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HÍREK

RENDEZVÉNY

GÖRHÖNYFESZTIVÁL
KISTARCSÁN
Versenykiírás

Időpont: 2018. szeptember 15. 10 óra
Helyszín: Csigaház, Simándy tér

Pannónia Néptáncegyüttes felnőtt csoportja

Nevezési díj: 5500 Ft, mely tartalmazza az
alábbiakat:
•  30 kg sütésre alkalmas burgonyát
•  az előkészítéshez és a tálaláshoz egy
asztalt és 6 db széket
•  sütéshez szükséges tűzifát
A görhöny elkészítéséhez további burgonyáról, a szükséges hozzávalókról, sátorról, az elkészítés és a tálalás kellékeiről a
versenyzők gondoskodnak.

FELTÉTELEK:

•  a résztvevő csapatnak legyen neve
•  minden csapat 10 adag görhönyt biztosít a szervezők részére!
•  az elbíráláshoz leadandó mennyiségnek 5 ember kóstolását kell biztosítania
•  az elkészült görhönynek legyen fantázianeve
•  a sütésről a csapatok gondoskodnak
(gáztűzhely, tárcsa…) ELEKTROMOS
SÜTŐESZKÖZ HASZNÁLATA TILOS!
•  a görhöny értékesítése a csapatok feladata, melynek ára egységesen 350 Ft
•  a csapat létszáma tetszőleges
•  a sütéshez szükséges terület (3x2 méter) 8 és 21 óra között áll rendelkezésre

A ZSŰRIZÉS SZEMPONTJAI:
•  megjelenés (a tálalás külcsíne,
a sütés körülményei)
•  íz
•  ötletesség

A csapatok az elkészült görhönyt
11.30 és 12.30 óra között mutathatják be
a zsűrinek.
Eredményhirdetés várhatóan 14 órakor
lesz.
Jelentkezni és a versenyben részt venni
előzetes nevezés alapján lehet.
Jelentkezési határidő:
2018. szeptember 7. péntek 14 óra

ELÉRHETŐSÉGEK:

Kistarcsai VMSK Kft., 2143 Kistarcsa,
Kossuth L. u. 23.
iren.turi@vmsk.hu, 06-70-656-5178

A jó hangulatot és a zenét
a szervezők biztosítják!
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Dargus Attila Torja polgármestere

Lauer Tamás diakónus
áldotta meg az új kenyeret

Szent István napi
ÜNNEPSÉG

Államalapító Szent István ünnepe, amely a hagyomány szerint
egyben az új kenyér ünnepe is az Országgyűlés döntése értelmében 1991. augusztus 20-a óta a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepe, egyben nemzeti ünnep is.

A

magyar nép erre az időpontra évszázadok óta kegyelettel emlékezik.
Kistarcsán idén a hagyomáÜnnepi
nyoknak megfelelően a Csibeszédet
gaházban tartották meg a
mondott
rendezvényt. Az ünnepJuhász Istségen jelen volt Solymován alpolsi Sándor polgármester, a
gármester
képviselő-testület tagjai,
az intézmények vezetői és
Daragus Attila polgármester
vezetésével testvértelepülésünk
Torja küldöttsége. A délelőtt 10-kor
kezdődött Szent István napi ünnepségen a Himnusz eléneklése után Juhász István alpolgármester mondott beszédet. amelyben kitért
az ünnep üzenetére, és arra is, hogy ez miképpen érvényesül napjainkban Kistarcsán. Szent
Istvánt biztonságot, békét és otthont akart teremteni országa minden lakosának. Kistarcsán
a város vezetői, a képviselő-testület tagjai az elmúlt években ugyan erre törekedtek. Kiemelte,

hogy politikai hovatartozástól függetlenül sikerült egy olyan összefogást
megvalósítani a településen, ami
elősegítette az előrelépést. Ennek köszönhető a sok színvonalas rendezvény, és ezzel
magyarázható a pályázatokból megvalósított beruházások. Reményének adott
hangot, hogy az előttünk álló
bő egy évben hasonló fejlődést ér el a város.
Juhász István beszéde után
a jelenlévők elénekelték régi himnuszunkat, a Boldogasszony Anyánkat.
Ezt követően Lauer Tamás diakónus megáldotta az új kenyeret. A kenyér megáldása után
a Pannónia Néptáncegyüttes felnőtt csoportjának ünnepei műsora következett. A jelenlévők
az ünnepség zárásaként elénekelték a Szózatot
és a Székely Himnuszt. A program végén felszeletelték és szétosztották a friss, ropogós felszentelt kenyeret.
2018. 8. szám
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PROGRAMOK

A KIKE
Kulturális Hét
programjai
2018-ban
SZEPTEMBER 10., HÉTFŐ
Katolikus templom
19.00  A Simándy emléktábla
koszorúzása
19.15  Egyházzenei est
Közreműködik: Corvinus trió (Major László, Major Zsófia, Váray
Péter), Dolhai Béla, Fehér Ilona,
Ladjánszki László, Ladjánszki László ifj., Tomecz Róbert, Vivace kórus.
Összeállította: Tomecz Róbert,
Vezeti: Major László
SZEPTEMBER 12., SZERDA
Református templom
19.00  Kamara- és dalest
Közreműködik: Bekes Anna,
Botrágyi Károly, Botrágyiné Virágh
Orsolya, Fehér Ilona, Ladjánszki
László, Ladjánszki László ifj., Síposné Varga Edit, Szkordilisz Emília,
Tóth Ingrid. Összeállította és vezeti:
Lukács Ilona Cecília

PROGRAMOK

Irodalmi PÁLYÁZAT

A KISTARCSAI KULTURÁLIS EGYESÜLET irodalmi pályázatot hirdet az alábbi témakörökben:
a. HÁBORÚBAN A VILÁG
b. AZ ÉN CSALÁDOM
A pályázaton részt vehet minden kistarcsai lakos, valamint a Kistarcsán dolgozó, illetve tanuló személy. A legjobb pályázatokat két kategóriában – felnőtt és gyerek (14 éves korig) – díjazzuk,
és megjelentetjük a Kistarcsai Kalendárium 2019
című kiadványban.
A díjak: I. díj: 15 000 Ft, II. díj: 10 000 Ft,
III. díj: 5 000 Ft, a gyerek kategória helyezettjei értékes könyvjutalomban részesülnek.
A pályázat jeligés.
A pályaműveket postai úton kérjük eljuttatni
a következő címre:
Kistarcsai Kulturális Egyesület, Kistarcsa,
Bercsényi u. 18.
Beküldési határidő: 2018. szeptember 10.
Részletes kiírás a www.kike.hu honlapon olvasható
Bővebb információ kérhető a 28/470-926-os
telefonszámon, vagy a kike@kike.hu címen.
Kistarcsai Kulturális Egyesület

Ismét várjuk a szöszmötölni vágyó
kistarcsai iskoláskorú gyermekeket
az Alapszolgáltatási Központban.
SZÖSZMÖTÖLÉS IDŐPONTJAI:

DEÁKTANYA
2018. szeptember 6.

2018. szeptember 10. – 1615-1745
2018. október 1. – 1615-1745
2018. november 5. – 1615-1745
2018. december 3. – 1615-1745

Zelinka Tamás: Magyar varázs
– Bartók és Kodály népdalgyűjtése
1905-ben az addig úgyszólván ismeretlen magyar népzene felkutatásába fogtam. Nagy szerencsémre Kodály Zoltánban kiváló muzsikus segítőtársra találtam, aki éleslátásával
és ítélőerejével a zene minden ágában nem
egy megbecsülhetetlen intéssel és tanáccsal
segített. (Bartók önéletrajzából)
2018. szeptember 13.

