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VÁROS HÍREI HÍREK

LOMTALANÍTÁS, zöld- 
hulladék begyűjtés, 
adatellenőrzés

A lakosság a lomtalanítási igé-
nyét a „lomtalanítási igények 
leadása” időpontjában adhat-

ja le! Ettől eltérő igénybejelentést a 
Zöld Híd B.I.G.G. NKft.-nek nem áll 
módjában elfogadni. Az igénybeje-
lentés történhet:
    •     személyesen az ügyfélszolgálati 

irodák nyitvatartási idejében (azo-
nosítás ügyfélszám és személyes 
iratok alapján) +36-28/561-200 
ügyfélszolgálati telefonszámon 
(azonosítás ügyfélszám alapján)

    •     a honlapról előzetesen letöltött 
igénybejelentő lap segítségével, 
melyet a lomtalanitas@zoldhid.
hu e-mail címre kérik megkülde-
ni. (KIZÁRÓLAG a megfelelően 
kitöltött igénylő lapokat dolgoz-
zák fel és igazolják vissza)

    •     az igénylőlapot le lehet tölte-
ni Kistarcsa honlapjáról vagy a 
Zöld Híd B.I.G.G. NKft. honlap-
járól. zhbigg@zoldhid.hu, wwww.
zoldhid.hu

Amennyiben az ingatlanhasználó 
részéről a Közszolgáltatóval közö-
sen egyeztetett időpontra nem törté-
nik meg a hulladék átadása, és ezért 
a lomtalanítás meghiúsul, abban az 
esetben új időpont egyeztetés már 
nem lehetséges!
 A bejelentés nélkül történő hulla-
dék közterületre történő kihelyezése 
illegális hulladéklerakásnak minő-
sül, ami szabálysértési bírság kisza-
básával jár. A közterületre kihelye-
zett hulladékot nem szállítják el!

BELÓG a bokor az útra, a fától nem 
lehet látni a kereszteződésben a köz-
lekedési lámpát, a parlagfű már tér-
dig ér az árokban. Ez mindennapos 
látvány Magyarországon, így Kis-
tarcsán is. Azonban minden ingat-
lantulajdonos tehet ellene. Ezért kér-
jük Önöket, hogy az utóbbi nagyon 
esős, majd napos időszak után – ami 
gyorsított növekedést biztosít a nö-
vényeknek – nézzenek ki házuk elé, 

 Zöldhulladék-gyűjtés a közszol-
gáltató által rendszeresített, egyedi-
leg jelölt biológiailag lebomló (zöld) 
zsák alkalmazásával történik. Egy 
ingatlan esetében, a kijelölt gyűjtési 
napon legfeljebb 10  db zöldhulladék-
gyűjtő zsák helyezhető ki a közterü-
letre. A biológiailag lebomló zöld-
hulladék-gyűjtő zsák alkalmazásán 
felül, úgynevezett kötegelt elszállí-
tás is biztosított. A kötegelés azt je-
lenti, hogy az ingatlanhasználó által 
kihelyezett zöldhulladék nem öm-
lesztve, hanem legalább egy ponton 
összekötve kell kihelyezni. Az ösz-
szekötegelt gallyak, ágak átmérője 
maximum 6  cm, hossza maximum 
100  cm, térfogata 1  m3 lehet.

ADATELLENŐRZÉS
A Zöld Híd B.I.G.G. NKft. ellen-
őrizni fogja a közszolgáltatási adat-
bázisukban szereplő ügyfélada-
tokat, mivel sok a „potyautas” a 
rendszerükben. Ezért a vizsgála-
tok előtt ellenőrizzék az ingatla-
nok elé kihelyezett edényzet mére-
tét és darabszámát az NHKV Zrt. 
által kiállított számlán feltüntetett 
adatok alapján.

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  közel 
130 millió Ft támogatást nyert a Pénzügyminisz-
térium által kiírt, a „Kerékpárutak szilárd burko-
lattal történő kiépítésének, felújításának és kor-
szerűsítésének támogatása Pest megye területén” 
című pályázatán (sok Pest Megyei Önkormányzat-
tal együtt http://www.pestmegye.hu/…/4108-pest-
megye-29-telepulesen-ny…) A támogatást az ön-
kormányzat 6,8 millió Ft önrésszel egészítette ki, 
így a tervezett projekt összesen 136,7 millió Ft-
ból valósul meg. A pályázat arra alapul, hogy a 
főváros és a település között egyszerűbbé váljon 
a kerékpáros közlekedés. (A XVI. kerület is nyert 

– így ők építik meg a Budapest határáig tartó sza-
kaszt.) A projekt keretében az alábbi fejlesztések 
valósulnak meg: 
 A 3. sz. főút (Szabadság út) mentén 425 m hosz-
szúságú, közös gyalog- és kerékpárút épül a meg-
lévő gyalog- és kerékpárút folytatásaként Kistar-

AZÉRT ÍRHATJUK, hogy újabb, mert a Széche-
nyi utcában a kis iskola parkolója mellett, a Hő-
sök tere közelében már van egy narancssárga színű 
nyilvános edzőpark. Az új kondiparkra is pályá-
zott az önkormányzat és nyert. Ha pontosítjuk a 
helyszínt, akkor a Fenyves lakóparkban, a Zsálya 
utca és a Borostyán utca kereszteződésében épül 
egy „C” típusú sportpark.
 A funkcióit tekintve 90 m2-es gumi talaj-
burkolatú területen 8 db eszközt (húzódzkodás, 
tolódzkodás, fekvőtámasz, bordásfal, hasizom erő-
sítés, hátizom erősítés, lépcsőzés, függeszkedés) 
helyeznek el. Az építtető a Nemzeti Sportközpon-
tok, az NSK, a lebonyolító a Beruházási, Műsza-
ki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzé-
si  Zrt., rövid és ismertebb nevén a BMSK. (Mivel 

A BELÜGYMINISZTÉRIUM ismét pályázatot hir-
detett az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása” címmel. A testület dön-
tése értelmében Kistarcsa Város Önkormányza-
ta támogatási kérelmet nyújtott be a Deák Ferenc 
utca egy részére (Hunyadi utca és a Toldi Mik-
lós utca közötti szakaszára), valamint az Árpád 
utca felújítására. A projekt összköltsége bruttó 
40 millió Ft, melyből 10 millió Ft önrészt az ön-
kormányzat biztosít.

hogy nem lóg-e be a fájuk az útra 
(akadályozva például a kukásautó 
közlekedését), vagy ha olyan helyen 
laknak, ahol közlekedési tábla van a 
házuk előtt, akkor vágják le a beló-
gó ágakat, mielőtt valaki autóval be-
lemegy a kerítésbe. Ugyancsak néz-
zenek körül a kertjükben, és a házuk 
előtt, hogy van-e parlagfű, amit eső 
után ki lehet húzni, de száraz időben 
is eltűntethető kaszálással. 
 A közösség érdekében tett szol-
gálatát köszönjük! 
 Polgármesteri Hivatal

HA valaki az Auchan felé vezető 
felüljáró felé autózik, vagy a Feny-
vesligetbe tér haza, akkor közelről 
jól láthatja, hogy a Ravak Hungary 
Kft. építkezésbe kezdett. Ez azon-
ban a HÉV-ről, a Szabadság útról 
már nem annyira látható, csak az 
hogy néhány betonelem kinőtt a 
földből. A kérdésre a válasz, hogy 
Ravak (https://www.ravak.hu/) cég-
központot, oktatóbázist és bemutató 
termet létesít Kistarcsán. Az építést 
a METO Építő Zrt., mint generálki-
vitelező végzi, és 2020 szeptembe-
rére tervezi átadni.

A FÁTÓL NEM 
LÁTNI a közle-
kedési táblát

A LOMTALANÍTÁS VÁRHATÓ  
IDŐPONTJA 2019. 08. 01.–09. 30.

Kistarcsán a házhoz menő lomtalanítá-
si igényeket 2019. július 1. és 2019. au-
gusztus 31. között lehet leadni. 

ZÖLD HÍD B.I.G.G.  
NONPROFIT KFT. 
2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.
+36-28-561-200
zhbigg@zoldhid.hu, 
wwww.zoldhid.hu  

MI ÉPÜL ITT?

DÁTUM HULLADÉK TÍPUS

31
. 

HÉ
T 1 Cs KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - D

2 P KOMMUNÁLIS

32
. H

ÉT

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

33
. H

ÉT

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

34
. H

ÉT

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

35
. H

ÉT

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

KISTARCSA HULLADÉK- 
GYŰJTÉS RENDJE 2019 AUGUSZTUS

Lomtalanítási igények leadása: 2019. július 1. – 2019. augusztus 31. között 
Házhoz menő lomtalanítás: 2019. augusztus 1. – 2019. szeptember 30. között 

Idén is bővíti az önkor-
mányzat a játszóterek 
játékállományát

AZ UTÓBBI ÉVEKBEN komoly mértékben 
fejlődött a játszótéri játékok mennyisége és 
minősége, ennek ellenére van mindig lehe-
tőség egy kis fejlesztésre.  Az új játékok ki-
helyezése mellett most a klímaváltozás ke-
rült a középpontba, ezért az önkormányzat 
nyáron megkezdi az árnyékoló vitorlák épí-
tését. A kivitelezőnek augusztus  végéig kell 
elhelyeznie az eszközöket. 

A játszótereket a következő 
eszközökkel bővítjük a 2019-ben:

Arany János utca 39.:
 1 db mókuskerék 
  1 db napvitorla 3,0m x 3,0m-es  

hatszögletű homokozóhoz

Árpád vezér utca 17.:
 1 db edukációs játékpanel 

Borostyán utca 1.
  1 db mókuskerék 
  1 db 2,5 m x 2,5 m-es négyszögletű  

homokozó 
  1 db napvitorla 2,5 m x 2,5 m-es  

négyszögletű homokozóhoz 

Simándy József utca 26.:
  1 db edukációs játékpanel 
  1 db napvitorla 3,0 m x 3,0 m-es  

négyszögletű homokozóhoz 

Eperjesi út 1/A.:
  1 db napvitorla 4,55 m x 4,45 m-es  

négyszögletű homokozóhoz 
 
Kellemes kikapcsolódást kívánunk a ját-
szótereinken a gyerekeknek, a szülőknek, a 
nagyszülőknek és a kísérőknek!

csa Kórház HÉV megállótól az Eperjesi útig
 Kistarcsa Kórház HÉV megállótól a Raktár krt. 
mentén vezetett önálló kerékpárút épül a járda át-
vezetéséig, ahonnan az útvonal a közút burkola-
tán folytatódik kerékpáros nyommal a kijelölt út-
felületen, összesen 536 m hosszan.
 Kistarcsa Kórház HÉV megálló aluljáró kerék-
páros baráttá alakítása érdekében a lépcsőkorlát-
ra tolósín épül 
 A városban összesen 200 kerékpártárolót he-
lyeznek ki az alábbiak szerint: 
 Raktár körút 10 db, Szabadság út, kórház 20 
db, Szabadság út, bevásárló központ 20 db, Gesz-
tenyés Óvoda 14 db, Tölgyfa Óvoda 10 db, Pol-
gármesteri Hivatal 10 db, Pecsenyiczki Mihály 
Sportcentrum 20 db, Simándy József Általános 
Iskola 26 db, Csigaház 25 db, Kistarcsa Kórház 
HÉV megálló 5 db, Kistarcsa HÉV megálló 20 db, 
Kistarcsa Zsófialiget HÉV megálló 20 db.  Az épí-
tési engedély megszerzését követően kötik majd 
meg a Támogatási Szerződést, s utána kezdődhet 
a közbeszerzés és a kivitelezés.
 Projekt címe: Kerékpárút létesítése Kistarcsán 
a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése céljából
 Projekt azonosító: PM_KEREKPARUT_2018/29
 Projekt összköltség: 136 697 335 Ft, Támoga-
tás: 129 862 468 Ft, Önrész: 6 834 867 Ft
 Támogató: Pénzügyminisztérium

NYERTÜNK  
a kerékpárút 
pályázaton is

ÚJABB SPORTPARK ÉPÜL  
a Fenyves lakóparknál

a beruházást nem az önkormányzat bonyolítja le, 
így jelenleg nem tudható, hogy mikor kezdődik, 
mikor fejeződik be. Ha biztos információnk lesz, 
természetesen közöljük.) Önrészt az önkormány-
zatnak nem kellett vállalnia, csak a helyszínt kell 
biztosítani.

Felújítják a Széchenyi utcát a Pozsonyi  
köz és az Aulich utca közötti szakaszon

A FELÚJÍTÁS 2019. augusztus 5-től (hétfő) 
és augusztus 8-ig (csütörtök) fog előre lát-
hatólag tartani, ezért forgalomkorlátozást 
léptetnek életbe. A munkálatok ideje alatt 
sebességkorlátozás, félpályás útlezárás és 
jelzőőrös forgalom irányítás lassítja majd a 
forgalmat. A munkálatok idején megnöve-
kedett utazási idővel kell 
számolni.
 A javítási munka pontos 
megkezdésének, illetve be-
fejezésének időpontjáról a 

www.utinform.hu elérhetőségen tájékozód-
hatnak.
 A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei 
Igazgatóságának területileg illetékes Váci mér-
nöksége részéről kapcsolattartó Nagy Tibor for-
galomtechnikai művezető,
 Telefon: +36-30-436-8553

 E-mail: nagy.tibor@pest.
kozut.hu
 A munka elvégzésének ide-
je alatt szíves türelmüket és 
megértésüket kérjük.

