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ÖNKORMÁNYZAT

ELTÖRÖLTÉK a behajtási
díjat Kistarcsán
MEGEMLÉKEZÉS

az 56-os forradalom
évfordulójáról
De mi történt 1956 októberében, ami a for- Medve József színész
radalomhoz vezetett Magyarországon? A for- Márai Sándor versét szavalta el
radalom előkészületei október 6-án az aradi
vértanúk napján kezdődhettek, de azt nem le- ért a Kossuth térre az első csoport, de 18 órára
hetett tudni, hogy az egyetemisták szervezke- már a tér és a környező utcák is megteltek. Kb.
dése mikor csap át komoly megmozdulássá. 2-300 000 ember gyűlhetett össze. A Magyar
Október 23-án reggel még nem sejtette senki, Rádió székháza előtt is a kora délutáni óráktól
hogy a lengyelbarát rokonszenvtüntetés óriá- kezdve egyre nagyobb tömeg várakozott. Azt
si tömegtüntetéssé és tragédiává változik. Az akarták elérni, hogy olvassák be a rádióba köegyetemisták az összes budapesti felsőoktatási veteléseiket. A növekvő számú és egyre dühöintézménybe széthordták a 16 pon- sebb ember láttán a rádiót védő ÁVH-sok este
tot tartalmazó kiáltványt. Számos 9 körül a tömegbe lőttek.
ifjúsági szervezet csatlakozott a kiMi magyarok büszkék lehetünk arra, hogy töráltványhoz és a délutáni tüntetéshez. ténelmünk során számos alakalommal álltunk ki
A Magyar Dolgozók Pártjának Poli- a szabadságunkért, a hazáért.
tikai Bizottsága rendkívüli kibővíEzt követően Medve József színész, Márai Sántett ülést hívott össze, ahol Kádár- dor: Mennyből az angyal című versét szavalta el.
ék úgy döntöttek, hogy betiltják a
A megemlékező ünnepség az emlékfalnál
tüntetést, de tűzparancsot nem ad- koszorúzással folytatódott. Elsőként a Kistarnak. A diákok megmozdulását már csai Internáltak Emlékéért Alapítvány nevében
nem lehetett leállítani, ezért még- Tóth Borbála koszorúzott, majd a Magyar Poliis engedélyezték a megmozdulást. tikai Foglyok Szövetsége következett. Az önkorA műegyetemisták kezdeménye- mányzat nevében Juhász István polgármester és
zéshez több egyetem is csatlako- Solymosi Sándor alpolgármester helyezett el kozott. 15 órakor a Petőfi szobornál szorút az emlékfalnál. Ezután koszorúzott még
megkezdődött a békés demonst- Kistarcsa Város Intézményei, Simándy József
ráció. Sinkovits Imre elszavalta a Általános Iskola, Szent Anna Katolikus Óvoda,
Nemzeti dalt, egy diák felolvas- FIDESZ helyi szervezete, JOBBIK helyi szerA nyolcadikosok műsorát vastapssal jutalmazták
ta a 16 pontot, majd a tízezres tö- vezete, Demokratikus Koalíció helyi szervezete,
meg elindult az előre meghirde- MSZP kistarcsai szervezete, Kistarcsai Vállalkomegemlékező ünnepségen jelen volt, Ju- tett Kossuth Lajos utca – Bajcsy-Zsilinszky út zók Baráti Köre, Fenyvesliget Egyesület, KÖFE
hász István polgármester, Solymosi Sán- – Nagykörút – Margit híd útvonalon. 17 órakor Kft. és a Kistarcsai VMSK Kft.
dor alpolgármester, a képviA koszorúzás után a megemlékező
selő testület tagjai, továbbá a helyi
ünnepség a Csigaházban folytatódott,
Diákok és a közönség
politikai pártok képviselői, az intézahol a Simándy József Általános Ismények vezetői, az egyházak és a cikola és AMI 8. osztályos tanulói muvil szervezetek képviselői.
tatták be megemlékező műsorukat.
A megemlékezés a Himnusz köAz iskolásoknak vastapssal köszönzös eléneklésével kezdődött, közrete meg a közönség a műsort. A daraműködött a Simándy József Általábot Baloghné Móczár Zsuzsanna és
nos Iskola és AMI Fúvószenekara,
Lengyel Márta tanította be. A kórus
majd Turi Irén a program moderáfelkészítője Bükkfalvyné Kocsis Betora, a Kistarcsai VMSK Kft. műáta volt. A megemlékező ünnepsévelődésszervezője emlékezett meg
get a Kistarcsai VMSK Kft. munaz 56-os forradalomról.
katársai szervezték. 
P.Gy

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 65-ik évfordulóján,
Kistarcsán a kialakult hagyományok szerint délelőtt 10 órakor
rendezték meg az Internálótábor emlékfalánál az ünnepséget.
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velésével. Idén ezek a határok nem si díj megfizetését, de meghatározták
Legutóbb október 27-én ülésezett a képviseváltoztak. Csak néhányat kiemelve: a behajtáshoz kapcsolódó hozzájáru• A lakhatáshoz kapcsolódó rend- lás feltételeit.
lő-testület. Összesen 10 napirendet tárgyaltak.
2021. október 29-től a korlátozott
szeres kiadásokhoz nyújtható
Ezen az ülésen a képviselők többek között móhavi települési támogatás ös�- forgalmú közútra, övezetbe történő
behajtáshoz nem elegendő a kérelem
szege 4   500   Ft.
dosították „A szociális ellátások helyi szabá• A lakhatáshoz kapcsolódó rend- benyújtása, az új szabályozás alaplyairól szóló” , és „A helyi közútra történő beszeres kiadások esetében, pl. ján behajtani kizárólag a közútkezeegyedül élő kérelmező eseté- lői hozzájárulás birtokában lehet. A
hajtás korlátozásáról” szóló önkormányzati
ben a jövedelemhatár 108   300   Ft. hozzájárulás kiadására 5 munkanap
• A temetési költségeknél a csa- áll rendelkezésre. További új szabály,
rendeletet, felülvizsgálták „A sport helyi
ládban élőknél a jövedelemha- hogy a 32 tonna megengedett össztöpénzügyi támogatási rendszeréről” szóló
meget meghaladó járműszerelvénytár 79   800 forint.
• A havi gyógyszerkiadások- re behajtási engedély nem kérhető.
önkormányzati rendeletet, támogatták
hoz a jövedelemhatár – csa- A korábban kiadott behajtási engePécelnek „A Fővárosi Agglomeráció Önkorládban élő kérelmező esetében délyek a lejárati dátumig érvényesek maradnak.
– 85.500   Ft/fő.
mányzati Társulásból történő kilépéVáltozik a forgalmi rend
Eltörölték
sét” , és új forgalmi rendet határoza behajtási díjat
Az Eperjesi út lakótelepi szakaszán
tak meg a település több pontján.
„várakozni tilos” táblát helyeznek ki
Testületi Kistarcsán

