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Tájékoztató az engedély nélkül
létesített vízilétesítmények

fennmaradási engedélyezéséhez
A BM (Belügyminisztérium) és a NAK (Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara) együttműködése alapján az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az
engedélyezési eljárás megkönnyítése érdekében külön
ismertető kiadványt készített „Tájékoztató az engedély nélkül
létesített vízilétesítmények fennmaradási engedélyezéséhez”
címmel. A tájékoztató anyag elérhető a NAK portálján
(www.nak.hu) a „Kézikönyvek, Tájékoztatók” menüpont
alatt. A kiadványból többek között megtudható, hogy milyen
engedély szükséges, ki lehet a kérelmező, mit kell
tartalmaznia a kérelemnek. Ismerteti továbbá az igazgatási
szolgáltatási díj meghatározásának módját, az ügyintézési
határidőt, a vízjogi fennmaradási engedély kiadhatóságának
feltételeit és következményeit, valamint az engedélyezési
eljárásban részt vevő hatóságokat. A szabályozás az Európai
Unió Víz Keretirányelvével is összhangban van, így lehetővé
válik, hogy a legálissá vált kutak tulajdonosai, üzemeltetői
európai uniós pályázatokon is indulhassanak. Az egyik ilyen
a Vidékfejlesztési Program keretében, a mezőgazdasági
vízgazdálkodási ágazat fejlesztésére kiírt pályázat, amelyben
49,5 milliárd forinttal támogatják egyebek között a
vízvisszatartást, a vízkészletekkel való fenntartható
gazdálkodást, a takarékos öntözési technológiák
korszerűsítési és fejlesztési lehetőségeit.

A kiadvány a NAK portálján érhető el a vagy a Polgármesteri
Hivatal weboldalán.

Mikrocenzus 2016. Népesség
Összeírás

Kistarcsa város közigazgatási területén

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy a Központi
Statisztikai Hivatal (KSH) 2016. évben településünkön 2016.
október 1-től 2016. november 8. napjáig mikrocenzust
végez.
A mikrocenzus, más néven kis népszámlálás végrehajtását a
népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta
alapján történő 2016. évi felméréséről szóló 2015. évi X.
törvény rendelte el, az adatfelvételt pedig a népesség
személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő
2016. évi felmérésével kapcsolatos egyes feladatokról szóló
65/2015.(III.25.) számú kormányrendelet tartalmazza.

A mikrocenzus egy „kis népszámlálás”, amely két teljes
körű összeírás között követi nyomon a társadalmi
folyamatokat mintavételes felméréssel. Az adatfelvétel nem
teljes körű, a lakásoknak mindössze 10%-ára tejed ki. Az
összeírást az ország 2148 településén - köztük Kistarcsán is -
mintegy 440 ezer háztartásában végzik el, és a mintába került
háztartásokban élők számára a válaszadás kötelező. A KSH a
mikrocenzus esetében szigorúan betartja az adatvédelmi
előírásokat.

A 2016. október 1 -től 31 -ig tartó adatfelvétel két szakaszból
áll: október 1 . és 9. napja között az internetes válaszadásra
van lehetőség, amely során egyedi azonosító kódot kell
használni, ezt követően pedig a számlálóbiztosok végzik az
összeírást.

A mikrocenzus alapkérdőívei a lakás és a személyi kérdőív,
melyekhez kapcsolódnak kiegészítő felvételek, úgymint a
nemzetközi vándorlás, a társadalom rétegződése, az egyes
foglalkozások presztízse, véleményünk saját jóllétünkről,
illetve az egészségi problémából fakadó akadályozottság.
A KSH által a mintába kijelöltek adatszolgáltatási
kötelezettségükről kétféle módon értesülnek:

- a kiválasztott lakások és intézetek címeire a KSH által
legkésőbb 2016. szeptember 30-ig megküldött értesítésből

- az adatfelvételt megelőzően a számlálóbiztosoktól

A népszámlálással kapcsolatos további információ a
http://www.ksh.hu/mikrocenzus2016 címen található.

Kérjük a kis népszámlálásban való szíves együttműkö-
désüket!

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda

Ösztöndíjpályázat
Kistarcsa Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások
Minisztériummal együttműködve 2017. évre kiírta a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázatot.

A pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatal Recepcióján
átvehető vagy a honlapról letölthető.
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében pályázói
regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx.
A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Kistarcsa Város
Polgármesteri Hivatal (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) kell
benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati
kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt
érvényes.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő
benyújtásának határideje: 2016. november 8.

Kistarcsa Város Önkormányzata
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Mikor és miért nem kerül
elszállításra a hulladék?

Tájékoztatás a hulladékszállításról

Kommunális hulladék:
- Kizárólag a közszolgáltatási szerződésben vállalt
űrtartalmú edény mértékéig ürítjük és szállítjuk el a
hulladékot. Csak a gyűjtő edényzetben elhelyezett
hulladék kerül elszállításra!

Nem kerül elszállításra:
Ha a hulladék mennyisége meghaladja az edény űrtartalmát,
vagy a nyitott edény tetejére vagy az edényzet mellé, és nem
7 óráig kerül kihelyezésre az ingatlan elé.
Nem időben kihelyezett hulladék csak a következő gyűjtési
napon kerül elszállításra.

Szelektív hulladék nem kerül elszállításra:
- amennyiben fekete zsákba, nem 7 óráig kerül kihelyezésre
az ingatlan elé,

- a gyűjtőzsákba nem hasznosítható szelektív hulladék kerül
kihelyezésre.

Zöldhulladék nem kerül elszállításra:
- amennyiben fekete zsákba, vagy szelektív hulladék
feliratos gyűjtőzsákba kerül kihelyezésre,

- a zsákos hulladék gallyat tartalmaz,
- a gallyhulladék nem kötegelve (kb. 1 méter hosszúságig
darabolva) kerül kihelyezésre.

A meghirdetett szállítási napokon nem 7 óráig kihelyezett
hulladéknemekért nem áll módunkban visszamenni,
pótnap biztosítására nincs lehetőség.

KIVÜ Kft.

2016. október 27.
Árpádföldi Zsuzsanna: A szem a lélek tükre
Az írisz diagnosztika kialakulása és alkalmazása a XIX.
századtól napjainkig. Segítségével olyan betegségekről is
jelzést kaphatunk, melyek még tünetet sem okoznak. Ez az
alternatív módszer néhány perc alatt eredményt mutat a
vizsgált személy egészségének rizikófaktorairól.

2016. november 3.
Udvardi Eszter – Kecskés Márton: Szent Jakab útján –
El Camino
Mi lesz abból, ha két kalandvágyó fiatal elindul? Közel 800
km megtétele 28 nap alatt. Milyen érzés sátorozni egy
búzamező kellős közepén? Szemben Coelho világával.
Túlélési stratégiák vándoroknak. A spanyol virtus
érdekességei. Amerikai nézőpontok. Élet a világ végén.

2016. november 10.
Tatai Tamás: Együttélés az Alzheimer-kórral
Hogyan fedezte fel a betegséget Alois Alzheimer? A betegség
tünetei. Az orvostudomány fejlődése, és az ismeretek hiánya.
Külföldi lehetőségek. A betegség lefolyása. A diagnózis utáni
élet. Hogyan kommunikáljunk a beteggel? Olvasás a
mimikából. Alternatív terápiák. Művészeti módszerek.

2016. november 17.
Virág Ágnes: Termékfejlesztés és turizmus
A turizmus kedvező hatása egy település gazdasági életére. A
kifejezetten turisztikai vállalkozások – szállás, vendéglátás…
Fontosabb turisztikai helyek a környéken. Mit érdemes
fejleszteni környezetünkben? Egyedi és minőségi termékek
jelentősége. A turizmus közösségfejlesztő ereje.

2016. november 24.
Kovács Zoltán: Az írótollak története
Hogyan válik az ember tollgyűjtővé? Az írószerek változása
a lúdtolltól a golyóstollig. Töltőtollak típusai és a híres
márkák. A golyóstoll és annak magyar vonatkozása. A
kézírás hatása a gyermek fejlődésére. Az írószerek jövője. Az
írószerek eltűnésének káros következményei. Divat a
töltőtoll.

ADeáktanya előadásait a Civil-ház (Széchenyi u. 33.)
közösségi termében tartjuk.

A klubestek ideje: csütörtökön este 7-től 10 óráig.
Az előadások csütörtökönként este 7 órakor kezdődnek,

időtartamuk 1 óra körüli.
A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai nyitottak, azokat
térítésmentesen látogathatja bárki. Ezen alkalmakon és a
KIKE más rendezvényein lehet belépni az egyesületbe.

Kistarcsai Kultúrális Egyesület

A Deáktanya aktuális
programja

Közmeghallgatás  Meghívó

Tisztelt Kistarcsaiak!

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. november 10. napján (csütörtökön) 18.00 órától
20.00 óráig közmeghallgatást tart a Csigaházban (2143,
Kistarcsa Deak Ferenc u. 1 .), melyre ezúton tisztelettel
meghívok minden kistarcsai lakost!

Kérdéseiket emailben, postán, illetve a Polgármesteri
Hivatalban elhelyezett gyűjtőládában - 2016. október 31 -ig -
lehet eljuttatni, vagy a helyszínen szóban feltenni.