Újabb utak  
felújítására pályázik  
AZ ÖNKORMÁNYZAT
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ÖNKORMÁNYZAT HÍREK

KISTARCSÁN IS MEGPIHENTEK  
a 7. Csömöri Bringafesztivál résztvevői

SÉTÁLÓUTCA  
az Ifjúság téren

Az Adventista Motoros Misszió 
– melynek egyik vezetője Sze
rekován János Kerepesen élő 
operaénekes – minden esztendő-
ben gyűjtést szervez a határain-
kon túl élő magyarok megsegíté-
sére. A közelmúltban Kárpátalját 
támogatták ezen az úton, most 
pedig a délvidéki Hajdújárás 
nevű kis falu Petőfi Sándor Ál-
talános Iskolájának a diákjait ör-
vendeztették meg. A Simándy 
József Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola könyvek-
kel, Kerepes Önkormányzata egy 
felújított asztali számítógéppel, 
az Adventista Motoros Misszió 
pedig pénzadománnyal támo-
gatta az a magyar iskolát. 

KISTARCSAI  
ADOMÁNY dél-
vidéki magyar 
diákoknak!

ELFOGADTÁK  
a Szilasvíz Kft. vég- 
elszámolásáról szóló  
záró dokumentumot

A június 26-án megtartott tes-
tületi ülésen 25 napirendi pon-
tot tárgyalt a képviselő-testület.

AKI mostanában járt a kórház te-
rületén, az jól láthatja, hogy erős 
munkavégzés zajlik a homlokzato-
kon. Ez azért van, mert 2019. febru-
ár 20-tól 2020. március 18-ig ener-
getikai felújítás folyik a kórházban, 
ahol az épületek tetőszigetelését, 
nyílászáróinak cseréjét, a homlok-
zat szigetelését és a kazánok gépé-
szeti rekonstrukcióját végzik el. A 
beruházás a KEHOP-5.2.2 pályá-

JÚNIUS 29-ÉN és 30-án bringa-
fesztivált rendeztek Csömörön, és 
szokás szerint a második napon 
körtúrát szerveztek a környező te-
lepülések érintésével. Idén 
a csömöri és az érintett 
települések kulturális 
és természeti érté-
keinek felfedezése 
volt a cél! A közel 
száz bringás reg-
gel nyolc órakor 
indult Csömörről 
Fábri István csö-
möri polgármester 
vezetésével, 76 kilo-
métert megtéve este hét 
órára értek vissza a célállomásra. 
Érintették a XVI. kerületet, a XVII. 
kerületet, Pécelt, Isaszeget, Gödöl-

AZ ÖNKORMÁNYZAT úgy döntött, 
hogy az évzárót követő héten az is-
kolakezdést megelőző hétig sétáló-
utcává alakítja az iskola főbejáratá-
tól (bisztrótól) a Széchenyi utcáig 
tartó útszakaszt. (Az alsó parkoló-
ba a Széchenyi utcáról be lehet haj-
tani.) Az útlezárást virágládákkal 

Jól halad a Flór Ferenc  
Kórház FELÚJÍTÁSA

zat keretében valósul meg. A mun-
kák területlezárásokkal és építé-
si tevékenység során természetes 
zajjal járnak, viszont több évtize-
des lemaradás után a rekonstruk-
ció befejezésével jelentősen javulni 
fog a betegellátás infrastruktúrá-
ja. Bővebb információt a kórház 
honlapján találhatnak a felújítás 
által érintett területekről: http://
florhosp.hu/energetikai-felujitas-

a-korhazban-hol-tart-jelenleg-a-
felujitas/
 Itt kell megjegyeznünk, hogy a 
kórház a magyar állam tulajdoná-
ban van (így a parkoló is) és az ál-
lam a működtetője (a parkolót pedig 
egy külsős cég üzemelteti). Kistar-
csa Város Önkormányzatának nincs 
köze az intézményhez, az „csak” 
Kistarcsa földrajzi területén talál-
ható.

Szerekován János 
a Simándy iskolában 
összegyűjtött könyvekkel

Hajdújárásban Szűcs 
Anna igazgató asszony 
vette át az ajándékot 

lőt, Mogyoró-
dot, Szadát, Ke-

repest, Kistarcsát, 
Nagytarcsát. Kistar-

csára délután öt órára értek. 
Az Ifjúság téren Juhász István al-
polgármester fogadta és vendégel-

te meg a körtúra résztvevőit. Juhász 
István nyeregbe pattant és Nagytar-
csát érintve a célállomásig, vagy-
is Csömörig tekert a bringásokkal. 
Legidősebbként egy 73 éves, míg a 
legfiatalabbként egy 11 éves túrázó 
teljesítette a távot. 

biztosítják, és természetesen már 
az autómosótól ki van táblázva a 
megváltozott forgalmi rend. Hasz-
nálják ennek megfelelően – fagy-
laltozzanak, üljenek le a vendéglá-
tó egység teraszára, sétáljanak  az 
autóktól védett területen.

Forrás: kistarcsa.hu

S olymosi Sándor polgármester sürgősség-
gel javasolta megtárgyalni „A módosított 
Észak-Kelet Pest és Nógrád megyei Regio-

nális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulási Megállapodás elfogadá-
sa” tárgyú indítványt. Ezen az ülésen számolt be 
előző éves munkájáról Gödöllő Hivatásos Tűzol-
tó-parancsnoksága és a Gödöllői Rendőrkapitány-
ság. Ezenkívül több intézmény éves beszámolója 
szerepelt a napirendek között. Elfogadták a Kistar-
csai Gesztenyés Óvoda, az Alapszolgáltatási Köz-
pont, a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. 2018. éves 
beszámolóit, ugyancsak elfogadták a helyi tömeg-
közlekedésről szóló beszámolót is. Felülvizsgálták 
a települési szilárd hulladékkezelésével kapcsola-
tos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybe-
vételéről szóló 2011-es rendeletet, valamint a köz-
területek rendjéről szóló önkormányzati rendelet. 
Kiválasztották az intézményi gyermekétkeztetés, 
a szünidei gyermekétkeztetés és a szociális ét-
keztetés ellátására a szolgáltatót. Végül zárt ülé-
sen döntöttek az önkormányzati elismerések ado-
mányozásáról.  

Tavaly 12%-kal kevesebb tűzeset történt 
A testület meghallgatta és elfogadta Gödöllő Hi-
vatásos Tűzoltó-parancsnoksága 2018. évi mun-
kájáról szóló beszámolóját. A testület előtt Szigeti 
Róbert tűzoltó őrnagy ismertette a 2018-as évben 
történteket. A beszámoló szakmai részéből kide-
rült, hogy a Hivatásos Tűzoltó- parancsnokság 26 
településre kiterjedő működési területén 2018-ban 
az egy évvel korábbihoz képest a műszaki menté-
sek száma 15, a tűzeseteké 12 százalékkal csök-

kent, szénmonoxid-mérgezés nem 
történt. Kistarcsán a múlt évben 28 
műszaki mentéshez és 34 tűzesethez 
kellett kivonulniuk a tűzoltóknak. 
Az elmúlt években lezajlott jármű és eszközfej-
lesztési nemzeti támogatásnak és a hazai tűzoltó 
gépjárműgyártásnak köszönhetően egy új Rába 
R16 gépjárműfecskendővel és egy Iveco típusú 
létrás különleges járművel bővült a parancsnok-
ság gépjármű állománya.

A Gödöllői Rendőrkapitányság beszámolt  
a település közbiztonsági helyzetéről
A Gödöllői Rendőrkapitányság vezetőjének, Lajmer 
György alezredesnek a beszámolójából kiderült, 
hogy 2018-ban a gödöllői körzetben a bűncselek-
mények száma stagnált. 2017-hez képest jelentős ja-
vulást értek el a 10 ezer lakosra jutó bűncselekmé-
nyek számát tekintve. (135 eset) Emberölést ötször 
követtek el az illetékességi területen. A betöréses 
lopások száma, ezen belül a lakosságot legjob-
ban irritáló lakásbetörések száma (216 elkövetés 
2018-ban, 262 volt 2017-ben) továbbra is csökke-
nő tendenciát mutat. Viszont a halálos balesetek 
száma 80%-kal emelkedett 2017-hez képest, ösz-
szesen 9 baleset végződött halállal. Legtöbb eset-
ben a gyorshajtás, az elsőbbség meg nem adása 
és a kanyarodási szabályok megszegése okozta a 
halálos baleseteket. Kistarcsán az elkövetett bűn-
cselekmények nagy részét az ittas gépjárműveze-
tés (súlyos esetben bűncselekménynek számít), és 
az okirat hamisítás tette ki. 

Elfogadták a SZIGÜ  
Temetőüzemeltető Kft. beszámolóját
A SZIGÜ Pest Megyei Temetkezési Zrt-vel 2002. 
július 1-jén kötött kegyeleti közszolgáltatási szer-
ződést az önkormányzat. A beszámoló mellék-
leteként a Kft. csatolta a 2018. január 1-től 2018. 
december 31-ig terjedő időszakra a Kistarcsai Te-

mető üzemeltetéséből származó bevételek és ki-
adások kimutatását. Tavaly több lakossági észre-
vétel érkezett a temető rendjével kapcsolatban. A 
hiányosságokat megszüntették. A kegyeleti köz-
szolgáltatási szerződés 9.2 pontjának megfelelően 
2019. május 30-án a felek képviselői jelenlétében 
temetőbejárást tartottak. Megállapították, hogy a 
Kft. a temetőt megfelelő állapotban tartja, a jár-
dák, a vízvételi helyek rendezettek, a zöldterüle-
teket rendszeresen kaszálják, a fákon száraz, eltá-
volítandó gallyat nem találtak. A mosdók tiszták, 
jó állapotúak, a látogatók tájékoztatása megfelelő.
A 2018-as beszámolót a képviselő-testület elfogadta.

A helyi tömegközlekedést 2018-ban  
is a Szekér-Transz 99’ Bt. végezte
Kistarcsa Város Önkormányzata 2010. május 1-től 
2020. április 30-ig a Szekér-Transz 99’ személy-
szállító Bt.-t bízta meg a helyi autóbuszos személy-
szállítás feladatok ellátására.
 2018-ban a közszolgáltatási szerződés kereté-
ben a társaság 3 799 db járata a kijelölt útvonala-
kon összesen 51 287 km-t tett meg. Ez valamivel 
kevesebb, mint 2017-ben. 
 Az önkormányzat 7.200.000.- Ft közszolgálta-
tási ellentételezést fizetett 2018-ban a társaságnak.

Döntöttek a Szilasvíz Kft.  
végelszámolása kapcsán a záró 
dokumentumok elfogadásáról
A Kistarcsa Város Önkormányzata és 
Kerepes Város Önkormányzata 50-

50%-os tulajdonában álló Szilasvíz 
Kft. taggyűlése 2016. augusztus 31-én 

megtartott ülésén döntött a Kft. végelszá-
molásának megindításáról. Végelszámolással 

akkor szüntethető meg egy cég, ha a társaságot fi-
zetésképtelenség nem fenyegeti, és a megszüntetést 
követően előre láthatóan nem marad fenn tartozása. 
A végelszámoló elkészítette a Szilasvíz Kft. tevé-
kenységet záró beszámolóját és vagyonfelosztási 
javaslatát, amelyeket a tulajdonos önkormányza-
tok képviselő-testületei jóváhagytak. A Szilasvíz 
Kft.-nek a végelszámolást követően fennmaradt 
vagyona 9.379.492,- Ft, amelyből mind Kistarcsa 
Város Önkormányzatát, mind Kerepes Város Ön-
kormányzatát 4.689.746,- Ft illeti meg. 

Felülvizsgálták a települési szilárd  
hulladékkezelésével kapcsolatos  
közszolgáltatásról és annak kötelező  
igénybevételéről szóló 2011-es rendeletet
Erre azért volt szükség, mert időközben változott a 
lomtalanítás végzésének módja, gyűjtőpontos lom-
talanítás helyett 2019-ben már házhoz menő lom-
talanítást végez a szolgáltató lakossági igénybeje-
lentés alapján, a szolgáltatóval egyeztetett napokon. 

Módosult a közterületek rendjéről  
szóló önkormányzati rendelet
A módosítás egyik oka, hogy a Kúria Önkormány-
zati Tanácsának 2019-es döntése értelmében nem 
tartalmazhat a rendelet közlekedési szabálysze-
gést megállapító és azt szankcionáló rendelkezést.  
A módosításnál azt is figyelembe kellett venni, 
hogy a magasabb szintű jogszabályok által már 
szabályozott kérdésekben az önkormányzatnak 
nincs hatásköre előírásokat meghatározni. A ren-
deletben „a kutyákat a fűre engedni tilos” előírást 
új területekre is (Kistarcsai Polgármesteri Hiva-
tal területe és Ifjúság tér területe) kiterjesztették. 