ülésről
jelentjük

A képviselő-testület „7:00 – 18:00” kiegészítő táblával.
A Bartók Béla utca Kápolna és
módosította a helyi
közútra történő behaj- Kölcsey utcák közötti szakaszán, vatás korlátozásáról szóló lamint az Ibolya utca Szent László
5/2013. (I.24.) önkormány- és Árpád vezér utcák közötti szakazati rendeletet. A módosítás szán menetdinamikai küszöböt heP.Gy.
értelmében eltörölték a behajtá- lyeznek ki.

Felülvizsgálták a sport helyi pénzügyi támogatási
rendszeréről szóló önkormányzati rendeletet

Módosították a szociális ellátások helyi szabályairól
szóló rendeletet

Módosította az önkormányzat a renA képviselő-testület 2011. október deletét, ami azt szabályozta, ki és ho19-én tartott ülésén megalkotta az gyan veheti igénybe a helyi szociális
önkormányzat helyi sporttevékeny- támogatásokat és szolgáltatásokat.
séggel kapcsolatos feladatairól és A módosítás előtt a méltányosságot
kötelezettségeiről, valamint a sport a kérelmező esetében az adott naphelyi pénzügyi támogatási rendsze- tári évben egy alkalommal lehetett
réről szóló önkormányzati rendeletet. gyakorolni. A módosított rendelet
A rendeletet minden évben felül kell szerint a méltányossági kérelmet
vizsgálni. A vizsgálatot követően in- benyújtók (egyedül élő 70 év feletdokolttá vált a rendelet módosítása ti nyugdíjasok, illetve gyermeküket
a következők miatt: 2021. augusz- egyedül nevelő szülők), esetében a
tusában megvalósult az Eperjes úti méltányosság a kérelmező és csasportpálya önkormányzat és a Lavet ládja esetében az adott naptári évKft. által finanszírozott felújítása, ben két alkalommal gyakorolható.
melyet szerepeltetni kell a rendelet Tavaly a képviselő-testület bővítette
azon bekezdésében, amely az ön- a rendeletben megszabott jogosultsákormányzat által fenntartott sport- gi feltételeket a jövedelemhatár emelétesítményeket sorolja fel.
lésével és a támogatási összegek nö2021. 11. szám
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ÖNKORMÁNYZAT

HÍREK

KÖZMEGHALLGATÁS
Kistarcsa Város Önkormányzata 2021. november 4-én (csütörtökön) este hat órákor tartotta a közmeghallgatást a Csigaházban. A nyilvános ülésen részt vett Juhász István polgármester, Solymosi Sándor alpolgármester, dr. Gotthard Gábor jegyző,
Oldal Erika aljegyző, az intézményvezetők, a hivatal dolgozói és az érdeklődő lakosság. Első napirendi pontban a polgármester számolt be az elmúlt egy évről, ezután írásbeli kérdésekre, végül pedig a helyben elhangzott kérdésekre válaszoltak.