SZEPTEMBER 13., CSÜTÖRTÖK
Civilház
19.00  Simándi Józsefné (Hegedűs Judit): A néptánctól a balettig
A Kistarcsai Kulturális Egyesület
lelkesen ápolja a Kistarcsán született Simándy József operaénekes
emlékét. Ennek kapcsán szoros
kapcsolatba kerültünk a Simándi
családdal. Eddigi közös programjaink során mindig a napjainkban is népszerű operaénekes volt
a középpontban. Most viszont a
balett és a népzene kapcsolatáról fog előadást tartani Jutka as�szony, aki egykor az Operaház
balettművésze volt.

Szlovák Pántlika
Nemzetiségi Folklórtalálkozón fellépő EGYÜTTESEK

SZEPTEMBER 15., SZOMBAT
Simándy tér
10.00–22.00  Görhönyfesztivál
10.00–14.00  Pántlika Nemzetiségi
Folklórtalálkozó
10.00–14.00 Görhönysütőverseny
14.15–15.00  Eredményhirdetés
15.30–16.30  Önkormányzati kitüntetések átadása gálaműsorral
16.30–20.30  Könnyűzenei koncertek
20.30–22.00  Utcabál

Muskátli Táncegyüttes – Csővár
Csatangoló Táncegyüttes – Isaszeg
Pannónia Táncegyüttes – Kistarcsa
Liska Veronika-ének – Kistarcsa
Opanke Táncegyüttes – Pomáz
Rozmaring Hagyományőrző
Asszonykórus – Sári
Borovenka Táncegyüttes – Sári
Helidonaki Táncegyüttes – Budapest
Nezábudka Dalkör-Cinkota – Csömör
Polonéz Táncegyüttes – Budapest

SZEPTEMBER 16., VASÁRNAP
15.00  Örökségséta
Látogatás a Kistarcsán működő mentőgyárban – találkozás a
Zsófialigeti HÉV megállóban.
17.00  A Simándy-szobor koszorúzása

Szeptember 15-én 10 órakor kezdődő Folklórtalálkozón szlovák, magyar, román, görög, délszláv,
lengyel táncokat láthatnak az érdeklődők. A Pannónia Néptáncegyüttes több csoporttal képviselteti magát, kíséri őket Samu Zoltán és zenekara.
A rendezvény fő szervezője a Kistarcsai Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat.
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KREATÍV SZÖSZMÖTÖLŐ

Felvonulás
a Pántlika
Folklórtalálkozón
(régebbi fotó)

Simándi Józsefné (Hegedűs Judit):
A balettól a néptáncig
A balett történéseket és érzelmeket zenekísérettel előadott színpadi tánc. A balett kialakulása. A testmozgás és a spicctechnika elsajátításának folyamata. A balett szerepe az
operákban. Híres balett-táncosok. Magyar balett-társulatok. Egy balerina életútja a kezdéstől a visszavonulásig. Néptáncos a családban.

SZÖSZMÖTÖLÉS HELYE:

2143 KISTARCSA, Batthyány u. 2/a
Érdeklődni a programról a fenti címen valamint
az alábbi telefonszámon lehet: 06-20/568-74-98

2018. szeptember 20.
Szőke Mátyás: Falusi borászat
A bor szerepe a gasztronómiában. Az ételek és a borok párosítása. Világhírű borok. A
magyar borok ismertsége külföldön. Hazai
bortermő vidékek. A mátrai borvidék. Az értékesítés sajátosságai. Egy családi pincészet
lehetőségei az Európai Unióban. A magyar
bor helye a világpiacon.
2018. szeptember 27.
Cserbik János: Házasság 2.0
A szeretet – döntés kérdése? Hogyan erősíthetjük meg vagy frissíthetjük fel házasságunkat, párkapcsolatunkat? A házasság
és az élettársi viszony közti különbség. Egymás elfogadása. A konfliktusok kezelése. A
szexuális integritás újratöltve. Az új szövetség megkötése.
A Deáktanya előadásait a Civilház (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.
Kistarcsai Kulturális Egyesület

JÁTÉK & DUMA KLUB

10-14 év közötti fiatal vagy?
Szeretnél új barátokat?
Vagy szeretnél egy helyet,
ahol a barátaiddal együtt lehetsz?

Akkor szeretettel várunk
Klubunkba havonta egyszer
SZERDAI NAP 16 -18 KÖZÖTT!

Berecz Ilona és Raffay Veronika

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

KLUB IDŐPONTOK:
2018. szeptember 19., október 17. ,
november 21., december 19.
Helyszín: Alapszolgáltatási Központ
(Csigaházzal szemben)
2018. 8. szám
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Délután a Csigaház árnyékába menekült a közönség

Az Aquila Dance Sportegyesület táncosai

Népes küldöttséggel érkeztek a lengyelek Kistarcsára
Tálalás és esztétikum kategóriában a Fidesz csapata volt a legjobb

A bronzérmes lengyeleknek Teresa Lachohska volt a csapatkapitánya

A hivatal ezzel a tállal nevezett a versenyre
Hagyomány és hungarikum kategóriában a torjaiak győztek

A csapatokat Solymosi Sándor polgármester pálinkával köszöntötte

VII. KISTARCSAI
Kakasfőző Fesztivál
A tomboló hőség sem
riasztotta el az érdeklődőket
Három dolog tette igazán izgalmassá az idei rendezvényt. Az új helyszín, a trópusi hőség, és a profi módon felálló csapatok. Vegyük sorba a három dolgot.

A

z új helyszínt kényszerűségből választotta a két szervező, Pongrácz Viktória a
VMSK vezetője és Juhász István alpolgármester. Szerintem az Ifjúság tér átépítése, ennyi
kényelmetlenséget megér. A trópusi forróság a a
nap nagy részében megtette hatását, de este hatkor már tömeg fogadta az előadókat. Nehéz hónapokkal előbb úgy megszervezni egy rendezvényt, hogy maximálisan figyelembe vegyék az
időjárást. Tudomásul kell venni, hogy az elmúlt
tíz évben alaposan átalakultak az éghajlati viszonyok Európában is. A harmadik pedig: a csapatok
nagy része nem improvizált, hanem egy szakember irányításával főzött. A pártatlan zsűri bajban
is volt, mert bizony sok esetben csak egy két pont
választotta el a csapatokat.
Ezek után akkor nézzük, hogy mi történt augusztus 20-án. Az elmúlt hat évben kialakult nagyszabású gasztronómiai fesztivált sikerült teljes nagyságá6

ban elhelyezni a Csigaház előtti téren és a környék
utcáiban. (a Batthyány utca és a Thököly utca volt
érintve) Összesen 14 csapat nevezett (PolgármesA Tanzevaty Partyzans énekesei
között Juhász István
alpolgármester

