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TESTÜLETI ÜLÉS TESTÜLETI ÜLÉS

A június 27-én megtartott testületi ülésen 16 
napirendi pontot tárgyalt a képviselő-testület.  
Ezen az ülésen több intézmény éves beszámo-
lója szerepelt a napirendek között.

MAGAS SZÍNVONALÚ 
oktató-nevelő munka folyik  
a Gesztenyés Óvodában  

E lfogadták a Kistarcsai Gesz-
tenyés Óvoda, az Alapszol-
gáltatási Központ, a SZIGÜ 

Temetőüzemeltető Kft. 2017. éves 
beszámolóját, ugyancsak elfogad-
ták a helyi tömegközlekedésről szó-
ló beszámolót is. Módosították a te-
lepülési szilárd hulladék kezelésével 
kapcsolatos közszolgáltatásról és an-
nak kötelező igénybevételéről szóló 
2011-es rendeletet, új közbeszerzési 
ajánlattételi felhívást tettek közzé a 

„Kistarcsai internálótábor – Emlék-
hely és Könyvtár építésére”, zárt ülé-
sen döntöttek az önkormányzati el-
ismerések adományozásáról.

Elfogadták a SZIGÜ 
Temetőüzemeltető Kft. 
beszámolóját
A SZIGÜ Pest Megyei Temetkezési 
Zrt-vel 2002. július 1-jén kötött ke-
gyeleti közszolgáltatási szerződést 
az önkormányzat. Az ülésen jelen-
lévő cég munkatársától több képvi-

selő is kérdezett. Lakossági észre-
vételként is felmerült, hogy túl sok 
szemét és zöldhulladék gyűlik ösz-
sze a temető tárolóiban, valamint a 
vízvételi helyek egy része nem üze-
mel. A SZIGÜ válaszként elmond-
ta, hogy kéthetente viszik el a hulla-
dékot Kistarcsáról, a meghibásodott 
vízcsapokat pedig mindig kicserélik. 
Ezzel kapcsolatban azt tapasztalták, 
hogy a csaptelepekre felszerelt szűkí-
tőket viszik el illetéktelen személyek, 
és ha ez hiányzik, akkor szétspric-
celhet a víz. Az észrevételek között 
szerepelt, hogy az üzemeltető a rava-
talozó melletti illemhelyet többnyire 
zárva tartja. Ezzel kapcsolatban vá-
laszként elmondták, hogy az iroda 
nyitvatartásával egy időben, vagy-
is hétfőtől-péntekig, reggel nyolctól 
délután négyig az illemhely is hasz-
nálható. A temető végében van egy 
mobil WC, azt bármikor lehet hasz-
nálni. Az elhangzottakkal kiegé-
szítve a 2017-es beszámolót a testü-
let elfogadta.

2017-ben már minden 
kistarcsai óvodás kor-
szerű óvodai nevelésben 
részesülhetett
Ratimovszky Tiborné a Gesztenyés 
Óvoda vezetője beszámolójában le-
írta, hogy a Gesztenyés Óvodában 
15 óvodai csoport működik (4 az 
emeleten, 11 a földszinten), ezek 
közül az új szárny és az emeleti 
négy csoportszoba épült eredeti-
leg is óvodai feladatok ellátására. A 
többi korábban bölcsődeként üze-
melt. A Tölgyfa Óvodában 6 cso-
portban fogadják a gyerekeket. Az 
épület eredetileg bölcsődének épült, 
1995 óta óvoda, 2013-ban felújítot-
ták és bővítették. Mindkét óvodá-
ban egy-egy mozgásfejlesztő eszkö-
zökkel felszerelt tornaterem segíti 
az óvónők munkáját a testi képes-
ségek fejlesztésében. A játszóud-
varok felszerelése korsze-
rű, az EU szabványnak 
megfelelő mászókák-
kal, fedett homoko-
zókkal, csúszdákkal 
és különféle mozgás-
fejlesztést segítő játé-
kokkal gazdagodott. A 
vezető óvónő kiegészítés-
képpen elmondta, hogy Kis-
tarcsán is meg kell küzdeni a peda-
gógusok hiányával. A Gesztenyés 

TESTÜLETI ÜLÉSRŐL JELENTJÜK

Július 4-én rendkívüli ülésre hívták a képviselő-testületet. Há-
rom napirendet tárgyaltak, ebből kettő a Gesztenyés Óvoda 
fejlesztésére, valamint részterületek tatarozására a harma-
dik pedig Városi Uszoda felújítása vonatkozott. A sürgőssé-
get a szűk határidőkkel indokolták. 
 A napirendek előtt Solymosi Sándor polgármester átadta 
az év Polgárőre címet Csépán Richárdnak (lásd külön hír a 8. 
oldalon).

Eredményt hirdettek a Kistarcsai Gesztenyés 
Óvoda fejlesztésére kiírt közbeszerzési pályázaton
A „Kistarcsai Gesztenyés Óvoda fejlesztése támogatás fel-
használásával” kiírt közbeszerzési pályázatra négy pályázat 
érkezett, ebből kettő ajánlatevő anyaga volt érvényes. A kép-
viselő-testület név szerinti szavazással a kistarcsai MiraBer 
Bt.-t (2143 Kistarcsa, Déryné utca 34.) nyilvánította győz-
tesnek. A 11 képviselőből Majsai Sándor és Csonkáné Kisré-
ti Boglárka tartózkodott, a többiek igennel szavaztak. A ten-
der bruttó értéke 29 millió forint.

Kihirdették a „Kistarcsai Gesztenyés Óvoda felújítása 
az óvodai ellátás infrastrukturális színvonalának javítása 
céljából” indított közbeszerzési eljárás győztesét is
Ennek a közbeszerzési eljárásnak a nyertese a vecsési VÉPTECH 
Építőipari és Kereskedelmi Kft-t lett. A név szerinti szavazás-
nál Majsai Sándor és Csonkáné Kisréti Boglárka tartózkodott.
 A pályázat bruttó értéke 99 millió 650 ezer forint.
 A két pályázatot a Pénzügyminisztérium hirdette meg. A 
támogatás segítségével valósítják meg az emeleti lapostető 
víz- és hőszigetelését, a régi kazánház komplett felújítását, 
a 9-10-es csoportszobához tartozó mosdók komplett felújí-
tását, kicserélik a falban levő csővezetékeket, és felújítják az 
elektromos vezetékeket is.

Felújítják a Városi Uszodát
A felújításra azért van szükség, mert a medencetérből fo-
lyamatosan szivárog a víz. A Kistarcsai VMSK Kft.-nek (mint 
az uszodát üzemeltető és fenntartó Kft.) megszavazott 35 
millió forintból az aktuális eszközbeszerzéseket is meg kell 
oldania. A pénz átadással a  feladat a VMSK Kft.-re hárul, 
nekik kell meghirdetni és elvégeztetni munkálatokat. A fej-
lesztési munkák befejezésének határideje 2018. október 31.  
 Polgár

RENDKÍVÜLI 
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Óvodában év elején 4, év végére 5 
pedagógus hiányzott. A helyette-
sítést nyugdíjas nevelők bevoná-
sával oldották meg. A legnagyobb 
probléma, hogy nincs óvodapeda-
gógus jelentkező, így az új nevelé-
si évet is létszámhiánnyal kezdik. 
Örömmel számolt be az intézmény-
vezető, hogy három éves tehetség-
gondozó munkájuk eredményeként 
2017-ben regisztrált tehetségponttá 
nyilvánították a Gesztenyés Óvodát. 
Az elmúlt évben intézményi tanfel-
ügyeleti látogatást kapott az óvoda, 
a szakmai kiértékelés szerint ma-
gas színvonalú oktató-nevelő mun-
ka folyik a Gesztenyés Óvodában.

Kinevezték a Tipegő 
Bölcsőde vezetőjét
A képviselő-testület már tavasszal 
kiírta a vezetői pályázatot. A pá-
lyázat benyújtási határideje 2018. 
május 31. volt, melyre egy pályá-
zó, Szénás Béláné anyaga érke-
zett be. A szakmai bizottság a pá-
lyázót 2018. június 19-én hallgatta 
meg, a pályázata és eddigi szak-

mai tapasztalata alapján al-
kalmasnak találta a Kis-

tarcsai Tipegő Bölcsőde 
intézményvezetőjének, 
ezért javasolta Szénás 
Bélánét intézményve-
zetőnek. A mostani tes-

tületi ülésen már meg is 
szavazták, hogy legyen a 

48 férőhelyes bölcsőde irányí-
tója. Szénás Bélánét 2018. október 
1-jétől 2023. szeptember 30-ig ter-

jedő időszakra nevezték ki. A ki-
vitelező még javában dolgozik az 
új bölcsőde építésénél, várhatóan 
2018 végén adják majd át az új in-
tézményt. Addig kell a bölcsőde dol-
gozói létszámát feltölteni és a leen-
dő bölcsiseket felvenni.  

Újra kiírták a közbeszerzési 
eljárást a „Kistarcsai 
Internálótábor-Emlékhely 
és Könyvtár építésére” 
A képviselő-testület még tavaly nov-
emberben döntött arról, hogy a Deák 
Ferenc utcában található internáló-
tábor területén egy emlékhelyet és 
könyvtárat kíván létrehozni, amit 
a volt tábor parancsnoki épületé-
ben alakítanak ki. A beruházást 100 
%-ban állami támogatásból finanszí-
rozzák. A beruházás fedezeteként 
nettó 348 millió forint állt rendelke-
zésre. A januári határidőig nem ér-
kezett a rendelkezésre álló fedeze-
ten belüli ajánlat, az önkormányzat 
az építésre további forrást nem tu-

dott bevonni, ezért az eljárást ered-
ménytelenné nyilvánította. 
 Az önkormányzat 2018. március 
29-én az EMMI (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma) jóváhagyását követő-
en, megállapodott a tervező Kiszugló 
Mérnöki Iroda Kft-vel, hogy a műsza-
ki tartalmat csökkentse. A módosított 
kiviteli tervek elkészültek, így a beru-
házás a rendelkezésre álló fedezeten 
belül maradhat. Az új tervek szerint a 
könyvtár földszintre kerülne, így nem 
kell a teljes épületszárnyat elbontani; 
elmarad az egyik lift beépítése és a 
buszparkoló megépítése; nem építe-
nek minden szinten mozgáskorláto-
zott WC-t. Az új közbeszerzési eljá-
rásban meghívták az ürömi székhelyű 
Constructor Domini Korlátolt Felelős-
ségű Társaságot, és két budapesti cé-
get, a Szabados és Társa Építőipari és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Tár-
saságot és az E-BUILDER Építőipari 
és Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Fele-
lősségű Társaságot. Az eredményhir-
detés tervezett időpontja: 2018. szep-
tember 26. P.Gy.

