándéktárgyakat, lakás- 
felszerelést, bútort – www.hangulatosotthon.hu

Egyéb szolgáltatásunK: kertészeti szakta- 
nácsadás (előre egyeztetett időpontban), zöld- 
hulladék elszállítás, tuskómarás, gyepszőnyeg  

telepítés, öntözőrendszer – www.kertduo.hu

Hogy KErtjE is mEgKaPja 
a törődést:  Fűmagok, tápok, gyepsző- 
nyeg, növények…kertészeti termékek, me-
dence vegyszer, tótechnika, gumi burkolat. 
– www.gardenhomewebaruhaz.hu

júliusi termékünk: Fali 
sótartó (salero) több színben a 

készlet erejéig  
-15%

TÁJÉKOZTATÓ 
parlagfű  
mentesítéssel 
kapcsolatban

HÍRMOZAIK

• ruhajavítás
• méretre igazítás
• szűkítés, bővítés
• alja felhajtás
• cipzárcsere
• lakástextíliák varrása
• patentozás

RuhaSzaki
Minden aMi varrásvarrónő

Kistarcsa, Eperjesi út 7.
H-K: zárva, Sze-Cs: 1300–1700, P: 1300–1900, Szo-V: zárva  

Telefon: 06-20/342-1101

területen, Pest megye (a továbbiakban: növény- és 
talajvédelmi hatóság) rendeli el.
 A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést 
az általa megbízott vállalkozók végzik. A közér-
dekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költsé-
geket az ügyfélnek kell megfizetnie.
 A növényvédelmi bírság kiszabására a növény- 
és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérde-
kű védekezés elrendelését követően a jegyző az 
ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárás-
ra jogosult hatóságnak. A növényvédelmi bírság 
alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A 
bírság mértéke belterületen és külterületen is egy-
aránt 15  000  Ft-tól 5  000  000  Ft-ig terjed.
 A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulaj-
donos/földhasználó a – bírságon túl – vele szemben 
elrendelt közérdekű védekezéssel – elrendeléssel és 
végrehajtással – kapcsolatosan felmerülő költség 
megtérítésére is kötelezett. A költség köztartozásnak 
minősül. A közérdekű védekezés elrendelése után 
minden esetben növényvédelmi bírságot szabnak 
ki, az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bír-
ságok kiszámításának módjáról és mértékéről szó-
ló 194/2008.(VII.31.) Kormányrendelet alapján.
 Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mentesítés 
minden állampolgár közös érdeke, és eredményt 
csak összefogással, illetve közös felelősségválla-
lással érhetünk el, kérem, tegyenek eleget e fen-
ti jogszabályi kötelezettségüknek. Ugyanakkor 
szükséges figyelemmel lenni arra is, hogy nem 
elegendő az, hogy június 30. napjáig valaki leka-
szálta a szennyezett földterületet, azt tiszta, par-
lagfű-mentes állapotban a vegetációs időszak vé-
géig meg kell őrizni.

Élelmiszerlánc-biztonsági,  
Növény-és Talajvédelmi Főosztály

DÁTUM HULLADÉK TÍPUS

27
. H

ÉT

2 H KOMMUNÁLIS
3 K KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - É
4 Sze KOMMUNÁLIS
5 Cs KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - D
6 P KOMMUNÁLIS

28
. H

ÉT

9 H KOMMUNÁLIS
10 K KOMMUNÁLIS ZÖLD - ÉSZAK
11 Sze KOMMUNÁLIS
12 Cs KOMMUNÁLIS ZÖLD - DÉL
13 P KOMMUNÁLIS

29
. H

ÉT

16 H KOMMUNÁLIS
17 K KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - É
18 Sze KOMMUNÁLIS
19 Cs KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - D
20 P KOMMUNÁLIS

30
. H

ÉT

23 H KOMMUNÁLIS
24 K KOMMUNÁLIS ZÖLD - ÉSZAK
25 Sze KOMMUNÁLIS
26 Cs KOMMUNÁLIS ZÖLD - DÉL
27 P KOMMUNÁLIS

31
. 