teri Hivatal, Kistarcsai Fidesz, Alapszolgáltatási Központ, Big Bang
Német JáChikens, Kistarcsai Párducok,
nos volt a Roma
Csibés(z) Csajok Klubja,
Önkormányzat
Független Harci Kakasok,
főszakácsa
Gesztenyés Óvoda, Ellenlábasok, Roma Nemzetiségi Önkormányzat,
Nova Bau, Radomysl
nad Sanem (lengyel testvérváros), Torja (erdélyi
testvértelepülés), Pecho
Ferenc és csapata). A versenykiírás szerint a kakasokból
bográcsban bármilyen ételt lehetett
készíteni, amit a csapatok kóstolójegy ellenében kínálhattak a helyszínen. A 600 Ft-ért árusított kóstolójegyeket (összesen 220 db-ot) délután
öt óráig mind eladták. A nevező csapatok a kakasfőzéshez egy kakast, fát, székeket, asztalt, víz- és
áramvételi lehetőséget kaptak.
Solymosi Sándor polgármester pontosan egy
órakor nyitotta meg a kakasfőző versenyt. A hangulat-fokozó pálinka sem maradhatott el, a polgármester mindegyik csapattal és résztvevővel
koccintott. A csapatoknak fél hatig kellet elkészíteniük az ételeket, amit a négytagú zsűri bírált el, melynek elnöke Herbst Norbert kétszeres
grillbajnok volt, a zsűribe meghívták Mészáros
László mesterszakácsot, a Kisgömböc Étterem tulajdonosát, Klacsán Lajost és Benkő Pált, a város
díszpolgárát, aki az első Kakasfőző Fesztivál zsűrijében is benne volt. Este negyed kilenckor értékelte a zsűri a kakasfőző versenyt.
A fődíjat a Kistarcsai Párducok csapata kapta
(lásd címlap), második helyen a Gesztenyés Óvoda végzett, a harmadik díjat a lengyelek csapata
érdemelte ki.

A Gesztenyés Óvoda ezüstérmes lett

KÜLÖNLEGES ÍZVILÁG KATEGÓRIA:
1. Alapszolgáltatási Központ
2. Big Bang Chikens
3. Nova Bau

TÁLALÁS ÉS ESZTÉTIKUM KATEGÓRIA:
1. Kistarcsai Fidesz
2. Független Harci Kakasok
3. Polgármesteri Hivatal

HAGYOMÁNY ÉS HUNGARIKUM KATEGÓRIA:

sor zajlott a színpadon.
A nagy meleg ellenére a kisszámú közönség jól érezte magát már
délután is, de meg kell
jegyezni, hogy a színpad közelébe este hatig
nem nagyon merészkedett. A napszúrás veszélyét a Csigaház és a nagysátor árnyékában lehetett elkerülni.
Az első órában két kistarcsai egyesület lépett a
színpadra, először az Aquila Dance Sportegyesület, majd a Jamland T.S.E. bemutatóját láthatták. A
közönség nagy tapssal jutalmazta a két csapatot.
Kettő órától Szabó Csilla zenekara adott koncertet. A Bojtorján együttes egykori angyalhangú énekese reméljük még jön Kistarcsára. Őket Gödöllő
egyik legnépszerűbb buli zenekara, a Tanzevaty
Partyzans követte a színpadon. A zenekar két énekese Géczi András és Miklós Krisztina teljesen el-

A legvidámabb csapat
a polgármesteri hivatalé volt

1. Torja
2. Csibés(z) Csajok Klubja
3. Roma Nemzetiségi Önkormányzat

ÖTLET ÉS KREATIVITÁS KATEGÓRIA:
1. Gesztenyés Óvoda,
2. Kistarcsai Párducok,
3. Ellenlábasok
Szinte mindegyik résztvevő kapott valamilyen A különleges ízvilág kategóriaban
elismerést, ugyanis négy kategóriában hirdettek az Alapszolgáltatási Központ végzett az élen
győztest.
Az eredményhirdetés végén Ju- Back II Black koncertje
zárta az esti műsort
hász István alpolgármester külön
ajándékkal és oklevéllel köszönte
meg a zsűri munkáját.
A Thököly utcában kirakodó vásár
várta az érdeklődőket, negyed kettőtől éjfélig pedig folyamatos mű-

Szabó Csilla és zenekara
kápráztatta az egyre nagyobb létszámban gyülekező közönséget. A Compact Disco este hétkor már
tömeg előtt szerepelt, a záró koncertet adó Back II
Black zenekart pedig már igazi kistarcsai koncert
hangulat fogadta. A tomboló közönség fél órás ráadásra bírta a Bebe nélkül felálló csapatot. A rendezvényt záró lézer show
így csak este 11-kor tudta elvarázsolni a közönséget.
A fesztivál támogatói voltak: Kistarcsai VMSK, Lavet Kft., JUKA Bt.,
Kistarcsai KÖFE Kft., Családok éve,
Kistarcsa Város Önkormányzata.
2018. 8. szám
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FELHÍVÁS a téli rezsicsökkentés
korábbi intézkedéseiben nem
részesült háztartások részére
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Kistarcsa településen bejelentett lakóhellyel, vagy bejelentett
tartózkodási hellyel rendelkező személyek részére téli rezsicsökkentés keretében egyszeri természetbeni
támogatást nyújt Magyarország Kormánya, azon igénylők részére, akik a korábbi rezsicsökkentés keretében biztosított földgáz-ártámogatásban nem részesültek. Háztartásonként egy igénylés nyújtható be.

A

támogatás igénylés szem- Az igénybejelentő nyilatkozatok be- lása esetén – büntetőeljárást kezdepontjából háztartás: a szoci- nyújtásának helye és határideje:
ményezhet.
ális igazgatásról és szociális A Kistarcsai Polgármesteri HivaAz igénybejelentések országos
ellátásokról szóló 1993. évi III. tör- tal 2018. október 15.
összesítését követően állami támovény 4.§ (4) bekezdésének f) pontja
gatás formájában vehetőigénybe a
szerint az egy lakásban együtt lakó, A határidő jogvesztő! A BM Orszá- támogatás, melynek módjáról, haott bejelentett lakóhellyel vagy tar- gos Katasztrófavédelmi Főigazgató- táridejéről a későbbiekben tájékoztózkodási hellyel rendelkező szemé- ságának területi szervei az igénybe- tatjuk a lakosságot.
lyek közössége.
jelentést szúrópróbaszerű, helyszíni
Az igénybejelentő nyilatkozat és az
vizsgálat keretében ellenőrizhetik. A adatkezelési tájékoztató letölthető az
A juttatás igényelendő formája:
vizsgálat lefolytatására a támogatás önkormányzat honlapjáról, valamint
Tűzifa, szén, propán-bután palackos felhasználásának végső határidejéig személyesen átvehető a Kistarcsai
gáz, propán-bután tartályos gáz, fű- kerülhet sor. Ha a vizsgálat eredmé- Polgármesteri Hivatal recepcióján.
tőolaj, pellet/brikett.
nyeként valószínűsíthető, hogy az A nyilatkozat leadására ügyfélfogaA kizárólag elektromos fűté- igénybejelentő rosszhiszeműen járt dási időben van lehetőség, hétfő 08–
si móddal rendelkező háztartások el, az önkormányzat szabálysértési, 18, szerda 08–16 óra között.
nem jogosultak az igénybejelentésre. vagy – minősítő körülmény fennálKistarcsa Város Önkormányzata
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Oázis üzletházban található
19,52 m2 területű üzlet
ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
2018. szeptember 10. 10 óráig az ügyfélszolgálaA kiíró szerv megnevezése, székhelye:
Kistarcsa Város Önkormányzata, 2143 Kistarcsa, ton lehet benyújtani. (a postai úton feladott pályáSzabadság út 48. (Tel: 36 28-470-711, Fax: +36 28- zatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).
Az ajánlatok elbírálásának módja, menete,
470-357, e-mail: hivatal@kistarcsa.hu)
Az értékesítésre szánt vagyon: Kistarcsa, szempontrendszere:
A pályáztatás formája: nyilvános egyfordulós
Deák Ferenc utca 2. szám alatti Oázis üzletházban található 1393/6/A/14 hrsz-ú, 19,52 m2 terü- pályázat. A pályázók írásban benyújtott ajánlatának értékelésével megvalósuló eljárás, mely soletű üzlet rendeltetésmódú ingatlan
Benyújtás módja: Az ajánlatok benyújthatók rán a pályázati eljárás nyertese az, aki a pályázati
személyesen, vagy postai úton. Az ajánlatokat zárt felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett
borítékban, egy példányban, hivatalos cégszerű a legkedvezőbb ajánlatot tette.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság jaaláírással, az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig és helyen kell benyújtani. Az ajánlat min- vaslata alapján a képviselő-testület a 2018. szeptden oldalát kézjeggyel kell ellátni. A zárt boríté- ember 26-i ülésén dönt a pályázatokról.
A pályázat eredményéről a Képviselő-testületi
kon a pályázatra utaló jelzésként fel kell tüntetni
az alábbi szöveget: „Vételi ajánlat a1393/6/A/14 döntést követően a Polgármesteri Hivatal írásban
értesíti a résztvevőket, a döntést követő 7. munhrsz-ú ingatlanra”.
Az ajánlatok benyújtásának helye, határide- kanapon belül.
A pályázati kiírás részletesen megtalálható a
je: A pályázatokat Kistarcsa Város Önkormányzat
székhelyén, Kistarcsa, Szabadság út 48. szám alatt, www.kistarcsa.hu oldalon.

