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ÖNKORMÁNYZAT HÍREK

Testületi ülésről  
JELENTJÜK

Siposné Varga Edit igazgató  
és Szigeti Róbert tűzoltó őrnagy 

ÜLÉSEZETT a Közbiz-
tonsági Munkacsoport

JUH Á SZ IS T VÁ N 
pol gármester 2021. 
szeptember 8-án ösz-
szehívta a Közbizton-
sági Munkacsoportot.  
A munkamegbeszélésen 
részt vettek a közterület-
felügyelők, a Kistarcsai 
Rendőrőrs képviselője, 
a polgárőrség és a roma nemzetiségi 
önkormányzat elnökhelyettese. 
 A megbeszélés fő témája a drog 
terjesztés és fogyasztás növekedé-
sének megakadályozása volt.
 Kiemelten foglalkoztak a romák 
lakta, úgynevezett Hollandia telepen 
kialakult helyzettel, a más települé-
sekről érkező gyanús személyek elle-
ni fellépésről. Több bejelentés érke-
zett az elmúlt hónapokban a Kerepes 
felőli területekről, valamint a Sza-
badság út mellett található Zsófia 
városrészből. 
 A roma nemzetiségi önkormány-
zat megkereste a polgármestert, hogy 
a város fogjon össze a terület nyugal-
mának és biztonságának megőrzése 
érdekében. A dolgozó, tisztességesen 
élő kistarcsai romák egyre többször 
kerülnek konfliktusba az ilyen élet-
módot folytató, legtöbb esetben más 
településről ide tévedő bűnözőkkel. 

Vécsey László, a Fidesz-
KDNP országgyűlési kép-
viselője térségi fogadóórát 
tart a Kistarcsai Polgár-
mesteri Hivatalban. 2021. 
október 6-án szerdán, 16 
órától. Előzetes időpont 
egyeztetés a +36-20-212-
9660 és vecseylaszlo@
fidesz.hu elérhetősége-
ken lehetséges.

Országgyűlési  
képviselő fogadóórája

2021. szeptember 13. és 2021. ok-
tóber 8. között Kistarcsán, a Li-
liom utca Árpád vezér és Kőrö-
si Csoma Sándor utcák közötti 
szakaszán víznyelő és szikkasz-

tó kutat építenek. A kivitelezés 
időszaka alatt időnként útlezá-
rásokra kell számítani.
 A munkák elvégzéséig szíves 
türelmüket kérjük!

IDŐSZAKOS ÚTLEZÁRÁSOK  
lesznek a Liliom utcában 

A nyári szünet után először augusztus 25-én ült össze a képvi-
selő-testület. Összesen 9 napirendet tárgyaltak. Ezen az ülé-
sen beszámolt az előző évi munkájáról a Gödöllő Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság, a képviselők felülvizsgálták a Szo-
ciálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról szóló önkormány-
zati rendeletet, módosították a településkép védelméről szó-
ló rendelet és együttműködési megállapodás megkötéséről 
határoztak az új építendő 16 tantermes iskola kapcsán.

A Csömöri utca felújítása 
miatt módosul a helyi 
AUTÓBUSZ ÚTVONALA

Az ŐSZI HACACÁRÉ  
eljutott Kistarcsára is 

KISTARCSA Város Önkormány-
zata felújítja a Csömöri utcát, ezért 
szeptember 20-tól módosított útvo-
nalon közlekedik a helyi autóbusz.  
A munkálatok előreláthatólag 2021. 
november 30-ig tartanak, addig a 
helyi autóbusz a Csömöri utca he-

MEGLEPETÉS BULI volt 2021. 
szeptember 11-én az Ifjúság téren. 
Az élő koncerten fellépett Cserpes 
Laura és a TNT együttes. Az a 
koncertsorozat jutott el Kistarcsá-
ra, amit 2021. augusztus végétől 
október végéig hirdetett meg a kor-
mány Őszi Hacacáré elnevezéssel. 
A Hacacáré elindításának egyik fő 
célja az „összetartozás közös meg-
ünneplése”, amit hosszú elzártság 
után, újra személyesen, együtt le-
het megtenni. Továbbá ez „remek 
alkalom” arra is, hogy a zenészek 
és a közönség újra egymásra talál-
hassanak. A tervek szerint a nagy-
szabású, csaknem 130 állomásos 

J uhász István polgármester napirend előtt 
bemutatta a képviselő-testületnek a kis-
tarcsai Simándy József Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola új igazgatóját, Sipos-
né Varga Editet. Az új igazgató elmondta, hogy 
a későbbiekben bemutatja az iskola fejleszté-
si koncepcióját.

Tavaly a térségben csökkent, Kistar-
csán viszont nőtt a tűzesetek száma
A jogszabályi előírásnak megfelelően Szigeti 
Róbert tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok meg-
küldte a Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokság 2020. évi beszámolóját amit a testület 
előtt kiegészített és elmondta, hogy az elmúlt 
évben halálos baleset nem történt és Gödöllő 
térségében kevesebb volt a tűzeset is, mint egy 
évvel korábban.
 A beszámoló szakmai részéből kiderült, hogy a 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 26 településre 
kiterjedő működési területén 2020-ban kevesebb 
tűzesethez riasztották a tűzoltókat, mint egy év-
vel korábban. A vizsgált időszakban a működé-
si területükön 996 esetben (egy évvel korábban 
1037) riasztották őket és 636 esetben (egy évvel 
korábban 676) kellett beavatkozniuk.
 A műszaki mentések száma az előző évhez 
képest 2 %-kal emelkedett (424, míg 2019-ben 
415). Az utóbbi növekedése a viharkárokkal 
magyarázható. A közúti balesetek száma sze-
rencsére csökkent. 
 Kistarcsára fókuszálva viszont elmondta, hogy 
éppen fordított a tendencia, ugyanis 2020-ban 38 
tűzeset történt az előző évi 22-höz képest. 
 A tűzoltóság gépjármű állománya az elmúlt 
években egy új Rába R16 gépjárműfecskendő-
vel és egy Iveco létrás különleges szerrel bő-
vült. Tavaly egy Volkswagen Amarok típusú 
erdőtüzek oltására alkalmas járművet kapott 
a tűzoltóság, amivel hatékonyabban tudnak az 
erdőterületeken a tüzek ellen védekezni. A jár-
művek mellett az állomány egyéni védőeszkö-
zei és védőfelszerelései az elmúlt években meg-
újultak. 

Háromoldalú együttműködési  
megállapodást kötöttek az építendő 
16 tantermes új iskola előkészítésére
A beruházás az előkészítés és megvalósítás sza-
kaszába érkezett, ezért szükséges egy három-
oldalú együttműködési megállapodást kötni az 
előkészítési feladatokat végző BMSK Zrt., (Be-
ruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési 
és Közbeszerzési Zrt.) az önkormányzat és az is-
kolát a későbbiekben működtető Dunakeszi Tan-
kerültei Központ között.
 A Kormány február 15-én fogadta el a kistar-
csai új 16 tantermes általános iskola megvalósít-
hatósági tanulmánytervében szereplő műszaki 
tartalmat. Az intézményt a Magyar Állam tulaj-
donában lévő 3144/36 hrsz-ú, a Raktár körútról 
nyíló 19 948 m2 területű ingatlanon valósítanák 
meg. Az intézményben a 16 tantermen kívül he-
lyet kapnak a művészeti oktatás szaktantermei, 
fejlesztő helyiségek, és egy B típusú tornaterem 
is készül.

Felülvizsgálták a Szociálpolitikai  
Kerekasztal létrehozásáról szóló  
önkormányzati rendeletet
Erre azért volt szükség, mert az eredeti rende-
let 2006-os megalkotása után több változás is 
bekövetkezett a város életében. Több új intéz-
mény is létrejött. A hatékonyabb működés ér-
dekében a Szociálpolitikai Kerekasztal mun-
kájába a jövőben be kell vonni a Kistarcsai 
Tipegő Bölcsőde és a Szent Anna Katolikus 
Óvoda vezetőjét is. 
A SZOCIÁLPOLITIKAI  
KEREKASZTAL TAGJAI: 
 1.   Kistarcsa Város polgármestere; 
  2.   Kistarcsa Város jegyzője; 
 3.   Kistarcsa Város Önkormányzat Humán-

politikai Bizottságának elnöke; 
  4.   Alapszolgáltatási Központ vezetője; 
 5.   Simándy József Általános Iskola és  

Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója 
  6.   Kistarcsai Gesztenyés Óvoda vezetője; 
  7.   Római Katolikus Egyház képviselője; 
  8.   Református Egyház képviselője;
  9.   Tipegő Bölcsőde vezetője;
  10.   Szent Anna Katolikus Óvoda vezetője.
A Szociálpolitikai Kerekasztal évente legalább 
egy ülést tart. Az ülést a polgármester hívja ösz-
sze és vezeti.

Módosították a településkép  
védelméről szóló rendeletet
Módosult a törvény, többek között változott a 
településképi véleményezési eljárás, település-
képi bejelentési eljárás és a településképi kötele-

zési eljárás tekintetében a hatáskör 
gyakorlójának személye. Korábban 
a törvény a polgármestert jelölte ki 
hatáskörgyakorlónak a fenti eljárá-
sok esetében. A mostani módosítás 
után azonban már az önkormány-
zat, azaz a képviselő-testület a ha-
táskörgyakorló, így indokolt a tele-
pülésképi rendeletben a hatáskört 
átruházni a polgármesterre. P.Gy.

Országos BURGMAN  
MOTOROS TALÁLKOZÓT  
rendeztek  Kistarcsán

BURGMAN TALÁLKOZÓT szerve-
zett 2021. szeptember 4-én a kistar-
csai BURGMANBÁZIS néven szé-
les körben ismert Burgman motor 
kereskedéssel és szervízeléssel fog-
lalkozó Chrismoto Kft. Délelőtt 10-
kor az Ifjúság téren közel 100 mo-
toros gyűlt össze, a tulajdonosok az 
ország minden részéből érkeztek, de 
voltak szlovákiából is.  Kistarcsa fő-
terére sokan kilátogattak megcsodál-
ni a SUZUKI Burgman luxus robo-

gókat. Ezeket a robogókat 1998 óta 
gyártja a SUZUKI és 23 év alatt óri-
ási tábora alakult ki a világon. Az 
egyik szervező a kistarcsai Jakab 
Krisztián elmondta, hogy a találko-
zó lényege a részvétel, az ismerke-
dés és a csapatépítés volt.
 A főszervező és vendéglátó 
BURGMANBÁZIS ebéddel kínál-
ta meg a résztvevőket, majd fél egy-
kor egy 110 km-es túrára indultak a 
motorosok a Nagytarcsa–Vácrátóta– 
Gödöllőa–Hungaroring útvonalon.  
A látványos felvonulást óriási érdeklő-
dés kísérte minden településen. 
 A város polgármestere Juhász Ist-
ván (aki hobbi motoros) is csatlakozott 
a résztvevőkhöz, és külön üdvözölte a 
kezdeményezést, mert jó dolognak tart-
ja, ha egy kistarcsai, helyi vállalkozás 
szervezésében valósul meg egy ilyen 
program. forrás: Régió Plusz Tv 

További probléma a dohány és ital-
boltok környékén tanyázó galerik 
jelenléte, ami sok esetben az előző 
problémákhoz köthető. 
 Ezért a Közbiztonsági Munkacso-
port fontosnak tartja a közterületek 
fokozott, több műszakos ellenőrzé-
sét, a rendőrség és a polgárőrség meg-
erősítését, és a közterület-felügyelet 
fejlesztését.
 Az ülés végére elfogadtak egy 
cselekvési terv koncepciót, ami-
nek egy része szervezési, egy ré-
sze anyagi kérdés, de van olyan 
része is, ahol a lakosság és vállal-
kozók segítségét kérik. A terv rész-
letes kidolgozása a következő 2-3 
hét fe ladata lesz, ami után az elő-
készített anyagot az érintettek és a 
bizottságok elé tárják. 
 A cél, hogy megállítsák a negatív 
irányú folyamatokat. Ehhez azonban 
össze kell fogni!

