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Mindenki Karácsonya 2019 
ÜNNEPI HANGULAT AZ IFJÚSÁG TÉREN 

 

Kistarcsa Város Önkormányzata és a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre 
tisztelettel meghívja a város lakosságát 

2019. december 7-én 16.00 órától az Ifjúság térre 
 

Színpadi programok 
16.00 Helyi társulatok fellépése 

18.00 – 22.00 Ünnepi osztálytalálkozó 
VINCZE LILLA   TAKÁCS NIKOLAS 

AUGUSZT BÁRIÓ (AD STUDIO)  PÁL DÉNES 
DESPERADO   BURAI KRISZTIÁN 

UNIQUE    THOMX 
DJ DOMINIQUE feat. KIKI 

 

Adventi vásár 
Egyedi kézműves portékák, helyi termékek, ékszerek, gyertyák, fazekas tárgyak, 

szappanok, karácsonyi díszek 
 

Karácsonyi étel – italkínálat 
Forralt bor, meleg tea, kürtőskalács, sült gesztenye, mézeskalács 

 
A kicsik legnagyobb örömére 16.00 és 19.00 között karácsonyi kisvonat közlekedik. 

 
KELLEMES ÜNNEPEKET KÍVÁN MINDENKINEK 

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

A programok látogatása és a legtöbb szolgáltatás ingyenes.  
 

Információ: Kistarcsai VMSK Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár NKft. 
www.vmsk.hu           www.facebook.com/Kistarcsai-VMSK-Kft 

 

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!  
 
 
 
 

Ritecz László 

GYURICZA LÁSZLÓ, Kerepes pol-
gármestere lett az alelnök.
 November 20-án tartották a „Zöld 
Híd” Önkormányzati Társulás (hi-
vatalos nevén Észak-Kelet Pest és 
Nógrád Megyei Regionális Hulla-
dékgazdálkodási és Környezetvédel-
mi Önkormányzati Társulás) tanács 
ülését. Az Ökörtelek-völgyi hulladék-
kezelő központban megkülönböztetett 
érdeklődéssel kísért eseményt az tet-
te indokolttá, hogy az október 13-án 
megtartott önkormányzati választá-
son több településen is polgármes-
ter váltás történt, így új képviselőket 
kellett delegálni a társulási tanácsba. 
Az elnöki tisztség is ilyen volt, hiszen 
– Gémesi György tavaly novemberi 
lemondása után – az elmúlt év dec-
emberében elnöknek megválasztott 
váci polgármester, Fördős Attila nem 
kapott bizalmat a Duna-menti város 
vezetésére.
 Az ülésen 116 településről 106 de-
legált érkezett, tehát határozatképes 
volt a társulási tanács. Az elnökvá-
lasztáson Juhász István kistarcsai 
polgármester 82 szavazatot kapott, a 
vele szemben induló Hatvani Miklós 

JUHÁSZ ISTVÁNT választották 
a „Zöld Híd” Önkormányzati 
Társulás elnökévé

KISTARCSA HULLADÉK- 
GYŰJTÉS RENDJE 2018 DECEMBER

DÁTUM HULLADÉK TÍPUS

49
. H

ÉT

2 H KOMMUNÁLIS
3 K KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - É
4 Sze KOMMUNÁLIS
5 Cs KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - D
6 P KOMMUNÁLIS
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9 H KOMMUNÁLIS
10 K KOMMUNÁLIS
11 Sze KOMMUNÁLIS
12 Cs KOMMUNÁLIS
13 P KOMMUNÁLIS
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16 H KOMMUNÁLIS
17 K KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - É
18 Sze KOMMUNÁLIS
19 Cs KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - D
20 P KOMMUNÁLIS
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23 H KOMMUNÁLIS
24 K KOMMUNÁLIS
25 Sze KOMMUNÁLIS
26 Cs KOMMUNÁLIS
27 P KOMMUNÁLIS

1.
 

HÉ
T 30 H KOMMUNÁLIS

31 K KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - É

isaszegi polgármester 24-et. Ez azt 
jelentette, hogy bár a nagy települé-
sek Hatvani Miklóst támogatták, a 
települések nagy része mégis Juhász 
István programját tartották szimpati-
kusnak. Ezt követően alelnökké vá-
lasztották Gyuricza László Kerepes 
város új polgármesterét Kurdi Miklós, 
Kosd első emberével szemben.
 A „nyerő páros” azzal a programjá-
val tudta maga mellé állítani a polgár-
mestereket, hogy harcos, pártoskodó 
hozzászólásokkal szemben, pártpoliti-
kai mentes szakmai munkára, a komp-
romisszumok keresésére helyezték a 
hangsúlyt. Juhász István javaslatára 
döntöttek arról is, hogy az elnöki tisz-
teletdíjat megfelezik, így az előző el-
nökhöz képest csak az 50 %-át kapja 
az új elnök. Majd Előkészítő Bizott-
ságot választottak a szervezeti és mű-
ködési szabályzat, illetve egyéb szer-
vezeti kérdések újragondolására.
 Az elnökváltás azzal is jár, hogy a 
6 fős munkaszervezet Vácról át fog 
költözni Kistarcsára, amitől Kerepes 
és Kistarcsa is azt várja, hogy térségi 
szerepük egyre jobban felértékelőd-
jön. forrás:MTI

2020. JANUÁR 2-TŐL - JANUÁR 16-IG 
(CSÜTÖRTÖKTŐL- CSÜTÖRTÖKIG)

A VIZSGÁLAT IDEJE:
 Hétfő: 08.00 - 18.00 óráig
 Kedd: 08.00 - 18.00 óráig 
 Szerda: 08.00 - 18.00 óráig 
 Csütörtök: 08.00 - 18.00 óráig 
 Péntek: 08.00 - 18.00 óráig

2020. JANUÁR 3-ÁN A TÜDŐSZŰRÉS IDŐPONTJA: 08-12 óráig

A TÜDŐSZŰRÉS HELYE: 
CIVIL HÁZ2143 Kistarcsa, Széchenyi utca 33. 
A tüdőszűrés a 40 éven felüli felnőtt lakosság számára ajánlott vizs-
gálat! A mellkasröntgen szűrővizsgálat korszerű, digitális készülék-
kel történik.
 Kérjük, hogy személyi igazolványt, lakcímkártyát, taj-kártyát, vala-
mint az előző évben kapott tüdőszűrő igazolást hozza magával! A szű-
rővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra 
is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizs-
gálathoz a vizsgálati díj 1700 Ft, amely a Nemzeti Egészségbiztosítá-
si Alapkezelő által országosan meghatározott összeg. A befizetés a 
szűrőállomáson kapható csekken - postai befizetéssel - történik. A 
14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői 
beleegyező nyilatkozat szükséges. 
 Személyes értesítőt ebben az évben sem kapnak az érintett lako-
sok, kérjük, hívják fel ismerőseik figyelmét a tüdőszűrésre.
Panasz nélkül is lehet beteg. Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

TÜDŐSZŰRÉS

Országgyűlési képviselő  
fogadóórája

 VÉCSEY LÁSZLÓ,  
a Fidesz-KDNP országgyűlési 
képviselője fogadóórát tart 
a KISTARCSAI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN 
2019. december 11. szerda 16–18 óra között.
Előzetes időpont egyeztetés lehetséges:
 Mavrák Krisztina +36-20-212-9660,  
 vecseylaszlo@fidesz.hu elérhetőségeken
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MEGALAKULT a kistarcsai 
képviselő-testület

OKTALAN ÍGÉRGETÉS 
nem jellemző ránk

Október 22-én tartották a 
kistarcsai képviselő-testület 
alakuló ülését. Esküt tettek a 
képviselők és a polgármester, 
majd megválasztották az új 
főállású alpolgármestert.  

Zsiák Péter a 2006-os önkormányzati választáson FIDESZ  
színekben került a testületbe. A 2008-as időközi választá-
son az 1. számú választókerületben győzött. Azóta megsza-
kítás nélkül a képviselő-testület tagja. 2010-től két ciklu-
son át tanácsnokként tevékenykedett. A mostani választáson 
meggyőző fölénnyel győzött az 1. számú választókerület-
ben. Az október 28-án megtartott rendkívüli ülésen társadal-
mi alpolgármesternek választotta meg a képviselő-testület.

INTERJÚ

Álló sor: Penz András, Juhász József, Dőringer Károly, Juhász István, Szemán Gergely, Csampa Zsolt 
Ülnek: Zsiák Balázs, Uvacsek Csaba, Bergán János, Solymosi Sándor, Zsiák Péter 

Gyolcs Géza HVB elnök

Vécsey László gratulál Juhász Istvánnak 

A z ünnepélyes alakuló ülést október 22-
én tartották a Csigaházban, ahol meg-
jelent Vécsey László országgyűlési kép-

viselő is. A Himnusz elhangzása után Gyolcs 
Géza, a Helyi Választási Bizottság elnöke adott 
tájékoztatást az önkormányzati választásokról és 
elmondta, hogy a választási előkészületek és a 
választás zökkenőmentesen a választási jogsza-
bályoknak megfelelően zajlott le. A polgármester- 
jelöltséghez 300 ajánlásra, az egyéni választókerü-
leti jelöltséghez 12, illetve 14 ajánlásra volt szükség.  
A szavazás napján a névjegyzékbe vett választó-
polgárok száma 10 300 fő volt. Szavazóként 4280 
fő jelent meg. A számokból megállapítható hogy a 
szavazásra jogosultak 41,62%-a jelent meg a szava-
zókörökben, ez alacsonyabb volt, mint az országos 
átlag (48,37%). Kistarcsán 3 polgármesterjelölt, 27 
egyéni választókerületi képviselőjelölt, 7 roma és 6 
szlovák nemzetiségi képviselőjelölt indult a válasz-
táson. A településen 1 polgármestert, és 8 egyéni 
választókerületi képviselőt lehetett választani, 3 fő 
kompenzációs listáról kerülhetett be 
a testületbe. Kompenzációs listát tu-
dott állítani a FIDESZ-KDNP, a Job-
bik, és a DK-MSZP. Kistarcsa Város 
polgármesterének a választópolgá-
rok 1463 szavazattal Juhász Istvánt 
választották meg. 
 Az egyéni választókerület győz tesei 
1. sz. Zsiák Péter Pál (FIDESZ- KDNP), 
2. sz. Uvacsek Csaba (független), a 3. 
sz. Zsiák Balázs (FIDESZ-KDNP), 4. 

sz. Solymosi Sándor (FIDESZ-KDNP), 5. sz. Sze-
mán Gergely (FIDESZ-KDNP), 6. sz. Bergán János 
(FIDESZ-KDNP), 7. sz. Csampa Zsolt (FIDESZ-
KDNP), 8. sz. Juhász István (FIDESZ-KDNP). Kom-
penzációs listán bejutott képviselők: Dőringer Ká-
roly (Jobbik), Juhász József (Demokratikus Koalíció 
– Magyar Szocialista Párt), Penz András Ferenc (De-
mokratikus Koalíció – Magyar Szocialista Párt).

G ratulálunk az alpolgármesteri kineve-
zéshez! Tanácsnokként kilenc éve szol-
gálta a települést. Társadalmi alpolgár-

mesterként összetettebb lesz a feladata, mire kell 
elsősorban fókuszálnia?
 – Köszönöm a gratulációt. A tanácsnoki fel-
adataim megmaradtak, a közbeszerzések koordi-
nálásával kapcsolatban. Plusz feladatom az intéz-
mények és az önkormányzati kft.-ék feladatainak 
és folyamataik segítése. Ez szinte eddig is így volt, 
csak most megbízást kaptam rá, mellette helyettesí-
tési feladatot is kaptam. Ez azért fontos, mert Kis-
tarcsát térségi vezető pozícióba szeretnénk emelni. 
Sok új kihívást és feladatot jelent a polgármester-
nek, alpolgármesternek és a hivatalnak, ennek 
könnyítése is a feladatom. Felkérésem egy bizal-
mi, rátermettségi gesztus polgármester úr részé-
ről, amit itt is köszönök. Megkaptam a feladatai-
mat, de még finomhangolása várható, amint az új 
jegyzőnk hivatalába lép. A tiszteletdíjam tanács-
nokként a bizottsági elnökök díjazásához volt iga-
zítva, ez a társadalmi megbízatású alpolgármes-
terként is így marad. 

– A megnövekedett feladatai mellett meg tud-
ja tartani a KÖFE Kft.-ben vállalt beosztását? 

 Kistarcsa városban a nemzetiségi választások 
eredményeképpen roma és szlovák nemzetiségi 
önkormányzatok alakulhattak meg. Gyolcs Géza 
a Helyi Választási Bizottság nevében gratulált a 
polgármester úrnak és a megválasztott képvise-
lőknek. Külön megköszönte a Helyi Választási 
Iroda támogatását, az SZSZB (Szavazatszámláló 
Bizottság) tagjainak, a jegyzőkönyvvezetőknek a 

pontos és gyors munkát. Ezután a kép-
viselők letették az esküt a HVB elnöké-
nek, és aláírták az esküokmányt. Juhász 
István polgármestert szintén a HVB el-
nöke eskette fel. Az eskütételek után a 
Helyi Választási Bizottság elnöke átad-
ta az esküokmányt és a megbízólevelet 
a képviselőknek és a polgármesternek. 
Az eskütétellel a képviselő-testület 11 
fővel határozatképessé vált, így rögtön 
elkezdhették az új választási ciklusban 

 – A társadalmi megbízású alpolgármester azt 
jelenti, hogy nem főállású. Nem teljes munkaidőt 
jelent. Polgármester úr kérésére tovább teljesítem 
a feladataimat a KÖFE Kft. csapatában.