Fúrt és ásott kutak
fennmaradásának
engedélyezése

2016 NYARÁN hatályba lépett egy új szabályozás, miszerint engedélyeztetni kell azon
ásott és fúrt kutak fennmaradását, amelyeket létesítésükkor nem engedélyeztettek.
Időközben módosultak ugyan a vonatkozó jogszabályok, azonban továbbra is fennáll a kutak fennmaradásának engedélyezési kötelezettsége, amelynek határideje 2018.
december 31.
A települési jegyző hatáskörébe tartozó kutak létesítésének, fennmaradásának, megszűntetésének engedélyezésére irányuló kérelmek formanyomtatványai megtalálhatók
a város honlapján (https://kistarcsa.asp.lgov.
hu/letoltheto-nyomtatvanyok).

HA SZÜKSÉGE VAN
AZ ÉRETTSÉGIRE…

TANULJON
A KISTARCSAI
ESTI GIMIBEN!

1- 4 éves képzésben, heti két oktatási nappal, 16 órai kezdésekkel.
Korábbi tanulmányait beszámítjuk!

16+ KOROSZTÁLYOKNAK

Diákigazolvány, családi pótlék igényelhető!
BEIRATKOZÁS: Augusztus 22-től szeptember
5-ig, hétköznapokon 17-19 óra között,
a Simándy Általános Iskola épületében
Elérhetőségeink: 06-30/637-9756
www.kalaszestigimi.hu • komlosia@bnag.hu

IDŐSEK VILÁGNAPJA
TISZTELT KISTARCSAI NYUGDÍJAS KORÚAK!

ZÖLD - DÉL

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az idén is két alkalommal rendezzük
meg az IDŐSEK VILÁGNAPJÁT!
2018. október 5-én
és 2018. október 12-én 16 órától a CSIGAHÁZBAN.
Jelentkezni lehet az Alapszolgáltatási Központnál
2018. szeptember 24. és 28. között mindennap 9–11 óráig
A jelentkezést személyesen, a személyazonosító igazolvány, a lakcím kártya és a TAJ kártya együttes bemutatásával tudjuk elfogadni.
Az Alapszolgáltatási Központ munkatársai

„Kicsomagolták”
A POLGÁRMESTERI
HIVATALT
AZ ÉPÍTŐK elbontották az állványzatot és a takaróhálót. Új dizájnt kapott az épület, más lett
a színezése. A kis épületen lényegében teljes tetőhéjazat cserét hajtottak végre, megújult a cserepezés. A tető szigetelést követően visszakerültek a napelemek, s a lapostetőre rakták fel a
klímakészülékek kültéri egységeit, így azok sem
csúfítják a homlokzatot. Megújult az épület körüli járdaszakasz, a külső világítótesteket vis�szaszerelték, illetve a tetősíkban lévő ablakokat
is beépítették. Szeptember 1-jétől újra birtokba
veheti a lakosság a hivatal Szabadság útja felőli parkolóját, az udvarban lévő parkolót pedig a
dolgozók használhatják.

ALAKUL
az Ifjúság tér
A TÉR felső részén már a burkolatot rakják az
elkészült járda alapra, miközben a locsoló rendszer csövezése is zajlik. Elkészültek a kandeláberek alapjai, és lebetonozták a felső parkolót,
amire még várják a térburkolatot. A főbejárattól lefelé elkezdték az út szegélykövezését. Korábban ez alá bekerültek a csapadékvíz elvezető rendszer elemei.
A tér továbbra se használható a nagyközönség számára, de a kivitelező azt ígérte az iskola
vezetésének, hogy a tanévkezdésre biztosítják az
épület főbejáratának gyalogos megközelítését. A
takarékszövetkezet irányából a most használható járdát lezárják. Tanévkezdéstől november 30áig az iskola épületét autóval csak a Kölcsey Ferenc utcából lehet megközelíteni.
2018. 8. szám
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KISTARCSA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2952 m2 nagy„A Simándy József ságú ingatlan
Általános Iskola
ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
és a polgármesteri
hivatal épületeinek energetikai
KORSZERŰSÍTÉSE”
A kiíró szerv
megnevezése, székhelye:
Kistarcsa Város Önkormányzata, 2143 Kistarcsa, Szabadság
út 48. (Tel: 36-28/470-711, Fax:
+36-28/470-357, e-mail: hivatal@
kistarcsa.hu)

Kistarcsa Város Önkormányzata az Európai
Unió által támogatott Széchenyi 2020, Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program,
KEHOP-5.2.9-16-2016-00005 azonosítószámú pályázatán 131,26 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert, melynek keretében megvalósult a
Simándy József Általános Iskola és a polgármesteri hivatal épületeinek energetikai korszerűsítése.

K

istarcsa, Ifjúság tér 3. címen,
a Simándy József Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületének lapostetős
épületszárnyában homlokzati hőszigetelés, lábazat hőszigetelés és
hozzá kapcsolódó járda felújítás
valósult meg.
Az iskola magastetős épületszárnyában 8 db tetősík ablak és az aulaportál kivételével az épület valamennyi nyílászárójának cseréje,
homlokzati hőszigetelése, lábazat
hőszigetelése és hozzá kapcsolódó
járda felújítása, beépített tetőtér ferde és mennyezeti síkjának hőszigetelése és annak tűzgátló gipszkartonnal történő burkolása valósult meg.
Kistarcsa, Szabadság út 48. címen,
a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
épületében homlokzati hőszigetelés,
lábazat hőszigetelés és hozzá kapcsolódó járda felújítás, padlásfödém hőszigetelés és hozzá kapcsolódó tetőhéjazat csere, a lapostető
utólagos szigetelése és a csapadékvíz elleni szigetelés valósult meg.
A projekt eredményeként ös�szességében hatékonyabb energia10

felhasználású, modernebb épületek
állnak a Simándy József Általános
Iskola diákjai, tanárai, a Polgármesteri Hivatalba érkező ügyfelek, továbbá az ott dolgozók rendelkezésére. Mindemellett jelentősen csökken
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása.
A projekt megvalósításában résztvevők: Kistarcsa Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett, valamint az Innovációs és Technológiai
Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (korábban
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium),
mint Irányító Hatóság.