HATÁROZOTT FELLÉPÉST  
terveznek a drogosok ellen

rendezvénysorozat helyszínenként 
két előadóval nyújt majd koncert-
élményt, melyben 40 nagyvárosi 
esemény és nagykoncert, 216 kis-
városi esemény és koncert valamint 
100 falunap megrendezése szerepel.   
A koncertek díjtalanul látogathatók, 
és az aktuális járványügyi szabá-
lyok szerint bonyolítják le. A jelen-
leg hatályos rendelkezések szerint a 
rendezvényen való részvétel védett-
ségi igazolványhoz kötött. Kistar-
csán az Ifjúság téren a színpad kör-
nyékét zárták körbe, csak ide kellett 
az oltottsági kártya. A zöld felüle-
tet nem zárták le, onnan szabadon 
megtekinthető volt a buli. 

lyett az azzal párhuzamos Harang-
virág utcán fog közlekedni.
 A módosított útvonalat és az ideig-
lenes buszmegállók helyét jelző tér-
kép megtalálható a város honlapján:
https://kistarcsa.hu/hir/modositott_
busz_utvonal_csomori_utca
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A VÁROS ÉLETÉBŐLPROGRAMOK

Hirdetés

APRÓHIRDETÉS 
SZOLGÁLTATÁS –Dugulás elhárítás falbontás nélkül. WC-k, 
tartályok, csapok javítása, cseréje. Vízszerelés. 06-20-491-5089

A z egy órakor kezdődött zárt-
körű ünnepi rendezvényre 
csak a kitüntetetteket és hoz-

zátartozóikat, a képviselő-testületet 
és a sajtó munkatársait hívták meg. 
A Himnusz elhangzása után Juhász 
István polgármester köszöntötte a 
kitüntetésre felterjesztetteket. Saj-
nálatát fejezte ki, hogy csak korlá-
tozott számban hívhattak meg ven-
dégeket a Város napjára, ahol kérték 
a védettségi igazolványt is (a többi 
helyszínen ez nem kellett).

Az érvényben lévő jár-
ványügyi szigorítá-
sok miatt a tavalyi év-
hez hasonlóan idén is 
a polgármesteri hiva-
talban adták át a vá-
rosi kitüntetéseket.

Zárt körben adták át a  
VÁROSI KITÜNTETÉSEKET

Ebben az évben sem adták ki a „Kistarcsa díszpolgára” címet

 A kitüntetetteket köszöntő műsor-
ban Busa-Várkuti Melinda és Újvá-
ri Gergely szerepelt.
 A műsor után Juhász István pol-
gármester átadta a kitüntetéseket.  
A képviselő-testület döntése alapján 
a „Kistarcsai Gyermekekért” cí-
met a Kistarcsán folytatott áldoza-
tos munkájáért, posztumusz Tar Szi-
lárd kapta, aki magyar-történelem 
szakos tanárként tanított a Kölcsey, 
majd később Simándy József Általá-
nos Iskolában. Pedagógusi munká-
ja mellet aktív közreműködője volt 
a település életének. Emlékezetes 
lovastáborai rengeteg gyerek szí-
vében és emlékeiben megmaradtak.  
A Magyar Huszár és Katonai Ha-
gyományőrző Szövetségben ezrede-
si rangban szolgált, sajnálatos korai 
halála után posztumusz tábornok-
ká léptették elő.
 A „2020. Év Sportolója” címet 
a Kistarcsai Futsal Csapata kapta. 
A négy évvel ezelőtt alakult gárda 
az NB III-ból indulva a 2020/21-es 
bajnoki szezonban felkerült a leg-

magasabb osztályba. 
A kiemelkedő ered-
ményhez Mezőfalvi 
Loránd edzői munká-
ja is nagyban hozzájá-
rult, aki játékos-edző-
ként 4 év alatt sikerre 
vitte a KVSC futsal 
csapatát. A csapat tag-
jai: Angyal Zoltán, Ba-
rabás Ádám, Besnyő 
Dániel, Bohony Bá-
lint, Burillák Patrik, 
Dolhai Gergő, Dolhai 
Máté, Dolhai Simon, 

Kanalas László, Lász-
ló Endre Márton, Me-

zőfalvi László, Mezőfalvi Loránd, 
Méhes Pál, Néma Krisztofer, Ri-
bai Richárd.

Juhász István a futsal csapatnak 
adta át az Év Sportolója címet 

Az ünnepi műsorban Busa-Várkuti Melinda 
és Újvári Gergely szerepelt 

A „Kistarcsai Gyermekekért” cí-
met, posztumusz Tar Szilárd kapta

A „Köz Szolgálatáért” kitüntetést idén 
Horváthné Borsos Andrea vehette át

László Márton Endre kapta 
a Kistarcsa Városért kitüntetést  

 A „Köz Szolgálatáért” kitünte-
tést idén Horváthné Borsos And-
rea vehette át, aki 2006. júniusa óta 
dolgozik a Kistarcsai Polgármeste-
ri Hivatalban. Ezen idő alatt igazga-
tási ügyintézőként nagy tapasztala-
tot szerzett a köznevelési ügyek, a 
hagyatéki ügyek és egyéb szociális 
ügyek területén.
 A 2020. évi Kistarcsa Városért cí-
met a képviselő-testület döntése alap-
ján László Márton Endre kapta, aki-
nek mentőzés a hobbija, a szenvedélye, 
a hivatása, és a szívügye. 2012-ben 
egy finn érdekeltségű céggel közö-
sen létrehozta Kistarcsán a mentő-
gyárat. Amikor a pandémia máso-
dik hulláma elérte Magyarországot, 
elhatározta, hogy a saját eszközeivel 
próbál segíteni a kistarcsaiaknak. A 
Szent Márton Gyermekmentő Szol-
gálat Alapítvány mentőorvosi terep-
járójával önkéntesen járt ki a COVID 
gyanús betegekhez. Hat hónap alatt 
1200 tesztet végzett a városban. Volt 
olyan nap, amikor 12 órát volt szol-
gálatban.  

P.Gy., fotó: Hortobágyi László



6 72021. 9. szám

RENDEZVÉNY

XVII. GÖRHÖNYFESZTIVÁL
Sokáig bizonytalan volt a rendezvény megszervezése, de mivel 
a COVID vírus miatt nem vezettek be újabb korlátozásokat, ezért 
szeptember 18-án, szombaton a Csigaház előtti téren a Kultu-
rális Hét részeként az utolsó pillanatban meghirdették a XVII. 
Görhönyfesztivált és a Tulipán Országos Szlovák Folklórtalálkozót. 

xxx

A résztvevők az ország különböző területe-
in található szlovákok lakta települések-
ről érkeztek. Délelőtt 10-től 

délután 2-ig 18 műsorszámot látha-
tott a közönség úgy, hogy többen 
előző nap még lemondták a szerep-
lést. Az idősebb korosztályt képvi-
selő csoportok közül többen a vírus-
tól való félelmük miatt nem vállalták 
a szereplést. 
 Viszont a következő fellépőknek 
tapsolhatott Kistarcsán a közönség: 
Pannónia Néptáncegyüttes Hagyo-

mányőrző csoport, a Berkenye csoport, a Felnőtt 
csoport, a Lipa Szlovák Folklóregyüttes, a Trnka-
Kökény Piliscsévi Néptánc Csoport, a Kerepe-
si Hagyományőrző Pávakör, a Rákoskeresztúri 
Szlovák Táncegyüttes, a Nagytarcsai „Vencsók” 
Asszonykórus, a Hutter Anett és Pintér András 
kistarcsai páros, Nagy Nina énekes és Jakab Anna, 
Juhász Benedek kistarcsai páros. A színvonalat 
emelte, hogy Samu Zoltán és zenekara élő zené-
vel kísérte a táncosokat. A különböző tájegysé-
gekről érkező énekesek, táncosok, zenészek 3-20 
perces színpadi műsorban adtak ízelítőt hagyo-
mányaikból.    
 A görhöny sütését már délelőtt 10 órakor el-
kezdte a kilenc benevezett csapat. Délelőtt 10 óra-
kor Szabóné Tóth Katalin a Kistarcsai Szlovák 

Önkormányzat elnöke, a Tulipán Szlovák Folk-
lórtalálkozó szervezője és Polgár Gyula műsor-
vezető színpadra kérte Hollerné Racskó Erzsébe-
tet az Országos Szlovák Önkormányzat elnökét 
és Csampa Zsoltot a Humánpolitikai Bizottság 
elnökét, hogy nyissák meg a rendezvényt. Ezt 
követően a kilenc csapat vezetőit is felhívták a 
színpadra, ahol egy pálinkás köszöntőt követő-
en eldördült a képzeletbeli startpisztoly és meg-
kezdődött a téren a verseny, a színpadon pedig a 
folklórtalálkozó.
 A görhönyfesztiválra ellátogatott Vécsey Lász-
ló országgyűlési képviselő is, aki külön köszön-
tötte a csapatokat, valamint a színpadon szerep-
lő énekeseket és táncosokat. Közben a Csigaház 
előtti téren berendezkedtek a vásárosok – volt né-
pi-és iparművészeti vásár, népi játszóház, a KIKE 
szervezésében kézműves foglalkozás, ügyességi és 
szellemi játék. A pityókajegyeket most a csapatok 
árulták, ami szépen fogyott. A zsűribe meghívták 
Csampa Zsolt képviselőt, akit megválasztottak a 
zsűri elnökének, tagoknak pedig Lukács-Kéméndi 
Ágnest a Szent Anna Katolikus Óvoda vezetőjét 
és Kohajda Péter vállalkozót, a Lovas Deresudvar 
tulajdonosát. A csapatok egy órakor már a zsűri 
asztalánál sorakoztak a szebbnél-szebb tálakkal. 