Polgár Gyula

Testületi  
ülésről  

jelentjük

Fábri István  
és Juhász István

Az Ifjúság téren  
fogatták a bringásokat
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ORSZÁGSZERTE június 14-én tartották a ballagá-
sokat. A Simándy József Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola végzős diákjai a kialakult 
hagyomány szerint az ünnepélyes osztályfőnöki 
órát követően délután hat órakor ballagtak végig 
az osztálytermeken, majd az iskola főbejáratánál 
búcsúztak el az alsóbb osztályoktól és a tanárok-
tól. Az idén négy osztály 82 tanulója hagyta el az 
iskolát. A ballagók Vankóné Baráth Csilla (8.a), 
Sárközi Enikő (8.b), Huoranszkiné Bernáth Ce-
cília (8.c) és Papp Zsoltné (8.d) osztályfőnökök 
vezetésével búcsúztak. A rövid ünnepi műsorban 
először a 7. osztályos tanulók köszöntek el, majd 
a végzős tanulók csaltak könnyeket a szemekbe. 
Jutasi-Varró Diána igazgató ünnepi beszédében 

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET a június 26-án megtar-
tott ülésén adta át a díjat. Az elmúlt években kiala-
kult gyakorlat szerint Kistarcsán az elismerést az 
Országos Polgárőr Nap (1995-től június 27-e), idő-
pontjához legközelebb eső testületi ülésen adják át.
 Ezt az a Kistarcsai Polgárőr Egyesületi tag kap-
hatja, aki aktívan közreműködik a város közbiz-
tonságáért és példamutató polgárőri munkát vé-
gez. A képviselő-testület idén az év polgárőre 
címet Ondrisek Istvánnak ítélte oda, aki az in-
doklás szerint felkészültségével, hivatástudatával, 
bátorságával, kiemelkedő személyes teljesítmé-
nyével hozzájárult Kistarcsa Város közbiztonsá-
gának javításához. Ondrisek István több mint 40 
éve kistarcsai lakos, és több mint 20 éve polgár-
őr. A kistarcsai közbiztonsági akciók és rendsze-
res járőrszolgálatok aktív tagja. A helyi rendez-
vényeken állandó résztvevője a biztosításoknak, 
útlezárásoknak.
 Nyolc éve a Kistarcsai Polgárőr Egyesület szak-
mai irányításában is részt vesz, tudását igyekszik 
az ifjabb generációnak átadni. Kulcsszerepet tölt 
be a rendőrségi állománnyal való közös munka-
kapcsolat ápolásában.

KEDVES VERSENYZŐK!
2019. augusztus 20-án rendezzük meg a 
VIII. Kistarcsai Kakasfőző Fesztivált, mely-
re sok szeretettel meghívjuk Önt és baráti 
társaságát, hogy összemérjék ügyességü-
ket a kakasfőzés feladataiban.
Időpont: 2019. augusztus 20. 12. óra
 Nevezni az alábbiak szerint lehet:
Maximum 18 csapat nevezését tudjuk 
fogadni jelentkezési sorrendben.
 Tűzgyújtás: 12.00-tól
 Ételek elkészítése: 16.30-ig
A nevezési díj 6500 Ft, ami tartalmazza:
 •  2 db kb. 4-4,5 kg súlyú főzéshez szük-

séges kakast,
 •  tűzifát,
 •  székeket, asztalt,
 •  víz és áramvételi lehetőséget,
 •   sátrat
 A további nyersanyagokat, eszközöket 
a jelentkezőknek kell hozniuk.
 A csapatoknak a rendezvény vendé-
gei részére minimum 10 adag ételt kell 
felajánlaniuk.
 A kakasokból bármilyen étel készíthető, 
több kakasból is készülhet az étel, amit a 
versenyzőknek kell hozniuk.
 Ételt pénzért árulni TILOS!
 A megfőzendő hús és az egyéb hozzáva-
lók csak kereskedelmi, forgalmazási enge-
déllyel rendelkező üzletből származhatnak.
 A nevezési díj befizetési határideje: 
2019. augusztus 9.
 Cím: Kistarcsai VMSK Kft. 2143 Kistar-
csa, Kossuth Lajos utca 23.
A rendezvény várhatóan 22.30 óráig tart. 
A fesztivál napján színes programok vár-
ják az érdeklődőket.
 Nevezés és felvilágosítás: 
Turi Irén művelődésszervező,
06-70/656-5178, iren.turi@vmsk.hu, 
www.vmsk.hu, www.kistarcsa.hu

VIII. Kistarcsai  
Kakasfőző  
Fesztivál
Versenyfelhívás

Ezen időszak alatt a polgármesteri hivatal 
– a halaszthatatlan ügyek intézése kivételé-
vel – zárva tart.
 2019. július 22. napjától 2019. augusztus 2. 
napjáig a hivatal működési körében fellépő 
veszélyhelyzet, baleset, elemi csapás, élet-
veszély, súlyos kár esetére telefonos ügye-
letet biztosítunk.
 A bejelentések fogadása 08.00 és 12.00 óra 
között a hivatal központi telefonszámán, a 
06-28/470-711-es telefonszámon, azt követő-
en pedig rendes munkaidőben a 06-20/426-
5976 mobil számon lehetséges.
 Megértésüket megköszönve:

Czukkerné dr. Pintér 
Erzsébet, jegyző

IGAZGATÁSI SZÜNET 
Tájékoztatom Tisztelt 
Ügyfeleinket, hogy a Kistarcsai 
Polgármesteri Hivatalban 
2019. július 22. napjától  
2018. augusztus 3. napjáig  
igazgatási szünetet tartunk. 

szívhez szólóan búcsúzott el a végzős diákoktól. 
Ezt követően az igazgató asszony okleveleket és 
könyveket adott át a kiváló eredményt elért di-
ákoknak és a szülői munkaközösség tagjainak. 
Idén hat tanuló végzett kitűnő vagy jeles ered-
ménnyel. Az igazgató asszony Demény Eszternek 
(8.b), Kovács Emesének (8.b), Vörös-Dósa Lucá-
nak (8.b) és Takács Tündének (8.c) gratulált a kitű-
nő bizonyítványért, de kijárt a gratuláció Farkas 
Zsófiának (8.c) és Rapai Virágnak (8.c) is a jeles 
eredményért. Már hagyomány, hogy a ballagási 
ünnepségen egy tanuló megkaphatja a Simándy 
díjat is. Ebben a tanévben Vörös-Dósa Luca 8.b 
osztályos tanulót javasolták az iskola legrango-
sabb elismerésére, aki kitűnő tanulmányi ered-
ményéért, tanulmányi versenyeken nyújtott sike-
reiért vehette át a kitüntetést. A szózat eléneklése 
után a ballagó diákok egyszerre engedték el a szí-
nes lufikat, amivel azt szimbolizálták, hogy vég-
leg kirepültek az iskolából.

ELBALLAGTAK  
a nyolcadikosok 

Ondrisek István  
az ÉV POLGÁRŐRE 

Apróhirdetések 
ÁLLÁS – Raktáros munkatársat keresünk kézi és gépi 
anyagmozgatásra bruttó 300  000 forintos alapbérrel Zuglóban. 
További információ a https://www.ravak.hu/hu/allaslehetoseg 
oldalon vagy +36-30/274-5001.

SZOLGÁLTATÁS – Villanyszerelést vállalunk Budapest és Pest  
Megye területén. Számlaképesség, rövid határidő, precizitás.  
Munkáinkra garanciát vállalunk. Nyugdíjas kedvezmény: 10%.  
Hívjon bizalommal! Feroszvill, Karcsics Ferenc e.v.  
06-70/882-04-74, 06-30/716-85-99, feroszvill@gmail.com
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A sportegyesületek  
érdekeit KÉPVISELHETTEM

Elégedetlennek lenni  
egyszerű. Építő kritikával élni 
egy kérdésben – AZ VALAMI

Szemán Gergely 2014 óta tagja Kistarcsa Város Önkormány-
zat Képviselő-testületének, miután az önkormányzati választá-
son az 5. sz. egyéni választókerületben 42 %-os meggyőző fölény-
nyel nyert. Ebben a ciklusban a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság és a Humánpolitikai Bizottság tagjaként tevékenykedett. Zsiák Péter a 2006-os önkormányzati választáson a FI-

DESZ képviselőjeként került be a testületbe. A 2008-as idő-
közi választáson az 1. számú választókörzetben győzött. 
Azóta megszakítás nélkül a képviselő-testület tag-
ja. 2010-től tanácsnokként tevékenykedik.

INTERJÚ INTERJÚ

A ktív sportolóként kiemel-
kedő eredményeket ért el 
judo sportágban, diplomáját 

a Semmelweis Egyetem Testnevelé-
si és Sporttudományi Karán szerez-
te rekreáció szakon. Jelenleg a Kis-
tarcsai VMSK Városi Művelődési, 
Sportközpont és Könyvtár Nonprofit 
Kft. sportreferense, a Városi Uszoda 
vezetője. Nős, egy gyermek édesapja.

– Mi motiválta 2014-ben, amikor 
elindult az önkormányzati válasz-
táson?
 – 2011 és 2014 között a Közok-
tatási, Közművelődési és Sport Bi-
zottság tagjaként megismerhettem az 
önkormányzati rendszer működését, 
beleláthattam a helyi közélet legma-
gasabb fórumaiba, sportmúltamból 
kifolyólag pedig a sportegyesületek 
érdekeit képviselhettem a bizottság-
ban. 2014-ben Solymosi Sándor pol-
gármester úr felkérésére, valamint a 
közélet iránti érdeklődésemből adó-
dóan megérett bennem a gondolat, 
hogy egyéni képviselő jelöltként el-
induljak az önkormányzati válasz-
táson. 

–  A sporthoz kötődve milyen tevé-
kenységet folytatott önkormányza-
ti képviselőként?
 – Képviselőként az elmúlt évek-
ben minden olyan elképzelést támo-
gattam és segítettem, amely a sport-
létesítmények fejlesztésére irányult, 
legyen szó az uszodáról, a sportcsar-
nokról vagy a futballpályáról. Egy-
ben az uszoda vezetőjeként is kiemelt 
gondot fordítottam az épület állag-
megóvási munkálatainak megkez-
désére.
 Ezen kívül az egyesületek és civil 
szervezetek pályázati elbírálásánál 
igyekeztem szakmailag is hozzájá-
rulni a megfelelő döntések megho-
zatalában, a támogatások elbírálá-
sában.

–  A városi sportnap megszervezése 
képviselő úr nevéhez kötődik. Ami-
kor ezzel az ötletével előállt milyen 
volt a fogadtatás?
 – Kistarcsán rendkívül változa-
tos és színes rendezvények közül 
választhatnak a helyi és környék-
beli lakosok, legyen szó gasztronó-
miai vagy kulturális rendezvényről.  
A Kistarcsai Sportnap azonban 
olyan hiánypótló rendezvény, 
amelynek célja többek között a 
mozgás, a sport népszerűsítése, az 
egészségtudatos életmódra nevelés, 
a helyi egyesületek bemutatkozásá-
nak a lehetősége és a közösségi él-
mény megteremtése. Így 2017-ben 
képviselőtársaim támogatásának 
köszönhetően hagyományteremtő 
céllal útjára indíthattam a Kistar-
csai Sportnapot, ami az idei évtől 
családi programokkal egészült ki, 
és egyre népszerűbb a kistarcsai 
gyerekek, családok körében.

–  Döntéshozóként és végrehajtóként 
is részt vesz a kistarcsai sportélet 
szervezésében. Ez a kettőség oko-
zott-e problémát akár a képviselői, 
akár a sportvezetői munkájában?
 – A Kistarcsai 
VMSK sport-
referenseként 
úgy gondo-
lom, hogy 
a spor tlé -
tesítmények 
működéséből, 
fenntartásából 
adódó ne-

hézségeket, felmerülő problémákat, 
a hivatallal való jó kapcsolatnak kö-
szönhetően hatékonyabban oldjuk 
meg, de az egyesületi vezetők igé-
nyeit, kéréseit is eredményesebben 
tudom közvetíteni az önkormányzat 
felé.  Tehát a kettő nem zárja ki, ha-
nem inkább erősíti egymást. 

–  Sokat javult a helyzet a Városi 
Sportközpont megépítésével. Az inf-
rastruktúra a település nagyságához 
képest egészen jónak mondható. A 
működtetéshez és a fenntartáshoz 
azonban pénz kell. Milyen bevéte-
li források állnak rendelkezésre?

 – A Városi Sportközpont meg-
épülésével több problémát is sike-
rült megoldani. A Simándy József 
Általános Iskola tanulói a minden-
napos testnevelésóra, a kistarcsai és 
környékbeli sportegyesületek pedig 
edzések keretein belül kulturált és 
modern környezetben tudnak mozog-
ni, sportolni a csarnokban. A Városi 
Sportközpont, ahogy a Városi Uszo-
da is szeptembertől május végéig ma-
ximális kihasználtsággal üzemel.
 A sportlétesítmények működteté-
sét elsősorban a bérleti díjakból, va-
lamint önkormányzati költségvetés-
ből tudjuk finanszírozni.