2017-ben 
regisztrált tehet-
ségponttá nyilvá-
nították a Geszte-

nyés Óvodát.

A polgármester előterjesztését figyelik a képviselők Az ülést Solymosi Sándor vezette

Ilyen lett a Hunyadi utcában a járda

Zsiák Péter, Uvacsek Csaba, Dőringer Károly

A képviselő-testület márciusi testületi ülé-
sen döntött az idei járdafelújításokról, járda-
építésekről. ABC sorrendben az alábbi hely-
színeket jelölték ki, ami nem jelent időbeli 
sorrendiséget: Hunyadi utcai üzletsor és fel-
újított parkoló között járda építése, Illés Bá-
lint tér járdafelújítása, Kőrösi Csoma utcában 
a hiányzó járdaburkolatok építése, Széche-
nyi utcában meglévő járda felújítása az 53-

59. szám közötti szakaszon és a Vasút ut-
cában a Móra Ferenc utca és a Homok dűlő 
között térköves járda építése. Most július-
ban örömmel számolhatunk be arról, hogy 
a program utolsó szakaszával is végeztek. A 
kivitelezők a Hunyadi utca elején a HÉV-hez 
vezető járdától a Kisgömböc Étteremig tar-
tó szakaszon is megépítették a hiányzó járda 
részeket.  Szervezési Iroda

Utolsó szakaszához érkezett az idei járda-program
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET májusi 
testületi ülésén hirdette ki az Ifjú-
ság tér felújítására kiírt közbeszer-
zési eljárás győztesét. A kiválasz-
tott cég (MIRABER Bt.) nem sokat 
várt a kezdéssel. Az iskolai tanévet 
követően azonnal körbekerítették 
a teret és elkezdték a földmunká-
kat, a tereprendezést, a régi terep-
tárgyak szétbontását. Június 26-án 
az ünnepélyes alapkőletételt is úgy 
szervezték meg, hogy a napi mun-
kát ne zavarja. 
 Az ünnepségen megjelente-
ket Juhász István alpolgármes-
ter köszöntötte, aki elmondta, 
hogy egy régi terve valósul meg 
a tér felújításával. A tervezés több 

Ünnepi beszédet mondott Juhász István alpolgármester

Lerakták a megújuló  
Ifjúság tér ALAPKÖVÉT

éve kezdődött az ún. „közössé-
gi tervezés” módszerével, amit 
Marthi Zsuzsa akkori főépítész ja-
vasolt. Így a város lakosaival kö-
zösen, workshopok útján álltak 

össze az elképzelések. Nagyon 
jó ötlet volt a lakosságot bevon-
ni, mert nem elég a tervezőknek, 
szakértőknek összeülni, amikor 
egy – a város életét meghatározó – 

átépítésről van szó. Az alpolgár-
mester reményét fejezte ki, hogy a 
fejlődő város a településre látoga-
tóknak is tetszeni fog és a megszé-
pülő főtérben minden kistarcsai is 
örömét leli majd. A beruházás saját 
erőből valósul meg, amit a kormány 
egy kedvező hitelkonstrukcióval tá-
mogat. A tér felújítási költsége 287 
millió forint. Juhász István beszé-
de végén megköszönte a tervezés-

ben résztvevőknek a közös munkát, 
abban a reményben, hogy a városi 
rendezvényeknek is méltó helyszí-
ne lesz a felújított tér. 
 Tóth Tamás tervező ehhez már 
csak annyit tett hozzá, hogy kö-
szöni a tervezők felé megnyilvánu-
ló bizalmat, hogy ilyen nagyszabá-
sú tervezésben/projektben vehetett 

részt, és reméli tetszeni fog a vég-
eredmény. 
 Az alapkövet Solymosi Sándor 
polgármester, Juhász István alpol-
gármester és Csampa Zsolt önkor-
mányzati képviselő, a Humánpoli-
tikai Bizottság elnöke helyezte el. 
A tér végleges átadása november 
végén várható.

A teret június 18-án zárták le. Az építési területet teljesen körbekerítet-
ték és a kordonra sűrű szövésű műanyag hálót szereltek fel. Az arra járók a 
réseken be-bekukucskálva próbálják kifigyelni, hogy éppen hol tart az öt 
hónaposra tervezett munka. Szerkesztőségünk kíváncsiságát is felkeltet-
te a „tiltott zóna”,  ezért örömmel vettük, hogy az ünnepélyes alapkőletétel 
után egy héttel meghívott bennünket a térre Juhász István alpolgármester.

K erítésen belülre kerülve 
az láttuk, hogy a kivite-
lező mindent szétbontott 

és felszedett, a csatornázáshoz és 
a közművesítéshez egy árok rend-
szert ásott ki és a csapadékvíz el-
vezető csatorna elemeit építette 

be. Több dombot is kialakítottak 
a kiásott földből, amit később a 
teraszos kialakításnál használnak 
majd fel. Az Uszoda előtti par-
kosított tér és a parkoló gyakor-
latilag eltűnt. Elég reménytelen-
nek láttuk a helyzetet, de Juhász 

István megnyugtatott bennün-
ket, hogy a Mindenki Karácso-
nyát már ezen a felújított téren 
szeretnék megrendezni. Az épí-
tési területet körbejárva beszél-
gettünk az alpolgármesterrel és 
több kérdésünk is volt.

– A tér átépítése és felújítása már 
évtizedekkel ezelőtt is felmerült, de 
valahogy mindig feledésbe merült. 
Most miért került előtérbe Kistar-
csa legnagyobb tere? 
 – A rendszerváltozás után ez a 
téma tudomásom szerint többször 
is szóba került, de arra, hogy miért 
nem foglalkoztak vele a képviselők, 
nem tudom a választ. Azt viszont 
határozottan tudom, hogy 2009-ben, 
amikor alpolgármester lettem, kez-
deményeztem az Uszoda előtti tér 
rendezését. A minimálisan rendelke-
zésre álló pénzből járdát cseréltünk, 
növényeket ültettünk, füvesítettünk, 
parkosítottunk és padokat helyzetünk 
ki. Ekkor hirdettük meg a pad örök-
befogadási akciót is. Közadakozás-
ból pár évvel később kialakítottuk a 
Trianoni emlékművet és a kettős ke-
resztet. Sok társadalmi munkával ad 
hoc jelleggel létrehoztunk egy ke-

Interjú Juhász István alpolgármesterrel 

ezeken a fórumokon, így 
egy széles körű felmé-
rés eredményét épít-
hettük be a végleges 
tervekbe. Több ere-
deti ötlet is bekerült 
a végső tervbe. Ilyen 

volt pl. a parkolók elhe-
lyezése, a padok kihelye-

zése, fontos szempont volt, 
hogy a tér gyalogosan is jól 

járható legyen. Érdekességként 
említem meg, hogy a járdák nyom-
vonalát a kitaposott utak mentén je-
löltük ki. A pihenésen és rekreáción 
kívül a térnek egy nagyon fontos fel-
adatot is el kell látnia – a város leg-
fontosabb rendezvényit itt kell lebo-
nyolítani. Ehhez ki kell építeni az 
elektromos csatlakozókat, a parko-
lókat úgy kell kialakítani, hogy az 
árusokat és a különböző kisebb prog-
ramokat el tudjuk helyezni. Főzőver-
senyeken szintén a parkolókban kell 
elhelyezni a csapatokat. A nagyszín-
pad a tér Budapest felé eső részében 
kialakítandó parkolóban kaphat he-
lyet. A színpadhoz szükséges összes 
kábelt a föld alatt vezetjük el, lesz víz- 
és áramvételi lehetőség. A nézőte-
ret lépcsőzetesen fogjuk kialakítani. 
Azt vallom, hogy a város főterének 
egy olyan közösségi térnek kell len-
nie, amit a város lakossága magáé-
nak érez. 

– Mi lesz azokkal az épületekkel, 
amik nincsenek önkormányzati tu-
lajdonban?
 – Sajnálatos, hogy a rendszervál-
tozást követően, az akkori település 
vezetői és képviselői megengedték 
a vállalkozások betelepülését a tér-
re. Az önkormányzat részéről voltak 
próbálkozások a tulajdonjogok visz-

szaszerzésre, de ezek nem jártak si-
kerrel. A mosó tulajdonosával meg-
egyeztünk abban, hogy az épületet 
újra színezi és kávézót alakít ki. A 
fémudvar tulajdonosa nem szeretne 
elköltözni, ugyanerről tájékozatott 
bennünket a gumis is. Jó hír, hogy 
a fémudvar mellett épülő társasház 
kialakításánál figyelembe veszik a 
tér stílusát. Nagy probléma marad 
továbbra is a Széchenyi úti keresz-
teződés és a HÉV aluljáró kiszéle-
sítése. A kereszteződésnél nem le-
het körforgalmat megépíteni, mert 
nem férne el, lámpák elhelyezése 
pedig lassítaná a forgalmat, ennek 
következtében pedig nagy dugók 
alakulnának ki, ami növelné a bal-
esetveszély kialakulását. A terület 
egyébként a HÉV miatt a MÁV-hoz 
tartozik. Ezekre az önkormányzat-
nak semmilyen ráhatása sincs. Pró-
bálunk lobbizni a MÁV-nál, írjuk 
a kérelmeket, ott vagyunk minden 
egyeztető fórumon, de egyelőre nem 
sikerült konkrét eredményt elérni. 
A teljes átépítés 100 millió forint-
ba kerülne. Abban bízunk, hogy a 
szép tér látványa a kérdéses cégeket 
is egy kicsit megmozgatja majd, és 
újabb beruházásokra ösztönzi őket

– A térre betervezett programokat 
az átépítés ideje alatt nem lehet 
az Ifjúság téren megvalósítani. 
Ezek ideiglenesen hová kerülnek?
 – A legközelebbi programot, a 
Kakasfőző Fesztivált már a Csigaház 
melletti térre, és a környező utcákba 
hirdettük meg. Ezért augusztus 20-
án a Thököly utcát a Batthyány ut-
cáig lezárjuk. A Gör höny fesztivált 
és a várossá válás ünnepséget ere-
detileg is a Csigaház melletti tér-
re terveztük, tehát ezt a programot 
az átépítés nem érinti. A Mindenki 
Karácsonyát már szeretnénk az Ifjú-
ság téren megrendezni, kiegészítve 
egy első ízben megrendezendő for-
ralt bor fesztivállal. Ezzel a rendez-
vénnyel szeretnénk felavatni az If-
júság teret.   