Délután három órakor már kihirdet-
ték a győzteseket is. Három kategó-
riában értékelték a csapatokat és volt 
egy összesített verseny is. 
 A Vendéglátás és Tálalás ka-
tegóriában a győzelmet a Tipegő 
Bölcsőde szerezte meg, 2. helyen a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat, 
a 3. helyen a KIKE végzett. 
 A Hagyomány és tradíció kate-
góriában a Fenyvesliget Egyesület 

diadalmaskodott, megelőzve a Simándy iskola 
csapatát, 3. helyre a Kistarcsai Triatlonosokat 
szavazta meg a zsűri. 
 Különleges ízvilág kategóriában a Szlo-
vák Nemzetiségi Önkormányzat győzött, 2. he-
lyen a Villámtánc SE 3. helyen pedig a Pityó-
kások végeztek.  
 Az összetett versenyt a Tipegő Bölcsőde nyerte, 
második lett a Szlovák Nemzetiségi Önkormány-

zat, a dobogó harmadik fokára pedig a Simándy 
iskola csapata álhatott fel. Külön dicséret ille-
ti a kilenc csapatot, akik reggeltől késő délutá-
nig pucoltak, reszeltek és sütöttek. Kijár a dicsé-
ret a rendező önkormányzatnak és a lebonyolító 
VMSK-nak is.
 Az eredményhirdetés után a Fabula Bábszín-
ház – Vitéz János című bábjátékával szórakoztat-
ta a gyerekeket. Mivel nem zenés táncos rendez-

vénynek hirdette meg 
a szervező Kistarcsai 
VMSK Kft. a progra-
mot, így sztárfellépőt 
sem hoztak Kistarcsá-
ra és a szokásos utca-
bál is elmaradt. Aki el-
jött erre a programra 
az biztosan nem csa-
lódott. Az időjárás is 
nagyon kedvező volt, 
nem esett az eső, nem 
sütött forrón a nap, 
vagyis ideális volt. A 
görhönysütő csapatok 

este hatig kínálták portékáikat. 
 A fesztivál támogatói voltak: Kistarcsai VMSK, 
a Nemzeti Kulturális Alap, a KÖFE Kft., a Kis-
tarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, a 
LAVET Kft., az Országos Szlovák Önkormány-
zat, a Kistarcsai Ingatlan Központ, a Nova Bau 
Hungary Kft., Magyarországi Szlovákok Szövet-
sége Közalapítvány, és Kistarcsa Város Önkor-
mányzata.   Polgár

Nagytarcsai Vencsok Dalkör Berkenye csoport Moldvai tánca

Hutter Anett és Pintér András

A fesztivál résztvevőit Hollerné Racskó 
Erzsébet a Szlovák Országos Önkormányzat 
elnöke köszöntötte 

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat  
az összetett verseny 2. helyét érdemelte ki Az összetett verseny 3. helyén a Simándy iskola végzett

Az összetett versenyt  a Tipegő Bölcsőde nyerte A Hagyomány és Tradíció kategóriában a Fenyvesliget Egyesület győzött

A népi játszóház  a Szent Imre szobor mögött várta a gyerekeket Kóstol a zsűri

A Folklórtalálkozót a Pannónia Hagyományőrző 
csoportja nyitotta meg Trnka-Kökény Piliscsévi Néptánc Csoport 

Szilágyi Zsolt és Szilágyi Kata a 
Lipa Szlovák Folklóregyüttesből 

Samu Zoltán és zenekara Juhász Benedek és Jakab Anna a Pannóniából

Csampa Zsolt pálinkával  
kínálta a csapatok vezetőit
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KIKE Kulturális  
Hét 2021
A koronavírus okozta járvány miatt tavaly csak 
szerényebb körülmények közt szervezhettük meg 
a 2002 óta évenként lebonyolításra kerülő kul-
turális programsorozatot. Tavaly a kezdést je-
lentő katolikus templomi koncertet nem tarthat-
tuk meg, a református templomit pedig a parókia 
felújítása miatt is át kellett tennünk a Csigaház-
ba. Akkor a Görhönyfesztivál viszont elmaradt. A 
szabadtéren lebonyolítható örökségsétát – mely-
nek keretében a víztornyokat látogattuk – va-
lamint a Simándy-szobor koszorúzási ünnep-
ségét korlátozások nélkül megvalósíthattuk.

RENDEZVÉNY RENDEZVÉNY

A z idei program is a katolikus 
templomban álló – születésre 
utaló – Simándy-emléktábla 

hétfői megkoszorúzásával kezdődött. 
A KIKE-n kívül a Simándy család 
és az Országos Széchenyi Kör Bu-
daörsi Csoportja – innen eredt a táb-
la felállításának gondolata –, vala-
mint a Simándy Iskola koszorúzott.
 Ezen az estén a különböző hang-
szerek játszották a főszerepet, mivel 
a felkért énekesek közül többnek el-

ment a hangja. A Tomecz Róbert által 
összeállított igen színvonalas klasz-
szikus és egyházzenei műsorban fel-
lépett: Báthori András, Báthori Bor-
bála, Dolhai Luca, Fleischer Bence, 
Ladjánszki László, ifj. Ladjánszki 
László, Tomecz Róbert, Váray Do-
monkos, Váray Péter, Váray-Major 
Zsófia. Az előadók szükséges kísé-
retét Mitzinger Ilona, ifj. Rapai Ist-
ván és Váray-Major Zsófia valósítot-
ta meg. Az előadók közül néhányan 
az Operaház művészei, mások egyéb 
komolyzenei közösségek tagjai.  
A műsort Major László vezette, aki-
nek a szereplését nagyon kedveli a 
hallgatóság.
 A kamarazenei est műsorát Sí-
posné Varga Edit, a Simándy iskola 
igazgatója – aki eddig fagottosként a 
zeneiskolát vezette – állította össze. 
A fellépők – Bekes Anna, Botrágyi 
Károly, Botrágyiné Virágh Orsolya, 
Csupacselló együttes, Fleischer Ben-
ce, Nagy Eszter, Sári Julianna, Sí-
posné Varga Edit, Tücsök zenekar, 
Zarari Máté – között bemutatkozott 
az iskola néhány új pedagógusa, de 
itt is lemondták szereplésüket az éne-
kesek. A kíséretet Bauernfeind Éva 
és Pótfi Melinda biztosította. A tü-
csök zenekar jelentős részét a nyá-
ri táborban együtt résztvevő, vonós 
hangszereken játszó gyerekek al-
kották. A legnagyobb sikert a mű-
sor bevezető darabja, azaz a Ha-
zám, hazámként ismert Bánk bán 
ária csellókra átírt változatának elő-

adása jelentette. Síposné Varga Edit 
szakszerű műsorvezetése elnyerte a 
közönség tetszését.
 A kulturális hét Deáktanya elő-
adását Földiák András, a Magyar 
Művelődési Intézet egykori igaz-
gatója tartotta, Elavult a társada-
lom- és a kultúraszerkezet címmel. 
Arról volt szó, hogy a feudalizmus 
legyőzését követően alakultak ki a 
mai társadalom alapvető elemei. Fej-
lődés csak akkor van, ha működte-
tői gazdagodnak. A politikusok a 
megjelent problémákat – a termé-
szet legyőzésével – leküzdhetőnek 
ítélik meg. Az emberek viszont ala-
kítják magánéletüket, környezetüket 
és kultúrájukat.
 Minden évben izgulunk a szom-
baton megrendezésre kerülő Gör-
höny fesztivál időjárása miatt. Idén 
péntekre virradóra komoly eső volt, 
majd napközben is szemerkélt egy ki-
csit az eget folyamatosan borító fel-
hőkből, de aggasztóbb volt az erős 

szél. Szombaton reggel viszont nap-
sütésre ébredtünk. Hűvös volt ugyan, 
de kellemesre fordult az idő.
 Kilenc csapat sütötte a görhönyt. 
A KIKE sütősátoránál mindig sor-
ba kellett állniuk a vásárlóknak, mi-

vel sokan szívesen eszegették az itt 
készült darabokat. A Bíró Ildikó ve-
zette görhönykészítők alaposan el is 
fáradtak.
 A játékokkal voltak technikai gon-
dok, elsősorban a kezelők kis létszá-
ma miatt. A kézműves foglalkozáso-
kat is sokan látogatták. A gyerekeket 
lekötötte a kőfestés (Sándorné Peter-
di Zsófia), a gyöngyfűzés (Bihariné 
Oláh Piroska), a fonalfonás (Tatainé 
Hamar Ilona) és a drótékszer készí-
tés (Laták Zsuzsanna). Hímzési lehe-
tőség (Dulai Sándorné) is volt, de ez 
a bonyolult tevékenység nem vonz-
za igazán a gyerekeket.
 A Görhönyfesztiválnak részét 
képezte a Tulipán Országos Szlo-
vák Folklórtalálkozó, melynek ke-
retében egymást követték a színes 
csoportok a színpadon. Ezt a prog-
ramot a Kistarcsai Szlovák Nemze-
tiségi Önkormányzat elnöke, Szabó-
né Tóth Katalin szervezte.
 Mióta a Görhönyfesztivál meg-
rendezését átvette az önkormányzat, 
ezen a napon szoktak megemlékezni 
a település várossá nyilvánításáról, 
valamint ilyenkor kerül sor a képvi-
selő-testület által elismert személyek 
és szervezetek díjainak átadására. 
A korábbi KIKE rendezés idején 
ez vasárnapi program volt. A jár-
ványügyi szigorítások miatt az ün-
nepséget és a velejáró népszerű elő-
adók könnyűzenei koncertjét, majd 

az azt követő utcabált nem lehetett 
megtartani, így csak a polgármes-
teri hivatalban zártkörű rendezvé-
nyen került sor a díjátadásra.
 Az eseménysorozatot vasárnap 
zártuk. Koradélután örökségséta cí-
men a Lengyel-kertbe látogattunk, 
ahol a tulajdonos Lengyel László 

részletes tájékoztatást adott a kert 
funkciójáról. Figyelemre méltó volt 
a rendezvényterem falán található 
régi szerszámok gyűjteményéből a 
különös darabok ismertetése. Be-
mutatásuk során a résztvevők kö-
zül ritkán találta el valaki, hogy az 
az eszköz milyen célt szolgált.
 Az utolsó programelem vasárnap 
délután a Simándy-szobor koszorú-
zási ünnepsége volt, ahol. Simándy 
József születésének 105. évforduló-
ja alkalmából emlékeztünk a nagy 
művészre. A műsor vers és zenei da-
rabjait Ambrus Károly, Brancs Ilona, 
Galánfi Anna és Kassai Róbert adta 
elő. A kistarcsai születésű népsze-
rű művészről – a legismertebb Bánk 
bán szerepet játszó operaénekesről 
fia, Simándi Péter, a Magyar Álla-

mi Operaház nyugalmazott művé-
sze emlékezett meg. Ezen az ünne-
pi megemlékezésen adtuk át az idei 
Aranykavics Díjat is, mivel a koro-
navírus járvány miatti szigorítások 
ezt nem tették lehetővé az iskola bal-
lagási ünnepségén. A nyertes Gime-
si Bence tevékenységének ismerte-
tését Gubek Krisztián olvasta fel.
 A koszorúzáskor Ambrus Károly 
játszott tárogatón. Koszorút helye-
zett el a Kistarcsai Kulturális Egye-
sület, a Simándy család, a Simándy 
József Társaság, a párizsi Simándy 
József Polgári Kör, Kistarcsa Város 
Önkormányzata, a Simándy iskola 
és a Vállalkozók Baráti Köre. A ko-
szorúzási ünnepség végén most is 
a hagyományoknak megfelelően a 
megjelentek meghallgatták hangfel-
vételről Simándy Józsefet!
 A műsorközlő Mátyás Norbert 
volt.
 Az előzetesen egyeztetett prog-
ramok a szereplők megbetegedése 
vagy a közbejött más irányú elfog-
laltságuk miatt gyakran változtak, 
de ennek ellenére úgy érezzük si-
keresen megvalósultak a kulturális 
hét eseményei. Kereszti Ferenc

A kamarazenei est műsorát Síposné Varga Edit, 
a Simándy iskola igazgatója állította össze

Az örökségsétán a Lengyel-kertbe látogattunk

Az egyházzenei esten fellépett 
ifj. Ladjánszki László

Régi szerszámokat  
mutatott be Lengyel László

A Görhönyfesztiválon a gyerekeket kézműves foglalkozással vártuk

Simándy szobrát elsőként a Kistarcsai Kulturális Egyesület koszorúzta meg

Gimesi Bence kapta 
az Aranykavics díjat 

Simándy szobor

Bíró Ildikó vezette a KIKE görhönysütő csapatát 
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OKTATÁS OKTATÁS

Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves szülőket, ta-
nulókat, kollégáimat a Simándy József Általános Iskola és Alap-
fokú Iskola 2021-2022-es tanévében! Külön szeretettel köszön-
töm a legkisebbeket, az első osztályos gyerekeket és szüleiket, 
akik most kezdik meg tanulmányaikat, valamint a nyol-
cadik osztályos tanulókat és szüleiket, akik szá-
mára az utolsó tanév kezdődik iskolánkban.

