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VÁROS HÍREI
VÁROS ÉLETÉBŐL

VIRÁGOSÍTÁS  
Kistarcsán

Felavatták Magyari Béla 
űrhajós emléktábláját

A Kistarcsai Napok előtti héten, má-
jus 11-én szervezte meg a város virágo-
sítását Kistarcsa Város Önkormányza-
ta és a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre.

Az április 23-án megtartott 
eseményt a Magyar Asztro-
nautikai Társaság (MANT) és 
Kistarcsa Város Önkormány-
zata szervezte az űrfa mellett. 

DEÁKTANYA
Konkoly Sándor:  Elektromos kerékpárok
Az elektromos rásegítésű kerékpárok nép-
szerűsége. Nemtől, kortól és edzettségi álla-
pottól függetlenül eljuthatunk a számunkra 
addig elérhetetlen helyekre. Megvalósítha-
tók a profi sportolók teljesítményének meg-
felelő túrák is. Működés és a technikai rész-
letek. E-mountainbike kipróbálása.

Stavridisz Diagorasz: Görög kapcsolatok
Magyarok és görögök találkozása a honfog-
lalás előtti időkben – Cirill és Metód hittérí-
tése az Etelközben. Görögök betelepítése a 
karlócai béke után. A második világháború 
utáni polgárháborút követően a terror elől 
közel hétezren menekültek Magyarország-
ra. A görög hagyományok ápolása.

Wesolowski Korinna:  
Lengyel-magyar barátság
Közös történelmi múlt az Árpád-kortól kez-
dődően. A Magyarországra érkező lengyel 
emigrációk, és  a Magyarországi Bem József 
Lengyel Kulturális Egyesület bemutatása. 
A lengyel nemzetiség szerveinek és szer-
vezeteinek, illetve kulturális – történelmi 
rendezvényeinek ismertetése.

Almási Attila–Végh Tibor: 
Kerékpárral Olaszországban
Az olasz tengerpart végigtekerése Velencé-
től Genováig. Emlékezetes városlátogatá-
sok. A Vezúv vulkán megmászása. Az éjsza-
kák eltöltése vadkempingben. A biztonsági 
helyzet Nápolyban. Drogos tanya az erdő-
ben. Bekapcsolódás egy szenior kerékpár-
versenybe. Az autósok viselkedése.

A Deáktanya előadásait a Civilház (Széchenyi 
u. 33.) közösségi termében tartjuk.
 A klubestek ideje: csütörtökön este 7-től 10 
óráig.
 Az előadások csütörtökönként este 7 órakor 
kezdődnek, időtartamuk 1 óra körüli.
 A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai nyi-
tottak, azokat térítésmentesen látogathatja 
bárki.
 Ezen alkalmakon és a KIKE más rendezvé-
nyein lehet belépni az egyesületbe.

Kistarcsai Kulturális Egyesület

2019. június 6.

2019. június 13.

2019. június 27. 

2019. június 20.

A z ünnepségen részt vett Magyari Béla özve-
gye, Nagy Edit, a fia és leánya,  dr. Ferencz 
Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri 

biztos, Vilajat Gulijev Azerbajdzsán nagykövete, 
Vagit Alijev, azeri kulturális miniszter-helyettes, 
Dr. Hirn Attila, a MANT főtitkára, Schuminszky 
Nándor űrtörténeti előadó, Tóth Éva, a Tudomá-
nyos Újságíró Klub elnöke, és Pusztai Sándor, a 
Kornétás Kiadó cégvezetője és főszerkesztője. 
 Magyari Béla a Magyar légierő repülőtiszt-
je, I. osztályú vadászpilóta, a Szojuz 36 tartalé-
kos űrhajósa, a Magyar Népköztársaság Űrhajó-
sa, mérnökdoktor, 2018. április 23-án hunyt el. 
Most egy évvel később Kistarcsán emléktáblát 
avattak az egykori asztronauta tiszteletére. Áp-
rilis 23-án Kistarcsán a Csigaház előtti téren az 
űrfánál, szakadó esőben először Solymosi Sándor 
polgármester mondott beszédet. Kihangsúlyozta, 
hogy a Magyar Asztronautikai Társasággal közö-
sen a város vezetése úgy látta, hogy ez a növek-
vő és emlékező földhalom méltó helyszíne lehet 
a magyar űrprogram egyik történelmi hősének. 
Kistarcsa örömmel fogadta be a két éve ültetett 
juharfát, ami attól válhatott űrfává, hogy az ülte-
téskor a fa gyökerére került egy csipetnyi abból a 
kistarcsai földből, amelyet Schuminszky Nándor 
kezdeményezésére Charles Simonyi 2007-ben ma-
gával vitt a világűrbe, a Nemzetközi Űrállomásra, 
amiből aztán egy kevésnyi visszakerült Kistarcsá-
ra. Ezért nagy öröm és büszkeség Kistarcsának, 
hogy megemlékezhet Magyari Béla űrhajósról és 
otthont adhat a tiszteletére állított emléktáblának. 
 Ezt követően dr. Ferencz Orsolya az űrkuta-
tásért felelős miniszteri biztos méltatta Magyari 
Béla munkásságát. Dr. Hirn Attila, a MANT fő-
titkára arról beszélt, hogy a magyar űrhajós sokak 
példaképe volt. Az emléktábla avatásán hozzászólt 

Schuminszky Nándor űrtörténeti előadó is, akit 35 
éves barátság kötött Magyari Bélához. Felhívta a 
figyelmet az emléktábla különlegességére: a felső 
táblarész 49 x 49cm, a vastagsága pedig 8 cm, az 
alsó talapzat magassága 64 cm (8 x 8cm), ha eze-
ket a számokat összerakjuk, akkor kiadódik Ma-
gyari Béla születési dátuma (1949. 08. 08.). 
 A méltató beszédek után újabb csipetnyi föl-
det helyeztek el az űrfa tövénél a megjelent ven-
dégek. Az azeri nagykövet és az azeri kulturális 
miniszter-helyettes Azerbajdzsánból hozott föld-
del tisztelgett Magyari Béla emléktáblájánál, de 
így került egy csipetnyi föld Fótról Bene László 
Vince által, illetve a Lakihegyi adótorony tövéből 
is, amelyet a Kossuth Rádió munkatársa, Bicskei 
Beáta helyezett el tavaly az űrfa 1. születésnapján.

ELSŐ ALKALOMMAL RENDEZIK MEG
Az Attila Nyilai Egyesület hagyományteremtő cél-
lal, idén első alkalommal rendezi meg Kistarcsán 
a Testvértelepülés tábort június 17-23. között. Eb-
ben az évben Erdélyből, Torjáról érkezik 10 gyer-
mek és kísérőik. Hozzájuk fog csatlakozni 10-12 
kistarcsai kisdiák. Többször volt már lehetőség a 
két település rendezvényein ismerkedni egymás-
sal. Ezek a rendezvények jobbára a felnőtteknek 
szólnak/szóltak. Szeretnénk közelebb hozni egy-
máshoz a gyerekeket is. A tábor célja, hogy már 

Testvértelepülés  
tábor KISTARCSÁN

gyermekkorban kialakuljon az összetartozás ér-
zése. A torjai csapat a katolikus plébánia közössé-
gi termében fog megszállni, illetve ott lesz a tábor 
bázisa. Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani 
Görbe József atyának, aki első szóra segítő kezet 
nyújtott felénk. Színes programokkal készülünk 
a táborra. A teljesség igénye nélkül néhány: buda-
pesti városnézés, Országház látogatás, dunai ha-
jókázás, kézműveskedés, íjászkodás, vetélkedők, 
tábortűz stb. Ha valaki betekintene majd a tábor 
életébe, szívesen látjuk.
 Fő támogatónk, Kistarcsa Város Önkormány-
zata.
 A tábor ideje alatt kisebb felajánlásokat szíve-
sen fogadunk (pl. sütemény, gyümölcs stb.) 
attila.nyilai@gmail.com vagy 06-20/262-3998 

Vilajat Gulijev Azerbajdzsán nagykövete 
azeri földet szórt az űrfa tövéhez 

Schuminszky Nándor, Magyari Béla barátja

A Fenyvesliget Egyesület aktivistái

Csampa Zsolt és segítői 
az 5-ös elágazásnál virágosított A Fidesz és a Vállalkozók Baráti Köre

 Pest Megyei Kormányhivatal, Érdi 
Járási Hivatalának Környezetvé-
delmi Főosztálya:
 1072 Budapest, 
 Nagy Diófa utca 10-12.
 Tel.: 06 (1) 478-4400
 Email: 
 zoldhatosag@pest.gov.hu

Környezetvédelmi  
és természetvédelmi 
ügyekben az alábbi 
elérhetőségeken  
élhet bejelentéssel  
és panasszal

 

 

 

 

 

 

 

 

Kistarcsa Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt 
és kedves családját a 

 

TRIANONI MEGEMLÉKEZÉSRE 
 

 

 

 

 

 

 

Helyszín: 
Kistarcsa, Ifjúság tér, Trianoni emlékmű 
 

Időpont: 
2019. június 4. kedd 
17.00 óra 
 
 
 
 
 
        „Nem kell beszélni róla sohasem, 

De mindig, mindig gondoljunk reá.” 

Juhász Gyula 

 

MEGHÍVÓ 

VÁLLALUNK
LEMEZVÁGÁST 
ÉLHAJLÍTÁST  

3 m hosszban-Lv 5 mm-ig
• kisebb lakatos munkát

• esztergálást,  
marást.

Tel.: 06-30/984-7506

Hirdetés

ÁLLÁS - Raktáros munkatársat keresünk kézi és gépi anyag-
mozgatásra bruttó 300 000 forintos alapbérrel Zuglóban. To-
vábbi információ a https://www.ravak.hu/hu/allaslehetoseg 
oldalon vagy +36-30/274-5001.

Apróhirdetés

S zombaton reggel kilenc óra-
kor több mint 200 önkéntes 
jelentkezett munkára. A kép-

viselők közül Zsiák Péter, Zsiák Ba-

lázs, Juhász István, Solymosi Sándor, 
Dőringer Károly, Csampa Zsolt, Sze-
mán Gergely és Uvacsek Csaba hú-
zott kesztyűt, vagy ragadott szerszá-
mot. A Kistarcsai Vállalkozók Baráti 
Körének elnöke Juhász István is ott 
volt az önkéntesek között.
 Juhász István alpolgármester, fő-
szervező elmondta, hogy idén az ön-
kormányzat és a Kistarcsai Vállalko-
zók Baráti Köre 300-300 ezer forintot 
adott a virágok vásárlásához.
 Idén is szebbnél szebb virágok ke-
rültek a kijelölt 10 helyszínre. A Csi-
gaház előtti teret, a Szent Imre te-
ret és a Simándy szobor környékét 
a KIKE tagjai és a Pannónia Nép-
táncegyüttes táncosai ültették tele 
virágokkal, az Október 23-a téren a 
kopjafánál Dőringer Károly vezeté-
sével a Jobbik Kistarcsai Szerveze-
te virágosított, az Alapszolgáltatási 
Központ előtti virágládákat a Közö-

sen Értük Alapítvány 
önkéntesei ültették tele, 
a Hősök terén és a Szé-
kely kapunál Juhász Ist-
ván alpolgármester ve-
zetésével a Fidesz helyi 
csoportja és a  Kistar-
csai Vállalkozók Bará-
ti Körének önkéntesei 
szorgoskodtak, ezen a 

helyszínen ültette a virágokat Soly-
mosi Sándor polgármester is, az If-
júság téren Szemán Gergely, a Kis-
tarcsai VMSK Kft. és a KÖFE Kft. 
dolgozói virágosítottak, a templom 
sétányon Csaja János vezetésével 
dolgoztak, a Rákóczi körúton az 5-ös 
elágazásnál Csampa Zsolt irányítá-
sával szépült meg a virágágyás.
 Az átépített városháza környékét 
ezen a napon tették igazán gyönyö-
rűvé, ugyanis a virágokat most ültet-
te ki Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
jegyzőasszony és a hivatal munkatár-
sai, akik az épületben található cse-
repes virágokat is átültették. Népes 
csapat dolgozott a Fenyvesliget lakó-
parkban. Osztrogonácz Ivó és a lelkes 
egyesületi tagok virágot ültettek és a 
játszótéri padokat festették. Szintén 
népes csapat jött össze az Eperjesi la-
kótelepen. A több mint 30 résztvevő 
Uvacsek Csaba vezetésével kitaka-
rította a játszóteret és a lakóépületek 
környékét, és bőven ültettek virágot 
is. Győr András bográcsban készült 
ebéddel vendégelte meg az aktivistá-
kat. Meg kell említeni, hogy az óvodák 
dolgozói egy nappal korábban virágo-
sítottak. Juhász István alpolgármester 
utólag is megköszönte a KÖFE Kft. 
dolgozóinak és az önkéntesen meg-
jelenteknek az áldozatos munkát. Az 
elveszett kalóriát rántott húsos szend-
viccsel pótolhatták az akcióban részt-
vevők. Ezt és az ásványvizet is az ön-
kormányzat biztosította.  P.Gy.

