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VÁROS HÍREI

BERUHÁZÁSOK,  
FELÚJÍTÁSOK  
a városban 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ  
új parkolási rend bevezetéséről
Kistarcsa Város Önkormányzata tájékoztatja 
a lakosságot, hogy 2019. május 1-től az aláb-
bi helyszíneken időkorlátos parkolási rendet 
vezet be:
 •   Ifjúság tér alsó és felső parkoló
 •   Simándy József Általános Iskola  

Széchenyi utcai bejáratánál lévő parkoló
 •   Csigaház előtti tér

Az időkorlátos parkolási rendszer jogszabályi hát-
térre támaszkodik, minden gépjárművel közleke-
dőnek kötelező jelleggel betartandó. Az időkorlát 
munkanapokon, hétfőtől péntekig 06.00 órától 
18.00 óráig tart, és folyamatos három órás vá-
rakozást tesz lehetővé (türelmi idő: 10 perc), ezt 
követően a parkolóhelyet el kell hagyni, ellenke-
ző esetben helyszíni bírságot szabnak ki. Az idő-
korlátos parkolóhelyeket jelzőtábla jelzi.
  A várakozás megkezdésének időpontját a jár-
mű szélvédő üvege mögött jól látható módon el-
helyezett órán kell jelezni (egyszerű iskolai papír 
vagy műanyag óra). 
  Az új parkolási rend bevezetésének kezdeté-
től, azaz  2019. május 1-től  2 hét türelmi időt 
biztosítunk, mely idő alatt bírságot csak az első 
felszólítást követően szabnak ki. Mind a felszólí-
tást, mind pedig a bírság alapját képező feljegy-
zést a gépkocsi szélvédőjén helyezik el, mellyel 
egyidőben a szabálysértést dokumentálják. A 

felszólításokat, a bírság kiszabását nyilvántar-
tásban rögzítik.

Az ellenőrzés során  
szabálysértést követ el az, aki:
 •   nem jelzi a parkolás megkezdését tárcsás órán,
 •   az órát nem látható módon helyezi ki, vagy 

az órán az  időpont nem egyértelműen be-
azonosítható,

 •   a parkolás megkezdésétől több, mint három 
óra várakozási idő telt el, 

 •   az órán későbbi időpontot rögzítenek, mint a 
parkolóhely elfoglalásának időpontja.

A szabálysértési bírság kiszabása esetén a helyszíni 
bírság összege 15 000 Ft. A parkolás ellenőrzését 
és szankcionálását, jogszabályi felhatalmazás alap-
ján a rendőrhatóság és a közterület-felügyelet végzi.
  A szélvédő mögé elhelyezendő (papír, műanyag, 
stb.) parkolóóra nyomtatvány vagy papír – írószer 
boltban beszerezhető, költsége kb. 100 Ft. Azon 
helyi lakosok részére, akiknek gépjárműve Kis-
tarcsára van bejegyezve, a parkolóórát térítésmen-
tesen bocsátjuk rendelkezésre, mely 2019. április 
15-től a Polgármesteri Hivatal recepcióján lakcím-
kártya és forgalmi engedély bemutatását követő-
en vehető át. 
  Kérjük a fentiek szíves tudomásul vételét és 
betartását! Kistarcsa Város Önkormányzata

KISTARCSA Város Önkormányzata 2019. április 1. 
és 2020. március 31. közötti időtartamra az 1-3 év 
közötti kistarcsai lakóhellyel rendelkező gyerme-
kek napközbeni – bölcsődei – ellátására az aláb-
bi családi bölcsődékkel/napközbeni gyermekfel-
ügyeletekkel kötött ellátási szerződést:
 •   Csodasziget Családi Napközik Nonprofit Kft. 

(2143 Kistarcsa, Fitos Sándor u. 5/1.) 5 férő-
helyre,

 •   Kópé Kölyök Nonprofit Kft. (Kistarcsa, Ifjú-
ság tér 1.) 10 férőhelyre,

 •   Kisfelhő Családi Napközi Kft. (Kistarcsa, Rak-
tár krt. 5.) 7 férőhelyre,

 •   Tündérkuckó Kft. (2143 Kistarcsa, Toldi u. 
2.) 9 férőhelyre,

 •   Mosolyka Bölcsi Nonprofit Bt. – Mosolyka 
Családi Napközi (2143 Kistarcsa, Brassói u. 
44.) 5 férőhelyre.

DEÁKTANYA
Mátyás Norbert:  Panamában jártam
A katolikus ifjúsági világtalálkozón 156 or-
szágból több százezren vettek részt. A kiuta-
zó magyarok. Elszállásolás favelákban. A sze-
génység jelei. A panamaiak étkezési szokásai. 
A rendkívüli gazdagság magyar vonatkozása.

Osztrogonácz Ivó: 
A bunyevácok és sokácok betelepülése
Honnan erednek és hova vándoroltak ős-
hazájukból az eredendően újlatin nyelvet 
beszélő vlachok? Miért jöttek Magyaror-
szágra a bunyevácok és a sokácok?  Hagyo-
mányok, szokások, népviselet. Közössége-
ik manapság.

Dorka Áron: 
Választás az Európai Parlamentbe
Politikamentes tájékoztató a világ egyetlen – 
ötévenként – közvetlenül választott transzna-
cionális közgyűléséről. Milyen témákban dönt 
az általunk is megválasztott Európai Parla-
ment? Az EP működése és a választás menete.

Paulovits Mihály: 
Svábok a Kárpát-medencében
A honfoglalás utáni betelepítések. Az erdélyi 
szászok eredete. Állami és magán kezdemé-
nyezésű betelepítés a török hódoltság után. 
A magyarországi németek mozgása országon 
belül. A háború utáni kitelepítések utóhatása.

Szám László: Örmény kolóniák 
Történelmi események, melyek nyomán be-
indult az örmények kivándorlása. Erdélyi 
örmények a középkorból. A magyarorszá-
gi örmények két ágazata. A budapesti ör-
mény templom. Örmény behatások a ma-
gyar kultúrára.

A Deáktanya előadásait a civilház (Széchenyi 
u. 33.) közösségi termében tartjuk.
 A klubestek ideje: csütörtökön este 7-től 
9 óráig.
 A Deáktanya heti ismeretterjesztő előadá-
sai mindenki számára nyitottak, azokat bár-
ki térítésmentesen látogathatja.

Kistarcsai Kulturális Egyesület

2019. május 2.

2019. május 9. 

2019. május 23.

2019. május 30.

2019. május 16.

  Az önkormányzat 40  000  Ft/fő/hónap/gyer-
mek támogatást nyújt az igénybevevő, igazoltan 
munkahellyel rendelkező szülők részére, hiány-
zástól függetlenül. A támogatás nyújtásának to-
vábbi feltétele, hogy a szülő heti 5 napra kössön 
megállapodást a családi bölcsődével/napközbeni 
gyermekfelügyelettel. A nem teljes hónapot igény-
be vevő gyermekek esetében, akiket tárgyhónap 
közben íratnak be, vagy tárgyhónap közben töl-
tik be 3. életévüket, a támogatás időarányosan jár. 
Amennyiben a gyermek egymást követő 30 na-
pon túl – bármilyen ok miatt – nem veszi igény-
be az ellátást, a 30 napon túli hiányzás napjaira 
nem jár a támogatás.
  A családi bölcsőde/napközbeni gyermekfel-
ügyelet a támogatási időszakban a térítési díjat 
nem emelheti meg.

Kistarcsa Város Önkormányzata

Gyermekek napközbeni – bölcsődei –  
ellátásának TÁMOGATÁSA

A DPMV Zrt. teljesen feloldotta  
a rákötési moratóriumot 

EZÚTON tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a DPMV Zrt. az önkormányzattal folyta-
tott egyeztetések alapján a korábban elrendelt 
bekötési moratórium 2019. április 8-tól kezdő-
dő teljes feloldása mellett döntött.
 Ennek keretében a DPMV Zrt. korábban el-
rendelt feltételrendszer fenntartása mellett 
Kerepes, Kistarcsa és Nagytarcsa települé-

sek esetében az igény-
bejelentést továbbra is 
csak olyan víziközműre történő csatlakozás-
kor tudja teljesíteni a víziközmű-szolgáltató, 
amely törzshálózat már jogerős vízjogi üze-
meltetési engedéllyel rendelkezik.
 https://kistarcsa.asp.lgov.hu/dpmv-zrt-
teljesen-feloldotta

Húsvéti ajándék a városnak 
Elkészült a Széchenyi utca 53-tól a Civil Házig 
az új járdaszakasz, ami az idei járdaprogram első 
része volt.
  Ugyancsak elkészült a Széchenyi utca – Kos-
suth Lajos utca – Aulich utca kereszteződésében 
a temető felőli oldalon is a járda.
  Az útfelújítások közül teljesen elkészült a Rak-
tár körút.
  A Belügyminisztérium pályázatán 30 millió 
Ft-ot nyert a város önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztésekre, amit a város három utca 
 – Nyírfa, Petőfi és Móra utca egy-egy szakaszának –  
felújítására fordít. Az önrész 17 millió Ft.
  Ennek részeként befejezték a Móra Ferenc utca 
felső szakaszát, és végeztek a Nyírfa utca aszfal-
tozásával is.
  Jó ütemben épül a Petőfi utcában az új térköves 
járda és az aszfaltút felújításához szükséges szegély.
 
Elkészült az önkor- 
mányzati tulajdonú  
zártkertek fejlesztése 
Kistarcsa Város Önkormányzata az Agrárminisz-
térium által kiírt, a „Kistarcsa Város Önkormány-
zatának tulajdonában lévő zártkerti besorolású 
földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segí-
tő infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések” 
című, ZP-1-2017/2619 azonosítószámú pályázatán 

9 996 297 Ft vissza nem térítendő, 100%-os in-
tenzitású támogatást nyert. A projekt keretében 
a zártkertekhez vezető 6668 helyrajzi számú bur-
kolatlan utat 700 méter hosszan, átlagosan 3 mé-
teres szélességben különböző szemcseméretű kő 
tömörítésével javították ki.

  A 6699 helyrajzi számú zártkertből elszállí-
tották az illegálisan lerakott hulladékot, továbbá 
a 6706 helyrajzi számú ingatlanon területrende-
zést végeztek. Az illegális hulladékot a Zöldhíd 
B.I.G.G. Nonprofit Kft. szállította el. A területen 
március 4-én a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal 
dolgozói összesen 40 darab szilvafát ültettek el.
  A gyümölcsfák védelmét 500 m hosszan, be-
tonoszlopokra helyezett vadhálóval oldották meg.
  A költséghatékonyság érdekében, a projekt ki-
vitelezésének minden fázisát (földút karbantartás, 
területrendezés, hulladék eltakarítása, faültetés elő-
készítése, vadháló telepítés) Kistarcsa Város Ön-
kormányzatának 100%-os tulajdonában lévő Kis-
tarcsai KÖFE Közterület-fenntartó Kft végezte.
  A projekt megvalósulásával könnyebbé vált a 
zártkertek megközelíthetősége, továbbá az illegá-
lisan lerakott hulladék el-
szállítását követően a te-
rület is megújult.

Vége felé közeledik  
az óvodák fejlesztése 
A Belügyminisztérium támogatásával megvaló-
suló projekt keretében (Önkormányzati feladatel-
látást szolgáló fejlesztések támogatása) felújítják 
a Gesztenyés Óvoda 1. és 4. csoportszobájához 
tartozó vizesblokkot, a felnőtt öltöző vizesblokk-
ját, és új PVC oldalfal burkolat készül. A Tölgy-
fa Óvodában felújítják a szülői, és a vendég WC-
ket, az I-es és a II-es vizesblokkot, valamint az 
5. csoportszobát, a fejlesztőszobát, az irodát és a  
felnőtt öltöző padlóját.
  A pályázattal 30 millió forintot nyert az ön-
kormányzat, amihez 5 millió forint önrészt kel-
lett biztosítani.  

Petőfi utcában  járda és aszfaltút épül Nyírfa utca Móra utca vége

Elkészült a Széchenyi utcában  
a Civil Házig az új járdaszakasz 

Aulich utcában is elkészült az új járdaszakasz

Az útszakaszt  3 m-es szélességben javították ki

A polgármesteri hivatal dolgozói  
összesen 40 darab szilvafát ültettek el 

Az óvodában a vizesblokkot is  felújították
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Tájékoztató az EP tagjainak 2019. 
MÁJUS 26-RA kitűzött választásáról

MIÉRT FONTOS az Európai Parla-
menti választás Magyarországon?

Az uniós tagállami kormányok képviselőit tömörítő tanács úgy 
döntött, hogy az európai parlamenti választásokat 2019. május 
23. és 26. között kell megtartani. Mivel a hatályos törvények 
szerint Magyarországon csak vasárnap lehet választást tartani, 
így a magyarországi voksolás május 26-án lesz. Szavazni reg-
gel 6 órától 19 óráig lehet. A választás egyfordulós, amelyet 5 
évente rendeznek meg és csak pártok indulhatnak rajta. 

Interjú Vécsey  
László országgyűlési 
képviselővel

VÁLASZTÁS VÁLASZTÁS

FONTOS TUDNIVALÓK:
Mikor kapunk értesítőt, 
hogy hol tudunk szavazni?
A Nemzeti Választási Iroda a 2019. március 20-i 
névjegyzéki adatok alapján legkésőbb április 5-ig 
(péntek) küldte meg az értesítést, hogy a magyar-
országi lakcímmel rendelkező választópolgár sze-
repel a névjegyzékben, illetve arról is, hogy hol 
és mikor szavazhat.