vésbé professzionális teret. Az Ifjú-
sági tér nagy része azonban érintet-
len maradt, mert a többi közterünk is 
eléggé el volt hanyagolva. Ezek rend-
betétele fontosabbnak tűnt, ezért in-
kább megcsináltuk a Csigaház kör-
nyékét, majd a Szent Imre szobor 
mögötti teret. Ez 2014-ben az egyik 
legnagyobb projektem volt. Ezt már 
profi módon oldottuk meg, komoly 
tervek készültek, szökőkutat, pro-
fi extrém pályát építettünk. A beru-
házás mögé beállt az önkormányzat, 
és több helyi vállalkozás működött 
közre a megvalósításban. A sorban 
megemlíthetném még az Illés Bá-
lint tér 2014-től kezdődő felújítását 
is, ami szintén tervezetten zajlott és 
azóta közösségi kertként funkcionál, 
mert az ott lakók gondozzák. Aztán 
így jutottunk vissza az Ifjúság térhez. 
Itt semmit sem bíztunk a véletlenre. 
Meg kellet terveztetni a vízelvezetést, 
az elektromos vezetékek elhelyezését, 

az egysé-
ges arcula-
tot, ezért több 
tervezőt kértünk fel a 
tér kialakítására. Sajnos, amit 2009-
ben megépítettünk azt el kellett bon-
tanunk, de mindenkit megnyugtatok, 
hogy vissza kerül a térre a Trianoni 
emlékmű és a kettős kereszt is. Azt 
gondolom, ha 10 évvel ezelőtt nem 
vágtunk volna bele a közparkok fel-
újításába, akkor nem jutottunk vol-
na el a mostani nagy beruházáshoz 
sem.

– Milyen funkciókat fog betölte-
ni az új tér?
 – Több funkciót is betölthet a tér 
és merem remélni, hogy jól gondoltuk 
ki, mert a tervezés fázisában bevon-
tuk a lakosságot is. Eredetileg Marthi 
Zsuzsa volt főépítész javasolta, hogy 
éljünk a „közösségi tervezés” mód-
szerével. Ennek köszönhetően a vá-

ros lakosaival közösen, 
workshopokon állítot-
tuk össze az elképze-
léseket. Például, amikor 
elkészült a tér makett-
je, akkor egy ilyen „kö-
zösségi tervezésen” a 
lakosság helyezhette 
el azokat a téreleme-
ket, amiket a szakem-
berek javasoltak. Min-
den korosztály részt vett 

A parkolóban 
ilyen vastag betont 

kellett feltörni

Juhász István 
az uszoda előtti 
teret mutatja

Árokásáshoz készítik elő a területet

Július első hetében 
így nézett ki az 

Uszoda előtti tér

MINDENKI  
KARÁCSONYÁVAL 
avatnák fel az  
új Ifjúság teret

A tér közepére nagy mennyiségű 
földet halmoztak fel

INTERJÚ
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HÍREK PROGRAM

A GESZTENYÉS ÓVODA tavaly látványosan meg-
újult (hőszigetelés, nyílászáró csere, és az ebből 
következő homlokzat színezés), viszont tovább-
ra is maradtak még olyan részek, amit javítani le-

A VÁROS 79,5 MILLIÓ FT-OT nyert hazai forrás-
ból a Pénzügyminisztérium pályázatán, amit az 
egyik legneuralgikusabb vízelvezetési szakasz, 
a Rozmaring utca környékére költ el. A csator-
názást előre gyártott betonelemekből valósítják 
meg. A csatorna közvetlenül a nyílt árokba (ter-
mészetesen a Nyíltárok útnál) torkollik be. A csa-
padékgyűjtő érinti a Kántor és az Alig utcát, va-
lamint a Holló utca egy részét.

XXX a

A TAVALY átadott csoportszoba bővítését követő-
en idén az épületrészhez tartozó udvar újul meg.  
A térkövezés már tavaly elkészült, a fontosabb 
terepmunkákkal idén. Ugyancsak pályázati for-
rásból – udvari játékokat vásároltak, amit a kivi-
telező szakcég – a szükséges homokágyakkal – 
már telepített. A területet most a KÖFE Kft. vette 
birtokba, a finom tereprendezésen kívül dréncsö-
veket fektetett le és ezt követően füvesíti a terü-
letet, hogy a nyári szünet után birtokba vehesse 
az óvoda az új – akár 5 csoportot is kiszolgáló – 
játékudvart. 

A KIVITELEZŐ az alapok betonozását követően 
eljutott a falazásig. Innentől már látványosan ha-
ladnak az építkezéssel. A tervezett intézmény két 
egységből áll majd (48 férőhely), aminek a hasz-
nos alapterülete 944 m2 lesz. A teljes kialakítás-
sal 3004 m2 udvarfejlesztést is megvalósítanak. 
Ennek keretében játszóudvarok és a parkolók (1 
db akadálymentes parkoló és 11 db normál parko-
ló) készülnek. A részben kétszintes, magastetős, 
akadálymentesített épület esztétikusan illeszke-
dik majd a környezetébe. A kivitelezés várható-
an 2018 év végére készülhet el. 

ÚJ JÁTÉKOK  
KERÜLNEK  
a Gesztenyés Óvo-
da új szárnyához

CSAPADÉKVÍZ EL-
VEZETŐ ÉPÜL  
a Rozmaring utca 
környékén

Pénzügyminisztériumi 
pályázaton nyert támogatásból 
ÚJÍTJA FEL A VÁROS AZ ÓVODÁT

ÜTEMTERV SZE-
RINT HALAD az új 
bölcsőde építése

20 m3 szemetet 
szedtek össze Kis- 
tarcsa határában

A KÖZTERÜLET-FELÜGYELET, a KÖFE Kft. 
munkatársai (a közmunkásoktól a műszaki 
igazgatóig bezárólag), a Polgármesteri Hi-
vatal környezetvédelmi referensének se-
gítségével, Kohajda Péter és önkéntesei tá-
mogatásával július első felében Kistarcsa 
határában szemétmentesítő akcióban vet-
tek részt. Sajnos az áprilisi szemétgyűjtési 
nap után az önkormányzat kénytelen meg-
szervezni – egy évben többször is – a szemét 
összegyűjtését. Kistarcsán is nagyon sokan 
úgy próbálnak megszabadulni az építési tör-
meléktől, veszélyes hulladéktól és háztartási 
lomoktól, hogy egyszerűen lerakják az erdők 
szélére, árkokba és bekötő utakra. A környe-
zetszennyezésen kívül a szétszórt hulladék 
látványa tönkreteszi a táj eredeti szépsé-
gét, csökkenti a pihenés, kikapcsolódás tel-
jes körű lehetőségét. Ezt is figyelembe véve 
szervezik meg a településen a rendszeres 
szemétmentesítő akciókat. A kár éves szin-
ten több millió forint is lehet, de jó, ha tud-
ják a szemetelők: a külterületet kamerával 
figyelik Kistarcsán és akit be tudnak azono-
sítani, kiemelt bírságot kaphat.  

het. Ilyen például az emeleti lapostető víz- és hő-
szigetelése (ami sajnos együtt jár a napelemek le 
és felszerelésével), a régi kazánház komplett fel-
újítása (két új kondenzációs kazánt építenek be). 
Ezen kívül több vizes blokk is felújításra szorul-
na. Végül a képviselő-testület úgy döntött, hogy 
ebből a támogatásból a 9-10-es csoportszobá-
hoz tartozó mosdók komplett felújítását valósít-
ják majd meg. A kivitelező elbontja a burkolatot, 
az aljzatot, a meglévő szanitereket, új padlószer-
kezetet és falburkolat készítenek, új WC-ket és 
mosdókat szerelnek majd be. A felsorolt mun-
kákkal párhuzamosan  kicserélik a falban levő 
csővezetékeket, és felújítják az elektromos veze-
tékeket is. A  beruházásra elnyert támogatás ösz-
szege 129 millió Ft.          

A KÜLTERÜLETI munkát segítendő új, 0 ki-
lométeres Lada Nivát kapott az önkormány-
zattól a Kistarcsai Közterület-felügyelet. 
(Hivatalosan Lada 4x4 Urban a jármű neve)
 A fehér autó felmatricázásában a kistar-
csai Profile Mentőgyár  és magyarországi 
vezetője László Endre Márton segédkezett. 
(www.profilevehicles.com/en/company/
profile-group)

TEREPJÁRÓT  
KAPOTT a köz-
terület-felügyelet

Ide kerül az új kondenzásiós kazán

Állnak a főfalak



8 92018. 7. szám

„KISTARCSA, Rozmaring utca  
felszíni csapadékvíz-elvezetés 
létesítményének kiépítése”

„KISTARCSAI Gesztenyés Óvo-
da felújítása az óvodai ellátás 
infrastrukturális színvonalá-
nak javítása céljából”

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET a jú-
lius 12-én megtartott soron kí-
vüli ülésén adta át a díjat. Ezt az 
a Kistarcsai Polgárőr Egyesüle-
ti tag kaphatja, aki aktívan köz-
reműködik a város közbiztonsá-
gáért és példamutató polgárőri 
munkát végez. A képviselő-tes-
tület idén az év polgárőre címet 
Csépán Richárdnak ítélte oda, aki 
az indoklás szerint felkészültségé-
vel, hivatástudatával, bátorságá-
val, kiemelkedő személyes telje-
sítményével hozzájárult Kistarcsa 
Város közbiztonságának javításá-
hoz. Az elmúlt években kialakult 
gyakorlat szerint Kistarcsán az 
elismerést az országos polgárőr 
nap (1995-től június 27-ke), idő-
pontjához legközelebb eső tes-
tületi ülésen adják át.

HÍREK KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK

DÁTUM HULLADÉK TÍPUS

31
. 