– A legutóbbi négy választás abszolút győztese 
Kistarcsán a Fidesz-KDNP volt. Gondolom már 
kielemezték a legutóbbi eredményeket is – mi a 
siker magyarázata?
 – Nincs titok. Az emberek közt járva és élve 
meg kell hallgatni a gondjaikat és az észrevétele-
iket. Ezeket a legjobb tudásunk szerint kell meg-
oldani. Ebben az új ciklusban is minden erőnkkel 
Kistarcsa fejlődésére fogunk koncentrálni, lobbi-
zunk, dolgozunk a városért és készek vagyunk 
mindent megtenni, kompromisszumok nélkül.

– Kistarcsán milyen fejlesztéseket lát reálisan 
megvalósíthatónak?
 – A csapatunk körzetekre lebontva, a város-
ra összesítve is leírta a terveit. Oktalan ígérgetés 
nem jellemző ránk. Mindegyik megvalósítható-
sága reális cél.
 Egyszavas válaszok jutnak eszembe, szerin-
tem mindenki érti és tudja a mögötte álló projek-
tet: bölcsőde, iskola, utak – kerékpárút, múzeum 
– könyvtár, fejlődő kisváros.

– Az 1. számú választókerületben az elmúlt idő-
szakban nagyon jó kapcsolatot alakított ki a vá-
lasztókkal. Most a kapcsolattartást ki kell terjesz-
tenie a település egészére. Alpolgármester úr ezt 
hogyan tervezi megvalósítani?
 – A jó kapcsolat megtartásáért tenni is kell, mert 
ez számomra nem csak munkakapcsolat. Három 
olyan beruházás is lesz jövőre az 1. sz körzetben, 
ami fontos igény a lakók részéről. Az Árpád utca 
aszfaltozása, edzőpark a Fenyvesligetben. A Fő-
város irányából érkező új kerékpárút is javarészt 
a körzetet érinti.
 Kistarcsán születtem, itt is élek. Nincs olyan 
utca a településen, ahol legalább 2-3 családot ne 
ismernék és ne ismernének személyesen, közvet-
lenül. Ez nem egy rossz arány, dolgomat úgy vég-
zem, hogy ez az arány tovább javuljon.   Polgár

Interjú Zsiák Péter alpolgármesterrel

a munkát. Ezután Juhász István polgármester ja-
vaslatot tett a napirendi pontokra, majd külön meg-
köszönte a HVB áldozatos munkáját és ajándékot 
adott át Gyolcs Géza elnöknek, Kozma Sándor-
né elnökhelyettesnek és Zabodál Krisztina HVB 
tagnak. Ünnepi beszédében köszönetet mondott 
Solymosi Sándor volt polgármesternek, aki kilenc 
éven keresztül eredményesen vezette a települést, 
és aki húsz évvel korábban kitartó munkával meg-
alapozta Kistarcsa fejlődési irányát. Az új polgár-
mester vállalta, hogy mindenképp tovább viszi a 
2010-ben megkezdett munkát, amíg lehet, a pályá-
zat orientált politikát, és a közösségépítést. Kihang-
súlyozta, hogy a választás lezárásával a képviselő-
testület tagjai elsősorban Kistarcsát képviselik és 
csak másodsorban a saját politikai nézeteiket. Az 
alakuló ülés a főállású alpolgármester megválasz-
tásával folytatódott. A titkos szavazás lebonyolí-
tására Szavazatszámláló Bizottságot állítottak fel, 
amelybe Csampa Zsoltot, Uvacsek Csabát és Sze-
mán Gergelyt kérték fel. 
 Elsőként Juhász István polgármester javasla-
tot tett Solymosi Sándor főállású alpolgármeste-
ri megválasztására, akit titkos szavazással (9 igen, 
1 nem és 1 tartózkodással) választottak meg. Ezt 
követően a testület először a polgármester, majd 
a főállású alpolgármester illetményét és költség-
térítését állapította meg. A polgármester illetmé-
nyét bruttó 698.000 forintban, költségtérítését 
bruttó 104.700 forintban határozták meg, Soly-
mosi Sándor alpolgármester illetményére bruttó 
628.200 forintot, költségtérítésére bruttó 94.230 
forintot fogadtak el.  A szavazás mindkét esetben 
egyhangú volt.
 A következő napirend keretében a Szervezeti 
és Működési Szabályzat módosítására tett javasla-
tot az új polgármester: javaslatot tett egy társadal-
mi megbízatású alpolgármesteri tisztségre, s vele 
együtt arra is, hogy ne töltsék be a tanácsnoki he-
lyet. A korábbi két bizottság helyett háromra tett 
javaslatot: Pénzügyi, Településfejlesztési és Kör-
nyezetvédelmi Bizottságra; Humánpolitikai Bi-
zottságra; és Sport, Közlekedési és Közbiztonsá-
gi Bizottságra. A testület elfogadta a javaslatokat.
 Végül az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Re-
gionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Juhász 
István polgármestert; míg a Fővárosi Agglomerá-
ció Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába 
(köznyelvi elnevezéssel „Zöld Híd” Önkormányzati 
Társulásba) Solymosi Sándor alpolgármestert dele-
gálták.                                                                    P.Gy.

Az eskütétel után 
Juhász István mondott

 ünnepi beszédet 
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ZSIÁK PÉTERT társadalmi alpolgár-
mesternek választották meg

OKTÓBER 23. 

ÖNKORMÁNYZAT

KÖZMEGHALLGATÁS
Kistarcsa Város Önkormányzatának új Képviselő-testülete 
2019. november 7-én (csütörtökön) este hat órára a Csigaház-
ban várta az érdeklődőket. A nyilvános ülésen részt vett Juhász 
István polgármester, Solymosi Sándor alpolgármester, Had-
nagy Zsolt aljegyző, az intézményvezetők, a hivatal dolgozói és 
az érdeklődő lakosság. Első napirendi pontban a polgármester 
számolt be az elmúlt egy évről, ezután írásbeli kérdésekre, vé-
gül pedig a helyben elhangzott kérdésekre válaszoltak. 

Az újonnan megválasztott 
képviselő-testület október  
28-án rendkívüli ülést tartott. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 63-ik évfordulóján dél-
előtt 10 órakor a volt Internálótábor emlékfalánál megrendezett 
megemlékező ünnepségen jelen volt, Juhász István polgármester, 
Solymosi Sándor alpolgármester, a képviselő testület tagjai, to-
vábbá a helyi politikai pártok képviselői, az 56-os szervezetek, az 
intézmények vezetői, az egyházak és a civil szervezetek képviselői.

Többen a helyszínen kértek választ Juhász István polgármester és Hadnagy Zsolt aljegyző

Az ünnepi műsorban a Simándi iskola 8. 
osztályos tanulói szerepeltek 

J uhász István polgármester miután 
üdvözölte a megjelenteket bejelen-
tette, hogy sürgősséggel meg kell 

választani a három bizottság tagjait 
és elnökeit, valamint új képviselőket 
kellett delegálni a KÖFE Kft., vala-
mint a VMSK Kft. Felügyelő Bizottsá-
gába. Ezen az ülésen választották meg a 
társadalmi alpolgármestert és megállapodást 
kötöttek az Erzsébet-Katalin bál szervezéséről is.

Összesen három 
bizottságot alakítottak
A képviselők többsége elfogadta a polgármester ja-
vaslatát, amely szerint ebben a ciklusban az eddi-
gi kettő helyett három önkormányzati bizottságot 
alakítanak. Először a Pénzügyi, Településfejlesz-
tési és Környezetvédelmi Bizottságot választot-
ták meg (11 fő). Elnök Zsiák Balázs, tagok Bergán 

János, Csampa Zsolt, Dőringer Károly, Uvacsek 
Csaba, Szemán Gergely, külsős bizottsági tagok 
Csaja János, Hőnis István, Kabai Nándor, Szász 
Péter és Tóth Sándor. 

	 Humánpolitikai	Bizottság	(5	fő)
 Elnök: Csampa Zsolt, tagok Zsiák Ba-

lázs, Juhász József, külsős bizottsági 
tagok Dőringerné Kovács Melinda, 
Török Károlyné.
 Sport, Közlekedési és Közbiz-
tonsági	Bizottság	(5	fő)

 Elnök: Szemán Gergely, tagok: 
Bergán János, Dőringer Károly, kül-

sős bizottsági tagok: Szentkereszty Ger-
gő, Maczó Gábor.

 Ennél a napirendi pontnál szavaztak a két ön-
kormányzati kft. felügyelő bizottsági tagságáról is. 
 A képviselő-testület úgy döntött, hogy Juhász 
Istvánt, Juhász Józsefet és Dőringer Károlyt visz-
szahívja a KÖFE Kft. Felügyelő Bizottságából és 
helyettük Zsiák Balázst, Solymosi Sándort és Sze-
mán Gergelyt bízza meg a feladatok ellátásával.
 A VMSK Kft. Felügyelő Bizottságából vissza-
hívták Zsiák Balázst és helyette Bergán Jánost de-
legálták.

Rendkívüli  
testületi  

ülés

 A megválasztott külsős bizottsági tagok ünne-
pélyesen esküt tettek, majd Juhász István polgár-
mester átadta nekik az esküokmányokat és a meg-
bízóleveleket.  

Megválasztották a társadalmi  
megbízatású alpolgármestert is
A polgármester Zsiák Péter eddigi tanácsno-
kot javasolta társadalmi alpolgármesternek 
megválasztani. Penz András képviselő (DK) 
kifogásolta a javaslatot, mondván, hogy a fel-
adatok mennyisége nem indokolja még egy 
alpolgármester kinevezését. A polgármester 
a kifogásra válaszolva elmondta, hogy Zsiák 
Péter társadalmi alpolgármesterként gyakor-
latilag a tanácsnoki feladatait fogja továbbvin-
ni. Végül 9 igen, 1 nem szavazattal és 1 tar-
tózkodás mellett megválasztották társadalmi 
alpolgármesternek Zsiák Pétert, aki a feladat 
ellátásért a tanácsnoki tiszteletdíját kapja to-
vábbra is. (tiszteletdíja bruttó 150 000 forint, 
költségtérítése bruttó 22 500 forint). A meg-
választott alpolgármester ünnepélyesen esküt 
tett, majd átvette az esküokmányt.  

P.Gy.

A megemlékezés a Himnusz közös elének-
lésével kezdődött, majd Várkúti Melinda 
mondott verset. Ezután Juhász István a te-

lepülés új polgármestere mondott ünnepi beszédet. 
„Úgy tartják, az ember sikerének, sőt az egészsé-
gének az a titka, hogy ne felejtsük el a boldogság 
és a siker pillanatait és úgy őrizzük őket, mint az 
első csók és az első szerelem emlékét. Ez a nem-
zetre is igaz. Erőt és reményt nem meríthetünk a 
kudarcból, a balsorsból és a sötétségből, csakis a 
büszkeségre okot adó pillanatokból. Például abból 
a büszkeségből, amit a 63 évvel ezelőtti forrada-
lom és szabadságharc eseményeire emlékezve ér-

zünk. Ami akkor történt velünk itt Magyarorszá-
gon, máig erőt ad nekünk. Akkor 100 ezrek álltak 
és fogták egymás kezét városaink főterein és 100 
ezrek ölelték meg egymást ismeretlenül. Volt aki-
nek könnybe lábadt a szeme a boldogságtól, mert a 
nemzet közös szívdobbanása olyan erős volt, hogy 
még azok is megérezték, akik nem akarták. En-
nek a közös szívdobbanásnak a visszhangja hozott 
bennünket össze. Isten áldja őseinket!”
 Ezt követően Turi Irén a program moderátora, 
felkérte a jelenlévőket koszorúzásra. Az emléktáb-
lánál koszorút helyezett el a Kistarcsai Internál-
tak Emlékéért Alapítvány nevében Vass Ferenc és 

Tóth Borbála, az 1956 Magyar Nemzetőrség ré-
széről vitéz lovag Dömötör Zoltán nemzetőr ve-
zérezredes és bajtársa, az önkormányzat nevében 
Juhász István polgármester és Solymosi Sándor al-
polgármester, a Kistarcsai Városi Óvoda, a Kis-
tarcsai Alapszolgáltatási Központ, a Simándy Jó-
zsef Általános Iskola, a FIDESZ helyi szervezete, 
a JOBBIK helyi szervezete, az MSZP kistarcsai 
szervezete, a Demokratikus Koalíció kistarcsai 
szervezete, a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre, 
a Kistarcsa Városért Egyesület, a Fenyvesliget 
Egyesület, a KÖFE Kft.és a Kistarcsai VMSK Kft.
 A koszorúzás után a megemlékező ünnepség a 
Csigaházban folytatódott, ahol vitéz lovag Dömö-
tör Zoltán nemzetőr vezérezredes, az 56-os Ma-
gyar Nemzetőrség elnök-főparancsnoka, nemzet-
őr dandártábornokká léptette elő Solymosi Sándor 
alpolgármestert.
 Végezetül a Simándy József Általános Iskola 
8. osztályos tanulói mutattak be egy irodalmi já-
tékot. A darabot Liska Gyuláné tanította be. Az 
iskolások műsorát állva tapsolta meg a közönség. 
Az ünnepi megemlékezés a Szózat eléneklésével 
zárult. A megemlékező ünnepséget a Kistarcsai 
VMSK Kft. munkatársai szervezték. Polgár
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A z új képviselő-testület most találkozhatott 
először a lakossággal. Juhász István pol-
gármesternek nem volt szokatlan a helyzet, 