Hogyan működik a listaajánlás?
Pártlista ajánlására 2019. április 6-tól van lehető-
ség 2019. április 23-án 16.00 óráig. A választópol-
gár az ajánlóívet kitöltve és aláírva ajánlhat listát.
Egy választópolgár több pártlistát is ajánlhat, egy 
lista viszont csak egy ajánlással támogatható. Az 
ajánlás nem vonható vissza.
  Az a párt állíthat listát, amely legalább 20 000 
választópolgár aláírását össze tudja gyűjteni.

Milyen feltételekkel  
lehet szavazni?
A szavazóhelyiségben az a választópolgár sza-
vazhat, aki a névjegyzékben szerepel. A válasz-

tópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát 
(érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útle-
véllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lak-
címét vagy személyi azonosítóját (pl. lakcímkár-
tyával). A választópolgár a fentiek után megkapja 
a lebélyegzett szavazólapot, az átvételt a névjegy-
zék aláírásával igazolja.

Ki igényelhet mozgóurnát,  
és hogyan?
Azok, akik mozgásukban, egészségi állapotuk (il-
letve fogyatékosságuk) miatt, vagy fogva tartásuk 
miatt akadályozottak. Aki a mozgóurnát más in-
dokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) kéri, an-
nak a kérését a helyi választási iroda, illetve a sza-
vazatszámláló bizottság elutasítja.
 Mozgóurnát levélben vagy ügyfélkapu nélkül 
elektronikus úton 2019. május 22-én (szerda) 
16.00 óráig, személyesen vagy ügyfélkapuval 
elektronikus úton 2019. május 24-én (péntek) 
16.00 óráig, 
  2019. május 24-én (péntek) 16.00 órát köve-
tően ügyfélkapuval elektronikus úton a szava-
zás napján 12.00 óráig a helyi választási iro-
dától, 
  2019. május 26-án (vasárnap) 12.00 óráig attól a 
szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, ahol 
a választópolgár a névjegyzékben szerepel.

  Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazó-
körben „hagyományos módon” nem szavazhat, 
kizárólag mozgóurnával!

Hogyan és mikor lehet átjelentkezni 
egy másik szavazókörbe?
Az átjelentkezési kérelmet azok nyújthatják be, 
akik a szavazás napján Magyarországon, de a 
lakóhelyüktől eltérő helyen kívánnak szavazni.  
A kérelmet 2019. március 21-től (csütörtök) 
lehet benyújtani legkésőbb 2019. május 22-én 
(szerda) 16.00 óráig.
  Átjelentkezni bármelyik magyarországi tele-
pülésre (illetve budapesti kerületbe) lehet.
  Átjelentkezés esetén is igényelhet mozgóur-
nát abban az esetben, ha egészségi állapota vagy 
fogva tartás miatt nem tud megjelenni a szava-
zóhelyiségben.
Az átjelentkezési kérelmet a választópolgár
  2019. május 22-én (szerda) 16.00 óráig módo-
síthatja vagy – levélben történő vagy ügyfélka-
pu nélküli elektronikus benyújtás esetén – visz-
szavonhatja,
    2019. május 24-én (péntek) 16.00 óráig – sze-
mélyesen vagy ügyfélkapuval történő benyújtás 
esetén – visszavonhatja.

Az egyes szavazókörökhöz tartozó utcajegyzéket 
megtalálják a település honlapján (www.kistarcsa.
hu) vagy megtekinthető a polgármesteri hivatalban.

Helyi Választási Iroda

A SZAVAZÓKÖRÖK 
A KÖVETKEZŐK:
Kistarcsán 8 szavazókörben 
lehet szavazni:
1. sz. szavazókör: 
Városi Óvoda (Kistarcsa, Eperjesi út 1.)
2. sz. szavazókör: 
Városi Óvoda (Kistarcsa, Eperjesi út 1.)  
Akadálymentesített
3. sz. szavazókör: 
Simándy József Általános Iskola 
(Kistarcsa, Ifjúság tér 3.)
4. sz. szavazókör: 
Simándy József Általános Iskola 
(Kistarcsa, Ifjúság tér 3.)
5. sz. szavazókör: 
Művelődési Ház „Csigaház” 
(Kistarcsa, Deák F. u. 1.)
6. sz. szavazókör: 
Simándy József Általános Iskola 
(Kistarcsa, Ifjúság tér 3.)
7. sz. szavazókör: 
Simándy József Általános Iskola 
(Kistarcsa, Ifjúság tér 3.)
8. sz. szavazókör: 
Simándy József Általános Iskola 
(Kistarcsa, Ifjúság tér 3.)

M agyarország eddig há-
rom Európai Parla-
menti választáson vett 

részt. A legutóbbi 2014-es választá-
son 28,97% volt a részvételi arány. 
Ez nagyfokú érdektelenséget mu-
tatott. Elemzők most nagyobb ak-
tivitásra számítanak. Képviselő úr 
mivel magyarázza a magyarok ed-
digi gyenge részvételét és osztja-e 
az elemzők optimista véleményét?
  –  Korábban az Európai Parla-
menttel kapcsolatban sokaknak csak 
az uborka görbületének ügye jutott 
eszébe, nem nagyon voltak olyan 
közös európai témák napirenden, melyek köz-
vetlenül hatást gyakoroltak volna a polgárok 
mindennapjaira. Ám az elmúlt öt esztendőben 
nagyot fordult a világ: újkori népvándorlás kez-
dődött, ezzel szoros összefüggésben terror tartja 
rettegésben a nyugat-európai társadalmakat, és 
a féktelen migrációnak, valamint a brüsszeli bü-
rokrácia túlburjánzásának köszönhetően a britek 
éppen kilépnek az Unióból. A bevándorlás vált a 
legfontosabb kérdéssé, hiszen visszafordíthatat-
lan folyamatokat indít el, melyek az európai em-
berek biztonságát, gazdasági helyzetét és kultu-
rális azonosságát veszélyeztetik. A brüsszeli elit 
ráadásul a helyett, hogy a veszélyes jelenségre 
adott adekvát válaszon dolgozna, arra motivál-
ja a teljesen más civilizációban élő embereket, 
hogy telepedjenek le Európában. Migránskártyá-
kat ad az akadálytalan beutazáshoz, név nélküli 
bankkártyákat ad és tölt fel havonta a bevándor-
lóknak. Egyre nagyobb összegekkel támogatja 
bevándorlást segítő szervezeteket, melyek egy-
fajta utazási irodaként funkcionálnak, azonban 
ebben az esetben az utazási iroda fizet az utazá-
sért, nem az utazni vágyó. Jelenleg nincs mód 
e tevékenység megnyugtató ellenőrzésére, így 
fennáll a veszély, hogy terroristák éppúgy kap-
nak pénzt, iratokat és segítséget az Unióba való 
bejutáshoz, mint a gazdasági bevándorlók vagy 
azok, akik valóban segítségre szorulnak és nem 
csupán jobb megélhetésre vágynak. Ez tarthatat-
lan! Ennek kell megálljt parancsolnunk május 26-
án! Bízom benne, hogy ez alkalommal, sokkal 
magasabb lesz a részvételi arány Magyarorszá-
gon és Európában egyaránt, mert a magyar em-
berek érzik döntésük fontosságát, súlyát és jelen-
tőségét ebben a kritikus pillanatban.

– Több európai országban kötelező részt venni 
a szavazáson: Belgiumban, Cipruson, Görög-
országban, Luxemburgban és Bulgáriában. Le-
het, hogy Magyarországon is így kellene az ak-
tivitást fokozni?

  –  Nem gondolom, hogy bármilyen sza-
vazást kötelezővé kéne tenni. A demokrácia 
a szabad döntésről szól, a magyar nemzet 
hosszú és kemény küzdelmek árán kivív-
ta magának a jogot, hogy szabad és szuverén 
közösségként dönthet arról, hogy milyen utat je-
löl ki magának. Ezzel minden egyes magyar em-
ber élhet. Úgy hiszem, hogy történelmünk leckéit 
minden honfitársam ismeri. Tudják, hogy leg-
utóbb, mikor az iszlám rázúdult Európára, más-
fél évszázadon keresztül küzdöttek eleink a ke-
resztény civilizációban való megmaradásunkért. 
Nemzedékek élték le állandó harcban az életü-
ket úgy, hogy minden család siratta valamelyik 
harcban elesett vagy elhurcolt hozzátartozóját. 
Számunkra ma már elképzelhetetlen kínokat és 
szenvedéseket éltek át akkor őseink. De ezek az 
áldozatok nem voltak hiábavalók: ma itt élünk a 
keresztény értékekből kibontakozó szabadság vi-
lágában. Ahhoz, hogy ezt megőrizzük, most nem 
kell kardot fogni. Elég egy toll és egy megfele-
lő helyre tett x. Bízom a magyar emberek józan 
eszében, akik felismerik felelősségüket és nagy 
számban elmennek szavazni. 

– Egy nagyobb részvételi arány egyfajta önigazo-
lás is lehetne a Fidesz-KDNP vezette kormány-
nak. Magyarország a mostani helyzetében ké-
pes elhitetni Európával, hogy a világ eltorzulása 
Európa gyengüléséhez, széteséséhez vezethet?
  –  Ez az egész számomra nem a FIDESZ-ről, 
hanem Magyarország és az európai civilizá-
ció megmaradásáról szól. Azt gondolom, hogy 
a magyar szabadságnak, érdeknek és az ön-
rendelkezésünknek mindenkor nemzeti mini-
mumnak kell lennie. Azt elkeserítőnek tartom 
hogy ez nem így van, és a hazai ellenzéki pár-
tok zöme a mögé a volt miniszterelnök mögé so-
rakozik fel, aki egy évtizeddel ezelőtt távozás-
ra szólította fel a magyarokat. „El lehet innen 
menni!”, mondta akkor, most pedig a feleségén 
keresztül azért kampányol, hogy adjuk fel sza-

badságunkat és önrendelkezésün-
ket, Magyarországot pedig oldjuk 
fel egy Európai Egyesült Államok-
nak nevezett liberális lázálomban. 
Mi ezzel szemben azt mondjuk: ne-
künk Brüsszelben is Magyarország 
az első!

– Az európai pártcsaládok közöt-
ti erőviszonyok várhatóan átren-
deződnek – gyengülnek, erősöd-
nek. Magyarországnak mi lenne 
az elfogadható. Egy erős Európai 
Néppárt vagy több közepesen erős 
pártcsoport? 
  –  Egyetlen fontos kérdés van 

jelenleg,  mely  május  26-
án  eldől:  bevándorlás-
pár t i  vagy  be ván -
dorlásellenes  erők 
vezetik-e Európát a 
következő öt évben. 
Meggyőződésem 
szerint amennyiben a 
be ván dorlásellenesek 

ker ülnek  többség-
be, akkor még vissza tu-

dunk  fordulni  a  szakadék 
széléről, amennyiben nem így lesz, akkor a be-
vándorláspártiak fel fogják gyorsítani a migrá-
ciót. Ez esetben nagyon sötét jövő vár ránk és 
gyermekeinkre. 

– Végezetül csak annyit, miért lenne fontos egy 
50% körüli részvételi arány Magyarországon?
  –  Fontos, hogy minél többen felismerjék, hogy 
sorsdöntő történelmi helyzetben vagyunk: ez 
a választás valóban Európa jövőjéről szól. Hi-
szem, hogy az emberek többsége megérti ezt és 
rászán fél órát a választásra. Mi olyan képvise-
lőket akarunk Brüsszelbe küldeni, akik a ma-
gyar emberek érdekeit képviselik Brüsszelben 
és megvédik Magyarországot a  bevándorlás-
tól. Orbán Viktor által megfogalmazott progra-
munk szerint a migráció kezelését el kell ven-
ni a brüsszeli bürokratáktól, és vissza kell adni 
a nemzeti kormányoknak. Az az álláspontunk, 
hogy egyetlen ország sem kötelezhető akarata 
ellenére arra, hogy migránsokat kelljen befogad-
nia. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy Európába 
érvényes igazolvány vagy dokumentumok nél-
kül bárkit beengedjenek. A migránskártyákat 
és a migránsvízumot be kell szüntetni! Brüsz-
szel pedig ne adjon több pénzt Soros György be-
vándorlást segítő szervezeteinek, ehelyett térít-
se meg a határvédelem költségeit. Ezek azok a 
pontok, amelyek a legszükségesebbek a beván-
dorlás megállításához és biztonságunk, szabad-
ságunk és kultúránk megőrzéséhez. Arra kérek 
mindenkit, aki egyetért azzal, hogy a bevándor-
lást meg kell állítani, hogy aláírásával támogas-
sa Orbán Viktor programját, és szavazzon má-
jus 26-án! 

Ez a  
választás  

valóban Euró-
pa jövőjéről  

szól.
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Változnak a személyes  
gondoskodást nyújtó ellátások 
után fizetendő TÉRÍTÉSI DÍJAK

JÓ A HÍRÜNK…

Magyari Béla űrhajós tiszteletére  
emlékmű elhelyezéséről döntöttek
Schuminszky Nándor, Közép-Európa legnagyobb 
asztronautikai gyűjteményének tulajdonosa a Ma-
gyar Asztronautikai Társaság nevében javasol-
ta, hogy a Csigaház előtti téren az űrfa mellé, a 
Szojus-36 űrhajó tartalékszemélyzetének tagja-
ként híressé vált magyar űrhajós, Magyari Béla 
tiszteletére, halálának évfordulóján 2019. április 
23-án, az önkormányzat és a Magyar Asztrona-
utikai Társaság emeljen emlékművet. (Ez április 
23-án megtörtént. szerk.) A képviselő-testület tá-
mogatta a javaslatot.