Email cím: hivatal@kistarcsa.hu

Postai cím: Polgármesteri Hivatal - Közmeghallgatás
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.

Solymosi Sándor
polgármester
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A Posta és a Hivatal kapcsolata
Vane kapcsolat a Posta és önkormányzat illetve

polgármesteri hivatal között?

Van. Alapvetően üzleti. Az önkormányzat és annak egyik
szerve a Polgármesteri Hivatal posta szolgáltatásokat vesz
igénybe: leveleket fogad és ad fel, stb. amiért fizet. A
gyakorlatban ez azt jelenti, hogy reggel elhozza az erre
illetékes a leveleket, postai küldeményeket, majd délután
feladja a kimenő leveleket, küldeményeket. Ekkor
óhatatlanul találkozik a helyi postán érzékelhető
állapotokkal: korszerűtlen az épület, a berendezés, a
szolgáltatás, és a parkolási lehetőség is rossz, és sokszor
tumultuózus jelenetek zajlanak az épületben. Nem tesz jót a
megítélésnek, hogy vezetőváltás, fluktuáció zajlik a
kézbesítők szintjén, ami sokszor azt jelenti, hogy 1 -2 havonta
változik a postás személye, elsősorban az alacsony fizetések
miatt, de ez nem lehet a lakosok problémája, mert ők csak a
leveleiket (sokszor csekkek, számlák! ) várják, s ha nem
kapják meg (időben), abból csak gondok vannak. Ez első
látásra a Posta problémájának kellene lennie, végül is az ő
gazdasági érdeke, hogy jól működő szolgáltatást nyújtson.
Mégis az utóbbi egy évben megszaporodtak azon levelek,
amelyek valamilyen anomáliára hívták fel a figyelmet.

Éppen ezért több polgármesteri levélben megkereste az
önkormányzat a Posta illetékeseit. Egy ilyen levélben a
szolgáltatással kapcsolatos észrevételeinket, a
hiányosságokat vetettük papírra a jelenlegi helyszín
figyelembe vételével, de arra is kitérve, hogy „A kistarcsai
postahivatal szolgáltatási színvonala, mérete és az
elhelyezkedése is elmarad a mai kor elvárásaitól, a
kistarcsaiak igényeitől, a hivatal fejlesztése régi vágya a helyi
lakosságnak illetve vállalkozásoknak”. (Idézet az elnök-
vezérigazgatónak írt levélből.) Egy új posta igényével az
Ifjúság tér új funkcióinak tervezésénél is találkoztunk a
lakosság részéről, amikor az általunk észlelt problémákat
sorolták fel a közösségi tervezés fórumain. A Posta Zrt.
vezetése egyébként azonnal és rugalmasan reagált a
felvetéseinkre és a területi igazgatót, és az üzemeltetési
osztály vezetőit küldték ki tárgyalni a problémákról. Nyílván
azt a dilemmát nem tudja az önkormányzat feloldani, hogy
csökken a postai küldemények száma (az emberek egy része
már csak e-mailen, cseten tartja a kapcsolatot, és nem ad fel
postai úton levelet), miközben növelni kellene a dolgozók
fizetését.

Az új posta építésére vonatkozó önkormányzati elképzelések
is pozitív visszhangra találtak: a Posta Zrt. hosszú távú
megújulási programjának részét képezi a Kistarcsai Posta.
Kötelezettség vállalása nélkül jelezték, hogy az Ifjúság tér
fejlesztése során egy majd 300 m2-es épület igényüket
vegyük figyelembe. Specialitásként jelezték, hogy postai
járműveknek, kerékpároknak, motorkerékpároknak van egy
további 100 m2-es parkolási és tárolási igényük, illetve 12,5
tonnás 7,8 m hosszú és 2,5 m-es teherautóval történik a posta
kiszolgálása, ennek minden következményével. Végül, nem
utolsó sorban megállapítják az önkormányzatnak írt levélben,
hogy: „… jelenleg középtávara tudjuk prognosztizálni az új
posta létesítésével kapcsolatos beruházást.” Ez egybe vág a
kistarcsai igényekkel, és időben is ennek van realitása:
koncepció terv készítés, szabályozás kialakítás, engedélyes
és kiviteli tervek készítése, engedélyeztetés, építési
beruházás nagyjából ezt a középtávú idősíkot fedi le.
Az alcímben feltett kérdésre tehát egyértelmű a válasz: most
már nem csak üzleti kapcsolata van, hanem az önkormányzat
generálhatja, katalizálhatja a posta helyi fejlesztését.

Városüzemeltetési Iroda

Avar és kerti hulladék csak október
15tól november 15ig égethető!

Előtte és utána 150 ezer Ftos közigazgatási bírsággal
büntetendő a zöldhulladék eltüzelése

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a vonatkozó
önkormányzati rendelet szerint az őszi időszakban a
település egész területén az avar- és kerti hulladék
égetésére október 15. és november 15. között van
lehetőség. (A tökéletes természetesen az lenne, ha kerti
hulladékot komposztálnák!)

Az égetést hétfőtől szombatig 10-18 óra között szabad
végezni. Vasárnap és ünnepnapokon tilos az égetés.

Egyúttal felhívjuk a figyelmüket, hogy a fenti időszakon túl a
kerti hulladék égetése tilos! Aki ezen előírást megszegi,
150.000,- forintig terjedő közigazgatási bírsággal
sújtható.

Meglepetéssel készült a
Humánpolitikai Bizottság

A Humánpolitikai Bizottság szeptember 26-i ülésén az idén
nyugdíjba vonuló kistarcsai pedagógusokat, intézményi
dolgozókat köszöntötte. A résztvevők több évtizedes
munkájuk lezárásaképpen emlékplakettet és virágcsokrot
kaptak a bizottság tagjaitól. Csampa Zsolt a bizottság elnöke,
Bódi Írén: Az idő vonatán című versével köszönte meg
szolgálatukat.
Elismerésben részesült Juhászné Csorba Ilona, Jankovné
Szedmák Éva, Mudrisné Kubacsek Zsuzsanna pedagógusok,
Dr. Rédlingné Csordás Csilla védőnő, Laczai Tiborné óvónő,
és Tóth Györgyné dajka is. Kistarcsa Város Önkormányzata
ezúton is köszöni mindannyiuk kitartó és áldozatos
munkáját, és aktív, egészségben gazdag boldog nyugdíjas
éveket kíván.

H. SZ.



A fűtési időszak veszélyei

Október 15-ével megkezdődik a hivatalos fűtési szezon. A
tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan a hűvösebb idő
beköszöntével nem várják meg a szezon kezdetét, esténként
felfűtik a lakásaikat. A háztartások zömében vegyes tüzelésű
kazánt használnak. Önmagában ez nem okozhatna gondot, ha
mindenki a megfelelő karbantartást követően és rendeltetés
szerűen alkalmazná ezen eszközöket.

Felrobbant egy vegyes tüzelésű kazán egy családi ház
pincéjében Albertirsán, a Kolozsvári utcában, szeptember 22-
én kora délutáni órákban. A felhasadt kazán mellett
tartózkodó két ember a kiáramló forró víz miatt égési
sérüléseket szenvedett, őket a mentők kórházba szállították.
A ceglédi hivatásos tűzoltók a helyiséget átvizsgálták –
abban kár nem keletkezett, - valamint a még izzó parazsat a
kazánból eltávolították. Ilyen és ehhez hasonló híreket
gyakran olvashatunk, hallhatunk a különböző médiumokban.
A káresemények megelőzése érdekében nem árt, ha tudjuk,
hogy miért következhetnek be a robbanások és mit tehetünk
annak érdekében, hogy a baj nem következzen be.

A legtöbb robbanás a kazánok helytelen használatából ered,
hiszen a tulajdonosok nem mindig megfelelően üzemeltetik
az eszközöket. Sok esetben a műszaki állapotuk sem a
legmegfelelőbb, és gyakran túlfűtik a szerkezeteket, ami már
nem képes megbirkózni a megemelkedett nyomással.
Egyéb okok is közrejátszhatnak a kazánok robbanásában,
mint például egy esetleges áramszünet, aminek hatására leáll
a keringtető szivattyú.
A modern kazánoknál ez ma már nem jelenthet gondot,
hiszen egy túlnyomást szabályzó szelep biztosítani tudja az
állandó és megfelelő üzemi nyomást.

Fontos, hogy minden begyújtás előtt győződjön meg
arról:

- a tüzeléstechnikai berendezés és a fűtési rendszer az előírt
mértékig fel legyen töltve vízzel,

- a csapok, szelepek és egyéb nyitó-záró szerelvények,
nyitott illetve az üzemeltetésnek megfelelő állásban
legyenek,

- szivattyús fűtés esetén, győződjön meg a szivattyú
zavartalan,működéséről és megfelelő áramellátásáról,

- ellenőrizze a termosztát helyes beállítását, a kondenzáció
és ezzel együtt járó kátrányosodás, illetve az ebből eredő
fokozott mértékű korrózió elkerülése érdekében.

A robbanásokat többnyire emberi mulasztás okozza, így a
balesetek megelőzése érdekében kiemelt figyelmet kell
fordítani az alapvető szabályok betartására.