Helyben is kérdeztek a résztvevők

lyázatán 36 millió Ft-ot nyert a város,
Kiemelt beruházás lesz a Tipegő Bölcsőde bőamit 55 millió forintra kellett kiegé- vítése is. Erre 296 millió forintot nyert a város a
szíteni, ebből a pénzből elvégezték a Pénzügyminisztérium által kiírt „Bölcsődei féCsömöri utca teljes felújítását és a Po- rőhelyek kialakítása és bővítése” című VEKOP
zsonyi utca egy szakaszán a járda re- 6.1.1-21-2021-00020 jelű pályázaton. Az elnyert
konstrukcióját. A kisebb beruházások projektben a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde II. üteközé tartozott a Grassalkovich utca me valósulhat meg. A 200 m2 alapterületű épületmart aszfaltozása, a Dr. Tibold József, részben 2 csoportszobát alakítanak ki összesen 28
valamint a Balczó István utca kőzúza- kisgyermek részére.
lékos kátyúzása, a zsidó emlékfal és
Ide tartozik a Civil-ház helyén megépítendő
környezetének rendbetétele is. A na- zarándokvezető-képző felépítése is, ami nem öngyobb beruházások közé tartozott a kormányzati beruházás, de a területet az önkorKerepessel közösen üzembe helyezett mányzat biztosítja. A pályázatot a Pénzügyminiszkét új ivókút üzembe helyezése, ami térium támogatta. A létrejövő épületet a kistarcsai
z előző évben a koronavírus okozta jár- 50 millió forintba került. A Kistarcsai VMSK Kft. civil szervezetek is használhatják majd. A Szlovák
ványhelyzet miatt videós beszámoló ké- karbantartási fejlesztései közül megvalósult a Csi- Tájház építéséhez a nemzetiségi önkormányzat 33
szült, idén viszont a hagyományoknak gaház színpadának és függönyének felújítása is.
millió forintot nyert a Miniszterelnökség Egyhámegfelelően ismét a képviselő-testület, az önkorJuhász István külön kiemelte a közbiztonság zi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Állammányzat és a polgármesteri hivatal vezetőinek sze- fejlesztését a városban. Tervezik a közterület-fel- titkárságától. A Rózsa utcában álló épület felújímélyes részvételével zajlott az esemény.
ügyeletet városőrséggé fejleszteni. Két fővel eme- tási munkálatai tavasszal kezdődnek majd.
A megjelentek köszöntése után a polgármes- lik a közterület-felügyelet létszámát, így lehetőség
A jövőbeni tervekben szerepel még többek köter egy képes (projektorral kivetített) beszámoló- lesz arra is, hogy a közterület-felügyelők ne csak zött uniós támogatással az önkormányzati intézméban foglalta össze az elmúlt év legfontosabb beru- 8-16 óra között legyenek jelen a városban, továbbá nyek energetikai korszerűsítése, a Raktár körúton
házásait. Elöljáróban elmondta, hogy a hatékony az eszközállományt is tervezik bővíteni. A polgár- haladó kerékpárút meghosszabbítása a Fenyves
munkát nehezítette a járványhelyzet: 2020 nov- őrséggel is történtek egyeztetések az együttműkö- út – Aulich utca – Kossuth utca – Nagytarcsai út
emberétől 2021. június 15-ig nem tudtak bizott- dés fokozását és a segítésüket illetően. A városban útvonalon. Járdát építenek a Pozsonyi, a Brassói
sági és testületi üléseket tartani. A polgármesteri a térfigyelő kamerarendszert elsősorban a problé- és Aulich utcában, valamint a Hősök terén. Fekhivatalban 2021. május 26-ig szünetelt a szemé- más területeken korszerűsítették, ezzel is segítve vőrendőr kerül az Ibolya és a Bartók Béla utcába.
lyes ügyfélfogadás. Külön kiemelte, hogy a vírus a rendőrség munkáját.
Mart aszfaltot kap a Fenyvesligetben a Zsálya, a
elleni védekezésben László Márton Endrének köA megvalósítandó beruházások közül a polgár- Kamilla és a Galagonya utca és a Fenyves út egy
szönhetően Kistarcsa az országos átlag felett tel- mester kiemelte az új általános iskola megépítését. része.
jesített, ugyanis Kistarcsa Város Önkormányzata A kormány február 15-én fogadta el a kistarcsai új
Juhász István polgármester megemlítette a váés a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Köz- 16 tantermes általános iskola megvalósíthatósági ros kiemelt rendezvényeit is, amelyek egy része a
hasznú Alapítvány 2020 decemberében együttmű- tanulmánytervében szereplő műszaki tartalmat. koronavírus-járvány miatt maradtak el. Ahogy a
ködési megállapodást kötött a lakosság mielőbbi Az intézményt a Raktár körútról nyíló 19 948 m2 körülmények lehetővé teszik, ezeket hasonló színés megbízható tesztelésére. 2021 május elejére kb. területű ingatlanon építenék meg. Az intézmény- vonalon tervezik majd a jövőben is megvalósítani.
1200 gyorstesztet végzett el László Márton End- ben a 16 tantermen kívül helyet kapnának a mű- Rögtön a hallgatóság figyelmébe ajánlotta a decre, ezzel sok esetben jelentősen hozzájárult a be- vészeti oktatás szaktantermei és egy B típusú tor- ember 4-én esedékes Mindenki Karácsonyát, de
tegség idejében történő felismeréséhez.
naterem is.
nem feledkezett meg a város napján kitüntettettek
A megvalósult beruházásokkal
megemlítéséről sem Juhász István.
kapcsolatban Juhász István polgárA beszámoló után a polgármesmester elmondta, hogy Kistarcsa fejter először azokat az írásban beküllesztése a nehézségek ellenére a megdött kérdéseket olvasta fel, amelyek
határozott elképzelések szerint haladt,
kérdezői személyesen is megjelena járvány miatti központi elvonások
tek a közmeghallgatáson. A felvetett
nem lehetetlenítették el a várost.
kérdéseket és a részletes válaszokat
A megvalósult beruházások között
megtalálják a város honlapján. (www.
Juhász István több kisebb és nagyobb
kistarcsa.hu, önkormányzat, 2021. évi
beruházást is megemlített. Ilyen volt
ülések jegyzőkönyvei).
az Eperjesi úti sportpálya felújítása. A
A közmeghallgatáson minden kér22 millió forintos beruházási összeg
désre válaszoltak, a nyílt lakossági fófelét a Lavet Gyógyszeripari Kft. bizrumot Juhász István fél nyolckor betosította. A Belügyminisztérium pá- Zsiák Péter alpolgármester több ízben is válaszolt
zárta. P
 .GY., fotó: Hortobágyi László

Átadták az Eperjesi
úti SPORTPÁLYÁT
2021. október 27-én
felavatták a felújított
Eperjes úti sportpályát.

A

kivitelező MiraBer Bt. a pályára két rétegben sporttevékenységre alkalmas, apró
szemcseméretű aszfaltot terített.
A pálya új kerítést is kapott, labdafogó
hálóval, illetve felfestéssel. A felújítás során kosárlabda palánkot és kézi-
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Az ünnepségen beszédet mondott Dr. Laczay Péter, a LAVET
Gyógyszeripari Kft. ügyvezetője