TOVÁBBI
INFORMÁCIÓ
KÉRHETŐ:

Kistarcsa Város
Önkormányzata
Cím: 2143 Kistarcsa,
Szabadság út 48.
Telefon: +36-28/470-711
E-mail: hivatal@kistarcsa.hu

fonszám, elektronikus elérhetőség, törvényes képviselő)
•  vételár feltüntetése, a vételár rendelkezésre bocsátásának módja és ideje (ezen elemek bírálati
szempontokat képeznek)

Az ajánlatok beadásával
Az értékesítésre szánt vagyon:
kapcsolatos információ:
Kistarcsa 6846 hrsz-ú, zártkerti Az ajánlatok benyújthatók szeméművelés alól kivett terület rendel- lyesen, vagy postai úton. Az ajánlatetésmódú 2952 m 2 nagyságú in- tokat zárt borítékban, egy példánygatlan.
ban, hivatalos cégszerű aláírással,
az ajánlatok benyújtására megjelölt
A pályázattal kapcsolatos
időpontig és helyen kell benyújtainformációt szolgáltató
ni. Az ajánlat minden oldalát kézneve, címe telefonszáma,
jeggyel kell ellátni. A zárt borítéelektronikus elérhetősége:
kon a pályázatra utaló jelzésként
Kistarcsai Polgármesteri Hifel kell tüntetni az alábbi szövevatal, jogi és vagyongazget: „Vételi ajánlat a 6846
dálkodási ügyintézője
hrsz-ú ingatlanra”.
A pályázati kiMészárosné dr. Papp
Katalin, 2143 KisAz ajánlatok benyújírás részletesen
tarcsa Szabadság út
tásának helye, határmegtalálható a
48., telefonon: 06ideje:
www.kistarcsa.hu
28/470-711/113, 06A pályázatokat Kistaroldalon.
20/568-7001, e-mail:
csa Város Önkormánykatalin.meszarosne@
zat székhelyén, Kistarcsa,
kistarcsa.hu, vagy szeméSzabadság út 48. szám alatt,
lyesen ügyfélfogadási időben
2018. szeptember 10. 10 óráig az
ügyfélszolgálaton lehet benyújtaKérjük, hogy a pályázatában sze- ni. (a postai úton feladott pályázarepeltesse az alábbi adatokat:
toknak ezen időpontig be kell ér•  természetes személy esetén: (név, kezniük).
cím, telefonszám, elektronikus
elérhetőség)
A pályázati kiírás részletesen
•  jogi személy esetén (elnevezés, megtalálható a www.kistarcsa.
székhely, cégjegyzékszám, tele- hu oldalon.

Kistarcsai Taekwondosok a Balatonboglári
EDZŐTÁBORBAN
Hegyes Imre 4. danos Taekwondo és 2. danos Hapkido Mester irányította és vezényelte a balatonboglári edzőtábort. Júliusban a gyerekeknek, augusztusban a felnőtteknek szerveztünk Taekwondos tábort a Balatonon. A két hét alatt 30 edzést és két övvizsgát tartottunk.

A

gyerekeknek napi 3, a felnőtteknek napi
4 edzése volt, aminek köszönhetően óriási fejlődésen mentek keresztül. A tábori ébresztő 6.30-kor keltette a csapatot. Gyors
készülődés után indult a reggeli futás és a medicinlabdás erősítő edzés. Délben pontkesztyűs,
küzdő edzés, este bázis és formagyakorlatok voltak. Emellett elméleti oktatásban is részt vettek a
gyerekek, ahol a Taekwondo, Hapkiodo történelmét, bázis elemeit is elemezték.
A tanítványok közül a tábor végén 20-an sikeres Taekwondo és Hapkido övvizsgát tettek,
ahol sárga, zöld, kék és piros öves, valamint fekete öves minősítést értek el.

Az edzőtábor képeit és videóit a www.sentinelse.hu
a galéria menüben találhatják meg!

INDUL ISMÉT KISTARCSÁN
A TAEKWONDO
ÉS HAPKIDO OKTATÁS
Szeptembertől ismét várja a jelentkezőket a Sentinel Olimpiai Taekwondo SE a
Simándy Általános Iskolában.
Szeptembertől tagfelvételt hirdetünk
a Simándy Általános Iskolában!
Korhatár: 5-től 60
éves korig.
TAEKWONDO
EDZÉS:
gyerek: 18.30–19.20 - hétfő-szerda
felnőtt: 19.20–20.30 - hétfő-szerda
HAPKIDO ÖNVÉDELMI
+ ERŐSÍTŐ EDZÉS:
gyerek, felnőtt, szülő:
19.00–20.00 - csütörtök
9.45–11.00 - szombat
A jelentkezőknek az első edzés ingyenes!
Jelentkezni lehet Hegyes Imre Mesternél:
06-20/551-0919, www.sentinelse.hu

Babaház újrahasznosításból
2016 NYARÁN a Méhecske csoport udvarán
már évek óta egy halastó díszelgett a homokozó mellett. Az évek során azonban egyre kevesebb idő jutott rá, így a szülőkkel közösen
úgy határoztunk, hogy megszüntetjük. A segítőkész, kreatív szülői gárda egy jó ötlettel
állt elő: mi lenne, ha babaházat készítenénk
a tó helyén. Az interneten talált képek körbejártak ötletként és megszületett az elhatározás: „Zöld Óvoda” lévén, legyünk innovatívak
és újrahasznosítással készítsünk egyet raklapokból. Az elhatározást tett követte és teljes egészében szülői összefogással elkészült
a Méhecske csoport babaháza. Sajnos a kivitelezés kicsit hosszúra sikerült, és azok a gyerekek, akik időközben elballagtak, már nem
élvezhetik, de nagyon hálásak vagyunk az ő
szüleiknek is az ötletért: Csáky Miléna, Dávid Lilien, valamint Horváth Norbert édesanyja, aki a raklapokat biztosította. A kisházikó
elkészítése nem volt egyszerű: a tervezéstől
a kivitelezésig nagy szülői összefogásra volt
szükség és minden fázisnak meg volt a felelőse. Sokan adták szakértelmüket, kézügyességüket, kevés szabadidejüket. A munka közben a közösség is összekovácsolódott. A sok
közös munka eredményeként idén tavasszal
a gyerekek nagy örömmel vették birtokukba
a szép, esztétikus, és nem is olyan kicsi házikót. Gyakran látjuk vendégül a Bagoly csoportot, valamint a Sünikéket, akik szintén
nagy élvezettel játszanak az új játékkal. Hálás köszönet minden szülőnek, akik valamilyen formában kivették részüket a „projektből”: Makó Imike és Bogika, Klacsán Benedek,
Takács Pannika, Deé Zsófi, Tóthfalusi Petike,
Csikós Hanna, Katona Adél szülei.
Lovas Attiláné, óvodapedagógus
Gesztenyés Óvoda Méhecske csoport

Hirdetés

Hirdetés

Lakossági
PB gáz és
Targonca gáz

házhozrendeLésre!
rendelésfelvétel:

06-20/382-32-68
Próbáljon ki minket,
garantáltan nem csalódik!

Apróhirdetés
KISTARCSAI cukrászdánkba
(volt Szekeres piacon) felvételre keresünk cukrászt, pultost,
konyhai kisegítőt, fő illetve mellékállásban, pályakezdők, nyugdíjasok és GYES-en lévők jelentkezését is várjuk. 06-20/373-0833
RENDSZERES, vagy alkalomszerű fűkaszálást vállalok rövid
határidővel. Árajánlatot ingyenes helyszíni felmérés után adok.
Hívjon most! – 06-30/218-7023

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

… ahogy a nagyi is készítette!