Változnak a személyes gondoskodást nyújtó 
ellátások után fizetendő térítési díjak 
A törvény szerint a személyes gondoskodást nyúj-
tó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjakról a fenntartó önkormány-
zat rendeletet alkot.
  Az intézményi önköltségszámítás alapján az 
Alapszolgáltatási Központ vezetője javasolta a 
szociális étkeztetés térítési díjat 535  Ft+Áfa/adag-
ról 610  Ft + Áfa/adagra emelni. A házi segítség-
nyújtás díját viszont 985  Ft/fő/óra díjról, szociális 
segítés esetén 930  Ft/fő/óra, a személyi gondozás 
esetében pedig 930  Ft/fő/óra mérsékelni. Az intéz-
ményvezető emelést javasolt az időskorúak nap-
pali ellátásánál (1 500 Ft-ról 2  645 Ft-ra) és mér-
séklést a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál 
(440  Ft/fő/napról 305  Ft-ra csökken) A szociálisan 
rászorultak részére továbbra is ingyenes marad 

a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgálta-
tás. A szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és 
időskorúak nappali ellátásánál a személyi térítési 
díj a jövedelemmel arányosan a rendelet mellék-
letében meghatározottak szerint csökkenthető.

Kijelölték az óvodai beiratkozások időpont-
ját és az indítható csoportok számát
A 2019/2020. nevelési évre az óvodai beiratkozás 
Kistarcsán 2019. május 6-9-ig, naponta 8-17 óra kö-
zött lehetséges. A Képviselő-testület a 2019/2020. 
nevelési évre a Kistarcsai Gesztenyés Óvodában 
21 csoport indítását engedélyezi. 2019. szeptember 
1-én a csoportok átlag létszáma 21 fő lesz, mely a 
nevelési év folyamán a folyamatos felvételek kö-
vetkeztében 27 főre emelkedhet. Iskolába várha-
tóan 135 gyermek távozik, és 2019. szeptember 
1-től az óvodába várhatóan 120 három éves érke-
zik. Ezért az óvodai csoportok maximális létszá-
mát nem kell megemelni, mert a csoportok átlag 
létszáma 25 fő alatt marad.

A Sportcentrum felújításhoz  
igénybe vehető támogatás pályázati  
önrészét TAO-s pénzből fedeznék
A képviselők egyhangúlag döntöttek arról, hogy a 
20  800 m2 alapterületű Pecsenyicki Mihály Sport-
centrum, felújításához, fejlesztéséhez, sportesz-
közök beszerzéséhez és a működési költségeihez, 
valamint az utánpótlás nevelés feladatainak ellá-
tásához az önrész biztosítása TAO támogatásból 

valósuljon meg. TAO támogatásból maximálisan 
a beruházás értékének 70%-a támogatható, vagy-
is 30%-os önrésszel mindenképpen rendelkeznie 
kell a pályázónak. Mivel a KVSC ezt az összeget 
önerőből nem tudja előteremteni, ezért a beruházás 
megvalósításának érdekében az önkormányzatnak 
szükséges vállalnia, hogy a teljes beruházási költ-
ség 30%-át a KVSC részére bocsátja. Ezért az ön-
kormányzat együttműködési megállapodást, vala-
mint támogatási szerződést köt a Kistarcsai Városi 
Sport Club-bal. A tervezett beruházások összkölt-
sége az előzetesen bekért árajánlatok alapján bruttó 
38  412  811  Ft, melynek önrésze (30%) 6  345  672  Ft. 

Gyermekek napközbeni ellátására  
öt vállalkozással kötöttek szerződést 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló törvény alapján az a települési ön-
kormányzat, amelynek területén tízezernél több 
lakos él, bölcsődét köteles működtetni. A gyer-
mekek napközbeni ellátásának formái – a gyer-
mekek életkorának megfelelően – lehet bölcsődei 
ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet, és alter-
natív napközbeni ellátás. Bölcsőde hiányában a 
képviselő-testület 2008-tól családi napközikkel 
(családi bölcsőde, illetve napközbeni gyermek-
felügyelet) történő ellátási szerződéssel biztosít-
ja a bölcsődei ellátást a lakosság részére. A kép-
viselő-testület 2019. február 27-én megtartott 
ülésén pályázati felhívást tett közzé az 1-3 éves 
korú gyermekek napközbeni ellátására. A pályá-
zati kiírás szerint az önkormányzat 2019. április 
1. –2020. március 31. közötti időszakra 36 férő-
helyre, 16  000  000  Ft keretösszeg erejéig köt ellá-
tási szerződést öt családi bölcsődével/napközbeni 
gyermekfelügyelettel. (részletesen 2.o.)

Döntöttek az alapítványi pályázatokról 
Az önkormányzat 2019. február 26-án pályáza-
tot írt ki, amelyre 2019. március 11-i beadási ha-
táridővel 14 pályázat érkezett be, amelyből 4 volt 
alapítványi.
  A Humánpolitikai Bizottság hatáskörében 
megítélendő pályázati támogatási keretösszeg: 
8  600  000 Ft. A pályázatot benyújtó alapítványok 
a következő összegeket nyerték:
  Dömötör Alapítvány – az óvodai zenei és a vi-
zuális nevelés változatosabb tapasztalási lehető-
ségeinek megteremtése támogatásának céljából 
– 825  000  Ft, a Kistarcsai Internáltak Emlékéért 
Alapítvány – ismeretterjesztő programok szervezé-
se, a tábor történetének határon túl is történő meg-
ismertetése támogatásának céljából – 300  000  Ft, 
a „Közösen Értük” Alapítvány – a 2019. évre 
tervezett programjainak támogatása céljából – 
400  000  Ft, a Nektár Alapítvány – a Simándy Jó-
zsef Általános Iskola és AMI 2019. évi programjá-
nak, és hangszervásárlásának támogatása céljából 
– 825  000  Ft támogatást kapott.   Polgár

2019. március 20-án huszonkettő napirendi pontot tárgyalt a 
képviselő-testület. Többek között felülvizsgálták a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fi-
zetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletet, meg-
határozták az óvodai beiratkozások időpontját és az indítható 
csoportok számát, szerződést kötöttek a gyermekek napközbe-
ni – bölcsődei – ellátására, a Pecsenyicki Mihály Sportcentrum 
felújításhoz igénybe vehető támogatás pályázati önrészét TAO-s 
pénzből fedeznék, módosították a temetőről és a temetkezés-
ről szóló önkormányzati rendelet, és zárt ülésen döntöttek „Az Év 
Rendőre” cím adományozásáról. Az ülés megkezdése előtt Soly-
mosi Sándor polgármester sürgősséggel javasolta felvenni Ma-
gyari Béla űrhajós tiszteletére felállítandó emlékmű kérdését.

Juhász István 10 éve alpolgármester, az időközi választás után 
társadalmi alpolgármesterként, majd 2010-től főállású al-
polgármesterként egyik szervezője a Kistarcsai Napoknak. 
Idén április végére a VMSK, Juhász István koordinálása mel-
lett teljesen összeállította a programot. Most a 24-ik Kistar-
csai Napokon több újdonsággal is meglepik a közönséget. 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRŐL JELENTJÜK

INTERJÚ JUHÁSZ ISTVÁN ALPOLGÁRMESTERREL 
A KISTARCSAI NAPOK ELŐKÉSZÜLETEIRŐL

A Kistarcsai Napok a város 
legnagyobb rendezvénye. 
Tíz éve is az volt, de más-

képpen. Miben tér el a 2009-es ren-
dezvény a mostanitól?
   –  Rögtön el kell mondani, hogy a 
Kistarcsai Napokat a Kistarcsai Kul-
turális Egyesület vezetője, Kereszti 
Ferenc hívta életre még 24 évvel ez-
előtt. Az önkormányzat az ő nyom-
dokain haladva vette át a szervezést. 
Természetesen a Kistarcsai Napok-
nak is volt egy evolúciója. Tíz évvel 
ezelőtt Szilárdi Lászlónak, a Csiga-
ház akkori igazgatójának a munkáját segítve kezd-
tem el foglalkozni a rendezvénnyel. Most Pong-
rácz Viktória a Kistarcsai VMSK Kft. vezetője a 
szervezés motorja. Sok közös egyeztetés után kez-
di meg a VMSK a szervezést. Visszamenőleg azt 
látom, hogy évről-évre több munkát fektettünk 
bele a szervezésbe, így az évről-évre profibbá vá-
lik. Mostanra már elmondható, hogy egyre keve-
sebb az ad hoc esemény, minden percről-perce fel 
van építve. A környéken szinte mindegyik telepü-
lésen az önkormányzatok májusban és júniusban 
szerveznek hasonló rendezvényeket, így a színvo-
nalas műsorok összeállításához már egy évvel ko-
rábban le kell kötni a fellépőket. A sztár művésze-
ket tekintve Kistarcsa évek óta a legszínvonalasabb 
programokat biztosítja, ráadásul két napon keresz-
tül. Tíz évvel ezelőtt januárban, februárban elegen-
dő volt elkezdeni a szervezést. Mostanra már olyan 
kapcsolataink vannak, amivel mások nem rendel-
keznek, és minden nagyképűség nélkül mondha-
tom, hogy Pest megyében a Kistarcsai Napoknak 
nagyon jó a híre és a fellépők is szívesen jönnek 
a városunkba. A jogszabályok is arra kényszerí-

tenek bennünket, hogy mindent előre engedélyez-
tessünk. A szervező csapat létszáma is kialakult. 
Ahhoz, hogy minden gördülékenyen menjen 120-
130 ember összehangolt munkájára van szükség. 
Ez egy igazi csapatmunka. 
  A legnagyobb fejlődés a színpadtechnikában 
történt. Idén a hang és fénytechnika mellett két 
hatalmas LED fal és gőzgépek hozzák még kö-
zelebb a közönségnek a koncertélményt az Ifjú-
ság téren. A folyamatos fejlődéssel magyarázha-

tó, hogy szombaton és vasárnap 
este a záró koncerten az elmúlt tíz 
évben hat-hét ezres közönség tombolt Kistarcsán. 
Reméljük ez így lesz a jövőben is.

 – Az Ifjúság tér átadásakor tavaly decemberben 
már láthatta a közönség, hogy az új környezet 
egészen más hátteret ad a rendezvényeknek!   
   –  A tér technikai felújítására is nagy szükség 
volt, mert a régi feltételekkel több hiba is becsú-
szott. Pl. tavaly májusban koncert közben elment az 
áram, mert egy zárlatos hűtőszekrény az egész teret 
áramtalanította. Most már a színpad és környéke, 
az árusok, a közvilágítás teljesen külön áramkörről 
kapja az energiát. A kábeleket a földben vezetjük, 
így azon sem kell bukdácsolni. A tér tagolását telje-
sen a rendezvény lebonyolításához igazítottuk. Kül-
ső szemlélő nem biztos, hogy ezt észreveszi, mert 
minden maradt a helyén, de pl. a színpadhoz szük-
séges összes technikát a tér ezen részéhez építet-
tük ki. A színpad rögzítéséhez szükséges kampók 
is be vannak építve a burkolatba. A művészeknek 
komfortos öltözőket tudunk kialakítani. Minden-
re oda kell figyelni, mert bizony egy-két hiba után, 
az előadók és a közönség is könnyen elpártol. Kis-
tarcsán ilyen veszély nem fenyeget bennünket. 

 – A két nap műsorstruktúrája változik-e?
   –  A színpadon idén is igyekeztünk a szoká-
sos színvonalas és színes műsorstruktúrát ösz-
szerakni, helyt adva mind a helyi, mind pedig 
a sztárfellépőknek. Vasárnap a megszokott mű-
sorrend szerint megy a program, vagyis délelő-
lőtt a gyerekeknek bábszínházat, valamint gye-
rek koncertet szerveztünk, délután a könnyebb 
szórakoztató műfajok – operett, musical, mula-
tós zene – már a felnőtteknek szól, az esti kon-
certen pedig a Hooligans zenekar lép fel. Ter-
mészetesen a tűzijáték sem marad el. A szombat 
már másképp alakul. Az Ifjúság tér átadásán Dj 
Dominique és vendégei egy olyan négy órás mű-
sort adott a közönségnek, amit a nagy sikerre való 
tekintettel szeretnénk megismételni, természete-
sen más sztárokkal. Este hat órától most legalább 
öt órás fesztivál hangulatot hoznak el Kistarcsá-
ra. A plakáton ezért lényegesen több sztárt fedez-
hetnek fel, mert Dj Dominique legalább fél tucat 
művészt szerepeltet.
  A kapcsolódó programok természetesen meg-
maradtak. Az iskolában a KIKE által szervezett 
kiállítások mellett a szokásos és ingyenes egész-
ségügyi szűréseken bizonyosodhatnak meg az ér-
deklődők az egészségügyi állapotukról. A gaszt-
ronómia kedvelői sem maradnak hoppon, ugyanis 
több konyha és sütöde kínálja ételeit. A gyerekek-
nek ugráló vár, mini játszótér jelenthet kikapcso-
lódást és színvonalas kézműves kirakódó vásár 
várja a felnőtteket. 
  Mindenkit sok szeretettel várunk a 24. Kistar-
csai Napokon, május 18-19-én!  P.GY.