HÉ
T 1 Sze KOMMUNÁLIS

2 Cs KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - D
3 P KOMMUNÁLIS

32
. H

ÉT

6 H KOMMUNÁLIS
7 K KOMMUNÁLIS ZÖLD - ÉSZAK
8 Sze KOMMUNÁLIS
9 Cs KOMMUNÁLIS ZÖLD - DÉL

10 P KOMMUNÁLIS

33
. H

ÉT

13 H KOMMUNÁLIS
14 K KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - É
15 Sze KOMMUNÁLIS
16 Cs KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - D
17 P KOMMUNÁLIS

34
. H

ÉT

20 H KOMMUNÁLIS
21 K KOMMUNÁLIS ZÖLD - ÉSZAK
22 Sze KOMMUNÁLIS
23 Cs KOMMUNÁLIS ZÖLD - DÉL
24 P KOMMUNÁLIS

35
. H

ÉT

27 H KOMMUNÁLIS
28 K KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - É
29 Sze KOMMUNÁLIS
30 Cs KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - D
31 P KOMMUNÁLIS

KISTARCSA HULLADÉK- 
GYŰJTÉS RENDJE 2018 Augusztus

A MOSOLYÉRT Közhasznú Egyesü-
let a Kistarcsai Flór Ferenc Kórház-
zal kötött támogatási szerződésének 
értelmében a kórház Csecsemő és 
Gyermek Osztályának egy vérnyo-
másmérő monitort és egy NeoPuff 
újraélesztő készüléket szeretne vá-
sárolni.
 Az eszközök összértéke:
 1 500  000  Ft.
 A támogatást a felajánlott ösz-
szeg utánvételes értéklevél átadásá-

A BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNY-
SZÉKEN, valamint minden járásbí-
róságon – így a Gödöllői Járásbíró-
ságon is
2018. július 16-tól – 2018. 
augusztus 19-ig ítélkezé-
si szünetet tartanak.
 Az ítélkezési szünet a panaszna-
pot nem érinti.
 A panasznap időpontja: minden 
hétfő 9-11 óráig.

Kistarcsa Város Önkormányza-
ta a Nemzetgazdasági Minisz-
térium által kiírt, a „Települések 
felszíni csapadékvíz-elvezetés léte-
sítményeinek fejlesztése, a települési 
vízgazdálkodás korszerűsítésének tá-
mogatása Pest megye területén” című, 
PM_CSAPVÍZGAZD_2017/14 azo-
nosítószámú pályázatán 83,75 millió 
Ft vissza nem térítendő, 95%-os inten-
zitású támogatásban részesült. 
 A támogatás forrása: a Pest megye 
Területfejlesztési Koncepciója 2014-
2030- és a Pest megye Településfej-
lesztési Programja 2014-2020 megva-
lósításához nyújtott célzott pénzügyi 
támogatás a Pest megyei fejlesztések 
előirányzatból
 Támogató: Pénzügyminisztérium 
 Megvalósítás helye: 2143 Kistar-
csa, Kántor utca, Rozmaring utca, 
Holló utca egy része, Alig utca
 A projekt célja a Kistarcsa, Kán-
tor utca, Rozmaring utca, Holló utca 
egy része, Alig utca szakaszon nyílt 
és zárt rendszerű csapadékvíz-elve-
zetés kiépítése. A vizek visszatartásá-

Kistarcsa Város Önkormányza-
ta a Nemzetgazdasági Minisztéri-
um által kiírt, az „Önkormányzati 
tulajdonú óvodai ellátást nyújtó in-
tézmények fejlesztésének támo-
gatása Pest megyében” című, PM_
OVODAFEJLESZTES_2017/13 
azonosítószámú pályázatán 125 mil-
lió Ft vissza nem térítendő, 95%-os 
intenzitású támogatásban részesült.
 A támogatás forrása: a Pest megye 
Területfejlesztési Koncepciója 2014-
2030- és a Pest megye  Településfej-
lesztési Programja 2014-2020 megva-
lósításához nyújtott célzott pénzügyi 
támogatás a Pest megyei fejlesztések 
előirányzatból.
 Támogató: Pénzügyminisztérium
 Megvalósítás helye: 2143 Kistar-
csa, Eperjesi út 1. hrsz.3144/25
 A projekt célja a Kistarcsai Gesz-
tenyés Óvoda kazánházának komp-
lett felújítása, a 9-10. csoportszobá-
hoz tartozó vizesblokk, valamint az 
emeleti lapostető teljes hő- és vízszi-
getelése.  
 Az óvoda udvara új játszóudvar 
résszel bővül, továbbá füvesítés és 
kerítésépítés mellett ivókutak, ját-
szóalagút, játszótéri eszközök, ütés-
csillapítók telepítése és óvodai eszkö-

SEGÍTSÉG A Kistarcsai  
Flór Ferenc Kórháznak 

Ítélkezési szünet  
A BÍRÓSÁGOKON

val vagy az összeg átutalásával le-
het eljuttatni a Mosolyért Közhasznú 
Egyesületnek. Az egyesület adóiga-
zolást, illetve számlát állít ki, így a 
felajánlás 100%-ban költségként el-
számolható.
 Bankszámla száma: 
 Erste Bank  
  11600006-00000000-13803339
 Köszönet a támogatóknak a bi-
zalomért, és a felajánlásokért!
 Segítség egy mosolyért!

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

IGAZGATÁSI 
SZÜNET 

Tájékoztatom Tisztelt Ügy-
feleinket, hogy a Kistarcsai 
Polgármesteri Hivatalban 

2018. július 23. napjá- 
tól 2018. augusztus 3.  
napjáig igazgatási  
szünetet tartunk.

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.

 Az ügyfélfogadás rendje az ítél-
kezési szünetben az alábbiak szerint 
alakul: •   hétfő: 9-12 óráig
     •   kedd: 9-11 óráig
     •   szerda: 9-11 óráig
     •   csütörtök: 9-11 óráig
     •   péntek: 9-11 óráig
 A bírósághoz érkezett beadványo-
kat ezen idő alatt is az irodákban, il-
letőleg a bejáratnál elhelyezett pa-
naszládába lehet leadni, vagy postán 
elküldeni.

Az év polgárőre
Csépán Richárd

Sajtóközlemény
Sajtóközlemény

ra helyenként gyephézagos burkolat-
tal és vízvisszatartó fogakkal ellátott 
nyíltárkok kerülnek kiépítésre.
 A fejlesztés eredményeként javul 
a település általános környezeti álla-
pota, továbbá csökken a helyi kárese-
mények mértéke és gyakorisága. 
 A kivitelezés kezdése: 2018. júni-
us 22.
 A kivitelezést végző vállalkozó: 
Vianova 87 Zrt.
 A kivitelezés tervezett befejezése: 
2018. július

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ:
Kistarcsa Város Önkormányzata
Cím: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
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zök, játékok beszerzése valósul meg.  
 A fejlesztés eredményeként a fel-
újított Kistarcsai Gesztenyés Óvodá-
ban javul az intézmény költségveté-
si és környezeti fenntarthatósága, a 
vizesblokk felújításával nagymérték-
ben javul a higiénia, valamint a kor-
szerű tisztálkodáshoz való hozzáju-
tás lehetősége. Az új udvari játékok 
beszerzése segíti a gyermekek fejlő-
dését, közérzetük javítását, valamint 
a rendszeres testmozgáshoz való hoz-
zájutás esélyét. 
 A kivitelezés tervezett kezdése: 
2018. július 
 A kivitelezés tervezett befejezése: 
2018. december

A kiíró szerv megnevezése, székhelye: Kistar-
csa Város Önkormányzata, 2143 Kistarcsa, Sza-
badság út 48. (Tel: 36-28/470-711, Fax: +36-
28/470-357, e-mail: hivatal@kistarcsa.hu)
 Az értékesítésre szánt vagyon: Kistarcsa 
6846 hrsz-ú, zártkerti művelés alól kivett te-
rület rendeltetésmódú 2952 m2 nagyságú in-
gatlan.
 A pályázattal kapcsolatos információt 
szolgáltató neve, címe telefonszáma, elekt-
ronikus elérhetősége: Kistarcsai Polgármes-
teri Hivatal, jogi és vagyongazdálkodási ügy-
intézője Mészárosné dr. Papp Katalin, 2143 
Kistarcsa Szabadság út 48., telefonon: 06-
28/470-711/113, 06-20/568-7001, e-mail: 
katalin.meszarosne@kistarcsa.hu, vagy sze-
mélyesen ügyfélfogadási időben
 Kérjük, hogy a pályázatában szerepel-
tesse az alábbi adatokat:
•   természetes személy esetén: (név, cím, 

telefonszám, elektronikus elérhetőség)
•   jogi személy esetén (elnevezés, székhely, 

cégjegyzékszám, telefonszám, elektro-
nikus elérhetőség, törvényes képviselő)

•   vételár feltüntetése, a vételár rendelke-
zésre bocsátásának módja és ideje (ezen 
elemek bírálati szempontokat képeznek)

Az ajánlatok beadásával kapcsolatos infor-
máció:
 Az ajánlatok benyújthatók személyesen, 
vagy postai úton. Az ajánlatokat zárt borí-
tékban, egy példányban, hivatalos cégszerű 
aláírással, az ajánlatok benyújtására megje-
lölt időpontig és helyen kell benyújtani. Az 
ajánlat minden oldalát kézjeggyel kell ellát-
ni. A zárt borítékon a pályázatra utaló jelzés-
ként fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „Vé-
teli ajánlat a 6846 hrsz-ú ingatlanra”.
 Az ajánlatok benyújtásának helye, határ-
ideje: A pályázatokat Kistarcsa Város Önkor-
mányzat székhelyén, Kistarcsa, Szabadság út 
48. szám alatt, 2018. augusztus 13. 10 órá-
ig az ügyfélszolgálaton lehet benyújtani. (a 
postai úton feladott pályázatoknak ezen idő-
pontig be kell érkezniük).
 A pályázati kiírás részletesen megtalál-
ható a www.kistarcsa.hu oldalon.