mert 10 évig alpolgármesterként tevékenykedett 
Kistarcsán, így tökéletes rálátása van a települé-
sen történtekre.
 A megjelentek köszöntése után a polgármes-
ter egy képes (projektorral kivetített) beszámoló-
ban foglalta össze az elmúlt év legfontosabb be-
ruházásait. Elmondta, hogy olyan beruházásokat 
is meg tudtak valósítani, ami komfort- és közér-
zetet is javított, vagyis illeszkedett az „élhető kis-
város” koncepcióhoz. Ilyen volt többek között a 
kondipark megépítése, az utak és járdák felújítása 
és megépítése, játszóterek felújítása és az Ifjúság 
tér átadása. Virágosítással és játszó eszközök tele-
pítésével tervezik a tér további bővítését. Több ut-
cát is megépítettek az elmúlt egy évben, ezek vol-
tak: Bellus József utca két ütemben, Móra Ferenc 
utca vége.  Felújították a Raktár körutat, a Nyírfa 
utcát, a Móra Ferenc utca alsó szakaszát és a Pe-
tőfi utcát. Kerepes, Kistarcsa és a lakosság össze-
fogásával mart aszfaltot kapott a Homok dűlő. A 
megvalósítandó beruházások közül a polgármes-
ter kiemelte a kerékpárút megépítését, a Balczó 
utca csapadékvíz elvezetését, és a Civil-ház he-
lyén megépítendő zarándokvezető-képző felépí-
tését, amiket pályázati pénzből valósíthatnak meg 
2020-ban. Megemlítette a város kiemelt rendezvé-
nyeit is, amit hasonló színvonalon terveznek majd 
a jövőben is megvalósítani, mint eddig, de nem fe-
ledkezett meg a város napján kitüntettettek meg-
nevezéséről sem Juhász István. 
 Az írásban beküldött kérdések közül először 
azokat olvasta fel a polgármester, amelyek kér-

dezői személyesen is megjelentek a közmeghall-
gatáson. 
 A Grassalkovich utca lakói kérdezték, hogy 
mikor aszfaltozzák le az utcájukat. Válaszként el-
mondták, hogy az önkormányzat az útépítéseket 
kizárólag pályázati forrás igénybevételével, vagy 
extra, nem várt bevétel esetén tudja megindítani. 
Jó hír, hogy elkészíttették a Grassalkovich utca 
illetve az új beépítésű terület felszíni csapadék-
víz elvezetésének tervét, melyre a vízjogi létesí-
tési engedélyt is megszerezték.
 Többen érdeklődtek, hogy építenek-e P+R par-
kolót Kistarcsán, mert reggelenként autóval szinte 
lehetetlen bejutni Budapestre. Ezzel kapcsolatban 
elmondták, hogy az önkormányzat mindhárom 
HÉV megállóhelyen elkészíttette tervezővel a par-
kolók elhelyezési lehetőségét. A fejlesztés csak pá-
lyázat igénybevételével tud megvalósulni. Erre a 
fejlesztésre szánt támogatási összeget az állam át-
csoportosította, így a beadott pályázat nem nyert 
támogatást. Szóval továbbra is türelmet kérnek az 
autósoktól, de dolgoznak a megoldáson. A polgár-
mester megígérte, hogy a kistarcsaiaknak elinté-
zik a kórház parkolójának ingyenessé tételét. 
 Többen kifogásolták, hogy a felújított Ifjú-
ság téren kevés a zöld felület! Válaszként el-
hangzott, hogy minden relatív, másoknak meg 
így tetszik, de a tervezéskor - a lehetőségekhez 
mérten - az egyeztetéseken elhangzott lakossá-
gi véleményeket is figyelembe vették a közössé-
gi tervezés során. 
 Több utcában nincs vagy hiányos a közvilágí-
tás, példaként elhangzott a Holló utca és az Ár-
pád utca. Ezzel kapcsolatban elmondták, hogy az 
önkormányzat költségvetésében minden évben 

tervez közvilágítás bővítésére pénzeszközt. A la-
kossági igények figyelembevételével helyezik ki 
a lámpatesteket minden év elején , az előző évben 
összegyűjtött igények alapján 
 Visszatérő probléma a Zsófia liget lakóinál a 
hulladéklerakó felől érkező elviselhetetlen bűz. 
Azt kérdezték, hogy nyithat-e a Ker-Hu, vagy 
bárki más egy 3. ütemet, és folytathatja-e ott 
a tevékenységét? Ha nem lesz 3. ütem, akkor a 
Ker-Hu-nak van-e bármilyen kötelezettsége arra, 
hogy a következő 10-15 évben gondoskodjon a 
keletkező depónia gáz szakszerű ártalmatlaní-
tásáról? A kérdésekre Kistarcsán nem tudják a 
választ, mert a Csömör közigazgatási területén 
található hulladéklerakó ügyében Kistarcsa nem 
illetékes. Persze nem lerázni akarták a kérdező-
ket, ugyanis a szemétlerakóból áradó bűzzel kap-
csolatban az önkormányzat már többször kért in-
tézkedést a hulladéklerakó felügyeleti szervétől. 
Kistarcsán már minden törvényes eszközt beve-
tettek ezzel kapcsolatban, legutóbb 2019. szept-
ember 5-én Kistarcsa Város Önkormányzatának 
és Csömör Nagyközség Önkormányzatának kö-
zös szervezésében demonstrációt tartottak a le-
rakónál.
 Javaslatként elhangzott, hogy tegye világosab-
bá és kommunikálja az önkormányzat az egyes 
ingatlanok előtti területek rendben tartásának 
szabályozását. Erre érvényes rendelete van az ön-
kormányzatnak, miszerint az ingatlan előtti jár-
da tisztán tartása az ingatlan tényleges használó-
jának a kötelessége. Ez a kötelezettség kiterjed a 
hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kap-
csolatos feladatokra is. 
 A helyszínen kérdésként felvetődött, hogy Kis-
tarcsán miért nincs közterületen WC? A felve-
tés jogosságát nem vitatta senki, a megoldáson 
azonban gondolkodni kell, mert nem olyan egy-
szerű, mint aminek látszik, mert drága létesíte-
ni, de még drágább fenntartani. Uvacsek Csaba 
képviselő ezt felvette a programjába is, tehát rö-
vid időn belül itt is történni fog valami. Végszük-
ség esetén, bárki használhatja az önkormányzati 
intézmények WC-jét.
 Visszatérő probléma a frissen leaszfaltozott ut-
cákban, hogy előbb vagy utóbb forgalomkorláto-
zást kérnek az ott lakók. Újra felülvizsgálják a for-
galomlassító táblák kihelyezésének jogosságát.
A felvetett kérdéseket és a részletes válaszokat 
megtalálják a város honlapján. (www.kistarcsa.hu, 
önkormányzat, 2019. évi ülések jegyzőkönyvei).
A közmeghallgatáson minden kérdésre válaszol-
tak, a nyílt lakossági fórumot Juhász István nyolc 
órakor bezárta.  Polgár
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A KISTARCSAI KÖFE Közterület-fenntartó 
Kft. elkészítette Kistarcsa város közterületei-
nek 2019-2020. évi téli útüzemeltetési tervét. 
A járművek felkészítése, az olvasztó és érde-
sítő anyagok beszerzése megtörtént. A KÖFE 
Kft. széles gépparkkal, kézi eszközökkel, saját 
személyi állományával, és közcélú foglalkoz-
tatottak bevonásával gondoskodik az önkor-
mányzati tulajdonú utak tisztításáról. A fel-
adatvégzést GKM rendelet szabályozza, mely 
alapján az útüzemeltetési terv a település útjait 
síkosság mentesítési sorrendbe sorolja. Első-
ként a helyi buszjárat útvonala, a nagy forgal-
mú belterületi gyűjtő utak tisztítása történik.
 Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy 
a biztonságos téli közlekedéshez elengedhe-
tetlen, hogy az ingatlanuk előtt a lakosok gon-
doskodjanak a járdák tisztántartásáról. Ebbe 
beletartozik a hó eltakarítása és a járda síkos-
ság-mentesítése is.
 A járdák tisztántartása azért is fontos, mert 
ha valakit a síkosság-mentesítés elmaradása 
miatt ér kár, kártérítési igénnyel léphet fel a 
mulasztást elkövető ingatlan tulajdonosával 
szemben.
 A síkosság-mentesítés során a környezet 
védelmére is ügyelni kell, ugyanis a vonatko-
zó Kormányrendelet értelmében belterüle-
ti közterületen – a közúti forgalom számára 
igénybe vett terület (úttest) kivételével – a sí-
kosság-mentesítésre olyan anyag használha-
tó, amely a közterületen vagy annak közvetlen 
környezetében lévő fás szárú növény egészsé-
gét nem veszélyezteti, ezért durva szemcsé-
jű homok illetve homokkal kevert fűrészpor 
vagy forgács használata ajánlott.

MINDENKI  
FELKÉSZÜLT  
A TÉLRE?

HÍREK

NEVEZNI AZ ALÁBBIAK SZERINT LEHET:
Maximum 16 csapat nevezését tudjuk fogadni jelentkezési sorrendben.

NEVEZÉSI DÍJ: 38 000 Ft csapatonként, ezért 60 kilós fél sertést, tűzrevaló fát, 1 db raklapot, sátrat, 2 kg kenyeret, 20 db egyszer használatos 
kanalat, kést, villát, tányért, 1 db 2,5 m x 0,8 m felületű asztalt és 8 db széket kapnak. Az áram, a meleg és hideg víz vételi lehetőség biztosított.
A csapatok maguk gondoskodnak a felsoroltakon kívül minden disznótorhoz szükséges eszközről, fűszerekről.
A verseny a szúrástól a fogyasztható sült, vagy főtt termékek készítéséig tart.

A zsűri folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli a csapatok tevékenységét:
    •    Szúrás, perzselés, mosás, bontás (két csapat kap 1 disznót, a belsőséget megosztják egymás között).
    •    Bontás minősége, húsok, szalonnák formázása.
    •    Tepertő elkészítése.
    •    Abált szalonna formája, íze.
    •    Hurka, kolbász elkészítése, íze.
    •     A zsűri külön értékeli az asztalok, sátrak díszítését, tisztaságát.

A feldolgozással 14 órára kell végezni, a zsűri ezt követően pontozás alapján állapítja meg a győztest. Zsűrizésre 1 kg sült, 
vagy főtt készterméket kell beadni, ezen kívül 1 kg nyers hurkát és 1 kg nyers kolbászt. A csapattagok a többi nyers húst 
és elkészített terméket hazavihetik, melynek további felhasználásáról kötelesek nyilatkozni.

SZABÁLYOK:
    •    Elektromos sütő használata tilos!
    •    Csak kézi daráló használható!
    •    Csak nyomáscsökkentővel ellátott palackok használhatók!
    •    Gázfelvétel fokozása céljából a gázpalackot melegíteni TILOS!
    •    Az állatok feldolgozása során maradéktalanul be kell tartani az élelmiszer higiéniai előírá-

sokat, sapka, fejkendő használata kötelező!
    •    Az előállított termékek árusítása, értékesítése tilos! A csapatok – kizárólag hőkezelés (sütés, főzés) után 

– kóstoló céljából adhatják saját csapattagjaiknak. A csapatok csak előzetesen otthon konyhakészre tisztított zöldsége-
ket, hagymát, fokhagymát, krumplit stb. használhatnak fel sütésre-főzésre, helyszíni tisztogatás nem megengedett.

A NEVEZÉSI DÍJ BEFIZETÉSI HATÁRIDEJE: 2020. JANUÁR 17.
CÍM: Kistarcsai VMSK Kft. 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.
Az előző nap a helyszínre szállított nagyobb méretű berendezések őrzéséről a szervezők gondoskod-
nak. A csúszásmentesítő anyagról a szervezők gondoskodnak. A csúszásmentesítést, esetleges sárel-
takarítást a csapatok végzik. A hulladékot és a veszélyes hulladék elszállítást a szervezők biztosítják. 
Az állati maradványokat külön erre a célra rendszeresített, helyszínen kiosztott zsákban kell tárolni!!!
Az eligazítást és a munkavédelmi oktatást a csapatok a verseny megkezdése előtt hallgathatják
meg. A szabályok megszegése azonnali kizárást von maga után!

A rendezvény várhatóan 21 óráig tart. 
Egész nap színes programok várják az érdeklődőket.

NEVEZÉS ÉS FELVILÁGOSÍTÁS:
TURI IRÉN művelődésszervező, tel: 06-70-656-5178, 
e-mail: iren.turi@vmsk.hu, www.vmsk.hu www.kistarcsa.hu

XI. Kistarcsai Böllérfesztivál
VERSENYFELHÍVÁS

Örömmel értesítjük, hogy 2020. február 1-én rendezzük meg a XI. Kistarcsai Böllérfesztivált,  
melyre sok szeretettel meghívjuk önt és baráti társaságát, hogy összemérjék ügyességüket 
 a hagyományos disznóvágás feladataiban.

Rendezvényünket a tradicionális népi disznóvágások hangulatának felélesztése céljából indítottuk  
útjára hagyományteremtő, hagyományőrző céllal, illetve azzal a nem titkolt szándékkal, hogy nem csak  
a bölléreknek, hanem a fesztiválra ellátogató nézőknek is színes programokat kínáljunk a téli időszakban.

2020. február 1. 7 órai kezdettel
Helyszín: 2143 Kistarcsa, Csigaház melletti tér

FELHÍVJUK Kistarcsa város lakosságának figyel-
mét, hogy a fűtési szezonban fokozottan szívesked-
jenek betartani a tüzelőberendezések üzemelteté-
sére, a fűtésre és az alkalmazható tüzelőanyagra 
vonatkozó levegő-tisztaságvédelmi előírásokat.
 A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. §-a 
alapján tilos a légszennyezés, valamint a levegő 
lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá 
a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszeny-
nyezettséget okoz.
 A Rendelet 27. § (2) bekezdése értelmében hul-
ladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének fel-
tételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem 
megfelelő berendezésben történő égetése, a ház-
tartásban keletkező papírhulladék és veszélyes-
nek nem minősülő, kezeletlen fahulladék ház-
tartási berendezésben történő égetése kivételével 
tilos. E rendelkezés alapján tilos többek között mű-
anyagok, gumik, sprays dobozok, festett fa búto-
rok, festett fa hulladékok, háztartási hulladék tü-
zelőberendezésben történő égetése, de ezeket az 

A SIMÁNDY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA 
50 fős küldöttsége 2019. október 19-én egy 16 
km-es mátrai emléktúrával tisztelgett az egy-
kor kényszermunkára hajtott, többnyire a kis-
tarcsai internáló táborból odaszállított politikai 
foglyok emléke előtt. A tábor megtekintése és 
egy rendhagyó helyszíni történelem óra után 
elhelyezték a város és az iskola koszorúját a 
recski rabok emlékművén. A túra alapgondo-
lata a recski raboktól származik: „Megbocsá-
tani lehet, de felejteni nem szabad!”