 

2019. május 11-én, szombaton 9 órától a 
szokott helyeken várják az érdeklődőket. 
Részletes információk a Kis-
tarcsa Szemétszedés/Virá-
gosítás hivatalos Facebook 
oldalon találhatók.

SZEMÉTSZEDÉS 
– VIRÁGOSÍTÁS

Az Ifjúság tér átadásán Juhász István
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Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.  
ÚJ SZOLGÁLTATÁST VEZET BE

2019. évtől házhoz menő rendszerű lomtala-
nítást vezetnek be Kistarcsán is. A közterületek 
rendjének és tisztaságának megőrzése érde-
kében, lakossági igénybejelentés alapján, elő-
re egyeztetett – azaz nem meghirdetett – na-
pokon történik a lomtalanítás. 

KÖRNYEZETVÉDELEM KÖRNYEZETVÉDELEM

A beérkező igények feldolgozása és azok si-keres teljesítése érdekében, 2019-ben négy 
ütemtervben végzi a társaság a települése-

ken feleslegessé vált hulladékok elszállítását. Kis-
tarcsán 2019. július 1-e és augusztus 31-e között 
lesz lehetőség a lomtalanítási igények leadására. A 
településen a lomtalanítás várható időpontja 2019. 
augusztus 1-e és szeptember 30-a közé esik. A ko-
rábbi gyakorlatnak megfelelően a lakosságnak to-
vábbra is lehetősége lesz évente egy alkalommal 
térítésmentesen, maximum 2 m3 hulladék lomta-
lanítási szolgáltatást igénybe venni. A lakosság a 
szolgáltatás igénylését a településükre vonatkozó 
„lomtalanítási igények leadása” időpontjában ad-
hatja le. A házhoz menő lomtalanítás bevezetése 
kapcsán megkerestük a Zöld Híd B.I.G.G. Nkft. 
ügyvezetőjét, Hajnal Zsoltot hogy adjon rövid tá-
jékoztatást az Észak-Kelet-Pest és Nógrád megye 
113 települését érintő új szolgáltatásról.

– Még mielőtt rátérnénk a házhoz menő lomta-
lanítás kérdésére, nézzük meg, hogy jelenleg mi-
lyen feltételek teljesülése mellett végzik 113 tele-
pülés lakossági hulladék beszedését? 
  –  A Zöld Híd B.I.G.G. Nkft., mint fővállalko-
zó 99 önkormányzat területén látja el a hulladék-
szállítást, további 14 településen három alvállal-
kozónk gyűjti a hulladékot: Vác, Balassagyarmat 
és  Szada. 
  Az egyik központunk Kerepes Ökörtelek-völgy-
ben, a másik pedig Nógrádmarcalban található. A 
Zöld Híd B.I.G.G. Nkft.-nél közel 300 fő dolgo-
zik. Feladatunk a vegyes háztartási hulladék, a 
haszonanyagok és a szelektív hulladékok gyűjté-
se. A szelektív gyűjtést a régióban többnyire zsá-
kos formában végezzük a zsákokba PET palackot, 
papírt és egyéb hasznosítható csomagolóanyago-
kat helyezhet el a lakosság, ezenkívül gyűjtjük az 
üveget és a zöldhulladékot is. Az összegyűjtött 
hulladék az előkezelőbe kerül, ahol az újrahasz-
nosítható hulladék kinyerése az elsődleges cél.

– Január elejétől nevezték ki ügyvezetőnek, pár 
hónap alatt mit sikerült elérnie Zöld Híd B.I.G.G. 
Nkft. első embereként?
  –  2019. január 1-jétől egy nagy átállás zajlik a 
régióban, ami a jogszabályok maximális megfele-
lésének irányába fog végbemenni. A telephelyen 

található mechanikai 
és biológiai előkezelőt 
szeretnénk ismét rend-
szerbe állítani (Nógrád-
marcalon is). Ez a folyamat az elmúlt időszakban 
nem működött, most ez a legnagyobb kihívás.
  A szétválogatott másodnyersanyagok különböző 
kezelésen esnek át, elősegítve a későbbi szállítást 
és felhasználást. Láthatjuk, hogy a folyamat végére 
csupán nyersanyag marad, amit az ipar és a mező-
gazdaság is fel tud használni. A hasznosíthatatlan 
maradék hulladékot az európai uniós követelmé-
nyeknek megfelelő szigeteléssel ellátott hulladékle-
rakókban helyezzük el. Itt szeretném megjegyezni, 
hogy Ökörtelek-völgyben a hulladéklerakó szabad 
kapacitása kb. még egy évig elegendő. Dolgozunk 
a bővítésen, most már a tervezés fázisánál tartunk. 
Ha ezt megvalósítjuk, akkor 8-10 évre meg tudjuk 
oldani a hulladék ártalmatlanítását is. 

– Világtendencia, hogy évről-évre nő a hulladék 
mennyisége. Mit tapasztalnak ebben a régióban?
  –  A hulladék mennyisége összességében emel-
kedő tendenciát mutat, amely főleg az agglome-
rációban jelentkezik. A hetente gyűjtött vegyes 
hulladék mennyisége is növekszik, annak ellené-
re, hogy a szelektív gyűjtés bevezetésével aránya-
iban csökkennie kellett volna. Itt is van mit tenni, 
ugyanis a lakosság egy része még nem elég el-
kötelezett a szelektív gyűjtés terén. A régióban a 
szelektív hulladék szennyezettsége 50 % felet-
ti, vagyis több, mint a fele használhatatlan. Ez 
azért nagyon rossz arány, mert a begyűjtés költ-
sége egyre magasabb. Uniós elvárás, hogy minél 
nagyobb arányban forgassuk vissza a begyűjtött 
hulladékot a termelésbe. Itt a cél 2035-re a 10%-
ék lerakási arány elérése a jelenlegi 60-70%-ról, 
tehát ennyi felhasználható hulladéknak kellene 
képződnie. A megvalósításhoz nagyon fontos 
lenne a lakosság együttműködése. 
  A kommunális hulladék feldolgozása is egyelőre 
nagyon rossz hatásfokkal történik Euró-
pában. 2014-es statisztikák szerint 
a kommunális hulladék mind-
össze 44 százalékát komposz-
tálják vagy hasznosítják újra. 
Uniós ajánlás szerint 2030-
ra az újrahasznosítás arányát 
70 százalékra kell emelni.

– Ezen hogyan lehetne változtatni?
  –  A Zöld Híd B.I.G.G. Nkft. is nagy hangsúlyt 
fektet az oktatásra és a nevelésre. Már óvodás és 
kisiskolás korban elkezdjük oktatni a környezet-
tudatos szemléletet. Ez a korosztály játékosan 
tanulja a szelektív hulladékgyűjtést, részt vesz a 
papírgyűjtésben, ők a legaktívabb önkénteseink. 
Az a tapasztalatunk, hogy az a környezettudatos 
gondolkodás, ami a gyerekekre jellemző, az ké-
sőbb kikopik az emberek fejéből. Ezért a kampá-
nyokat mindennapossá kell tenni. Bízunk benne, 
hogy az erre fordított energia egyszer csak meg-
térül. Sajnos azt látjuk, hogy több generációt kell 
oktatni ahhoz, hogy mérhető változás következ-
zen be az emberek tudatában.

– Az elmondottak miatt az új szolgáltatás beve-
zetése – a házhoz menő lomtalanítás – sem fog 
egyik napról a másikra elfogadottá válni! 
  –  Induljunk egy kicsit messzebbről. A lomta-
lanításnál eddig több rendszert alkalmaztunk eb-
ben a régióban és országos szinten is. Sok helyen 
gyűjtőpontos volt, de többnyire az ingatlan elé 
kihelyezett lomok voltak a jellemzőek. A lom-
talanításhoz nagyon sok negatív dolog kapcso-
lódott, a közterület szennyezésétől kiindulva, a 
lomizáson át, egészen a szervezetten gyűjtött sze-

métig. Ezek mind-mind rontották a lakosság köz-
érzetét. Tavaly technikai problémák miatt elmaradt 
a lomtalanítás, ezért ebben a régióban a Zöld Híd 
B.I.G.G. Nkft. most egy teljesen új szisztémával 
próbálkozik, vagyis a házhoz menő lomtalanítás 
mellett döntöttünk. Ezzel a módszerrel minima-
lizálni lehet a közterületek szennyezését és ki le-
het zárni az erőszakos és bűncselekménynek szá-
mító lomizást. Az idősebb korosztálynak is nagy 
segítség az új módszer, mert nem kell nekik cipe-
kedniük. Sokkal tervszerűbben tudjuk lebonyolí-
tani, mert előre be tudjuk regisztrálni a jelentke-
zőket és a lomokat magánterületen tudjuk átvenni. 
A jövőben ezzel az új módszerrel kívánjuk teljesí-
teni ezt a közfeladatot.

– Mi az a minimális mennyiség, amiért a ház-
hoz menő lomtalanításkor kimegy a szolgáltató?
  –  A minimális mennyiséget az ésszerűség dön-
ti el, egyébként 2 m3 hulladék átvétele térítésme-
netes. A regisztrálásnál kiderül, hogy mekkora 
mennyiséget szeretne átadni az ingatlantulajdo-
nos, így ennek megfelelően szervezzük a hely-
színre kiküldendő járművet. A lomtalanításkor 
leadható hulladékok körét pontosan meghatároz-
tuk, ez a szóróanyagokon, az önkormányzatoknál 
kihelyezett tájékoztatókon és a honlapunkon el-
olvasható. Azt a hulladékot, amit nem vehetünk 
át, azt a helyszínen a kollégák jelzik majd az in-
gatlantulajdonosnak. Az át nem vett hulladék 
nagy része leadható a hulladékudvarokban, de 
segítünk abban is, hogy mit hol lehet megsem-
misíteni. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, 
hogy ezzel a módszerrel teljesen visszaszorít-
ható a más településekről áthordott hulladékok 
mennyisége. A régi szisztéma szerint a nyilvá-
nosan meghirdetett lomtalanításkor boldog-bol-
dogtalan vitte a hulladékát, akár több tíz kilomé-
ter távolságból is. Sok önkormányzat nem tudott 
megbirkózni ezzel a problémával.

– Számításaik szerint ez a szigorú keretek közé 
kényszerített begyűjtés megnöveli-e az illegális 
hulladék mennyiségét? 
  –  Azt gondolom, hogy azok az akciók, mint 
például a „TeSzedd!” mozgalom, a minisztériu-
mok által kiírt pályázatok vagy az önkormányza-
tok hatósági intézkedései pont azt a célt szolgálják, 
hogy az illegális hulladék mennyisége csökkenjen. 
Persze itt nagyon fontos lenne a lakosság környe-
zettudatos magatartása is. Reméljük, hogy egyre 
kevesebb olyan esettel találkozunk majd, amikor 

egy építkezés, lakásfelújítás teljes törmelékét il-
legálisan a települések határában helyezi el a vál-
lalkozó vagy a tulajdonos. A jövőben egy építési 
vállalkozó kiválasztásánál legyen fontos szem-
pont, hogy hol helyezi el a sittet, és aki ezt nem 
garantálja, azzal ne kössenek szerződést. 

– A hagyományos lomtalanítás teljesen meg-
szűnik a régióban?
  –  Ezt kiváltandó megnyitottuk a lakossági 
hulladék beszállítási lehetőséget mindkét lera-
kónkba. Ha valaki ezt a lehetőséget is szeretné 
kihasználni, akkor mindenképpen egyeztessen 
az ügyfélszolgálattal, mert előfordulhat, hogy – 
hulladék optimalizálás után – más lerakóba irá-
nyítjuk. Nagyobb mennyiség esetén – térítés el-
lenében – konténeres szállítást is vállalunk.
  Végezetül szeretném az elérhetőségünket is 
megadni:  

Polgár

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

DÁTUM HULLADÉK TÍPUS

18
. 

HÉ
T 1 Sze KOMMUNÁLIS

2 Cs KOMMUNÁLIS ZÖLD - DÉL
3 P KOMMUNÁLIS

19
. H

ÉT

6 H KOMMUNÁLIS
7 K KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - É
8 Sze KOMMUNÁLIS
9 Cs KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - D

10 P KOMMUNÁLIS

20
. H

ÉT

13 H KOMMUNÁLIS
14 K KOMMUNÁLIS ZÖLD - ÉSZAK
15 Sze KOMMUNÁLIS
16 Cs KOMMUNÁLIS ZÖLD - DÉL
17 P KOMMUNÁLIS

21
. H

ÉT

20 H KOMMUNÁLIS
21 K KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - É
22 Sze KOMMUNÁLIS
23 Cs KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - D
24 P KOMMUNÁLIS

22
. H

ÉT

27 H KOMMUNÁLIS
28 K KOMMUNÁLIS ZÖLD - ÉSZAK
29 Sze KOMMUNÁLIS
30 Cs KOMMUNÁLIS ZÖLD - DÉL
31 P KOMMUNÁLIS

KISTARCSA HULLADÉK- 
GYŰJTÉS RENDJE 2019 MÁJUS

ZÖLDHULLADÉK  BEGYŰJTÉSE
Április 1-től a gyűjtési naptárak szerinti idő-
pontban valósul meg. A településeken talál-
ható üzletek pontos címe, a weblap „gyűj-
tési rend” menüpontja alatt található meg. 
(http://www.zoldhid.hu/nkft/Kistarcsa/)
 A zöldhulladék-gyűjtés, a Közszolgáltató 
által rendszeresített, egyedileg jelölt bioló-
giailag lebomló (zöld) zsák alkalmazásával 
történik. A biológiailag lebomló zöldhulla-
dék-gyűjtő zsák alkalmazásán felül, úgyne-
vezett kötegelt elszállítás is biztosított. A kö-
tegelés azt jelenti, hogy az ingatlanhasználó 
által kihelyezett zöldhulladék nem ömleszt-
ve, hanem legalább egy ponton összekötve 
kerül kihelyezésre. Az összekötegelt gallyak, 
ágak átmérője maximum 6 cm, hossza ma-
ximum 100 cm, térfogata 1 m3 lehet. 