Idősek Világnapja

Az Alapszolgáltatási Központ szervezésében, az Idősek
Világnapja alkalmából a nyugdíjasok köszöntésére került sor
október 6-án és október 1 3-án a Csigaházban. A délután 4
órakor kezdődő rendezvényeken Juhász István
alpolgármester köszöntötte a résztvevőket.
A fellépők idén is változatos műsorral kedveskedtek. Az első
rendezvényen Molnár Andrásné ”Kati néni” verssel, míg
Tóth Sándorné dalokkal lepte meg a szépkorúakat. Humorból
sem volt hiány, Rapavi Ferencné és Lukács Lászlóné,
egyszerűbben Marika és Kati Pa-dödö paródiájukkal
színesítették az estét.
A Szeretet dalkör és a Rozmaring népdalkör mellett,
Szemetana Andrea egyszemélyes stand-up műsorral, és
kedvenc dalaival készült mind a két alkalommal.

Az érkezéskor a szervezők a hölgyeket virággal
köszöntötték. Az ételek felszolgálásban mind a két
alkalommal a Képviselő-testület tagjai segédkeztek.
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Ismét kiírásra került a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2017. évre is kiírta a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot. A pályázat létrehozásának célja az
esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan
rászoruló fiatalok számára is elérhetővé tenni a
felsőoktatásban való részvételt. A pályázat a korábbi éveknek
megfelelően 2017-ben is két kategóriában került kiírásra.
Az ösztöndíjpályázatra olyan, kistarcsai lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási nappali
hallgatói jogviszony keretében alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben,
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező
mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve
felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Ezen felül olyan helyi diákok is pályázhatnak, akik a
2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló
középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek és a 2017/2018. tanévtől kezdődően
felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű alapfokozatot
és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt
venni. A pályázatról részletesen a 3. oldalon olvashat.

Keretmegállapodás aszfaltburkolatú közutak és járdák
kátyúzására
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2016. évi Közbeszerzési terv elfogadásával döntött arról,
hogy az aszfaltburkolatú utak és járdák kátyúzására 3 éves,
határozott idejű szerződés formájában nettó 45 millió Ft
becsült értékkel keretmegállapodást kíván kötni. Az összeg a
2017-2019. évig terjedő költségvetési időszakra kerül
tervezésre három egyenlő részletben.
A testület döntése értelmében az Önkormányzat a kiírandó
közbeszerzési eljárás megindításához elfogadott ajánlattételi
felhívást 4 cégnek küldte meg. Eredményhirdetés 2016.
novemberében várható.

Az Oázis Üzletházba költözhet a Gödöllői Járási Hivatal
Kistarcsai Kirendeltsége
Kistarcsa Város Önkormányzata és a Pest Megyei
Kormányhivatal egymással 2013-ban határozatlan időre
ingyenes használati szerződést kötött a Polgármesteri Hivatal
földszintjén található 78, 24 m2 alapterületű irodahelyiségek
tekintetében a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási
Hivatalának Kistarcsai Kirendeltsége működtetésére.
A Kormányhivatal munkaerő átcsoportosítása eredményeként
a korábbi 10 fő helyett mára már csak 1 fő végzi a Kistarcsai
kirendeltség feladatait, viszont további igény lenne, a
Művelődési Ház kollégáinak elhelyezésére.
Az önkormányzati tulajdonában lévő ingatlanok tekintetében
kizárólag az Oázis üzletházban lévő üzlethelyiségek állnak
üresen, de a Művelődési Ház működésével kapcsolatban

felmerült helyiséghiány megoldására nem alkalmas, mert a
Művelődési Ház kollégáinak külön épületekben való
elhelyezése nem tenné lehetővé az összehangolt munkát.
Az Önkormányzat helyiségcserét javasolt a
Kormányhivatalnak, mely keretében a Kormányhivatal
Kistarcsai Járási Kirendeltsége az Oázis üzletházba költözne
át, így a Polgármesteri Hivatalban lévő helyiséghiány pedig
megoldódna. A Kormányhivatal hozzájárulása lapzártáig még
nem érkezett meg.
Az átköltözést a Képviselő-testület egyöntetűen támogatta.

Vételi ajánlat érkezett az Oázis üzletház egyik
üzlethelyiségére
A Kistarcsa Város Önkormányzata tulajdonában lévő az
Oázis üzletház I. emeletén lévő 1393/6/A/14 hrsz.-ú
üzlethelyiség elidegenítésére a Képviselő-testület ismételten
pályázatot írt ki 2016. augusztus 15.-i határidővel. A
megadott határidőn belül nem volt érdeklődő, ugyanakkor a
Global Profit Group Kft. 2016. szeptember 19.-én 1 .000.000
Ft értékben vételi ajánlatot tett a helyiségre.
Az üzlethelyiség forgalmi értékét a forgalmi értékbecslő
ennél lényegesen magasabb összegben határozta meg. A Kft.
által ajánlott vételár eszerint nem elfogadható, mert az
lényegesen elmarad az üzlethelyiség piaci értékétől, így a
testület a vételi ajánlatot nem fogadta el.

A KÖFE veszi át a Gesztenyés Óvoda gondnokának
foglalkoztatását
A Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a még
színvonalasabb feladatellátás érdekében a Kistarcsai
Gesztenyés Óvoda karbantartási és gondnoki feladatait 2017.
január 1 . napjától teljes körűen a Kistarcsai KÖFE Kft.-be
helyezi át.
A KÖFE a karbantartási feladatok elvégzéséhez nagyobb
műszaki felszereléssel és szakértelemmel rendelkezik és
jelenleg is segítséget nyújt az Óvoda részére.
A Képviselő-testület a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda
létszámát 2017. január 1 . napjától 1 fő gondnok álláshellyel
csökkenti. A testület felkérte a Kistarcsai KÖFE Kft.
ügyvezetőjét, hogy 2016. december 30. napjáig
gondoskodjon a továbbfoglalkoztatásra kerülő munkavállaló
munkaszerződésének megkötéséről.

H.SZ.

Beszámoló szeptemberi testületi ülésről
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A Görhönyfesztivál társrendezvényeként szeptember 17-én került
megrendezésre Kistarcsa Város Napja is, melynek az Ifjúság tér és a
Simándy József Általános Iskola környéke adott otthont. A várossá
avatás 11. évfordulójának alkalmából a díszpolgári cím adományozása
mellett az önkormányzati elismerések átadására került sor.

Az ünnepség a hagyományoknak megfelelően a Himnusz eléneklésével
kezdődött, melyben a Simándy József Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola fúvószenekara működött közre.
Solymosi Sándor polgármester ünnepi beszédében kiemelte milyen
beruházások, fejlesztések történtek az elmúlt évben városszerte.
Részletesen kitért arra, hogy csaknem 1 évvel ezelőtt kezdték meg
működésüket a napelemek a közintézmények áramellátásának biztosítására,
mely 10 millió forintot meghaladó megtakarítást jelent évente Kistarcsa
számára. A Gesztenyés Óvoda nyílászáróinak cseréje mellett a Városi
Uszoda kazánja is felújításra került, az Alapszolgáltatási Központ pedig új
tetőhéjazatot kapott. Tavaly októberben került felújításra Hunyadi út, és a
gyalogosokra is gondolva sok-sok kilométerrel bővült a város járdahálózata
is az elmúlt évben. Karácsonyi ajándékként átadásra került tavaly
decemberben a Belügyminisztérium által finanszírozott új Kistarcsai
Rendőrőrs, és hamarosan a bűnesetek megelőzése érdekében 19 térfigyelő
kamera fog működni a településen.
Solymosi Sándor kiemelte, hogy jelen pillanatban is gőzerővel folyik a
Simándy József Általános Iskola udvarán létesülő tornacsarnok építése,
melynek átadása december elején várható. Mindezek mellett a sikeres
nemzetközi pályázatok lehetővé tették, hogy több testvértelepülést is
vendégül láthasson a város a helyi rendezvényeken.
Az évértékelőt követően az elismerések átadására került sor.

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő testülete 2016-ban
„Kistarcsa Díszpolgára” címet Blaskovits Aladárnénak adományozta.
Blaskovits Aladárné jelenleg Kistarcsa Legidősebb Polgára, 104 éves.
Esküvője napján, 1939 augusztusában jött Kistarcsára, Aszódról. Mivel
pedagógus családból származik, munkával töltött aktív élete értelme a
gyermekek oktatása, nevelése volt.
Négy gyermeke születése után 1954ben napközi otthont alapított, vállalva
annak szellemi és gazdasági vezetését is. Célja, a szeretet és gondoskodás
mellett, a közösségért való munkálkodás volt. Otthonos környezetet teremtett,
és sokszor a gyerekek uzsonnájához gyakran a nagymamákkal főzték be a
lekvárokat.
A mai Szerb Antal Gimnázium elődjében kapott tanítóképzői kitűnő oklevelet.
1957től helyben, az általános iskolában kezdett tanítani. Sikerei közé
tartozott, a járási, megyei szakfelügyelők által is elismert színes
mintatanításai, gyermeküdültetések és jelmezbálok szervezése.
Az ezekből készült fotókat kincsként őrzi a mai napig. Segítőtársa férje volt,
64 esztendeig. Szüleinek nevét a nagytarcsai iskola és múzeum őrzi.