A kiíró szerv megnevezése, székhelye: Kistar-
csa Város Önkormányzata, 2143 Kistarcsa, Sza-
badság út 48. (Tel: 36 28-470-711, Fax: +36 
28-470-357, e-mail: hivatal@kistarcsa.hu)
 Az értékesítésre szánt vagyon: Kistarcsa, 
Deák Ferenc utca 2. szám alatti Oázis üzlet-
házban található 1393/6/A/14 hrsz-ú, 19,52 
m2 területű üzlet rendeltetésmódú ingatlan
 Benyújtás módja: Az ajánlatok benyújtha-
tók személyesen, vagy postai úton. Az ajánlato-
kat zárt borítékban, egy példányban, hivatalos 
cégszerű aláírással, az ajánlatok benyújtására 
megjelölt időpontig és helyen kell benyújtani. 
Az ajánlat minden oldalát kézjeggyel kell ellát-
ni. A zárt borítékon a pályázatra utaló jelzés-
ként fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „Vé-
teli ajánlat a1393/6/A/14 hrsz-ú ingatlanra”. 
 Az ajánlatok benyújtásának helye, határ-
ideje: A pályázatokat Kistarcsa Város Önkor-
mányzat székhelyén, Kistarcsa, Szabadság út 
48. szám alatt, 2018. augusztus 13. 10.00 óráig 

az ügyfélszolgálaton lehet benyújtani. (a pos-
tai úton feladott pályázatoknak ezen időpon-
tig be kell érkezniük).
 Az ajánlatok elbírálásának módja, mene-
te, szempontrendszere:
 A pályáztatás formája: nyilvános egyfor-
dulós pályázat. A pályázók írásban benyúj-
tott ajánlatának értékelésével megvalósuló 
eljárás, mely során a pályázati eljárás nyer-
tese az, aki a pályázati felhívásban rögzített 
feltételek teljesítése mellett a legkedvezőbb 
ajánlatot tette.
 A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
javaslata alapján a képviselő-testület a 2018. 
augusztus 29-i ülésen dönt a pályázatokról.
 A pályázat eredményéről a Képviselő-tes-
tületi döntést követően a Polgármesteri Hiva-
tal írásban értesíti a résztvevőket, a döntést 
követő 7. munkanapon belül.
 A pályázati kiírás részletesen megtalálha-
tó a www.kistarcsa.hu oldalon.

2952 m2 nagyságú  
ingatlan ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Oázis üzletházban található 19,52 
m2 területű üzlet értékesítésére 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

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

LÁJKOLJÁK AZ OLDALT ÉS  
OSSZÁK MEG ISMERŐSEIKKEL!

Már a 
Facebookon 
is elérhető  
a KISTARCSAI HÍRADÓ
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DEÁKTANYA

Földiák András:  Egy jóléti állam – Izland
A Magyarországnál nagyobb területű sziget 
lakossága csak 330 ezer fő. A sziklasivatagos 
tájakon semmi nem terem meg, de jól élnek 
itt az emberek. Gejzírek, vulkánok, vízesé-
sek, kék lagúnák teszik széppé az országot.

Sződy Szilárd: 
A magyar színházművészet története
A korai színjátszási módok. A magyar nyelvű 
színház jelentősége. A Nemzeti Színház megala-
kulása. Paulay Ede tevékenysége. Az Operaház 
megnyitása. A színészképzés. A polgári színház. 
Különböző törekvések.

Ruzsa Bence:  
Kutatások Kistarcsa múltjáról
Érdekességek épületektől közterületi alkotá-
sokon át a kíváncsi szemek elöl is rejtett helyi 
értékekig. Mi a hagyatékunk? Hogyan jutot-
tunk el töredékinformációkon keresztül tele-
pülésünk múltjának megismeréséig?

Dulai Sándorné: 
A kézművesség alapanyagai
Csuhéból készíthető tárgyak. Kitűzők, ék-
szerek – karkötő, gyűrű, nyaklánc – készítése 
gyöngyből. Textil játékok és használati tár-
gyak. Ékszertartó rafiából. A szövéshez szük-
séges eszközök. Tojásfestési lehetőségek.

Ruda Győző: 
Az építészet korszakai
A népi építészet az ősi időktől. Babiloni vá-
roskép. Az egyiptomi piramisok. A görög-
római építészet hatása a későbbi korokra. 
Az újkori stílusok. A magyar műemléképü-
letek vonásai. A környezetellenes hatások.

A Deáktanya előadásait a civilház (Széchenyi u. 33.) nagy-
termében tartjuk. 
 A klubestek ideje: csütörtökön este 7-10 óráig. Az előadá-
sok csütörtökönként este 7 órakor kezdődnek, időtartamuk 
kb. 1 óra, de a kérdések megválaszolásával és a hozzászólá-
sokkal 9-ig is eltarthatnak.
 A Deáktanya heti ismeretterjesztő előadásai mindenki 
számára nyitottak, azokat bárki térítésmentesen látogathatja.

Kistarcsai Kulturális Egyesület

2018. augusztus 2. 

2018. augusztus 9.

2018. augusztus 23. 

2018. augusztus 30. 

2018. augusztus 16. V árosunkban két középfokú intézmény mű-
ködik: a Budakalász Gimnázium helyben 
működő tagiskolája, valamint a Ceglédi 

Szakképzési Centrum Mihály Dénes Szakgim-
náziuma és Szakközépiskolája.
 Fontos kihangsúlyozni, hogy mindkét oktatási 
intézmény itt helyben, Kistarcsán működik, lehe-
tőséget adva a környéken élő 16 év feletti lakos-
ság középfokú tanulmányainak folytatására, be-
fejezésére.
 Igen, ez egy fontos tény, hiszen munka mellett 
megfáradt, de tanulni vágyó embereknek a leg-
optimálisabb választás az otthonhoz közel fekvő 
iskola lehet.
 A több mint egy évtizede a városban működő esti 
tagozatos gimnázium az érettségi vizsgák letételé-
re készíti fel diákjait, hogy mindenki érettségi bi-
zonyítvánnyal a kezében folytathassa életpályáját. 
 A tanulókat az előzetes tanulmányok beszámí-
tásával, egytől a négyéves tanulmányi idővel várja 
az intézmény, a diákok munkavállalásához igazod-
va, csupán heti két alkalommal, 16 órás kezdéssel 
folyik a tanítás.
 A szakképző iskola ebben a tanévben is szám-
talan szakma elsajátítására ad lehetőséget, ame-
lyekről részletesebben a honlapjukon tájékozód-
hatnak az érdeklődők. Kedvcsinálónak íme néhány 
képzési terület: vállalkozási és ügyintéző, vállal-
kozói mérlegképes könyvelő, szociális gondozó 
és ápoló, grafikus. 
 Érdemes a szakképzésben továbbtanulni, hi-
szen a képzések térítés- és tandíjmentesek! 
 Nem sablonos kijelentés, hanem egyre hangsú-
lyosabb értelmű az a mondat, hogy mai világban 
nagy szükség van a folyamatos önképzésre, tovább-

tanulásra, hiszen a munkavállalás világa folyama-
tosan változik, s ez újabb és újabb kihívásokat, el-
várásokat támaszt felénk. A szakmatanulás vagy 
az érettségi bizonyítvány megszerzése jó esélyt ad 
a munkavállalónak jövője biztosabbá tételére.
 Fontos tudni, hogy mindkét intézmény fogad-
ja a 16. életévüket betöltött jelentkezőket, legye-
nek ők akár kamaszok, akár már munkavállaló 
felnőttek, családanyák, családapák.
 A képzések tandíjmentesek, s ami emellett továb-
bi vonzerőt szokott jelenteni, az a számtalan ked-
vezményre jogosító diákigazolvány megigénylése.
 Kevesen tudják, hogy a 20. életévét még be 
nem töltött, középfokú oktatásban részesülő diá-
kok után még a családi pótlék is megigényelhető.
 Reméljük, hogy az elkövetkező 2018/2019-es 
tanévben is sok-sok új diák tölti meg a tanterme-
ket, s folytatja tanulmányait a két középiskola va-
lamelyikében.
 A beiratkozás időpontjai: augusztus 22-től 
szeptember 15-ig hétköznap 17-19 óra között; 
 A beiratkozás helye: Simándy József Általá-
nos Iskola, 2. em., tanári szoba.
 A beiratkozáshoz a tanuló személyes okmánya-
ira és korábbi, iskolai végzettségét igazoló iratai-
ra van szükség.

ELÉRHETŐSÉGEINK: 
Esti gimnázium: 06-30/637-9756,  
komlosia@bnag.hu, www.kalaszestigimi.hu
Szakképző iskola: 06-70/504-2779, 
kistarcsa@mdiskola.hu, www.mdiskola.hu

Tanév után, tanév előtt 
avagy a kistarcsai középis-
kolák AKTUÁLIS HÍREI

OKTATÁS

A természet ízei rétesbe zárva!
Rétesek, piték, sós és édes  

aprósütemények
… ahogy a nagyi is készítette!

www.koronaretes.hu

Budapest
XVI ker., Veres Péter út 33.

Telefon: 06-20/437-9277

Kistarcsa
Szabadság út 6.

Telefon: 06-70/775-7674

Hirdetés

• Zsalukövek
• Falazóelemek
• Habarcsok, vakolatok
• Cserepek
• Kéményrendszerek
• Térburkolatok
• Szigetelőanyagok
• Minden, ami  
építőanyag

06-28/552-675    06-20/561-1050    kocsistuzep.kft@upcmail.hu    www.kocsistuzepkft.hu

Folyamatosan bővülő árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat!

Kistarcsa, Móra Ferenc utca 81.

Nyitva tartás: 
H-P: 7.30-16.00
Szo: 7.30-12.00

Hirdetés

Június végén a kistarcsai kö-
zépiskolákban is véget ért a 
tanév, a végzős diákok képe-
sítő illetve érettségi vizsgáival. 