TIZENHAT PEST MEGYEI KÖZNEVELÉSI 
INTÉZMÉNYT FEJLESZT A KORMÁNY
Öt Pest megyei tankerületi központban 16 közne-
velési intézményt bővít, illetve épít a kormány 60 
milliárd forintból – jelentette be az emberi erő-
források minisztere november 21-én Budapesten. 
Kásler Miklós közölte: a Nemzeti Köznevelési és 
Infrastruktúra Fejlesztési Program következő ál-
lomásaként négy új iskola épül és 136 új tante-
remmel bővítenek meglévő iskolákat Budapest 
környéki településeken. A fejlesztés 14 ezer gyer-
meket érint. A tárcavezető elmondta: az új isko-
lákban 21. század követelményeinek megfelelő 

anyagokat udvaron, közterületen vagy egyéb nyílt 
területen sem szabad égetni! Az ilyen anyagok el-
égetése során az egészségre káros anyagok kerül-
nek a levegőbe.
 Fentiek alapján kérjük a tisztelt lakosságot, hogy 
a tüzelő berendezésben csak hatóságilag is enge-
délyezett fűtőanyagokat szíveskedjenek felhasz-
nálni (pl. tűzifa, szén, gáz, tiszta papír).
 Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy a Rendelet-
ben foglaltak szerint bármely anyagnak a jogsza-
bályi előírásokat megszegve, illetve engedély nél-
kül háztartási tüzelőberendezésben történő égetése 
esetén 300  000  Ft, nyílt téren történő égetése ese-
tén pedig 100  000  Ft levegőtisztaság-védelmi bír-
ságot szab ki a környezetvédelmi hatóság.  
 Amennyiben ilyen környezetszennyező tevé-
kenységet tapasztalnak, kérjük, szíveskedjenek 
azt közvetlenül az Érdi Járási Hivatal Környezet-
védelmi és Természetvédelmi Főosztályánál be-
jelenteni!
 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.
	 Tel.:	06	(1)	478-4400
 E-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu

infrastruktúrát szeretnének kialakítani, vagyis 
legyenek egészségesek, energiatakarékosak, le-
gyen alacsony az épületek szén-dioxid-kibocsá-
tása és legyenek felszerelve a legkorszerűbb ok-
tatási eszközökkel.
 Az iskolaudvarok és környezetük kialakításá-
ban fontosak lesznek az ökológiai szempontok is.
 Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős állam-
titkár elmondta, hogy a lakosságnövekedés Bu-
dapest agglomerációjában a legnagyobb arányú, 
és a következő évtizedekben akár 10-20 százalé-
kos népességnövekedés is várható, ezért szeret-
né a kormány növelni az iskolai férőhelyek szá-
mát a főváros környékén.
 Ismertetése szerint Veresegyházán és Duna-
harasztiban 24 osztályos, Csömörön és Kistar-
csán 16 osztályos új iskola épül.
 Emellett Nagykovácsiban, Diósdon, Gyöm-
rőn, Inárcson, Dunavarsányban, Délegyházán, 
Szigethalmon, Kismaroson, Sződön, Vácdukán, 
Őrbottyánban és Tahitótfaluban bővítik az isko-
lákat 8, 16, illetve 24 tanteremmel.
 Maruzsa Zoltán hozzátette: a kivitelezések – a 
tervezés és a beszerzések után – várhatóan 2021-
ben kezdődhetnek el. 

Forrás: MTI

Fűtésszezonban  
fokozódik A LEVEGŐ  
SZENNYEZETTSÉGE

Kistarcsán 16 OSZTÁLYOS ÚJ ISKOLA ÉPÜL

„KISTARCSÁTÓL RECSKIG” – emléktúra 
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 •  Könyvelés
 •  Bérszámfejtés
 •  Adótanácsadás
 •  Könyvelés ellenőrzés
 •  IFRS szerinti könyvvezetés
 •  Pénzügyi tanácsadás
 •  Üzleti tanácsadás

„A könyvelő, adótanácsadó  
a vállaLkozás tartópillére” 

Személyes közreműködésünkkel is segítünk a gazdasági folyamatok  
lebonyolításában, beindításában, működtetésében…

Ha biztos kézbe szeretné helyezni cége gazdasági működését, várjuk megkeresését!

 •  Vállalkozások pénzügyi  
rendszeréhez segítségnyújtás

 •  Online könyvelési, pénzügyi tanácsadás 
 •  Könyvelés a cégek  

székhelyén-outside bookkeeping
 •  Szabályzatok készítése 

– képzett szakemberekkel

KÖNYVELÉSI ÉS SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÓ Kft.
(Zrt.-k, Kft-k, Bt-k, Nonprofit szervezetek, 

egyéni vállalkozások részére)

Elérhetőségünk: 2143 Kistarcsa Sport u. 15. – Árpád Vezér u. 2. Tel: 06-30/517-3517

Dr. Horváth Bánk
Dr. Berényi Evelin

Dr. Szabó Lola
Dr. Henter Áron

Dr. Horváth Rudolf

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

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

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 

KEREPES

NAGYTARCSA

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

Hirdetés

A z értékesítésre szánt ingatlan: Kistarcsa 
6697 hrsz-ú, szántó művelési ágú zárt-
kert rendeltetésmódú 3624 m2 nagyságú 

ingatlan Kistarcsa Város Önkormányzatát megil-
lető 6/12 tulajdoni hányadát (1812 m2).
 
Az	értékesítés	feltételei,	a	fizetés	módja: 
A vételár megfizetése egy összegben történhet.
 
A pályázattal kapcsolatos információt szolgál-
tató neve, címe telefonszáma, elektronikus elér-
hetősége: Kistarcsai Polgármesteri Hivatal, jogi 
és vagyongazdálkodási ügyintézője Mészárosné 
dr. Papp Katalin, 2143 Kistarcsa Szabadság út 
48., telefonon: 06 28/470-711/113, 06 20 568-7001, 
e-mail: katalin.meszarosne@kistarcsa.hu, vagy 
személyesen ügyfélfogadási időben
Kérjük, hogy a pályázatában 
szerepeltesse az alábbi adatokat:
 •  természetes személy esetén: (név, cím, tele-

fonszám, elektronikus elérhetőség)
 •  jogi személy esetén (elnevezés, székhely, cég-

jegyzékszám, telefonszám, elektronikus elér-
hetőség, törvényes képviselő)

 •  vételár feltüntetése, a vételár rendelkezésre 
bocsátásának módja és ideje (ezen elemek bí-
rálati szempontokat képeznek)

A pályázati eljárás tárgyára 
vonatkozó terhek, korlátozások: 
 •  vezetékjog 1 m2 nagyságú területre a VMB-

207/2010. engedélyszámú Kistarcsa 1,4 kV-
os 1. számú vezetékrendszer (20069) javára, 
jogosult. ELMÜ HÁLÓZAT ELOSZTÓ Kft. 
(1132 Budapest, Váci út 72-74.)

 •  az ingatlan pályázati eljárás keretében értéke-
síteni kívánt 6/12 tulajdoni hányadára a töb-

bi tulajdonostársat elővásárlási jog illeti meg.
 •  elővásárlási jog áll fenn a közös tulajdonban lévő 

tulajdonostársak javára a Ptk. 5:81. §-a alapján
 •  az ingatlan mezőgazdasági hasznosítású föld, 

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 
szóló 2013. évi CXXII. törvény 18. §-a alapján 
annak adásvétele esetében elővásárlási jogok 
állnak fenn, továbbá a tulajdonjogának meg-
szerzéséhez a mezőgazdasági igazgatási szerv 
hatósági jóváhagyása szükséges.

Az ajánlatok beadásával kapcsolatos információ:
Az ajánlatok benyújthatók személyesen, vagy pos-
tai úton. Az ajánlatokat zárt borítékban, egy pél-
dányban, hivatalos cégszerű aláírással, az aján-
latok benyújtására megjelölt időpontig és helyen 
kell benyújtani. Az ajánlat minden oldalát kéz-
jeggyel kell ellátni. A zárt borítékon a pályázat-
ra utaló jelzésként fel kell tüntetni az alábbi szö-
veget: „Vételi ajánlat a 6697 hrsz-ú ingatlanra”.
 Az ajánlatok benyújtásának helye, határide-
je: A pályázatokat Kistarcsa Város Önkormány-
zatának székhelyén, Kistarcsa, Szabadság út 48. 
szám alatt, 2020. január 13. 10 óráig az ügyfél-
szolgálaton lehet benyújtani. (a postai úton feladott 
pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).
 A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
javaslata	alapján	a	Képviselő-testület	a	2020.	
január 29-i ülésén dönt a pályázatokról.
 A pályázat eredményéről a képviselő-testületi 
döntést követően a polgármesteri hivatal írásban 
értesíti a résztvevőket, a döntést követő 7 mun-
kanapon belül.
 A részletes kiírás megtekinthető Kistarcsa 
honlapján: kistarcsa.hu

Juhász István polgármester

JÓL SIKERÜLT ismét az elektronikai hulladék-
gyűjtés. Sokan jöttek november 16-án a Búcsú 
térre. Néha előfordult hosszabb ideig tartó sor-
ban állás. Örömmel tapasztaltuk, hogy a felhívás-
nak megfelelően az egykori működéshez szüksé-
ges minden elektronikai alkatrészt tartalmazták 
a leadott készülékek. Mindenkinek köszönet a 
türelemért, és külön köszönet a polgárőrségnek 
a segítségért!

Kistarcsai Közterület-felügyelet

Pályázati felhívás  
ELADÓ ZÁRTKERT

XI. JÓTÉKONYSÁGI 
Erzsébet-Katalin bál

Kistarcsa Város Önkormányzata az önkormányzat va-
gyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazan-
dó versenyeztetési szabályokról szóló 11/2012. (II.24.) 
számú rendelete, valamint az önkormányzat vagyongaz-
dálkodásáról szóló 10/2012. (II.24.) számú rendelete alap-
ján a következő nyilvános pályázati felhívást teszi közzé

LEZAJLOTT 
az elektronikai 
hulladékgyűjtés

Kistarcsa városa több millió forintot nyert 
az illegális szemétlerakások elszámolásá-
ra/elszállítására, amit a KÖFE Kft. áldozatos 
munkája által, a Zöld Híd el is szállított. Nov-
emberben még tartanak a gyűjtések/elszál-
lítások. Sajnos, ahogy elszállítják a szemetet, 
ismeretlenek szinte napokon belül újabba-
kat raknak ki a megtisztított területekre.
 A polgárőrség és a közterület-felügyelet fo-
lyamatosan ellenőrzi a kérdéses helyeket és 
a külterületeket, de eddig sajnos senkit sem 
tudtak tetten érni. A legutóbb talált lomok 
között, több olyan címet is találtak, ami Bu-
dapestről származó lomokra utal. Az illegá-
lis szemetelők mozgásterét próbálják olyan 
utak lezárásával szűkíteni, amik megnehezí-
tik az illegális lerakóhelyek megközelítését.  

Kistarcsai Közterület-felügyelet

Szélmalomharc  
az illegális  
szemétlerakókkal

Ú j szisztéma szerint ültették a közönséget, 
a színpad kialakítása, hang és fénytech-
nikája már megközelítette a nagyobb sza-

badtéri rendezvények színvonalát. Külön meg kell 
említeni a lufi dekorációt. A sportcsarnok, mint 
helyszín már tavaly minden várako-
zást felülmúlt, így egyértelmű volt, 
hogy idén is itt rendezik a bált. Októ-
ber 23-án este 340 bálozó járult hoz-
zá a jótékony célokhoz. A bál bevé-
telét – ami rekord összeg volt – az 
eddig megszokott támogatások he-
lyett egy egészen különleges célra 
ajánlották fel a szervezők. 
 A jótékonysági rendezvényen je-
len volt Juhász István polgármes-
ter, Solymosi Sándor alpolgármester,  

dr. Gotthard Gábor jegyző, Hadnagy Zsolt aljegy-
ző, a képviselő-testületből Csampa Zsolt, Bergán 
János, Zsiák Péter, Zsiák Balázs, Szemán Ger-
gely, Penz András és Uvacsek Csaba, de jelenlé-
tével megtisztelte a rendezvényt Benkő Pál Kis-
tarcsa díszpolgára is.
 Este nyolc órakor Juhász István a Kistarcsai 
Vállalkozók Baráti Körének elnöke köszöntötte 
a bálozókat és elmondta, hogy egyre erősebb a 
civil szervezetek jelenléte a város életében, ami-
hez nagyban hozzájárult a 12 éve alapított Ba-
ráti Kör is. Ezután Juhász István polgármester 
megköszönte a vendégeknek a támogatást és be-
jelentette, hogy a rekord bevétel egy részét – a 
kialakult hagyomány szerint – egy nemes célra 
fogják felhasználni. Ez egy kicsit eltér az eddig 
megszokott felajánlásoktól. A bál kiadásokkal 
csökkentett teljes bevételének kétharmad részét 
a 2020. év Trianoni Emlékévhez kapcsolódóan a 

„100 év 100 fa” faültetési akciójára ajánlják fel. A 

A bál közös megrendezésére az októberi rendkívüli tes-
tületi ülésen együttműködési megállapodást kötött Kis-
tarcsa Város Önkormányzatának új Képviselő-testülete 
a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Körével és a VMSK Kft.-
vel. Ennek hatását már most érzékelhették a vendégek.