A „Kistarcsa Városért” címet, Kistarcsán folytatott kimagasló kulturális
és közéleti munkájáért Kiss Péter vehette át.
Kiss Péter az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán végezte felsőfokú
tanulmányait az 1980as évfolyamon. Ezután a volt 1. számú Általános
Iskola, majd Kölcsey Ferenc Általános Iskola rajz  földrajz szakos tanára
lett.
Meghatározó egyéniségével soksok fiatal érdeklődését keltette fel a rajz
iránt, lelkesítő hozzáállásával a kevésbé tehetségesek is megtalálták helyüket
óráin. Földrajz órái épp olyan színesek voltak, mint saját alkotásai.
Kistarcsa címere az 1990es évek közepén az Ő terve alapján készült el.

Város Napja 2016
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Sokan faragott strucctojásairól ismerik őt, az elsőt 1995ben készítette. A
kistarcsai rendezvények állandó kiállítója, alkotásai a látogatók kedvelt
célpontjai. Egyik alkotása megtalálható a zengővárkonyi Míves Tojás
Múzeumban is.
Apáról fiúra szállt a különleges kézügyesség, fia Kiss Balázs is megörökölte a
kiváló grafikus készséget, aki tehetségét számítógépes grafikusként
kamatoztatja. Egy unoka boldog, büszke nagypapája. Mottója „a lélek nem
korfüggő”.

2016-ban a „Kistarcsai Gyermekekért” címet a testület döntése értel-
mében Mudrisné Kubacsek Zsuzsanna kapta.
Kubacsek Zsuzsanna már gyermekkorában tanító szeretett volna lenni és
álma valóra is vált.1976ban végzett a Jászberényi Főiskolán tanítóként.
Kistarcsán kezdte pályafutását 40 évvel ezelőtt a mai Simándy József
Általános Iskolában, melynek aktív pedagógusa, meghatározó egyénisége volt
4 évtizeden keresztül. Évtizedeken át vállalta az igazgatóhelyettesi feladatok
ellátását, amikor még Kölcsey Ferenc nevét viselte az iskola.
24 éven keresztül volt saját osztálya, soksok kistarcsai gyermeket és azok
gyermekeit vezette be a betűk és számok világába, legjobb tudása szerint
segítette megoldani tanulói problémáit.
A gyermekvédelem felelőseként a hátrányos helyzetű gyermekek sorsát is
szívén viselte, nyomon követte és követi a mai napig is életútjukat. Nagy
figyelmet fordított a tehetséggondozásra is, kiemelten a matematikában
jeleskedőket terelte képességeik kiteljesedése felé. Két gyermek édesanyja és
két unoka büszke nagymamája.

A „Köz Szolgálatáért” címet a Képviselő-testület döntése alapján idén,
Udud Jánosné vehette át.
Udud Jánosné 1984től dolgozik a kistarcsai Polgármesteri Hivatalban
anyakönyvvezetőként. Az elmúlt közel 30 év során 31.705 születés
anyakönyvezését végezte el, 585 házaspárt kötött össze, és majdnem
ugyanennyi honosítási eljárásban és eskütételnél működött közre. Az
ügyintézésben nem jártas kívülálló számára is óriási számok ezek.
Kevesen tudják, hogy milyen összetett tudást, precíz, pontos munkát, komplex
munkavégzést igényel az anyakönyvvezetői munka. Megtévesztő a
munkakörének elnevezése: anyakönyvvezető, ma már az eügyintézésnél
mindenképp. Azoknak az eseményeknek az elektronikus rögzítését végzi,
amelyek meghatározóak és többségében örömteliek mindenki számára:
születés, házasságkötés, állampolgárság megszerzése.
A Hivatalnál eltöltött sokéves munkájával bebizonyította szakmai
felkészültségét, rátermettségét, egyben elkötelezettségét is az
anyakönyvvezetői munka iránt. A sokéves munka sem törte meg lelkesedését,
ünnepi méltóságát és az anyakönyvezetés iránti tiszteletét, a mai napig
lelkiismeretes, példamutató munkatársa a Polgármesteri Hivatalnak.

A testület az „Év Sportolója” címet idén Baranyai Kristófnak adomá-
nyozta.
Kristóf 2003ban született. Kicsi korától kezdve szeret sportolni, futni, már
óvodás korában aranyérmet szerzett egy duatlon versenyen. 9 évesen kezdett
el komolyan atletizálni és a mai napig töretlen lelkesedéssel, heti 4
alkalommal jár edzésre az IKARUS Atlétikai Centrumba.
2014/15ös tanévben megkapta a Simándy József Általános Iskola jó tanuló,
jó sportoló címét. Jelenleg az intézmény 7.c osztályos tanulója.
Osztályfőnöke szerint aktív résztvevője az iskolai közösségi életnek, kimagasló
sport teljesítményének és tanulmányi eredményeinek köszönhetően követendő
példa társai számára. Számos dobogós helyezést ért el neves atlétikai
versenyeken.
Kiváló sportolóhoz híven, az ünnepség napján, egy atlétikai bajnokságon vett
részt, ezért testvére, Baranyai Balázs vette át helyette az elismerést.

Az ünnepélyes díjátadót követően a zenéé volt a főszerep: Először a
Budapest Voices lépett a színpadra. A 14 tagú acapella énekegyüttes
sajátosan átformált magyar popslágereket adott elő a közönség nagy örömére.
A szólamok után a Megasztár tehetségkutatóból jól ismert Tolvai Renáta
fellépése következett. Népszerű magyar és külföldi slágereivel teljesen
megtöltötte a színpad előtti teret. Közkívánatra zárásképpen az esemény a
Prestige Band késő estig tartó utcabáljával zárult.

H.SZ.



1 3. alkalommal került megrendezésre a Kistarcsai Görhönyfesztivál, a
hagyományokhoz híven megszokott folklór programokkal kiegészülve.
Páratlan években a Tulipán Országos Szlovák Folklórtalálkozó, míg páros
években a Pántlika Nemzetiségi Folklórtalálkozó egészíti ki ezt a gasztronómiai
fesztivált. Az esemény főszervezője a tavalyi évhez hasonlóan Kistarcsa Város
Önkormányzata volt, a KIKE és a Pest Megyei Szlovák Önkormányzat
bevonásával. Idén az Országos Szlovák Önkormányzat is támogatta az eseményt.

A rendezvényt Solymosi Sándor polgármester nyitotta meg, majd Hollerné
Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke és Szabóné Tóth
Katalin a Kistarcsai Szlovák Önkormányzat elnöke szlovákul is köszöntötte a
fellépőket és az érdeklődőket.
A rendezvényre Vécsey László (Fidesz-KDNP) országgyűlési képviselő mellett,
Dúró Dóra a Jobbik parlamenti képviselője is kilátogatott.
Az esős idő ellenére, a görhönyök sütése már 10 órakor elkezdődött. Ez a
burgonyás étel számtalan más néven is ismert Európa szerte. Sokan tócsniként,
lapcsánkaként, matutkaként, kremzliként vagy éppen cicedliként ismerik.
Különlegessége az elkészítésében rejlik. A lereszelt burgonya megsütése előtt
különböző praktikák segítségével készítették el a csapatok a krumpliételeket.
Néhány induló a liszt mellé például tojást is kevert a tésztába. A gluténmentes,
cékla- és répagörhönyökön túl a csapatok nagy hangsúlyt fektettek a feltétek,
szószok elkészítésére is. A kilátogatók kóstolhattak töltött, lecsós és pörköltes
görhönyöket is a jól megszokott tejfölös alapú öntetek mellett. Az ételeket
kóstolójegy ellenében lehetett fogyasztani.
A négy fős zsűri elnöke Herczku János volt, és a bírák között a tavalyi év
díszpolgára, Kereszti Ferenc, a KIKE elnöke is helyett kapott. A 10 induló között
volt Kistarcsa szlovák testvértelepülésének, Belusának a csapata is.
A sütéssel egyetemben délelőtt a színpadon is elkezdődtek a folklór programok.
9 néptáncegyüttes és népdalkör képviseltette magát. Összesen bő 4 órás
kulturális szórakozásban lehetett része a kilátogatóknak. A német, a szlovák, a
görög hagyományőrző táncegyüttesek mellett a Pannónia Néptáncegyüttes és a
helyi népdalkörök is különleges műsorral készültek. A gyermekeket egész nap
népi ügyességi játékok és feladatok várták a Simándy József Általános Iskola
előtt.
Nem sokkal 3 óra után kezdetét vette a görhönysütő verseny eredményhirdetése.
Az összetett győztes kihirdetése előtt 4 kategóriában díjazta a zsűri a csapatokat.
A tálalás, az íz, a higiénia és a megjelenés kiemelt szerepet játszott az
értékelésnél. Abszolút győztes kategóriában harmadik helyen a Pityókások
csapata végzett, az ezüstérmet a Kistarcsai Szlovák Önkormányzat csapata
érdemelte ki, és a fődíj a Kistarcsai Kulturális Egyesület csapatáé lett.