Esti tagozatos gimnázium pedagógusai és az 
érettségi vizsgákat sikeresen teljesítő 12.a osz-
tályos tanulói

2143 Kistarcsa, Bercsényi u. 18
Tel./Fax: +36-28/470-926
E-mail: kike@kike.hu

K özel 100 gyermek részvéte-
lével és színvonalas előadá-
sával zárta az idei tanévet a 

kistarcsai Villámtánc Egyesület Har-
mónia táncklubja. Gödöllőn a Művé-
szetek Házában a két és fél órás gá-
laműsorban 22 produkciót láthatott 
a közönség. A gálán lehetősége volt 
a szülőknek, barátoknak és a roko-
noknak megnézni csemetéik egész 
éves munkáját, a heti több alkalmas 
edzéseknek az eredményeit. De a si-
kert a sok érem és oklevél is bizonyít-
ja, amit a gyerekek év közben szerez-
tek különböző versenyeken. 
 Természetesen a táncosoké volt a 
főszerep. A Nagy Mónika által ve-
zetett Kistarcsai Zsákhangya Színi 
Tanoda növendékei is bemutatták a 
közönségdíjas és elismert drámape-
dagógusok és színészek által zsűri-

zett produkcióikat. Az 
előadást a Nagytar-
csai óvodásokból álló 
Csillagszem Táncklub 
kis növendékei Fehér 
Erika táncpedagógus 
segítségével még szí-
nesebbé tették. A tánc-

klub év végi gáláját számos program 
előzte meg, és a nyári szünet első he-
teiben is sokan gyakoroltak a közelgő 
kihívásokra. A tavaszi előadások a 
Kistarcsai Sportnapokkal kezdődtek 
majd a Kistarcsai Napok fellépéseire 
készülve már az év végi gála műsor-
számait is gyakorolták a gyerekek. A 
középhaladók csoportjából Molnár 
Anna kiemelkedett eredményeivel. 
A Magyar Látványtánc Sportszö-
vetség területi és országos versenyei 
után Anna „A” (kiemelt) kategóriát 
elérve jutott ki a brassói tánc Euró-
pa Bajnokságra, ahol június 26-án 7 
ország versenyzőivel mérte össze tu-
dását és művészi látványtáncok ka-
tegóriában, a korosztályában ezüst-
érmet szerzett! A Ritmus Csapatok 
Nemzetközi Szövetsége által szerve-
zett versenyen, Molnár Anna egy or-

Eredményes és sike-
rekben gazdag tanévet 
zárt a kistarcsai HAR-
MÓNIA Táncklub!

szágos 2. helyezéssel kijutott a Zág-
rábi Európa Bajnokságra is, ahol 38 

ország táncosaival kellet megküz-
deni a pontszámokért, helyezése-
kért. A 11. helyezés és a magas 
pontszám által kvalifikálta ma-
gát az ősszel Milánóban rende-
zendő világkupára és a Római 

VB-re. A 10 éves kistarcsai kis-
lány rendkívüli sikereit, a nagyok 

(13-16 évesek) eredményei is kö-
vetik. Ők mindannyian szinte kitű-
nő tanulók és emellett, mint jó tánco-
sok és sportolók. Az MLTSZ Brassói 
Európa bajnokságán ebben a műfaj-
ban, ősztől már ők is indulhatnak a 
Ritmus Csapatok rendkívül erős me-
zőnyében. Ezzel párhuzamosan el-
indulnak más kategóriákban is. Ta-
lán ezek az eredmények bizonyítják, 
hogy miért is érdemes már egészen 
korán elkezdeni a táncot. Ősszel, még 
több egyéni, páros és csoportos ko-
reográfia betanulásával kezdi majd 
a Harmónia Táncklub a 17. évadot. 
Érdemes már most érdeklődni és 
akár az augusztus végi edzőtábor-
ban a versenyzői csapathoz csatla-
kozni, mely szintén az egyesület új 
székhelyén, a volt rendőrség épüle-
tében (Szabadság út 52.), KÉK ház-
ban (Kistarcsai Élmény Központ) 
van! Nem elég hangsúlyozni, hogy a 
gyerekek mellett a tanárok is (Villám 
Veronika, Nagy Zsolt, Németh Rozá-
lia, Schindele Dóra táncpedagógu-
sok) minden energiájukat belevetve 
dolgoztak az érmekért. A szülők tá-
mogató segítsége pedig elengedhetet-
len, tanár, diák, szülő egy csapatként 
élheti át azt a felejthetetlen jó érzést, 
mely csak ezzel a közös munkával 
születhet meg!   Villám Vera

Idén márciusban a Pagony könyv-
kiadó egy plakátversenyt hirde-
tett a víz világnapja kapcsán, 
melyre csoportunk is benevezett.
 Óvodánkban mindig is kiemel-
ten foglalkoztunk a környezetvé-
delemmel, mióta pedig elnyertük 
a „Zöld Óvoda” címet, még na-
gyobb hangsúlyt fektetünk a zöld 
ünnepek feldolgozására, megélé-
sére, ezért is vállalkoztunk a ver-
senyen való részvételre.
 Plakátunk témája a víz útja volt, 
pataktól a tengerig. Elkészítésé-
ben a teljes csoport részt vett. 
Mindenki talált feladatot magá-
nak: a legkisebbek színeztek, a 
nagyobbak festettek, rajzoltak, 
hajtogattak és ragasztottak, vé-
gül mindenki büszkén szemlélte 
az elkészült művet.
 A pályázat egy sorsolással 
zárult, melyből csoportunk is 
nyertesen került ki, így a minden 
résztvevőnek járó „Bújócska” kár-
tyajátékot Vadadi Adrienn írónő 
hozta el Nekünk. Az ajándék mel-
lett két óvodásoknak íródott köny-
véből is felolvasott egy-egy mesét, 
melyet játékkal, énekkel, mondó-
kával színesített. A délelőtt hamar 
eltelt, a felolvasást szívesen hall-
gatták a gyerekek, a kártya pedig 
napi játékuk részévé vált.  

Sinkovics Viktória óvoda- 
pedagógus, Napocska csoport

Vadadi  
Adrienn 
a Napocska  
csoportban

Eredményes és sikerekben 
gazdag tanévet zárt a kistar-
csai HARMÓNIA TÁNCKLUB!

Solymosi Sándor gratulált 
az elért eredményekhez 

Molnár Anna a Brassói Európa 
Bajnokságon ezüstérmet 

szerzett
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járó tanács vagy jogász 
képzettségű egyedül el-
járó testületi tag folytat-
ja le a meghallgatást. A 
fogyasztó és a vállalko-
zás a megküldött listából 
választott tagot jelölhet a 
háromtagú eljáró tanácsba. 
Ha a felek a jelölést elmulaszt-
ják, vagy nem kívánnak élni ezzel 
a lehetőséggel, akkor a Testület elnöke 
jelöli ki az eljáró tanács tagját.. A háromtagú ta-
nács elnökét vagy az egyedül eljáró testületi ta-
got a mindig a Testület elnöke jelöli ki. 
 Az eljáró tanács vagy az egyedül eljáró tes-
tületi tag a meghallgatás befejezését követően 
az okirati bizonyítékok és a felek nyilatkozatai 
alapján határozatot hoz vagy ajánlásról dönt, me-
lyet a meghallgatáson kihirdet. Az eljáró tanács 
határozata lehet kötelezés, egyezség jóváhagyá-
sa határozattal vagy ajánlás. Az eljáró tanács a 
kérelem elutasításáról és az eljárás megszünte-
téséről is dönthet. A kihirdetett határozatot az 
eljáró tanács 30 napon belül postán, tértivevé-
nyes ajánlott levélben megküldi a feleknek vagy 
meghatalmazottaiknak.
 A vállalkozást az eljárásban együttműködési 
kötelezettség terheli, így a fogyasztói panaszra 
válasziratot kell küldenie a Testület részére. Ha 
a vállalkozásnak Pest Megyében van székhelye, 
telephelye vagy fióktelepe – egyezség létreho-
zására is feljogosított képviselőt kell küldenie a 
meghallgatásra. Ha a vállalkozás nem teljesíti 
kötelezettségét, a fogyasztóvédelmi hatóság bír-
ságot szab ki, mely kis- és középvállalkozások 
esetében ötszázezer forintig terjedhet, nagyvál-
lalkozások esetében az éves árbevételhez igazo-
dóan, akár milliós tétel is lehet. 
 A békéltetés célja a felek közötti egyezség lét-
rehozása. Az eljáró tanács egyezség hiányában 
ajánlásról hoz döntést, ha a kérelem megalapo-
zott. Ha a vállalkozás előzetes eseti alávetési 
nyilatkozatával kötelezőnek ismeri el az eljáró 
tanács határozatát, de a kötelezettségének határ-
időn belül nem tesz eleget, a fogyasztó a megyei 
törvényszéktől végrehajtási záradékot kérhet, ez-
zel a békéltető testületi határozat végrehajthatóvá 
válik. A békéltető eljárást a megindításától szá-

mított kilencven napon belül be 
kell fejezni, de Pest Megyei 

Békéltető Testület általában 
hatvan napon belül befe-
jezi a jogviták többségé-
nek rendezését, de a fe-
lek együttműködésétől 
függően változhat a ha-
táridő.

 Az ügyfeleink tájékoz-
tatást kérhetnek és igény-

be vehetik a tanácsadás le-
hetőségét is.

 A békéltetésről további in-
formáció áll rendelkezésére az ér-

deklődőknek a www.panaszrendezes.
hu honlapunkon. A Kezdő oldalon „Ülésezik 
az Eljáró Tanács” címmel bemutatunk egy meg-
hallgatásnak nevezett békéltető tárgyalást és to-
vábbi hasznos tanácsokkal, tapasztalatokkal vi-
deók láthatók.
 Kéthetenként új fogyasztóvédelmi televízi-
ós magazin műsorral jelentkezünk. A műsorok 
megtekinthetők a www.duna-media.hu webla-
pon a Fogyasztóvédelmi Vakú kategóriában.

SPORT

I dén először, a 7-8. osztályosok nem ver-
senyeztek, mivel ezekben az évfolyamok-
ban az úszás már csak választható formá-

ban van a tanórák rendjében. Így is közel 130 
gyerek állt rajthoz. 
 Az igazi küzdelmeket hozó verseny ered-
ményei:

1. OSZTÁLY 
Gyorsúszásban: Első helyezett: Maczó Barna-
bás és Maczó Noémi, második lett Mira László 
és Várszegi Zoé, harmadik pedig Papp Bence és 
Urbán-Hamar Kinga.
 Hátúszásban első Weisz Balázs és Kelemen 
Eliza, második Gorczky Csanád és Vass Ágnes, 
harmadik Rapai Nándor és Kovács Kamilla.
 Helyezettek még: Ambrus Ádám, Eöri Lil-
la, Debreczeni László, Horváth Liliána, Pacskó-
Berczeli Zoltán, Egyed Nikolett, Elkán Dénes, 
Nagy Emese és Tanács Zselyke.

2. OSZTÁLY
Gyorsúszásban Rejtő Olivér és Dávid Lilien nyert. 
Második lett Papp Bogdán és Kovács Adél, har-
madik Vass Péter és Bertha Bíbor. 
 Hátúszásban első Palov András és Osztro-
gonecz Alina. A második Csonka Zoltán és 
Jan csó Jázmin, harmadik Pintér Vince és Kuti 
Csenge.
 Helyezettek még: Nagy Gergő, Győrfi Bíbor-
ka, Fülöp Barna, Mészáros Ramóna, Rácz Máté, 
Majerszki Brigitta, Török Marcell.