A báli szezon legnagyobb rendezvényévé vált

Baráti Kör a bevétel maradék részével 2020. má-
jus hónapban Kistarcsa Város virágosítási akci-
ójához járul hozzá. Juhász István polgármester 
mondandója végén ünnepélyesen megnyitotta a 
bált. A szervezők most is meglepetésnek szán-
ták a bálon résztvevő Erzsébetek és Katalinok 
felköszöntését. Az ünnepelteknek egy-egy szál 
rózsát adott át a polgármester és a Baráti Kör el-
nöke. A vacsorát (egészben sült csirkehát, szí-
nes rizzsel, hagymakarikával és káposztasalátá-
val), a Kisgömböc Étterem készítette. Mészáros 
László az étterem tulajdonosa most is a nagysze-
rű vacsorát állított össze. A bálozóknak a vacso-
rát most is a képviselő-testület jelenlévő tagjai 
szervírozták.  
 Kilenc óra körül már a táncé volt a főszerep, a 
zenét a Prestige Band biztosította. Fél tízkor lát-
ványos bemutatót tartott a Villámtánc Sport és 
Tánc Egyesület.  Először Villám Vera, az egyesü-
let vezetője és tánctanára Villám Péterrel és Nagy 
Zsolttal egy keringőt varázsolt a színpad elé, majd 
az egyesület országos és nemzetközi szinten sike-
resen szereplő versenyzői, Molnár Anna, Majoros 
Dorina, Rapai Zsófia, Szigeti Zsófia, négyes for-
mációban mutattak be egy látványos koreográfi-
át. A műsort Villám Vera és Nagy Zsolt csacsa-
csája zárta, a háttérben Kovács Blanka énekelt.
 Ez a latinos tánc már felvezette Csordás Tibi 
egykori Fiesta együttes énekesének koncertjét. A 
bál ekkor érkezett a tetőpontjához, igazi bulizós 
hangulat alakult ki. Az énekes kistarcsai fellépé-
sét a Miraber Bt. támogatta.
 A fergeteges koncert után ismét tánc követ-
kezett, majd hajnali egykor kisorsolták a tombo-
la ajándékokat. Összesen 1350 db jegyet adott el 
Pallagi-Nagy Anett és Szabó Csilla.
 A rengeteg felajánlás között két fődíjat – 2 sze-
mélyes wellness hétvégét – is kisorsoltak. Az egyi-
ket Juhász István polgármester, a másikat pedig 
a Juhász család ajánlotta fel. A jó hangulatú bál 

hajnali négyig tartott. Juhász István 
főszervező, a Vállalkozók Baráti Kö-
rének elnöke a bál után külön meg-
köszönte azoknak a segítségét és fel-
ajánlását, akik hozzájárultak a bál 
sikeréhez. A rendezvény támogató-
inak teljes listáját a decemberi lap-
számban tesszük közzé.                     
 (A címlapon Juhász István polgár-
mester a tombola sorsolás egyik fő-
díj nyertesével, Benkő Pállal és Bódi 
Maricával.)  P.Gy. 

XXX HÍREKA VÁROS ÉLETÉBŐL

A kép közepétől balra Hadnagy Zsolt aljegyző és felesége, mellettük dr. Gotthard Gábor az új jegyző

Csordás Tibi igazi fiestát csinált 

Minden korosztály őrülten bulizott

A bált Juhász István a polgármester 
édesapja és Juhász István nyitotta meg
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2013-ban születettek 2014-ben születettek 
 

1. 25m fiú gyors 2. 25m fiú gyors 
3. 25m leány gyors 4. 25m leány gyors 
5.  25m fiú hát 6. 25m fiú hát 
7.  25m leány hát 8. 25m leány hát 
9.  25m fiú mell 
10. 25m leány mell 

2x25m szülő-gyermek váltó (1 szülő+1 gyermek) 
Eredményhirdetés 
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2011-ben születettek 2012-ben születettek 
 

1. 25m fiú gyors 2. 25m fiú gyors 
3. 25m leány gyors 4. 25m leány gyors 
5. 25m fiú hát 6. 25m fiú hát 
7. 25m leány hát 8. 25m leány hát 
9. 25m fiú mell 10. 25m fiú mell 
11. 25m leány mell 12. 25m leány mell 

4x25m gyorsváltó 2011-12-ben született 
 fiúk, lányok vegyesen 
Eredményhirdetés 
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2009-ben születettek 2010-ben születettek 
 

1. 50m fiú gyors 2. 50m fiú gyors 
3. 50m leány gyors 4. 50m leány gyors 
5. 50m fiú hát 6. 50m fiú hát 
7. 50m leány hát 8. 50m leány hát 
9. 50m fiú mell 10. 50m fiú mell 
11. 50m leány mell 12. 50m leány mell 
13. 100 m fiú vegyesúszás 14. 100 m fiú vegyesúszás 
15. 100 m leány vegyesúszás 16. 100 m leány vegyesúszás 

4x50 m gyorsváltó 2009-2010-ben született 
 fiúk, lányok vegyesen 
Eredményhirdetés 

 
 
 
 

Nevezési határidő: 
2019. november 27. 

szerda 
 

Nevezés: 
Telefon: 06 20 611 9607 

Email: uszoda.kistarcsa@gmail.com 
 

Nevezési díj: 1000,- Ft 
Szurkolójegy: 500,- Ft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Érkezés a versenyek 
kezdete előtt 30 perccel! 

 
 

AZ USZODÁBAN PAPUCS 
HASZNÁLATA KÖTELEZŐ! 

 
 
 
 

Ambrus András:  
Élet egy írországi tanyán
Miért jó Írországot bekapcsolva kétlaki-
nak lenni. A fapados repülőjáratokon uta-
zó magyar ingázók érdekes indokai. A mi-
énknél hűvösebb, esős idő sok előnye. Az 
emberek kedvesek, az ügyintézés egysze-
rű. A tanyánktól 10 percnyire lévő tizen-
öt ezres város központja csendes, de jó 
ellátottságú hely. Sok kellemes túraterep 
található a környéken. A három hektáros 
tanya két hektárnyi erdejében finom gom-
bák teremnek. 

Sebestény István: Önkormányzati 
választások utáni civil helyzet
Az önkormányzatok és a civil szervezetek 
együttműködésére alkalmas közös elemek. 
A civilek többségének az önkormányzatuk-
kal azonos a ható területe.
 Összekötik őket a helyi problémák és a 
célok. Hatékonyabban működhetnek, ha 
erőforrásaikat egyesítik. Kérdés, hogy a 
legutóbbi önkormányzati választások ered-
ményeként mennyire kooperáció-kész tes-
tületek álltak föl. A civil szervezetek által in-
dított jelöltek szerepe a helyi közösségek 
terén.

KIKE karácsony: 
Az ajándékozás jegyében
A korábbi évekhez hasonlóan, most is azt 
szeretnénk, ha mindenki hozna magával 
valami olyan ajándékot, amellyel mindnyá-
junknak örömet tud szerezni, és aminek ér-
tékét nem pénzben mérik, mivel azt sehol 
sem lehet megvenni, nem kereskedelmi 
áru: egy kedves verset, egy szép dalt, egy 
szívhez szóló idézetet, egy kedves emlékű 
történetet… Vagy egy tál házi süteményt, 
egy üveg saját termésű bort, vagy bármi 
mást, amivel megkínálhatja a többieket. 

A Deáktanya előadásait a civilház (Széchenyi 
u. 33.) közösségi termében tartjuk. 
 A klubestek ideje: csütörtökön este 7-10 
óráig. 
 Az előadások csütörtökönként este 7 óra-
kor kezdődnek, időtartamuk kb. 1 óra. 
 A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai 
nyitottak, azokat bárki térítésmentesen lá-
togathatja.

Kistarcsai Kulturális Egyesület

2019. december 5.

2019. december 12.

2019. december 19.

DEÁK-
TANYA Novemberben is új köny-

vekkel várjuk az olvasó-
kat a Városi Könyvtárban.

KÖNYVSAROK

J örg Mühle Kisnyuszi fürödni megy című 
interaktív, bűbájos, gyönyörűen illusztrált la-
pozója pillanatok alatt mosolyra fakaszt! A 

legkisebbek lehetnek Kisnyuszi segítségére, aki 
egész nap játszott és már nagyon maszatos. Se-
gíthetnek megfürdetni, hogy a bundája újra szép 
tiszta legyen!
 Csendes Nóra Zápor utca című ifjúsági regé-
nye két cselekményszálon játszódik, az egyik az 
ötvenes években, és Róza életének egy szakaszát 
meséli el, még a másik Bogi jelenjében kalauzol 
el minket. Bár a két tizennyolc éves lányt ötven 
év választja el egymástól, és az életük nem is le-
hetne különbözőbb, mégis összeköti őket valami. 
Az egyik történetszál főszereplője Bogi félénk 
gimnazista, Gergő pedig igazi vagány. De mikor 
a szülők baráti nyaralása egy fedél alá kényszerí-
ti őket, Bogi meglátja a kemény külső mögött az 
érzékeny művészt. Vajon lehet szerelem ennyi-
re különböző emberek között? Gergő különleges 
ajánlatot kap, és Boginak döntenie kell. A regény 
másik történetszálán Rózát ismerhetjük meg, ami-
kor egy kemény korszak sötét éveiben egymásra 
talál két fiatal. Mikor mindkettőjüket Budapestre 
küldi a családja, a lány azt hiszi, végre boldogok 
lehetnek együtt. De a fiú többre vágyik, kiútra… 
és a lány kegyetlen válaszút elé kerül. Stílusa és 
egyedi atmoszférája miatt érdemes elolvasni ezt 
az ifjúsági regényt, amelynek az eleje szórakoz-
tat a vége pedig elgondolkodtat.
 1862 nyarán ifjú művészek maroknyi csoportja 
jelenik meg a Temze partján álló Birchwood kú-
riában. Vezetőjük a kimondottan szenvedélyes és 
kiemelkedően tehetséges Edward Radcliffe, a ter-
vük pedig az, hogy a külvilágtól elzárkózva, alko-
tásba merülve töltik a nyarat. Mire tervezett tar-
tózkodásuk véget ér, egy nő gyilkosság áldozata 
lesz, egy másiknak nyoma vész, eltűnik egy nagy 
értékű tárgy, és Edward Radcliffe élete romokban 
hever. Másfél évszázad múltán Elodie Winslow, a 

fiatal londoni levéltáros egy mappában két látszó-
lag összefüggéstelen dokumentumra bukkan: az 
egyik egy elragadó külsejű, Viktória-kori öltözé-
ket viselő nő fényképe, a másik pedig egy művész 
vázlatfüzete, melyben felfigyel egy folyókanyaru-
latban álló, kétormú ház rajzára. Vajon miért ta-
lálja Elodie oly ismerősnek Birchwoodot? És ki 
lehet a régi fényképen látható fiatal nő? Fény de-
rül-e valaha is a titkára?
 Kate Morton könyve, Az órásmester lánya év-
századokon átívelő, lenyűgöző történet gyilkos-
ságról, titkokról, rablásról, művészetről és szere-
lemről.
 Egy stockholmi parkban egy hajléktalan fér-
fi holttestére bukkannak. A hatóságok eleinte 
úgy vélik, hogy a férfi halála csupán sajnálatos 
szerencsétlenség. Fredrika Nyman igazságügyi 
orvosszakértő azonban gyanakodni kezd, és meg-
keresi Mikael Blomkvistet. Az újságíró vonakodva 
bár, de nyomozni kezd az ügyben. Mikael Lisbeth 
Salanderhez fordul segítségért, de a lány Moszk-
vába utazott, hogy egyszer s mindenkorra leszá-
moljon a testvérével, Camillával, ugyanis elhatá-
rozta, hogy ideje üldözöttből üldözővé válnia. A 
lány, aki kétszer élt a Stieg Larsson által elindí-
tott, zseniális „Tetovált lány"-sorozat utolsó része. 
A szerző, David Lagercrantz bevezet bennünket a 
politikai botrányok, hatalmi játékok világába, mi-
közben megtudhatjuk, milyen fordulatokat tarto-
gat a sors Mikael Blomkvist és Lisbeth Salander 
számára.  Németh Tímea könyvtáros
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Jótékonysági 
sütivásár 
Kistarcsán

BIZONYÁRA sokan hallottak az elmúlt idő-
szakban arról a két kisfiúról – Zentéről és 
Leventéről – akik egy ritka betegségben, az 
SMA2-ben (gerinc eredetű izomsorvadás) 
szenvednek. Mindkettőjüknek egy hazánk-
ban nem kapható gyógyszer hozhat gyó-
gyulást. A gyógyszer ára nagyon magas, 700 
millió forint. Ezt a szülők saját erejükből nem 
tudták volna előteremteni. Egy ország moz-
dult meg értük. Először Zente gyógyulásá-
ért fogott össze a lakosság. Már akkor csoda-
számba ment, hogy sikerült ezt a hatalmas 
összeget összegyűjteni. Majd jött az újabb 
segélykiáltás. Leventének is szüksége len-
ne a gyógyszerre. Nála még az idővel is ver-
senyt kellett futni, hiszen 2 éves koráig meg 
kell kapnia a vakcinát. Levi decemberben 
tölti be a 2. életévét. Ezt a segélykiáltást hal-
lotta meg sok-sok kistarcsai és környékbeli 
lakos. László Tíria kisgyermekes anyuka ál-
modott egy nagyot és szervezésbe kezdett. 
A jótékonysági sütivásár ötletét támogatta 
Kistarcsa Város Önkormányzata is. Az Alap-
szolgáltatási Központ biztosította a helyszínt. 
Anyukák és nagymamák sütemények süté-
sével járultak hozzá a gyűjtés sikeréhez. Egy 
kedves anyuka még Vecsésről is elindult egy 
tálca finomsággal, hogy segíthessen. Októ-
ber 30-án délután pedig a rossz idő ellenére 
a segíteni szándékozó támogatók egymás-
nak adták a kilincset. Jó volt látni, hogy mi-
lyen az összefogás ereje, hogy mennyien sze-
rettek volna Levi családjának segíteni. Volt 
olyan kisgyermek, aki a kis perselyéből vet-
te ki a gondosan gyűjtögetett zsebpénzét, 
hogy segítsen a beteg kisfiúnak. A sütivásár 
minden elképzelést felülmúlt. 658 170 forint 
gyűlt össze, amit október 31-én át is utaltak.
 Köszönjük Tíriának, hogy megszervez-
te a sütivásárt, koordinálta a felajánlásokat 
és összefogta a csapatot. Köszönjük a fino-
mabbnál finomabb süteményeket, a segítők 
munkáját és végül, de nem utolsósorban a 
velünk együtt sütizők támogatását!
 Már csak egy dolgunk van. Várni a jó hí-
reket, hogy Levente megkapja a gyógyszert 
és a gyógyulás útjára léphet. Hajrá Levente! 
Gyógyulj meg!