ÜGYFÉLKÖR ELLENŐRZÉSE
A Zöld Híd szolgáltatási területén minden 
ingatlanhasználóra kiterjedő, ütemezett 
ellenőrzés zajlik. A hulladékgyűjtés során, 
összehasonlításra kerül a kihelyezett gyűj-
tőedények mérete és darabszáma az ügy-
félnyilvántartásban található adatokkal. Az 
NHKV Zrt. által kiállított számlán feltünte-
tett adatok segítségével, Ön is tud előzetes 
ellenőrizést tartani. Eltérés esetén forduljon 
ügyfélszolgálatainkhoz.

ZÖLD HÍD B.I.G.G. NONPROFIT KFT. 
Levelezési cím: 2100 Gödöllő, Dózsa György 
út 69., 2100 Gödöllő Pf.:75
E-mail: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu 
telefon: 0628/561-200 
fax: 0628/561-201
Személyes ügyfélfogadás: 
Gödöllői Iroda 
(Gödöllő, Dózsa György út 69.)
Nyitva tartás: hétfő 07:00-19:00 és csü-
törtök 08:00-16:00, Ebédidő: 12:00-12:30

HAJNAL ZSOLT ANDRÁS
2003-tól a Fővárosi Közterület Fenntartónál 
töltött el 10 évet. Itt a közterületek tisztán-
tartása és a főváros téli-nyári üzemeltetése 
volt a feladata, de felelt a hulladékgazdálko-
dásért is. Ezután két évig a fővárosi nagybe-
ruházások EU-s projektjeinek zárásában vett 
részt, majd 2015 végén az új hulladéktörvény 

megalkotását követően a Nemzeti Hul-
ladékgazdálkodási Koordináló és 

Vagyonkezelő Zrt. központjába 
került, mint szakmai vezető, 

majd 2018 év végén kérték 
fel a Zöld Híd B.I.G.G. Nkft. 
vezetésére. 

Ökörtelekvölgyben katonás  
rendben várakoznak a gépjárművek 

TeSzedd! mozgalomban  
munkatársaink is részt vettek 

Bővítés után újabb 8-10 évre elegendő 
tárolóhely lesz Ökörtelek-völgyben
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A Most én olvasok!-sorozat legújabb részé-
ben a három tesó, Miklós, Kamilla és a kis 
Tomsi a dédnagymamánál tölti a délutánt. 

Régi, fekete-fehér képeket nézegetnek a Mamóról, 
a Mamó pedig történeteket mesél nekik azokból az 
időkből, amikor még fiatal lány volt, és iskolába járt. 
De amikor Tomsi unalmában bekapcsolja a porszí-
vót, egészen váratlan dolog történik... Mit rejtenek 
a régi fényképek, és vajon hová visz az átszívó por-
szívó? Tarts a három tesóval Szabó Borbála: Az 
átszívó porszívó című könyvében, és megtudod!
  A Pagony Kiadó legújabb sorozatába, az Abszo-
lút Könyvekbe olyan 9-12 éveseknek szóló, olvas-
mányos és izgalmas könyveket válogattak, ame-
lyek lendületesek, színvonalasak, maiak. Könnyű 
őket olvasni, mégsem felszínesek, abszolút nem 
megterhelőek, de mégis elgondolkodtatók. Ilyen 
Wéber Anikó: Cseresznyeliget titka című köny-
ve is. Kitti sokat van egyedül, és sokszor unatko-
zik: egy igazi kalandra vágyik! Folyton története-
ket talál ki, álmodozik, de hiába: az osztálytársai 
közül senki sem értékeli a fantáziáját, és ő gyak-
ran magára marad. Míg a többiek a lovastáborban 
vagy a tengerparton szelfiznek, ő a nagynénjénél, 
a világ legunalmasabb helyén, Cseresznyeligeten 
nyaral. De Kitti még Cseresznyeligetből is képes 
egy izgalmakkal teli mesevilágot teremteni - és 
a szomszéd gyerekekkel hirtelen egy igazi nyo-

mozás kellős közepén találják magukat. Ráadá-
sul közben talál magának egy legjobb barátnőt is.
  Az élet döntések sora, s mindenki maga dönti el, 
hogy az álmait vagy a kiszámítható biztonságot vá-
lasztja-e. D. Tóth Kriszta regényének főhőse, Bora 
is meghozza a maga döntéseit, amelyek aztán nem 
csak az ő sorsát, hanem szeretteinek életét is alapja-
iban határozzák meg. A Jöttem, hadd lássalak lap-
jain nemcsak egy korszak elevenedik meg a maga 
teljességében, hanem a kollektív és átélhető embe-
ri érzések is: a szerelem, a fájdalom, a gondosko-
dás. A kötet egy ember sorsának regénye. Ott kerül 
bele a csoda, hogy általa mindannyian a saját sor-
sunkra ismerhetünk rá. A könyv történetét a szer-
ző édesanyjának élete inspirálta, s ezáltal hihetet-
lenül személyes vallomás és búcsú is egyben.
  A tavasz és a nyár a zöldségtermesztés, a kony-
hakerti termelés időszaka, ilyenkor szinte minden 
kertben találni haszonnövényeket. A legáltaláno-
sabb gyakorlat, hogy a kiszemelt helyet felássuk, 
esetleg trágyázzuk, és indulhat is a vetés. Van azon-
ban egy sok előnnyel rendelkező módszer, az emelt 
ágyások használata. Otmar Diez: Így is lehet ker-
tészkedni! című könyve mindazoknak segítséget 
nyújt, akik szívesen kertészkednek, de kevés idő-
vel rendelkeznek. Vágjunk bele, és termesszünk 
egészséges zöldségeket a kertünkben! Az emelt 
ágyások segítségével kevesebb idő alatt, kis he-
lyen, hatékonyan alakíthatunk ki zöldségeskertet.
  Ha ajánlónk felkeltette érdeklődését, látogas-
son el hozzánk! Fedezze fel a Városi Könyvtár 
áprilisban vásárolt új könyveit!  

Német Tímea, könyvtáros

KÖNYVSAROK
Amikor tanácstalan az ember, hogy mit is ol-
vasson, egy könyvajánló sokat segíthet a 
döntésben. A Városi Könyvtár újdonságai kö-
zül néhány talán megkönnyíti a választást.

KULTÚRA

„TÉGEDVÁR”
NAPKÖZIS TÁBOR

Június 24. – június 28.

 A kistarcsai Alapszolgáltatási Központ
Család és Gyermekjóléti Szolgálata  
meghirdeti nyári napközis táborát  

9-12 év közötti gyermekek számára.

A TÁBORBAN VALÓ  
RÉSZVÉTEL INGYENES!

(étkezési hozzájárulást kérünk)
A tábor befogadóképessége 12 gyermek.

JELENTKEZZ MINÉL ELŐBB,  
A HATÁRIDŐ JÚNIUS 7.!

A programokról részletesebben  
a facebook oldalunkon: alapszolg2143 
vagy személyesen az Alapszolgáltatási 

Központban (Kistarcsa, Batthyány u.2/A) 
tájékozódhatnak.

A KISTARCSAI  Kul-
turális Egyesület eb-
ben  az  évben  is  kiír-
ja az Aranykavics Díj 
pályázatot, melyre az 
idén érettségiző, Kis-
tarcsán lakó vagy Kis-
tarcsán tanult diákok 
pályázhatnak.
  A  pályázatokat 
elektronikus úton kell 
benyújtani. Beadási ha-

táridő: 2019. május 20. 24 óra.
  A részletes kiírás a www.kike.hu honlapon ol-
vasható.
  Bővebb információ: kike@kike.hu, 28/470-
926 (Kereszti Ferenc). 

Kistarcsai Kulturális Egyesület

ARANYKAVICS

A Kistarcsai Kulturális Egyesület idén is állít 
születéspadot.
 A Kistarcsa Város Önkormányzatával kö-
zösen megvalósítandó ünnepségen ezúttal a 
2001-ben született kistarcsai fiatalokat, azaz az 
idei 18 éveseket köszöntjük 2019. május 12-én.
 Amennyiben ünnepeltként szívesen részt 
vesz ezen a programon, előzetesen regiszt-
rálnia kell. Jelentkezés legkésőbb május 6-án, 
hétfőn este 7 óráig a 28/470-926-os telefon-
számon, vagy a kike@kike.hu e-mail címen 
(Kereszti Ferenc).
 Amit meg kell adni: postai cím, telefonszám, 
e-mail cím.
 A regisztrálás személyesen intézendő, csa-
ládtag, rokon, ismerős ajánlását nem fogad-
juk el. Kistarcsai Kulturális Egyesület

18 ÉVESEK  
KÖSZÖNTÉSE

xxx

HÍREK

A Kistarcsai Híradó februári számának 8-ik 
oldalán a „VIII. Böllérfesztivál” című tudósí-
tásban a résztvevő csapatok felsorolásából 
kimaradt a Jobbik csapata.
 A mondat helyesen: „A helyiek közül ismét 
megmérették magukat a Kistarcsai Mulatós 
Barátok, a Polgármesteri Hivatal, a helyi Fi-
desz, a Pannónia Néptáncegyüttes és a Job-
bik csapatai.”
 A hibáért elnézést kérünk! (szerk.)

 Az óvodába beíratható az a kistarcsai gyer-
mek, aki 2019. augusztus 31-ig betölti a 3. 
életévét. Azok a szülők, akiknek gyermeke 
2019. augusztus 31. után tölti be a 3. élet-
évét, óvodai felvételi szándékukat jelezhetik 
az intézményben és az óvodai felvételükről 
a 2019/2020. nevelési évben a jogszabály-
ban megfogalmazott, a folyamatos felvétel-
re vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt 
az óvoda vezetője.
  Az a gyermek, aki 2019. augusztus 31-ig 
3. életévét betölti, a 2019/2020. nevelési év-
ben napi négy órát köteles óvodai nevelés-
ben részt venni. A jegyző az óvodai beiratko-
zás kezdő napjáig benyújtott szülői kérelemre 
az óvodavezető, valamint a védőnő egyetér-
tésével az ötödik életév betöltéséig felmen-
tést adhat a kötelező óvodai nevelésben való 
részvétel alól. Felmentési kérelem nyomtat-
ványt a Kistarcsai Gesztenyés Óvodában és 
a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal portáján 
lehet beszerezni.
 Az a szülő, akinek gyermeke 2019. augusz-
tus 31-ig betölti a 3. életévet és nem íratja be 

az óvodába gyermekét az szabálysértést kö-
vet el és a szabálysértésekről, a szabálysér-
tési eljárásról és szabálysértési nyilvántartá-
si rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 247. § (1) 
bekezdés a) pontja alapján szabálysértési bír-
sággal sújtható.
 A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda integráltan 
nevelő intézmény, felvételi körzete Kistarcsa 
Város település.
 Az óvodai felvételről az óvoda vezetője 
dönt, legkésőbb 2019. június 7-ig.
 A döntéssel szemben fellebbezni a kéz-
hezvételtől számított 15 napon belül Kistar-
csa Város Önkormányzat Jegyzőjéhez lehet.

A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES:
 •  A gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 •  oltási könyve, 
 •  a szülő (gondviselő) személyazonosító iga-

zolványa, valamint lakcímet igazoló ható-
sági igazolványa,

 •  gyermek nevére kiállított személyi azo-
nosító és lakcímet igazoló hatósági iga-
zolvány. Kistarcsa Város Önkormányzata

HELYREIGAZÍTÁS

TISZTELT SZÜLŐK!

TÖBB évtizedes kihagyást követően a Kistarcsai 
Kulturális Egyesület szervezésében idén is meg-
ünnepeljük a Hősök Napját. Május 26-án, vasár-
nap délután 5 órakor emlékezünk meg a fegyve-
res harcokban hőssé lett kistarcsaiakról.
  Kérjük, hogy az emlékmű táblájára név sze-
rint felkerült, valamint az utóbbi időben kiderí-
tett nevű hősök leszármazottai egy szál vagy cso-
kor virággal fejezzék ki tiszteletüket! 
  Kérjük továbbá, hogy aki tud, hozzon magá-
val nemzetiszínű zászlót!
  A Hősök terén sorra kerülő műsort követően 
mindenki elhelyezheti mécsesét, gyertyáját az 
emlékmű talapzatán.

Kistarcsai Kulturális Egyesület

  

a Kistarcsai Gesztenyés Óvodába a 2019/2020. 
nevelési évre az ÓVODAI BEIRATKOZÁS
2019. MÁJUS 6–9. KÖZÖTT, 
8.00-17.00 ÓRÁIG  LESZ  
a Kistarcsai Gesztenyés Óvodában (2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1.)