–  A Városi Uszoda már évek óta 
szűk a településnek. Van-e lehető-
ség fejlesztésre, bővítésre?
 – Az idén 30. születésnapját ün-
neplő Városi Uszoda tekintetében a 
képviselő testületnek az elmúlt évek-

ben számos, az uszoda további 
működése szempontjából 

fontos döntést kellett 
meghoznia. A VUK 
egyesülettel együtt-
működve a vízilabda 
szövetségen keresztül 
TAO-s támogatásból új 
kazánházat építettünk 
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be, kicseréltük a hátsó és az első be-
járati ajtót, valamint a ponyvát. Ön-
kormányzati forrásból megvalósult 
az új légtechnikai rendszer beüzeme-
lése, a tavalyi évben pedig az uszo-
da rekonstrukciós és állagmegóvási 
munkálatainak köszönhetően sike-
rült megállítanunk a medence víz szi-
várgását. A medencetér új burkolatot 
kapott, új lámpatestek lettek felsze-
relve, gépészeti és uszodatechnikai 
eszközök beszerzésére is lehetősé-
günk nyílt, valamint az uszoda elekt-
romos főelosztóját is kicseréltük. Az 
idei év augusztusában a medence el-
avult csővezeték rendszer cseréje fog 
megtörténni. Úgy gondolom, ezek-
kel a fejlesztésekkel nagy lépést tet-
tünk az uszoda felújítása érdekében, 
de természetesen vannak még fel-
adataink. A közeljövőben a meden-
ce alsó részének statikai megerősíté-
sét szeretnénk befejezni.
 Közép illetve hosszú távú terve-
ink között szerepel egy új öltöző-
rendszer, valamint egy tanmeden-
ce megépítése is annak érdekében, 
hogy minél színvonalasabb körül-
ményeket biztosítsunk az uszodába 
járó iskolás osztályok, és a sportolni, 
kikapcsolódni vágyó vendégek szá-
mára. A jövőben is mindent meg fo-
gunk tenni annak érdekében, hogy 
a fent említett beruházások megva-
lósulhassanak.

–  Saját körzetében milyen prob-
lémákkal kellett szembenéznie és 
ezekből mit sikerült megoldani?
 – Az 5-ös számú választókörzet 
képviselőjeként a legfontosabb felada-
tomnak az infrastruktúra fejlesztését, 
új aszfaltozott utak építését, illetve a 
csapadékvíz elvezető árkok létesíté-
sét tartottam szükségesnek. Az elmúlt 
öt évben három út is elkészült, régi 
szakaszokat újítottunk fel, valamint 
járdákat, parkolókat is építettünk.
 2015-ben elkészült a Hunyadi utca 
hiányzó, 750 méteres szakasza. 2017 
végén teljes hosszában megépült a 
Megyeri Margit utca, 2019 augusz-
tusára pedig két ütemben a Bellus Jó-
zsef utca teljes szakasza. Felújításra 
került a Hunyadi utcában az üzletsor 
előtti rész, ahol új parkolók és járda-
szakaszok kiépítése is megtörtént.

–  A Fidesz helyi facebook oldalán 
már megjelent, hogy októberben 
indul az önkormányzati választá-
son. Miért döntött így?
 – Az elmúlt időszakban többen 
feltették nekem a kérdést, hogy in-
dulok-e az önkormányzati választá-
son? A sok bíztató szó megerősített 
abban, hogy érdemes elindulni, és 
ha a választópolgárok bizalmat sza-
vaznak nekem októberben, a meg-
kezdett munkát hasonló lendülettel, 
szorgalommal, alázattal szeretném 
folyatni.  P.Gy.

A legtöbben azért vállalnak szerepet a helyi politikában, mert valamivel elé-
gedetlenek és változtatni szeretnének 

rajta. Ön miért szeretett volna önkormányza-
ti képviselő lenni?
 – Elégedetlennek lenni egyszerű. Építő kriti-
kával élni egy kérdésben – az valami. Az elége-
detlenséget okozó probléma pedig azért van, hogy 
megoldjuk. Huszonegy éves voltam, amikor Kis-
tarcsáról folyó spontán kialakult beszélgetés köz-
ben, megkérdezte tőlem egy idősebb, tettre kész, 
nagyon szimpatikus fiatalember, hogy van-e ked-
vem tenni a közösségért, településünkért. A vála-
szom az volt, hogy: Persze! 1998 nyarán hangzott 
el ez a kérdés, a kérdést feltevő pedig Solymosi 
Sándor volt. Ősszel megalakítottuk a helyi FI-
DESZ csoportot. Innentől részt vettem minden 
megmozdulásunkban. Parlagfüvet és szemetet 
szedtünk, sporteseményeket szerveztünk – bo-
nyolítottunk le, teleházat csináltunk. Felsorol-
ni sem tudom így húsz év távlatából. 2006 nyár 
elején egy csoportülésen Sanyi nekem szegezte 
a kérdést, hogy indulok-e a csapatával az önkor-
mányzati választáson. Egy nap gondolkodás után, 
az esélytelenek nyugalmával vállaltam. Nem kép-
viselő akartam lenni, hanem tenni a közösségért. 
Más nem tudom, hogy miként „akart’’ képviselő 
lenni, nálam így történt.

–  Harmadik ciklusát dolgozza végig, mint ön-
kormányzati képviselő. Tizenhárom évvel ezelőtt 
azokhoz a fiatal helyi politikusok közé tartozott, 
akik az új generáció tagjaként nem a megszo-
kott módon kezdtek el politizálni. Mit csinál-
tak másképpen?
 – A kérdésben benne van a válasz. Mi nem 
szimplán elégedetlenek voltunk, hanem azt láttuk, 
hogy ezeket a feladatokat lehet másként, sokkal 
hatékonyabban, a lakossághoz közelebb kerülve 
végezni. Nem „Polgármester Úrra” és „Képvi-
selő Úrra” van szüksége Kistarcsának, hanem a 
problémákat első kézből ismerő és fejlődési irá-

nyokat vizionáló, meg-
valósító gondolkodásra. 
Úgy vélem, hogy ennek 
a filozófiának mostanra 
már kézzel fogható lát-
szata is lett.

–  A  bizottságok  számát 
2010-től 5-ről 3-ra csökken-
tették. A hatékonyság érdeké-
ben kellett egy olyan képviselő, aki 
a feladatokat koordinálja. Ez a főkoordi-
nátor éppen a képviselő úr lett, mint tanácsnok. 
Kilenc év távlatából tanácsnokként hogy látja 
az önkormányzati munkát, hol tudott segíteni?
 – A gondolatmenetet tovább tudom fűzni az 
előzőekben elmondottakhoz. A képviselő testületi 
és bizottsági üléseknek Kistarcsáról kell szólnia, 
nem kivagyiságról, nem éjszakába nyúló, érdem-
telen vitákkal övezett szócséplésnek, mint példá-
ul tíz évvel ezelőtt. Arra ott a kampányidőszak. 
A testület feladata a város koordinációja, kötele-
ző feladatok ellátása, fejlődésének biztosítása.

–  Közben egyéni képviselőként is tevékenykedett, 
mit emelne ki, miben tudta segíteni saját körzetét?
 – A legutóbbi két nagy beruházásra nagyon, a 
többi kisebbre szimplán büszke vagyok. Azonban, 
ha egyet emelhetnék ki, az a vízelvezető rend-
szer lenne a Fenyvesligetben. Az évek alatt több 
lépésben igyekeztünk a havária helyzetet meg-
oldani. A lakók pedig türelemmel vártak, majd 
velük együtt gondolkodva kerestük a megoldást. 
Végül a tavalyi beruházással lokálisan sikerült 
ezt a bumerángként visszatérő problémát meg-
oldani. Ez a rendszer jó alap ahhoz, hogyan kon-
centrálhatunk a körzetben található jó pár ha-
sonló nehézségre. A Raktár körút aszfaltozása 
is hasonló volumenű projekt. Ráadásul a körze-
ten túlmutató, mert nem csak az ott lakók hasz-
nálják. Ugyanilyen szempontok alapján említésre 
méltó az Aulich u. felújítása is. Nem a mi beru-

házásunk volt, de örültem a bevásárló központ-
nak is a körzet szélén, ezzel több szolgáltató lett 
elérhető a városban és a helyi munkahelyek nö-
vekedése is fontos szempont.

–  Egyre több feladatot bíztak önre, 2009-től az 
Ivóvízminőség-javító programban a Társulási 
Tanács elnökeként is dolgozott. A pályázat sike-
resen lezárult. Kistarcsán és Kerepesen is elé-
gedetten beszéltek a munkájáról. Ön hogy ítéli 
meg saját munkáját?

 – Lehetőségként. Annak lehetőségeként, 
hogy részese lehettem, részt vettem en-

nek a csapatnak a koordinálásá-
ban. Ez a projekt nem egyem-

beres volt. Itt minden fázisban, 
a tervezéstől a kivitelezé-
sig, több csapat dolgozott 
a megvalósulásában pár-
huzamosan. Felemelő ér-
zés az, ha olyan feladatban 
dolgozhat az ember, mely 
két város minden háztartá-

sában változást eredményez. 
Jobb életminőséget hozott kö-

zel nyolcezer családban. Ahány-
szor ez szóba kerül, kicsit megható-

dom és az első dolog, ami eszembe jut, 
hogy megköszönjem mindenki odaadó mun-

káját. Személyesen nekem azért is fontos, mert Ke-
repest is érintette – édesapám kerepesi születésű.

–  A most lezáruló ciklusban látványos beruhá-
zások történtek Kistarcsán. Több projektnél is 
érintett volt. Melyik volt a legnehezebb?
 – Nincs ilyen. Mindegyik beruházásnak meg-
van a nehézsége, és sosem azonos a probléma. 
Ezért fontos a jó hivatal, a jó intézmények a talp-
raesett önkormányzati kft. vezetők és csapatuk, 
és a feladatukra odafigyelő polgármester, alpol-
gármester és képviselők. Fontos olyan szakem-
berekkel együtt dolgozni, akik igényesek az el-
végzett feladatukra és nem a probléma lebeg a 
szemük előtt, hanem a megoldás megtalálása. 

–  Az önkormányzati választáson lesz-e újabb 
megmérettetés, szeretné-e folytatni a három cik-
luson átívelő önkormányzati munkát?
 – Július eleje óta nyilvános információ, hogy 
eddigi csapatunkkal változatlanul, én is újra meg-
méretettem magam az 1. választókörzetben, bízva 
abban, hogy tapasztalatommal és hozzáállásom-
mal erősíthetem a következő testület munkáját. 
Minden kistarcsai lakosnak ajánlom támogatásra 
polgármester jelöltünket, Juhász Istvánt, akivel 
több, mint tíz éve vállvetve dolgozunk együtt a 
kitűzött célok eléréséért. Hangsúlyozottan nem 
valakik vagy valami ellen, hanem Kistarcsáért.

P.Gy.
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S zülővé válni hosszú folyamat, állandó 
alkalmazkodás, a gyermek fejlődésével 
járó újabb kihívásokra. A Babóca Klub-

ban az Alapszolgáltatási Központ 
Családsegítői szervezésében kötet-
len, jó hangulatú beszélgetések ad-
nak arra lehetőséget az anyukáknak, 
apukáknak, nagymamáknak, hogy 
a bennük felmerő kérdésekre vála-
szokat kapjanak. Szeretnénk szak-
mai háttérrel és tapasztalt anyukák 
révén közvetlen elfogadó, empati-
kus környezetben lehetőséget adni 
az anyukáknak és apukáknak a ben-
nük felmerülő problémák, kérdések 
megbeszélésére, ezért rendszeresen 
látogatnak hozzánk meghívott elő-
adók, akik szakmai tanácsaikkal, ta-
pasztalataikkal segíti az édesanyá-
kat. Vendégünk volt Pálmainé Kiss 

Anna a Kistarcsai Nevelési Tanácsadó pszicholó-
gusa, akivel a testvérféltékenységről beszélget-
tünk, mozgásfejlődéssel kapcsolatos kérdések-

SZÖSZMÖTÖLŐ
MINDEN, AMI KREATÍV!  

Készműves foglalkozás kisiskolás korúaknak 
az ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONTBAN  

SZEPTEMBER 9-TŐL  
MINDEN HÓNAP 2. HÉTFŐJÉN  

16.00-TÓL 18.00-IG. 

A foglalkozások ingyenesek, 
de regisztrációhoz kötöttek!

Jelentkezni a 06-20-568-74-98-as  
telefonszámon lehet 

Szeretettel várnak mindenkit:  
Az Alapszolgáltatási Központ munkatársai

IDŐSEK VILÁGNAPJA

2019. október 4-én és 2019. október 11-én 16:00-tól  
A CSIGAHÁZBAN.

BABÓCA KLUB
Édesanyává és édesapává válni örömteli, de nehéz feladat. A 
várakozás kilenc hónapja után bizony felfordulnak a minden-
napok, új szerepekhez kell alkalmazkodnia a fiatal párnak, hi-
szen egy gyermek születésével család is születik. A 9 hónapnyi 
várakozás izgalmait felváltja az újszülöttel, majd csecsemő-
vel kapcsolatos újabb és újabb megoldásra váró feladatok.