Budapest

Kistarcsa

XVI ker., Veres Péter út 33.
Telefon: 06-20/437-9277

Szabadság út 6.
Telefon: 06-70/775-7674

www.koronaretes.hu

2018. 8. szám
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HITÉLET

SZOLGÁLTATÁS

JÉZUS sebei által
gyógyultatok meg
A nyári hitmélyítő táborunkban láthattunk
egy előadást arról, hogy gyakran még a szülő
is megsebzi a gyermekét annak ellenére, hogy
szeretettel minden áldozatot meghoz érte.

B

ár réges-régen elfelejtette
a gyermekkorát, de a sebei
még mindig meghatározzák
a személyiségét. És ezekre a sebekre
való tekintettel cselekszik jót, vagy
rosszat. Gyermekkorunktól kapott
sebekkel tudva, vagy tudatlanul bántunk másokat.
Jézusra nem ez volt a jellemző. Ő
is kapott sebeket a Golgotai kereszten, de amikor húsvét után egy héttel Jézus Krisztus Tamással beszélt,
és hívta Tamást, hogy tegye az ujját
a szegek helyére, és a kezét az oldalára, akkor a szavaiban nem azt lehet észrevenni, hogy egy megsebzett

ember most egy másikat sebez. Hanem éppen ellenkezőleg: a Feltámadott a golgotai kereszten kapott sebei
árán gyógyulást adott a hitetlenségével küszködő tanítványának.
Hogyan változhatunk meg? Ha komolyan vesszük Péter apostol tanítását, hogy a Jézus sebei által gyógyulhatunk meg. „Bűneinket maga vitte
fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak
éljünk: az ő sebei által gyógyultatok
meg.” I. Péter,2, 24. Nem magától,
nem az idő múlására, hanem Jézus
Krisztus által lehetséges a személyiségünk teljes átalakulása.

Az én feladatom pedig, hogy bocsássak meg. Amíg keserűség, bos�szúvágy vagy harag van a szívemben,
addig mindig fognak az éjszakai álmomban az kísérteni a régi fájdalmak,
kitörnek az indulatoskodásaimban.
Ha valaki szeretne megszabadulni a
megbántásaitól, akkor meg kell bocsátania. Enélkül nem fog tudni felejteni. A megbocsátás nagyon-nagyon döntő, mert enélkül örökösen
vérző seb, vádolás, és szüntelen fájdalomokozás marad.
Volt egy fiatal lány, aki nagyon sok
szenvedést élt át a negyvenes évek
zsidóüldöztetése miatt. Eltelt már
negyven, ötven esztendő, mégsem
tudott szabadulni ezektől. Állandóan visszajöttek ezek a nyomorúságok az álmában, állandó bosszúvágy
gyötörte. Állandósultak a szorongásai. Azt tanácsolta a lelkigondozója,
hogy bocsásson meg. Amíg nem
tud megbocsátani, amíg bosszúért

liheg, addig a sebei vérezni fognak.
Ha megbocsát, ha nem ezt fogja az
emlékezetében forgatni, akkor tud
feledni, és a fájdalmai, kényszerei
meg fognak szűnni.
Azért tudok megbocsátani, mert
könyörült rajtam Krisztus, és ha Ő
így bánt velem, akkor nekem is könyörülnöm kell a társamon, akin
szintén könyörült.
Meg kell tanulnunk, hogy ne a saját sebeink határozzák meg a gondolatainkat, döntéseinket, hanem
Krisztus szeretete, mert csak így
gyógyulhatnak meg a sebeink!
Riskó János lelkész

Kalkuttai Szent Teréz liturgikus
emléknapja: SZEPTEMBER 5.
1910-ben Agnese Gonxha Bojaxhiu (kiejtése: Gondzsa Bojadzsiu) néven született az akkor az Oszmán Birodalomhoz tartozó Üsküb város0ban, amely ma Szkopje néven a Macedón Köztársaság fővárosa.

R

ómai katolikus, a törökök
által egykor üldözött albán
kereskedő családból származott. Keresztények, buddhisták,
muzulmánok és más felekezetek körében egyaránt köztiszteletnek örvendett. Mint a Mária Kongregáció
tagja Írországba jelentkezett, majd
isteni sugallatra 1946-ban a legszegényebbek szolgálatára szentelte életét. Két év múlva XII. Pius pápa engedélyével iskolát nyitott Kalkutta
nyomornegyedében, majd megalapította a Szeretet Misszionáriusai
rendet. Házat nyitott haldoklóknak,
majd gyermekotthont, végül egy falut a leprásoknak.
Első külföldi alapítását Caracasban hozta létre 1965-ben. 1985-ben
felszólalt az ENSZ közgyűlésén, fogadta az Egyesült Államok elnöke.
1990-ben egészségügyi okokra hivat12

kozva lemondott elöljárói tisztéről, de állampolgárságát. 1979-ben Teréz
1991-ben újraválasztották. Három há- anyának ítélték oda a Nobel-békedízat nyitott Albániában. Halálát szív- jat. 1997. szeptember 5-én halt meg.
infarktus okozta. A hindu Nirmala
Szent II. János Pál pápa 2003nővér lett utóda a rendben. Lisieuxi ben boldoggá, Ferenc pápa 2015-ben
Szent Teréz volt a példaképe (jelmon- szentté avatta egy megmagyarázhadata: Hivatásom a szeretet.)
tatlan gyógyulás csodája alapján.
Nagyon sok kitüntetést kapott.
A lepra (a Bibliában bélpoklosság
Többek között: 1962-ben a Padma néven szerepel) a középkorban, EuShri (Pompás lótusz) díjat India el- rópában is elfordult (állítólag Nagy
nökétől, és a Nemzetközi megértés Lajos királyunk is ebben szenvedett),
díját a Fülöp-szigetek kormányától. „harmadik világban” ma is tömegeA nagy elismerések sorát az 1971- ket érintő, kilátástalan betegség. Az
ben VI. Pál pápa által adományo- egészségügy szégyene, hogy bár kozott XIII. János pápa békedíj nyitotta rai stádiumban gyógyítása ma már
meg. Még ebben az évben Kennedy- lehetséges volna, de ott a tartós kedíjat, 1972-ben Nehru-díjat, 1975-ben zeléshez szükséges gyógyszerek még
Albert Schweitzer-díjat, 1985-ben mindig megfizethetetlenek!
Szabadság Érdemérmet, 1995-ben
Halálakor a rend munkájában a viKongresszusi aranyérmet vehetett lág 123 országában 4  000 apáca és
át Teréz anya. 1996-ban megkapta 100  000 önkéntes vett részt. Budapesaz Egyesült Államok tiszteletbeli ti házukban, a józsefvárosi Tömő ut-

cában, az utóbbi évtizedben nálunk
is megjelentek. Indiai öltözékükről
(szári) könnyen fölismerhetők. Talán nem véletlen, hogy az igen aktív kistarcsai karitász csoport is őt
választotta névadó szentjének.
Teréz anya alábbi versében fogalmazta meg gondolatait mindenki számára:

Az élet himnusza

Az élet egyetlen
– ezért vedd komolyan!
Az élet szép – csodáld meg!
Az élet boldogság – ízleld!
Az élet álom –tedd valósággá!
Az élet kihívás – fogadd el!
Az élet kötelesség – teljesítsd!
Az élet játék – játszd!
Az élet vagyon – használd fel!
Az élet szeretet – add át magad!
Az élet titok – fejtsd meg!
Az élet ígéret – teljesítsd!
Az élet szomorúság –győzd le!
Az élet dal – énekeld!
Az élet küzdelem –harcold meg!
Az élet kaland – vállald!
Az élet jutalom –érdemeld ki!
Az élet élet – éljed!