Győr András az Eperjesi lakótelepen 
bográcson főzött az aktivistáknak

A kopjafánál  Dőringer  
Károly és csapata



4 52019. 5. szám

Beruházások, felújítások 
A VÁROSBAN  

Az április 24-én megtartott testületi ülésen 13 napirendi pont szerepelt a program-
ban.  Napirendek előtt átadták „Az Év Rendőre” címet. Ezen az ülésen jóváhagyták töb-
bek között a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet, továbbá elfogad-
ták a háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok munkájáról szóló beszámolókat, 
döntöttek a Nagytarcsa és Kistarcsa között megépítendő új ivóvízvezeték létesítésé-
ről, megállapították a Bellus József utca építésére kiírt közbeszerzési eljárás eredmé-
nyét és ezen az ülésen választották meg a Szavazatszámláló Bizottság póttagjait.

ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSOK

Elkészült a Petőfi utca 
A Belügyminisztérium támogatásával megvalósí-
tott burkolatjavítás az aszfaltozással véget ért. A 
kivitelező elkészítette a beton elemekkel kirakott 
csapadékvíz árkot, járdát épített, a terveknek meg-
felelően hol murvával, hol termőfölddel töltötte fel 
a padkát a polgármesteri hivatal melletti utcában. 

Újabb járdaszakasz készült el 
Az idei járdaépítési programban szerepelt a Szé-
chenyi utcai, majd az Aulich – Kossuth utca ke-
reszteződésében lévő járdaszakaszok újjáépíté-
se, valamint az Árpád vezér utca elején található 
járdaszakasz felújítása. Az idei építéseknél eddig 
előtérben volt a térköves burkolás, viszont itt – a 
csatlakozó járdaszakaszok miatt – indokolt volt 
az aszfaltos technológia. A szükséges helyeken 
átereszeket is építettek.

Végeztek az aszfaltozással  
a Móra Ferenc utcában
A Terézia utcáig már május elején elkészült az 
aszfalt. Eközben az Akácvirág utcától (páros ol-
dal utolsó házától) az utca végéig tartó új szaka-

szon a forgalomcsillapítót, közkeletű nevén fek-
vő rendőrt építették ki. Május végére elkészült az 
alsó szakaszon az aszfaltozás és a vízszikkasztó 
árkok gyephézagos betonelemmel történő kiépítése.

Elkészültek a parkosítással  
a polgármesteri hivatal előtt
A Torja irányába mutató kopjafát áthelyezték a 
külső zöld szigetre, ahol sokkal hangsúlyosabban 
mutat. A bokrokat és a cserjéket átültetették, ez-
zel újabb zöld felületet tudtak kialakítani. A leg-
nagyobb felületet gyepszőnyeggel terítették le. A 
bokros területek mulcsos borítást kaptak. A hiva-
tal előtt átalakították a parkolót: az eddigi halszál-
kás parkolás helyett merőleges parkolót alakítot-
tak ki egy kis földsziget elbontásával és gyeprács 
kihelyezésével. Így 5-ről 7-re nőtt az ügyfélpar-
kolók száma. A kistarcsai virágosítási napon pe-
dig véglegesen befejeződött a hivatal körüli te-
rület rendezése azzal, hogy a hivatal dolgozói 
kihelyezték az egynyári növényeket. 

Új gépjárművek  
a város szolgálatában
 Az elmúlt időszakban sok minden fejlődött Kis-
tarcsán, s ebből a változásból a gépjárművek sem 
maradtak ki. Legkorábban a KÖFE Kft. vásárolt 
magának egy Mercedes furgont a tevékenységé-
hez, majd a Kistarcsai VMSK Kft. cserélte le el-
használódott járművét egy Fiat Ducatora, legvégül 
az Alapszolgáltatási Központ váltott Renault-ról 
Dacia Dokkerre. A két önkormányzati kft. saját 
erőből valósította meg a vásárlást, eredményes 
gazdálkodásuk révén, míg a szociális tevékeny-
séget végző intézetünk önkormányzati támoga-
tás segítségével jutott a gépjárműhöz. Arra is fi-
gyeltek, hogy sima jogosítvánnyal is vezethető 
járműveket szerezzenek be.

Petőfi utca teljesen megújult

A Móra utca elején felújították 
az árkot és leaszfaltoztak

Városháza előtt 
egynyári virágokat 

ültettek

A KÖFE Kft. vásárolt először új járművet 

KISTARCSAI VMSK Kft. új furgonja

A gyönyörűen parkosított 
városháza előtti tér

Az Árpád vezér utca elején 
aszfaltos járdát építettek

A „Kistarcsa Város Év Rendőre”  
elismerő címet Magyar Ágnes  
rendőr törzszászlós kapta  
(részletes írás a 11-ik oldalon olvasható)

Jóváhagyta a testület a 2018. 
évi gazdálkodásáról szóló beszámolót
A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a 
2018. évi költségvetés teljesítéséről szóló zárszám-
adási rendeletet. 2018-ban folyamatosan teljesült 
a gazdálkodás végrehajtásában a takarékosság 
és fegyelmezettség. A kiadások összességében 
2 milliárd 619 millió 865 ezer Ft főösszeggel re-
alizálódtak. A bevételei előirányzatot 3 milliárd 
296 millió 934 ezer Ft teljesítéssel hagyták jóvá. 
A tervezett kiadások százalékos alulteljesítése a 
2018-ben tervezett fejlesztések 2018-ra történő át-
húzódásából adódtak. A 2018-es beszámoló adatai 
szerint a tárgyévi összevont maradvány összege 
677 millió 70 ezer Ft. Az önkormányzat vagyona 
tovább növekedett, a 2018. 12 31-i állapot szerint, 
8 milliárd 903 millió 600 ezer Ft volt.
 A teljes rendelet valamennyi mellékletével 
együtt megtalálható a város honlapján.

Döntöttek a Nagytarcsa és Kistarcsa között 
megépítendő új ivóvízvezeték létesítéséről 
A döntés előzményeként még 2018. május 30-án 
megtartott ülésen a képviselő-testület úgy határo-
zott, hogy megállapodást köt Nagytarcsa Község 
Önkormányzatával és Kerepes Város Önkormány-
zatával a Nagytarcsát Kistarcsával összekötő ve-
zeték felújítási munkálatainak elvégzésével kap-
csolatos feladatok megosztására, a kapcsolódó 

költségek viselésére, vala-
mint a tulajdonjogi kérdé-
sek rendezésére. Határoza-
tukban azonban kikötötték, 
hogy ez nem okozhat üzemel-
tetési hátrányokat és nem je-
lenthet plusz költségeket Kistarcsá-
nak. A tavalyi megállapodást nem írták alá, mert 
egyrészről nem érkezett meg a DPMV Zrt. nyi-
latkozata, amelyben garantálja, hogy a munkálat 
Kistarcsa területén nem okoz vízhiányt, másrész-
ről időközben kiderült, hogy a helyzet nem a régi, 
meglévő vezeték felújításával, hanem új ivóvíz-
vezeték kiépítésével oldható meg. Ezért a DPMV 
Zrt. új kérelmet nyújtott be, amelyben a kivitele-
zéshez szükséges vízjogi létesítési engedély ki-
adásához kérte Kistarcsa Város Önkormányzat 
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását. Az ivó-
vízátadás Nagytarcsa irányába hiteles vízmérőn 
keresztül történne a jelenleg is alkalmazott elszá-
molási módot alkalmazva. Még két fontos felté-
tel, amit Nagytarcsának teljesítenie kell: A mun-
kálatokat a vízjogi létesítési engedély véglegessé 
válását követően kezdhetik el. A vezeték létesíté-
sét Nagytarcsa Község Önkormányzatának a sa-
ját költségére és kockázatára kell megvalósítania, 
és a vezetéket a megvalósítást követően Kistar-
csa Város Önkormányzata tulajdonába kell adni. 
A  képviselő-testület felhatalmazta a polgármes-
tert, hogy Nagytarcsa és Kistarcsa között építen-
dő ivóvíz vezeték létesítéséhez szükséges tulaj-
donosi hozzájárulást a DPMV Zrt. számára adja 
ki és az ivóvízvezeték megvalósításához szüksé-
ges szolgalmi jogi alapításokra vonatkozó meg-
állapodásokat aláírja. 

Kihirdettek a Bellus József utca építésére 
kiírt közbeszerzési pályázat győztesét
Az „Útépítési feladatok ellátása a Kistarcsa, Bellus 
József utcában” tárgyban kiírt közbeszerzési eljá-
rásra a meghirdetett határidőig – 2019. április 8-ig –  
mind az öt ajánlattételre felkért gazdasági társa-
ság nyújtott be ajánlatot, ebből négy ajánlattevő 
ajánlata volt érvényes. Név szerinti szavazással  

– 8 igen és 3 nem szavazattal – a MiraBer Bt.-ét 
hirdették ki az eljárás nyertesének. A nyertes aján-
lattevő bruttó 33 millió 415 ezer forintért vállalta 
az útépítési feladat ellátását.

Megválasztották a Szavazat- 
számláló Bizottság póttagjait 
A 2018. február 28-i képviselő-testületi ülé-
sen megválasztott szavazatszámláló bizottsá-
gi tagok közül többen lemondtak, ezért szük-

ségessé vált újabb póttagok megválasztása.  
A képviselő-testület 8 főt választott meg a sza-

vazatszámláló bizottság póttagjaként.

Elhunyt Kedves Károly egykori  
képviselő és alpolgármester
A szomorú hírt Majsai Sándor képviselő jelentet-
te be. A képviselő-testület egyperces néma felál-
lással tisztelegett Kedves Károly előtt. A volt he-
lyi politikus temetése április 26-án volt a kerepesi 
temetőben. 

JÓVÁHAGYTA A TESTÜLET a 2018. évi 
gazdálkodásáról szóló beszámolót

 Kedves Károly 1990-
ben MDF színeiben 
került a képviselő-
testületbe, 1994-től 
2006-ig alpolgármes-
ter  volt. 2006. október 
1-én függetlenként 
választották meg a 
testület tagjának, a 

2008-as időközi választáson Fidesz jelöltje-
ként meggyőző fölénnyel nyert az 5. számú 
választókörzetben. 2006-tól a Pénzügyi Bi-
zottságot vezette, majd 2008-tól az új testü-
letben az Egészségügyi és Szociális Bizott-
ság elnökeként tevékenykedett. 2010-ben 
képviselőként és polgármesterként is indult, 
de nem nyert, így nem került be a képvise-
lő-testületbe.

Testületi  
ülésről  

jelentjük
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SPORT NAPA testület nagy része  
azért dolgozik, hogy  
KISTARCSA FEJLŐDJÖN 

Z siák Balázs a 
2010-es ön-
kormányzati 

választáson a Fidesz je-
löltjeként került be a kép-
viselő-testületbe, előtte 2 évig a 
pénzügyi bizottság külsős képvise-
lője volt. Megválasztása után az első 
ciklusban a Közoktatási, Közműve-
lődési és Sport Bizottságot vezette. 
Négy évvel később nagyon szoros 
versenyben győzött a 8. számú vá-
lasztókerületben. Zsiák Balázs a je-
lenlegi a ciklusban a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság élé-
re került. Tanulmányait az ELTE 
Természettudományi Karán végez-

te, ezután és jelenleg is 
informatikusként dol-
gozik a képviselői mun-
ka mellett. 