F üggetlen képviselőként mit tartott elsőd-
leges feladatának az elmúlt ciklusban?
 – Kistarcsa érdekeinek képviselete volt 

az elsődleges célom. Ezzel is magyarázható, hogy 
több nézeteltérésem is volt képviselő társaimmal, 
de szintén ezzel magyarázható, hogy a Kistarcsa 
fejlődését segítő napirendeknél igennel szavaztam. 
Az ellenzék ilyenkor rendre nemmel voksolt vagy 
tartózkodott, de nálam nem a politikai hovatarto-
zás döntötte el, hogy milyen gombot nyomok meg, 
hanem a település érdeke. Már 2014 októberében 
az alakuló ülésen jeleztem, hogy én mindent meg-
szavazok, ami a város fejlődését segíti. Ráadásul 
a vállalkozások idetelepülése jó a városnak, mert 
adóbevételt jelentenek. 
 A kórház előtti tér beépítésénél ragaszkodtam 
ahhoz, hogy a Szabadság út és az Eperjesi út ke-
reszteződésében lámpás csomópontot építsenek, 
továbbá ragaszkodtam ahhoz is, hogy a beruházó 
SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. legalább 
40 kistarcsait foglalkoztasson az áruházban. Har-
coltam azért, hogy a beépítéseknél a város tartas-
sa be a 40%-os beépítési arányt, (zöld terület) ezt 
ne engedje senkinek sem átlépni.
 A testület egyetlen független képviselőjeként 
– megítélésem szerint – ebben a ciklusban meg-
őriztem a függetlenségemet.

–  A most záruló ciklus mennyiben volt másabb 
az előzőnél?
 – A mostaniban gyorsabb volt a tempó. Renge-
teg pályázatot nyertünk és éppen ezért látványo-
sabb volt a fejlődés. Ami egy kívül állónak is fel-
tűnhetett, hogy felújítottuk a Csigaházat, elkészült 
a Városi Sportközpont, megújult a Városi Uszo-
da, elkészült az Ifjúság tér, a Simándy József Ál-
talános Iskola felújítása, illetve sok utca. 
 Nagyon pozitív, hogy így fejlődik a város, de saj-
nos volt negatív dolog ebben a ciklusban is. Ami-
nek nem örültem, hogy megszűnt a Szent István 
Általános Iskola, közismertebben a „Forfa". Erre 
az iskolára nagy szüksége lett volna a városnak, 

de a többség sajnos így döntött. Most nagyon zsú-
folt a Simándy József Általános Iskola, már kon-
ténerben tanítanak, mert nincs elég tanterem.

–  A 2-es számú választókörzetben mit sikerült 
elérnie?
 – A választási ígéreteimet mindvégig szem előtt 
tartva sikerült elérnem, hogy a járdaépítési prog-
ram az én választókörzetemet is érintse. Nem ma-
radtunk ki Kistarcsa és Kerepes ivóvízminőség-
javító beruházásából sem, ami 2013. szeptember 
12-től 2015. július 15-ig tartott. Az Eperjesi úti lakó-
telepen új elosztóhálózatot építettek ki 579 m hosz-
szúságban, ami 210 lakást érintett. Kicserélték az 
elöregedett vezetékeket, és sikerült egy új tűzoltó 
vízhálózatot is kiépíteni. Utóbbira azért volt szük-
ség, mert közel ezren laknak a lakótelepen és a biz-
tonság ezt megkövetelte. A beruházás eredménye-
ként a lakótelepen javult a biztonság és az ivóvíz 
minősége. Amikor ezt a projektet kiírták, akkor én 
harcoltam ki, hogy elinduljon a város a több mint 
egy milliárd forint összértékű pályázaton.

–  Azt gondolom, hogy képviselőként szinte napi 
kapcsolatban áll a körzet lakóival, ugyanis az 

Eperjesi lakótelepen hét társasház közös képvise-
lője. Az elmúlt öt évben mi foglalkoztatta az em-
bereket az egyik legnépesebb választókörzetben?
 – Bármennyire is meglepő –a parkolóhelyek 
hiánya. Manapság átlagosan két személyautóval 
rendelkeznek családok, viszont ennyi hely már 
nincs a lakótelepen. Próbáltuk azzal segíteni az 
autó tulajdonosokat, hogy felfestettük a parkoló-
helyeket. Az óvoda előtt is kialakítottunk parko-
lókat, de így is hiányzik 50-60 hely a lakótelepen. 
Ezt az őszi önkormányzati választások után az új 
képviselő-testületnek sürgősen meg kell oldania. 

–  Ha a képviselő úr dönthetett volna a beruhá-
zásokról, akkor milyen sorrendet és prioritást 
alakított volna ki? 
 – Városi Sportcsarnok, műfüves pálya az Eper-
jesi lakótelepre és a bölcsőde. 
 Az első teljesült, a másodikra van esély, ugyanis 
ha kiírnak ilyen pályázatot, – a polgármester úrral 
ezt megbeszéltem – akkor mindenképpen igényt 
tarthatunk egy ilyen létesítményre. A harmadik 
pedig folyamatban van. Utóbbira nagy szükség 
lenne, mert rengeteg gyerek van Kistarcsán.
 A felsoroláson kívül még egy dolgot említenék. 
Szeretnék a város központjában beüzemeltetni egy 
nyilvános WC-t. Automatikus működésű, utcabú-
tor jellegű nyilvános köztéri WC-re gondoltam. So-
kan nem is sejtik, hogy ez mekkora probléma vá-
rosunkban és az egész országban. Csak nagyobb 
bevásárló helyeken lehet nyilvános WC-ket találni, 
de ha valakire – mondjuk – az Ifjúság téren jön-
ne rá a szükség, akkor nagyon nagy bajban lenne. 
Ezért már többször kértem testületi ülésen, hogy 
oldjuk meg ezt a problémát. Szeretném, ha Kis-
tarcsán lenne nyilvános WC.  

–  Azon kevés képviselők közé tartozik, aki min-
den városi rendezvényen megjelenik! 
 – Ez azért van, mert több – most már hagyo-
mányosnak mondott – rendezvénynek én voltam 
a kezdeményezője. Nyolcszor szerveztem főző-
fesztivált, ez jogelődje volt a kakasfőző fesztivál-
nak, megszerveztem a lakótelepen a disznóvágást 
– ebből alakult ki a böllérfesztivál. Egyébként a fe-
leségemmel együtt részt veszünk minden olyan 
kistarcsai kulturális rendezvényen, amit a képvi-
selő-testület támogat. Képviselőként mindig ér-
dekelt, hogy a megszavazott pénzből mi tudtunk 
adni a lakosságnak. 

–  Az őszi önkormányzati választáson megmé-
retteti magát?
 – A választóim szeretnék, ha elindulnék. Most 
ebben a pillanatban azt gondolom, hogy még egy 
ciklust felvállalnék. Ebben a kérdésben nekem az 
az ars poeticám, hogy csak az legyen képviselő, 
aki szereti az embereket és szereti azt, amit csi-
nál. Ezért indulok függetlenként. P.Gy.

Az legyen képviselő,  
AKI SZERETI AZ EMBEREKET

Uvacsek Csaba a 2-es számú egyéni körzet egyéni képvise-
lője 1980. február 1-től lakik Kistarcsán az Eperjesi úti lakó-
telepen. 1992-ben saját vállalkozást alapított, 1994 óta tár-
sasházak kezelésével foglalkozik. A képviselő-testületbe a 
2008. február 10-én megtartott időközi választáson került be, 
mint független képviselő. A 2010-es és a 2014-es választáso-
kon is győzött. A legutóbbi ciklusban beválasztották a Pénz-
ügyi és Településfejlesztési Bizottságba, és a VMSK Kft. Felü-
gyelő Bizottságába. Két felnőtt gyermeke és négy unokája van.

INTERJÚ

INTERJÚ UVACSEK CSABA KÉPVISELŐVEL

ben az Azúr Mozgás Központ gyógytornászai 
Boros Mónika és Gyopár Dóra válaszoltak kész-
séggel a szülőknek. Fitoterapeuta tanácsadó a 
nyári balesetek, sérülések, csípések, házi termé-
szetes alapanyagokkal való kezelésének tapasz-
talataival, lehetőségeivel ismertette meg az ér-
deklődő kismamákat. Minden foglalkozáson a 
nagyobbaknak zenés tornát, mozgásos foglalko-
zást tartunk. A városi szintű rendezvényeken is 
megjelennek a szolgálat munkatársai, így a Kis-
tarcsai Napokon, a juniálison, az adventi forga-
tagon ahol új színfoltként biztosítanak elfoglalt-
ságot a legkisebbeknek.
 A Kistarcsai Önkormányzat Képviselő-testüle-
te kiemelt figyelmet fordít a felnövekvő generáció 
támogatására, a kisgyermekeket nevelő családokra. 
A családsegítők elképzeléseit támogatva biztosít-
ja egész évben a lehetőséget, hogy a Csigaházban 
heti rendszerséggel megtartsuk a klubfoglalkozá-
sokat. A légkondicionált helységnek köszönhetően 
a klub szeretettel várja az érdeklődőket nyáron 
is, a megszokott időben minden héten, csütör-
tökön 9.30-tól 11.30-ig. A szünidőben az óvodás, 
kisiskolás testvéreknek, kézműves foglalkozással 
készülnek a klubvezetők.
 Ősztől újabb programmal bővül a babás fog-
lalkozások köre Kistarcsán mini-manók a könyv-
tárban, mondókás-bábos foglalkozást indít szept-
embertől a városi könyvtárban Németh Tímea 
könyvtáros és Turi Irén művelődésszervező.
 A Babóca Klubfoglalkozásai mindenki szá-
mára ingyenesek, az aktuális programokról, elő-
adásokról a klub facebook oldalán tájékozódhat-
nak az érdeklődők. https://www.facebook.com/
groups/346400672619864/

A jelentkezést személyesen, a személyazonosító 
igazolvány, a lakcím kártya és a TAJ kártya együttes 

bemutatásával tudjuk elfogadni.
Az Alapszolgáltatási Központ munkatársai

JELENTKEZNI LEHET  
AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONTBAN 

2019. szeptember 23-án hétfőn 8.00-10.00-ig és 
2019.szeptember 24-én kedden 14.00-16.00-ig

Tisztelt Kistarcsai Nyugdíjas Korúak!
Az idén is két alkalommal rendezik  

meg az idősek világnapját. 
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„TESTVÉRTELEPÜLÉS 
TÁBOR” Kistarcsán

A risztotelész, a menhelyről családhoz köl-
töző kandúr úgy gondolja, hogy egy macs-
kának kizárólag a legpuhább ágyban és a 

legtöbbet simogató ember ölében van a helye. To-
vábbá, hogy a legtökéletesebb születésnapi ajándék 
egy macska. Nem, nem egy kutya. Kutya semmi-
képp sem. Na de ki kíváncsi egy kandúr vélemé-
nyére? Arisztotelész nem tudja, mivel kelthetné fel 
folyton rohanó családtagjai figyelmét: menjen vi-
lággá, mentse meg a legfőbb ellenségét, bánjon el 
a betörőkkel és váljon egyúttal hőssé? Igen. Mind-
ez csak nem okoz nehézséget egy okos, mindenre 
felkészült és elszánt macskának? Annette Herzog: 
Na de ki kérdez egy kandúrt? című gyermek-
könyvéből kiderül, hogy mennyire okoz mindez 
mégis nehézséget Arisztotelésznek.
 Egy sötét, viharos éjszakán különös látogató 
jelenik meg a Murry család házában. A meghök-
kentő külsejű, hóbortos ruházatú idegen a tomboló 
viharból lép be Murryék konyhájába, ahol e szo-
katlan órán épp együtt találja a kamasz Meget, kis-
öccsét, Charles Wallace-t és édesanyjukat. Murry 
apuka az ötödik dimenzióban való időutazás lehe-
tőségét kutatta, amikor úgy két évvel ezelőtt nyo-
ma veszett. A furcsa látogató váratlan – és csöppet 
sem veszélytelen! – kalandra szólítja a gyereke-
ket. Madeleine L'Engle: Időcsavar című könyvé-
ben Megre, öccsére, valamint barátjukra, Calvin-
re vár a feladat, hogy megkeressék az eltűnt tudóst. 
Varázslatos, galaxisokon át vezető mentőexpedí-
ciójuk során nem várt ellenséggel találják szem-
ben magukat...
 III. Gusztáv király halott. Több mint egy esz-
tendő telt el azóta, hogy az álarcosbálon eldördült 
a végzetes lövés. A trónörökös kiskorú, a háborús 
évek kiürítették az államkincstárt. Az országot el-

KÖNYVSAROK
Endrédi Anett:  Növényökológia
Hogyan kell elképzelni az ökoszisztémákat? 
Mit csinál a növényökológus? Mi és miért nő a 
kertünkben? Miért nem lehet kiirtani a gazt? 
Miért nem marad meg, amit termeszteni aka-
runk? Ökológia kertben, mezőn, erdőben. 