Dőringerné Kovács Melinda

HÍRMOZAIK

N agyon fontos lenne, hogy a pedagógus-
világ megértse végre (és itt a felsőbb ve-
zetésre is gondolok), hogy az egyre nö-

vekvő tudástárból el kellene engedni sok mindent, 
mert a gyerekek befogadóképessége véges, hiába 
próbáljuk libatömő módjára beléjük erőltetni a tu-
dást, ha a túlzott követelmények miatt a gyerekek 
többsége már a legelején föladja és motiválatlan-
ná válik. A kapkodva leadott tananyag elegendő 
gyakorlás nélkül nem mélyül el, gyorsan elillanó, 
felületes tudás lesz csupán. A sírva, fáradtan, a 
pihenés, szabad játék rovására elvégzett házi fel-
adatoknak pedig nincs értelme. Az irreális köve-
telmények, a rengeteg tananyag mellett alig ma-
rad idő a gyermekek lelkével foglalkozni, pedig 
mindannyian tudjuk, hogy amihez az ember nem 
tudja a lelkét, lelkesedését hozzáadni, az nem fog 
beépülni a személyiségébe.
 Mindkét fél a másikat hibáztatja a nevelés, oktatás 
hiányosságaiért, hibáiért. De nézzünk a lelkünkbe! 
Mindannyian tehetnénk azért, hogy a jövő generá-
ciók egészséges, értékes tagjai legyenek a társada-
lomnak, hogy Istennek tetsző életet éljenek. Ter-
mészetesen nem úgy, hogy egymásra mutogatunk, 
vagy szörnyülködünk, hogy hova jutott ez a világ. 
Elengedhetetlenül fontos lenne, hogy értelmes pár-
beszéd, kölcsönös tisztelet legyen a szülők és pe-

dagógusok között. Sok szülő sajnos nem tekinti a 
pedagógust szakértő partnernek a gyermeke neve-
lésében, hanem ellenséget lát benne, és eleve táma-
dóan lép fel. A pedagógusok között pedig gyakori, 
hogy nem veszik figyelembe a gyermekek családi 
hátterét, esetleges problémáit, elfelejtkeznek arról, 
hogy mennyi mindent nem szerettek ők sem gyer-
mekként (például a nyári házi feladatokat).
 Oldalakon keresztül elemezgethetném a problé-
mát, számtalan példát, riasztó statisztikát felvonul-
tatva. Hitoktatóként mégis azt mondom, hinnünk 
kell, hogy ez a nemzedék is megtalálja majd az út-
ját minden nehézség ellenére is, ahogyan megtalál-
ták azt nagyszüleink, szüleink és minden korosz-
tály, hiszen minden kornak megvan a maga hibája, 
nehézsége, bűne. A jövőnkbe vetett hitet soha nem 
veszíthetjük el, hiszen mindannyian tehetnénk érte, 
azzal, ha csak egy picit is változtatnánk a hozzáál-
lásunkon, és egymásra mutogatás, vészharangok 
kongatása helyett kicsit jobban szeretnénk a gye-
rekeket. Több szeretet, több türelem, több mosoly, 
több odafigyelő beszélgetés, megértés.
 Hiszem, hogy néha a legapróbb szeretetteli gesz-
tus is megváltoztathat akár egy életet is. Soha nem 
fáradhatunk bele a magvetésbe, hiszen a Megvál-
tó munkálkodik itt és most is, ebben a nemzedék-
ben is. katolikus hitoktató

Szülőként sajnos a másik oldal, az isko-
la tévedéseivel is gyakran találkozom. A túlzott követel-
mény, a rengeteg, sokszor értelmetlen, olykor a gyerekek ál-
tal egyedül kivitelezhetetlen házi feladat, a negatív motiváció, 
a megalázás, a kollektív büntetés soha nem célravezető.

Kistarcsán a vízilabda egyre népszerűbb a gyerekek és fel-
nőttek körében. Ennek köszönhetően, idén 20. alkalom-
mal versengtek a csapatok a győzelemért az uszodában.

HOVÁ VEZET MINDEZ?

JUBILEUMI TORNÁT  
SZERVEZTEK  
a Városi Uszodában 

KATOLIKUS EGYHÁZ

Gondolatok a jövő nemzedékről… 2. rész

MINT azt korábban megírtuk a Váci Egyházmegye 
beruházásában egyházi óvoda épül a Pap-kertben, 
a Pozsonyi utca és a Fasor utca között. Már július-
ban elkezdődtek az előkészületek és azóta is ro-
hamtempóval halad az építkezés. A négy csoportos, 
összesen 100 kisgyermek befogadására alkalmas 
intézmény 1000 m2-es lesz. A tervek szerint az új 
katolikus óvodát 2020. szeptember elején birtok-
ba vehetik a gyerekek.

NAGY TEMPÓBAN épül a katolikus óvoda
É vről-évre visszatérő pólósok vannak az 

indulók között, és ami örvendetes, hogy a 
leányok is beszálltak a küzdelmekbe. 

Szemán Gergely képviselő, a Kistarcsai 
VMSK Kft. sportreferense, az uszo-
da vezetője köszöntőjében többek kö-
zött azt is kihangsúlyozta, hogy en-
nek az évek óta tartó hagyománynak, 
a vízilabda sportág népszerűsítésén 
túl milyen jelentős a közösség épí-
tő szerepe is. Régebbi időkben előfor-
dult, hogy egy évben több tornát is ren-
deztek, így legalább 14 évet kell visszatekinteni 
a múltba, ha a kezdeteket szeretnénk felidézni.  
A cél nem változott: a vízilabdatornára évről évre 
olyan gyerekek és felnőttek jelentkezését várják, 
akik a sport szeretetéért, a mozgás öröméért mé-
rettetik meg magukat. Csapatonként 5 mezőnyjá-
tékos és egy kapus ugorhatott a vízbe. A mérkőzé-
sek az idei évben 10 percesek voltak. A 11 csapat 
(kb. 70 benevezett játékos) az esti órákig küzdött 
az érmekért. Most is lehetőség volt a vegyes csapa-
tok indulására, így hölgyek is játszhattak a férfiak 
ellen.  A torna délután kettőkor a gyerekek csatá-
jával kezdődött. A nyitó mérkőzést a „Vízi ször-
nyek” játszották a „Mátyásföldi fókákkal” (6:2). 
Ebben a korcsoportban összesen öt csapat indult. 
A körmérkőzések után a következő sorrend ala-
kult ki: 1. A Víz Urai (Aczél Milán, Nahalka Ricsi, 
Fabu Csaba, Tábori Bálint, Veres H Xavér, Amb-

rus Ádám, Tóth Ricsi), 2. Csillám-
kecskék, 3. Vízi szörnyek, 4. Csa-

vartlabdák, 5. Mátyásföldi torpedók.  
A fantázianevek minden évben ámu-

latba ejtenek. 
 A legkeményebb összecsapások most is a 

felnőtteknél alakultak ki. Ebben a kategóriában hat 
csapat nevezett, két csoportra osztották őket és a két 
csoportgyőztes mérkőzhetett meg a végső győzele-
mért. A dobogó tetejére a „Faterok” (Stevula Zsolt, 
Papp Csaba, Schlitt Gábor, Pancsor István, Bretz 
Vilmos,Gács László, Lesták András, Tóth Benja-
min) állhatott fel, ezüstérmet szerzett a „ Varjasék”, 
a bronzérmet a „Rajna Family” érdemelte ki, őket 
követték az „Önkormányzók” és az „ ÖregVUK.”, 
a 6. helyen a „Vergődő fókák” végeztek. 
 A nevező csapatokat és a látogatókat idén is 
főtt étellel és üdítővel kínálták. A babgulyást Ka-
pitány József készítette. A vízilabdatornát a Kis-
tarcsai VMSK Kft. szervezte, a mérkőzések lebo-
nyolításában és a csapatok összeállításában Valkai 
Ferencné és Schneider Krisztián segédkezett.
 polgár

TÁJÉKOZTATJUK a lakosságot hogy Kistar-
csa Város Önkormányzatának a közterületek 
rendjéről szóló 24/2012. (VI. 27.) önk. rende-
lete szerint az ingatlan tulajdonosa köteles 
az ingatlan határa és az úttest széle közöt-
ti területen (két ingatlan közötti gyalogos 
közlekedésre alkalmas, úttest nélküli terü-
let vonatkozásában a két ingatlan közötti te-
rület feléig tartó területen) a gyalogosforga-
lom biztosítása érdekében a járda vonalába 
belógó fák és bokrok metszését elvégezni.
 A következő paramétereket kell figyelem-
be venni: a járda széleitől számított 2,5 mé-
ter magasságban a fát, a bokrot, és a cser-
jét úgy kell metszeni, hogy annak lombozata 
az úttest síkjától számított 4,5 méter ma-
gasságban és az úttest szélétől számított 
0,5 méter széles sávba ne lógjon be, továb-
bá az elektromos szabadvezeték biztonsá-
gi övezetét ne érje el.
 A rendelet be nem tartása esetén hatósá-
gi eljárás indul az ingatlan tulajdonosa/tu-
lajdonosai ellen, ahol a kötelezettség nem 
teljesítése 50  000  Ft-ig terjedő helyszíni bír-
ság, vagy 200  000  Ft-ig terjedő közigazgatá-
si bírság kiszabásával jár.
 Ezúton kérjük a lakosságot, hogy a lég-
vezetékek védelme, valamint a járdán és a 
közúton történő közlekedés biztosítása ér-
dekében gondoskodjanak az ingatlanuk előt-
ti közterületen nevelt fák és bokrok fentiek-
nek megfelelő metszéséről.

Gallyazási kötele-
zettség Kistarcsa 
közterületein

Hirdetés

 XX.  
amatőr  

vízilabda-
torna

LAKOSSÁGI 
PB GÁZ és  

TARGONCA GÁZ
HÁZHOZRENDELÉSRE!

Próbáljon ki minket,  
garantáltan nem csalódik!

Rendelésfelvétel: 
06-20/382-32-68

Szemán Gergely  
a jubileumi tortával

Babgulyással vendégelték 
meg a torna résztvevőit
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VÁLTOZTAK a vásárlók 
könyvének szabályai

K arácsony legfontosabb üzenetét fogalmaz-
za meg igénk: Jézus teljesen valóságosan 
ember, és teljesen valóságosan Isten. Úgy 

fogadták el ezt a meghatározást, hogy akkor még 
semmi földi hasonlatuk nem volt hozzá. Napjaink-
ban már létezik. Jézus kettős természete egyedül a 
fény kettős természetével szemléltethető. Ezt nem 
feledve, csak a terjedelmi korlátok miatt, most a 
másodikra fókuszáljunk.
 Jézus emberi természetéről Pál apostol a Fi-
lippi levélben azt írta: „… szolgai formát vett fel, 
emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is 
embernek bizonyult; megalázta magát, és enge-
delmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszt-

„Kezdet-
ben volt az Ige, és az Ige Is-
tennél volt, és az Ige Isten 
volt. Ő kezdetben Isten-
nél volt. Minden általa lett, 
és nélküle semmi sem lett, 
ami létrejött” János 1,1-3

Szükség lehet 
rá, közeledik 
a karácsonyi  
ajándékvásárlás

A BŰN MIATT  
mindig elbukunk

 
HÍREINK

• DECEMBER 1-ÉN, VASÁRNAP 10-12 órá-
ig karácsonyi ajándékkészítés és játszóház, 
koszorúkötés lesz a Kistarcsai Református 
Templom mögötti gyülekezeti házban az is-
tentisztelet és a gyermek istentisztelet után. 
A részvétel ingyenes. A gyerekek hozzanak ol-
lót, ragasztót. Minden mást biztosítunk. Sok 
szeretettel várunk mindenkit! 
 Az istentisztelet után a szülők adventi ko-
szorúikat készíthetik el közösen, melyhez fe-
nyőt biztosítunk. A koszorúalapot és díszeket 
mindenki hozza magával. De ha a szülők nem 
tudnak maradni, gyermeküket itt hagyhatják 
a foglalkozáson, és visszajöhetnek értük.

• BŰNBÁNATI ISTENTISZTELETEKET tar-
tunk karácsony előtt, december 10-én kedd-
től 13-án péntekig esténként 18 órai kezdettel 
a református templomban, vendég lelkészek 
szolgálatával.