HÉ
T 30 H KOMMUNÁLIS

31 K KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - É

KISTARCSA HULLADÉK- 
GYŰJTÉS RENDJE 2018 JÚLIUS

Beiratkozás helyszíne: 
 Simándy József Általános Iskola épületében,  

Cím: 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3., II. emelet • Tel.: 06-70-504-2779,  
Honlap: www.mdiskola.hu • e-mail: kistarcsa.mdiskola@gmail.com

TANULJON NÁLUNK  
A 2018/2019-ES TANÉVBEN!

inGyenes OKJ-s oktatás esti tagozaton,  
Ceglédi SzC MIHÁLY DÉNES Szakgimnáziuma  

és Szakközépiskolájában kistarcsán!

• Eladó 
•  Számítógép szerelő és – karbantartó

• Cukrász
•  Szociális gondozó és ápoló

• Vállalkozási mérlegképes könyvelő •  Ápoló

• ADÓTANÁCSADÓ •  BETEGKISÉRŐ

•  Pénzügyi számviteli ügyintéző
•  Vállalkozási és bérügyintéző
•  Pedagógiai és családsegítő  

munkatárs
•  Gyógypedagógiai segítő munkatárs
•  Informatikai rendszerüzemeltető

•  Szoftverfejlesztő
•  Szociális szakgondozó
•  Logisztikai ügyintéző
•  Gyógymasszőr
•  Gyakorló ápoló
•  Irodai titkár

BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA: 2018. június 4-től június 30-ig hétfő, szerda,  
csütörtök; július hónapban minden szerdán16-19 óra között. Augusztus 23-tól  

30-ig; szeptember 03-tól 16-ig hétfő, szerda, csütörtök 16-19 óra között.
Előzetes jelentkezését e-mail-ben is fogadjuk.

Az első és a második szakma megszerzése ingyenes!

AlApfokú iskolAi végzettséggel rendelkezők részére:

ráépülés (megfelelő bemeneti feltétel teljesülése esetén):

ÖnkÖltséges formábAn: 

érettségizettek részére:
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Varga István magyar rally  
bajnok, autószerelő mester

•  vizsgáztatás
•  javítás
•  Klíma töltés

•  diagnosztiKa  
(motor, aBs, stb.)

•  hivatalos Bosch  
szaKműhely

K i s ta r c s a

varga autójavító

3D computeres 
futóműállító 
technológia

Csömör, Kistarcsa Határ út
Tel.: 06-28/445-244, 

06-30/9647-669
NyiTvaTarTás: H-P: 8-17 óráig

KEREPES, Szőlő utca 128. • Tel.: 06-70/264-7476

Takarmányok, tápok, száraz kutyaeledelek  
nagy válaszTékban!

Csirke, kacsa indító, nevelő, befejező tápok
Fagyasztott csirke Farhát: 170 Ft/kg

Fagyasztott csirkeláb: 100 Ft/kg
vegyes tyúkdara keverék: 95 Ft/kg

Kukorica, búza: 65 Ft/kg • Nyúltáp: 140 Ft/kg
AKCIÓK: 

állaTElEDEl bOlT

Mindig kedvező árak!
2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos u. 27. 

Tel.: 06-28/473-398 • mail: info@epitesianyag.hu
Nyitva: H-P: 730-1630, Szo.: 730-1130

Cement, oltott mész, beton termékek.
TüzeLőanyag a LegKedvezőbb áron!

kulé kavics, fehér murva, termőföld

Megújult honlapunkon  
tekintse meg friss akcióinkat!

facebook.com/csempekistarcsa
www.epitesianyag.hu

Ne szalassza el szerencséjét!
NyerjeN vissza akár 6%-ot!

nádszövet  •  Kisméretű tégla
betonacél vágás, hajlítás.