Agócs Rita: Kínai üzletek és vendéglők
Mióta élnek Magyarországon kínaiak? A gaz-
daság milyen területein dolgoznak? Hogyan 
tartják meg ünnepeiket? Milyenek a kulturá-
lis szokásaik. Oktatás a kínaiak iskolájában. 
Újságjaik és egyéb médiumaik.

Siklósi János: A kerékpárok őskora
A velocipéd fő tulajdonságai. Az arisztokra-
táknak készült díszes változatok. A sorozat-
gyártás beindulása. A két kerék méretének 
közelítése egymáshoz. A kerékpárgyártók-
ból kifejlődött autógyárak. Régi kerékpá-
rok gyűjteménye.

Tütünkov Jordán: A bolgár kertészek
Az 1870-es évekbeli víz melletti letelepedé-
süktől sokáig a zöldségpiac vezetői voltak. 
Bevezették az öntözést és a palántázást. Új 
módszereik révén hamarabb megtermett, és 
a korábbinak tízszerese lett a zöldségtermés.

Nádasi Ádám: 
A háromdimenziós nyomtató 
A nemrég megjelent 3D-s nyomtatásnak óri-
ási a sikere az építészettől kezdve, az orvos-
tudományon át az látványétkezésig. Miért jó 
ez az új technika? Milyen lehetőségek rejle-
nek benne, hova juthat el néhány év alatt?

AA Deáktanya előadásait a civilház (Széche
nyi u. 33.) nagytermében tartjuk.
 A klubestek ideje: csütörtökön este 710 
óráig.
 Az előadások csütörtökönként este 7 óra
kor kezdődnek, időtartamuk kb. 1 óra, de a 
kérdések megválaszolásával és a hozzászó
lásokkal 9ig is eltarthatnak.
 A Deáktanya heti ismeretterjesztő előadá
sai mindenki számára nyitottak, azokat bár
ki térítésmentesen látogathatja..

Kistarcsai Kulturális Egyesület

2019. augusztus 1.

2019. augusztus 8.

2019. augusztus 22.

2019. augusztus 29.

2019. augusztus 15.

DEÁK-
TANYA

lentétes érdekek irányítják, az egyszerű emberek 
nélkülöznek. Mindenütt elégedetlenség és rette-
gés. 1793 őszén egy holttestet találnak a Kama-
rában, az eliszaposodott vizű stockholmi tóban.  
A halott végtagjait megcsonkították, de a sebek 
nem frissek. Cecil Winge éles eszével már korábbi 
eseteknél is segítségére volt a stockholmi rendőr-
kapitánynak. Szorít az idő, miközben emberemlé-
kezet óta a legkeményebb stockholmi tél közeleg. 
Niklas Natt och Dag: 1793 szépirodalmi igényes-
séggel megírt regényben a történelmi thriller és a 
skandináv krimik változata keveredik.
 Lauren K. Denton: Menedék című könyvének 
főszereplője Sara Jenkins a nagyanyja temetésére 
utazik Sweet Baybe. Arra számít, hogy az ilyen-
kor szokásos jogi ügyletek rendezését követően 
gyorsan vissza is térhet megszokott életébe New 
Orleansba. Nagyanyja, Mags azonban ráhagyja a 
Menedék panziót, Sara gyerekkorának helyszínét, 
ami jelenleg két idős házaspár otthona. Egyetlen 
dolgot kér csak unokájától: újítsa fel a házat. Sara 
eleget tesz Mags kérésének, és nekilát élete eddi-
gi legnagyobb szabású felújítási munkájának. A 
gyors látogatásból hónapok lesznek, és már nem-
csak gyerekkori emlékei, hanem egy új szerelem 
is marasztalja. Amikor egy pénzéhes ingatlanfej-
lesztő jelenik meg a színen, és a panzió lebontá-
sával fenyegeti Sarát, a nőnek döntenie kell: Swe-
et Bayben marad és harcol a házért és azokért az 
emberekért, akiket mélyen a szívébe zárt, vagy 
újra maga mögött hagy mindent, és visszatér si-
keres, ám magányos életéhez New Orleansba.
  A könyvtár 2019. július 22-től 2019. augusz-
tus 2-ig zárva tart. 2019. augusztus 5-től a meg-
szokott nyitvatartási időben várjuk kedves olva-
sóinkat!    Németh Tímea könyvtáros

A cél az volt, hogy a testvértelepüléseken élő 
gyermekek közelebb kerüljenek egymás-
hoz. A 3., 4. és 5. osztályosok hétfőn reg-

gel birtokba vették a katolikus plébánia közösségi 
termeit, mely a tábor bázisa lett. Ezúton is köszön-
jük az egyházközség és Görbe József atya segít-
ségét. A torjaiak – 10 gyermek és 2 pedagógus – 
az egész éjszakai utazás után egy kis pihenésre 
vágytak, de izgatottságuk és kíváncsiságuk felül-
kerekedett a fáradtságon. Délelőtt Kereszti Ferenc 
(KIKE) tartott idegenvezetést a város főbb neve-
zetességeihez, bemutatta Kistarcsát. Köszöntötte 
a „táborlakókat” Solymosi Sándor polgármester úr 
is. Kaptak kitűzőket, Kistarcsáról szóló szórólapo-
kat, tollakat. Délután a torjai diákok mutatták be 
településüket, melyhez képeket vetítettek és éne-
keltek is. Gyakorlatilag egy kisebb bemutatkozó 
műsorral érkeztek. Az ismerkedős, mókás csapat-
építő játékok is jó hangulatban teltek. 
 Kedden Budapestre utaztunk, ahol egy szép 
kis túrát tettünk. Jártunk a Hősök terén, megcso-
dáltuk az Andrássy út régi, patinás épületeit, majd 
gyönyörködtünk a Szent István Bazilika építésze-
ti csodáiban. Innen a Lánchídon átsétálva a Bu-
davári Siklóhoz jutottunk. Sajnos a hosszú sort a 

Siklónál nem tudtuk kivárni, de egy kis lelemé-
nyességnek köszönhetően sikerült improvizálnunk 
és a várnéző kisbusszal felvitettük a csoportot a 
Mátyás templomhoz. A Halászbástyáról csodá-
latos panoráma tárult elénk. Itt kicsit megpihen-
tünk, fotóztunk, majd a Batthyány térre lesétálva 
indultunk haza. A nap levezetéseképpen korabe-
li harci eszközökről, felszerelésekről, ruházatról 
tartott interaktív bemutatót az egyesület vezetője. 
 A harmadik nap a lazulásról szólt. Délelőtt az 
uszodában hűsöltünk. Délután a kistarcsai gye-
rekek korán hazamentek, hogy az évzáróra ké-
szüljenek. A torjai gyerekeknek szabadprogra-
mot terveztünk, ők azonban úgy döntöttek, hogy 
megnézik inkább a Simándy iskola évzáróját. Ezt 
a tervet, illetve az egész évzárót a hirtelen jött fel-
hőszakadás szó szerint elmosta.
 Csütörtök a kézműveskedésről szólt. Nemezel-
tek a gyerekek virágokat, pókot, cicát illetve a ké-
sőbbiekben elkészítendő ékszerekhez „gyöngyö-
ket”. Ezen a napon igazán hangos volt a plébánia 

udvara. A torjai lányok munka köz-
ben olyan éneklésbe kezdtek, hogy 
még három házzal arrébb is hallgat-
ták és csodálták. Délután íjászkodást 
tartottunk a réten. 
 A péntek ismét pesti városnézés-
sel telt. Délelőtt Országház látogatá-
son vettünk részt, majd hajókáztunk 
a Dunán. A gyerekek nem győzték 
csodálni a vízről eléjük táruló pesti 
és budai panorámát. Úticélunk a Mar-
gitsziget volt. Végigjártuk a főbb lát-
nivalókat, majd kellemesen elfáradva 
tértünk haza. Sajnos éreztük, hogy 
közeledik a tábor vége. 
 Szombaton délelőtt a magyar és a 
székely zászlót ábrázoló homokképet 
készítettük el, amit a régi hagyomá-
nyokhoz híven alá is írtak egymásnak 
a gyerekek. A lányok az elkészült ne-
mezelt és hagyományos gyöngyökből 
készítettek ékszereket. A fiúk a héten 
megismert harci felszerelések hasz-
nálatát tökéletesítették. A szombat 
esti szentmisén együtt vettünk részt. 
Mintegy megköszönve, hogy szál-
lást kaptak a plébánián a torjai lányok, 

Az Attila Nyilai Egyesület első 
alkalommal, hagyomány-
teremtő céllal rendezte meg 
Kistarcsán torjai és kistarcsai 
gyerekek részvételével a tá-
bort június 17. és 23. között. 

három egyházi éneket énekeltek a mise előtt majd 
annak végén egy igazán hazafias, magyarságukat 
kifejező éneket. Mondhatom, hogy igen nagy si-
kert arattak. Este 7 órára, táborzáró táncházat szer-
veztünk. Köszönjük Póder Leventének (Pannónia 
Néptánc Együttes) a jó hangulatú „oktatást”. Visz-
szavonhatatlanul véget ért a tábor. Mivel a torjaiak 
busza csak vasárnap délután indult, így őket még 
sikerült bevonnunk egy kis közösségi munkába. 
 Vasárnap az Úrnapi körmenetre készülve ők is 
bekapcsolódtak a díszítésbe. Sajnos a délután ha-
mar elérkezett. Fájó szívvel, összeszorult torokkal, 
könnyes szemekkel búcsúztunk egymástól. A tá-
bor elérte a célját. Minden szerénytelenség nélkül 
elmondhatjuk, hogy életre szóló barátságok köt-
tettek. Reméljük, hogy ha előbb nem is, de jövőre 
viszont látjuk egymást. Támogatóinknak köszön-
hetően sok szép, színvonalas programmal, nagyon 
szép ajándékokkal tudtuk meglepni a táborozókat.
 Torzsa Ibolya torjai kísérő pedagógus búcsú-
záskor szívhez szólóan köszönte meg a szervezők-
nek a tábort „A kistarcsai táborozásunk örök élet-
re szóló élmény. Mindannyiunkat elvarázsolt az 
a világ, amit a szervezők teremtettek nekünk. Kö-
szönjük a jó Istennek, hogy egymásra találtunk, és 
hogy érezhetjük, összetartozunk! Az új környezet, 
az új ismerősökkel való intenzív együttlét, a fel-
hőtlen kikapcsolódást célzó színes programok, a 
felejthetetlen élmények, mind mind arra sarkall-
nak, hogy újra és újra átéljük ezeket az érzéseket.”
 Főszervezők: Pataki András és családja, Dő-
rin ger Károly és családja
 Fő támogató: Kistarcsa Város Önkormányzata
További támogatóink: Jobbik Szeretetszolgá-
lat, Kistarcsai VMSK., Nosztalgia Étterem, Kis-
gömböc Étterem, Pet Dream Kft. (állateledel és 
vegyiárú kereskedés Zsófialiget), Római Katoli-
kus Egyházközség, Csengőkert Kft., Intertár Kft., 
Hőnis István és neje, Eperjesi úti zöldséges, ifj. 
Juhász István, Kohajda Péter és neje, Szabó Sán-
dor ev. nemzeti termékek, Véber Krisztina, Pá-
linkás Krisztina”büfés Kriszti”, Czövek László, 
Jakab Sándor.
 Köszönjük továbbá mindenkinek, aki szabad-
idejét feláldozva segítette a tábor sikeres lebonyo-
lítását, illetve a három, közösségi szolgálatát ná-
lunk teljesítő diáknak, hogy számíthattunk rájuk.

Dőringerné Kovács Melinda

A Szent István BazilikánálA tábor résztvevői 

A tábor lakóit elvittük a Halászbástyára is

CIVIL OLDAL

A NAGY HŐSÉGBEN belegondolni is rossz, milyen 
nehéz lehet a sorsa az izzadni nem tudó, a magukat 
csak lihegéssel hűteni képes madaraknak (és kutyák-
nak)! Éppen ezért nagyon fontos, hogy a kánikulá-
ban a környezetünkben élő madarak is folyamato-
san hozzáférjenek a vízhez - mondjuk a madárbarát 
kerti itatókban. Bár az élelmes szomjazó madarak 
a nyaralni kitett szobanövények cserépalátétjéből is 
képesek inni, de ez messze nem a legtökéletesebb 
megoldás. A jó itató tágas (25-30 cm átmérőjű már 

 A melegben létfontosságú A MADARAK ITATÁSA!
megfelelő), melyben egy feketerigó nagyságú madár 
is képes megfürödni.  Az 5-10 cm mély itatók vizé-
be is érdemes beletenni egy kinyúló ágat, nagyobb, 
lejtős oldalú követ, ahol a madarak kényelmesen és 

biztonságosan tudnak állni. Az itatók vizét rend-
szeresen, általában naponta frissre kell cserélni. Ha 
lehet, legyenek a közelben beülő ágak. A tollászko-
dás, különösen a fürdés utáni tollrendezgetés a ma-
darak életének fontos része, erre nap mint nap sok 
időt szánnak. Ezért az itató nélkülözhetetlen „beren-
dezési tárgya” a megfelelő kilátást, ugyanakkor ta-
karást egyaránt biztosító tollászkodóhely. Erre leg-
alkalmasabbak a sűrű bokrok, ezért ha lehet, ilyenek 
közelébe telepítsük az itatót. (mme.hu)

A virágalátét itató-
tálcában a kisebb 

madarak (őszapók) 
akár csoportosan is 

tudnak inni  
és fürdeni 
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S okan még nem is éltünk akkor, 
így méltán érezhetjük ennek a 
sok-sok évnek a súlyát. Mit is 

jelentett, papként megélni ilyen hosz-
szú időszakot. Somlai atya Lőrinci-
ben, Turán, Hatvanban, Kecskemé-
ten, Újpesten és Pesterzsébeten volt 
káplán. Plébánosként viszont csak 
két helyen szolgált. Rákoscsabán 14 
évet és végül Kistarcsán (és Nagy-
tarcsán) 19 évet, majd még nyugdí-
jasként 7 évig segítette a lelkipász-
tori munkát. Nyugdíjba vonulásakor 
Beer Miklós püspök atya a Boldog-
ságos Szent Szűzről, másként Szent 
Györgyről nevezett Mogyoródi cím-
zetes apát címmel jutalmazta. 