3. OSZTÁLY
A gyorsúszást Vida Zalán és Saja Gyöngyvér 
nyerte. Második lett Varga Zalán és Gali Noel 
holtversenyben, illetve Váczi Réka. Harmadik 
Sztana Szilárd és Oldal Dorina.
 Hátúszásban Nahalka Richárd és Parth Han-
na illetve Molnár Lili (holtverseny) lett az első. 
Második Debreczeni Sándor, Nagy Réka, har-
madik Mrazek Mirkó és Bakos Luca.

 Mellúszásban Kiss Gábor és Dárdai Júlia nyert. 
Második lett Adamcsek Erik, és Karsai Anita, har-
madik pedig Udvari Balázs és Dőringer Hanga.
 Helyezettek még: Hidvégi Hanna, Márkus 
Marcell, Mikes Kelemen Koppány, Dolhai Anna, 
Kapornai Dániel, Zsellér Amira, Diriczi Zsófia, 
Markót Patrik.

4. OSZTÁLY
Gyorsúszásban Haupert Kristóf és Balaci Esz-
tella illetve Bagaméri Panna (holtverseny) lett 
az első. A második Szigeti Balázs, Könyves Ra-
móna a harmadik Nagy Norbert és Weszely-Kiss 
Máté (holtverseny), és Blaho Anna.

Simándy Kupa 
ÚSZÓVERSENY 
Az úszóversenyen évtizedekkel ezelőtt, még a két iskola (Kölcsey, 
Forfa) mérte össze erejét. Azóta minden évben megrendezzük ezt 
a versenyt, - az iskolák összevonása után - Simándy Kupa néven.

 Hátúszásban Kardos Csongor és Dányi Enikő 
nyert. A második Rozgonyi Martin és Majerszki 
Zsófia, a harmadik Véber Bence és Huszti Ágnes.
 Mellúszásban az első helyezett Simon Bar-
nabás és Weisz Dóra. A második Andrejkovics 
Attila és Juhász Zsófia. Harmadik helyezettek: 
Bajdik Márton és Kéki Natália.
 Helyezettek még: Papp-Horváth Levente, Mol-
nár Anna, Szécsényi Keve, Vass Bertalan, Zen-
tai Kíra, Török Marcell, Saja Rózsa, Lott Sarol-
ta, Véber Zsófia, Bartha Márk, Gácsi Marcell.

5-6. OSZTÁLY
Gyorsúszásban első lett Haupert Gergő, és Vágó 
Réka, második Kendeh Sebestyén és Kovács 
Léna, harmadik Varjas Gábor, Urbán Kinga il-
letve Bagaméri Dorka (holtverseny).
 Hátúszásban Juhász Áron és Vereszki Melin-
da nyert, második Boros Alex és Nagy Adrienn 
(6.b), harmadik Rábai Gábor és Bertha Maja.
 Mellúszásban a győztes Maczó Levente és 
Juhász Kamilla. Második Demény Áron, Ge-
lencsér Hanga, harmadik Kismarton János és 
Tóth Lilla.
 Helyezetek még: Nagy Levente, Fodor Pé-
ter, Varga Lili, Török Hajnalka, Csampa Bálint, 
Csombor Dávid, Molnár Noémi, Forró Szinta.
 További sok sikert mindenkinek!
 Szeretnék köszönetet mondani a VMSK veze-
tőségének, amiért lehetővé tették a verseny lebo-
nyolítását, és anyagilag támogatták az érmek és 
csokik beszerzését. Az iskola vezetésének, mert 
megoldották a helyettesítésünket, és ezzel zök-
kenőmentesen bonyolíthattuk le a rendezvényt. 
Köszönetemet szeretném kifejezni még az uszo-
da vezetőjének és mindenkinek (kollégák, úszó-
mester, szülők), aki bármiben is segített.     

Jávor Mária testnevelő

Bemelegítés közben A rajtnál az alsósok egy csoportja

Úszás előtti boldog pillanat

Maczó Noémi öröme a dobogó tetején

A hátúszás legifjabb győztesei

Mit kell tudni a Pest Megyei  
Békéltető Testület eljárásáról? 

2. rész

A Pest Megyei Békéltető Testület a Pest Megyei és Érd Megyei 
Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő függet-
len testület. Feladata a fogyasztók és a vállalkozások kö-
zött keletkezett jogviták bírósági eljáráson kívüli ren-
dezése, amit alternatív vitarendezésnek nevezzük.

dr. Csanádi 
Károly 

elnök

SZOLGÁLTATÁS

A fogyasztó kérelme és a bizonyítékok 
alapján a Pest Megyei Békéltető Testü-
let felveszi a kapcsolatot a bepanaszolt 

vállalkozással és az ügyet előkészíti a meghall-
gatás (tárgyalás) megtartására. Háromtagú el-

Mi történik a panasz beadása után

A Testület székhelyén félfogadási  időben, 
keddtől csütörtökig 9–14 óra között szemé-
lyesen:
 Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Ke-
reskedelmi és Iparkamara mellett működő Bé-
kéltető Testület vagy rövidített név: Pest Megyei 
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.

Dr. Csanádi Károly vezető jogtanácsos
Pest Megyei Békéltető Testület elnöke

A fogyasztói panaszok rendezését 
kezdeményező kérelmeket az aláb-
biak szerint lehet benyújtani a Pest 
Megyei Békéltető Testülethez:

2018. 
május. 

24.
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J ézus ezekkel a szavakkal arra 
tanít, hogy neki van hatalma 
feltámasztani a halottakat. Neki 

van hatalma arra, hogy a benne hí-
vőknek örökéletet és üdvösséget ad-
jon. Mi szeretteink koporsója mellett 
megállva is hisszük és tudjuk, hogy 
aki Jézus Krisztusban hitt, az örök-
életet és üdvösséget kap tőle a test 
halála után is. De ez nem azt jelenti, 
hogy a hívő embernek ne fájna sze-
rettei elvesztése! 
 Tíz, tizenkét esztendővel ezelőtt 
temethettem egy férjet. Özvegyéről 
érdeklődtem a vejénél. Szerinte eny-
nyi esztendő után is a gyász juttatta 
a kórházba, nem tudja elfeledni há-
zastársát. Nem is szabad, nem is le-

het elfeledni azt, akivel szeretetben 
leéltük az életünket. Isten Szentlelke 
tud úgy megvigasztalni, hogy szere-
tettel tudunk emlékezni a legszebb 
élményekre úgy, mintha a társ csak 
elutazott volna. Beszélgetünk róla a 
családban, ébren tartjuk emlékét az 
unokák előtt. Tehát nem feledjük el, 
de mindezt úgy tesszük, hogy köz-
ben Isten békessége őrzi meg a szí-
vünket, gondolatainkat. 
 Ennyi esztendő után már nem em-
lékeztem a temetésre. Mindig sajná-
lom mindazokat, akik magukban ver-
gődnek a gyászukkal.
 Nyár elején többen álltak meg ra-
vatal mellett. Őket hívtam meg né-
hány beszélgetésre, hogy kialakít-
sunk egy gyászoló csoportot. Először 
egy órát terveztünk, de másfél, egy 
és egy háromnegyed lett belőle. A 
Bibliából olvastam fel egy szakaszt, 
majd néhány mondatos imádságban 
kértem, hogy a Szentlélek legyen je-
len a beszélgetésünkön.
 Mindenkit megkértem a bemu-
tatkozásra. Volt, aki az érzelmeiről 
beszélt, mások arról, amit átéltek, 
vagy ami az ügyek intézései miatt 
történt velük. Van, aki hallgatni sze-
ret, mégis a csendje által bekapcso-
lódik a csoportba. Nem feltépni sze-
retnénk a sebeket, nem kibeszélni a 
belső dolgainkat, hanem átbeszélni 
a Szentlélek jelenlétében, mint egy 

Gyászolók 
KÖZÖSSÉGE

Váci Egyházmegyei TALÁLKOZÓ

„Jézus ekkor ezt mondta neki: Én vagyok a fel-
támadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meg-
hal is él, és aki él, és hisz énbennem, az nem hal 
meg soha.” János 11,25-26

Tizennegyedik alka-
lommal gyűlt össze a 
Váci Egyházmegye ap-
raja-nagyja.

E zúttal nemzeti 
kegyhelyün-
k ö n  M á t -

ra  ve rebély-Szent-
kúton. 2018. június 
30-án reggel nyolc 
órától fogadták a za-
rándokokat. Tíz órá-
tól kezdődött a prog-
ram, melyre 18 fővel 
érkeztünk, nagyrészt siket 
és nagyothalló testvérekkel. Kü-
lön termet kaptunk, ahol érkezéskor 
megpihenhettünk és utána elfoglal-
hattuk helyünket közvetlenül az oltár 
előtt, hogy a hallássérültek mindent 
jól láthassanak, és minél több min-
dent megérthessenek. Ezt segítette 
a szabadtéren is kiépített indukciós 
hurok a kiváló hangosítás és külö-
nösen Pázmándiné Erzsébet jeltol-
mács kiváló tolmácsolása. 

 Fél tizenegytől Orosz Lóránt 
OFM gvárdián (házfőnök) atya tar-
tott katekézist a liturgiában hasz-
nálatos jelekről. Pl. keresztvetés, 
szenteltvíz, tömjén. Az ünnepi mi-
sére megtelt a szentkúti szabadtéri 

oltár előtti tér az egyház-
megye plébániáiról 

érkezett zarándo-
kokkal. Ünne-

pi harangzú-
gás közben és 
a hívek zen-
gő énekétől 
k ísé r ve vo -

nultunk az ol-
tárhoz. Gvárdi-

án atya kifejezte 
örömét, hogy itt gyűl-

tünk össze 14. alkalommal, 
hogy a váci egyházmegye plébá-
niai közösségei találkozhassanak. 
Köszöntötte Beer Miklós püspök 

atyát és kérte, mutassa be a hála-
adó szentmisét. 
 Szentbeszédében püspök atya 
megköszönte az eddigi 13 település-
nek, hogy házigazdái voltak ezek-
nek a találkozóknak. 2005-ben első 
alkalommal Nógrádsáp, 2. Mende, 
3. Dunaharaszti és Taksony, 4. Vác, 
5. Ludányhalászi, 6. Galgahévíz 7. 
Szolnok, 8. Piliny, 9. Pásztó, 10. Du-
navarsány, 11. Nagyoroszi, 12. Ve-
csés, 13. Csévharaszt és idén a 14. 
alkalom házigazdája Mátraverebély-
Szentkút. Mindegyik településhez 
fűzött püspök atya egy kedves tör-
ténetet, mi él a szívében. 
 A szentmise végén 75. szüle-
tésnapja alkalmából köszöntöttük 
főpásztorunkat. Ezt követően Eu-
charisztikus körmenetet tartottunk, 
ezzel is készülve a 2020-as Nem-
zetközi Eucharisztikus Kongresz-
szusra. Visszatérve az oltárhoz a 

orvosi rendelőben a fájdalmainkat. 
Eközben éljük át Isten vigasztalá-
sát. Az a legcsodálatosabb, amikor 
az egyik gyászoló felismerése segít 
a másik bajban lévőnek.
 Nem szoktam tanácsokat adni, még 
akkor sem, ha az ismereteim, tapasz-
talataim alapján meg is tehetném, mert 
tudom, hogy mindenkinek a saját 