A 2020/2021-es tanévben is-
kolánk tanulói három gyalogos 
vándortáborban vehettek részt.

KÖSZÖNTŐ az új tanévre

GYALOGOLNI JÓ!

I skolánk életében jelentős változások tör-
téntek a nyár folyamán. 2021 tavaszán pá-
lyázatot írt ki az oktatási minisztérium, az 

országban sok más iskolával párhuzamosan, is-
kolánk intézményvezetői megbízására is. A pá-
lyázati folyamat során a vezetői feladatokat ne-
kem ítélte meg a következő 5 évre Miniszter Úr.  
 Megtiszteltetés számomra, hogy ennek a 
nagymúltú, de mégis fiatal intézménynek a ve-
zetője lehetek a következő öt évben. Mindent meg-
teszek a hozzánk járó gyermekek színvonalas ok-
tatásáért és neveléséért és az iskola fejlődéséért.
 Engedjék meg, hogy bemutassam Önöknek 
a vezetőség új tagjait:
 Nyikos Edit általános helyettes, Hegedűsné 
Csák Mónika művészeti helyettes, Kovácsné 
Kóti Henriette felsős helyettes és Szelekovszky 
Noémi alsós helyettes. 

 Talán Önök között is van-
nak sokan, akik elolvasták 
pályázatom nyilvánosságra 
hozott részét, amelyből Bar-
tók Béla sorait szeretném ki-
emelni: „Csak a Bolond szakí-
tana dacból a múlttal,
ami igazán fontos azt mindig a régi 
gyökerekbe oltják.„
 Fontos mérföldkőnél állunk most, mivel 10 
éve annak, hogy az akkori város vezetés életre 
hívta a Simándy József Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskolát, mint az akkori Kölcsey 
Ferenc Általános Iskola és Szent István Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intéz-
mény jogutódját.
 Simándy nevét viselő iskola nincs még egy 
az országban, sőt az egész világon sincs. Fel-

adatunk ezért a két nagy múltú intézmény örök-
ségét ápolni és ezekből a gyökerekből táplál-
kozva a Simándy névhez köthető hagyatékot 
méltón képviselni. Célunk az, hogy ebben a 
tanévben megünnepeljük a Simándy tíz éves 
jubileumát, ezért tavasszal, hagyományterem-
tő céllal, megrendezzük a Simándy Gálát, me-

lyen bemutatjuk iskolánk büszkeségeit 
az alsó tagozattól, a felső tagoza-

ton át a művészeti iskoláig. A 
tíz év jó apropója egy Jubi-

leumi Évkönyv kiadásának 
is, amely méltón öleli fel és 
mutatja be az elmúlt tíz év 
eseményeit és megemléke-
zik a jogutód intézmények-
ről is.

 Az ünnep mindig jó alka-
lom arra, hogy egy kicsit meg-

pihenjünk és visszaemlékezzünk 
a legszebb pillanatokra. Az utódok-

nak mutassunk és megtanítsuk az Ősök 
és a hagyományok tiszteletét. A Simándy Gála 
erre lesz hivatott.
 Mindenkinek eredményes új tanévet kívánok! 

Siposné Varga Edit intézményvezető 

Kérem a tisztelt szülőket, hogy 2021. szeptem-
ber 16-tól az edit.svarga@kistarcsa-simandy.
hu e-mail címre írják meg kéréseiket, észre-
vételeiket!  

A z elsőn június 28. és július 4. között ba-
rangoltuk be a Vértes csodálatos tájait. 
A 34 tanuló az őket kísérő, lelkesítő ta-

náraikkal csodálatos, a kirándulásokhoz ideális 
időjárás mellett, egy hét alatt közel 70 kilométert 
megtéve túrázott Mórtól Oroszlányig. 

 Utunk során – többek között – láthattuk egy-
kori várak romjait, katonasírokat, valamint az 
oroszlányi Bányászati Múzeumba is ellátogat-
tunk.
 Rövid pihenő után a második turnus résztvevői 
július 21-27. között a Mecsek erőt próbáló emel-
kedőinek és lejtőinek vágtak neki. A 24 fős csa-
patunknak ugyan a meredek hegyoldalon kellett 
felkaptatniuk a Zengőre, de a sok-sok emelkedő 
sem keserítette el őket. Minden nap újult erővel 
vágtak neki a 10-20 kilométeres útvonalnak. Az 
egy hét túráit érdekes programok (állatkerti, Ár-
pád-kori templomlátogatás, strandolás, stb.) szí-
nesítették.

GYALOGOS VÁNDORTÁBOROK 2021

 Zárásként augusztus 4. és 10. között a Zemp-
lén varázslatos erdeiben jártunk. Az időjárás, a 
kezdeti zivatart leszámítva, itt is kegyes volt hoz-
zánk, kellemes túraidőt biztosított a napi távok 
teljesítéséhez. Lehetőségünk volt mézédes sza-
mócát enni az erdőben, vadászkutya-bemutatón 
megismerni a vadkeresés rejtélyeit, felfedezni a 
Regéci vár titkait, s a különböző bércekről cso-
dálni a panorámát. Utunk 24 fővel Rostallóról in-
dult és Háromhuta községben ért véget. A napi tú-

rák végére a gyerekcsapat kellemes 
fáradtságot érzett, ez azonban nem 
tántorította el őket a további játékok-
tól, focizástól, tollaslabdázástól, sőt 
még fogócskától sem. 
 Csodálatos, élményekben, moso-
lyokban, nevetésben gazdag három 
hetet tudhatunk a hátunk mögött. Ta-
pasztalatokkal és impulzusokkal töl-
tődve kezdjük a tanévet és várjuk a 
jövő a nyarat.  

TÁBOR, VAGY OSZTÁLYKIRÁNDU-
LÁS…  Mindegy, minek nevezzük, 
fantasztikus élmény volt!
 Alsó tagozatos gyerekekkel, öt na-
pon át táborozni, messze az otthon-
tól, elég merész vállalkozásnak tűnt... 
De minden percét élveztük! Sajógal-
góc meseszép, békés település.
 Ahogy megérkeztünk, várt ben-
nünket a bogrács, közösen főztük a 
paprikás krumplit. A legfinomabb 
volt, amit valaha ettünk!
 Másnap átbuszoztunk a Csodá-
latos Vadna Parkba strandolni. Még 
tartott a kánikula, nem is tölthettük 
volna kellemesebben ezt a napot! Lu-
bickoltunk a tó kristálytiszta vizében, 
ugráltunk a vízben, kergettük a ha-
lakat. Késő délután a falu játszótere 
csábította el a táborozókat, na meg 
a fagyiskocsi. A strandolás azonban 
csak egy volt a sok tábori program 
között. Nagy sikert aratott a gyere-
kek körében a fafaragó foglalkozás 
is. Gyönyörű fatálak készültek, és 
került ajándék a családtagoknak is. 
Estefelé meglátogattuk a közeli gaz-
daságot, hogy lássuk a ridegen tar-

tott szarvasmarhákat. Hú, de ijesz-
tő volt az a csordányi hatalmas állat! 
Főleg a bika! A nagy izgalmat a fel-
hőtlen bolondozás váltotta fel, mikor 
kiderült, hogy a gyerekek felmász-
hatnak a széthagyott szalmabálák-
ra. Itt addig ment az ugrálás, bujká-
lás, szaladgálás, míg már a hold is 
feljött, és teljesen besötétedett.
 A tábor negyedik napján kiadós 

VÁNDORTÁBOR a Dunán

Természetbarátok a Bükkben

MAGYARORSZÁG egyik legszebb 
természeti tája a Dunakanyar, ezt 
a gyönyörű vidéket fedezhettük fel 
Esztergomtól a Római-partig tar-
tó túránk során. Mivel minden tá-
borhelyen két napot töltött a 25 fős 

Akire  
BÜSZKÉK  
VAGYUNK
2021. SZEPTEMBER 11-ÉN Bu-
dapesten, a 26. ALDI Női Futógálán 
fantasztikus eredmény született: Ju-
hász Dorottya, a Simándy József Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskola 6. d osztályos tanulója az 5 
km-es távon – több mint 700 induló 
közül – tizenkettedik helyezést ért el. 
Teljesítményére büszkék vagyunk, ez-
úton is gratulálunk neki.

ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS 

06-30/919-4694

Ács tetőfedő 

bádogos mesterek

Alpintechnikával.  

Kedvező árak!

SzAKKépzETT 

  mESTErEK 

•  zsindelyezés
•  széldeszkázás
•  szegőelemek cseréje
•  beázások javítása
•  ereszcsatorna javítása,  

cseréje, takarítása
•  tetőszerkezet teljes  

cseréje és fedése

Hirdetés

Hirdetés

csapat, így maradt idő egy könnyed 
gyalogtúra keretében körülnézni, és 
fagyizni Esztergomban, feljutni a 
Vadálló-kövek mentén haladva a Pilis 
egyik legszebb pontjára, a Prédikáló-
székre, és jót csavarogni Szentendrén. 

 A kempingekben, ahol sátrak-
ban aludtunk, volt medence, lehe-
tett focizni, röplabdázni, pingpon-
gozni. De fürödtünk a Dunában is, 
ami különösen izgalmas volt, hiszen 
épp egy hatalmas árhullám átvonu-
lása idején voltunk. Ez aztán az eve-
zést is kalandossá tette. Egyszer az 
egyik hajót bójára is futtatta a sod-
rás, volt egy kis ijedelem, de szeren-
csére semmi baj nem történt.  Tú-
ránkat képzett szakvezető kísérte 
végig, akivel nagyon összebarátkoz-
tunk. Sokat köszönhetünk a száraz-
földi kísérőnknek is, aki igyekezett 
minden kívánságunkat teljesíteni.
 Biztos vagyok benne, hogy jövő-
re ismétlünk. Vannak más gyönyö-
rű vízi útvonalak, melyek ránk vár-
nak. Megyünk! Márványi Flóra

túrát tettünk Sajógalgóc környékén, 
természeti sajátosságaival ismerked-
tünk. Különböző játékok, vizsgáló-
dás a patak vizében, elmélyülés a 
zöld erdőkkel borított hegyvonulat 
csodáiban – sok-sok játék, látniva-
ló tették emlékezetessé ezt a napot. 
Öt napnyi fantasztikus élmény – re-
méljük, jövőre is el tudunk menni!