A Szentírás ószövetségi tanítója 
arról beszél, hogy „minden-
nek megszabott ideje van…” 

 Mély lelkületét és komoly lelki-
pásztori munkáját egész élete tükrözi. 

Soha nem ált úgy ki a hívei elé, hogy 
ne készült volna fel lelkiismeretesen 
a prédikációjára. Mindig egyszerű-
en és érthetően fogalmazott. Mindig 
volt új és jól hasznosítható mondani-
valója. Kistarcsán is több hivatás in-
dult el hatására és ért célba. †Bako-
nyi János atya (2008-ban szentelték, 
de sajnos 2018-ben elhunyt.) Orbán 
Csaba, Frigyes premontrei testvér és 
Kiss Dávid, akit 2016-ban szenteltek 
pappá. 
 A vasmisés évfordulóra egy lelki 
csokrot kötöttünk, melyre nem csak 
a helybeli ismerősei jelentkeztek fel-

(Préd 3,1). Érdemes elolvasni azt a 
felsorolást, amely az életünk végle-
teit említi meg. Megmutatja, hogy az 

időnk Isten bölcs, elrendelő kezében 
van. Vagyis az életünk nem pusztán 
dátumok, események sora, hanem 
az Úrtól elrendelt alkalmakéi is! Az 
egyik ilyen alkalom, időszak a nyár.
 Szoktuk mondani: ez az üdülések, 
a szabadságolások ideje. Az úgyne-
vezett „én-idő” előtérbe kerül. Végre 
azzal foglalkozhatunk, amivel iga-
zán szeretnénk, ami örömet okoz. 
ez az idő egyfajta megengedett idő. 
Előkerülnek a félbehagyott, vagy el 
sem kezdett könyvek: végre elol-
vashatjuk azokat. A hobbinkban, a 
munkaévbeli időnkkel ellentétben, 
lelkiismeret-furdalás nélkül elmerül-
hetünk, szöszölhetünk a végletekig. 
Az ismeretlen, távoli helyekre törté-
nő elutazásban új élményeket gyűj-
tünk be, amelyben megéljük a sza-
badságunk valóságát. Vagy éppen 

VASMISÉS jubileum
HÍREK

A június általában a pap-
szentelések hónapja. Nem volt ez idén sem 
másként és 1954-ben sem. Azonban külö-
nös volt a 2019. évi június 20-a, mert ek-
kor ünnepelte a korábbi kistarcsai, plé-
bános, – Somlai József c. apát úr – pappá 
szentelésének 65 éves jubileumát. 

KATOLIKUS EGYHÁZ

AZ ELRENDELT nyár
Az idő bonyolult dolog. Nehezen érthe-

tő, és mindnyájan ismerjük rakoncátlan természetét. Mert hát 
van olyan, amikor kínosan lassan telnek a percek, és van, ami-
kor repülnek az órák, de még az évek is. Egyszerűen nincs ha-
talmunk fölötte. Nekünk nincs – de Istennek van.

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

ajánlásokkal, hanem korábbi állomás 
helyeiről is bekapcsolódtak, valamint 
számos paptestvére is imádkozott a 
jubiláns atyáért. 
 Ebből idézünk néhányat: 
   •     A Mogyoródi Madonna a Békes-

ség Asszonya búcsúnapján, mint 
mogyoródi apátért, érte ajánljuk 
fel a szentmisét. (Tóth József Mik-
lós plébános)

   •     Somlai atya Turán is volt káp-
lán. Turai származású lévén szí-
vesen ajánlok föl szentmisét érte. 
(Kómár István atya)

   •     A kecskeméti Főplébánia részéről 
szentmisét ajánlottam fel a vas-
misés atyáért. (Dr. Finta József 
plébános)

   •     Gyermekkoromban 9 évig volt 
Kecskemét-főplébánián káplán 
9 szentmisét ajánlok hálaadásul, 
amit kaptam általa az Úrtól, meg-
jegyzem egy pár évvel későbbi in-
dulás tőlem Tercsi Zoltán Kanonok 
úr Esztergom-Budapest Szent Pé-
ter és Szt. Pál templom plébáno-
sa. Tisztelettel egykori kecskeméti 
ministránsa. (Tóth Ferenc rétsá-
gi plébános)

 A kistarcsai és nagytarcsai hívek 
személyesen köszöntötték a jubi-
láns atyát Székesfehérváron a papi 
otthonban. 

Kistarcsai Egyházközség, 
fotó: Varga György

ismerős helyekre érkezünk, hogy rég 
nem látott társainkkal újra találkoz-
hassunk, gazdagodhassunk. És még 
lehetne sorolni… Higgyük el, hogy 
ez is Isten ajándéka: rendelt idő a fel-
töltekezésre, megerősödésre, kikap-
csolódásra. A kérdés csak az, hogy 
élek-e vele? Tényleg ez a kérdés!
 Noha a Bibliában ismeretlen fo-
galmak a tengerparti üdülés, a fize-
tett szabadság, vagy a vakáció, mégis 
olvashatunk ott felüdülésről, szabad-
ságról, töltekezésről, örömről, vagyis 

„én időről”. A Szentírás örömüzenete 
az, hogy ez a felüdülésre rendelt idő 
a Vele való találkozásnak a lehetősé-
gében érkezik meg közénk. A sza-
badságunk, amely mindig lelki él-
mény, Mellette, Vele, Benne igazi 
valósággá válik. Pál ezt írja: „ahol 
az Úr Lelke, ott a szabadság” (2Kor 
3,17). Mert ahol Ő van, ott valódi 
szabadság születik – az Életre! En-
nek most (is) rendelt ideje van! 
 Nagy kérdés, hogy élek-e vele? Az 
„én időmben”, amikor az lehetősége-
imet végre magamra pazarolhatom, 
megragadom-e a legnagyobbat, hogy 
Vele legyek, Hozzá szóljak, hallgas-
sam Őt, és így Benne töltekezzem?
 Rendelt idő ez a nyár! Éljünk vele!
 Kívánom mindenkinek ezt az ál-
dott felüdülést, szabadságot a vaká-
ció ideje alatt is!

Eszlényi Ákos evangélikus lelkész

HITÉLET

RÉGÓTA nem jelentkezett a VUK Kistarcsa vízi-
labda klubja beszámolóval.
 Évek óta, pontosabban hat éve indulnak a kistar-
csai gyerekek a legfiatalabb korosztályokban, elő-
ször a vidék, aztán pedig a Budapest bajnokság-
ban. A kezdeti megilletődött szereplés után egyre 
inkább számolnak a kistarcsai csapattal az ellen-
felek. Miután a kistarcsai uszodában korlátozott 
az edzés lehetőség a medence mérete miatt, há-
rom éve létrejött egy megállapodás az Angyalföl-
di Sportiskola vezetőjével Godova Gáborral, hogy 
lehetőséget biztosít a VUK Vízilabda Klubból ki-
öregedő 13 éves fiúknak tovább folytatni a sport-
pályafutását.
 Az Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egye-
sületből (ASI) a Vasasba vezet a gyerekek útja. 
 Az elmúlt időszakban több nagy siker részesei 
voltak a kistarcsai fiúk.
 A 13 éves korosztályban, még VUK színek-
ben versenyző, kölcsönjátékos Haupert Gergő, 
és Maczó Levente ezüstérmes lett az Olaszor-
szági Habavawa korosztályos gyermek vízilab-
da tornán.

A NYÁR korábban a 
legnagyobb munka, az aratás ideje volt, napjaink-
ban inkább a pihenés jut róla az eszünkbe. Nagyon 
sokan remélik, hogy egy jól sikerült nyári utazás, 
pihenés közben megszabadulhatnak felgyülemlett 
keserűségeiktől, amelyek hatására kicsi sértésre is 
aránytalanul hatalmas kifakadással válaszolnak, 
nem tudják megfékezni indulatukat és nyelvüket.
 1. Szükséges, hogy magunk is megpihenjünk. 
Az élet sűrűjéből kiszakadjunk, és egy bizonyos 
távolságból nézzük a dolgokat, hogy reálisan lás-
suk: mi a lényeges, mi a lényegtelen. Ne értékel-
jünk túl egy-egy sértő mondatot, tudjunk túllépni 
valaki gáncsoskodásán! Nagyon szükséges a pi-
henés, de nem elegendő, ha valaki megtelt kese-
rűséggel. Jelzi ezt az is, hogy nagyon sok válást a 
családi nyaralást követően adnak be.
 2.  Még ennél is fontosabb a bocsánatkérés. Töb-
bek között a párterápiában is hangsúlyozzák, milyen 
gyógyító, pozitív hatása van a bocsánatkérésnek. 
Nem ok nélkül hangsúlyozta Jézus a megbocsátás 
fontosságát: „Ha tehát áldozati ajándékodat az ol-
tárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyádfiának 
valami panasza van ellened, hagyd ott ajándéko-
dat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyádfi-
ával, és csak azután térj vissza, s vidd fel ajándé-
kodat.” (Máté 5, 23-24)
 3. Közvetlenül ehhez kapcsolódik a megbocsá-
tás. Ez segít abban, hogy el tudjuk feledni, ami fáj-
dalmasan ért. Megszabaduljunk a régi keserűsé-
gek visszaidézésének kényszerétől. Nem szabad 
mindig arra gondolni, hogy mit kellett volna vá-
laszolni vagy tenni. Sem nem szabad gondolatban 
újra lejátszani esetleg sikeressé színezve a történ-
teket.. A megbocsátás a teljes körű szakítás a min-
ket ért bántásokkal. 
 Ennek a megvalósítási módját mutatta meg Jé-
zus a Hegyi Beszédben: „Szeressétek ellensége-
iteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót 
tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, és imád-
kozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek 
titeket.” (Máté 5, 44 Károli fordítás)
 Ha szeretnénk megszabadulni a keserűségek-
től, főleg attól, hogy ne halmozódjon fel bennünk, 
akkor tudatosan figyeljünk az áldásmondásra! Ha 
valakivel szemben eszünkbe jut egy keserű emlék, 
kérjük Istent, hogy áldja meg az illetőt! Ha vala-
ki rosszat tesz velünk, imádkozzunk érte! Váljék 
ez szinte automatizmussá bennünk akkor is, ha a 
legkisebb szomorúság ér, és akkor is, ha a legna-
gyobb.
 Az áldásmondáshoz közvetlenül hozzátette Jé-
zus, „…hogy legyetek mennyei Atyátoknak fiai”. 
Ha Isten fiaivá, gyermekeivé leszünk eközben, ak-
kor számíthatunk atyai segítségére nehézségeink 
elintézésében. Azt fogjuk megtapasztalni, hogy 
ami nem oldódott meg haragunk, indulatoskodá-
sunk ellenére sem (gyakran pedig éppen amiatt), 
az csak úgy magától valósággá lesz. Eközben pe-
dig aki korábban megtelt méreggel és keserűség-
gel, indulatoskodóból szelíd, áldott emberré lesz. 

Riskó János

REFORMÁTUS EGYHÁZ

„…AKI MÁST  
FELÜDÍT, MAGA  
IS FELÜDÜL…”  
Példabeszédek 11,25

Kistarcsai  
VÍZILABDÁS 
HÍREK

 A következő korosztályban a VUK-ból igazolt 
Ragács Benedek, Gyarmati Máté, Tábori Dániel, 
Szabó Zsigmond a Vasas csapatával a Horvátor-
szági Lošinjban nyerte meg a Delfin Kupát.
 Gratulálunk a szép sikerekhez a fiúk nevelő 
edzőjének, Schneider Krisztiánnak is!

Valkai Ferencné

A hívek személyesen köszöntötték Somlai József c. apátot Székesfehérváron
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Kistarcsa, Thököly út 5.

Régi ígéretünket 
teljesítettük azzal, 
HOGY MEGNYITOTTUK 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.

ELINDULT A FAGYI SZEZON!  
A nyári időszakban 34 féle fagylalt.  

Köztük glutén, cukor és tejmentes is.

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

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

KLIMATIZÁLT VENDÉGTÉR

Különleges kávék, extra ízek szeretettel!

MEGNYITOTTUNK!