Juhász István polgármester mondott avató beszédet
labda kaput is felszereltek. A kényelem és tisztaság érdekében padokat
és hulladékgyűjtőket is telepítettek.
Az ünnepségen beszédet mondott Juhász István polgármester, Dr.
Laczay Péter, a LAVET Gyógyszeripari Kft. ügyvezetője és Uvacsek
Csaba önkormányzati képviselő is.
Juhász István polgármester elmondta, hogy külön köszöni a Lavet
Gyógyszeripari Kft. közérdekű fel-

ajánlását, amivel a közel 22 millió
forint értékű felújítás 50 %-át átvállalták. A fennmaradó részt Kistarcsa
Város Önkormányzata finanszírozta. Kiemelte, hogy a körzet képviselőjével, Uvacsek Csabával közös
kampányígéretük volt a pálya felújítása, amit most sikerült realizálni. Elmondta, hogy gyerekként még idejárt
focizni, ami már akkor sem volt jó
állapotban, s nagyon örül, hogy pol-

gármesterként a mostani gyerekeknek segíthetett a pálya felújításával.
Dr. Laczay Péter, a LAVET Gyógyszeripari Kft. ügyvezetője elmondta, hogy az önkormányzat felkérésére örömmel adták a támogatást a
beruházáshoz, mert úgy ítélték meg,
hogy ez tipikusan egy olyan közcélú
beruházás, ami az ifjúság és a gyerekek érdekeit szolgálja.
A körzet egyéni képviselője,
Uvacsek Csaba kiemelte, hogy a
koronavírus-járvány ellenére rekord
gyorsasággal készülhetett el a felújítás, mert a képviselő-testületnek
és a LAVET Kft.-nek köszönhetően meg volt az anyagi fedezete a beruházásnak.
A beszédeket követően ünnepélyes
szalagátvágással adták át a sportpályát a fiataloknak, akik lelkesen vették használatba a felújított létesítményt.
Az U10-es csapat ifjú focistái
Bokros János edző vezetésével kipróbálhatták lövő tudományukat.
A kapuban felváltva Juhász István,
Dr. Laczay Péter és Uvacsek Csaba védett.
P.Gy.

XXI. amatőr vízilabdatorna
A VÁROSI USZODÁBAN
2021. november 6-án rendezték meg a kistarcsai Városi Uszodában a már régóta várt
XXI. amatőr vízilabdatornát, amely tavaly a
járványügyi korlátozások miatt elmaradt.

S

zombat délután 14 órától már
folyamatosan érkeztek az évről-évre visszatérő csapatok
mellett új baráti társaságok is, hogy
megmérettessék magukat a tornán.
A cél az éremszerzés mellett a jó hangulat, a közös élmények megteremtése, a sportág népszerűsítése volt.
Csapatonként öt mezőnyjátékos és
egy kapus ugorhatott a vízbe. A mérkőzések 10 percesek voltak. A körülbelül 70 benevezett játékos az esti
órákig küzdött az érmekért. Most

is lehetőség volt a vegyes csapatok polgármester úr és Szemán Gergely
indulására, így hölgyek is játszhat- képviselő úr vezette az Önkormánytak a férfiak ellen, vagy éppen gye- zók csapatát, mellyel egészen a dorekek a felnőttek ellen.
bogó 2. fokáig meneteltek.
A torna a gyerek korosztály mérA dobogó tetejére a Görög Istekőzéseivel kezdődött. Ebben a kor- nek, az ezüstérmet az Önkormánycsoportban összesen öt csapat indult. zók, a bronzérmet a Csajos Faterok
A körmérkőzések után a következő szerezték meg.
A nevező csapatokat és a látogasorrend alakult ki:
1. MGM Gödöllő, 2. Vizivillámok, tókat főtt étellel és üdítővel kínálták. A szülők, hozzátartozók sütivel,
3. MATE Piranhák.
A legkeményebb összecsapások pogácsával kedveskedtek a sportoidén is a felnőtteknél alakultak ki. lóknak. A bográcsban készült babEbben a kategóriában az öt csapat gulyást Kapitány József készítette.
szintén körmérkőzést játszott.
A vízilabdatornát a Kistarcsai VMSK
Kistarcsa Város Önkormányzata Kft. szervezte, a mérkőzések lebofontosnak tartja, hogy a gasztro prog- nyolításában és a csapatok összeállíramokon kívül sportrendezvényeket tásában Valkai Ferencné, Schneider
is szervezzen. Az előző évekhez ha- Krisztián és Szabó Zsigmond sesonlóan idén is Solymosi Sándor al- gédkezett.
2021. 11. szám
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ÓVODAI HÍREK

OKTATÁS

Újra éledt a Dömötör nap
A KISTARCSAI ÓVODÁBAN
Óvodánk életében a hagyományként megrendezett Dömötör napot sem kímélte tavaly a világjárvány. Idén szeptemberben bizakodva álltunk neki szervezni ezt az eseményt, hogy újra változatos és szórakoztató élményben legyen része kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Munkában a csillámtetováló brigád