Legjobb íz: Legjobb higiénia:
1 . Alapszolgáltatási Központ csapata 1 . Pityókások csapata
2. Kistarcsai Kulturális Egyesület csapata 2. Belusa csapata
3. Jobbik csapata 3. Pannónia Néptáncegyüttes

Legjobb tálalás: Legszebb külső megjelenés:
1 . Kistarcsai Szlovák Önkormányzat 1 . Kistarcsai Triatlon
2 Simándy-sokk csapata 2. Kistarcsai Csibék
3. Közösen Értük Alapítvány Nagycsaládos Egyesület

H.SZ.

Görhönyfesztivál és Pántlika Nemzetiségi
Folklórfesztivál
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Genetikai szűrésre alkalmas ultrahang készülék
beszerzésére fordítja a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház a
Richter Gedeon Nyrt. alapfelajánlásának és a kistarcsai
lakosok aktivitásának is köszönhetően összegyűlt
4.522.100 forintos adományt.

A Richter Gedeon Nyrt. egészségügyi programsorozatának
keretében szeptember 17-én Kistarcsán került megrendezésre
a Richter Egészségváros. Az ingyenes családi program
szűrésekkel, egészségügyi tanácsadással, ismeretterjesztő
előadásokkal, fitnesz- és tornabemutatókkal kívánta felhívni
a lakosság figyelmét a megelőzés jelentőségére. A prevenciós
szemlélet fontosságát hirdető rendezvényen a lakosok a Pest
Megyei Flór Ferenc Kórház számára gyűjthettek
adománypontot, aktív részvételükkel pontonként 300
forinttal növelve a Richter 2.000.000 forintos jótékony
alapfelajánlását.

A rendezvényt a város polgármestere nyitotta meg,
köszöntőjében kiemelte, hogy a város vezetőjeként büszke
arra, hogy Kistarcsa helyszínt tudott adni a rendezvénynek,
hiszen az egészség és az egészségért való cselekvés kiemelt
fontossággal bír. Dr. Trombitás Zoltán, kórház főigazgatója is
üdvözölte a program érkezését, elmondta, a mai világban
különösen aktuális és fontos az egészségmegőrzés, a
betegségmegelőzés, melyekhez a rendezvény kínálta
programok nagyban hozzásegítik a lakosságot.
„Küldetésünk, hogy a betegellátás minőségét a hozzánk
tartozó lakosság egészségének megőrzésével, a betegség
korai felismerésével és megelőzésével, megfelelő és
hatékony gyógyítással megteremtsük. Ezért külön örömmel
fogadtuk a Richter Egészségváros Program érkezését, mely
az egészségmegőrzés fontosságát hirdeti.” – fogalmazott Dr.
Trombitás Zoltán főigazgató. Dr. Schaff Erika, a Richter
Gedeon Nyrt. képviseletében kiemelte, a vállalat társadalmi
felelősségvállalása két fontos pilléren, az oktatáson és az
egészségügyön nyugszik. „Ez a rendezvény prevenciós és
tájékoztató feladatokat lát el. Az elmúlt nyolc évben a
programmal 51 helyszínen jártunk, az eddigi több mint
százhúszezer résztvevőnél több mint százezer szűrést
végeztünk el, és a programban részt vevő kórházaknak
átadott adomány meghaladja a 230 millió forintot.” – közölte
Dr. SchaffErika.

Az eső ellenére több százan vettek részt a rendezvényt
felvezető Egészségsétán, és a nap folyamán is igen aktív volt
a részvétel az egyes szűréseken, előadásokon,

tanácsadásokon. A legtöbben véroxigén szintjüket, mintegy
413 fő, vérnyomásukat – több mit 392 fő – és
koleszterinszintjüket mérették meg. A két utóbbi vizsgálat
különös jelentőséggel bír hazánkban, hiszen statisztikák
szerint minden második ember szív- és érrendszeri
megbetegedésben hal meg. Emelkedett érték a
vérnyomásmérésen átesettek 30%-nál, míg magas
koleszterinszintet a szűrésen részt vettek negyedénél
regisztráltak. Csontsűrűség mérésen 210-en vettek részt, a
szakemberek 62 főt irányítottak további szakorvosi ellátásra,
illetve 20 főnél állapítottak meg osteoporosist. A betegség
elsősorban a nőket, illetve az 50-60 éves korosztályt érinti. A
prosztatarák a férfiak daganatos halálozásának első három
leggyakoribb oka között szerepel. Az ingyenes prosztata
vizsgálatot 112-en keresték fel, több esetben javasoltak
további kivizsgálást a szakorvosok. Az asztma szűrésen részt
vettek közül 29 tüdőszűrő szakrendelésre irányított beteg
kiszűrése történt. 1 30 lakos élt az érszűkület-vizsgálat

lehetőségével, 25 főnél diagnosztizáltak artériás érszűkületet.
A rendezvényen résztvevők azonnali tanácsadás keretében
helyi szakemberektől közvetlenül tájékozódhattak a
szükséges további lépésekről, teendőkről.
A rendezvényre látogató lakosoknak lehetőségük volt
személyesen is találkozni az Egészségváros nagyköveteivel,
Jakupcsek Gabriella és Kovács Áron műsorvezetőkkel, Béres
Alexandra fitnesz világbajnokkal, Katus Attila aerobik
világbajnokkal, Jaksity Kata műsorvezetővel, Krizsó Szilvia
újságíróval, műsorvezetővel, valamint Rácz Zsuzsa írónővel
és Nagy Tímea olimpiai bajnok párbajtőrözővel, akik a
program keretében személyes példájukkal is az egészséges,
kiegyensúlyozott életvitelt hirdetik.

A nap zárásaként Dr. Bártfai Zsolt, a Richter Gedeon Nyrt.
képviselője adta át Dr. Trombitás Zoltán főigazgatónak a Pest
Megyei Flór Ferenc Kórházat megillető 4.522.1 00 forintos
adományt, melyet a kórház genetikai szűrésre alkalmas
ultrahang készülék beszerzésére fordít.

Kistarcsa megduplázta az adománymilliókat
Több mint 4,5 millió forint gyűlt össze a Richter Egészségvároson



Kistarcsa legismertebb szülötte, Simándy József születésének
100. évfordulója alkalmából számos megemlékezést
rendeztek országszerte. Voltak kimagasló művészi értékeket
képviselő műsorok is, de a legtöbb program a Kistarcsai
Kulturális Egyesület nevéhez fűződik, melyek közül ezúttal a
közelmúlt eseményeit idézzük meg.

A KIKE Kulturális Hét programja minden évben a katolikus
templomban található emléktábla – Simándyt itt keresztelték
Schulder József néven – megkoszorúzásával kezdődik. A
rövid ünnepséget követő orgona- és dalest előadói között
most operaházi művészek is felléptek.

Azon a héten a Deáktanya programját is aktualizáltuk. Az
előadó Ungár István, nyugalmazott énektanár volt, akinek
vak zongorista édesapja, Ungár Imre gyakran kísérte
fellépésein Simándy Józsefet.

A szoborkoszorúzás neves művészek közreműködésével
zajlott. A komolyzenei körökben jól ismert énekesek mellett
itt volt a Magyar Állami Operaház Férfikara is. Az elhangzó
gyönyörű operarészleteket operaházi orgonaművész kísérte.
Körömi Ferencnek a szoborhoz írott versét Kautzky Armand
mondta el.

Nem sokkal a kulturális hetet követően, október 5-én
jótékonysági emlékhangversenyt rendeztünk a Budapesti

Szent István Bazilikában. Itt is operaházi művészek léptek
fel. A bazilika kiváló akusztikája és a meghitt templomi
környezet is hozzájárult ahhoz, hogy a hallgatóság csodálatos
élményben részesülhetett.

A jótékonyság tárgya, egy Simándyról megjelenő könyv
költségeihez való hozzájárulás volt. A KIKE által még az év
elején meghirdetett, Emlékem Simándy Józsefről című
irodalmi pályázat válogatott írásaiból állítunk össze egy
kötetet. Az ország minden részéből – még a határon túlról is
– beérkezett 75 pályázatot az egyesület kuratóriuma
értékelte, és tett javaslatot a díjazottakra. A nyertes
pályaművek ismertetésére és szerzőik jutalmának átadására a
bazilikai koncert előtt került sor.

A művészek hosszas megtapsolásával végződött hangverseny
után gyűjtöttük az adományokat. A kijáratnál kistarcsai
népviseletbe öltözött hölgyek – Csaja Ila, Kereszti Niké,
Lába Dorka, Tumai Panni, Vass Virág – tartották a
sekrestyéből kapott kosárkákat. Sajnos, az adakozási kedv
nagyon szerény volt. Míg a tíz évvel ezelőtti hasonló
rendezvényünkön – akkor a Simándy-szobor megvalósítására
gyűjtöttünk – több mint 1 millió forint jött össze, most
összesen 106 ezer forint került a kosárkákba. Ez számunkra
szomorú tény, de egyben jelzés is az ország mai állapotáról.

A koncert költségei – hirdetések, bérlés, szállítás… – közel
600 ezer forintot tettek ki, így a tervezett könyv
megjelentetésével gondban vagyunk. Kérjük, ha tudja,
segítse tervünk megvalósítását!
Aki legalább 5000 forintot adományoz, kap egy
tiszteletpéldányt, aki pedig legalább 50 000 forinttal járul
hozzá a kötet megvalósításához, annak nevét – igény esetén –
beírjuk a könyvbe, és az adománnyal arányos számú
tiszteletpéldányt biztosítunk számára.