 ILLÉScafé

A kávékülönlegességek szerelmeseinek, az exkluzív 
desszertek kedvelőinek ajánljuk elegáns kávézónkat, 

azoknak, akik egy hangulatos, nyugodt oázisban 
 szeretnek kikapcsolódni. 

Bízunk abban, hogy a fagylaltkelyhek, a dús  
limonádék és koktélok, valamint ízletes hideg-meleg 

szendvicseink sok vendégünknek válnak kedvenceikké. 

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

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

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

Budapest XVI. kerületétől 
5 percre impozáns, hatalmas terekkel 
rendelkező, 414 m2-es, akár három 
generációs családi ház eladó. 
1. lakás:  2 háló, fürdőszoba, hatalmas nappali, 

étkező, konyha, közlekedő.
2. lakás:  háló, fürdőszoba, gardrób, nappali, közlekedő
3. lakás  2 szoba, fürdő, közlekedő. Fűtés: gáz, vagy vegyes tüzelésű kazán. Melegvizet 

villanybojler biztosítja. Padlófűtés. Épület alatt 4 gépjármű részére fűtött garázs.
Az emeleti két lakás akár egybe is nyitható. A lakások külön is eladók.
Udvaron medence kiállások előkészítve.

Életjáradéki szerződés is érdekel. 
Ár: 69 millió forint.

CSALÁDI HÁZ ELADÓ

Telefon: 
06-70-94-62-248

Feláras hirdetési hely:
Hátsó borítóra +50%-os felár, minimum 1/4-es méretben.
Belső oldalakra konkrét helyre rendelés + 25%-os felár
Címlapra hirdetés nem kérhető! PR cikket is meg lehet jelentetni az 
újságban,  egy teljes oldal ára 40 000 Ft                
A hirdetéseket pdf. formátumban kérjük leadni vagy elkészítését 
a szerkesztőség díjmentesen vállalja.
Apróhirdetések:
Lakosságnak: 25 szóig 500 Ft, felette  + 50 Ft/szó  
Vállalkozóknak/cégeknek: 100 Ft/szó, kiemeléssel + 1000 Ft

Hirdetések megjelenésének díjai:
Hirdetési  

felület

Méret (mm)
szélesség x magasság

álló                                 fekvő
Bruttó ár

1/1 
kifutó

215x307 - 55 000 Ft

1/1 183x267 - 55 000 Ft
1/2 90x267 183x130 31 000 Ft
1/4 90x130 183x63 17 000 Ft
1/8 43x130 90x63 12 000 Ft

1/16 43x63 7 000 Ft

HIRDETÉSI 
FELÜLETEK

1/8 
fekvő

1/8 
álló

1/16 
álló

1/1 
kifutó

1/1 

1/2
fekvő 

1/4 fekvő 

1/4 
álló 

1/2
álló

HÍRADÓ
Kistarcsai KISTARCSA VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
TÁJÉKOZTATÓ 

LAPJA

MÉDIAAJÁNLAT
ÉRVÉNYES 2019. 

január 1-től visszavonásig.

A Kistarcsai Önkormányzat havonta jelenteti meg tájékoztató 
magazinját. Helyi közérdekű információk adják az újság 
tartalmát.  A Kistarcsai Híradó A/4-es méretben, színes 
műnyomó papíron, 5300 példányban 20 oldalon jelenik meg. 
Az újság felkerül a város honlapjára is, http://www.kistarcsa.
hu-ra és az önálló facebook oldalon a várossal kapcsolatos friss 
hírek olvashatók.
A lapzárta időpontja:  minden hónap 15-ig. 

Polgár Gyula
felelős szerkesztő     
06-20-966-1190

Po-Ker Bt. (1173 Budapest, 

Székicsér u. 15.), 

Tel.: 06-20/966-11-90,   

gyulapolgar56@gmail.com

KEDVEZMÉNYEK : 
•  három lekötött hirdetés árából 20 %,
•  hatnál több lekötött hirdetés árából 30 %
KEDVEZMÉNY ADHATÓ

ANGOL NYELVTANFOLYAM  
A CSIGAHÁZBAN!

Kezdők és újrakezdők figyelem!

Tel.: 06-70/512-5214
E-mail: 

klacsan.anett@vmsk.hu

Két tanfolyammal is készülünk ősztől.
Szeretnénk indítani egy kezdő és egy újrakezdő  

csoportot. Az órák hétköznap  2 alkalommal,  
délutánonként lennének megtartva.

Várjuk az angolul tanulni, beszélni vágyók  
jelentkezését az alábbi elérhetőségeken:
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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!

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

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

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.

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!

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

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

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

Minden héten
FRISS TŐKEHÚS! 

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

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

az ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONTBAN
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 2/a

kedden és pénteken 1900–2030 óráig tartom.

HATHA jóga alapú, gerincfókuszú jógaóráimon 
VÁROM KEDVES VENDÉGEIMET.

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

szerint.

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

BEIRATKOZÁS HELYSZÍNE: 
 Simándy József Általános Iskola épületében,  

Cím: 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3., II. emelet • Tel.: 06-70-504-2779,  
Honlap: www.mdiskola.hu • e-mail: kistarcsa.mdiskola@gmail.com

TANULJON NÁLUNK  
A 2019/2020-AS TANÉVBEN IS!

INGYENES OKJ-s oktatás esti tagozaton,  
Ceglédi SzC MIHÁLY DÉNES Szakgimnáziuma  

és Szakközépiskolájában KISTARCSÁN!

•  Számítógép szerelő és – karbantartó •  Szociális gondozó és ápoló

•  Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I.

• Vállalkozási mérlegképes könyvelő •  Ápoló

•  Grafikus (keresztféléves kezdéssel)
•  Pénzügyi számviteli ügyintéző
•  Vállalkozási és bérügyintéző
•  Pedagógiai és családsegítő  

munkatárs
•  Gyógypedagógiai  

segítő munkatárs
•  Informatikai rendszerüzemeltető

•  Szociális szakgondozó
•  Logisztikai és szállít- 

mányozási ügyintéző
•  Gyógymasszőr
•  Gyakorló ápoló
•  Irodai titkár
•  Vám-, jövedéki-  

és termékdíj ügyintéző

BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA: 
JÚLIUS – minden szerdán, AUGUSZTUS 22., 23., 26-30., 

SZEPTEMBER 03., 05.,06.,10.,12.,13 • Minden beiratkozás 16 órától 19 óráig tart. 

Az első és a második szakma megszerzése ingyenes!

ALAPFOKÚ ISKOLAI VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐK RÉSZÉRE:

RÁÉPÜLÉS (MEGFELELŐ BEMENETI FELTÉTEL TELJESÜLÉSE ESETÉN)

RÁÉPÜLÉS (MEGFELELŐ BEMENETI FELTÉTEL TELJESÜLÉSE ESETÉN):

ÉRETTSÉGIZETTEK RÉSZÉRE:

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!

A bolt augusztus 19-től augusztus 28-ig ZÁRVA!
NYITÁS augusztus 29-én reggel nyolckor!

TOVÁBBI AJÁNLATUNK:
Házi zsír – 450 Ft/kg
erdélyi szalonna – 1980 Ft/kg

AUGUSZTUSI AKCIÓINK!

ITT A GRILLSZEZON!
GRILLKOLBÁSZ 
három ízben  – 1590 Ft/kg

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
TAKARÓ ÉS 
PIPA LÉCEK

GIPSZKARTON 
CSAVAR AKCIÓ

A HÓNAP 
CSAVARJA A 
FASZER- 
KEZET ÉPÍTŐ 
CSAVAR  
10% KEDVEZ-
MÉNNYEL…
(60 x 400-ig)

MUNKAVÉDELMI 
DESIGN CIPŐK

MUNKAVÉDELMI 
RUHÁK

LOCSOLÁSTECHNIKA

MEDENCE  
VEGYSZER

TALICSKA MÉG 
MINDIG NÁLUNK 

A LEGOLCSÓBBAN :-)

NAPVITORLÁK
 TÖBB MÉRETBEN

 • Növénytámaszok és karók
 • Sarokvasak, oszloptartók

 • Csavarodásmentes slag méterre is … 

… és egyéb  
legalább 5000 féle 
termék kedvező áron

Szúnyogháló  
MÉTERRE!

 HUZALSZEG AKCIÓ
550 Ft-ról 500 Ft/kg

SZÍNVILÁG
FESTÉKHÁZ

Festék Szaküzlet • Festék „Szakiknak” • Festék nem csak „Szakiknak” • Nem csak Szaküzlet • Nem csak „Szakiknak”

50 000 Ft feletti vásárlás esetén 
INGYENES KISZÁLLÍTÁS 

Pest megyén belül

KISTARCSA,  
Szabadság út 44.

Telefon: 06-20/968-4515

Milesi  viaszos vékony 
lazúr minden színben  
5 literes kiszerelésben:

14880 Ft

TOVÁBBI 
AKCIÓINK:Komplett 10cm-es hőszi-

getelő rendszer minőségi 
anyagokból 1.5 mm-es ka-
part vagy 2 mm-es dörzsölt 
vakolattal, dryvit hálóval  
(145 g/m2), + 5db dűbel/m2

ALL INCLUSIVE AKCIÓNK:

Országos felmérésben 
II. legjobb minősítést 
kapott felsőkategóriás  
hőszigetelő tábla.

Polifarbe Inntaller 
beltéri falfesték  

15 literes kiszerelésben:

5970 Ft

Murexin level NA320 
kül- és beltéri aljzat 

kiegyenlítő

3780 Ft

2990 Ft/m2
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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.

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

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

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

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda
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:  Hétfő: 08:00-16:00
K-Cs-P: 08:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00

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

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 utca 17., +36-28/470-644

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

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

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.

HOMLOKZATI 
HŐSZIGETELÉS

10 cm vastag komplett 
hőszigetelő rendszer

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

AKCIÓ!

br. 3190 Ft/m2

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

• 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

• 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!

RIGIPS NORMAL STANDARD 12,5 gipszkarton
RIGIPS IMPREGNÁLT gipszkarton

RIGIPS TŰZGÁTLÓ  
gipszkarton

RIGIPS – BLUE ACOUSTICÚJDONSÁG

GIPSZKARTON AKCIÓ!

520 Ft/m2 (1250 Ft/tábla)

835 Ft/m2 (2000 Ft/tábla)

680 Ft/m2 (1630 Ft/tábla)

A                                TAGJA. 

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

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.



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

A HIRDETÉS FELMUTATÓJA MINDEN TERMÉK ESTÉBEN
5-45% KEDVEZÉNYBEN RÉSZESÜL!

SAMBA MATRAC

LEVANDA MATRAC

PUFA-PUFINA MATRAC

IMPRESIA MATRAC

BELLA MATRAC

PACIFICA MATRAC

GALAXY MATRAC

LUXURIO MATRAC

TEKINTSE MEG TELJES KÍNÁLATUNKAT!
ÁRUHÁZUNKBÓL SZUPER ÁRAKON BERENDEZHETI AZ EGÉSZ LAKÁSÁT!

AKCIÓS MATRACOK ÁRGARANCIÁVAL! BÓNUSZ! A hirdetés felmutatója ajándék matracvédőt kap!
További kedvezmény: ha ággyal együtt veszi a matracot, az ágy teleárából további 25% engedmény

90 x 200 cm 32 000 Ft
140 x 200 cm 42 000 Ft
160 x 200 cm 47 000 Ft
180 x 200 cm 49 500 Ft

90 x 200 cm 44 600 Ft
140 x 200 cm 57 000 Ft
160 x 200 cm 61 900 Ft
180 x 200 cm 69 300 Ft

140 x 200 cm 84 900 Ft
160 x 200 cm 84 900 Ft
180 x 200 cm 90 900 Ft

140 x 200 cm 94 500 Ft
160 x 200 cm 94 500 Ft

180 x 200 cm 100 500 Ft

90 x 200 cm 42 600 Ftl
140 x 200 cm 63 900 Ft
160 x 200 cm 63 900 Ft
180 x 200 cm 76 300 Ft

90 x 200 cm 44 600 Ftl
140 x 200 cm 69 300 Ft
160 x 200 cm 74 300 Ft
180 x 200 cm 79 200 Ft

140 x 200 cm 86 900 Ft
160 x 200 cm 86 900 Ft
180 x 200 cm 92 900 Ft

140 x 200 cm 102 500 Ft
160 x 200 cm 102 500 Ft
180 x 200 cm 108 000 Ft

26 cm vastag

26 cm vastag

30 cm vastag

30 cm vastag

-35%

-35%

-35%

-35%

-35%

-35%

-35%

-35%

23 cm vastag

27 cm vastag

27 cm vastag

ZSÁKRUGÓS, TENCEL HUZATTAL

ZSÁKRUGÓS, MEMÓRIAHAB FELÜLETTEL ZSÁKRUGÓS, MEMÓRIAHAB FELÜLETTEL

ZSÁKRUGÓS, HULLÁMHAB FELÜLETTEL

ZSÁKRUGÓS

ZSÁKRUGÓSZSÁKRUGÓS

28 cm vastag

PUFA-PUFINA, GALAXY, IMPRESIA, LUXURIO MATRACOKAT MEGRENDELÉSRE SZÁLLÍTJUK! 
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!