A gyerekek nagy
élvezettel horgásztak

Papír macikat is
elkes készülődés, rekészítettek az ovisok
ménykedéssel és ötletekkel teli dolgos
lákoló fények segítségével
hetek előzték meg a renkellett a pályán végigmendezvényt. Több okból is nani. Sokak örömére, megalagyon vártuk már, hiszen a
kult a csillámtetováló bripandémiás időszakban a tavagád, így e nagyon népszerű
lyi nevelési évben sajnos nem
elfoglaltság is színesítette a
valósíthattuk meg elképzelésepalettát. E tevékenység nem
inket, nem rendezhettünk szinte
jött volna létre László KrisztiFejdíszek is készültek
semmilyen szülőkkel, gyerekekkel
na (12-es, Cica csoport SZMK-s
közös összejövetelt. Ki is voltunk
anyukája) nélkül, aki nem csupán a
már „éhezve” a családi napra, nem
100 db-os teljes készletet biztosította
utolsó szempont az sem, hogy ezen hettek. Zsákbamacska vásárlására számunkra, hanem az alkotó csapaesemény teljes bevétele a Kistarcsai is volt lehetősége az érdeklődőknek. tot is erősítette. Önzetlenségéért itt
Gesztenyés Óvoda alapítványának, a Köszönjük szépen Dőringerné Ko- is tisztelet és hála illeti. A gyermeDömötör Alapítványnak a kasszáját vács Melindának, hogy ismét elhozta kek ügyesen teljesítették a feladatogazdagítja, amely javakból az óvo- „homokkép készítő műhelyét” hoz- kat, készültek a szebbnél-szebb alkodánk, és ezen keresztül gyermekeink zánk, és hálásak vagyunk nagylel- tások, mindezekért cserébe minden
részesülnek. Igyekeztünk hát tartal- kű alapítványi támogatásért. Nem állomáson egy-egy pecsétet kaptak,
mas, érdekes programokkal készül- maradhatott el a közkedvelt bátor- ezeket aztán a büfében hagyományos
ni, hogy garantáljuk a jó szórakozást. ságpróba, itt mindent megtettek az mézeskalács tallérra válthatták be.
Eljött végre az október 16-i szom- ötletgazdák, hogy igazi hátborzonIdén először újdonsággal is próbat délután, kezdetét vehette a Dömö- gató, ultra izgi termet rendezzenek bálkoztunk. Olyan támogatókat,
tör családi nap, óvodánk szinte ös�- be e célra, ahol félhomályban, a pis- szponzorokat kerestünk meg erre
szes dolgozójának aktív részvételével.
Lehetőséget biztosítottunk számos
kreatív kézműves tevékenységhez,
készültek csodaszép baglyok, őszi falevelek, ablak- és fejdíszek, mécsesek,
fonal sünök, pörgettyűk, papír macik. Mozgásos játékokban is kipróbálhatták magukat a gyerekek, nagy
élvezettel végezték a mackó ügyességi próbát, a horgászatot, valamint
mezítlábas ösvénnyel is ismerkedMozgásos játékokban
is kipróbálhatták
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a napra, akik termékeik felajánlásával Dömötör napi büfénket feltöltötték, mindenféle finomsággal. Kicsit bátortalanul vágtunk bele ebbe a
feladatba, tartottunk a visszautasításoktól, de kezdeti félelmünk hamar
szertefoszlott. Az általunk megkeresett, többségében helyi, vagy környéki vállalkozások egymás után vették
fel velünk a kapcsolatot, és biztosítottak bennünket együttműködési
szándékukról. Hatalmas köszönettel tartozunk Nekik, hiszen nélkülük nem lett volna e napunk ennyire
eredményes. Köszönjük a Jókenyér
Pékségnek a temérdek péksüteményt
és az ízletes szendvicseket. Az Anda
Cukrászdának az aprósüteményeket
és a zamatos szörpöket. A Pomázi
Maroni Cukrászdának a sokféle sós,
magvas, sajtos csemegét. Az Európa
Pékségnek a mini croissantokat és a
hatalmas tálca karamellás sült tésztát.
Az Illés Cukrászdának a 100 szelet
epres, csokis kockát. A Kistarcsai
Lidl Áruháznak a felajánlott apróságokat a zsákbamacskához, a Csömöri Auchannak a mutatós tortákat,
és a Pizza Marénak a jóízű somlói
galuskákat. Itt szeretnénk még külön
köszönetet mondani minden kedves
szülőnek is, akik bármivel pl. zsákbamacska felajánlással, támogatói
jegyek, vagy mézes maci vásárlásával, illetve a rendezvényen való
részvétellel hozzájárultak ügyünk
sikeréhez.
Nagy örömünkre szolgált, hogy
sokan választották családi napunkat szombat délutánjuk programjául, így megtelt az óvoda vidámsággal, jó kedvvel, mozogni, alkotni,
játszani vágyó gyerekekkel.
Pintérné Kiss Eszter, Páczkánné
Lakatos Hajnalka, Vargáné
Bogdán Ildikó óvodapedagógusok

ÚJABB ISKOLASZÉPÍTŐ
délutánokat szerveztünk
KEDVES SZÜLŐK,
KEDVES KISTARCSAIAK!
Szeretnék Önöknek beszámolni arról, hogy újabb iskolaszépítő délutánokat tudhatunk magunk mögött.
Október 15-én délután 3-tól a
szülők és a pedagógusok egy maroknyi csoportja ecsettel, ásóval,
festékkel, virágokkal és jó kedvvel felszerelkezve munkához látott. A kezük nyomán megújult a bejárati
kerítéssor, a kisépület előtti járda és a hátsó,
sárga konténer előtti/körülötti térkő is díszítést kapott. Mostantól „szabályosan” lehet
közlekedni az iskolaudvaron is, színes zebrán lehet átkelni a műfüves pályára. A szülők
munkáján túl a gyerekek is kivették a részüket az iskola szépítéséből, csodaszép tököket
készítettek az osztályok! Ezeket a bejáratnál
helyezték el a kollégáink, szépen elrendezve,
egy-két virágcsokorral is díszítve. A tökfaragó verseny – úgy látszik – nagy népszerűségnek örvendett. Igazi őszi hangulatot árasztott
a bejárat.

Aztán október 24-én találkoztunk, közösen
élveztük az október végi napsütést. Ezúttal elsősorban kertészkedtünk, virágokat és bokrokat
ültettünk, levendula és liliombokrokat, fákat. Az
egyik családtól kaptunk jó pár m3 földet, amel�lyel feljavíthattuk a pálya domboldalát. Néhány
új szegélykőre is sikerült pénzt szereznünk, azokat is elhelyeztük. Folytatódott a kerítésfestés is.
Köszönöm mindenkinek, aki támogatja az
iskolát, minden felajánlást örömmel fogadunk,
hiszen az iskola a város iskolája, az Önök gyermekeinek szeretnénk minél szebb és élhetőbb
környezetet biztosítani.
Siposné Varga Edit intézményvezető