Az eddig beérkezett adományokat megköszönve közöljük a
Simándy József emlékére nevű számla számát:
11742324-20011882-00000000.

Kereszti Ferenc

Simándy ősz
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Kirepítettük a kistarcsai kiskakast keletre, szép
Erdélyországba, oda is a legnagyobb székelykapura, hadd
üdvözöljék együtt a kelő napot, mint volt az hajdanában-
danában.
Jó testvérek együtt ünnepelnek, így történt, hogy ez év
szeptember 9-11 között összegyűltünk Torján, a többi
testvértelepüléssel egyetemben, úgy mint Gádoros, balatoni
Bálványos, Csokonyavisonta, valamint a háromszéki
Bálványos, Futásfalva, és akikről csak a Legendárium beszél.
Kis csapatunk – Dőringer Károly, Juhász Géza és jómagam –
célja az volt, hogy együtt örvendezzünk az elmúlt egy év
megvalósult törekvéseinek Torja népével, hallgassuk meg,
mennyi mindent sikerült elérni, avassunk hidat, hídmérleget,
napközit és ravatalozót, üljünk Mária-búcsút, és adjunk hálát
a nagy életfa alatt, hogy a lélekszám szépen szaporodik. S
mindeközben, ahogy Daragus Attila, Torja polgármestere
mondta, el ne feledkezzünk a gasztronómiáról, hisz a közös
asztalnál evés és beszélgetés közelebb hoz minket
egymáshoz. Nem is versenyt hirdettek igazán, hanem
fesztiváli örömfőzést, hogy kínálgassuk, kóstolgassuk
egymás ízeit.

Utazásunk több volt, mint a 800 km megtétele Torjáig.
Útitársaim még nem jártak e tájékon, bár nagyon sok érdekes
és izgalmas történetet hallottak róla, az ottani emberekről, a
vendégszeretetről, a vicces-furfangos góbéságról, a máig is
élő legendákról, a történelem kegyetlen sorsfordulóiról, no és
a barna medve uralmáról, akivel meggondolandó az atyafias
parolázás. Én, kinek elei az ottani havasok harmatán
szerették egymást, megint úgy éreztem, mint „itthonról
hazafele-menet” mindig: a fenyőgyanta szaga elvette
eszemet, az őszi kikericses rétek a gyermekkor élményeivel
keveredve bódulttá tettek és nem bírtam hallgatni: csak
mondtam és mondtam a történeteket, a történelmet, a
verseket, – Kincses Kolozsvárnál meghánytuk az utóbbi 25
év eseményeit, a Tordai hasadéknál László lovagkirályunk
tetteit emlegettük, a zavaros Nyárád mentén kitört belőlem a
dalba öntött fájdalom, Korondon bámultuk az udvarok elé
kirakott sok gyönyörű fazekas árút, aztán családi
szokásunkba avattam, invitáltam társaim, hogy a jó
borvízforrásnál egyet frissüljünk: ittunk, mosakodtunk,
szusszantunk egyet, átjárt az erős vas-íz és ettől már
repültünk tovább Farkaslaka, Tamási Áron faluja felé. Ábel
bölcsőjénél mindenki elmondta saját imáját, aztán a nap
ereszkedni kezdett, ezért hát sietősebbre vettük utunk a
hegyen át, s éjfélre járt az idő, mire úttalan utakon,
csillagsugaras Bálványosra értünk. Igen, ez a Jókai-féle
vadregényes tájék. Házigazdánk és a vendégsereg megvárt
minket fogadni és üdvözölni, onnantól aztán az édes
borzongás el nem múlott belőlem, míg haza nem értem a
dolgos hétköznapokba.

Szombaton mindenki kitett magáért, a torjai gazdák büszkén
állították ki gyönyörű, egészséges terményeiket, és a fiatal
szülők csokorban a kisdedeiket, a 1 8 évesekre ünnepi
köszöntőt mondtak, így indultak útnak a közösség áldásával,
megtörténtek sorra a fent említett avatások, és kezdetét vette
a mulatság. Fotósunk megszállott módjára hol itt, hol ott
bukkant fel, dokumentált, nem kommentált, nem lamentált,
csak élvezte a forgatagot és kattintott ezerszer! A juhtúrós
óriáspuliszkát 60 méteresre „sirítette” 75 torjai nő és férfi, –
négy perc alatt fogyott el –, a Vidám gazdasszonyok remekbe
szabott kürtőskalácsokkal kínálgattak, mások gombás

őztokánnynal kedveskedett, töltött káposztával, parázson
sültekkel, mi pedig az ott ismeretlen, jó palóclevessel álltunk
ki. Kinyomtattuk előre a recipét, méghozzá a Mikszáth
Kálmán-féle változatot, és meséltünk is hozzá. Batuskával
kínálgattunk, majd a leveshez finom Tokaji furminttal
koccintottunk, hadd kerüljön minden harmóniába ezen a szép
napon. A receptet magyarról székelyre fordítottuk, ami aztán
nagy derültséget váltott ki, remélem beloptuk magunkat
kicsit az ottaniak szívébe. Íme:
Dobj oda jófajta bárány- vagy disznóhúsból egy igazi zaftos
tokányt, ízesítsd sóval, borssal, édesnemes pirospaprikával,
köménymaggal, majd vess bele paradicsomot, zöldpaprikát!
Bolondítsd meg babérlevéllel, egy csokor aprított
kaporzöldjével, s öntsd fel vízzel! Néha riszáld az üstöt, s ha
félig megpuhult a hús, ügyesen, – nehogy a kezed fejére
ugorjon, – keverd hozzá a kockára vágott pityókát, s az
uj jnyisra tört zöldfuszulykát. Utóvégre habard be egy kis
vödör liszttel kevert tejföllel, s forrald fel! Ne sajnáld
tetejéről az aprított friss kaprot, s a tégy még mellé kínálóba
félbe vágott citromot s tejfölet! Ez volt Mikszáth Kálmán, a
nagy palóc egyik kedvenc étele, amelyet eredetileg a híres
Gundel János készített el neki születésnapjára, az író ama
kérésére, hogy az ünnepi étek tartalmazza „a magyar konyha
minden zamatát”. Azt azért tudni illik, hogy úgy is igen
finom, ha murokkal, petrezselyemmel s egy kis zellerrel
gazdagítod. S ha még jobban akarnád kényeztetni magadat,
falj hezzá bátran egy jó túrós puliszkát! Erőst kedveli egyik
íz a másikat, s mi még erősebben őket!
„A legirodalmibb asztal” – ez állt oklevelünkön a zsűritől,

valamint kaptunk egy különdíjat vitéz Komlósi Mihály, a
Budapesti Vitézi Rend kulturális székkapitányától. A februári
böllérfesztiválon aztán folytatódik a móka, mi is szívesen
várjuk őket Kistarcsa városában!

Ismerkedtünk, beszélgettünk reggeltől napnyugtáig, kóstol-
gattunk, megbámultuk a múltat és volt pár ötletünk a jövőre
nézve, kicsit meg-megszöktünk, hogy többet lássunk még a
Tündérkertből, kicsit még érezzük, hogy milyen, mikor
testvérként elfogadnak olyannak, amilyen vagy, szeretnek
ismeretlenül, érzed a gyökereidet, azt, hogy együtt
indultatok, és néha kell egy ünnepi szusszanás, egy közös
teríték, amely mellett elbeszélhetjük, mire jutottunk azóta.
Remélem, úgy jöttünk el onnan, hogy kiérdemeltük tőlük az
egyik legszeretetteljesebb, legszékelyebb jelzőt: „kicsi ügyes,
no”.
Utunk visszafelé Fogaras és Déva felé futott, mélyen az
éjszakában, csendben, eltelve hálával és megnyugvással.

Váradiné Bogos Katalin

Rendhagyó jelentés Torjáról

KISTARCSAI HÍRADÓ KULTÚRA 13



Október 1. Az Idősek VilágnapjaKatolikus

Sok világnapot tart számon az emberiség, többek között az
Idősek Világnapját, október elsejét is. Az idős szó, az öreg,
hajlott hátú személy, kissé szépítő változata. A Magyar
Értelmező Szótár az öreg szót így írja körül: élete hanyatló
szakaszában élő személy. A magyar szóhasználat az öregre
így válaszol: öreg az országút. Ha a valóság talaján állunk,
akkor tudomásul kell vennünk, hogy az öregedés, a testi
érettség után bekövetkező folyamat, mely a halálig tart. A
szervezet már gyönge, alkalmazkodó képessége
meggyengült.