„tempójában” kell haladnia a gyász 
feldolgozásának útján. Aki a másik-
ra akarja erőltetni saját felismerése-
it, lehet, hogy igazat szól, de ha nem 
segít azzal, feleslegesen beszélt.
 Most a szabadságom alatt és a hit-
mélyítő hetünk alatt természetesen 
nem tudjuk megtartani az alkalma-
kat, de szeretném augusztus végé-
től folytatni a beszélgetéseket. Az 
a célom, hogy a csoportból Isten ál-
tal megvigasztaltak közössége vál-
jon. Valósággá lehet, amit a Biblia 
mond: „megerősödhetünk egymás 
hite által”.
 Bárki csatlakozhat a csoporthoz, 
nemcsak azok, akiknek a családtag-
ját mi temettük. „Közeledjetek Isten-
hez, ő is közeledni fog hozzátok.”     
 Még biztosan nem tudom leírni, 
hogy gyászolók csoportját mely idő-
pontban tartjuk majd, de várhatóan 
szerdán este 6 órakor. Ez függ attól, 
hogy a konfirmandusok számára me-
lyik időpont lesz megfelelő konfirmá-
ciói előkészítésre.  Riskó János

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:  
A plébánia címe: 2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 13. 
Telefon: +36 (30) 640-1359; +36 (28) 740-377
Honlap: kistarcsa.plebania.hu; nagytarcsa.plebania.hu 
E-mail: kistarcsa@communio.hu; nagytarcsa.plebania@gmail.com  

vándorzászló átadása következett. 
Izgalommal vártuk, mivel ekkor 
tudhattuk meg, melyik egyházköz-
ség rendezi meg jövő évben a talál-
kozót. Püspök atya úgy határozott, 
hogy most nemzeti kegyhelyünkön 
őrizzék a zászlót, hiszen életkora mi-
att beadta lemondását a szentatyá-
nak, így nem tudhatjuk ki lesz jö-
vőre a váci egyházmegye vezetője. 
Majd az új főpásztor dönthet, hogy 
mi legyen a sorsa az egyház-megyei 
találkozóknak. 
 A mise után a korábban regiszt-
rált vendégeknek finom gulyáslevest 
mértek a konyhákon. Mi is asztal-
hoz telepedtünk a hallássérült test-
vérekkel és jóízűen fogyasztottuk 
el az egy-szerű, de ízletes ételt. A 
további programokon már nem vet-
tünk részt, mert indultunk a haza-
felé jövő távolsági buszokhoz. 
 Isten áldja meg püspök atyánkat. 
Köszönjük, hogy az elmúlt 15 év-
ben kormányozta egyházmegyénket 
és bőségesen hintette a hit magva-
it. Adjon neki a jó Isten még hosz-
szú, örömteli életet.

Lauer Tamás diakónus, 
fotó: Lauer Tamásné

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!

Helyben 
készült 

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

fagylalt.

Gréta 
Ízözön 

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

Elérhetőségünk: 06-31/7839-747

cukrászdája

A GONDTALAN  
CSALÁDI 

PILLANATOKÉRT
FIX ÉVI 7,99%-OS ÉVES 

KAMATTÓL

THM: 
9,16-19,51%

Fix Takarék Személyi Kölcsön,
most akár évi 7,99%-os hitelkamattal*
Karnyújtásnyira a megoldás, hogy könnyebben induljon a tanév!
THM: 9,16-19,51%

*Az akció 2018. július 2-től annak visszavonásáig befogadott  Fix Takarék Személyi Kölcsön hitelkérelmekre érvényes.  A THM meghatározása az aktuális feltételek és a 
hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.  A THM 
meghatározása az aktuális feltételek, hatályos jogszabályok figyelembevételével, 3 millió Ft hitelösszeg és 5 éves futamidő feltételezésével, a 2018. július 02. napján érvényes 
kondíciók alapján, az alábbi járulékos szolgáltatások figyelembevételével történt: Takarék Lakossági Bankszámlához tartozó számlavezetési díj, folyósítási jutalék, törlesztés 
beszedésének díja. A THM mértéke a választott konstrukciótól függ.  A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat 
jogát fenntartják.  A Fix Takarék Személyi Kölcsön kizárólag az értékesítésben részt vevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját a www.patriatakarek.hu 
weboldalon találja. A Fix Takarék Személyi Kölcsön részletes feltételei megtalálhatóak a Pátria Takarékszövetkezet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési 
Feltétekben, illetve a Hirdetményben, melyeket a Pátria Takarékszövetkezet ügyfelei számára nyitva álló helyiségekben és a www.patriatakarek.hu honlapján érhet el.  A 
feltüntetett kamat elérésének feltétele a nettó 240.000 Ft jövedelem átutalásának vállalása és fenntartása a teljes futamidő alatt az ügyfél hitelintézetnél vezetett lakossági 
bankszámlájára valamint a takarekcsoport.hu oldalon történő online kölcsönigénylés. Reprezentatív példa: Fix Takarék Személyi kölcsön 240 000 Ft jövedelem jóváírás vál-
lalásával – online igénylés esetén Hitelösszeg (hitel teljes összege): 3 000 000 Ft; futamidő: 5 év; hitelkamat: évi 7,99%; hitelkamat típusa: rögzített, a teljes futamidő alatt 
fix; folyósítási jutalék: 30 000 Ft; bankszámlavezetés díja: 200 Ft/hó; törlesztés beszedésének díja: 183 Ft; havi törlesztőrészlet: 60 984 Ft; a hitel teljes díja: 712 081 Ft; 
visszafizetendő teljes összeg: 3 712 081 Ft, THM: 9,16%.

Már 110 000 Ft jövedelem-jóváírás vállalásával is igényelhető.

www.patriatakarek.hu



16 172018. 7. szám

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

Az ÁnAndA Stúdió szervezésében 
péntekenként délután 1415-1545 óráig  

HATHA jógaóráimon várom kedves vendégeimet.

Helyszín: KiStArcSAi ÉlmÉny Központ
2143 Kistarcsa, Szabadság út 52. (a régi rendőrőrs épülete)

Kedden és pénteken este 1900-2030-ig  
a VÁroSi SportKözpontbAn

2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.
várom HATHA jógaóráimon az érdeklődőket.

Egyéni, csoportos 
és céges jógaórák 
vezetését is válla-
lom megegyezés 

szerint.

Elérhetőség: Pálfi Kálmánné – 06-20/950-8839
e-mail: stollandi@freemail.hu • facebook: Ánanda

Homlokzati 
hőszigetelés

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

•  Akciós Comap Sensity radiátor 
szelep szett – 6000 Ft 

•  Akciós 16-os Pex-AL-Pex  
ötrétegű cső – 185 Ft/fm

•  Komplett rendszerekre egyedi árajánlatot készítünk

Csöves Center
ÉpületgÉpÉszeti szaküzlet 

KiStArCSA, thököly u. 1. (Zsófia ligeti hév megálló)
Nyitvatartás:  h-P: 730-1630  Szo: 800-1300

Tel: +36 30 445 9783, +36 30 445 9532 • E-mail: ketcsoveskft@gmail.com

Bankkártyás 
fizetési 

lehetőség!

Kerti party KelléKeK: üstház, bogrács, tárcsa stb.

AuguSztuSi AKCió: 

vízmérő órák

szerszámok, kisgépek

öntözéstechnika  
és kerti szerszámok

munkaruházat

Helyben készült cukrász és péktermékek, 
hagyományos és különleges ízekkel. 

A nyári időszakban 34 féle fagylalt köztük, 
glutén, cukor és tejmentes is.

Alkalmi, esküvői, és figuratorták.  
édes és sós aprósütemények.

Telefon: +36-28/470-308
Web: www.illescukraszda.hu

Nyitvatartás
Hétfő–Szombat: 8-20-ig. 

Vasárnap: 8:30-20-ig

kistarcsa, thököly út 5.

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. július hónapban minden  
szerdán 16:00-19:00 óra között. Augusztus 23-30., szeptember 3-16.  

hétfő, szerda, csütörtök 16:00-19:00 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:

Körömstúdió
• Kéz- és lábápolás
• Pedikűr
• Manikűr
• Műkörömépítés

TesTvibrációs Tréner - Flabélos
Kistarcsa, Zsófialiget HÉV megálló
telefon: 06-70/621-5448

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.
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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.huRH 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

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.

• 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

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

Házi készítésű májas hurka,
 zsemlés véres hurka, sütnivaló 
kolbász, grillkolbász, kenőmájas, 
disznósajt, tepertő, paprikás 
abált szalonnák, füstölt készít- 
mények nagy választékban.

Új nyitvatartási idő!
Minden pénteken 10-19 óráig.
sZOMBatOn Zárva!

Újdonság 
Minden héten friss tőkehús! 

Tanyasi
hÚsbolT
Kohajda Péter őstermelő 
KisTarcsa, nagytarcsai u. 3.
tel.: +36-30/402-59-61, +36-30/308-0559

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

Augusztusii termékünk: 
Fali sótartó (salero) több színben 

a készlet erejéig  
-15%



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 (DeCAthlon  
utáni) kihajtójánál

Előszobák:  
50-féle elem, többféle szín

konyhatErvEzés,  
ajándék összEszErElés*

hálószoba bútorcsaládok  
több, mint 150 elemmel

GyóGymatracok az egyszerűtől  
a luxusig, fedőmatracok, matracvédők

ElEmEs nappalibútorok:  
160 elem, 20 színvariáció

ÜlőGarnitúrák: 5 gyártó 250-féle 
terméke 600-féle kárpittal 

* A feltételekről érdeklődjön üzletünkben!

Látogasson eL üzLetünkbe!
Minden héten Más-Más kedvezénnyel várjuk kedves vásárlóinkat!