– Az elmúlt két cik-
lusban két különböző 
bizottságot is vezetett. 
Melyiket volt nehezebb 
koordinálni?
 – A két bizottság 
nagyon eltérő szak-
ágakkal foglalkozik. 
A bizottságok alap-
vető feladata, hogy a 
képviselőtestület szá-
mára a szakmai előké-
szítő munkát elvégezze 
és a vitákat lefolytassa. 
Szerencsére a hivatal 
nagyon jól felkészült 
szakemberi mindig 
nagyon alapos döntés 
előkészítő munkát vé-
geznek és a felmerü-
lő lehetőségekről és 
kérdésekről kimerítő 
anyagokat készítenek. 
Személyes megbeszé-
lésekre is mindig lehe-
tőséget biztosítanak a 
képviselőknek. A sa-
ját hitvallásom sze-
rint a bizottsági el-
nök feladata, hogy 

a bizottság munkáját 
a megfelelő mederben 

tartsa, szem előtt tartva az 
önkormányzat belső és maga-

sabb rendű jogszabályait. Ez nagyon 
szigorúnak hangzik, szerencsére a 
képviselő társaim is hasonlóan gon-
dolkodnak a bizottság működéséről, 
ezért a bizottság munkája nyugodt és 
szinte mindig a szakmai kérdések ke-
rülnek előtérbe. Ez abból is látszik, 
hogy a legtöbb döntést (kb. a dönté-
sek 90 százaléka) egyhangúlag fogad-
ja el a bizottság. Sokat beszéltem, a 
kérdésre mégsem válaszoltam, sajnos 

vagy szerencsére nem is tudok. In-
kább azt mondanám, hogy másként, 
de mindkettő nagyon szép kihívás.

– Új lendületet kapott a város fej-
lődése a 2010-es választások után, 
ami 2014 óta még nagyobb foko-
zatra kapcsolt. Bizottsági elnökként 
mivel magyarázza ezt a fordulatot 
Kistarcsán?
 – A 2010-es választások után vég-
rehajtottunk bizonyos racionalizá-
lásokat az önkormányzat működé-
sében, ami a bizottságok számának 
csökkentésében is látható. Elsődle-
ges célunk az volt, hogy a pályázati 
forrásokat maximálisan kihasznál-
juk és forrást teremtsünk a szük-
séges önrészekre és a tervezéshez. 
Ezek a döntések emberileg néha ne-
hezek voltak, mint például az isko-
lák átalakítása, de szükségesek, hogy 
a gazdálkodásunk ne induljon meg 
egy lefelé ívelő pályán. Mára elju-
tottunk oda, hogy szinte az összes 
közintézményünk szigetelt, a fűtés-
rendszere korszerű, új nyílászárók-
kal van ellátva és napelemek terme-
lik részben az elektromosságot. Még 
az uszoda és a Civil-ház (régi hiva-
tal épülete) van hátra. Az uszodában 
kisebb lépésekkel haladunk a felújí-
tásban, a Civil-ház újjászületéséhez 
pedig pont a legutóbbi bizottsági ülé-
sen tárgyaltuk a tervező kiválasztá-
sát és a Pest Megyei Önkormányzat 
támogatásával – reméljük – a közel-
jövőben elkezdődhet ez a munka is.
 A másik nagy probléma az utak 
állapota és a vízlevezetés. Ezek a 
soha meg nem térülő beruházások 
nagyon fontosak, hisz az emberek 
mindennapjait megkeseríthetik, ha 
rossz minőségű úton vagy eső ese-
tén sárban kell hazaérkezni és reggel 
elindulni. Minden évben elkülönített 
keretből építünk és újítunk fel járda-
szakaszokat és a pályázati lehetősé-
gekhez mérten új utakat építünk és 
a régi úthálózatot felújítjuk.

INTERJÚ ZSIÁK BALÁZZSAL,  
A PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJ- 
LESZTÉSI BIZOTTSÁG ELNÖKÉVEL

– Minek köszönhető ez a szárnya-
lás?  
 – Csak azzal tudom magyaráz-
ni, hogy a testület nagy része azért 
dolgozik, hogy Kistarcsa fejlődjön 
és mindent megtesz azért, hogy a 
lehetőségeket ki tudjuk használni, 
nem a politikai csatározások irá-
nyába akarja elvinni a döntéshoza-
talt. Persze vannak örök gáncsos-
kodók, ez természetes, de jelenleg 
nem történhet meg, hogy politikai 
vagy személyes viták miatt lema-
radjunk egy pályázatról, sajnos ré-
gebben történt ilyen.

– Kistarcsán a költségvetés az utób-
bi években nagyon kiegyensúlyozott. 
Több sikeres pályázat mellett számos 
magánerős beruházást is sikerült 
megvalósítani. Ezekhez többletbe-
vételre volt szükség. Hogyan tud-
ták a pénzügyi fedezetet biztosítani?
 – Egyrészt a korábban említett 
racionalizálás, a szigorú gazdálko-
dás és az intézményeink felújítása 
következtében a csökkenő kiadások 
teremtették meg ennek a lehetőségét, 
másrészt a gazdasági fellendülés az 
elmúlt években megnövelte az adó 
bevételeket.  

– Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság elnökeként milyen szem-
pontok vezérelték a döntéseiben?
 – Az előző kérdéseknél már talán 
részben megválaszoltam ezt a kér-
dést, de ez a csapat, amiben dolgo-
zunk azért tesz, hogy Kistarcsa egy 
jól élhető kisvárossá váljon, hiszen 
mindannyian itt szeretnénk leélni az 
életünket és sok év múlva visszate-
kintve se szeretnénk, ha lenne olyan 
döntésünk, amit megbántunk.

– Nyitva maradt egy fontos beru-
házás Kistarcsán – a bölcsödére 
gondolok. Ez milyen ütemezésben 
valósulhat meg, hol tart jelenleg a 
beruházás?
 – Sajnos a kivitelezővel szerző-
dést kellet bontanunk, mivel nem tel-
jesített időben. Korábban nem történt 
hasonló és reméljük soha többé nem 
is fog. Jelenleg folyamatban van az 
új kivitelező kiválasztása, aki befe-
jezheti a beruházást, ami sajnos csak 
a következő évben várható.

– Az elmúlt négy évben több nagy 
értékű beruházás is történt. Melyi-
ket emelné ki és miért?
 – Ez a legnehezebb kérdés, amit 
valaha kaptam. Egyrészt mindig a 
legutolsó nagy beruházások jutnak 
eszembe, mint az Ifjúság tér felújí-
tása, vagy a Móra Ferenc utca végé-
nek megépítése és az alsó szakaszá-
nak felújítása, ami abban a körzetben 
történt, ahol az emberek megtisztel-
tek a bizalmukkal, hogy képviseljem 
az érdekeiket. P.Gy.

Elsődleges  
célunk az volt, 

hogy a pályázati 
forrásokat maxi- 
málisan kihasz-

náljuk

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. 
évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) 42/B.§-
ában foglalt kötelezettség alapján Kistarcsa város 
közigazgatási területén

2019. április 1. és 2019. július 12. 
napja között ebösszeírás lesz.
Az ebösszeírás során az ebtartónak az Ávtv.-ben 
meghatározott adattartalmú adatlapot kell ki-
töltenie és azt a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal-
ban leadnia.
 Az adatlap
 •    személyesen átvehető:a Kistarcsai Polgármes-

teri Hivatal recepcióján (2143 Kistarcsa, Sza-
badság út 48.) hétfőn: 8–18, szerdán: 8–16 óra 
közötti időben,

 •    letölthető  az önkormányzat honlapjáról: 
http://kistarcsa.asp.lgov.hu/nyomtatványok/
altalanosaltalanos-nyomtatvanyok webol-
dalról.

 Az adatlapot az oltási könyv adatai alapján kell 
kitölteni, s minden egyes kutyáról külön-külön  kell 
benyújtani. A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás 
személyesen a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal re-
cepcióján, ügyfélfogadási időben (hétfő: 08.00-18.00 
óráig és szerda: 08.00-16.00 óráig), illetve az alábbi 
telefonszámon kérhető: 28/470-711/101 mellék.
 Az ebösszeíráshoz szükséges adatszolgálta-
tás a kitöltött adatlapon 2019. július 12. napjá-
ig az alábbi módokon teljesíthető:
 •   postai úton: Kistarcsai Polgármesteri Hivatal 
(2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.)
 •   személyesen: Kistarcsai Polgármesteri Hiva-
tal recepcióján ügyfélfogadási időben leadva.
 Az Ávtv. 42/B.§ (5) bekezdése szerint az eb tulaj-
donosa, tartója az ebösszeíráskor köteles az adat-
lapon feltüntetett adatokat az ebtartás helye sze-
rinti önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
 Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) 
Korm. rendelet 2.§ (1)-(2) bekezdései és a 3. számú 
melléklet d) pontja alapján, aki az adatszolgálta-
tást elmulasztja, 30.000,- Ft állatvédelmi bírság-
gal sújtható.
 Felhívjuk az ebtulajdonosok figyelmét, hogy
 •   2013. január 1-től – a négy hónaposnál idősebb 
ebeket transzponderrel (mikrochippel) megjelölve 
lehet csak tartani. Ezen előírás megsértése esetén 
az ebtartó 45.000,- Ft állatvédelmi bírsággal súj-
tandó. Kérjük, hogy aki e kötelezettségének még 
nem tett eleget, az az ebösszeírási adatlap kitöl-
tése előtt pótolja azt.
 •   Az ebösszeírás során a mikrochippel ellátott, 
a helyi nyilvántartásban már szereplő ebeket is be 
kell jelenteni az önkormányzathoz.
 •   Az eb tulajdonosa, tartója az ebösszeírást kö-
vetően is köteles az adatokban bekövetkezett vál-
tozást, valamint a szaporulatot, és az elhullást is 
írásban bejelenteni az önkormányzathoz.
 Együttműködésüket köszönjük!

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda

FELHÍVÁS  
EBÖSSZEÍRÁSRA

HÍREK

DÁTUM HULLADÉK TÍPUS

23
. H

ÉT

3 H KOMMUNÁLIS
4 K KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - É
5 Sze KOMMUNÁLIS
6 Cs KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - D
7 P KOMMUNÁLIS

24
. H

ÉT

10 H KOMMUNÁLIS
11 K KOMMUNÁLIS ZÖLD - ÉSZAK
12 Sze KOMMUNÁLIS
13 Cs KOMMUNÁLIS ZÖLD - DÉL
14 P KOMMUNÁLIS

25
. H

ÉT

17 H KOMMUNÁLIS
18 K KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - É
19 Sze KOMMUNÁLIS
20 Cs KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - D
21 P KOMMUNÁLIS

26
. H

ÉT

24 H KOMMUNÁLIS
25 K KOMMUNÁLIS ZÖLD - ÉSZAK
26 Sze KOMMUNÁLIS
27 Cs KOMMUNÁLIS ZÖLD - DÉL
28 P KOMMUNÁLIS

KISTARCSA HULLADÉKGYŰJTÉS 
RENDJE 2019 JÚNIUS

EZEN bűncselekmé-
nyek megelőzése, fel-
derítése, az elkövetők 
elfogása érdekében ez-
úton is kérjük a lakos-
ság segítségét. 
 Kérjük, hogy a be-
surranásos lopások 
meg előzése érdeké-
ben az alábbi bűnmeg-
előzési tanácsokat fo-
gadják meg: 
 A besurranásos lopásokat jellemzően családi 
házaknál és földszinti lakásoknál követik el, ezért 
célszerű rácsot felszerelni a földszinti ablakokra, a 
bejárati ajtót pedig be kell zárni, még akkor is, ha 
otthon tartózkodik! Egy szúnyogháló, bukóra ha-
gyott ablak, ajtó nem nyújt védettséget az illetékte-
len „látogató” ellen! Szellőztetés idejére se hagyjuk 
el a helyiséget, hanem kellő óvatossággal, körülte-
kintéssel végezzük ezt! A kapu, a bejárati ajtó zár-
jában soha ne hagyják benne a kulcsot!
 A ház ablakait, ajtaját, melléképületeit mindig 
zárja, még akkor is, ha rövid időre megy el otthon-
ról! Otthonának kulcsait ne rejtse el a lakás köze-
lében, az elkövetők ismerik a „dugi” helyeket!
 Bejárati ajtajára szereltessen megfelelő bizton-
sági zárakat!
 Ha csengetnek, ellenőrizze, ki keresi, használ-
jon széles látókörű optikai kitekintőt!