CSemPe, PadLó, CSaPTeLeP
ragasztók, habarcsok, beton.

Építőipari tervezÉs,  
felelős műszaki 
vezetÉs.

Színvilág
FeStékház

Megnyitottunk!
Várunk mindenkit szerettel  

a Nosztalgi étterem szomszédságában

(a Csavarház előző helyén)!

Kistarcsa, Szabadság út 44.

Tel.: 06-20/968-4515

www.teddyfestekbolt.hu
Festék Szaküzlet • Festék „Szakiknak” • Festék nem csak „Szakiknak” • Nem csak Szaküzlet • Nem csak „Szakiknak”

Rigips Rimano Plus
20 kg

3290 Ft

Héra beltéri falfesték
15 literes

5890 Ft

Poli-Farbe Inntaller
diszperziós beltéri falfesték

15 literes
5390 Ft

Rigips Rimano 3-6mm
20 kg

3190 Ft

Rigips Rimano 6-30mm
25 kg

4390 Ft

Baumit One
fagyálló csemperagasztó

25 kg
999 FtBevezetésre 

került a 
MileSi 

termékcsalád!

Kisállatrendelő
Dr. Csizmadi Sándor
2143 Kistarcsa, Malom utca 2.
tel.: 06-28/506-265, 06-30/9-518-590
www.kistarcsaiallatorvos.hu
Rendelési idő: H-P: 17-21 óra, szo.: 8-9 óra, V: 19-20 óra
Házi vizit: rendelési időn kívül telefonos egyeztetéssel!

Csandy Kutyakozmetika
Telefon: 06-30/251-98-46

2143 Kistarcsa, Malom utca 2.

Helyben 
készült 

torták, sütik, 
különlegességek
Csavart, gom- 
bócos és kürtős 

fagylalt.

Gréta 
Ízözön 
cukrászdája

Nyári hosszabb nyitva tartással várjuk kedves 
vendégeinket a régi Szekeres piacon!

Elérhetőségünk: 06-31/7839-747

•  Styron zuhanyfolyókák  
10% kedvezménnyel (14 200Ft-tól)

•  Szigetelt 16-os  
ötrétegű cső - 350 Ft/fm

•  Komplett rendszerekre  
egyedi árajánlatot készítünk

Csöves Center
ÉpületgÉpÉszeti szaküzlet 

KiStarcSa, thököly u. 1. (Zsófia ligeti hév megálló)
Tel: +36 30 445 9783, +36 30 445 9532 • E-mail: ketcsoveskft@gmail.com

Bankkártyás 
fizetési 
lehetőség!

KazánoK:
RadiátoRoK:
CsaptelepeK:

stb.

Star

JúliuSi aKció: 
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ÁllÁshirdetés
Magyar tulajdonban lévő vállalkozás 

Gyártáselőkészítő  
munkakörbe 

férfi munkatársat keres főállásban.
Munkavégzés helye: Kerepes, szabadság út

Az álláshoz tartozó elvárások:
• �Ügyes�kezű�(fa,�fém�megmunkálás�területén)
• �Nem�dohányzó,�józan�életű
• �Megbízható�lendületes
• �Munkájára�igényes,�önálló�munkavégzésre�képes
• �Fizikai�terhelhetőség
• �B�kategóriás�jogosítvány�(előnyt�jelent)
• �Fejlődésre,�tanulásra�törekvő�személyiség

AMit kínálunk:
Versenyképes jövedelem, cafeteria rendszer, folyamatosan 

fejlődő cégen belül szakmai és emberi megbecsülés.

Jelentkezni hétköznap munkaidőben  
a 06-70/946-5692-es telefonszámon.