A próbafelvételi DIÁKSZEMMEL
2021. OKTÓBER 12-ÉN 10 órától a Simándy
József Általános Iskolában lezajlott a próbafelvételi. Mivel a jelenlegi 8. évfolyam hatodikosként nem írt országos kompetenciamérést a
pandémia miatt, így mi még nem voltunk „vizsgahelyzetben”. Ezért tanáraink olyan körülmé-

nyeket teremtettek, mintha tényleg „élesben”
ment volna a tesztírás.
Nagy izgalommal vártuk ezt a napot, és bele
is éltük magunkat a helyzetbe. Az érzéshez hozzájárult az is, hogy elegánsan felöltöztünk erre
az alkalomra. 10 órától a magyar feladatlapot töltöttük ki, ezután egy 15 perces szünet következett, majd 11 órától a matematika feladatsort írhattuk meg. A teszt alatt megfigyelhettük, hogy
melyek azok a feladatok, amelyeket még gyakorolni kell, illetve bebizonyosodott, hogy jól kell
gazdálkodnunk az idővel is. Annyira valóságosnak tűnt az egész, hogy még izgultunk is. Ezt az
érzést le kell majd küzdenünk az igazi felvételi
alatt, nehogy a teljesítmény rovására menjen.
Örültünk, hogy kipróbálhattuk, milyen érzés
lesz január végén megírni azt a sok mindent eldöntő felvételit. 
Homa Helga 8.d

KEZDŐDNEK
A NÖVENDÉKHANGVERSENYEK
Iskolánkban ebben az évben jelentős változásokkal indult a tanév. A zeneiskola élére
is új vezető került, Hegedüsné Csák Mónika,
aki régi kedves ismerőse a zenetanári tantestületnek.
Új köntösbe bújtak megszokott rendezvényeink is. A tanév első növendékhangversenyét októberben tartottuk. Még a zene világnapja alkalmából tartott tanári koncert
előtt bérletes játékot hirdettünk az iskolai tanulók között, hogy ez is inspirálja a gyermekeket a koncertlátogatásra. Az ötlet bevált,
ezen a hangversenyen is nagyszámú közönséggel találkozhattunk. Mindez természetesen a koncert hangulatán is érződött!
A műsor rendkívül változatos volt. Ének,
cselló-harangjáték közös produkció, szólóhegedű, zongora négykezes, zongora szóló,
valamint hegedű duó színesítették a palettát.
Hogy a közönség még jobban szórakozzon, Nagy Eszter tanárnő - újításként - dalfelismerő vetélkedőt szervezett a gyermekeknek, akik nagyon lelkesen vettek részt a
játékban. A hangulat fergeteges volt. Mindezt tovább fokozta az iskola fúvószenekarának fináléja, melyet vastaps és ráadás követett. Hegedűtanárként nagyon szeretem a
diákhangversenyeket, hiszen tanítványaim
megmutathatják szüleiknek, barátaiknak
az elmúlt időszak eredményeit.
Ezen az estén rendkívül felemelő érzés
volt, hogy ilyen nagyszámú és hálás közönség előtt tarthattuk meg az idei tanév első
növendékhangversenyét. Reméljük a következő hangversenyünkön is találkozunk!

Bekes Anna

Megyei elődöntőbe jutott
BAKANCSOSOK
FUTSAL CSAPATUNK
2021. NOVEMBER 11-ÉN a Simándy József Általános Iskola és AMI volt a házigazdája a 2021/2022.
évi körzeti Diákolimpia futsalbajnokság IV. korcsoportos selejtezőjének. A jelentkező öt csapatból sajnos a járvány miatt végül kettő visszalépett.
Így az iskolánkból induló két csapat és a mogyoródi Szent László Általános Iskola diákjai mérkőztek meg egymással. A jó hangulatú meccseken pompás gólok születtek, a sportszerű játék
kiemelkedő volt. Nagy küzdelemben első helyezett lett a Simándy „A” csapata, míg a mogyo-

ródiak második, a Simándy „B” csapata pedig
harmadik helyezést ért el. Ezzel a győzelemmel
a Kistarcsa Simándy „A” csapata a megyei elődöntőbe jutott. A győztes csapat tagjai: Adamcsek
Erik, Berki Kevin, Bozóki Bence, Czirják Noel,
Kapornai Dániel, Kaszanyi Patrik Viktor, KissSzilágyi Viktor, Kovács Edvin, Samu Balázs Zalán, Veszely-Kiss Máté
Gratulálunk a játékosoknak és köszönjük Székely Andrea és Cziáky Péter testnevelők szervezőmunkáját!
Filipovics Tamásné mk. vezető

a biatorbágyi
dombokon

OKTÓBERI SZAKKÖRI KIRÁNDULÁS: Biatorbágy, Kő-orr- szikla, Nyakas-kő, Szily-kápolna.
Ragyogó napsütés, őszi színkavalkád, kemény
emelkedők, szédületes panoráma. 18 kilométer
a lábunkban, büszkeség a szívünkben. Nagy élmény volt!
Márványi Flóra
2021. 11. szám
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DEÁKTANYA
2021. december 2.
Kerekes Csaba: Bahá’íok Magyarországon
A bahá’í hit a legﬁatalabb független világvallás, de a második legelterjedtebb
a bolygón. Nincsenek papjaik sem kötött szertartásaik. Tisztelettel fordulnak
Ábrahám, Mózes, Buddha, Krisna, Jézus,
Zoroaszter és Mohamed felé is.
2021. december 9.
Reinwald Lili: Smart Kids – gyermekfejlesztő 3-tól 18 éves korig
Pedagógiai szaksegítség, gyógypedagógiai szolgáltatások, szülői edukáció. Iskolaérettség elérése az óvodáskorú gyerekeknél – iskolai előkészítés, komplex
mozgásfejlesztés, logopédia. Felkészítés nyelvvizsgára.
2021. december 16.
Eszlényi Ákos: Lélekhangoló
– adventi kalendárium felnőtteknek
Az adventi időszak hangulatát mindan�nyian vágyjuk. Különlegessé válnak az
ízek, a fények, az illatok. Mire vágyunk
igazán, mi adja a boldogságot, és valóban azt adjuk magunknak? Mindennek
megszentelt ideje lesz – de mire?
2021. december 23.
KIKE karácsony: Az ajándékozás jegyében
Azt szeretnénk, ha mindenki hozna magával olyan ajándékot a többieknek, aminek
értékét nem pénzben mérik: egy kedves
verset, egy szép dalt, egy szívhez szóló
idézetet…, vagy egy tál süteményt, egy
üveg bort…
2021. december 30.
Országh Péter: A vietnami háború
A térség történelme az első világháborúig. Ho Si Minh függetlenséget kért Wilsontól – japán és francia megszállást kapott. Az első indokínai háború. Nixon
terve meghiúsult. Saigon elesett, Dél-Vietnám összeomlott.
A Deáktanya előadásait az Alapszolgáltatási Központ (Batthyány u. 2/A) termében tartjuk.
Az előadások csütörtökönként este 7 órakor kezdődnek, időtartamuk kb. 1 óra, de
a kérdések megválaszolásával és a hozzászólásokkal 9-ig is eltarthatnak.
A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai
nyitottak, azokat térítésmentesen látogathatja bárki.
Ezen alkalmakon és a KIKE más rendezvényein lehet belépni az egyesületbe.
Kistarcsai Kulturális Egyesület
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KÖNYVSAROK
Amikor tanácstalan az ember, hogy mit is olvasson, egy
könyvajánló sokat segíthet a
döntésben. A Városi Könyvtár
újdonságai közül néhány talán megkönnyíti a választást.