Az ENSZ közgyűlés 1991 -ben nyilvánította október elsejét
az Idősek Világnapjának. Miért október elsejét? Az ENSZ
nem ismerhette, nem gondolt, a magyar szójátékra,
szóhasználatra, az „emberes” hónapokra (szeptember,
november stb.). Jó döntést hozott, jó hónapot választott,
hiszen az október már az a hónap, amikor a természet már
veszít szépségéből, pompás külsőségeiből. Az ember
időskorában már sok mindent elveszít. Ez a nap figyelmeztet
minket arra, hogy az időseket tisztelnünk kell. Ez viszont
annyit jelent, hogy elfogadjuk őket, úgy amilyenek,
támogatjuk, értékeljük őket. Felül kell vizsgálni idősek iránt
tanúsított, sokszor lekicsinylő magatartásunkat. A hajszolt
életben sokszor elfeledkezünk róluk. Pedig a figyelem
kijárna mindennap, és nem is csak családi szinten. Az
idősekkel való törődés nem csak október elsején kell(ene)
hogy legyen, hanem életük végéig. Egy társadalomnak fontos
értékmérője, hogyan bánnak az idősekkel. Vannak olyan
helyzetek, ahol magára marad az idős személy, és kegyetlen
lépésekkel vánszorog az elmúlás felé. Máshol megbecsült
tagja marad a közösségnek, tanácsot kérnek tőle, tudomásul
veszik betegségét és törődnek vele.
Ismerve a jelen állapot eltérő gyakorlatait, tekintsünk vissza
a múltba. Az ókori népek: rómaiak, görögök, spártaiak
különösen tisztelték az időseket. Amikor Nagy Sándor, az
ókor nagy hódítója a tűznél melegedve meglátta, hogy egy

öreg katonája didereg, azonnal átadta neki a helyét. Szerették
is katonái. Rómaiaknál az állam élén az öregek tanácsa, a
szenátus állt. A spártai állam élén a gerontonok, magyarul, az
aggastyánok álltak.
Az Ószövetség könyvei tele vannak az öregek tiszteletének
sürgetésével. „Fiam! Legyen gondod apádra öregségében, és
ne keserítsd őt életében. Ha meg is fogyatkozik erejében,
légy elnéző iránta, és ne vesd meg életének egy napját se.
Apád iránt tanúsított jócselekedeted nem megy feledésbe, és
elszámolják neked bűneidért. A jótett fejében gyarapodni
fogsz.” (Sir 3, 1 4-17) „Az ősz fej előtt fel kell állni.” (3 Móz
19. 32.) „Az idősebbet illeti az első szó.” (Sir 32. 4) „Az
öregek tanácsát meg kell hallgatni, mert bölcsességet
tanulunk tőlük.” (Sir 8, 9.) „Kora miatt senkit se vessünk
meg, közülünk is öregek lesznek némelyek.” (Sir 3, 9.)
Amikor az öreg Elizeus prófétát kigúnyolták a fiúk, az
erdőből kijövő két medve többüket széttépte. (2 Kir 3, 23-
25.)
Az Újszövetségben Szent Pál írja Timóteusnak: „Az idősebb
férfit ne korhold, hanem csak figyelmeztesd, mint apádat, a
fiatalabbat, mint testvéredet, az idős asszonyt, mint anyádat.”
(1 Tim 5, 1 .) Szent Pál első levele a Korintusiakhoz 13, 4-8.
„A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem
féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan,
nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem
rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazságban leli.
Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent
elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha.”
Nézzük a mai életet. A fiatalok úgynevezett „átnevelő
kurzust” indítanak az időseknek. Felesleges, ők már nem
lesznek modern emberek. Amikor még volt katolikus
társadalom, ez volt a szállóige: „becsüld az öregeket, tiszteld
a kort.” Ma ennek ellenkezője van. Mindent megtesznek,
hogy megkeserítsék életüket, hogy minél előbb
megszabaduljanak tőlük.
Ha a gyóntatószékek beszélni tudnának… Az idős nagymama
mindenét utódainak adta. Viszonzásul szidalmakat kapott, és
rabszolgamunkát követeltek tőle.
A gyónó nagymama síró panasza: éveken keresztül kiabáltak
velem. Lelkemben mindig megbocsátottam. Este, amikor
vetkőzöm-öltözöm, testemen látom az operációk hegedéseit.
Már nem fáj , de a fájdalmak emlékei megmaradtak. Ilyenek a
lelki sebek helyei is. Megmaradnak a lelki fájdalom emlékei.
Idősek Világnapján is gondolunk az idősekre. Tiszteletünk
magába foglalja elfogadásukat, támogatásukat.
Társadalmunknak ők is hasznos tagjai, szükségünk van rájuk.
Szükségünk van a sok élettapasztalataikra, arra a higgadt
bölcsességre, amivel csak ők rendelkeznek, amivel
bennünket is nevelnek.

Somlai József nyugdíjas plébános
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Október 31. a reformáció ünnepe
„A reformáció bibliai igéi:

„Az igaz ember hitből él.” (Róm 1,17)
„Hiszen azt tartjuk, hogy hit által igazul meg az ember, a törvény cselekvésétől függetlenül.” (Róma 3,28.)

Református

Mit ünnepelünk október 31 -én? Megköszönjük Istennek
Luthert, Kálvint, Szegedi Kis Istvánt, Károli Gáspárt,
Szenczi Molnár Albertet és a többieket. Nélkülük nem lenne
ilyen a nemzetünk. Igazat adok Illyés Gyulának: „Hiszed,
hogy volna olyan-amilyen magyarság, ha nincs – Kálvin?
Nem hiszem”(A reformáció genfi emlékműve előtt).
Megköszönjük, hogy rendkívüli műveltségükkel Isten
dicsőségét szolgálták. Mindnyájan koruk legműveltebb
emberei voltak.
Megköszönjük, hogy vállalták a lemondást, hátratételt
hitükért. Letették mindenüket Isten kezébe: nem a fényes
jogi, tudományos pályát választották, hanem az Isten népével
való együtt-nyomorgást.
Megköszönjük, hogy kitartóak tudtak maradni minden
körülmények közepette. Gályán, török kínzások erőszakos
vallásüldözés közepette is.
Különösen is megköszönjük, hogy nemcsak óriási
személyiségek, nagy műveltségűek és állhatatosak voltak,
hanem Isten kezében alázatosak és engedelmesek is.

Példájukból látom a különbséget az alázat és az
alázatoskodás között. Az alázat az erősek jellemzője. Az
alázatoskodás a gyengéké, amellyel manipulálják a másikat,
hogy céljukat elérjék. Az egyik dicséretes, a másik
képmutatás.
Emelt fővel álltak meg bíráik, vitapartnereik előtt, gyakran
életre halálra; de Istennel szemben mindig alázatosak
maradtak. A Bibliát mindig fontosabbnak tartották a maguk
műveinél, meglátásánál.

Mit akartak? Szolgálni Istent. Nem gondoltak
egyházszakadásra. Jelet sem akartak hagyni maguk után.
Isten hozott ki engedelmességükből történelmi léptékű
megújulást. Nemcsak nemzeteik megújítását végezték el,
hanem Luther és Kálvin művei nyomán egész Európa
gondolkozása megváltozott. Ebben különböznek azoktól,
akik összeférhetetlenségük, emberi vitatkozásaik miatt sok
fájdalmat jelentő szakadásokat okoznak egyházukban,
ráadásul hamar elvesztik a társadalmat formáló
jelentőségüket.

Mi a különbség reformáció és reform között? A XX.
század történelme tele van általában rövid tündöklésű
reformokkal, amelyek nem változtatták meg sem a
társadalom, sem a gondolkozás egészét, legfeljebb csak
előkészítették a talajt egy újabb szalmaláng lobbanású
ikertársuk előtt. A reformáció viszont az élet minden
területére hatással volt.

Olyan reformációt várunk a társadalom esetében,
mint az egyén megtérése, amely alapvető döntés Isten
mellett. Ahogy a megtéréskor meglátjuk korábbi bűneinket és
új já lesz az egész lényünk, ugyanígy várjuk, hogy Isten egy
új reformációval megítélje mindazt, ami elszakadás az

evangélium tanításától, és újat kezdhessen el.
Napjainkban nagyon sokat beszélnek az egyéni élet

reformációjáról: „reformáld meg az imaéletedet,
adakozásodat, bibliaolvasásodat”. Ezek inkább csak a
magánszféra reformjai. A reformáció ezeknél sokkal több: az
létünk centrumának átértékelése Isten akaratra szerint.
Azután újul meg az imaéletünk, bibliaolvasásunk,
adakozásunk, ha az egész lényünk megújul, ha a centrumban,
a szívben Krisztus és az igéje foglalhatja el a fő helyet.

Október 31 -én Istennek adunk hálát azokért, akik
példájukkal, tanításukkal visszavezették a népet az
evangélium tiszta forrásához.

5 ismert tételbe sűrítették össze a reformátorok tanításaikat,
amelyeket nevezhetünk a reformáció leglényegesebb

tanításai összefoglalásának is:

Sola Scriptura (egyedül a Szentírás által)
sola fide (egyedül hit által)

sola gratia (egyedül kegyelemből)
solus Christus (egyedül Krisztus)

solī Deo gloria (egyedül Istené a dicsőség).

Híreink
Október 31 -én, hétfőn 18 órakor tartunk ünnepi isten-
tiszteletet a református templomban. Mindenkit szeretettel
várunk!

Baba-mama csoportot indítunk szerdánként 10,30 órai
kezdettel. A gyerekek korának megfelelő evangéliumi
énekeket, mondókákat, imádságokat fogunk majd tanulni.
Alkalmat teremtünk a gyermekek neveléséről tanítani,
beszélgetni, tapasztalatokat átadni. Segítséget szeretnénk
adni a boldog házasság megéléséhez. Mindenkit nagy
szeretettel várunk. A belépés díjmentes. (RJ)

Filmklub felnőtteknek és fiataloknak minden hónap 4.
szerdáján 18 órakor. A belépés ingyenes. Mindenkit
szeretettel várunk!