Környékünkön ismét megjelentek  
a „BESURRANÁSOS TOLVAJOK”

 Ajtaját ne tárja ki ide-
gennek! Gondolja át in-
dokolt-e az idegen jö-
vetele, miért kér iratot, 
értéket, pénzt öntől! 
Kérjen igazolványt, el-
lenőrizze a személy va-
lódi kilétét, és eközben 
ne engedje be a lakásba!
 Ne tartson otthon na-
gyobb összeget, tegye 
inkább bankba!

 Az értékekeit ne hagyja elől, zárja el, lehetőleg 
lemez- vagy pénzkazettákba! 
 Legyen jó viszonyban szomszédjaival, környe-
zetével, kölcsönösen figyeljék egymás ingatlanját, 
az utcában járó idegeneket!
 Legújabb módszer szerint a műanyag ajtókat 
kiégetik, és az ajtóban lévő kulccsal jutnak be a 
lakásba, illetve a bejárat közelében található érté-
keket tulajdonítják el! Kérjük, hogy ne hagyjanak 
kulcsot a zárban, a bejárat közelében se hagyjanak 
értékeket (táskákat, gépjármű indítókulcsokat, te-
lefonokat stb.)! Igaz a mondás, hogy alkalom szüli 
a tolvajt, de az alkalmat ne Önök teremtsék meg! 
Nagyobb körültekintéssel, kis odafigyeléssel óv-
juk magunkat az áldozattá válás bosszúságától! 
Bűncselekmény észlelése után soron kívül értesí-
teni kell a rendőrséget a 107, 112 segélykérő tele-
fonszámon! Kistarcsai Polgárőr Egyesület
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K ismackót nyugtalanítja valami. Vajon 
mennyire szereti őt az édesanyja? Akkor 
is szereti, ha Kismackó rosszalkodik? Ak-

kor is, ha valami nagy baj lesz? Igen. Az anyai sze-
retet mindennél erősebb, és Kismackó megtanul-
ja, hogy ez nem fog megváltozni soha. Catherine 
Leblanc: Akkor is szeretnél című könyve meg-
ható történet az anyai szeretetről és a gyermeki 
kíváncsiságról, Szabó T. Anna és Dragomán Pali 
anya és fia közös fordításában.
 Egy régi faládikóban rejtőző térkép... Egy titkos-
írással írt üzenet… Egy tetovált nagymama, aki 
kiszuperált cirkuszi kocsival járja a Balaton-felvi-
déket... Ki ne vágyna egy duplán rejtélyes nyárra? 
Krisztinek és Hubának különféle kódokat és talá-
lós kérdéseket kell megfejtenie, hogy rábukkanjon 
a kincsre. De eközben egy valódi bűnszövetkezet 
is dolgozik a Balaton-partján: pénztárcák és éksze-
rek tűnnek el mindenhonnan... Vajon milyen kincs 
várja Krisztiéket az út végén? És sikerül-e közben 
leleplezniük a tolvajokat is? Nyomozz Te is velünk 
Fiala Borcsa: Balatoni nyomozás című könyvé-
vel! Bejárjuk többek közt Révfülöpöt, a Folly Ar-
borétumot és bekukkantunk Csobánc várába is...
 Amikor James Bowen egy sérült, vörhenyes 
szőrű, kóbor macskát talált egy folyosón, még 
fogalma sem volt arról, hogy az élete mennyire 
meg fog változni. James egyik napról a másikra 
élt London utcáin, és biztosan tudta, hogy amire 
végképp nincs szüksége, az egy háziállat. Még-
sem tudott ellenállni a meghökkentően intelli-
gens kandúrnak, akit befogadott, és gyorsan el is 
keresztelt Bobnak. Gondos ápo-
lásának köszönhetően Bob las-
san visszanyerte az egészségét, 
James pedig készült útjára en-
gedni az állatot – úgy hitte, soha 
többé nem látják viszont egymást. 
Bobnak azonban más elképzelé-
sei voltak. Ők ketten hamarosan 
elválaszthatatlanok lettek, s ko-
mikus – alkalmanként kocká-
zatos – kalandjaik fokozatosan 
átalakították az életüket. Tör-
ténetük folytatásában – a Bob 
szerint a világ című könyvben – 
James bemutatja, hogyan vált 
Bob a védelmezőjévé és oltalma-

KÖNYVSAROK
Májusban is sok új könyvvel várjuk 
az olvasókat a Városi Könyvtárban.

zójává a betegségek, nehézségek és még az életve-
szélyes helyzetek során is.
 „Amikor gyerekünk lesz, az olyan, mintha mar-
kológépet próbálnánk vezetni egy porcelánboltban. 
Begipszelt lábbal. Fordítva felvett símaszkban. Ré-
szegen.” Hogy milyen szülőnek lenni, arról min-
denkinek más a véleménye, de azt, hogy a gye-
reknevelés számos nehézséget, buktatót, vicces 
és megható fordulatot tartogat, senki sem vitatja. 
Fredrik Backman: Amit a fiamnak tudnia kell 
a világról című briliáns kis kötetében éppen eze-
ket a fordulatokat veszi sorra. Szó esik itt repülő-
terekről, műanyag zsiráfokról, együttesalapításról, 
pankrációról és még sok más hasznos és haszon-
talan dologról. Személyes, szókimondó, tisztelet-
len, és rendkívül szórakoztató.
 Louise a negyvenes éveiben járó elvált anya, 
egyedül neveli négyéves fiát, és belsőépítészként 
a saját vállalkozását vezeti. Az egyedülálló szülők 
elfoglalt, küzdelmes életét éli. Egy napon szívder-
mesztő e-mailt kap. Maria, a volt osztálytársa is-
merősnek jelölte a Facebookon. Csakhogy Maria 
több mint huszonöt éve halott. Vagy mégsem? Az 
1989-es végzős középiskolás évfolyam osztályta-
lálkozóra készül, így Louise felveszi a kapcsola-
tot a volt osztálytársaival, hogy kiderítse, őket is 
bejelölte-e Maria… Laura Marshall: Ismerősnek 
jelölt című könyvében a múlt hirtelen nagyon is 
valóságossá válik, újra felszínre kerülnek a régi tit-
kok, hazugságok, féltékenységek és elfeledett sé-
relmek. De vajon megjelenik-e Maria az osztály-
találkozón? Megoldódik-e a több évtizedes rejtély?
 Ha ajánlónk felkeltette érdeklődését, látogasson 
el hozzánk! Fedezze fel a Városi Könyvtár május-
ban vásárolt új könyveit!

Német Tímea könyvtáros

„TÉGEDVÁR”
NAPKÖZIS TÁBOR

Június 24. – június 28.

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

9-12 év közötti gyermekek számára.

A TÁBORBAN VALÓ  
RÉSZVÉTEL INGYENES!

(étkezési hozzájárulást kérünk)
A tábor befogadóképessége 12 gyermek.

JELENTKEZZ MINÉL ELŐBB,  
A HATÁRIDŐ JÚNIUS 7.!

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

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

Ismét várjuk a szöszmötölni  
vágyó kistarcsai iskoláskorú 
gyermekeket az Alapszolgál-

tatási Központban.

KREATÍV  
SZÖSZMÖTÖLŐ

SZÖSZMÖTÖLÉS 
IDŐPONTJAI:

2019. június 3. 1615-1745

SZÖSZMÖTÖLÉS HELYE: 
2143 KISTARCSA,  
Batthyány u. 2/a 

Érdeklődni a programról  
a fenti címen valamint  

az alábbi telefonszámon lehet:  
06-20/568-74-98

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
2019. március 1. napjával módosult. Az alábbiakban adunk 
tájékoztatást a rendeletben szabályozott ellátásokról.

Települési támogatást nyújt az önkormányzat:
 a) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,
 b) gyógyszerkiadások viseléséhez,
 c) létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben,
 d) temetési költségek mérsékléséhez,
 e) krízishelyzet elhárításához,
 f) tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermek neveléséhez,
 g) életkezdéshez.

Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 
viseléséhez nyújtható települési támogatás:
Annak a kérelmezőnek nyújtható:
 •  aki a lakás tulajdonosa, bérlője, haszonélvezője, és
 •  aki ahhoz a lakáshoz kéri a támogatást, amelyben ténylegesen lakik, és
 •  akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem nem halad-

ja meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 300%-át (85 500 Ft-ot) csa-
ládban élő esetén, 380%-át (108 300 Ft-os) egyedülélő esetén, és a háztartás tagjai egyi-
kének sincs vagyona.

A települési támogatást tizenkét hónap időtartamra kell megállapítani.
 A jövedelemhatártól – annak 15%-kal történő megemeléséig – méltányosságból az aláb-
bi esetekben lehet eltérni (családban élő: 98 32 Ft/fogyasztási egység; egyedülélő: 124 545 Ft/
fogyasztási egység)
 •  A háztartásban kiskorú gyermekét egyedül nevelő szülő él.
 •  A háztartásban 70 éven felüli nyugdíjas személy él.
 •  A háztartásban tartósan beteg vagy fogyatékos személy él.

Gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás:
Annak a kérelmezőnek nyújtható:
 •  akinek a háziorvosa vagy a gyógykezelését végző orvosa igazolja, hogy rendszeresen 

gyógyszert szed, és
 •  akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregsé-

gi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 280%-át (79 800 Ft-ot), egyedülélő esetében 
400%-át (114 000 Ft-ot), és a család tagjai egyikének sincs vagyona, és

 •  akinek a háziorvosa vagy a gyógykezelését végző orvosa által kiállított igazolás szerint a 
havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja a 4 275 Ft-ot.

 A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás összege havonta az iga-
zolt gyógyszerköltség 70%-a, de maximum 10 000 Ft.
 A települési támogatás az igazolt gyógyszer igénybevételének időtartamára, de legfeljebb 
tizenkét hónap időtartamra állapítható meg.
 A gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtható települési támogatás közgyógyellátási igazol-
vánnyal rendelkezők részére nem nyújtható.

Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetben nyújtható települési támogatás:
Támogatásban részesíthető az a személy:
 •  aki időszakosan vagy tartósan létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, 

és önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, 
 •  feltéve, hogy családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg 

az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 280%-át (79 800 Ft-ot), egyedülélő 
esetén annak 350%-át (99 750 Ft-ot), tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos személy csa-
ládjában annak 450%-át (128 250 Ft-ot), és a család tagjai nem rendelkeznek vagyonnal.

Méltányosságból – annak 50%-kal történő megemeléséig (családban: 119 700 Ft/fő; egyedülélő: 
149 625 Ft/fő; tartósan beteg vagy fogyatékos személy családjában:192 375 Ft) – az alábbi ese-
tekben lehet eltérni:
 a)  Nagy értékű – az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át meghaladó 

– gyógyászati segédeszköz vagy gyógyszerek beszerzése esetén, amennyiben a kérelme-
ző nem rendelkezik közgyógyellátási igazolvánnyal.

 b)  A háztartásban nélkülözhetetlen berendezés pótlásához.
 c)  Tartós – két hónapot meghaladó – táppénzes állomány vagy hosszan tartó kórházi kezelés 

– minimum egy hónap – esetén, az erről szóló orvosi igazolások becsatolásával.
 d)  Ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző fél éven belül munkahelyét elvesztette.

 e)  Akadálymentesítéshez, betegápoláshoz szükséges lakás átalakítás költségéhez, lakbe-
rendezési tárgy megvásárlásához, mozgáskorlátozottság vagy fogyatékosság vagy tar-
tós betegség esetén.

 f)  A fűtési időszakban – október 15-től április 15-ig – a fűtési költségek viseléséhez.
 g)  Az energia költségek év végi elszámolásának kifizetéséhez.
 Méltányosság a kérelmező és családja esetében az adott naptári évben egy alkalommal gya-
korolható.