HŐSÖK NAPJA
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HITÉLET

SIKERT SIKERRE  
HALMOZ egy Kis-
tarcsai kiscsillag   

VÁRAY DOMONKOS KÉT 
ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰ 
VERSENYT IS MEGNYERT  
A KIKE januári rendezvényén, a Kistarcsai 
kiscsillagok-ban hallhattuk először Váray 
Domonkosnak a Simándy József Általános 
Iskola első osztályos tanulójának, (aki a gö-
döllői  Chopin Zeneiskola hangszeres előké-
szítős növendéke) zongorajátékát.
 A hétéves kis zongorista az azóta eltelt 
időszakban eseményekben gazdag hóna-
pokat tudhat maga mögött. 
 A Zeneakadémia színpadán improvizációs 
bemutatón vehetett részt Oláh Dezső Prima 
Junior díjas dzsessz-zongorista meghívásá-
ra. Egerben a határainkon is átívelő „Zene-
varázslat” négykezes zongoraverseny Arany 
Nívódíját vehette át tanárával, Telek Zsuzsá-
val. Biatorbágyon, az V. Papp Lajos Zongo-
raversenyen, korosztályában I. díjat nyert, 
különdíjként pedig meghívást kapott egy, 
a Magyar Rádió Márványtermébe szerve-
zett koncertre.  A felvétel május 5-én, anyák 
napján, 11 órakor kerül adásba a Bartók Rá-
dióban, ahol Papp Lajos Burlesca-ja mellett 
az egyik saját kompozícióját is bemutatja.
Domonkos a klasszikus zenélés mellett szí-
vesen improvizál, három éves korától folya-
matosan komponál, s legnagyobb örömére 
muzsikus szüleivel gyakran nyílik lehető-
sége hangverseny-látogatásra. Hobbija a 
legózás, a természetjárás és az olvasás, s 
hogy kondícióját és koncentrációs képes-
ségét tovább erősítse, beiratkozott Hegyes 
Imre taekwondo-mester csoportjába is.
 Reméljük, hogy egyre több örömet sze-
rez Kistarcsának az ifjú művész. Természete-
sen a gratuláció kijár a szülőknek és a nagy-
szülőknek is, akik nem kis áldozatot hoznak 
azért, hogy a kisfiú tehetségét kibontakoz-
tassák.
 További szép sikereket kívánunk Domon-
kosnak!

TE BENNEM, ÉN BENNED
Amikor Jé-

zus az utolsó vacsorán értünk imádko-
zik, ezt mondja: Amint te, Atyám, ben-
nem vagy és én tebenned, úgy legyenek 
egy ők is mibennünk, és így elhiggye a vi-
lág, hogy te küldtél engem (Jn 17,21). 

KATOLIKUS EGYHÁZ

A gonosz azonban elhitette az emberekkel, hogy ez az egység nem létezik, hogy ezt 
ki kell érdemelni, ezért meg kell dolgozni, 

jónak kell lenni érte. Annak ellenére, hogy Jézus 
megtestesült, meghalt és feltámadt és a Szentlé-
lek által szívünkben van, el tudta hitetni velünk, 
hogy Isten távol van, szeretete nem ajándék, ha-
nem ki kell érdemelni. 
  Egy 4. századi író Cassianus írt a nyolc fő-
bűnről és annak gyógyszereiről. Megdöbbentő-
en józan, amit ezekről a főbűnökről, bűnforrá-
sokról, terhekről vagy más szóval kényszerekről 
ír. A terjedelmi korlátok miatt a hatodikat emel-
ném ki és ez pedig az akédia, a csömör, a közöny, 
a kedvetlenség, a lanyhaság. Ezeknek a kénysze-
reknek az a célja, hogy teljesen tönkretegyék az 
embert. 
  Ezt írja: „Ha az akédia démona egyszer a bol-
dogtalan lélekben szállást nyer, akkor ellenérzése 
lesz a hely iránt, ami az ő szokásos élettere. Arra 
indítja, hogy a hozzá közelálló, vagy a távol élő 
embereket megvesse. Társaságukban úgy érzi, 
hogy képtelen lelki gyümölcsöket teremni. A tá-
vollévőket dicséri, ezek itt lélektelenek, elvisel-
hetetlenek, azok pedig igazi lelki kapcsolatban 
élnek, sőt úgy érzi, hogy kockáztatja az üdvössé-
gét, ha itt marad, vagy nem változtatja meg élet-
helyzetét. Így lelkileg nyugtalan lesz és kedvet-
len. Nincs más gyógyszer, mint valakit gyorsan 
meglátogatni, minél messzebbre menni, vagy al-
vásba menekülni.”
  Ez a szó, hogy új, szinte démoni erővel va-
rázsolja el korunk gyermekeit. Amire ezt rára-
gasztjuk, ott dolgozni kezd az akédia. Eléri, hogy 

úgy érezze az ember: ez már idejétmúlt, ez a ko-
csi már rossz, ez a tv már kevés, nekem nagyobb 
kell, több kell… Állandó kényszer, ami rabságba 
visz. Az akédia ellenérzés mindennel szemben, 
ami van, és menekülés abba, ami nincs. Szörnyű 
kényszer. Félelem önmagunktól és a csendtől. Ál-
landóan történnie kell valaminek. Nem ez az oka, 
hogy nem merünk csendben imádkozni? Félünk, 
hogy szembesülünk azzal, mennyire üresek va-
gyunk, mennyi bennünk a szétszórtság, az utálat, 
a düh, a megvetés, az ellenérzés vagy a félelem. 
  Mit ajánl gyógyszernek Cassianus? „Kitartás-
sal és harccal kell kihordani a konfliktusokat. Nem 
szabad megszökni belőlük. Nem kell elhagyni az 
egyházat, ha nem váltja valóra, amit elvárnánk tőle. 
Nem kell kétségbe esni, ha nem valósult meg az, 
amit magunkról megálmodtunk. Hogy milyen 
jó keresztény apa, anya, szülő, munkaerő leszek. 
Nem szabad elmenekülni ebből a helyzetből, ha-
nem ki kell tartani az imádságban, a munkában 
és türelemmel kell hordozni Jézus édes igáját!”
  Ha megtűrjük magunkba az akédiát, akkor el-
veszítjük az Isten jelenléte fölötti örömöt. Ha a 
gonosz szét tudja rombolni a „te bennem, én ben-
ned egységét”, és rávesz arra, hogy csak a ténye-
ket lássuk, azt, amit tapasztalunk, akkor elveszít-
jük az örömöt. Ez az első jel, amikor az akédia 
elkezd működni bennünk. Fel kell ismernünk a 
hibás beállítódásunkat. Azt a tévedésünket, hogy 
mindig mások a hibásak. 
  Mára, annyira elterjedt az akédia, a csömör, 
hogy ezt tartjuk normális állapotnak. Teljesen 
megszoktuk, hogy panaszkodunk, sóhajtozunk, 
kesergünk az Isten léte és szeretete fölötti öröm 
helyett. Természetesnek gondoljuk az állandó ön-
sajnálatot, önbíráskodást, panaszkodást. Az öröm 
hiánya, a hitre való képtelenség miatt pedig re-
ménytelennek látjuk a jövőt. 
  A gyógyulás útja a céltudatos élet lehet. Az 
éberség a gondok között. Harcolni kell! Amelyik 
nap nem növekedtünk lelkileg, az a nap elveszett. 

Lauer Tamás diakónus

N e legyünk a halott Krisztus sírjának a 
mai őrizői!  Jézust ne a múltban keres-
sük. Ne a szüleink fehér falú templomá-

ban! Ne a hajdani hangulatokban! Jézus ma is él! 
Feltámadása után is ugyanaz, mint a feltámadása 
előtt. Élete ma is erőforrás, nemcsak emlék. Töb-
bet ad, mint példát: erőt, reménységet. Sőt, sze-
mélyes kapcsolatba lehet kerülni vele.
  Ezt akkor tapasztaltam meg, amikor megszaba-
dított a bűn hatalmából. Aki a földi testben meg-
látta és megbánta a bűneit, az a mennyei testben 
meg fogja látni az üdvösségét. 
  Tudom, a feltámadást nem lehet megérteni, de 
a Feltámadottal lehet találkozni! A feltámadásnál 
senki nem volt jelen, a Feltámadott, mindig velünk 
van. Ha viszont Jézus onnan visszajött, akkor Ő 
valóban az, akinek mondta magát, és akkor igaz 
mindaz, amit hitről, feltámadásról, utolsó ítélet-
ről, örök életről tanított!
  Az Apostoli Hitvallás kihangsúlyozza: „hi-
szem a test feltámadását”. Éppen azt fejezi ki 
ezzel, hogy az örök életben is megmarad a sze-
mélyiség és az egyéniség. Mi is az apostoli hit-
vallással összhangban a test feltámadását hirdet-
jük. Igaz, nem földi, hanem mennyei testét! Mi 
támadunk fel, bár nem por testben, hanem Jézus 
mennyei testéhez hasonlóban!  És pontosan úgy, 
ahogyan Jézusnál is azonos volt, aki meghalt, az-
zal, aki feltámadt! Csak a testének az anyaga volt 
más: a mulandóságban por, az örökkévalóságban 
pedig valami mennyei valóság. Ezt mi még szin-
te elképzelni sem tudjuk. Ebben kell Isten ítélő-
széke elé állnunk. Sokan legyintenek erre: „Nem 
tudjuk, majd meglátjuk!” 

JÉZUS MONDTA:  
„én élek, és ti is élni 
fogtok!” János 14,19

Jézus él, nem 
maradt a temetőben. Ezért nem olvasunk 
arról a Bibliában, hogy a tanítványok pün-
kösd után időnként elmentek volna Jé-
zus sírjához. Pál sem zarándokolt oda el 
megtérése után. Húsvét előtt mentek ki 
a tanítványok és az asszonyok a sírhoz, 
amíg nem találkoztak az élő Krisztussal. 

REFORMÁTUS EGYHÁZ   Az lesz a legmegrendítőbb, amikor valaki fel-
támad mennyei testben, és az Isten ítélőszéke előtt 
állva tudja meg, hogy elrontotta az életét.
  Mit hiszek a saját feltámadásomról? Hiszem, 
hogy egyszer vissza fog jönni értem is, amint 
megígérte. Ez reménységgel tölt el: nem kell fél-
nem a világ végétől. Nem a világnak lesz vége, 
csak a mulandóságnak. Amikor Krisztus visz-
szajön, az övéi számára a legcsodálatosabb élet 
kezdődik el. Semmit sem tudnak a feltámadott 
Krisztus titkából, akik a világvégével ijesztget-
nek. A végnek is ő az ura. Ahogy a halálom per-
cében is ő jön majd értem, a világ végén sem tör-
ténik majd más, eljön, és összegyűjti az övéit.
  Ahogyan Jézus nem maradt a temetőben, úgy 
a halottaink sem maradnak a halál hatalmában, 
ha hitben haltak meg. Bár az ő életük itt a földön 
végleg véget ért. Jó rájuk gondolni, és példájukat 
követni, ha lehet. De el kell egyszer engedni őket. 
Szabad megsiratni és megköszönni őket Istennek. 
Hálát adni, hogy velünk voltak. Nagyon tévednek, 
akik azzal vigasztalnak, hogy el kell felejteni őket. 
Hogyan lehetne, hogyan szabad elfelejteni a sze-
retetben együtt töltött esztendőket? Akiket Isten 
Szentlelke megvigasztal, azok emlékezni tudnak 
az együtt töltött szép napokra a feltámadás bizo-
nyosságával és lelkük békességével.
  A feltámadt Jézus egyrészt segít szentebben 
élni, és megvalósítani tanítását a hétköznapok-
ban is.
  Másrészt képessé tesz arra, hogy másokat hoz-
zá térítsünk.  A legtöbb keresztyénnek nem az a 
baja, hogy nem hívogat, hanem mindig ugyan-
azokat szólítják meg, akik már megkeményítet-
ték a szívüket. Másokkal pedig egyáltalán nem 
törődnek. Ne mindig ugyanazokat hívjuk! 
  Éppen a misszióban tapasztaljuk meg, amit Jé-
zus ígért: „tiveletek vagyok minden napon”, te-
hát előttünk jár, megáldja a szavunkat, így hall-
gatnak majd arra a ma még idegenek is.  
  Szeretettel hívom  a gyászolók órájára a gyá-
szoló Testvéreket szerdánként 18.15-kor. A beszél-
getésen nem a sebeket szeretnénk feltépni, hanem 
vigasztalni a jelenlévőket. Mindenkit szeretettel 
várunk!  Riskó János református lelkész

MÁJUS
 05. 11. Élő Rózsafüzér Zarándoklat Buda-
pest körül.
05. 18. Nagymarosi Ifjúsági Találkozó.
05. 26. Elsőáldozás templomunkban.
Májusi litániák az esti szentmisék előtt.  

JÚNIUS
06. 15.szombat: évzáró a plébánián. 
06. 16. vasárnap: 9 órakor Te Deum 
a kistarcsai templomban. 
06. 29. szombat, 
Váci Egyházmegyei Találkozó.
 
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

1+1% felajánlás Kérjük, támogassa 
a Magyar Katolikus Egyház szolgálatát 
adója egyházi 1%-ával! 
Egyházunk technikai száma: 0011. 
A másik 1%-kal kérjük, támogassa egyház-
községi alapítványunkat: 
Kistarcsai-Nagytarcsai Római Katolikus 
Egyházközségért Alapítvány 
Adószáma: 18270284–1–13.