Szelekovszky Noémi

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.

Lakossági 
PB gáz és  

Targonca gáz

házhozrendeLésre!

Próbáljon ki minket,  
garantáltan nem csalódik!

rendelésfelvétel: 
06-20/382-32-68

Ridegen tartott szarvasmarhákkal találkoztunk a Bükkben
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A Magyar Közlöny 2021. évi 155. számában megjelent, az egyes 
kormányrendeleteknek a turizmus-vendéglátás ágazatot 
érintő stratégiai célú módosításáról szóló 501/2021. (VIII.18.) 
sz. Kormány rendelet előírja, – többek közt – az adatszolgál-
tatásra kötelezett vendéglátóüzlet-üzemeltetőknek regiszt-
rálniuk kell a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnál 
(NTAK rendszer), az e célra működtetett elektronikus felületen.

Tájékoztató vendéglátó egységek  
ellenőrzéséről – FÓKUSZBAN  
AZ NTAK REGISZTRÁCIÓ

TÁJÉKOZTATÁS

K észült csülkös bableves, chi-
lis bab, vaddisznó pörkölt, 
vörös boros rozmaringos 

csirke, tárkonyos szarvasragu le-
ves, kenyérlángos, haltepertő, ha-
lászlé, túrós rétes, pásztortarhonya. 
Ezek mellett természetesen renge-
teg sütemény, palacsinta, pogácsa 
is került az asztalokra, nehogy éhe-
sek maradjunk sütés-főzés közben.
 A nagy munka alatt Perna An-
dor barista segítségével maradtunk 
éberek, aki többféle kávéval, kapu-
csínóval várta a felnőtteket és for-
ró csokival a gyereket.
 A csapatok folyamatosan készül-
tek el az ételeikkel, így az egész dél-
után egy hatalmasra nyúló étkezéssé 
vált. Az emésztés elősegítésére ren-
geteg féle folyékony „gyümölcssa-
látát” fogyasztottunk el. A palettán 
az alapgyümölcsök voltak a legke-
lendőbbek, és a második kis pohár-
ka után azt vettük észre, hogy gyü-
mölcsöző kapcsolatok alakultak ki, 
vagy erősödtek meg.

 Eredetileg a FEZZ 
zenekar zárta volna 
az estét egy koncert-
tel, ahol az egész 
délutáni evést tud-
tuk volna lemozog-
ni, de sajnos beteg-

ség miatt nem tudták 

CIVIL EGYESÜLETEK

2021. szeptember 4-én ragyogó napsütésre ébred-
tünk, így tudtuk, hogy idén semmi sem akadályoz- 
hat meg bennünket abban, hogy megtartsuk a  
X. Bográcsfesztiválunkat. Délután kettőkor felál-
lítottuk az asztalokat és padokat, és vártuk, hogy 
megjelenjenek a csapatok. Az idei évben rekord 
számú jelentkező volt, így hét csapat mérte ösz-
sze a főző tudását. A csapatok nagy része nem csak 
egyféle ételt készített, hanem sokan egész menü-
vel várták az üres hasú résztvevőket, vendégeket.

Ha szeptember, akkor 
BOGRÁCSFESZTIVÁL

vállalni a fellépést. Így nem maradt 
más, mint hogy a „nejlon zenekar” 
segítségét kértük, és már kezdődött 
is az esti program.
 A Fenyvesliget Egyesület rendez-
vényei évről évre egyre népszerűb-
bek. Az idei Bográcsfesztiválon nem 
csak fenyvesligetiek voltak és nem is 

csak kistarcsaiak. Jöttek Budapest-
ről, Csömörről, de voltak Pécsről és 
Szegedről is, akik csak a rendezvény 
miatt érkeztek vendégségbe.
 A jó idő, a lelkes csapatok, részt-
vevők, a finom ételek, italok, vala-
mint a zene ismét megtette a hatá-
sát, így a korábbi évekhez hasonlóan 
idén is egy nagyon jó hangulatú fő-
zést tudhatunk magunk mögött. Egy 
tál étel és egy vitamin bomba ital 
mellett világmegváltó beszélgeté-
sek zajlottak, melyeket szerencsére 
nem tudtunk teljes mértékben, meg-
nyugtató válaszokkal lezárni, így 
maradtak még megoldatlan prob-
lémák, befejezetlen beszélgetések, 
vagyis a következő rendezvényen 
sem maradunk téma nélkül.
 Sötétedést követően, minden csa-
pat elkészült az ételeivel, minden csa-
pat megkóstolta a többiek ételét és le 
is pontoztuk egymást, így nem ma-
radt más hátra, mint a pontok össze-
számolása, valamint az eredmény-
hirdetés. Az idei verseny eredménye 
alapján azt mondhatjuk, hogy egy jó 
ételhez nem kell bonyolult dologra 
gondolni, sokszor a kevesebb több, és 
az egyszerűbb, hagyományos étel a 
nyerő. Ennek megfelelően az első dí-
jat a pásztortarhonyát készítő Adam’s 
family csapata kapta.
 Köszönet illeti a csapatokat a 
finom ételekért, és minden részt-
vevőt a jó hangulatért. Már csak 
kevesebb, mint 352 nap van hát-
ra, hogy újra Bográcsfesztivál le-
gyen. Ezt a kis időt már féllábbal 
is kibírjuk, főleg úgy, hogy addig 
reményeink szerint lesz egy far-
sangunk és egy Fenyvesliget Na-
punk is. Osztrogonácz Ivó

A csapatok utcánként álltak össze

Juhász István polgármester is főzött

A Korm. rendelet 31.§ alapján bejegyzett 
vendéglátó egységeknél 2021. október 
31-ig a területileg illetékes jegyző ható-

sági ellenőrzést rendel el, mely ellenőrzés során 
az üzemeltetőnek igazolnia kell a Nemzeti Tu-
risztikai Adatszolgáltató Központban (NTAK) 
történő regisztrációját és adatszolgáltatását, il-
letve a vendéglátó-szoftver használatát.
 A kereskedelmi tevékenységek végzésének fel-
tételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrende-
let (a továbbiakban: Korm. rendelet) 27. § alapján:
 „(5) A jegyző ellenőrzése során a vendéglátó 
üzletek Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Köz-
pontba történő adatszolgáltatási kötelezettségé-
nek teljesítését is vizsgálja.

 (6) A jegyző a 2. melléklet A) pontja szerin-
ti nyilvántartásba vett vendéglátó üzlet Nemze-
ti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő 
adatszolgáltatási tevékenységét évente legalább 
egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében el-
lenőrzi. A jegyző, ha a Nemzeti Turisztikai Adat-
szolgáltató Központba történő adatszolgáltatási 
tevékenység ellenőrzésére irányuló hatósági el-
lenőrzés eredményes lefolytatásához az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló törvény alap-
ján indokolt, szakértőként a szakterületek ága-
zati követelményeiért felelős szervek kijelölésé-
ről, valamint a meghatározott szakkérdésekben 
kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken 
szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. 

(X. 26.) Korm. rendelet 4. §-a alapján elsősor-
ban a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörű-
en Működő Részvénytársaságot rendeli ki.
 (7) A jegyző értesíti a Nemzeti Turisztikai Adat-
szolgáltató Központ üzemeltetőjét azon vendéglátó 
üzletekről, amelyeknek alkalmaznia kell vendég-
látó szoftvert, de azzal nem rendelkeznek, vagy a 
hatósági ellenőrzés megállapítása alapján a Nem-
zeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnál nem 
regisztráltak vagy a turisztikai térségek fejlesz-
tésének állami feladatairól szóló törvény végre-
hajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rende-
letben előírt adatszolgáltatási kötelezettségüket 
nem vagy nem megfelelően teljesítették.”
   (11) A jegyző a 31. §-ban foglaltakat 2021. ok-
tóber 31-ig köteles hatósági ellenőrzés keretében 
ellenőrizni. Ha a hatósági ellenőrzés során meg-
állapításra kerül, hogy a kereskedő nem tett ele-
get a 31. §-ban foglalt kötelezettségének, a jegy-
ző a vendéglátó üzletet azonnali hatállyal a 31. 
§-ban foglalt kötelezettség teljesítéséig bezáratja.
  Felhívom azon üzemeltetők figyelmét, akik 
2021. március 31-ig a vendéglátóhely típusának 
bejelentését nem tették meg, legkésőbb 2021. 
szeptember 30. napjáig elektronikus felülete-
ken a módosítást jelentsék be.
 Kérelemét a https://kistarcsa.hu/ „Intézze ügye-
it elektronikusan!”, illetve a https://epapir.gov.hu/ 
elektronikus portálon keresztül lehet benyújtani.

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási Iroda

Stand Up Comedy 
ÚJRA KISTARCSÁN!

Jegyek: www.dumaszinhaz.jegy.hu vagy
Kistarcsa Könyvtárban ( Kistarcsa Szabadság u. 48.)

vagy telefonon rendelhetők: 06-20/9555-123

2021. október 22.  
(péntek) 18 óra 

CSIGAHÁZ
Kistarcsa, Deák Ferenc u. 1. 

DÁTUM HULLADÉK TÍPUS

O
K

TÓ
B

ER

1. P KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

8. P KOMMUNÁLIS ZÖLDHULLADÉK

15. P KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

22. P KOMMUNÁLIS ZÖLDHULLADÉK

29. P KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

KISTARCSA HULLADÉK- 
GYŰJTÉS RENDJE 2021 OKTÓBER

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a DTkH Nonprofit Kft. megváltoztathatja 
a gyűjtési rendet, ezért kérjük a kedves ügyfeleket, hogy a honlapon 

is tájékozódjanak a gyűjtési időpontokról. www.dtkh.hu

FIGYELEM!  2021. JÚLIUS 2-TŐL MEGVÁLTOZOTT  
A KOMMUNÁLIS HULLADÉKSZÁLLÍTÁS RENDJE.  

A szállítás a korábbiaktól eltérően ezentúl pénteki  
napokon történik.  A szállítás PÉNTEKI NAPRA való áthelyezése 

érinti a szelektív és zöldhulladék gyűjtést is, melyek  
időpontjai az alábbi táblázatban találhatók:
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Filozófiánk, hogy alkotni jó, 
együtt alkotni pedig még jobb. 
Arra bíztatok mindenkit, hogy 

lépjen ki a komfort zónájából és ad-
jon időt önmagának egy kis kikap-

Régen dédelgetett álmom valósult meg idén, 
amikor augusztus elején megnyitott az Ezer-
jó Alkotóműhely. Az Ezerjó egy kulturális kö-
zösségi tér, ahol a környéken lakók kikap-
csolódhatnak, szórakozhatnak, kézműves, 
művészeti programokon vehetnek részt. 

EZERJÓ ALKOTÓMŰHELY! 
 – „élmények hétről-hétre”

csolódásra. Az utóbbi években tagja 
voltam egy kis „zárt” közösségnek, 
ahol megtapasztalhattam, hogy mi-
lyen jó is közösen, együtt összefog-
va alkotni, létrehozni valami újat. 
Közösségben megélni az örömöket 
és a problémákat. Nem tudjuk, mi-
lyen jövő vár ránk, lesznek újabb le-
zárások vagy sem, de bárhogy ala-
kul is az Ezerjóban megtalálhatják 
a szórakozás különböző lehetőségeit. 
 Környékünkön több tehetsé-
ges kézműves, alkotó dolgozik, 
őket hívtam elsőként, hogy tudá-
sukat mutassák be és tanítsák meg 
workshopjainkon az érdeklődőknek. 
Elsőként indult el varró klubunk, a 
szerencsések a megnyitón egy csodás 
kiállítást is láthattak a tagok munká-
iból. Terveink között szerepel, hogy 
hamarosan elindulnak kezdő és ha-
ladó varró tanfolyamaink is.