Temetési költségek mérséklésére nyújtható települési támogatás:
Támogatásban részesíthető az a személy:
 •  akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 280%-át (79 800 Ft-ot), egyedülélő ese-
tén annak 450%-át (128 250 Ft-ot).

A kérelem az elhalálozás napjától számított 90 napon belül terjeszthető elő.
Krízishelyzet elhárításához nyújtható települési támogatás:
Támogatásban részesíthető az a személy:
 •  aki elemi kár, tűzeset, betörés, baleset miatt rendkívüli élethelyzetbe került, és
 •  családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregsé-

gi  nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 500%-át (142 500 Ft-ot).

Tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermek 
neveléséhez nyújtható települési támogatás:
Támogatásban részesíthető az a szülő:
 •  aki időszakosan vagy tartósan létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, 

és családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni,
 •  feltéve, hogy családjában az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 280%-át (79 800 Ft-ot), gyer-
mekét egyedül nevelő szülő esetén annak 300%-át (85 500 Ft-ot), tartósan beteg vagy sú-
lyos fogyatékos személy családjában annak 450%-át (128 250 Ft-ot), és a család tagjai nem 
rendelkeznek vagyonnal.

Méltányosságból – annak 70%-kal történő megemeléséig (családban: 135 660 Ft/fő; 
egyedülélő: 145 350 Ft/fő; tartósan beteg vagy fogyatékos személy családjában: 218 025 Ft) 

– az alábbi esetekben lehet eltérni:
 a)  Az egyik szülő a kérelem benyújtását megelőző fél éven belül munkahelyét elvesztette.
 b)  A kérelmező szülő a kérelem beadását megelőző fél éven belül egyedülálló lett.
 c)  A kérelmező beiskolázáshoz kéri a támogatást és az egyik szülő munkanélküli.
 d)  A kérelmező újszülött gondozásához kéri a támogatást és a gyermek születése óta 6 hó-

nap nem telt el.
Méltányosság a kérelmező és családja esetében az adott naptári évben egy alkalommal gya-
korolható.
Egy naptári éven belül egy család legfeljebb két alkalommal részesülhet az alábbi települé-
si támogatásokban:
 •  létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetben,
 •  temetési költségek mérsékléséhez,
 •  krízishelyzet elhárításához,
 •  tizennyolcadik életévét be nem töltött gyermek neveléséhez.

Életkezdéshez nyújtható települési támogatás:
Kérelemre, a gyermek születésére tekintettel, életkezdéshez egyszeri települési támogatás nyújt-
ható a gyermek törvényes képviselője részére az alábbi feltételek megléte esetén:
 •  legalább az egyik szülő egy éve kistarcsai állandó lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen 

Kistarcsán él, amelynek tényét az Alapszolgáltatási Központ védőnője igazolja;
 •  a családban az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregsé-

gi nyugdíj mindenkor legkisebb összegének 500%-át (142 500 Ft-ot);
 •  a kérelmező vagy házastársa/élettársa – házastársak vagy élettársak esetén legalább az 

egyik fél – a kérelem benyújtását megelőzően legalább 6 hónapja folyamatosan munkavi-
szonyban áll, amelyről 30 napnál nem régebbi igazolást nyújt be.

A támogatást a gyermek törvényes képviselője igényelheti a gyermek születését követő 3 hó-
napon belül.
 A települési támogatásra való jogosultság egyéb feltétele a lakókörnyezet rendezettségé-
nek biztosítása a rendeletben foglaltak szerint.
 A települési támogatás iránti kérelmek Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatalának recep-
cióján átvehetők, valamint a http://kistarcsa.asp.lgov.hu/szocialis-ugyekkel-kapcsolatos-
nyomtatvanyok menüpont alatt letölthetők.

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda

VÁLTOZÁSOK 
a szociális ellátásokban
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A korábbi évek igen sikeres csa-
ládi napjai nyomán iskolánk 
pedagógusai és az SzMK-s 

szülők ötletei és szervező munkája 

OKTATÁS

A fel- és előkészítő feladatokon túl diákja-
inknak projektlezáró vetélkedősorozatot 
is szerveztünk. 

 Szeretettel nyújtok át önöknek egy kis ízelítőt 
a gyerekek élménybeszámolóiból.

Simándysok Erdélyben
A „Határtalanul!” pályázat keretében iskolánk he-
tedikes tanulói a tanév elején eljuthattak Erdély-
be, így köztük én is.  
 Szeptember 11-én kedd reggel indultunk. Az út 
kellően viccesen telt, mindenki beszélgetett vagy 
épp „Felelsz vagy mersz!”-t játszott, mint példá-
ul én is. Mivel ez egy tanulmányi kirándulás volt, 
ennek következtében a látnivalók sem maradhat-
tak el. Utunk során először megnéztük a nagyvá-
radi várat. Itt csatlakozott hozzánk az idegenveze-
tőnk, János. Érdekes tény, hogy az indulás után 
pontosan 12 óra telt el addig, amíg végre leszáll-
tunk a buszról. Annak köszönhetően, hogy min-
denki fáradt volt, vacsora után csak bezuhantunk 
az ágyunkba. 
 Mivel tudtuk, hogy a második estét Balavásáron 
fogjuk tölteni, ezért reggel a cuccainkkal együtt 
szálltunk fel a buszra, és irány Marosvásárhely! 
Itt megnéztük a várost, majd némi buszozás után 
megnéztük a Medve-tavat is. Ez a nap is elég kel-
lemesen telt, többnyire élveztük is, de – be kell 
vallanom – volt olyan, ami kevéssé keltette fel az 
érdeklődésünket. Este a szálláson vacsoráztunk, 
majd mindenkinek esti nyugis program volt elő-

írva. Ám ez nem úgy sikerült, ahogy a tanárok 
gondolták, mert kb. a fél csoport bújócska-fogócs-
kázott, amivel persze a felnőtteket az őrületbe ker-
gettük… 
 A harmadik nap volt egyértelműen a legérde-
kesebb. Ezen a napon voltunk a Tordai Hasadék-
nál, lementünk a parajdi sóbányába, és Korondon 
is jártunk. Az ekkor szerzett élmények felettébb 
izgalmasak voltak, és szerintem mindenki nagyon 
élvezte. A sóbányában például „szabadon engedtek” 
minket, és kaptunk egy órát, amit szabad válasz-
tásunk szerint tölthettünk el. A napot táncházzal 
zártuk, ami olyan jól sikerült, hogy még a tanárok 
is beálltak táncolni. Be kell valljam, nekem nem ez 
volt a legkedvesebb elfoglaltságom, nem sok ked-
vem volt hozzá, de azért sokan élvezték.
 Negyedik, egyben az utolsó napunkon csak 
egy helyen jártunk, mégpedig a Bolyaiak szü-
lőfalujában Bólyán. Miután itt körbesétáltunk, 
megint buszra szálltunk, és most már Magyaror-
szág felé vettük az irányt. Itt már látszódott a tár-
saságon, hogy fáradt, sokan egymás ölében alud-
tak vagy csak éppen hevertek. De a fáradtság sem 
szegte senkinek kedvét, ugyanúgy bolondoztunk, 
szelfiztünk, egymást ugrattuk, mint korábban. 
 A kirándulás néhány napja során természete-
sen nem csak buszoztunk és nézelődtünk, hanem 
nagyon sok olyan is történt velünk, ami jót tett az 
évfolyamunknak. Nekem például a barátságaim 
megerősödtek. El kell mondjam, hogy többször 
kerültünk vicces helyzetbe is, ezeken jókat szó-
rakoztunk. Például az egyik osztálytársam – ez-

SIKERESEN 
pályáztunk

Családi  
napos forgatag  
a SIMÁNDYBANAz idei tanév első félévében tanítványainkkal Erdély-

ben játunk. A „Határtalanul!” programon belül a „Szé-
kelyföldi tudósaink – a Bolyaiak útján” elnevezésű négy- 
napos kirándulásra fogadták be pályázatunkat.

Április 6-án reggel 8 
órától gyűltek ösz-
sze a diákok és szüle-
ik az iskola udvarán.

Volt egyszer egy sulis csapat,
kinek oldalát fúrta a gondolat:
Vajon mi lehet a határon túl,
ahol a kurta farkú malac túr? 

Elindultak így hát,
hogy meglássák a csodát.
Bár sok órányi szerencsés utazás árán,
de ott álltak Gyimes 1000 éves határán.

Annyi gyönyörűséget láttak,  
hogy az már sok egy ember agyának.
A négy nap alaposan kifárasztotta őket,
esténként ágyba teljesen kimerülve dőltek. 

Az útról diadallal tértek honba,
Elérzékenyülve, nem vállat vonva. 
Hálával néztek fel a szikra égre.
Ennyi volt, itt a nem is mese vége. 

Elmúlt a nyár, eljött a szeptember, 
elindult a busz egy csomó gyerekkel.
Erzsike néni mondta:

-hosszú lesz e túra!
Megérkeztünk Erdélybe,
a világ legszebb helyére.
Fáradtan, de derűsen, 
gyalogoltunk serényen.
Mindent látni akartunk,
sok mindenről hallottunk.
A hasadék szemünk elé tárult,
mindenki tátott szájjal bámult.
Sok szép helyen jártunk, 
el is fáradt 2 lábunk.
A Medve tóban nem fürödtünk,
el is ment az összes kedvünk.
Bányát láttunk, elég sósat,
várat néztünk, omladósat.
Árvaházban gyerekeket,
városokban piacteret.
Ott volt még a temető
nagyon szép, de ijesztő.
Déva várnál haladtunk,
szép mondákat daloltunk.
Haza felé ismét gyerekekkel,
tele fejük élményekkel.
elillant-e pár nap hamar,
a határ végre újra magyar.
A hosszú útnak végre vége,
szép helyeknek friss emléke.
Hétfőn megint újra suli,
véget ért a ramazúri.

Jutasi Villő (8.d)
Simándysok „Határtalanul”

Tóth Liza (7.c)
Izgalmas kalandom Erdélyben

zel ismételve a történelmet – bealudt, és leesett 
az ülésről. Vagy épp az, amikor a társaság nagy 
része azzal volt elfoglalva, hogy ha a padlón egy 
helyre lépünk, akkor hogyan recseg.
 Ennek az erdélyi kirándulásnak köszönhetően 
olyan helyeken járhattam, ahol előtte még soha. 
Az út során nagyon sok új élménnyel gazdagod-
tam, amiért nagyon hálás vagyok.

Trócsányi Petra (7.b):

segítségével ez a nap sem múlhatott 
el sportversenyek, különféle vetélke-
dők nélkül, ahogyan a büfé kínálata 
is a megszokott bőséggel várta a gye-
rekeket.  Az elmúlt évekhez hasonló-
an rengeteg programmal vártuk tanít-
ványainkat és szüleiket. Nagy sikert 
aratott többek között a kutyás bemu-
tató, a zeneiskolai kiskoncert, az íjá-
szat, a társas-, és logikai játékok, a 
különböző sportprogramok.

 Az idei alka-
lommal véradást 
is szerveztünk, 
ami ugyancsak 
sikeres, jó kez-
deményezésnek 
bizonyult.
 A főzőversenyen 
21 osztályunk lelkes 
szülői csapata kápráztatta 
el a zsűrit gasztronómiai tudá-
sával. Nyolc kategóriában osztottuk 
ki fakanáldíjunkat a finomnál fino-
mabb bográcsos és grillételekért.
 Ezen a napon zártuk le a fenntart-
hatósági projekthetünket. A „Tapos-
sad laposra!” felhívásunkra szülő, 
gyerek, pedagógus együtt lapította 
ki a műanyag flakonokat a környe-
zetvédelem jegyében.

 Meggyőző-
désem, hogy 
ped agóg ia i 

munkánkhoz 
feltétlenül szük-

séges a családokkal 
való együttműködés. 

Legfőbb segítőink, támoga-
tóink a szülők, nagyszülők, így elő-
ször is őket kell megnyerniük ahhoz, 
hogy eredményes legyen a gyerme-
kek nevelése. A családi nap közege 
tökéletes ahhoz, hogy kötetlen kere-
tek között találkozhassunk, beszél-
gethessünk egymással.