S

zerintetek hány kocsiból áll a világ leghos�szabb vasúti szerelvénye? Hogy lehet időben leszállni, ha nem nyílik ki egy vasúti
kocsi ajtaja? Vajon a gőzösök a gyorsabbak, vagy
a dízel-villamos mozdonyok? Hány méteren fut a
világ legmagasabbra épített vasútvonala? És kik
lehetnek azok az apró lények, akik megdézsmálják
az utasok elemózsiás kosarait? Mechler Anna és
Hajba László, a jól ismert szerzőpáros Vonat mesék nagykönyve ezúttal a vonatok világában kalandozik. Olvasmányos, színes és humoros könyvükben ilyen és
hasonló kérdésekre keresik a
válaszokat, miközben számos
érdekességet elárulnak nekünk
a vasútról, illetve az állomásokon zajló életről.
Indulhatunk?
Rhen herceg, Emberfall
trónörököse azt hitte,
minden rendben lesz.
Bár egy nagyhatalmú
varázslónő megátkozta, és arra ítélte, hogy
folyamatosan újra élje
a tizennyolcadik évének
őszét, ő biztosra vette,
hogy ha egy lány beleszeret, azonnal megmenekül. Azonban minden ősz végén gonosz, kíméletlen bestiává változik. És elérkezett az utolsó
ősz... Harperhez sosem volt kegyes a sors, így már
korán megtanulta, hogy csak kemény küzdelmek
árán boldogulhat. De amikor egy embertársa megmentésére siet, hirtelen Rhen elátkozott világában találja magát. Harper azt sem tudja, hol van
és mit higgyen. De ahogy egyre több időt tölt el
Rhennel a mágikus birodalomban, lassan megérti, mi minden forog kockán. És amikor Rhen rá-

jön, hogy Harper nem csak egy újabb meghódítandó nőnemű, ismét feltámad benne a remény.
De hatalmas erők állnak szemben Emberfall-lal...
Vajon ha megtörik az átok, az elég ahhoz, hogy
megmentse őket és a birodalom népét a teljes pusztulástól? Brigit Kemmerer: A curse so dark and
lonely című könyve A Szépség és a Szörnyeteg
legújabb feldolgozása.
Elena Ferrante, a kilétét mindmáig titokban tartó olasz író legújabb, Nő a sötétben
című könyvének főhőse, Leda 47 éves, angol irodalmat tanít az
egyetemen. Elvált, két
lánya Kanadába költözött volt férjéhez. A
hirtelen megtapasztalt
szabadság megfiatalítja, felszabadító örömmel
tölti el, és saját maga számára is váratlanul vakációra indul a Jón-tenger partjára. Ott azonban
egy lármás nápolyi család szomszédságába kerül, amelynek alig titkolt kötődése a maffiához
beárnyékolja békésen induló pihenését. A családhoz tartozó gyönyörű fiatal nő, Nina mintaszerű anyasága egy húsz évvel megkésett szembesülésre készteti Ledát, aki karrierépítésének
egy válságos pontján gyermekeit évekre elhagyta, és önmegvalósítása érdekében szakított mindennel, ami a családjához fűzte.
Katrine Engberg:
Üvegszárny cí mű
könyvében a Koppenhágában történő sorozatgyilkosság nyomai
egy évekkel korábbi
nyomasztó történethez vezetnek vissza,
a rendőrség azonban
nem jut egyről a kettőre. A nyomozást vezető Jeppe Korner nyomozótársa, Anette Werner
épp a szülési szabadságát tölti otthon - egyszerre
küszködik kisbabájával, az apaságban sütkérező
férjével és szülés utáni depressziójával. És amikor már végképp nem bírja tovább, meghozza a
döntést: titokban, saját felelősségére bekapcsolódik a nyomozásba. Hol babakocsistól-gyerekestől találkozik egy szemtanúval, hol két szoptatás
között, pelenkavásárlás ürügyén indul el a forró nyomon... az események pedig veszedelmesen felgyorsulnak, és váratlan fordulatot vesznek.
Németh Tímea könyvtáros

Több mint 80 ezer gyufából
építette meg az internálótábort
egy KISTARCSAI NYUGDÍJAS
Kiss János gyufaszál alkotásait az általános
iskola tornatermében állították ki
Kiss János nyugdíjas 2017-ben kezdte el ezt a nagy türelmet
igénylő hobbit művelni. Az első próbálkozása egy katonai őrtorony volt, majd az Eiffel-toronnyal folytatta. Napjainkra készült el
a Kistarcsai Internálótábor makettjével, amit 22 hónapig épített.