OKTÓBER HÓNAPBAN  
A KÖVETKEZŐ PROGRA-
MOKKAL KÉSZÜLÜNK:
 •  GYÖNGYFŰZÉS  

2021. október 2-án  
9.00-12.00 óráig

 •  HORGOLÁS ZSINÓR  
FONALLAL  
2021. október 16-án  
10.00-13.00 óráig

 •  DRÓTÉKSZER 
WORKSHOP  
2021. október 22-én pénteken 
17.00-20.00 óráig

Programjaink folyamatosan bő-
vülnek, kövessék honlapunkat és 
Facebook oldalunkat!
 Címünk:  2143 Kistarcsa,  

Széchenyi u. 64.
RÉSZLETEK ÉS JELENTKEZÉS: 
www.ezerjo.com vagy 06-30/842-
6302  Rapai Anikó

K ivételes értéke a másra irányításában rej-
lik: a ránk boruló, minket meghatározó, 
kényszerítő hatalomnál is a még nagyobb-

ra tekint. Ebben válik igazi támasszá, kapaszko-
dóvá, egyfajta mégis-érzéssé. Nem önmagában 
létező valóság, hanem „a nagyobb” erőterében, 
közelében születik. Kizárólag ott.
 Atyánk tudja, mekkora szükségünk van a re-
ménységre a mindennapjainkban. Ezért ajándékoz-
za nekünk ezt a kincset azzal, hogy megmutatja, 
nekünk adja ezt a még nagyobbat, a legnagyobbat: 
önmagát. Minden megnyilatkozásában egyedüli 
úrként szólal meg. Olyan Istenként, aki nemcsak 
hatalmában, hanem szeretetében is a legnagyobb. 
Olyan atyaként, akinek lehetősége, hozzánk ra-
gaszkodása páratlan e világban. 
 A Szentírás írói így ismerték meg őt. Olyan 
megragadott, a legnagyobb meglátásával megaján-
dékozott emberek voltak, akik megismerték, fel-
ismerték benne a reménység Istenét (Róm 15,13). 
Bizonyságtételeikben arról tanúskodnak, hogy ő 
az, és egyedül ő, akinek a jelenlétében minden 
kétségeskedésből fakadó félelmünk megszűnik. 

R eggel hat órakor autóbusszal indultunk 
a Rózsafüzér Királynője templomtól. 
 Zirc felé az Örvendetes rózsafüzért 

imádkoztuk énekkel és elmélkedéssel a tizedek 
között. Minden tizedet felajánlottuk valamilyen 
szándékra. Molnárné Ági, volt kistarcsai hitokta-
tó, Zirci Ciszterci Rendről, és az Apátsági temp-
lomról tartott rövid ismertetőt.

Az ő közelében válik minden világossá, egyér-
telművé, tisztává. Az ő erőterében születik meg 
bennünk az a hit, bizalom, amely minden életel-
lenséget legyűr. Lehetünk bármilyen gyengék is, 
élhetünk bármilyen helyzetben is, ő a nagyobb, 
az ÚR. Mellette minden életet romboló erő el-
törpül. Bárki, aki belé kapaszkodik, ránéz, ben-
ne hisz, az megmarad, él, győz.  
 Pál apostol így ír róla: Isten ugyanis, aki ezt 
mondta: „Sötétségből világosság ragyogjon fel”, 
ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felra-
gyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete 
Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedé-
nyekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek 
tulajdonítsuk, és ne magunknak: Mindenütt szo-
rongatnak minket, de nem szorítanak be, kétsé-
geskedünk, de nem esünk kétségbe; üldözöttek 
vagyunk, de nem elhagyottak; letipornak, de el 
nem veszünk (2Kor 4,6-9).
 Ez az evangélium, örömhír mindenkinek szól. 
Neked is! Lásd meg Atyánkat, bízz benne! Le-
gyen tiéd legnagyobb kincse: Jézusa!

Eszlényi Ákos evangélikus lelkész

A reménységre úgy tekintünk, mint az egyik 
legnagyszerűbb dologra az életben. Tudjuk, bármilyen két-
ségbeejtő, kilátástalan helyzet is vesz körül minket, a remény-
ség megtartó erőként jelenik meg a mindennapjainkban.

MEGLÁTVA
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

Hagyományosan ünnepi szentmisével kez-
dődött a tanév Kistarcsán. A Kohajda tanyán 
2021. szeptember 19-én megtartott ünnep-
ségen gyerekek, szülők és nagyszülők vettek 
részt. A szentmisét Vukovics Márton atya tar-
totta, a szentbeszédet Lauer Tamás diakónus 
mondta el. A szentmise után ebéd követke-
zett, majd a katolikus közösségeknek most 
is alkalmuk volt megszólítani testvéreiket.

KATOLIKUS 
TANÉVNYITÓ

 A tervezetthez képest kis késéssel értünk a Zir-
ci Apátsághoz, ahol lelki vezetőnk, Marci Atya 
szentmisét mutatott be. Majd a bazilika ismerte-
tése következett, melyet Bérczi Bernát ciszterci 
apát nagy hozzáértéssel és nem kevesebb humor-
ral tett meg. Ezután megnéztük az apátság gyö-
nyörű Ciszterci Műemlékkönyvtárát. Később az 
angolkert stílusban létesült arborétumban sétál-
gattunk, mely hazánk legmagasabb fekvésű fás 
gyűjteménye. Mikor már kellőképpen elfárad-
tunk, megkóstoltuk a finom zirci apátsági sört. 
Az egyik helyi vendéglőben elfogyasztottuk az 
ízletes ebédet. 
 Délután a közeli Herendre buszoztunk át, itt 
megnéztük a Herendi Porcelánmanufaktúrát, ahol 
megismerkedhettünk a gyönyörű herendi porce-
lánok elkészítésének egy-egy fázisával is, vala-
mint megtekintettük a Porcelánművészeti Mú-
zeumot. 

A Kistarcsai 
Római Katolikus Egyház-
község jóvoltából augusztus 
21-én, egy verőfényes, nap-
sütéses szombati napon Zirc-
re és Herendre kirándultunk. 

KIRÁNDULÁS

KATOLIKUS EGYHÁZ  Kellőképpen elfáradva, de nagyon szép emlé-
kekkel érkeztünk haza este nyolc órára. Vasár-
nap is folytatódott az együttlét, a nagymise után 
a plébánia udvarán az Illés Cukrászda által ké-
szített nagyon finom tortával vendégeltek meg 
minket. 
 Hálás köszönet Pető Gábor plébános atyának 
és Vukovich Márton atyának, hogy lehetővé tet-
ték számunkra ezt a kirándulást. Külön köszö-
net a szervezőknek.
 Mindenki számára nagy élmény volt ez az 
együttlét. Különböző korosztály (huszonévestől 
a nyolcvan évesig) vett részt a kiránduláson. Na-
gyon jó érzés volt, hogy olyan testvéreinkkel be-
szélgethettünk, akikkel talán már évek óta nem 
találkoztunk és olyanokkal, akikkel eddig még 
csak látásból ismertük egymást.
Hálásan köszönjük!

Tomeczné Brancs Katalin és Rácz Tiborné

A Zirci Arborétumban is jártunk A Herendi Porcelánmanufaktúra bejáratánál

PROGRAMOK

Szeptemberben a gyülekezeti élet is újra-
indul. Minden esztendőben kiválasztunk egy tematikát, amit 
részletesen megvizsgálunk a bibliaórákon. Az idei évben a 
keresztyén életünket leíró fogalmakat járjuk körül, mint pél-
dául a véletlen, szabadság, önfeláldozás vagy önmegvalósítás.

REFORMÁTUS EGYHÁZ

E hhez kapcsolódik a szeretetünk részle-
tesebb átvilágítása. Mik azok az akadá-
lyok, amelyek lehetetlenítik, hogy igazán 

szeretni tudjunk? Miért alakul ki, hogy bizonyos 
testvérek magukra maradnak, vagy a szó szoros 
értelmében, vagy a kapcsolaton belül? Hogyan 
szeretsz? – teszi fel a kérdést Lukács Liza. Köny-
véből csak egy mondatot idézek. „Szeretném meg-
érteni, hogy a jelenlegi, felnőttkori elakadásaim 
miben gyökereznek, milyen korábbi kapcsola-

ti problémák, gyermekkori hiányok állhatnak a 
hátterükben.”. Más írók a személyiség érettségét, 
vagy a családból hozott mintáinkat boncolgatják. 
Isten úgy teremtett minden embert, hogy szere-
tetet tudjon adni és elfogadni. Akkor mi az oka, 
hogy némelyek a szeretet adásában és elfogadá-
sában ismételten elakadnak? Ezeket érdemes na-
gyon komolyan venni, de a gyülekezetben nem 
a személyes problémák boncolgatása a cél, ha-
nem a jézusi szeretet gyógyító erejének átélése.

 Jézus Krisztus a szeretetünk rehabilitálásának az 
útját mutatja meg. Abban akar segíteni, hogy sze-
retni tudó és szeretetet elfogadni képes emberek le-
gyünk. Nincs olyan csodaszer, ami rövid idő alatt 
változást hozna. Viszont minél jobban el tud valaki 
mélyedni Jézus szeretetében, annál jobban tölteke-
zik, sőt maga is annál jobban képes lesz adni azt.    

GYÜLEKEZETÜNK  
HÉTKÖZI ALKALMAI:
Csütörtökön 18.00 órakor bibliaóra
Szerdán 16.30-kor konfirmációi óra
Pénteken 17.15-kor konfirmációi óra
Pénteken 18.00 órakor konfirmációi óra
Pénteken 18.00 óra ifjúsági bibliaóra

OKTÓBERTŐL INDUL:
Szerdán esténként a „Hogyan szeretsz?”sorozatunk.
Kedden esténként a gyászoló testvéreket várjuk.

Riskó János református lelkész

„A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi 
a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig 
fél, nem lett tökéletessé a szeretetben.” I János 4,18.
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Varga István magyar rally  
bajnok, autószerelő mester

•  VIZSGÁZTATÁS
•  JAVÍTÁS
•  KLÍMA TÖLTÉS

•  DIAGNOSZTIKA  
(motor, ABS, stb.)

•  HIVATALOS BOSCH  
SZAKMŰHELY

3D computeres 
futóműállító 
technológia

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

E-mail: vargaautojavito@gmail.com
NYITVATARTÁS: H-P: 8-17 óráig

Tisztelt Ügyfelünk!
Örömmel értesítjük Önöket, 
hogy bővítjük szolgáltatásainkat!
Hamarosan lehetőségük lesz  
GUMISZERELÉS ÉS CENTRÍROZÁS 
igénybevételére is! A fenti telefonszámon  
vagy személyesen érdeklődjenek!

K I S TA R C S A

varga autójavító

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket,  
hogy a vírus terjedésének megfékezése 
érdekében a gépjárműveik tisztaságára is 
legyenek szívesek nagyobb gondot fordítani!