KATOLIKUS HÍREK

Kedves Szülők! 
Újból lehet jelentkezni a Simándy József  
Általános Iskola Művészeti Iskolája által szer-
vezett Zeneoviba a 2019/2020 -as tanévre. 
Jelentkezési határidő: 2019. május 31-ig. 
Várjuk azoknak a jelentkezését, akiknek a 
gyermeke 2019. szeptember 1-ig betölti a 
6. életévét és szeretné, ha megismerkedne  
a zene csodálatos világával. 
Bővebb információ és jelentkezési lap kérhe-
tő a: zeneiskola@simandy.sulinet.hu e-mail 
címen, vagy személyesen 12–16 óra között 
Kistarcsán, Ifjúság tér 3. szám  alatt található 
Zeneiskolai titkárságon, valamint az oviban.

ZENEÓVODA 
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SPORT SPORT

A cikk után meg-
mozdult  Kis-
tarcsa,  Tün-

de támogatókra talált.  
A polgármester, Solymo-
si Sándor sportember-
ként nagy örömmel fo-
gadta a jó hírt, és anyagi 
támogatással segítette 
Tünde felkészülését a 
2019-es diákolimpiára. 
A nyári alapozás idősza-
kában, az újonnan épült 
sportközpontban napi 
rendszerességgel edzési 
lehetőséget kapott Kis-
tarcsa büszkesége, amit 
az iskola igazgatója Ju-
tasi Varró Diána is tá-
mogatott.
  Természetesen a két 

edző magas szintű szakmai munkája is feltétlenül 
szükséges volt az országos szintű verseny meg-
nyeréséhez. Ezért köszönet még a fentieken kí-
vül, Vörös György mesteredzőnek, örökös ma-
gyar bajnoknak és Kiss László senior magyar 
bajnoknak egész éves edzői munkásságáért. Kö-
szönet illeti Staicu Simona-t a Simándy József 
Általános Iskola testnevelő tanárát, maratonistát, 
olimpikont, aki a női sportolói életút mintájá-
nak és szemléletének átadásával segítette Ta-
kács Tünde fejlődését. 
  Tünde 2019-ben is, a Honvéd Zrínyi SE ver-
senyzőjeként vereség nélkül menetelt végig a tol-

Takács Tünde a 2019-es 
diákolimpián ismét  
ELSŐ SZERETNE LENNI
2018-ban, már olvashattak ol-
vasóink Takács Tünde Kistar-
csai tanulóról, aki tollaslabda 
sportágban nyert diákolimpiát.

laslabda elit "A" mezőnyében és felkerült a dobo-
gó legfelső fokára, úgy, hogy a Simándy József 
Általános Iskola nem sportiskola, hanem általá-
nos és alapfokú művészeti iskola. Ennek ellené-
re, a kistarcsai iskola Tünde eredményével a fen-
ti  összefogással maga mögé szorította az ország 
híres sportiskoláit, tollaslabda centrumait. Ez is 
bizonyítja, hogy az összefogás, a szeretet, vala-
mint a tehetség és a kitartó szorgalom mindenre 
képes.
  Tünde nemcsak kiváló sportoló, hanem kitűnő 
tanuló is. Magas pontszámú gimnáziumi felvéte-
lit írt matematikából és magyar nyelvből is, így 
szeptembertől a Budapesti Kölcsei Ferenc Gim-
názium élsportolói osztályában folytatja majd ta-
nulmányait, amely tavaly is elnyerte az ország leg-
jobb sportiskolája címet. 

Hirdetés

XII. Tradiconális  
Hapkido  
Szeminárium 

A Kistarcsa Városi Sportcsarnokban 2019. 03. 
31-én a Sentinel SE szervezésében több ge-
neráció, négy egyesület vezető edzője és ta-
nítványai próbálhatták ki a koreai Hapkido 
mozgásanyagát.
 A 4 órás szemináriumon esések, kéz és láb 
technikák, szabadulás technikák, támadó, vé-
dekező és fegyveres kés technikák voltak. 

A PROGRAMOT IRÁNYÍTOTTA:
Kopasz Attila 5. Dan KHF Hapkido
Hegyes Imre 2. Dan KHF Hapkido                    
Kispál László 2. Dan KHF Hapkido

Mit jelent a Hapkido? Az irányított erő útja. 
Mi is az a Hapkido?
A Hapkido egy ízületi csavarásokon és dobáso-
kon alapuló koreai harcművészet, mindazon 
által előszeretettel alkalmaz kéz és láb tech-
nikákat. Ez még kiegészül fegyveres techni-
kákkal. Ebből is látszik, hogy milyen komplett 
önvédelmi rendszer. 
 Nőknek, gyerekeknek, férfiaknak egyaránt 
kiváló választás, hogy megtanulják, hogyan
védjék meg magukat veszélyhelyzetben, ön-
bizalmat ad minden helyzetben.
 Hapkido és Taekwondo edzéseket ingye-
nesen ki lehet próbálni a Simándy Általános 
Iskola tornatermében!
Hapkido edzések: Csütörtökön 19.00-20.00, 
szombaton: 9.45-11.00 gyerek-felnőtt
Taekwondo edzések: hétfőn és szerdán 
18.20-19.20 gyerek, 19.20-20.30 felnőtt

Info:www.sentinelse.hu  
Érdeklődni Hegyes Imre Mesternél lehet!
Telefon: 06-20/551-0919

Nagy szeretettel  
és magyaros ízekkel  

várjuk önöket  
Kistarcsán a Szekeres 

 piacon megújult, 
vidám, családias  
személyzettel :)

Kiscsillag 
Étkezde
Szekeres Piac, Kistarcsa
Szabadság út 56/J
Tel.: 06-70/280-80-70

NAPI MENÜ 990 Ft-tól 

GYEREKEKNEK:
 •   babás foglalkozások
 •   iskola előkészítő  

nagycsoportosoknak
 •   szülinapi zsúr

FELNŐTTEKNEK:
 •   gerincjóga
 •   senior-torna (60+)
 •   kézműves workshop-ok
 •   masszázsterápia

PROGRAMOK A KÖZELEDBEN

Cím: KEREPES, az Aldi 
 és a Mol kút közötti 

 üzletsoron

Info: www.elmenykucko.hu és a facebook oldalunkon
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…nem is gondolnánk, hogy a hétköznapjainkat megkeserítő rossz  
szokásaink és testi fájdalmaink mögött egy, a múltban gyökerező 

negatív tapasztalás, rossz beidegződés áll. Ha megkeressük,  
tudatosítjuk és megszüntetjük a probléma gyökerét a múltban,  

akkor a jelenlegi probléma is tovaszáll.

- feszültség,
- idegesség,
- stressz,
- fáradékonyság-alvászavar,
- evészavarok-túlsúly,
- depresszió,
- félelmek-fóbiák leküzdés

- kényszeres szokások,
- önismeret, önbizalomhiány,
- agresszió kezelés,
- munkahelyi és párkapcsolati nehézségek,
- elengedés, gyász,
- tanulási nehézségek,
- diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia

LELKI UTAZÁSOK

Facebook: Lelki utazások • www.lelkiutazasok.webnode.hu

Nap 19 Kft.
Nyitva

Hétfő-Csütörtök 7-17
Péntek 7-16 • Szombat 7-12

Felújításhoz, építkezéshez:
Szigetelőanyagok: Homlokzati szigetelés

Üveg- és Kőzetgyapot, Vízszigetelés
Gipszkarton, -Profilok, -Kiegészítők
Glettelőanyagok, Vékonyvakolatok

Külső vakolatok, színezők
Festékek, Lazúrok, Zománcok, Tetőfóliák

2144 Kerepes, Szabadság u. 105.
06-28/490-613 • 06-30/991-3027

www.nap19.hu • nap19kft@gmail.com

KLÍMA KARBANTARTÁS,  
SZERELÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS

TELEFON: 
06-70-603-7830,  
06-70-623-5168

BEMUTATÓTEREM:  
2143 Kistarcsa,  

Szabadság út 2.

Daikin, Mitsubishi, Panasonic, Gree, 
Midea, LG, 
Syen, MDV

A KistarcsaKlimánál 
elkötelezett, hivatalos 

szerelőcsapat, 
és megbízható márkák 
széles választéka várja!

Lakossági 
PB gáz és  

Targonca gáz

házhozrendeLésre!

Próbáljon ki minket,  
garantáltan nem csalódik!

rendelésfelvétel: 
06-20/382-32-68

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.

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

LÁJKOLJÁK AZ OLDALT  
ÉS OSSZÁK MEG 
ISMERŐSE- 
IKKEL!

Már a Facebookon 
is elérhető 
a KISTARCSAI 
HÍRADÓ

Hirdetés

A ki minőségi pofont akar, nyugodtan jöjjön 
Magyarországra – jegyezte meg egykor a 
csak rá jellemző csibészséggel Papp Lász-

ló, aki idén lenne kilencvenhárom éves. Az egy-
kori háromszoros olimpiai bajnok magyar boksz-
legendára, s korábbi egyik legnevesebb lengyel 
ellenfelére, az 1956-os melbourni olimpián vele 
elődöntőt vívó Zbigniew Pietrzykowski-ra em-
lékeztek igen emelkedett légkörben 2019. márci-
us 23-án magyar illetve másik hat nemzet bok-
szolói a Kistarcsán rendezett In memoriam Papp 
László vs Zbigniew Pietrzykowski elnevezésű és 
a Feja Box Promotion által jegyzett amatőr illet-
ve profi bokszgálán. 
 Feja Tibor és csapata nagy munkát fektetett a 
szervezésbe és hatalmas öröm volt, hogy sikerült 
vendégül látni a lengyel nemzeti hősnek számító 
bokszfenomén, a többszörös olimpiai érmes és 
négyszeres Európa-bajnok Zbigniew Pietrzykowski 
lányait, Dorothát és Jolantát, akik nagy megha-
tottsággal meséltek a gála másik díszvendégének, 
ifj. Papp Lászlónak legendás édesapjuk és Papp 
László közötti példátlan tiszteletről, s arról, hogy 
a való életben milyen jámbor apák és nagyszülők 
voltak a ring egykori hatalmas harcosai. 
  A hivatalosan szombatra eső Lengyel – Ma-
gyar barátság napján, Marcin Bobiński, a Len-
gyel Nagykövetség Sajtóattaséja arról mesélt, 
mennyire univerzális nyelv a sport és micsoda 
kitűnő lehetőség a két nemzet közötti szoros ba-

rátság további elmélyí-
tésére. Sárfalvi Péter, 
az EMMI Sportért fe-

lelős helyettes államtitkára korábbi sportélmé-
nyeiből is merítve azt emelte ki, hogy a mai kor 
sportvezetőinek fontos feladata, hogy az egyko-
ri nagyok emlékét segítsenek megőrizni, így Er-
dei Zsolttal, a MÖSZ elnökével együtt örömmel 
fogadták Feja Tibor kezdeményezését, hogy lét-
rejöhetett ez az múlt ikonjai előtt tisztelgő és a je-
lenkor legjobbjait ünneplő bokszgála. 
 Habsburg György, a Magyar Olimpiai Bizott-
ság nagyköveteként a sport integrációs erejéről be-
szélt és örömmel nyújtott át elismerést egy olyan 
boksz szakembernek, Flóris Lászlónak, aki hosz-
szú évek óta számos, nevelő otthonokban élő gyer-
meket emel be áldozatos munkájával a hazai ököl-
vívás világába. 
  A gála résztvevőit és a közönséget a rendez-
vény házigazdája Juhász István alpolgármester 
köszöntötte. A megnyitó ünnepség után, a Kis-
tarcsa Városi Sportcsarnokban a televíziókból jól 
ismert profi bokszgálák díszletei, vibráló fényei 
és látványos zenei effektjei fogadták a közönsé-
get. A teltház és nagyjából négyszáz néző előtt 
kibontakozó gálán a program nem okozott csa-
lódást. A profi mérkőzéseket az Osztrák-Magyar 
amatőr válogatottak párharcai váltották. 

SPORT

Idén lenne  
93 éves  
PAPP LÁSZLÓ 

A Feja Boksz Gála a Kistar-
csa Városi Sportközpont-
ban méltó módon tisztel-
gett az egykori ikon előtt. 

  Komoly személyes szurkolótáborral érkezett 
néhány ifjú és nevesebb profi öklöző, így példá-
ul hatalmas ováció kísérte Tóth László mérkőzé-
sét, aki a szerb Daniel Arandjelovicot győzte le 
pontozással 6 menetben. Az Európa-bajnok Kra-
mer Péter, Bába Richárddal csapott össze 6 me-
netben, mely Péter pontozásos győzelmével zá-
rult. A nehézsúlyú egykori amatőr válogatott 
versenyző Kálmán Attila már a mérkőzés előtt je-
lezte, hogy makulátlan profi mérlegét Papp Lász-
ló előtti tisztelgés okán egy újabb K.O. győzelem-
mel szeretné bővíteni, s picit csalódott volt, hogy 
bár idő előtt győzte le Szercsik Róbertet, szerin-
te hamarabb kellett volna, mint az ötödik menet. 
A WBF női világbajnoki övéért kiírt tízmenetes 
összecsapást pontozással Majláth Bianka nyerte 
Bóka Kamilla ellen, míg az est főmérkőzésén, a 
hatalmas szurkoló táborral érkező ifj. Berki Fe-
renc, Kovács Ákost győzte le a 4. menetben TKO-
val, ami igazi zajos ünneplést hozott a késő esti 
órákra is. 
  A Feja Box Promotion tervei szerint ebben az 
évben még számos nagyszabású, az amatőr vá-
logatott és a profik által nyújtott izgalmakkal tar-
kított gálát szervez, így népszerűsítve mindkét 
szakág ölelésében ezt a fantasztikus sportágat, 
az ökölvívást.   Forrás: Feja Boksz Promotion

Habsburg György ajándékot 
adott át Flóris Lászlónak

Juhász István, Erdei Zsolt,  
ifj Papp László és Feja Tibor

Tóth László a szerb Daniel 
Arandjelovicot győzte le 
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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.hu

Munkatársat keresünk fizikai munkakörbe

Munkatársat keresünk fizikai munkakörbe!