Jutasi-Varró Diána Ildikó
iskolaigazgató

Logikai játékra is sokan jelentkeztek

Véradást is szerveztek

A főzőversenyre 21 osztályunk  szülői csapata  nevezett 

A fakanáldíjakat 
Jutasi-Varró Diána 
igazgató adta át

Nagy sikere volt az íjász 
bemutatónak

Iskolánk tanulói  
Erdélyben jártak

Sidó Ádám és Sidó 
Tamara fellépése 

nagy tapsot kapott

1992-től Szent György napján,  
április 24-én rendezik meg Magyar-
országon a RENDŐRSÉG NAPJÁT. 
Ebből az alkalomból az önkormány-
zat ezen a napon adja át a „Kistar-
csa Város Év Rendőre” címet. A dí-
jat Kistarcsa Város Önkormányzata 
a Kistarcsai Rendőrőrs hivatásos ál-
lományába tartozó rendőrök részére 
a város közbiztonsága érdekében ki-
fejtett, példamutató rendőri munká-

MAGYAR ÁGNES  
az év rendőre Kistarcsán

juk elismeréseként és megbecsülése-
ként alapította 2013-ban.
 Az elismerő címre azok terjeszthe-
tők fel, akik szakmai felkészültségük-
kel, hivatástudatukkal, bátorságukkal, 
kiemelkedő személyes teljesítmé-
nyükkel hozzájárultak a város közbiz-
tonságának javításához, és legalább 
három éve a Kistarcsai Rendőrőrsön 
teljesítenek szolgálatot.
 A képviselő-testület a 2018. év 
rendőre elismerő címet Magyar Ág-
nes címzetes rendőr törzszászlós ré-
szére adományozta, aki a díszokleve-
let és pénzjutalmat az április 24-én 
megtartott testületi ülésen vehette át. 
A díj átadásán jelen voltak a kitünte-
tett kollégái, a Kistarcsai Rendőrőrs 
munkatársai is.

Pénzadománnyal támogatta az 
óvoda alapítványát a Pestor Kft.

A PESTOR Biztonságtechnikai és 
Üzemeltető Kft. ügyvezető igaz-
gatója, Sirgalijev Milán 2019. má-
jus 15-én adta át azt a 240 ezer fo-
rintos pénzadományt a Kistarcsai 
Gesztenyés Óvoda vezetőjének, 
a Dömötör Alapítvány kuratóriu-
mi tagjának, Ratimovszki Tiborné-
nak, amit az óvoda alapítványának 
ajánlott fel a cég. A Dömötör Ala-
pítvány 1998-ban alapították azzal 
a céllal, hogy a kistarcsai óvodás 
gyermekek nevelésének, gondo-
zásának körülményeit segítsék, 
támogassák. A Pestor Kft. ado-
mányával hozzájárul a Gesztenyés 
Óvoda és a Tölgyfa Óvoda udva-
rainak felújításához és a korszerű, 

az előírásoknak megfelelő játszó-
terek kialakításához. Ratimovszki 
Tiborné elmondta, hogy ebből az 
adományból a Gesztenyés Óvoda 
régi udvarrészébe szeretnének új 
játékokat és ütéscsillapító gumi-
lapokat vásárolni.

Sirgalijev Milán, a Pestor ügyve-
zetője átadja a pénzadományt
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A VILLÁMTÁNC EGYESÜLET  
sikeres táncosai képviselik  
Kistarcsát Európa szerte 

SPORT

Minden év június és augusztusában rendezi 
meg a nyári tánc és művészeti táborait a Vil-
lámtánc K.S.E. Harmónia Táncklubja, mely-
re a táncosokon kívül az aktív kikapcsolódásra 
vágyok is nagy létszámmal jelentkeznek. 

E zekben a táborokban és a nyári 
időszakot követő tanév során 
kezdődik a felkészülési idő-

szak a hazai és a nemzetközi tánc-
versenyekre. A Harmónia Táncklub 
már az előző években is sikeres volt 
a versenyek területén, de az idei tan-
évben mindezeket az eredményeket 
is felülmúlta. A korábbi újságcikkek-
ben már beszámoltunk Molnár Anna 
országos és nemzetközi szinten is el-
ért sikereiről, (Zágrábi tavaszi és téli 
nemzetközi bajnokság, Brassó, Róma, 
Bécs), melyről Anna előkelő helye-
zésekkel és 4 dobogós eredmény-
nyel jött haza. A bronzérmes szóló 
koreográfia mellé egy duó is elké-
szült a  Belgrádi Európa Bajnokság-
ra, melyen Anna társával, Rapai Zsó-
fiával arany éremmel debütált. .Az 

„éremeső” folytatódott a májusi Zág-
rábi Nyílt Világbajnokságon, mely-
re több mint 30 országból érkeztek 
a táncosok és az országos bajnok-
ság versenyéről pontszám alapján 
lehetett kijutni. A duó ezüstérmes, 
a szóló pedig az első 10 közé jutott 
és 7. helyezést ért el. A Villámtánc 
Egyesület nemcsak Kistarcsán, ha-
nem más városban is sikeres. A 24 
éve fennálló Tatai Prímavera Tánc-
iskola is az egyesülethez tartozik és 
művészeti vezetőjük szintén Villám 
Veronika. A kistarcsai és a tatai test-
vériskola növendékei együtt állhat-

tak dobogóra a Zágrábi 
Világbajnokságon.
 A Magyar Látvány-
tánc Sportszövetség 
tavaszi elődöntőjén a 
2018–2019 tanévben 
a felsős korosztályban 
nemcsak a két sikeres 
nemzetközi versenyző, 
hanem Bagaméri Dor-
ka és Bagaméri Pan-
na, Majoros Dorina is 
csatlakozott az arany 
és ezüstérmesek közé, 
az alsósok közül Szi-
geti Zsófia először in-
dult el országos tánc-

versenyen, szólóban ezüst, duóban 
pedig aranyérmet és egy különdí-
jat is szereztek  Majoros Dorinával. 
Sidó Tamara testvérével, Ádámmal 
Kistarcsán már több rendezvényen 
is szerepelt. Ádámot zenész édes-
apja készítette fel, gitárjátékát Ta-
mara művészi tánca tette teljessé.  
A produkció aranyérmet és külön-
díjat is érdemelt, s mellé több orszá-
gos fesztiválra is meghívást kaptak. 
A  nyolcadikos és gimnazista tánco-
sok  két arany és egy 4. hellyel  büsz-
kélkedhettek az MLTSZ elődöntőjén. 
Közülük Migály Mercédesz tehetsé-
ge emelkedett ki a legjobban. Mer-
cédesz 11 éve a Harmónia táncklub 
növendéke és a Dózsa György Tánc-
művészeti Szakgimnázium felvéte-
lijén a legelsőként került be tánc-
művész képesítést adó intézménybe. 
 Bár a versenyszezon középén já-
runk már most elmondható, hogy 
nagyon sikeres évet fog zárni a Har-
mónia Táncklub, nemcsak az ered-
mények mutatják ezt, hanem az is, 
hogy hónapról hónapra egyre több 
táncos dönt úgy, hogy a táncot nem-
csak szabadidős tevékenységnek, 
hanem versenysportnak is választ-
ja. Mivel nagyon sok a tehetséges, a 
tánc több területére is alkalmas gye-
rek Kistarcsán, reméljük, hogy a he-
lyi gyerekek még sok éven keresztül 
képviselik városunkat. Az egyesület 

célja továbbra is az hogy az óvodás 
korosztályt is az  egészséges életmód 
– értékrend szellemében tanítsák, ne-
veljék,  hogy később  a művészetekre  
nyitott felnőtté váljanak, sportoljanak 
és ezt adják tovább majd családjaik-
nak is . A Villámtánc Egyesület min-
den olyan  helyi rendezvényen részt 
vesz, ahol a színpadon szereplési le-
hetőséget kap.  2019 évet a Kistarcsai 
Kiscsillagok tehetségkutató műso-
rán való részvétellel kezdtük, majd 
folytatódott a fellépés sorozat az is-
kola jótékonysági báljával és a csa-
ládi napon való részvétellel. Tervek 
között szerepelt az Alapszolgáltatá-
si Központ tehetségkutató műsora, 
de sajnos ez a rendezvény elmaradt.  
A Kistarcsai Sportnapon idén is a tri-
atlonosok mellett a legtöbb futót in-
dította és a legfiatalabb „versenyző” 
is a Harmónia táncklub színeiben 
indult, természetesen a színpadon 
is szerepeltek a táncosok. A Kistar-
csai Napokon, mint 16 éven keresz-

tül minden évben, idén is szerepelt 
szinte minden növendékével. Az is-
kolai évadot a június 2-án  a Kistar-
csai Sportcsarnokban rendezendő  
18. éves gálaműsorral zárják, amely-
re hagyományosan, elsősorban he-
lyi művészeti csoportot, illetve elő-
adóművészt hívnak vendégként. Az 
év második felében pedig több he-
lyi és országos rendezvényen vesz-
nek részt. 
 A fellépéseken természetesen nem-
csak a díjazottakat és a versenyzőket 
láthatja a közönség, hanem azokat 
is, akik még kicsik vagy kedvtelés-
ből, hobbyból táncolnak, és szeret-
nék megmutatni magukat nemcsak 
szüleiknek, hanem a nagyközönség-
nek is. A Villámtánc K.S.E.  nagyon 
fontosnak tartja, hogy ezt a lehető-
séget továbbra is biztosítani tudja  a 
tagjainak, hiszen a színpadon való 
megmutatkozás kitartást, bátorsá-
got, önbizalmat ad a gyerekeknek.  
A tánctanulás mozgás és tanulás-
fejlesztő hatása és a csoportos 
munkában való részvétel nemcsak 
táncparketten, hanem az iskolai tel-
jesítményekben és az élet számos te-
rületén is megmutatkozik. Már az év 
végén várják mindazokat, akik sze-
retnének csatlakozni a Villámtánc 
Egyesület művészeti csoportjaihoz, 
hiszen a következő évadra a felké-
szülés a már említett táborainkban 
elkezdődik!   Villám Vera

A Magyar Látványtánc Sport-
szövetség tavaszi elődöntőjén 

HITÉLET

E mberi szempontból a mennybemenetel Jé-
zust elérhetetlenné teszi. Aki mégis kap-
csolatban marad vele, az már túllépett azon, 

amit emberinek mondunk. A titok azonban pon-
tosan az, hogy csak az tudhatja, ki az ember, aki 
már túl van az emberi lehetőségek korlátain. Akik 
megkapták a hit ajándékát, azok túlléptek emberi 
határaikon, hiszen nem a józan eszükkel látták be 
és fogadták el azt, hogy aki a kereszten meghalt, 
akinek átszúrták az oldalát, harmadnapra föltá-
madt és él. Örökké él. A hit Isten ajándéka, ami 
túllendít minket korlátainkon, mivel a minden ér-

telmet meghaladó sze-
retet életté lett bennünk.
 A megtört és föl-
emelt szívű ember a 
szentmisében megdi-
csőíti a Fiúban az Atyát. 
De hogyan lehet, és ho-
gyan értsük azt, hogy 
általunk dicsőül meg, 
és általunk dicsőíti 
meg az Atyát az, aki 
minden dicsőség Ura? 
(1Kor 2,8)
 Jézus fölemel minket 
önmagához, és bevon 

minket saját életébe, nekünk pedig „helyet” kell 
készítenünk az ő számára, hogy végre befogad-
ja őt a világ. Úgy kell élnünk, hogy általunk lás-
sa meg a világ, hogy nincs más út, és nincs más 
lehetőség az ember életének beteljesítésére, mint 
az, amit Krisztus mutatott. Nekünk kell őt – akit 
kivetettek az emberek – újra és újra az emberek 
elé vinni, hogy megint gondolják végig, mit tet-
tek, mit tettünk.
 Jézus a világosság, de már csak rajtunk keresz-
tül világosíthatja meg az emberek életét. Mi let-
tünk az élet kovásza és sója. Ahhoz, hogy a kül-

detésünket beteljesítsük – világossággá, kovásszá 
és sóvá lehessünk –, Krisztusban és Krisztusból 
kell élnünk, mert csak őáltala és őbenne dicsőít-
hetjük meg az Atyát. Ezért ajándékozta nekünk 
a szentségeket, amelyekben az ő életének titka-
it ragadhatjuk meg, és válthatjuk életté. A szent-
ségek ugyanis éppen azt célozzák, hogy belőlük 
élve szentekké legyünk, és így meggyőzzük a vi-
lágot arról, hogy Isten szeretete tart fönn mindent. 
A szentek, akik a szentségek által Jézusból éltek, 
elfogadtatták és érvényre juttatták azt, amit Jé-
zus általuk akart végbe vinni. Bennük lett a hír 
– az evangélium – igazzá és igazsággá: Krisztus 
él, szeret és megbocsát.
 A mennybemenetel titka az Istennel való kap-
csolatteremtés olyan új formáit rejti magában, ame-
lyekről eddig azt gondoltuk, hogy nem vihetnek 
minket közelebb Istenhez. Különösen gondolunk 
itt a szenvedésre, melyben Isten büntetését véltük 
fölfedezni.
 A Krisztus szeretetében vállalt szenvedés va-
lójában nem cselekedet, hanem kommunikáció. A 
szenvedés Isten és az ember párbeszéde a szere-
tetről, ahol az ember folyton kérdez, és keresi a 
miérteket, míg Isten erőt, hitet ad ahhoz, hogy fe-
leletek nélkül is – vagyis a fájdalommal teli csönd-
ben, némaságban, egyedüllétben – legyen ereje 
a szenvedőnek arra, hogy mindezek ellenére ne 
fordítsa el tekintetét tőle, hogy ne váljék megke-
seredetté és reménytelenné.
 A mennybemenetel Isten akaratának végső cél-
ja, lényegében az ember szeretetének beteljesedé-
se. Aki hisz ebben a szeretetben, és tesz ezért a 
szeretetért, az úgy tart kapcsolatot Istennel, hogy 
egyszersmind önmagát – egész életét – Isten aka-
ratának tekinti, akiben Isten megdicsőítheti ön-
magát. Görbe József plébános