Monty Állatpanzió  
RÁKOSCSABA
SZOLGÁLTATÁSAINK:  
kutya, cica, madár, rágcsáló PANZIÓ

TEL.: 06-70/595-6931
WEB: www.allatpanzio.com Monty Állatpanzió

• NAPKÖZI
• KUTYAOVI
• PANZIÓ (hosszabb távra is)
• ÁLLATKOZMETIKA
• BLÖKI-FUVAR

• KUTYAKIKÉPZÉS
• KUTYASÉTÁLTATÁS
• KUTYAFUTI
•  INGYENES  

CHIP OLVASÁS

Gázkészülékszerviz
kombi cirkó, kazán, konvektor, villany-

és gázbojler, vízmelegítő.

Junkers, Bosch, Vaillant, Saunier Duval,
Biasi, Beretta, Westen, Ocean, Baxi, Fég,

Ferroli, Éti, Hőterm, Ariston, Radiant

karbantartás, javítás gyári
alkatrészekkel, garanciával.

Csapcsere, mosógép, mosogatógép
bekötés, beüzemelés.

06-30 342-8288
06-30 345-3451

G y ő r f i  B a l á z s
gázkészülékszerelő mester

épületgépész technikus
www.ep-gep.hu

i  n  g  y  e  n  e  s    k  i  s  z  á  l  l  á  s  !

ep-gep-gaz_minta_Kistarcsa_90x130  08/09/2021  15:03  Page 1

…nem is gondolnánk, hogy a hétköznapjainkat megkeserítő rossz szokásaink  
és testi fájdalmaink mögött a múltban gyökerező negatív tapasztalás áll.

Ha megkeressük, tudatosítjuk és megszüntetjük a probléma gyökerét  
a múltban, akkor a jelenlegi helyzethez való hozzáállásunk is változik.

Ön is szenved valamitől? Önt is nyomasztja egy lelki  
vagy testi probléma, amely időről – időre visszatér?

Milyen esetekben nyújthat hatékony megoldást a kineziológia?

Választható kezelések:
-   Kineziológiai oldás bármely lelki vagy testi problémára
-   Életem a számok tükrében (Numerológiai elemzés kinez oldással)
-    Bőség oldás az élet minden területére (anyagi, egészség, jólét…stb)
-   Hogyan legyünk boldogok? Boldogságfokozó eszközök tanítása minden korosztálynak 

egyénileg, pároknak vagy kis csoportban
-   Tanulási képességfejlesztő foglalkozás gyerekeknek a Csodatanoda Kistarcsa keretein belül

-   feszültség, idegesség, stressz  
-   fáradékonyság, alvászavar 
-   evészavarok, súlyproblémák 
-   szomorúság, depresszió                                                                              
-   félelmek, fóbiák  

kényszeres szokások
-   pánikbetegség     

-   önbizalomhiány, negatív önkép
-   agresszió kezelés
-   munkahelyi nehézségek  

anyagi elakadások
-   párkapcsolati problémák
-   elengedés, válás, gyász
-   tanulási nehézségek, zavarok

Lelki Utazások

k inez iológ us
Kineziológia technikákat és pozitív pszichológiai eszközöket  

alkalmazóstressz- és probléma(meg)oldásra várom!
Ha Ön is kipróbálná, forduljon hozzám bizalommal a

+36-30-210-7490-es számon, a lelkiutazasok@gmail.com címen.
web: www.lelkiutazasok.webnode.hu

Szeptemberben is új köny-
vekkel várjuk az olvasó-
kat a Városi Könyvtárban

Gaston éppen olyan uni-
kornis, mint a többiek. 
Egy dolgot kivéve: sö-
rényének színe min-
dig az érzelmeit tükrö-
zi. Ha Gaston nagyon 
boldog, sörénye a szi-
várvány színeiben ra-
gyog. Csakhogy a kis 
unikornis néha szomo-

rú, vagy féltékeny, dühös, esetleg fél. De most bol-
dog! És szeretné örömét másokkal is megosztani, 
hogy körülötte is mindenki boldog legyen! Aurélie 
Chien-Chow Chine: Gaston érzelmei – Boldog 
vagyok című bájos képekkel illusztrált könyvének 
történetei Gaston egy-egy kalandját mesélik el, és 
olyan légzőgyakorlatot is leírnak, melyek segítenek 
az érzelmek megértésében, az öröm teljes átélésé-
ben vagy a rossz érzések leküzdésében.

Mészöly Ágnes: A ki-
rályné violája című if-
júsági regényében va-
lami egészen rejtélyes 
történik a hatalmas, 
ősöreg platánfa körül, 
ami az iskola udva-
rán áll... Martin, Betti 
és Kende szinte vélet-
lenül fedezi fel, hogy a 
fába rejtett titkos ajtó a 
múltba vezet! A három 

kamasz Mátyás király udvarában találja magát. 
Hamar összehaverkodnak Mátyás törvénytelen fi-
ával, Corvin Jánossal, bár nem könnyű hirtelen el-
igazodniuk a hatszáz évvel ezelőtti világban. Ami-
kor a török Dzsem herceg egy különleges hangszert 
ajándékoz Beatrix királynénak, és a hangszer egy-
szer csak eltűnik, a négy gyerek nyomozni kezd... 
A Pagony új sorozatába, az Abszolút Töribe olyan 
10 éven felülieknek szóló, olvasmányos és izgalmas 
könyveket válogattak, amelyek abszolút lendüle-
tesen, abszolút színvonalasan, abszolút mai nyel-
ven szólnak a magyar történelem fontos pillanata-
iról és korszakairól.

Franciaország, 1714: egy fiatal nő végső elkesere-
désében fausti alkut köt az ördöggel, hogy örökké 
éljen, ám ezért cserébe súlyos árat fizet. Az ördög 
megfosztja a világban elfoglalt helyétől, és arra 
kárhoztatja, hogy mindenki elfelejtse, akivel ta-
lálkozik. Így kezdődik Addie LaRue évszázadokat 

KÖNYVSAROK Majorné Nyulász Krisztina: 
Önmegismerési rendszer – enneagram
Mi befolyásolja az ember döntéseit? Milyen 
igazodási pontok segíthetnek önmagad meg-
ismerése által sikeresebbnek, magabizto-
sabbnak lenni világunkban? Mi szükséges 
ahhoz, hogy boldogabban élhesd az életed?

   
Takács Márton: 
Magyarország legidősebb fái
Ősi? Matuzsálemi? Idős? Nagy? Vagy hogyan 
is kell meghatározni Magyarország legna-
gyobb fáit? A főbb paraméterek, egészség-
ügyi és egyéb faktorok bemutatása. Hol ta-
lálhatók ezek a fák? Ismerjük meg ezen fák 
múltját, jelenét és jövőjét! Hogyan haszno-
síthatók ezek az adatok?

Tagai Anna-Koszták Rudolf: Tarcsatúra
Céljuk a közösségépítés és a környéken adó-
dó kikapcsolódási lehetőségek megmutatá-
sa. A túrákat gyalog bonyolítják le, de az ér-
deklődők megtudhatják, hogy kerékpárral 
vagy lóval hogyan lehet odajutni. Az éjszakai 
túrákon tábortüzet raknak és sütögetnek is. 
A magánterületeket kihagyják.

Mátyás Sándor: Glória Victis Alapítvány
Az alapítvány létrehozóinak az igazság-
érzete diktálta, hogy a XX. század dikta-
túráira emlékezzen a világ. A holokauszt 
és a kommunista diktátorok. A 2005-ös 
megalakulásuk után kértek támogatást 
a világ sok részéről, de csak nehezen ju-
tottak pénzhez. Az elkészült emlékhely 
népszerűvé vált.

Abdul Ghani: Muszlimok Magyarországon
A ’80-as években itt tanuló diákok létrehoz-
tak egy iszlám kulturális közösséget. 2000-
ben megalakult a Magyarországi Muszlimok 
Egyháza, melynek arabokon kívül afrikai és 
magyar tagjai is vannak. Tevékenységük 
nemcsak vallási. Kulturális programjaik mel-
lett foglalkoznak gyerekekkel is.

A Deáktanya előadásait az Alapszolgáltatási 
Központ (Batthyány u. 2/A) termében tartják.
 Az előadások csütörtökönként este 7 óra-
kor kezdődnek, időtartamuk kb. 1 óra, de a 
kérdések megválaszolásával és a hozzászó-
lásokkal 9-ig is eltarthatnak.
 A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai 
nyitottak, azokat térítésmentesen látogat-
hatja bárki.
 Ezen alkalmakon és a KIKE más rendez-
vényein lehet belépni az egyesületbe. 

Kistarcsai Kulturális Egyesület

2021. szeptember 30.

2021. október 7.

2021. október 14. 

2021. október 21.

2021. október 28.

DEÁK-
TANYA

és kontinenseket átívelő, 
felejthetetlen története. 
Művészek múzsájaként 
vonul végig a történel-
men, melynek során 
egyetlen társa az ördög, 
aki minden évben felke-
resi az egyezségük év-
fordulóján. Aztán egy 
napon, egy manhattani 
antikváriumban Addie 
belebotlik valakibe, aki 

emlékszik rá. És ekkor rájön, hogy nem menekül-
het örökké a végzete elől. V. E. Schwab: Addie 
LaRue láthatatlan élete című regénye egyrészt 
a szerelem és az élet utáni végtelen vágyódás gyö-
nyörű története, másrészt a művészetek és a tudás 
ünnepélyes himnusza. 

Lucy Foley: Vendég-
lista című könyvének 
helyszíne egy sziget a 
szélfútta ír partok köze-
lében. Ez lesz az év la-
kodalma. Jules Keegan 
és Will Slater összehá-
zasodnak. Sereglenek 
a vendégek. Régi bará-
tok. Eltemetett viszá-
lyok. Boldog családok. 
Titkolt féltékenység. Ti-

zenhárom vendég. Egy holttest…Alig szegik meg 
az esküvői tortát, máris holtan találják az egyik 
vendéget. És a vihar tombolva szabadul rá a szi-
getre, teljesen elvágva a násznépet a külvilágtól. 
Mindenki titkol valamit. Mindenkinek van indíté-
ka. Van egy vendég, aki nem hagyja el élve az es-
küvő helyszínét...

Kőhalmi Zoltán: Az 
utolsó 450 év című má-
sodik regénye rendha-
gyó sci-fi, mely nemcsak 
a jövőbe, az emberiség 
utolsó 450 évébe kala-
uzolja el az olvasót, de 
olykor a múltba is. Mi-
közben egy macimézes 
flakon és a hozzá tartozó 
kupak lebomlik, a szer-
ző féktelen humorát és 

példátlan cselekménybonyolító képességét csillog-
tatja. Alig vesszük észre röhögés közben, hogy na-
gyon is komoly dolgokról értekezik: nemcsak fi-
zikáról és metafizikáról, hanem arról is, hogyan 
fulladunk bele a saját magunk teremtette szemét-
halomba. 

Németh Tímea könyvtáros

KULTÚRA
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Kenyereink  
és péksüteményeink

ADALÉKANYAG-
MENTESEK, CSAK  

TERMÉSZETES ÉS JÓ  
MINŐSÉGI ALAPANYA-
GOKBÓL KÉSZÜLNEK

hagyományos eljárással.

MEGNYITOTTUNK!