Mit kell tudni
a VÁSÁRLÓK
KÖNYVÉRŐL?
A vásárlók könyvét egymás közti beszélgetéseink során panaszkönyvnek nevezzük. Mindenki tudja, hogy arról a könyvecskéről van szó, amely a boltban található. A panaszkönyv
a vásárlók számára jó lehetőség a jogaik érvényesítésére és a
kereskedők figyelmének felhívására.

A

z üzletekben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni – a kereskedelmi hatóság által hitelesített, folyamatosan számozott oldalú – vásárlók könyvét,
azaz a panaszkönyvet. A vásárlók a vásárlók
könyvébe bejegyezhetik az üzlet működésével,
továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat és javaslataikat.
A vásárlót e jogának gyakorlásában megaka- dr. Csanádi Károly, elnök
dályozni vagy befolyásolni tilos. A bejegyzés
vonatkozhat az üzletben forgalmazott termék gálhatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseminőségére, biztonságosságára, a szolgáltatás ket, valamint az írásbeli vásárlói panaszra adott
minőségére, esetleg a személyzet magatartásá- válasz másodpéldányát.
ra, de kerüljük az alaptalan vagy az eladók szeHa az üzlet személyzete nem teszi hozzáférmélyét sértő bejegyzéseket!
hetővé vagy nem adja át a vásárlónak a vásárlók
A vásárlók könyvét a használatba vétel előtt könyvét, esetleg más módon akadályozza, hogy
a kereskedelmi hatóság hitelesíti, feltüntetve a abba bejegyzést tegyen, a vásárló – mi a békélvásárlók könyve megnyitásának időpontját.
tetésben fogyasztónak nevezzük – a jegyzőnél
A vásárlók könyve nyomdai úton előállított, panaszt tehet. Jó, ha tanú is van, aki vállalja a
másolópapír nagyságú (A/4) vagy fele akkora történet bizonyítását.
méretű könyvecske, legalább tíz lapot tartalmaHa a tisztelt Olvasónak a termék vagy a szolzó nyomtatvány. A vásárlók könyve tartalmazza gáltatás minőségével, rendeltetésszerű alkala kereskedő nevét, címét és székhelyét, valamint masságával – általában a hibás teljesítéssel –
cégjegyzékszámát, továbbá az egyéni vállalko- van problémája, akkor mint Pest megyei lakos,
zó nyilvántartási számát és a vásárlók könyve a Pest Megyei Békéltető Testülethez fordulhat,
használatba vételének időpontját.
fogyasztói jogvitát kezdeményezhet, ha ezt megA vásárlók könyvét a jegyző a kereskedő ké- előzően a jogvita rendezését közvetlenül a vállalrelmére aláírásával és bélyegzőlenyomatával ha- kozással megkísérelte, de az nem vezetett eredladéktalanul hitelesíti, ha az megfelel a rá vonat- ményre.
kozó előírásoknak.
A fogyasztói panasz a Pest Megyei Békéltető
A bejelentés köteles vagy külön engedély- Testület www.panaszrendezes.hu című honlapján
hez kötött kereskedelmi tevékenység esetén a a „Panaszküldés” menüpont segítségével elektkereskedő ilyen irányú – a bejelentéssel egy- ronikusan is benyújtható. A kérelemhez fontos
idejűleg megtett – kérelmére a jegyző a keres- mellékletek csatolhatók, például számla vagy
kedő által használni kívánt első vásárlók köny- nyugta, szerződés, szakvélemény, fénykép, levét az üzlet nyilvántartásba vételével a vásárlók velezés a vállalkozással, meghatalmazás továbkönyve használatba vételének bejelentett idő- bá írásos hibabejelentés termék esetében a forpontjától, mint használatba vételi időponttól galomba hozónál vagy a szervizben illetőleg a
hitelesíti. Ebben az esetben a használatba vé- szolgáltatónál. Ha a Fogyasztó a mellékleteket
tel időpontját az üzletet üzemeltető kereskedő azok terjedelme miatt inkább postai úton küldi
cégszerű aláírásával és bélyegzőlenyomatával meg a Pest Megyei Békéltető Testületnek, akigazolja.
kor elegendő a másolati példányok benyújtása.
A kereskedelmi tevékenység ellenőrzésére joDr. Csanádi Károly, elnök
gosult hatóságok két évre visszamenőleg vizsPest Megyei Békéltető Testület
2018. 8. szám
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Megújult honlapunkon
tekintse meg friss akcióinkat!

JUKA JárműJAvító Bt.

facebook.com/csempekistarcsa
www.epitesianyag.hu

Hogy mindig úton legyen

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

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

Cement, oltott mész, beton termékek.
TüzeLőanyag a LegKedvezőbb áron!
kulé kavics, fehér murva, termőföld

nádszövet • Kisméretű tégla
betonacél vágás, hajlítás.
CSemPe, PadLó, CSaPTeLeP
ragasztók, habarcsok, beton.

Építőipari tervezÉs,
felelős műszaki
vezetÉs.
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

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

Kedden és pénteken este 1900-2030-ig
a VÁroSi SportKözpontbAn
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.
várom HATHA jógaóráimon az érdeklődőket.

Egyéni, csoportos
és céges jógaórák
vezetését is vállalom megegyezés
szerint.

TesTvibrációs Tréner - Flabélos
Kistarcsa, Zsófialiget HÉV megálló

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

telefon: 06-70/621-5448

THM:
9,16-19,51%

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

Hétfő–Szombat: 8-20-ig.
Vasárnap: 8:30-20-ig
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2143 Kistarcsa, Szabadság út 52. (a régi rendőrőrs épülete)

• Kéz- és lábápolás
• Pedikűr
• Manikűr
• Műkörömépítés

kistarcsa, thököly út 5.

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

Helyszín: KiStArcSAi ÉlmÉny Központ

Körömstúdió

FIX ÉVI 7,99%-OS ÉVES
KAMATTÓL

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

péntekenként délután 1415-1545 óráig
HATHA jógaóráimon várom kedves vendégeimet.

2143 Kistarcsa, Malom utca 2.

A GONDTALAN
CSALÁDI
PILLANATOKÉRT

Helyben készült cukrász és péktermékek,
hagyományos és különleges ízekkel.

Az ÁnAndA Stúdió szervezésében

Fix Takarék Személyi Kölcsön,
most akár évi 7,99%-os hitelkamattal*

RuhaSzaki

varrónő

Minden aMi varrás

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

www.patriatakarek.hu

Karnyújtásnyira a megoldás, hogy könnyebben induljon a tanév!
THM: 9,16-19,51%
Már 110 000 Ft jövedelem-jóváírás vállalásával is igényelhető.

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

Kistarcsa, Eperjesi út 7.
H-K: zárva, Sze-Cs: 1300–1700, P: 1300–1900, Szo-V: zárva
Telefon: 06-20/342-1101

2018. 8. szám
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Csöves Center

R.H.Dental

ÉpületgÉpÉszeti szaküzlet

KiStArCSA, thököly u. 1. (Zsófia ligeti hév megálló)

Fogorvosi rendelők
és fogtechnikai laboratórium

Nyitvatartás: h-P: 730-1630 Szo: 800-1300

Kistarcsa, Árpád vezér u. – Szt. László u. sarok

Minőségi fogászati szolgáltatások

K i s ta r c s a

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

szerszámok, kisgépek
öntözéstechnika
és kerti szerszámok

RH dental

varga autójavító

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

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
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NyiTvaTarTás: H-P: 8-17 óráig

Kerti party KelléKeK: üstház, bogrács, tárcsa stb.
AuguSztuSi AKCió:

• vizsgáztatás
• javítás
• Klíma töltés

• Akciós Comap Sensity radiátor
szelep szett – 6000 Ft
• Akciós 16-os Pex-AL-Pex
ötrétegű cső – 185 Ft/fm

• diagnosztiKa

(motor, aBs, stb.)