REFORMÁTUS EGYHÁZ halálig.” (2,7-8.) Ha az első emberpár bűnesete 
miatt nem lennénk esendők és bűnösök, akkor 
életünk különböző helyzeteit úgy tudnánk meg-
oldani, mint Jézus. Az övéhez lenne hasonló a be-
szédünk, a gondolkozásmódunk. Pál apostol az 
igében azt tanácsolta a hívő embereknek: „... az 
az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézus-
ban is megvolt...” (2,5.)
 A bűn miatt eltorzul a személyiségünk. Nem 
valamely személyiség típus jobb vagy rosszabb, 
hanem a személyiségünknek a túlfejlődése, el-
torzulása a baj. Ez az esztendők alatt annyi-
ra a részünkké lesz, hogy észre sem vesszük, 
mennyit árt. Sőt néhányan egyenesen azt gon-
dolják, hogy ehhez a régi énjükhöz kell hűsé-
gesnek lenniük, pedig harcolniuk kellene el-
lene! De a magunk erejéből nem győzhetünk, 
hanem a ma is élő Jézus Krisztus segítségét 
kell ehhez kérnünk.
 Azért kell naponta tanulmányoznunk a Bibliát, 
hogy felismerjük: milyenné kellene lennünk. Minél 
többet látjuk Jézus szavait, cselekedeteit egy-egy 
élethelyzetben, annál jobban fogjuk tudni, hogy 
melyik a helyes út a számunkra.
 De a bűn miatt mindig elbukunk. Ilyenkor bűn-
bánatot tartsunk, és kérjük Istent, hogy újítsa meg 
rajtunk a kegyelmét!

E z az az élmény, ami felé törekvésünk, vá-
gyunk a legalapvetőbb mozdulatainkat ha-
tározza meg. Pontosan tudjuk, hogy aki 

szabad, az nem pusztán létezik, hanem az ÉL – 
színfalak, alakoskodás, játszmák nélkül, őszintén, 
bátran. Ráadásul félelmek, szégyen és szorongás 
nélkül: fölvállalva önmagát, gyengeségeivel, hi-
ányaival, tökéletlenségével együtt is… és persze 
ugyanúgy a környezetét is.
 Na, igen! Mert a szabadság nem a külső hely-
zetekben valósul meg! Nem az a szabad, akinek 
nincs főnöke a munkahelyén, sőt, éppen ő diri-
gálhat másoknak; nem az, aki mindent megtehet, 
amit csak akar; nem az, akinek minden vágya tel-
jesül; nem az, akinek nincsenek az életében kény-
szerítő körülmények (betegség, tehetetlenség, esz-
köztelenség – ha egyáltalán létezik ilyen állapot). 
A szabadság ugyanis nem külső tényező, hanem 
kizárólag szív-kérdés! Ott, az életünk legbelső va-
lóságában kezdődik és teljesedik ki – minden kül-
ső körülmény ellenére.
 Szív-kérdés: azaz kapcsolatról, viszonyulásról 
szól (mint minden élet-dolgunk). Nem az a szabad, 
aki független mindentől és mindenkitől – azt ma-

gányosnak nevezzük. A szabad az, aki kiegyen-
súlyozott kapcsolatban él. Kapcsolatban Istennel, 
a világgal és önmagával. A Mindenható ugyanis 
erre teremtett minket: Vele, másokkal és önma-
gunkkal történő szeretetkapcsolatra. Voltaképpen 
az a legboldogabb, aki megéli, beteljesíti terem-
tettségének lényegét, a „szeretve lenni és szeretni” 
állapotát. Hát nem ezt tapasztaljuk a mindennapi 
ajándékainkban, a szerelemben, és a szeretetben? 
A családban, baráti körben vagyunk igazán sza-
badok! Ott éljük át, és meg, hogy elfogadnak, ér-
tékelnek minket, megbocsátanak nekünk, bátorí-
tanak, és mozdítanak az Életre.
 A gyülekezet ilyen szabadító/szeretet-közösség. 
Nem a tökéletesek klubja, hanem az Úrral élők 
közössége. Szentlelkén keresztül teremtette meg 
mind annyiunknak ezt a közeget, hogy szabadok-
ká válhatunk. Minket is sok haragból, gyűlöletből, 
magányból, a lelket megkötöző fájdalomból oldott 
fel, és kell, hogy feloldjon naponként az Úr, hogy 
együtt szabadon élhessünk. Hisszük, hogy ahol ő 
van, (Pál apostol megfogalmazásában): „ahol az Úr 
Lelke, ott a szabadság (2 Kor 3,17b). Hívunk Té-
ged ebbe a közösségbe! Mindez nem ügyes trükk, 

Szabadnak lenni a világ legjobb dol-
ga. Pusztán azért, mert lételemünk a szabadság – te-
remtettségünkből fakadóan. E nélkül nincs biztonsá-
gos, örömteli, élhető közege egyikünknek sem.

AZ MEGVAN?
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

 

Szenteste (december 24.) 
istentisztelet 17.00
Karácsony ünnepe (december 25.) 
úrvacsorás istentisztelet 9.00
Karácsony 2. ünnepnapja 
(december 26.) istentisztelet 9.00
Karácsony ünnepe utáni vasárnap 
(december 29.) istentisztelet 9.00
Óév esti istentisztelet (december 31.) isten-
tisztelet 16.30 
Újév napja (január 1.) istentisztelet 9.00
Bibliaóra 
december 3., 17. (keddi napok) 18.00 
 Az idei sorozatunk témája Isten kegyelmi 
ajándéka, az úrvacsora.
 Az alkalmainkat a meghirdetett időpon-
tokban Kistarcsán, a Sztehlo Gábor Evangé-
likus Szeretetszolgálat kápolnájában (Szent 
László u. 2.) tartjuk.
 Szeretettel hívunk és várunk minden ér-
deklődőt!

EVANGÉLIKUS  
GYÜLEKEZETI  
ALKALMAK  
KISTARCSÁN

vagy üres szólam csupán! Érted, Neked szól a hí-
vás, hogy szabadság éltető ereje Számodra is va-
lósággá válhasson, igazi ünneppé! 
 Mit szólsz mindehhez?

Eszlényi Ákos evangélikus lelkész

A felvétel egy korábbi adventi 
koszorúkötésen készült

A vásárlók könyvét a közbe-
szédben panaszkönyvnek ne-
vezik. 

 A vásárlók (fogyasztók) a vásár-
lók könyvébe bejegyezhetik az üzlet 
működésével, valamint az ott foly-
tatott kereskedelmi tevékenységgel 
kapcsolatos panaszaikat és javasla-
taikat. 
 A vásárlót e jogának gyakorlásá-
ban megakadályozni vagy befolyá-
solni tilos. A bejegyzés vonatkoz-
hat a kereskedő által forgalmazott 
termék minőségére, biztonságossá-
gára, termékfelelősségi szabályokra, 
a szolgáltatás minőségére, esetleg a 
személyzet magatartására, de kerül-
jük az alaptalan vagy az eladók sze-
mélyét sértő bejegyzéseket!
 Az üzletekben jól látható és köny-
nyen hozzáférhető helyen kell elhe-
lyezni – a kereskedelmi hatóság, 
helyben a települési jegyző által hi-
telesített, folyamatosan számozott ol-
dalú – vásárlók könyvét, azaz a pa-
naszkönyvet. A jól láthatóság és a 
könnyen hozzáférhetőség azt jelenti, 
hogy a vásárló az üzlet személyzeté-
nek közreműködése nélkül is megta-
lálja a vásárlók könyvét. A pénztáros 
környezete alkalmas hely a vásárlók 
könyvének kifüggesztésére.
 Ha az üzlet személyzete nem te-
szi hozzáférhetővé vagy nem adja át 
a vásárlónak a vásárlók könyvét, eset-
leg más módon akadályozza, hogy 
abba bejegyzést tegyen, a vásárló – 
akit a békéltetésben fogyasztónak 
nevezünk – a jegyzőnél panaszt te-
het. Jó, ha tanú is van, aki vállalja a 
bizonyítást. 

 Működő üzlet esetében a vásár-
lók könyvét a használatba vétel előtt 
a kereskedelmi hatóságként eljáró 
települési jegyző hitelesíti, feltün-
tetve a vásárlók könyve megnyitá-
sának időpontját. Új üzlet esetében 
a hitelesítés a nyilvántartásba vétel-
lel megtörténik, de a vállalkozásra 
vonatkozó adatokat és a használatba 
vétel időpontját az üzletet működte-
tő kereskedőnek kell kitöltenie. Első 
alkalommal a bejegyzett adatokat a 
kereskedő igazolja cégszerű aláírá-
sával és bélyegzőjének lenyomatával.
 A vásárlók könyve nyomdai úton 
előállított, másolópapír nagyságú 
(A/4) vagy fele akkora (A/5) méretű 
– általában összefűzött – könyvecs-
ke. A vásárlók könyve tartalmazza 
a kereskedő nevét, címét és székhe-
lyét, valamint cégjegyzékszámát, to-
vábbá az egyéni vállalkozó nyilván-
tartási számát és a vásárlók könyve 
használatba vételének időpontját.
 A GDPR európai uniós adatvédel-
mi szabályoknak megfelelően más 
vásárlók által a vásárlók könyvébe 
bejegyzett személyes adatok megis-
merése lehetőségének kizárása céljá-
ból a vásárlók könyvéből a kereskedő 
a bejegyzést követően haladéktala-
nul eltávolítja az újonnan bejegyzett 
panaszt vagy javaslatot tartalmazó 
oldalt, azt elzártan – a folyamatos 
sorszámozás rendjének megfelelő-
en – megőrzi és a hatóság felszólítá-
sára rendelkezésre bocsátja.
 A dohányboltokban és a csak szol-
gáltatást nyújtó üzletekben nem kö-
telező a vásárlók könyve.

Mi a teendője  
a vállalkozásnak  
a vásárlók  
könyvével?
1.  legyen az üzletben sorszámozott, 

hitelesített, bejegyzésre alkalmas 
vásárlók könyve, a betelt könyvet 
pótolni és pótlás előtt a települési 
jegyzővel hitelesíttetni kell, 

2.  a vásárló bejegyzését el kell távo-
lítani a vásárlók könyvéből, hogy 
a következő vásárló arról és a be-
jegyző személyes adatairól ne sze-
rezhessen tudomást (adatvédelmi 
előírás),

3.  a kereskedő a számozás sorrend-
jében őrizze meg az eltávolított 
oldalt, célszerű iratgyűjtőben le-
fűzni a bejegyzésre adott válasz 
másolatával valamint a feladóve-

vény és a tértivevény lefűzéséről 
is gondoskodjunk,

4.  a kereskedő 30 napon belül írás-
ban, bizonyítható kézbesítéssel ad-
jon választ a bejegyzésre,

5.  a kereskedő érdemi, közérthető vá-
laszt adjon, a válaszában szereplő 
döntést indokolja,

6.  ha a kereskedő a vásárló panaszát 
elutasítja, nevezze meg azokat a 
hatóságokat, ahova a vásárló for-
dulhat a panaszával, valamennyi 
békéltető testületet és azok elérhe-
tőségeit tartalmazó listát is csatol-
ja az írásbeli (elutasító) válaszhoz.

A vásárlónak (fogyasztónak) is érdeke 
fűződik a vásárlók könyvébe történt be-
jegyzésének és arra adott válasznak a 
megőrzése, ugyanis a békéltető eljárás 
megindításának feltétele, hogy a fo-
gyasztó a panaszának rendezését köz-
vetlenül a vállalkozással is megkísérelje.
 A cikk a vásárlók könyvében sze-
replő bejegyzésekkel kapcsolatban a 
hatósági ellenőrzéseket és jogkövet-
kezményeit továbbá a békéltető eljá-
rások tapasztalatait terjedelmi okok-
ból nem tartalmazza.

 A fogyasztói kérelmeket a mel-
lékleteit 2-2 példányban – a bizton-
ságosabb megérkezés miatt – postán 
kérjük megküldeni a Pest Megyei Bé-
kéltető Testület 1119 Budapest, Etele 
út 59-61. 2. em. 240. sz. alatti címére. 
 2020-ban is lesz „Fogyasztói Jog-
viták” című fogyasztóvédelmi ma-
gazin műsor a FIX Televízióban dr. 
Csanádi	Károly	műsorvezetővel. 
 2020. január 9-én és 23-án a 

„Lábbelik panaszrendezési folya-
mata” című kétrészes műsorunk pre-
mier adása látható Hoffer Ferenc igaz-
ságügyi szakértő vendéggel.
 A „Fogyasztói Jogviták” című fo-
gyasztóvédelmi magazin műsorunk 
elérhető és visszanézhető a FIX Te-
levízió	www.fixhd.tv	hivatalos hon-
lapján és a YouTube oldalon is. Két-
hetenként premier adásban új műsor 
látható a képernyőn, páros héten csü-
törtökön, 21 óra 15 perckor.

Dr. Csanádi Károly vezető 
jogtanácsos adatvédelmi 

tisztviselő (DPO)a Pest Megyei 
Békéltető Testület elnöke, 

a FIX Televízió műsorvezetője

Ó-ÉV	BÚCSÚZTATÓ
SZILVESZTERI	PARTY

2019.	DECEMBER	31-ÉN

ESTE	19:00-TÓL

ÉS

KÖZÖS	RENDEZÉSÉBEN

JEGYEK	ELŐVÉTELBEN	VÁSÁROLHATÓAK!