KISTARCSA Bellus József u. 2-4.
Nyitva: H-P: 10-18-ig, Szo: 9-16-ig, V: zárva

T.: 06-28/473-188, 06-20/4600-585
www.siculuskft.hu

A CSÖMÖRI AUCHAN
első körforgalmának
Határ úti kihajtójánál

(DECATHLON)

50-féle termék, többféle szín

tervezés, ajándék összeszerelés*

Több minT 150 Termékből  
válogathat

gyógymatracok.  
4 gyártó, hatalmas választék

elemes nappalibútorok.  
160 elem, 20 színösszeállítás

5 gyártó, több mint  
250 termék, 600 féle kárpit

* A feltételekről érdeklődjön üzletünkben!

Látogasson eL üzLetünkbe!
Minden héten Más-Más kedvezénnyel várjuk kedves vásárlóinkat!KezeléseK: arc-hát 

Gyantázás: intim gyanta, 
(steril gyantával)
Masszázs, paKolásoK
szeMöldöK forMázása, 
tartós festése

Kistarcsa, Zsófialiget HÉV megálló
Tel.: 06-70/575-1588
Nyitvatartás: H-P: 8-17

Telefonos bejelentkezés esetén szombaton is. 

KISTARCSA VÁROS KÖZÉLETI TÁJÉKOZTATÓ LAPJA
Megjelenik a hónap utolsó hetében. 
Kiadó: Po-Ker Bt., 1173 Budapest, Székicsér u. 15.
Felelős szerkesztő: Polgár Gyula, polgargyula@a-vecses.hu, 
+36-20/966-1190 
Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Juhász András.
Nyomda: Pauker-Holding Kft. 1047 Budapest, Baross u. 11-15.
Felelős vezető: Varga Szilárd
Megjelenik 5300 példányban.
ISSN 1788-7291
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat a tartalom 
lényegi megváltoztatása nélkül, szerkesztett formában közölje. A lapban 
megjelent cikkeket a Kiadó írásbeli engedélye nélkül másolni, a lapot után-
nyomni, sokszorosítani tilos. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért 
a Kiadó nem vállal felelősséget.

JUKA JárműJAvító Bt.
Hogy mindig úton legyen

Szerviz és Műszaki Ellenőrző Állomás
ISO 14001 • ISO 9001

•   Személy- és tehergépjárművek javítása, 
szervizelése, helyszíni vizsgáztatása

•   Tachográf hitelesítés
•   Gépkocsik eredetiségvizsgálata
•   Központi zsírozó feltöltése

JUKA JárműJAvító Bt.
Kistarcsa, Nagytarcsai út. 6.
Tel.: 06-28/506-086, 06-30/948-3424

Vizsgasor: 06-30/650-0346, 06-30/650-0345
Munkafelvétel: 06-30/650-0347

www.jukabt.hu • jukabt@invitel.hu

Homlokzati 
hőszigetelés

www.hosziget.hu   www.hoszigeteles.eu

10 cm vastag komplett 
hőszigetelő rendszer

Gipszkarton rendszerek, beltéri festékek, festő szerszámok, 
lazúrok, hőszigetelő rendszerek, Graphite barkácsgépek.

Akció!

br. 2990 Ft/m2

Kistarcsa, Nagytarcsai út 6.
06-70/945-5757, 06-30/625-6560 • info@hosziget.hu



 Telefon: 06-20/9943-275
www.muskatliviragcenter.hu

Muskátli Garden Virágcenter Kerepes 
H-P: 8-19 óráig • Szo-V: 8-17 óráig

Ha minőséget szeretne a Muskátli Gardent keresse!

Kistarcsa
Kerepes Vasút u. 23.

(MOL kút mögött!) 

Kertészetünkben 5000 m2-en, nagy-
részben saját termesztésű növényekkel, 
továbbá, díszfákkal, évelő-télálló-örök-
zöldekkel, dísznövényekkel, mediterrán 

növénykülönlegességekkel várjuk 
kedves vásárlónkat egész évben.
ezek mellett, növényvédőszerek,  

műtrágyák, virágföldek forgalma-
zásával is foglalkozunk, és szakszerű 

tanácsadással is ellátjuk vásárlóinkat!!! 