NYITVATARTÁS:
Hétfő – péntek: 630-1830

Szombat: 700 -1400

Vasárnap: 700-1200

Várjuk szeretettel a  
2143 Kistarcsa,  
Szabadság út 32. 
szám alatt.

Termékválasztékunkban van 
BÚZALISZTBŐL,  
ROZSLISZTBŐL,  
TÖNKÖLYLISZTBŐL  
készült és ezek teljes  
kiőrlésű változatából készült 
péksütemény egyaránt!

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

A nyitvatartásról és a házhoz szállításról érdeklődjön telefonszámunkon!

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

| Kétféle napi menü | Kiszállítás | Elvitel |
| Netes rendelés | Esküvők 2021 |

Telefon: 06-30/583-7371 • kisgombocetterem.hu 
2143 Kistarcsa, Hunyadi u. 20. • Nyitva: hétfőtől péntekig: 11–16 óráig.

Kisgomboc_2021_februar_Kisgomboc_majus  2021. 02. 18.  15:02  Page 1

BEIRATKOZÁS HELYSZÍNE: 
 Simándy József Általános Iskola épületében,  

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

Szakmát szerezhet INGYENESEN,  
ESTI TAGOZATON a Ceglédi SzC Mihály Dénes  
Szakképző Iskolában, KISTARCSÁN!

•  Szociális gondozó és ápoló

•   Pénzügyi-számviteli ügyintéző
•   Vállalkozási- ügyviteli ügyintéző  

(egyetlen ügyviteli szakma)
•   Informatikai rendszer- és al-

kalmazásüzemeltető technikus 
(Rendszergazdai feladatokra, egyéni 
és hálózati rendszerek kiépítésére, 
felügyeletére készít fel)

•   Szoftverfejlesztő és -tesztelő 
(Alkalmazások és mobil alkalmazások 
fejlesztése, tesztelése)

•   Logisztikai technikus  
(Logisztika és szállítmányozás)

•   Vállalkozási mérlegképes  
könyvelő (már érettségivel is!)

•   Grafikus 
(út a nyomdai előkészítéshez)

•   Kéz-és lábápoló technikus  
(Kézápoló és műkörömépítő)

•   Kisgyermekgondozó, -nevelő 
(Bölcsődés korosztály gondozása, 
nevelése)

•   Szociális és gyermekvédelmi 
szakasszisztens 
(A személyes gondoskodás  
felnőtteknek és gyermekeknek)

•   Általános ápoló
•   Pedagógiai munkatárs  

(Pedagógiai asszisztens)
•   Demencia gondozó

BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA: 
SZEPTEMBER - minden kedden és csütörtökön 17:00-19:00 óra 

ALAPFOKÚ ISKOLAI VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐK RÉSZÉRE:

ÉRETTSÉGIZETTEK RÉSZÉRE:
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Nap 19 Kft.

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

Nyitva
Hétfőtől-Csütörtökig: 8-16 óráig

Péntek: 8-15 óráig
   Szombat, Vasárnap: zárva

RH dental
Minőségi fogászati szolgáltatások

R.H.Dental
Fogorvosi rendelők  
és fogtechnikai laboratórium

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

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

KISTARCSAI PRIVÁT RENDELÉSÜNK:
Dr. Répay Klára – hétfő és szerda: 16-20 óráig

DR. FARCZÁDI TÍMEA – kedd  8.30-12, szerda: 8.30-12,  
csütörtök és péntek: 14-20 óráig 

VÁRJUK KEDVES PACIENSEINKET FOGORVOSI RENDELŐNKBEN!
Extra minőségű fogpótlások kedvező áron (cirkon hidak)

Konzerváló fogászat és felnőtt fogszabályozás
Fogászati lézeres megoldások: gyökérkezelés, fogfehérítés, afta, herpesz

AKCIÓS ÁRON CIRKON HIDAK ÉS IMPLANTÁCIÓK!

hozzáadott

Nyitvatartás:

KLÍMA KARBANTARTÁS,  
SZERELÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS

BEMUTATÓTERMÜNK  
ÚJ CÍME: 

2143 KISTARCSA
SZABADSÁG ÚT 30.

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

Elkötelezett szerelőcsapat, 
megbízható márkák,  

széles választék.
Daikin, Mitsubishi, Panasonic,  

Gree, Midea, LG, Syen, MDV

Fűtéskorszerűsítés; hőszivattyús fűtési 
rendszer kiépítése akár otthon  

felújítási támogatással.
2021-től a legalább egy gyereket 

 nevelő családok részére az állam állja  
a költségek felét 3 millió forintig!
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• 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

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 
Nyomda: Pauker-Holding Kft. 1047 Budapest, Baross u. 11-15.
Felelős vezető: Varga Szilárd
Megjelenik 5200 példányban.
ISSN 1788-7291
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat a 
tartalom lényegi megváltoztatása nélkül, szerkesztett formában 
közölje. A lapban megjelent cikkeket a Kiadó írásbeli engedélye 
nélkül másolni, a lapot utánnyomni, sokszorosítani tilos. A lapban 
megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem vállal felelősséget.

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

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

Juhász István polgármester 
Tel.: +36 (28) 507-132, A polgármester ügyfélfogadási 
ideje: a Polgármesteri Hivatalban minden hónap 
első és harmadik hétfőjén 16.00-18.00 között 
az előzetes időpont egyeztetést követően.
Előzetes időpont egyeztetés: 
polgarmester@kistarcsa.hu, hivatal@kistarcsa.hu, 

+36 (28) 507-132, +36 (28) 470-711/211-es 
melléken keresztül.

dr. Gotthard Gábor jegyző
 Tel.: +36 (28) 507-132, A jegyző ügyfélfogadási ide-
je: a Polgármesteri Hivatalban minden hónap harma-
dik 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, 
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK
Simándy József Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.
Webes elérhetőség: http://www.simandy.edu.hu/
Telefon: +36 28 470 390, +36 30 295 2997
Intézményvezető: Siposné Varga Edit,  
edit.svarga@kistarcsa-simandy.hu
Az általános iskola központi címe:  
titkarsag@kistarcsa-simandy.hu 
A zeneiskola központi címe: 
zeneiskola@kistarcsa-simandy.hu 

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda
Óvodavezető: Gáspár Csabáné
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 Tipegő Bölcsőde
vezető: Szénás Béláné
Honlap: https://kistarcsaitipego.hu/
2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1/A
+36-70-503-4090 • bolcsode@kistarcsa.hu

Alapszolgáltatási Központ 
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 2/a.
Intézményvezető: Pálfi Kálmánné, +36 (28) 742-083
E-mail cím: hello@alapszolg2143.hu

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) 504-1308
Ügyfélfogadási idő:  H: 08:00-12:00, Sz: 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 
Hivatalának Környezetvédelmi Főosztálya

1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.
Telefonszám: +36 (1) 478-4400
E-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu

DPMV hibabejelentő (csőtörés, vízhiány stb.) 
06-29/340-010, 06-70/682-7546 
Közvilágítás hibabejelentés 
06-80/980-030 (munkaidőben), 
kozvilagitas@eurovill.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: Bagdán Ádám 
r. őrmester 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 ügyelet
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

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
+36-1/216-0505

Idősek nappali ellátása
Kistarcsa, Batthyány u. 2/a, 2143, Tel.:  
+36 (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., Tel.: 06-30/638-4737
www.https://www.kistarcsaireformatus.hu/
e-mail: kistarcsairefgyul@gmail.com
Élő tv közvetítés: https://www.facebook.com/
kistarcsairefgyul  

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. Tel.: +36-20/778-1869

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

FONTOS INFORMÁCIÓK

HÁZIAS ÍZEK BOLTJA

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

KISTARCSA, Hunyadi u. 8. (üzletsoron)
Nyitvatartás: hétfő zárva, keddtől-péntekig 8-18, szombat  7-13  

Tel.: 06-28-793-417  
Facebook: KISTARCSA HÁZIAS ÍZEK BOLTJA

VÁRJUK SZERETETTEL KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Májas-véres hurka – 1200 Ft/kg
Sütő kolbász – 1600 Ft/kg
Házi disznósajt – 2500 Ft/kg
Házi zsír  – 790 Ft/kg

Itt a hurka szezon!
- HÁZI HURKA,
- SÜTŐ KOLBÁSZ,
- DISZNÓSAJT

klíma
KISZELY

KLIMATIZÁLÁS  

ÉS VILLANYSZERELÉS  

EGY KÉZBEN

KLÍMABERENDEZÉSEK, HŐSZIVATTYÚK ÉRTÉKESÍTÉSE,  

TELEPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA, TISZTÍTÁSA

Klímaberendezés igényeinek 

megfelelő elektromos  

hálózat kiépítése, bővítése

Tel.: +36-70-745-2223

E-mail:  info@kiszelyklima.hu 

kiszelyklima@hütesfütes.hu  

WEB: www.kiszelyklima.hu

 márkától 

függően

Akár  

ÉV 
garancia             10 

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
KÍVÁNSÁGRA HÁZHOZ MEGYÜNK!

Dr. Horváth Bánk
Dr. Berényi Evelin

Dr. Ujvárossy Petra
Dr. Plaszkony Adrienn

Dr. Henter Áron
Dr. Lénárt Zoltán

Dr. Paul Róbert

HOMLOKZATI 
HŐSZIGETELÉS

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

AKCIÓS  
KOMPLETT 

HŐSZIGETELŐ 
RENDSZEREK!

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

GÉPKÖLCSÖNZŐ
ÉPÍTŐIPARI ÉS KERTI GÉPEK BÉRBEADÁSA

FŐ SZEZONÁLIS GÉPEINK:
• ágdarálók (különböző méretben)
• vésőgépek
• guruló állványok
• födémfúrók
• földmunkagépek
• beton és falcsiszolók
HA-KOS Kft. 2144 KEREPES, SZABADSÁG ÚT 77.

Nyitvatartási idő: H-P: 7-17; Sz: 8-12
Tel.: +36 (30) 9-482-163
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ÉPÍT? FELÚJÍT? ALAPTÓL A TETŐIG VEGYEN MINDENT EGY HELYEN

AKÁR 50 %-os ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL TAVASZI AKCIÓINK KERETÉN BELÜL!

KISTARCSA, 
Móra Ferenc utca 81.

Kérdése van? Hívjon minket!

06-28/552-675 • 06-20/561-1050 

www.kocsistuzep.hu • info@kocsistuzep.hu

www.facebook.com/kocsis.tuzep.kistarcsa

KERESSEN MINKET  
A FACEBOOKON IS!

MÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHET!A                                TAGJA. 

Nyitvatartás: 
H-P: 7.00-16.00
Szo: 7.30-12.00

CSEREPEK

TÉRKÖVEK

FALAZÓTÉGLA
• Zsalukövek
• Falazóelemek

• Habarcsok, vakolatok

• Cserepek
• Kéményrendszerek

• Térburkolatok

• Szigetelőanyagok

MINDEN,  
ami építőanyag

Hő  
és víz- 

szigetelő  
termékek

KISTARCSA, SZABADSÁG ÚT 2. 
(A SHOP-STOP mellett.)

Kövess minket facebookon: Fenyves Szolárium

VÁLTOZATLANUL, MINDEN NAP  
VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET!

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!

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 7-19 óráig.
SZOMBATON ZÁRVA!

MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN 
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

 