A Bibliában az Apostolok cselekedeteiről 
írott könyv 2. részében így olvashatjuk 
ezt: „Amikor pedig eljött a pünkösd nap-

ja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a he-
lyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló 
zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész 
házat, ahol ültek. majd valami lángnyelvek je-
lentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és le-
szálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek 
Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek 
beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy 
szóljanak” (1-4. vers).

Evangélizációnk áldozó- 
csütörtök hetében
Az evangélium görög szó, a Jézusról szóló jó hírt 
jelenti. Az evangélizáció pedig azt az istentisz-
teletet, amelyen a bátorító, elgondolkoztató, re-

ménységet ébresztő jó hír hangzik el olyan for-
mában, hogy mindenki megértse: az is, aki talán 
még soha sem járt református templomban. 
16. alkalommal tartjuk meg evangélizációnkat ál-
dozócsütörtök hetében. 

AZ EVANGÉLIZÁCIÓ MEGSZERVE- 
ZÉSE KÖZÖS FELADATUNK!

Háromféle segítséget  
kérünk Testvéreinktől 
Imádkozzunk érte! Segítsünk a hívogatásban, pla-
kátok szórólapok elhelyezésében! Segítsünk a tá-
volban lakók és idősek szállításában!

Konfirmációi fogadalom megújítása
A konfirmációi istentiszteleten (június 2-án) le-
hetőséget teremtünk arra, hogy fogadalomtételü-

MENNYBEMENETEL

Mit ünnepelünk 
PÜNKÖSDKOR?

Jézus célja, hogy üdvözítsen bennünket, és ennek záloga a 
mennybemenetel. Ettől kezdve a Krisztussal való „érintkezés” már egyet jelent az üd-
vösségünkkel való kapcsolatteremtéssel. A mennybemenetel titka tehát elszakíthatat-
lan ettől az új, és minden tekintetében isteni – transzcendens – kapcsolatteremtéstől.

Jézus a feltámadása utáni 50. a napon (ami egy ószö-
vetségi aratási ünnep volt) teljesítette be korábbi ígéretét és elküldte a Szentlel-
ket, aki a Szentháromság 3. személye és együtt imádandó az Atyával és a Fiúval.

KATOLIKUS EGYHÁZ

ket megújítsák, akik 10,20, 25, 30 stb. esztendő-
vel ezelőtt konfirmáltak akár itt Kistarcsán, akár 
hajdani lakóhelyükön.

Honlapunkról
Gyülekezetünk honlapja megtalálható az interne-
ten a www.kistarcsaireformatus.hu címen. 
 De elegendő az is, ha valaki a keresőbe a „Kis-
tarcsai Református Egyházközség” nevet gépeli 
be, mert ennek az alapján is megtalálhatóak va-
gyunk. Riskó János

REFORMÁTUS EGYHÁZ
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Hirdetés

A Hapkido sportág hazai meg-
ismertetésében, népszerűsí-
tésében és nem utolsó sorban 

további nemzetközi sikereiben mér-
földkőnek számít, hogy megalakult 
a Tradicionális Hapkido Szövetség.
 A Taekwondo-hoz igen közel álló 
sport egyre népszerűbb Magyaror-
szágon is. A koreai szóösszetétel ma-
gyarra fordítása pontosan fedi, mit 
is jelent a testet és szellemet együtt 
fejlesztő sportág: Hap: irányítás, Ki: 
a bennünk lakozó belső erő, Do: út, 
vagyis Hapkido: az irányított erő mű-
vészete.
 Ennek szellemében rendezték meg 
május 11-én Hódmezővásárhelyen 
a Tradicionális Hapkido Szövetség 
Nyílt Korea Hapkido Magyar Baj-
nokságát.

 A Hwarang-Do Sportegyesü-
let lebonyolításában öt egyesület 
– a Hwarang-Do S.E., a Kistarcsai 
Sen tinel S.E., a Harmónia Budo S.E., 
Cell Chigi S.E. és a Koreai Tradicio-
nális Harcművészetek S.E. sportolói 
léptek a szőnyegre. A versenyt szemi-
nárium előzte meg, melyet az auszt-
riai Gerhard Agrinz 10. danos mes-
ter – a verseny díszvendége – vezetett.  
 A Sentinel S.E. csapata 6 fővel 
indult el a versenyen, ahol 7 arany, 
3 ezüst és 1 bronzéremmel 3. lett a 
csapatkupa versenyén.
 A csapat a nagyon jó bázistechni-
kai alapoknak köszönhetően a rúgás-
technikai számban, minden kategóri-
ában az első helyen végzett, emellett 
önvédelmi és eséstechnika kategóri-
ában is aranyérmet szereztek.
 Gratulálunk minden résztvevőnek 
és Hegyes Imre Mesternek a Kistar-
csai Sentinel S.E. vezető edzőjének.

Az irányított  
erő művészete
HAPKIDO
Szép sikereket értek el a 
Sentinel S.E. tanítványai

 
Hapkido és Taekwondo 
edzéseket ingyenesen ki le-
het próbálni a Simándy Álta-
lános Iskola tornatermében!

Hapkido edzések: csütörtö-
kön:19.00-20.00, szombaton: 
9.45-11.00 gyerek-felnőtt

Taekwondo edzések: hétfőn 
és szerdán 18.20-19.20 gyerek, 
19.20-20.30 felnőtt

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

SPORT

Nyitva tartás: H-Cs: 8-23, P-Sz: 8-24, V: 6-11

ÍZELÍTŐ KÍNÁLATUNKBÓL:
 Kistarcsai-Hamburgeres

Kövessen minket a facebookon aktuális akcióinkért!

Kistarcsai 
HAMBURGERES

TÖBB MINT 20 ÉVES TAPASZTALATTAL  
A KISTARCSAI HÉV ÁLLOMÁSON.

GYROS 
PITA

GYROS 
TÁL

CSIRKE-
TÁL

HOT-DOG

CSIRKE-
SZÁRNYAS 
TÁL

KENTUCKY
CSIRKÉS 
TORTILLA

HAMBUR- 
GEREK,
többféle

MELEG- 
SZENDVICS
többféle

750 Ft

750 Ft

440 Ft 510 Ft

1430 Ft

1430 Ft

1260 Ft540-890 Ft

ÜDÍTŐK ÉS SZESZESITALOK NAGY VÁLASZTÉKA

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!

III. Kistarcsai 
SPORT- ÉS  
CSALÁDI NAP
A Kistarcsai VMSK Kft. szervezésé-
ben 2019. május 4-én harmadik alka-
lommal rendezték meg a Sportnapot, 
ami az idei évtől hagyományteremtő cél-
lal, családi programokkal is kiegészült.

K ora reggel szűnni nem akaró 
eső fogadta az Ifjúság térre 
kilátogató futókat és túrázó-

kat, akiket a májusi eső sem riasztott 
el, hogy megmérettessék magukat a 
különböző távokon. Szemán Gergely 
képviselő úr, a rendezvény ötletgaz-
dája nyitotta meg a III. Kistarcsai 
Sport- és Családi napot, majd Ka-
tus Attila többszörös világ- és Eu-
rópa-bajnok sportolót tartott beme-
legítést a futóverseny előtt. A rossz 
idő ellenére 115-en álltak rajthoz. A 
versenyt 400 méteres és 3 km-es tá-
von hirdették meg. A legfiatalabb ver-
senyző 4 éves volt, míg a legidősebb 
65 év feletti. Két babakocsival indu-
ló anyuka is teljesítette a 3 km-es tá-
vot. Az indulók között ott volt Staicu 
Simona, a Simándy József Általános 
Iskola testnevelő tanára, maratonista 
olimpikon is, aki természetesen 
megnyerte a nők 3 km-es versenyét.  
A férfiaknál a Kistarcsai Vízisport és 
Rekreációs Club versenyzői taroltak, 
első helyen Józsa Botond végzett. A 
futóversenyen a legtöbb futót indító 
egyesület a KVSRC volt 45 fővel, így 
ők kapták a Csömöri Decathlon Áru-
ház 50.000 Ft-os vásárlási utalványát, 
melyet Kistarcsa Város Önkormány-
zata különdíjként ajánlott fel. A Vil-
lámtánc Egyesület is szép számmal 
képviseltette magát, 38 fővel vettek 
részt a futóversenyen. Minden cél-
ba érkező versenyző a frissítő mel-
lett emlékérmet is kapott a táv telje-
sítéséért. A futóversenyt a rendőrök 

és a polgárőrök mellett a közterület-
felügyelők, a Kistarcsai KÖFE Kft. 
és a Kistarcsai VMSK Kft. munka-
társai biztosították.
 A Sport- és Családi napon idén is 
megszervezték a Deák Zoltán Em-
léktúrát – ez már a 9. Kistarcsai Tel-
jesítménytúra volt. Négy távon (6 km, 
14 km, 20 km, 28 km) lehetett nevez-
ni. A szitáló eső és a sáros terep el-
lenére közel 150-en indultak reggel 
7 órától a Városi Uszoda udvaráról. 
A célban az elfáradt túrázók emlék-
lapot és kitűzőt kaptak, valamint a 
szervezők zsíros kenyérrel és frissí-
tővel készültek.
 A rossz időjárási viszonyokra te-
kintettel a rendezők úgy döntöttek, 
hogy a futáson és a túrán kívül min-
den egyéb programot a Városi Sport-
központban tartanak meg. A színpa-
di programok Bíró Kriszta interaktív 
gyermekműsorával kezdődtek, mi-
közben az egyesületek különböző 
sportbemutatókat tartottak, illetve 
rekreációs játékokat (gumiköteles 
trambulin, buborékfoci, népi játé-
kok, légvár) próbálhattak ki az ér-
deklődők. Látványos Taekwondo és 
Hapkido bemutatót tartott Hegyes 
Imre mester és csapata. Az AQUILA 
Dance Sportegyesület kötélhajtást 
és akrobatikus Rock and Roll páros 
és csapat táncokat mutatott be. Ezt 
követően a Zumbáé volt a főszerep.  
A vidám és energikus bemutatóhoz 
többen csatlakoztak. Ezután Fera-
Both Csilla vezetésével Gymstick be-

mutatón lehetett részt venni. A Vil-
lámtánc Kulturális Művészeti Sport 
és Tánc Egyesület növendékei szín-
vonalas produkciókkal örvendeztet-
ték meg a közönséget, a Blero System 
Tánciskola három korcsoportja mutat-
kozott be. A színes műsort és sport-
bemutatókat egy órakor Szabó Csil-
la koncertje zárta. 
 A szabadtéri rendezvények közül a 
röplabdabajnokság elmaradt, de a fo-
cibajnokságot megtartották a Városi 