Szeptember 26-án 18 óra: „Isten nem halott” című filmet
nézhetjük meg (feliratos).

Riskó János református lelkész
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Bejrútban, Buenos Airesben, és később
Amerikában egy komcsi országból érkezett,
vicces, idegen srác voltam, itthoni kamasz
barátaim szemében pedig a fura fiú, aki Beatles-
számok helyett argentin szambákat penget a
gitárján. Idegenben büszke magyar voltam,
itthon pedig egyike azoknak, akik elhitték, hogy
ez a Nyugat és Kelet között ingázó
„Kompország” már Európa. Ahogy Ady írta
száz éve. Azóta mintha Európa és a világ is
egyre jobban ingázna. Keresné a helyét. Úgy
éreztem, nekem is újra végig kell gondolnom
mindazt, amit eddig életről és halálról,
szeretetről és gyűlöletről, szerelemről és
családról, hitről és rítusokról képzeltem. De

még a hétköznapokról: evésről, ivásról, öltözködésről, lakókörnyezetünkről is.
Humorral, könnyedén persze, nehogy megijesszem magam. Tudom, végső
válaszok nincsenek, csak végső kérdések – ez a könyv is csupán amolyan
szubjektív világ-pillanatkép.

Kepes András újságíró, író és egyetemi tanár három nyelven, Budapesten,
Bejrútban, illetve Buenos Airesben végezte általános és középiskolai
tanulmányait. Későbbi munkái és televíziós pályafutása (így pl. Világfalu
című sorozata) során is rengeteg tapasztalatot gyűjtött a különböző kultúrák
egymáshoz való viszonyával, a beilleszkedés nehézségeivel kapcsolatban.
Jelen kötete egyfajta GPS-ként segít eligazodni az olvasónak zűrzavaros
világunkban.

Kepes András: Világkép

Szabály: A 9x9-es tábla összes sorába és oszlopába írja be
a számokat 1 -9-ig úgy, hogy minden szám csak egyszer
szerepelhet soronként vagy oszloponként. A nagy négyzet-
rács további 3x3-as négyzeteiben is csak egyszer szere-
pelhet egy szám. Kellemes szórakozást kívánunk!

Sodoku Recept

Könyvajánló

Céklás káposztasaláta

Hozzávalók:
- 2 db cékla
- Fél fej lila káposzta
- 1 teáskanál reszelt torma
- 2 evőkanál balzsamecet
- olívaolaj
- só, bors ízlés szerint

Elkészítése:
A céklát meghámozzuk, nyersen, nagylyukú reszelőn
lereszeljük. A káposztát vékony csíkokra vágjuk, olívaolajon,
balzsamecettel meglocsolva roppanósra pároljuk.
Összekeverjük a reszelt céklával és a tormával, sózzuk,
borsozzuk, egy evőkanál olívaolaj jal meglocsoljuk. Frissen
reszelt torma helyett, az üveges ecetes torma is tökéletes. A
káposzta egy C-vitamin bomba, a cékla folsavtartalma
kiemelkedő, de gazdag rostokban, káliumban és
antioxidánsokban is. Tehát ezek együtt igazi nyerő párost
alkotnak.
Ez a saláta magában vagy köretként is fogyasztható,
egészséges és megunhatatlan.

Vers mindenkinek

Küldje be szerkesztőségünk címére kedvenc
receptjét vagy versét és szerkesszük együtt
az újságot!

Sinka István: Üdv néked Ifjúság!

Üdv néked, Ifjúság!
Üdvöz légy magyar nép,
ki lángban és vérben születtél meg újra
három nagy éjszakán vad ágyúdörgésben!
Melyik nép írta fel mostanában nevét
így, hogy aranyt adott kezébe Isten uj ja?
S mely nép beszélt így az önmaga nevében,
mint angyal, mikor a harsonáját fúj ja?
… Bús igájának fájára írja hát,
s mint annyiszor a megsárgult ezerévben
vérrel és vassal tanítsa zsarnokát! !

(Buda, 1 956. október 26.)
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A Procter & Gamble ünnepel: 25 éve Magyarországgal
együtt növekszünk

A vállalat negyed évszázada az egyik leginnovatívabb és
legváltozatosabb termékportfóliót kínálja a magyar emberek
számára, melyben olyan meghatározó márkákat sorakoztat
fel, mint az Ariel, a Pampers, az Always, a Gillette, a Jar és a
Head & Shoulders. Ez idő alatt a P&G fontos befektetővé és
munkáltatóvá vált az országban. A 25 éves évforduló
alkalmából a vállalat megerősítette azt a szándékát, hogy
innovációin keresztül tovább javítsa a fogyasztók
életminőségét és együtt növekedjen Magyarországgal a
jövőben is.

A P&G nevében Geraldine Huse, a P&G közép-európai régió
vezérigazgatója és az igazgatóság elnöke bejelentette a
vállalat új beruházását Magyarországon, és stratégiai
megállapodást írt alá a magyar kormány képviseletében,
Szij jártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úrral.

“Nagyon büszkék vagyunk a vállalat magyarországi
fejlődésére. 1 991 -ben csupán néhány dolgozóval és jól ismert
márkával indult el utunk Magyarországon - mondta
Geraldine Huse, a P&G közép-európai régió vezérigazgatója,
a régió igazgatóságának elnöke. Majd hozzátette: mára 1200
embert foglalkoztató szervezetté nőttük ki magunkat, több
mint 20 innovatív és megbízható márkából álló portfólióval.
Elmondhatjuk, hogy napjainkban a családok közel 90%-ának
otthonában található legalább egy P&G termék. Az eddig
megtett úton folyamatos elköteleződéssel, innovatív
megoldásokkal kívántuk kiszolgálni magyar fogyasztókat.
Beruházásaink által gyárainkat a legmodernebb
felszereltséggel működnek, munkáltatóink korszerű
munkakörülmények között dolgozhatnak, mindezzel az
ország fejlődéséhez járulunk hozzá.

Az elmúlt negyed évszázad során a P&G több mint 300
millió dollárt fektetett be magyarországi piacára, mára a
vállalat két legkorszerűbb gyárát üzemelteti itt. A női
higiéniás termékeket gyártó csömöri gyár együtt ünnepli 25
éves évfordulóját a vállalattal, Gyöngyösön pedig 2014
elején kezdte meg működését a babaápolási termékek
előállítását biztosító gyáregység. A Pampers, az Always, a
Tampax, a Discreet és a Naturella termékei kerülnek ki
ezekről a gyártósorokról, melyekkel több, mint 50 ország
piacát szolgálják ki világszerte.

A P&G továbbra is együtt kíván növekedni
Magyarországgal. A vállalat ezért úgy döntött, hogy a Braun
termékek csomagolását, valamint egyes Oral B termékek
összeszerelését és csomagolását is a gyöngyösi gyárban
végzi a jövőben. Továbbá a P&G kibővíti gyártási

kapacitását Csömörön, hogy a legkorszerűbb technológiák
segítségével, újgenerációs betéteket állíthasson elő.
Összegségében ezen befektetések meghaladják a 200 millió
dollárt, mellyel 250 új munkahelyet hoznak létre. Ennek a
befektetésnek köszönhetően a magyarországi P&G gyárak 90
ország piacát fogják ellátni világszerte.
Az eseményen a P&G és a magyar kormány stratégiai
megállapodást írt alá. Az együttműködés megerősíti a vállalat
és a magyar kormány közös növekedési szándékát a
következő évekre. A P&G nagyra értékeli a Magyarország
befektetési adottságait, a magyar dolgozók tehetségét és az

infrastruktúra minőségét. „A P&G magyarországi jelenléte
tökéletes bizonyítéka annak, hogy Magyarország egy
megbízható üzleti partner, amely kifizetődő befektetési
környezetet kínál minden olyan vállalatnak, amelynek célja a
magyarországi munkahelyteremtés. - mondta Szij jártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter.

„A P&G-nél mindannyian egy közösség részének tekintjük
magunkat, melyben élünk és ahol dolgozunk. Nem csak az
üzleti sikereinkre vagyok büszke, hanem a társadalmi
felelősségvállalásra és a környezettudatosságra felhívó
programjainkra is, melyeket a helyi szervezetek segítségével,
az ő érdekeiket képviselve értünk el.” – összegezte Huse.
A P&G számos edukációs kampányának egyike az Always
programja, ami mára több mint 2 millió tinédzsert ért el
Magyarországon, a Pampers programja pedig több mint 20
éve folyamatosan a babák egészséges fejlődését szolgálja. A
P&G pénzügyi adománnyal és dolgozóinak önkéntes
munkájával is támogatja a rászoruló gyermekeket és
családokat.

A P&G elkötelezett a biztonságos és felelősséggel előállított
termék gyártása mellett. A környezeti felelősségvállalás a
vállalat teljes működésének és a termék-életciklusok minden
szakaszának szerves részét képezik. Mindkét magyarországi
gyáregység gyártási hulladék termelése nélkül üzemel. Ezt az
elismerést a világ összes P&G gyára közül először 2007-ben
a P&G csömöri gyára kapta meg.
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