• hivatalos Bosch
szaKműhely

3D computeres
futóműállító
technológia

Bankkártyás
fizetési
lehetőség!

Varga István magyar rally
bajnok, autószerelő mester

állaTElEDEl bolT

gába
rem szomszédsá
a Nosztalgi ét te
n)!
lyé
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ző
elő
z
(a Csavarhá

FeStékház

vízmérő órák

Csömör, Kistarcsa Határ út
Tel.: 06-28/445-244,
06-30/9647-669

• Komplett rendszerekre egyedi árajánlatot készítünk

Bejelentkezés:

Színvilág

munkaruházat

.
badság út 44
Kistarcsa, Sza
8 -4515
Tel. : 06 -20/96

Takarmányok, tápok, száraz kutyaeledelek
nagy válaszTékban!
Csirke, kacsa indító, nevelő, befejező tápok
Rigips Rimano Plus
20 kg

Bevezetésre
került a

3290 Ft

Rigips Rimano 3-6mm
20 kg

3190 Ft

Rigips Rimano 6-30mm
25 kg

4390 Ft

Baumit One

fagyálló csemperagasztó

25 kg

999 Ft

MileSi

:
K
Ó
I
AKC

Fagyasztott csirke Farhát: 170 Ft/kg
Fagyasztott csirkeláb: 100 Ft/kg
vegyes tyúkdara keverék: 95 Ft/kg
kukorica, búza, nyúlTáp

termékcsalád!

Héra beltéri falfesték
15 literes

5890 Ft

Poli-Farbe Inntaller

diszperziós beltéri falfesték

15 literes

5390 Ft

www.teddyfestekbolt.hu
Festék Szaküzlet • Festék „Szakiknak” • Festék nem csak „Szakiknak” • Nem csak Szaküzlet • Nem csak „Szakiknak”
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KEREPES, Szőlő utca 128. • Tel.: 06-70/264-7476
2018. 8. szám
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FONTOS INFORMÁCIÓK
• Zsalukövek
• Falazóelemek
• Habarcsok, vakolatok
• Cserepek
• Kéményrendszerek
• Térburkolatok
• Szigetelőanyagok
• Minden, ami
Kistarcsa, Móra Ferenc utca 81.
építőanyag

Nyitva tartás:

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

Kérésre házhoz megyek!

Telefon:
06-20/935-5059
2142 Nagytarcsa,
Tessedik Sámuel u. 38.

A 2018/2019-ES TANÉVBEN!

inGyenes OKJ-s oktatás esti tagozaton,
Ceglédi SzC MIHÁLY DÉNES Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolájában kistarcsán!
AlApfokú iskolAi végzettséggel rendelkezők részére:
• Eladó
• Cukrász
• Számítógép szerelő és – karbantartó • Szociális gondozó és ápoló
• Szoftverfejlesztő
• Szociális szakgondozó
• Logisztikai ügyintéző
• Gyógymasszőr
• Gyakorló ápoló
• Irodai titkár

ráépülés (megfelelő bemeneti feltétel teljesülése esetén):
• Vállalkozási mérlegképes könyvelő
• Ápoló
• BETEGKISÉRŐ

Az első és a második szakma megszerzése ingyenes!

Beiratkozás iDŐPontJa:
2018. augusztus 23-30.; szeptember 3-16-ig
hétfő, szerda, csütörtök 16-19 óra között.
Beiratkozás helyszíne:
Simándy József Általános Iskola épületében,
Cím: 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3., II. emelet • Tel.: 06-70-504-2779,
Honlap: www.mdiskola.hu • e-mail: kistarcsa.mdiskola@gmail.com
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Hétköznap: 900-2000, szombaton 900-1230
+36-30/44-999-18, +36-28/490-369, +36-30/22-177-23
nagytarcsa

Dr. Horváth Bánk
Dr. Berényi Evelin
Dr. Szabó Lola
Dr. Henter Áron
Dr. Horváth Rudolf

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

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

Homlokzati

Tanyasi
hÚsbolT

hőszigetelés

KisTarcsa, nagytarcsai u. 3.

TANULJON NÁLUNK

ÖnkÖltséges formábAn:
• ADÓTANÁCSADÓ

2144 Kerepes, Szabadság út 65. (3-as főút)

Kohajda Péter őstermelő

www.barbarakutyakozmetika.hu

érettségizettek részére:
• Pénzügyi számviteli ügyintéző
• Vállalkozási és bérügyintéző
• Pedagógiai és családsegítő
munkatárs
• Gyógypedagógiai segítő munkatárs
• Informatikai rendszerüzemeltető

Kerepes-Vet

Állatorvosi rendelő • Állatpatika

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

Folyamatosan bővülő árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat!

BarBara kutyakozmetika

Kerepes

tel.: +36-30/402-59-61, +36-30/308-0559
Házi készítésű májas hurka,
zsemlés véres hurka, sütnivaló
kolbász, grillkolbász, kenőmájas,
disznósajt, tepertő, paprikás
abált szalonnák, füstölt készítmények nagy választékban.

Új nyitvatartási idő!

Minden pénteken 10-19 óráig.
sZOMBatOn Zárva!

Újdonság

Minden héten friss tőkehús!

Akció!

Polgármesteri Hivatal
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Központi telefonszám: +36 (28) 470-711,
telefax: (28) 470-357, 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 Hivatalban 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
Kistarcsai KÖFE Közterület-fenntartó Kft.
2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.
Tel.: +36 (28) 470-119
E-mail: info@kkofe.hu, Ügyvezető: Mira László,
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
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4/A.
Háziorvosok
Dr. Hatvani Szabolcs +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
Védőnői Szolgálat
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4., Tel.: +36 (28) 471-794
További információk a www.kistarcsa.hu oldalon

10 cm vastag komplett
hőszigetelő rendszer

br.

2990 Ft/m

2

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

Kistarcsa, Nagytarcsai út 6.

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

Kistarcsa, Zsófialiget HÉV megálló

KISTARCSA VÁROS KÖZÉLETI TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

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

Tel.: 06-70/575-1588
Nyitvatartás: H-P: 8-17

Telefonos bejelentkezés esetén szombaton is.

KezeléseK: arc-hát
Gyantázás: intim gyanta,
(steril gyantával)
Masszázs, paKolásoK
szeMöldöK forMázása,
tartós festése

SZENT ISTVÁN
EGYETEM
2100 Gödöllő,
Páter K. u. 1.

2018. 8. szám
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KISTARCSA Bellus József u. 2-4.
Nyitva: H-P: 10-18-ig, Szo: 9-16-ig, V: zárva
T.: 06-28/473-188, 06-20/4600-585

www.siculuskft.hu

A CSÖMÖRI AuChAn
első körforgalmának
határ úti (DeCAthlon
utáni) kihajtójánál

Valódi bútorok, Valódi kedVezmények
Látogasson eL üzLetünkbe!
Előszobák:
4 bútorcsalád,
70-féle elem

ÜlőgarNitúrák: 5 gyártó
250-féle terméke 600-féle kárpittal
Konyhatervezés,
ajándéK összeszerelés*

ElEmEs Nappalibútorok:
160 elem, 20 színvariáció

* A feltételekről érdeklődjön üzletünkben!

Hálószoba bútorcsaládok
több, mint 150 elemmel

FENYőbútorok: 4 gyártó fabútorai,
natúr, antik és vintage kivitelben