ZENE

TÁNC

ROYAL TOMBOLA
ROYAL	T

OMBOLA	

FŐDÍJA:

WELLNES
	HÉTVÉG

E

Csíkvölgyi	Pipa	Csárda
2146 Mogyoród, Dózsa Gy. u. 2.

www.pipacsarda.hu
pipacsarda@gmail.com

06 28 540 386  |  06 30 9343 212
A	MAGYAR	GASZTRONÓMIAI	SZÖVETSÉG	TAGJA

Royal	Station	Rendezvényház
2144 Kerepes, Szabadság út 102/b

www.royalstation.hu
rendezveny@royalstation.hu

06 28 490 036 
06 70 560 5143

Ó-ÉV	BÚCSÚZTATÓ
SZILVESZTERI	PARTY

2019.	DECEMBER	31-ÉN

ESTE	19:00-TÓL

A	jó	hangulatról

a	MUZSIKA	TV	ismert	sztárja

„MUKI”	és	zenekara
gondoskodik!

B.U.É.K!B.U.É.K!

Belépőjegy 22.500 Ft, Korlátlan svédasztalos étel-és italfogyasztás!
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Stresszoldás felnőtteknek, gyerekeknek, mert  
a stressz korunk nagy betegsége, amely elképesztő 

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

szervezet öngyógyító mechanizmusait. 

                  SZOLGÁLTATÁSOK:

KINEZREFEL

Bejelentkezés: 
+36-20/562-2709

Weboldal: 
kinezrefel.hu

Helyszín: 
KISTARCSA, 

FENYVESLIGET

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

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

Keress facebookon: Kinezrefel

A jegyek a 27%-os ÁFÁ-t tartalmazzák!

INFORMÁCIÓ ÉS JEGYRENDELÉS: 
+36-30-210-7490, 
szervezes@jogaszbuli.hu

Vacsorás jegy: 6 900 Ft 
 (VACSORA – főétel és desszert, 
ÉJFÉLKOR VIRSLI ÉS PEZSGŐ)

2019 SZILVESZTERI

Zenél élőben: SZMATANA ANDI
Keverőpultoknál: DJ FARKAS

A CSIGAHÁZBAN
(KISTARCSA, DEÁK FERENC UTCA 1.)

NYITÁS: 19 ÓRAKOR

Belépőjegy: 3 900 Ft (ÉJFÉLKOR VIRSLI ÉS PEZSGŐ)

A helyszínen korlátozott számban 4 500 Ft

RH dental
Minőségi fogászati szolgáltatások

R.H.Dental
Fogorvosi rendelők  
és fogtechnikai laboratórium

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

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

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

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

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

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

www.rhdental.hu • www.szajapolas.com

• Zsalukövek
• Falazóelemek

• Habarcsok, vakolatok

• Cserepek
• Kéményrendszerek

• Térburkolatok

• Szigetelőanyagok

ÉPÍT? FELÚJÍT? ALAPTÓL A TETŐIG VEGYEN MINDENT EGY HELYEN!

KISTARCSA, 
Móra Ferenc utca 81.

Kérdése van? Hívjon minket!

06-28/552-675 • 06-20/561-1050 

www.kocsistuzep.hu • kocsistuzep.kft@upcmail.hu

www.facebook.com/kocsis.tuzep.kistarcsa

KERESSEN MINKET  
A FACEBOOKON IS!

MINDEN,  
ami építőanyag

MÁR BANKKÁRTYÁVAL  
IS FIZETHET!

A                                TAGJA. 

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

49 000 Ft/kaloda

2 500 Ft/25 kg köteg

990 Ft/10 kg csomag

990 Ft/11 kg csomag

800 Ft/csomag

460 Ft/doboz

KALODÁS TŰZIFA 33 cm 1 x 1 x 1,75

SZÉN BRIKETT/NÉMET BRIKETT  
4800 kcal 25 kg

FABRIKETT TÖLGY/KŐRIS 10 kg

FABRIKETT RUF 11 kg 

KONIX KOROMTALANÍTÓ 1 kg

PE-PO ALÁGYÚJTÓS 40 db/doboz

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

Tel/Fax: 06-28-473-118, 
Mobil: 06-20-262-5525

E-mail: csavarkiraly@hotmail.com
Honlap: www.csavarkiraly.hu

KIEMELT TERMÉKEINK EBBEN A HÓNAPBAN

7000,- Ft-tól

Graphite sarokcsiszoló
13 000,-Ft-tól
barkács és ipari 

kivitelben is
Pipalécek és  
takarólécek  

méretei ismét  
bővültek!

Munkavédelmi  
bakancsok

Ablak-ajtó  
szigetelő  
D vagy  
P profil  
méterre

Új gépeink  
bevezető áron

Füstcsövek,  
könyökök nagy 
választékban 

Munka-
ruhák 
nagy  

válasz-
tékban
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Varga István magyar rally  
bajnok, autószerelő mester

•  vizsgáztatás
•  javítás
•  Klíma töltés

•  diagnosztiKa  
(motor, aBs, stb.)

•  hivatalos Bosch  
szaKműhely

K i s ta r c s a

varga autójavító

3D computeres 
futóműállító 
technológia

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

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

KLÍMA KARBANTARTÁS,  
SZERELÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS

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

BEMUTATÓTEREM:  
2143 Kistarcsa,  

Szabadság út 2.

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

A KistarcsaKlimánál 
elkötelezett, hivatalos 

szerelőcsapat, 
és megbízható márkák 
széles választéka várja!

MINDIG KEDVEZŐ ÁRAK!
2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos u. 27. 

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

Cement, oltott mész, beton termékek.
TÜZELŐANYAG A LEGKEDVEZŐBB ÁRON!

Kulé kavics, fehér murva, termőföld

Megújult honlapunkon  
tekintse meg friss akcióinkat!

facebook.com/csempekistarcsa
www.epitesianyag.hu

Ne szalassza el szerencséjét!
NYERJEN VISSZA AKÁR 6%-OT!

Nádszövet  •  Kisméretű tégla
Betonacél vágás, hajlítás.

CSEMPE, PADLÓ, CSAPTELEP
Ragasztók, habarcsok, beton.

ÉPÍTŐIPARI TERVEZÉS,  
FELELŐS MŰSZAKI 
VEZETÉS.

KISTARCSA, RAKTÁR KÖRÚT 5.  
a Fenyves Sportcsarnok mellett.

Kövess minket facebookon: Fenyves Szolárium

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

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

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

BARNULJ JÓ HELYEN!

JUKA JárműJAvító Bt.
Hogy mindig úton legyen

Szerviz és Műszaki Ellenőrző Állomás
ISO 14001 • ISO 9001

•   Személy- és tehergépjárművek javítása, 
szervizelése, helyszíni vizsgáztatása

•   Tachográf hitelesítés
•   Gépkocsik eredetiségvizsgálata
•   Központi zsírozó feltöltése

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

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

www.jukabt.hu • jukabt@invitel.hu

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

Értesítem Kedves Vásárlóinkat, hogy 
ebben az évben az utolsó nyitva  
tartási napon, december 20-án  
8-19 óráig várjuk vásárlóinkat!

2020-ban JANUÁR 10-én 
NYITUNK!

DECEMBER 27-én ZÁRVA
JANUÁR 3-án ZÁRVA

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

 

HÁZIAS ÍZEK BOLTJA

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

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

ÚJDONSÁG!
Paraszt tálak  
rendelhetők!

Itt a hurka szezon!
- HÁZI VÉRES HURKA,
- MÁJAS HURKA,
- SÜTŐ KOLBÁSZ KAPHATÓ!

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

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

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

Juhász István 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.

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

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

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda
Óvodavezető: Ratimovszky Tiborné
Honlap: www.kistarcsaovi.hu
Cím: 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1.
Telefon és Fax: 06-28-470-745
E-mail: gesztenyes@kistarcsa.hu
Helyettes: Kisné Szabó Márta, Lovas Attiláné

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda 
Tölgyfa Tagóvodája
Cím: 2143 Kistarcsa, Széchenyi út 61.
Telefon és Fax: 06-28-470-246
E-mail:tolgyfaovoda@kistarcsa.hu
Tagóvodavezető: Szász Istvánné

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

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

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

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

Zöldhatóság
Pest Megyei Kormányhivatal, Érdi Járási Hivatalá-
nak Környezetvédelmi Főosztálya
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.
Telefonszám: +36 (1) 478-4400
E-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu

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 (70) 370-3104
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4/A.

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

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

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

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

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

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

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

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

EGYHÁZAK
Református Egyházközség
2143 Kistarcsa, Hunyadi u. 17.  06-30/638-47-37 
e-mail: kistarcsairefgyul@gmail.com,
honlap: kistarcsaireformatus.hu

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

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

Kistarcsai temetkezés
SZIGÜ Temetkezés Cégcsoport
2143 Kistarcsa, Temető
Telefon: +36-30/331-8822 (éjjel-nappal hívható)

FONTOS INFORMÁCIÓK

KISTARCSA VÁROS KÖZÉLETI TÁJÉKOZTATÓ LAPJA
Megjelenik a hónap utolsó hetében. 
Kiadó: Po-Ker Bt., 1173 Budapest, Székicsér u. 15.
Felelős szerkesztő: Polgár Gyula, gyulapolgar56@gmail.com), 
+36-20/966-1190 
Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Juhász András.
Nyomda: Pauker-Holding Kft. 1047 Budapest, Baross u. 11-15.
Felelős vezető: Varga Szilárd
Megjelenik 5300 példányban.
ISSN 1788-7291
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat a tartalom 
lényegi megváltoztatása nélkül, szerkesztett formában közölje. A lapban 
megjelent cikkeket a Kiadó írásbeli engedélye nélkül másolni, a lapot után-
nyomni, sokszorosítani tilos. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért 
a Kiadó nem vállal felelősséget.

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

RuhaSzaki
MINDEN AMI VARRÁSvarrónő

KISTARCSA, Eperjesi út 7.
Nyitvatartás: hétfőtől-csütörtökig telefonos időpont 

egyeztetéssel, P: 1300–1900, Szo-V: zárva  

Telefon: 06-20/342-1101

Nap 19 Kft.
Nyitva

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

Felújításhoz, építkezéshez:
Szigetelőanyagok: Homlokzati szigetelés

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

Külső vakolatok, színezők
Festékek, Lazúrok, Zománcok, Tetőfóliák

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

www.nap19.hu • nap19kft@gmail.com

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

aprósütemények
… ahogy a nagyi is készítette!

www.koronaretes.hu

Budapest
XVI ker., Veres Péter út 33.

Telefon: 06-20/437-9277

Kistarcsa
Szabadság út 6.

Telefon: 06-70/775-7674

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

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

2143 Kistarcsa, Malom utca 2.

Régi ígéretünket 
teljesítettük azzal, 

HOGY MEGNYITOT-
TUK KISTARCSÁN  
A CUKRÁSZDÁNK 
FÖLÖTTI SZINTEN  
AZ ILLÉS CAFÉT!

Helyben készült cukrász és péktermékek, 
hagyományos és különleges ízekkel. 

Alkalmi, esküvői,  
és figuratorták. Édes 

 és sós aprósütemények.

Téli ajánlatunk
ÜNNEPI KÍNÁLATAINK  

MÁR KAPHATÓK,  
RENDELHETŐK

Kistarcsa, Thököly út 5.
Telefon: +36-28/470-308 • Web: www.illescukraszda.hu

Nyitvatartás: Hétfő–Szombat: 8-20-ig.  
Vasárnap: 8:30-20-ig

Különleges 
kávék, 
extra 
ízek 

szeretettel!

MEGNYITOTTUNK!

 ILLÉScafé

Az téli időben forró  
italokkal, ételekkel, 
koktélokkal várjuk 

Vendégeinket.

Gondolunk a családokra,  
a fiatalokra, és a kényelmes üzleti  
megbeszélésre vágyókra egyaránt!



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

HÁLÓSZOBÁK 30-50 % KEDVEZMÉNNYEL!

KÜLÖNLEGES ÜLŐGARNITÚRÁK  

15-30 % KEDVEZMÉNNYEL!

MINŐSÉGI, PÁCOLT  VAGY NATÚR  
FENYŐÁGYAK 15-20 % KEDVEZMÉNNYEL!

ELŐSZOBA-
BÚTOROK  

15-25 % 
KEDVEZ-

MÉNNYEL!

A feltüntetett képek illusztrációk! A feltüntetett árak a kedvezményeket tartalmazzák. Az egyes akciók nem vonhatók össze, folyamatban levő megrendelésekre nem érvényesek!
Az akcióban részt vevő bútorokról és feltételekről érdeklődjön áruházunkban! Raktárról csak a készlet erejéig tudunk kiszolgálni!

*Az ajándék szállítás a teleáras termékekre értendő és összeg függő! Kérje tájékoztatásunkat!

HANGULAT, LUSTÁLKODÁS

MEGBÍZHATÓ, KÉNYELMES

VARIÁLHATÓ, 
KEVÉS HELYET  

FOGLALÓ

TERMÉSZETKÖZELI, STABIL

ÉV VÉGI SZENZÁCIÓS KEDVEZMÉNYEK!
MINŐSÉGI, KÜLÖNLEGES BÚTOROK, MINŐSÍTETTEN JÓ ÁRON!

PEST MEGYÉBEN AJÁNDÉK SZÁLLÍTÁSSAL*!

ASZTALOK ÉS SZÉKEK 
10-20 %

 KEDVEZ-
MÉNNYEL!

KONYHABÚTOROK 30 % KEDVEZMÉNNYEL!

MATRACOK 20-30% KEDVEZMÉNNYEL!
AKÁR 12 ÉV 

GARANCIÁVAL

SZEKRÉNYEK 
20-25 % 

KEDVEZ-
MÉNNYEL!

PIHENTETŐ, ENERGIÁT ADÓ

REMEK 
TÁROLÓ  

ÉS REND-
SZEREZŐ

PRAKTIKUS,
RAKODHATÓ

MODERN ÉS KLASSZIKUS FORMÁK JÓ HANGULATOT ÉS KÖZÖSSÉGET TEREMTŐ

KOMÓDOK 
20-30 % 

KEDVEZ-
MÉNNYEL!