Stresszoldás felnőtteknek, gyerekeknek, mert  
a stressz korunk nagy betegsége, amely elképesztő 

módon befolyásolja testi és lelki egészségünket a rossz 
irányba. Okok keresése és oldása, mely aktiválja a 

szervezet öngyógyító mechanizmusait. 

                  SZOLGÁLTATÁSOK:

KINEZREFEL

Bejelentkezés: 
+36-20/562-2709

Weboldal: 
kinezrefel.hu

Helyszín: 
KISTARCSA, 

FENYVESLIGET

• �Stresszoldó�kezelés��
a�kineziológia�módszereivel

• �Fülakupresszúrás�kezelés
• �Kinesio-tape�felragasztás
• �Gyerekek�stresszoldása
• �Tanulási�nehézség�kezelése

Keress facebookon: Kinezrefel

SZÍNVILÁG
FESTÉKHÁZ

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

Héra beltéri falfesték
15 literes

6190 Ft

Poli-Farbe Inntaller
diszperziós beltéri falfesték

15 literes
5970 Ft

Rigips Rimano Plus
20 kg

3390 Ft

Rigips Rimano 3-6mm
20 kg

3290 Ft

Rigips Rimano 6-30mm
25 kg

4490 FtBevezetésre 
került a 

MILESI 
termékcsalád!

50 000 Ft feletti  
vásárlás esetén 

INGYENES KISZÁLLÍTÁS
Pest megyén belül

KISTARCSA,  
Szabadság út 44.

Telefon:  
06-20/968-4515

2143 KISTARCSA, Szabadság út 36.
Nyitvatartás:  H-P.: 700–1700, Szo.: 730–1300

Tel/Fax: 06-28-473-118, Mobil: 06-20-262-5525
E-mail: csavarkiraly@hotmail.com • Honlap: www.csavarkiraly.hu

ÁPRILIS HAVI AKCIÓS TERMÉKEINK:
ALUMÍNIUM 

TELESZKÓPOS TÁ-
MASZTÓ LÉTRA

9 fokos 2,6 m
BEVEZETŐ ÁRON!!

bruttó: 22 990 Ft

ANTRACIT SZÜRKE HÁZ
BEVEZETŐ ÁRON!! bruttó: 92 000 Ft-tól
Kapható különböző méretekben, színben!

BÁRMILYEN CSAVAR  
               VÁSÁRLÁSA ESETÉN10 % KEDVEZMÉNY 

A KUPON FELMUTATÓJA10 % KEDVEZMÉNYBEN  
RÉSZESÜL  

A SZÍNKEVERÉS ÁRÁBÓL!
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• 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

Kistarcsa, Móra Ferenc utca 81.
Épít? Felújít? Alaptól a tetőig vegyen mindent egy helyen!

NYITVA TARTÁS: 
H-P: 7.30-16.00
Szo: 7.30-12.00

Keressen minket  
a Facebookon is!

Már bankkártyával  
is fizethet nálunk!

Hagyja magát inspirálni az általunk forgalmazott 

kertépítő termékei által.
KEDVEZŐ ÁRON VARÁZSOLHATJA UDVARÁT ÉDENKERTTÉ!

A                                TAGJA. 

ITT A TAVASZ!

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

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.

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

KISTARCSA, RAKTÁR KÖRÚT 5.  
a Fenyves Sportcsarnok mellett.

Kövess minket facebookon: Fenyves Szolárium

NÁLUNK MINDIG SÜT A NAP! 
Mélybarnító csokicsöveink, gyönyörű csokoládé barnára  

varázsolják bőrödet és feltöltenek D-vitaminnal.  
Kedves személyzet, tisztaság, akciók, szuper krémek és gépek várnak!

GYERE ÉS TÖLTŐDJ FEL NÁLUNK, JÓT TESZ A KÜLSŐDNEK,  
BELSŐDNEK, HA BETÉRSZ HOZZÁNK!

BARNULJ JÓ HELYEN!

HÁZIAS ÍZEK BOLTJA

KISTARCSA, Hunyadi u. 8. (üzletsoron)
Nyitvatartás: hétfő 8-13, kedd-péntek 8-18, szombat 8-13

Tel.: 06-70-333-8336, Facebook: Házias Ízek Boltja
VÁRJUK SZERETETTEL KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

MÁJUSI AKCIÓINK!

Friss meleg tepertő mindennap kapható!
Étkezési utalvány és bankkártya elfogadás!

Nyári turista – 1800 Ft/kg
Házi vastag kolbász – 2500 Ft/kg

Házi kolbász – 1990 Ft/kg
Házi zsír – 450 Ft/kg

Sertés  friss tepertő – 1900 Ft/kg 
 ITT A GRILL SZEZON!  

grill kolbász 3 ízben  
1490 Ft/kg
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KISTARCSA VÁROS KÖZÉLETI TÁJÉKOZTATÓ LAPJA
Megjelenik a hónap utolsó hetében. 
Kiadó: Po-Ker Bt., 1173 Budapest, Székicsér u. 15.
Felelős szerkesztő: Polgár Gyula, gyulapolgar56@gmail.com), 
+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 lap-
ban megjelent cikkeket a Kiadó írásbeli engedélye nélkül másolni, a la-
pot utánnyomni, sokszorosítani tilos. A lapban megjelenő hirdetések tar-
talmáért a Kiadó nem vállal felelősséget.

KÖZPONTI TELEFONSZÁMOK
Mentők: 104 • Tűzoltók: 105 • Rendőrség: 107
Általános segélyhívó: 112 • Központi tudakozó: 198

Polgármesteri Hivatal
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Központi telefonszám: +36 (28) 470-711, 
hivatal@kistarcsa.hu, 
Ügyfélfogadási idő: hétfőn: 8.00-18.00 óra között, 
szerdán: 8.00-16.00 óra között.

Solymosi Sándor polgármester 
Tel.: +36 (28) 507-132
A polgármester ügyfélfogadási ideje: 
a Polgármesteri Hivatalban minden hónap 
első és harmadik hétfőjén 16.00-18.00 között 
az előzetes időpont egyeztetést követően.
Előzetes időpont egyeztetés: polgarmester@
kistarcsa.hu, hivatal@kistarcsa.hu, 
+36 (28) 507-132, +36 (28) 470-711/211-es 
melléken keresztül.

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző 
Tel.: +36 (28) 507-132, 
A jegyző ügyfélfogadási ideje: a Polgármesteri Hi-
vatalban minden hónap harmadik hét hétfőjén 
16.00-18.00 között előzetes időpont egyeztetést 
követően.  Előzetes időpont egyeztetés: 
hivatal@kistarcsa.hu, +36 (28) 507-132, 
+36 (28) 470-711/211-es melléken keresztül.

INTÉZMÉNYEK
Simándy József Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.
Tel.: +36 (28) 470-390, +36 (28) 470-690
Igazgató: Jutasi-Varró Diána Ildikó
Titkárság: +36 (30) 295-2997, E-mail: info@
simandy.sulinet.hu, 
Honlap: www.simandy.sulinet.hu

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda
2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1., 
Tel. és fax: (28) 470-745
E-mail: gesztenyes@kistarcsa.hu
Tagóvodavezető: Szász Istvánné

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda 
Tölgyfa Tagóvodája
2143 Kistarcsa, Széchenyi út 61.
Tel. és fax: (28) 470-246
E-mail: tolgyfaovoda@kistarcsa.hu
Óvodavezető helyettes: Terázné Malina Ilona

Kistarcsai VMSK Városi, Művelődési, 
Sportközpont és Könyvtár Kft.
2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.
Tel.: +36 (20) 568-7598, info@vmsk.hu, Ügyvezető: 
Pongrácz Viktória,  viktoria.pongracz@vmsk.hu

Kistarcsai KÖFE 
Közterület-fenntartó Kft.
2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.
Tel.: +36 (28) 470-119
E-mail: info@kkofe.hu, 
Ügyvezető: Mira László, 

HIVATALOK
Gödöllői Járási Kirendeltség
2143 Kistarcsa, Oázis üzletház I. emelet
Telefonszám: +36 (70) 504-1286
Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 08:00-16:00
K-Cs-P: 08:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00

Postahivatal 2143 Kistarcsa, Iskola utca 8.
Tel.: 06-28/470-841, 06-28/470-609,  
Honlap: http://posta.hu
Nyitva tartás: H: 8-18, K-Sze-Cs-P: 08-16 

KÖZBIZTONSÁG
Rendőrség
Kistarcsa Rendőrőrs 2143 Kistarcsa, 
Deák Ferenc utca 3/A. Tel.: +36 (28) 470-801, fax: 06 
(28) 470-801. Telefontanú: +36 (80) 555-111
SMS vonal hallássérülteknek: +36 (20) 9000-107
Kistarcsai körzeti megbízott: Fehér Zsolt Lajos rendőr 
főtörzsőrmester Tel.: +36 (20) 313-7200

Polgárőrség
Kistarcsai Polgárőr Egyesület, Postacím: 
2143 Kistarcsa, Pf. 70., Navratil István elnök

EGÉSZSÉGÜGY
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
Tel.: +36 (28) 507-600, +36 (28) 507-700, 
+36 (30) 396-2318
Fax: (28) 507-648, flor@florhosp.hu

Orvosi rendelő
Ügyelet: +36 (28) 501-030, +36 (70) 370-3104
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4/A.

Háziorvosok
Dr. Pintér Brigitta +36 (28) 501-031
Dr. László Lívia +36 (28) 501-032
Dr. Loján András +36 (28) 501-033
Dr. Kribusz Edgár +36 (28) 501-034
Labor (vérvétel): +36 (28) 501-035
Fogorvosi rendelő: +36 (28) 470-113
Védőnők: +36 (28) 471-794
Gyerekorvosok: +36 (28) 472-335

Gyógyszertár
Patrona Hungariae Gyógyszertár
2143 Kistarcsa, Hunyadi út 1.
Tel./Fax: +36 (28) 470-206, Nyitva tartás:  
H-P.: 8:00-19:00, Sz.: 8:00-13:00, V: zárva 

Flór Ferenc Gyógyszertár
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
Tel.: +36 (28) 473-778, 
Nyitva H-P.: 8:00-19:00, Sz-V: zárva

Völgy Patika
2143 Kistarcsa, Szabadság út 56/I.
Tel.: +36 (28) 999-615, Nyitva: H-V.: 0:00-24:00
E-mail: volgypatika@egyogyszer.hu

Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
+36-1/216-0505

Idősek nappali ellátása
Kistarcsa, Batthyány u. 2/a, 2143, Tel.: (28) 742-083, 
06-20-568-7627, 06-20-442-7182

Védőnői Szolgálat
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4., Tel.: +36 (28) 471-794

Állatorvos
Kisállatrendelő
2143 Kistarcsa, Malom utca 2., Dr. Csizmadi Sándor 
Telefonszám: +36-28/506-265, +36-30/951-8590

EGYHÁZAK
Református Egyházközség
2143 Kistarcsa, Hunyadi utca 17., +36-28/470-644

Római Katolikus Egyházközség
2143 Kistarcsa, Széchenyi utca 13.
+36-30/640-1359, +36-28/740-377, www.kistarcsa.
plebania.hu,  kistarcsa@communio.hu

Evangélikus Lelkész (gyülekezetplántálás)
2143 Kistarcsa, Szent László u. 2.
Telefonszám: +36-20/778-1869

FONTOS INFORMÁCIÓK

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

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

HOMLOKZATI 
HŐSZIGETELÉS

10 cm vastag komplett 
hőszigetelő rendszer

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

AKCIÓ!

br. 3190 Ft/m2

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

Házi készítésű májas hurka, zsemlés 
véres hurka, sütnivaló kolbász, grill- 
kolbász, kenőmájas, disznósajt, teper-
tő, paprikás abált szalonnák, füstölt 
készítmények NAGY VÁLASZTÉKBAN.

NYITVATARTÁSI IDŐ!
Minden pénteken 10-19 óráig.
SZOMBATON ZÁRVA!

Minden héten
FRISS TŐKEHÚS! 

MINDEN PÉNTEK ESTE HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!
A megrendeléseket CSÜTÖRTÖK DÉLIG kérjük leadni!

TANYASI
HÚSBOLT
Kohajda Péter őstermelő 
KISTARCSA, Nagytarcsai u. 3.
Tel.: +36-30/402-59-61, +36-30/308-0559

 

Hibás terméket vásárolt?
Nem felelt meg a szolgáltatás?

Magánszemélyek, mikro-, kis- és középvállalkozások, civil szervezetek és társasházak is 
rendezhetik termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panaszaikat, a

 PEST MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
segítségével.

Az eljárás egyszerű, gyors és ingyenes.

PEST MEGYEI 
BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

1119 Budapest, 
Etele út 59-61. II. em. 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Ügyfélfogadási idő: K-Cs: 9:00-14:00

Telefon/Fax: (06-1) 269-0703
(06-1) 784-3076

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: www.panaszrendezes.hu

www.pestmegyeibekelteto.hu

• 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



 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!!! 

VIRÁGVÁSÁR!
ANYÁKNAPI  

ÓRIÁSI VÁLASZTÉKKAL,  
NÖVÉNY-KÜLÖNLEGESSÉGEKKEL 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!!!