Sportközpont műfüves pályáján. Hat 
csapat jelentkezett, első helyen a Flór 
Ferenc Kórház csapata végzett, a má-
sodik helyet a Gödöllői Tűzoltók sze-
rezték meg, míg a bronzérmet a Big 
Bulls FC. csapata kapta. A sportnap 
támogatói voltak: Kistarcsa Város 
Önkormányzata, a Decathlon Csö-
möri Áruháza, Juka Bt., Lavet Kft., 
Nova Bau Hungary Kft., Miraber 
Bt.,KÖFE Kft., SICULUS Bútoráru-
ház, KVSC, Fincsi Lángos. Polgár

Zumba Jucus fitness bemutatójaA labdarúgó tornát a Flór Ferenc Kórház csapata nyerteKözös fotó Gerhard Agrinz 10. danos mesterrel

A Hapkido Magyar Bajnokságon érmet szerző versenyzőink

AQUILA Dance Sportegyesület táncosai

A futókat Szemán Gergely főszervező vezette fel

Önvédelem Hapkidos módon
A nők futóversenyét Staicu 
Simona olimpikon nyerte
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A KISTARCSAI Városi Uszodában minden év-
ben nagy népszerűségnek örvend a Nyuszi Kupa 
úszóverseny, melyre idén is hat korosztály nevez-
hetett 6 éves kortól 11 éves korig. Kistarcsa Vá-
ros Önkormányzatának megbízásából a Kistar-
csai VMSK Kft. által szervezett rendezvényen 
közel 250 gyermek mérhette össze tudását há-
rom féle úszásnemben: gyorsúszásban, hátúszás-
ban és mellúszásban. A legkisebbek a 25 méteres 
egyéni futamok után szüleikkel váltóversenyen 
is indulhattak, melyre a helyszínen lehetett je-
lentkezni. A tíz és tizenegy évesek 50 méteres 
távon versenyeztek, negyedik számként pedig 
100 m-es vegyesúszásban is indulhattak. A 2008 

és 2011 között született fiúk és lányok versenye 
végül egy 4 fős gyorsváltóval zárult.
 A délelőtt kilenc órakor kezdődő program-
ra elsősorban a környék egyesületei, óvodái 
és iskolái neveztek. A házigazda Kistarcsán 
kívül Budapest III., Budapest XI., Buda-
pest XV., Budapest XVI., Budapest XVIII., 
Kőbánya, Csepel, Budafok-Tétény, Gödöl-
lő, Kerepes, Nagytarcsa, Veresegyház, Csö-
mör, Fót, Ráckeve, Szentendre, Szigetszent-
miklós településekről is érkeztek versenyzők.  
A tavalyi évben felújított uszoda medenceterében 
a hozzátartozók és a felkészítő edzők nagy lel-
kesedéssel biztatták a gyerekeket, tanítványokat.

SPORTSPORT

XXVII.  
NYUSZI KUPA

 
25 m fiú gyors (2011) 1. Maczó Barnabás 
VUK 18,15 2. Tóth Kornél KVSRC 18,60
25 m leány gyors (2010) 
3. Mészáros Boglárka KVSRC 19,22
25 m leány gyors (2012) 1. Tóth Kinga, 
Kistarcsai Fókák 23,00
25m leány gyors (2013) 1. Tóth Lora 
KVSRC 28,62
25 m fiú hát (2011) 1. Tóth Kornél KVSRC 22,31
50 m fiú hát (2008) 3. Jakab Zsombor 
KVSRC 40,56
25 m leány hát (2012) 2. Tóth Sára Kata 26,87
25 fiú mell (2011) 3. Tóth Kornél KVSRC 26,40
25 m mell leány (2012) 2. Tóth Kinga 39,41
100 m vegyes (2008) 3. Jakab Zsombor 89,29

A XXVII. Nyuszi Kupán  
több kiemelkedő kistarcsai 
eredmény is született:

A versenyszámok első három helyezettjei érmet 
és sportszereket kaptak ajándékba a Decathlon jó-
voltából, a váltóverseny dobogós helyezettjei pe-
dig csapatonként egy tortát az Illés Cukrászda fel-
ajánlásával. A Nyuszi Kupát a legtöbb versenyzőt 
felvonultató Veresegyház csapata nyerte. Az érme-
ket a főszervező Szemán Gergely képviselő úr, az 
uszoda vezetője és Csampa Zsolt képviselő úr, a 
Humánpolitikai Bizottság elnöke adta át.
 A támogatók jóvoltából minden résztvevő Nyu-
szi Kupás pólót és nyuszi csomagot kapott aján-
dékba.
 A sportesemény további támogatói voltak: JUKA 
Járműjavító Bt., Nova Bau Hungary Kft., Miraber 
Bt. és a LAVET Kft. P.Gy.

Minden induló pólót 
és nyuszi csomagot kapott

4x50 m-es gyorsváltó

Szemán Gergely gratulál a győztesnek

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

 

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.
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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

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!

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

TOVÁBBI AJÁNLATUNK:
Házi zsír – 450 Ft/kg
nyári turista szalámi – 1790 Ft/kg

JÚNIUSI AKCIÓINK!

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

Az ÁnAndA Stúdió szervezésében 
péntekenként délután 1415-1545 óráig  

HATHA jógaóráimon várom kedves vendégeimet.

Helyszín: KiStArcSAi ÉlmÉny Központ
2143 Kistarcsa, Szabadság út 52. (a régi rendőrőrs épülete)

Kedden és pénteken este 1900-2030-ig  
a VÁroSi SportKözpontbAn

2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.
várom HATHA jógaóráimon az érdeklődőket.

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

szerint.

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

Nagy szeretettel  
és magyaros ízekkel  

várjuk önöket  
Kistarcsán a Szekeres 

 piacon megújult, 
vidám, családias  
személyzettel :)

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

NAPI MENÜ 990 Ft-tól 

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.

…nem is gondolnánk, hogy a hétköznapjainkat megkeserítő rossz  
szokásaink és testi fájdalmaink mögött egy, a múltban gyökerező 

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

akkor a jelenlegi probléma is tovaszáll.

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

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

LELKI UTAZÁSOK

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

k i n e z i o l ó g u s

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!

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

JÚNIUS HAVI AKCIÓS TERMÉKEINK:
ALUMÍNIUM 

TELESZKÓPOS TÁ-
MASZTÓ LÉTRA

9 fokos 2,6 m
BEVEZETŐ ÁRON!!

bruttó: 22 990 Ft

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

BÁRMILYEN CSAVAR  
               VÁSÁRLÁSA ESETÉN10 % KEDVEZMÉNY 
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Telefon: +36-28/470-308
Web: www.illescukraszda.hu

Nyitvatartás
Hétfő–Szombat: 8-20-ig. 

Vasárnap: 8:30-20-ig

Kistarcsa, Thököly út 5.

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.

• Zsalukövek
• Falazóelemek

• Habarcsok, vakolatok
• Cserepek

• Kéményrendszerek
• Térburkolatok

• Szigetelőanyagok
• Minden, ami  

építőanyag

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

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

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

Keressen minket  
a Facebookon is!

Már bankkártyával  
is fizethet nálunk!

Hagyja magát inspirálni az általunk forgalmazott 

kertépítő termékei által.
KEDVEZŐ ÁRON VARÁZSOLHATJA UDVARÁT ÉDENKERTTÉ!

A                                TAGJA. 

ITT A TAVASZ!

RH dental
Minőségi fogászati szolgáltatások

R.H.Dental
Fogorvosi rendelők  
és fogtechnikai laboratórium

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

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

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

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

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

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

www.rhdental.hu • www.szajapolas.com

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

• Versenyképes juttatási csomag
• Bejelentett, 8 órás munkaviszony
• Bejárási támogatás
•  Folyamatosan bővülő, stabil cég
•  Kiemelkedő munkavégzési körülmények
• Éves bónusz, cafeteria

A-Plast Kft. közel 20 éve működő, dinamikusan 
fejlődő műanyagipari vállalat csapatába keres 
munkatársakat az alábbi munkakörökbe:

MŰSZAKI ASSZISZTENS
MŰSZAKI ÉRTÉKESÍTŐ / ÁRAZÓ

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELLENŐR (MEO)
TECHNOLÓGUS

RAKTÁROS
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MUNKATÁRS

AMIT KÍNÁLUNK: 

Munkavégzés helye: 2142 Nagytarcsa, Naplás út 10. 
JELENTKEZÉS AZ ÁLLÁSRA: 

Szakmai önéletrajz küldése, bérigény megjelölésével 
 a hr@aplast.hu e-mail címre
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KISTARCSA VÁROS KÖZÉLETI TÁJÉKOZTATÓ LAPJA
Megjelenik a hónap utolsó hetében. 
Kiadó: Po-Ker Bt., 1173 Budapest, Székicsér u. 15.
Felelős szerkesztő: Polgár Gyula, gyulapolgar56@gmail.com), 
+36-20/966-1190 
Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Juhász András.
Nyomda: Pauker-Holding Kft. 1047 Budapest, Baross u. 11-15.
Felelős vezető: Varga Szilárd
Megjelenik 5300 példányban.
ISSN 1788-7291
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat a tartalom 
lényegi megváltoztatása nélkül, szerkesztett formában közölje. A lap-
ban megjelent cikkeket a Kiadó írásbeli engedélye nélkül másolni, a la-
pot utánnyomni, sokszorosítani tilos. A lapban megjelenő hirdetések tar-
talmáért a Kiadó nem vállal felelősséget.

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

RuhaSzaki
Minden aMi varrásvarrónő

Kistarcsa, Eperjesi út 7.
H-K: zárva, Sze-Cs: 1300–1700, P: 1300–1900, Szo-V: zárva  

Telefon: 06-20/342-1101

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FONTOS INFORMÁCIÓK
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

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

Dr. Horváth Bánk
Dr. Berényi Evelin

Dr. Szabó Lola
Dr. Henter Áron

Dr. Horváth Rudolf

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

+36-30/44-999-18, +36-28/490-369, +36-30/22-177-23

Tarcsa-Vet
Állatorvosi rendelő • Állatpatika
2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 71. 
(Petőfi utcáról nyílik)
Hétköznap: 1300-1900

+36-30/43-999-75, +36-28/533-727, +36-30/22-177-23

Kerepes

nagytarcsa

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

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

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

szervezet öngyógyító mechanizmusait. 

                  SZOLGÁLTATÁSOK:

KINEZREFEL

Bejelentkezés: 
+36-20/562-2709

Weboldal: 
kinezrefel.hu

Helyszín: 
KISTARCSA, 

FENYVESLIGET

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

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

Keress facebookon: Kinezrefel

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



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 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!

22 900 Ft-tól

KONYHATERVEZÉS!
30% kedvezmény  

vagy ajándék  
összeszerelés

A feltételekről  
érdeklődjön 

áruházunkban!

AKCIÓ, AKÁR -45%!
A hirdetés felmutatójának MINDEN TERMÉKRE kedvezményt biztosítunk!

SAMBA MATRAC

ÁGYNEMŰTARTÓS ÁGYKERET 
ÁGYRÁCCSAL

ELŐSZOBA-
SZEKRÉNY

ÁGYKERET 
ÁGYRÁCCSAL

BELLA MATRAC
TEKINTSE MEG TELJES KÍNÁLATUNKAT!

TEKINTSE MEG TELJES KÍNÁLATUNKAT!

TEKINTSE MEG TELJES KÍNÁLATUNKAT!

TEKINTSE MEG TELJES KÍNÁLATUNKAT!

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 30 500 Ft
140 x 200 cm 37 900 Ft
160 x 200 cm 37 900 Ft 90 x 200 cm 38 900 Ft

140 x 200 cm 53 000 Ft
160 x 200 cm 58 000 Ft
180 x 200 cm 62 000 Ft

asztal 39 000 Ft-tól
szék 13 900 Ft-tól

kanapé 111 500 Ft
2 db fotel 56 900 Ft/db

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 Ft26 cm vastag

-35%

-25%

-30%

-35%

-30%

23 cm vastag