A kiállítást Kereszti Ferenc nyitotta meg

– A gyufát veszi, vagy valamelyik gyufagyár
szponzorálja?
– Elsősorban veszem a gyufát, de rengeteget
kodni, hogy mit kezdjek magammal. Eszembe kapok a szomszédoktól, ismerősöktől és Kereszjutott a katonaságnál épített gyufaszál tornyom ti Feritől. A fiam nemrégen ötszáz doboz gyués megpróbáltam újra megépíteni. Sikerült. Az- fát hozott Németországból. Az a helyzet, hogy a
tán egyik ötlet jött a másik után, az óriáskerék, a svéd Korona gyufa a legjobb. Könnyebb hajtogattraktor, a parasztház, a víztornyok. Kereszti Feri ni, formásabbak, kevés benne a selejt. Egyébként
rábeszélt, hogy mutassam be a próbálkozásaimat magyar gyufával kezdtem. Háromfélét próbáltam
a Kistarcsai Napokon. Pozitív volt a fogadtatás, ki, de a magyar gyufából, ötből három eltört, ráígy elkezdtem komolyabban foglalkozni a dolog- adásul sok görbe szál is volt benne, szóval vangal. Azóta egy nap 40 perces megszakításokkal nak gondok, most nem akarom bántani a magyar
három-négy órát is dolgozom.
gyufagyárakat, de nekem a Korona gyufa a jó.

– Ki biztatta, hogy Kistarcsa nevezetességeit – A kiállítás megnyitón elhangzott, hogy a jöis megépítse?
vőben Kistarcsa nevezetességeit fogja elkészí– Elsősorban Kereszti Ferenc, de Juhász István teni. Milyen tervei vannak?
Kistarcsai Napokon a KIKE kiállításain
– Már elkészült a két víztorony, az internáló
már találkozhattunk a makettjeivel. Most polgármester úr is, amikor megtudta, hogy miaz október 23-i hétvégén Juhász István lyen terveim vannak. Az internálótáborba a pol- tábor, és most kezdtem el a református templopolgármester támogatásával önálló kiállítást szer- gármester engedélyével mehettem be. Az előké- mot. Érdekesség, hogy a református templomon
vezett alkotásaiból az önkormányzat. A kiállítást születekben Kereszti Ferenc rengeteget segített. hódfarkú cserepek vannak, amit én is szeretnék
október 22-én a Simándy József Általános Iskola Jött velem az internálótáborban lévő épületeket gyufából megformázni. Ha ezzel elkészülök, aktornatermében Juhász István polgármester nyi- lemérni, hozta a fényképeket azokról az épüle- kor a katolikus templommal folytatom. Régi álmom, hogy elkészítsem annak a villamosnak a
totta meg, ismertetőt mondott Kereszti Ferenc a tekről, amiket már lebontottak.
makettjét, amit a két világháború között a KistarKIKE elnöke. Kiss János gyufaszál alkotásait
– Mekkora munka volt az internálótábor el- csai Gép- és Vasútfelszerelési Gyárban szereltek
közel kétszázan tekintették meg.
készítése?
össze. Terveim szerint ezek a munkák legalább
– Több hónapig tartott a terv elkészítése. Ki- két évig eltartanak majd.
– Mikor jött rá, hogy a makett építéshez türelszámoltam, hogy mennyi gyufa kell. Összesen
me és tehetsége van?
– Még a katonaságnál csináltam egy tornyot, 2230 doboz gyufát terveztem. Egy dobozban 40 – Ígéretet kapott arra, hogy a gyufaszál alkoami nagyon régen volt. Aztán az élet másfelé so- szál van. Ekkora mennyiséggel még nem dol- tásait majd egy állandó helyen tudja kiállítani!
– Ha minden igaz, akkor az internálótáborban
dort. A csípőm miatt 2006-ban leszázalékoltak, goztam. Ezen kívül elhasználtam még körülbeés azóta nyugdíjas vagyok. 2017-ben a vállamban lül tizenöt üveg ragasztót. A makett elkészítése kialakítandó emlékhelyen állítják ki a maketteket.
elszakadt egy izom, ezért minden fizikai mun- 22 hónapig tartott és körülbelül 60 ezer forint- Remélem, hogy az önkormányzatnak sikerül ezt a
beruházást belátható időben megvalósítania.P.Gy.
kától eltiltottak. Akkor elkezdtem azon gondol- ba került.
KIss János az alkotásaival

A

A Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola pályázatot hirdet a következő munkakörökbe:
• tanító (határozatlan idejű,
teljes munkaidős)
• matematika-informatika szakos tanár
(határozatlan idejű, teljes munkaidős)
• zongoratanár (határozatlan idejű,
teljes munkaidős)

• gitártanár, Kistarcsa munkavégzési
hellyel (határozatlan idejű,
teljes munkaidős)
• gitártanár, Kerepes munkavégzési
hellyel (határozatlan idejű,
teljes munkaidős)

• takarító (határozott idejű:
2021. december 31-ig,
teljes munkaidős)
Az egyes pályázati kiírások részleteit
a simandy.edu.hu oldalon találják.
2021. 11. szám
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HÍREK

KISTARCSA HULLADÉKGYŰJTÉS RENDJE 2021
DÁTUM

NOV. 26.

HULLADÉK TÍPUS
P

KOMMUNÁLIS

3.

P

KOMMUNÁLIS

10.

P

KOMMUNÁLIS

17.

P

KOMMUNÁLIS

24.

P

KOMMUNÁLIS

DÁTUM

DECEMBER

NOV. – DEC.
SZELEKTÍV

HULLADÉK TÍPUS
SZELEKTÍV
SZELEKTÍV

A zöldhulladékot tavasztól őszig április 1. és november 30. között szállítják
el a lakóingatlanokról a gyűjtési naptárakban megjelölt dátumokon.
Az utolsó gyűjtés alkalmával cserezsákot nem hagynak az ingatlanoknál.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a kialakult veszélyhelyzet és a munkatársaink
megbetegedése miatt kialakulhatnak a hulladékszállításban kimaradások.
Társaságunk jelenleg prioritásban végzi a kommunális hulladék elszállítását,
ezt követően a szelektív és a zöldhulladék gyűjtését.
Az esetleges elmaradásokról, illetve a pótlás időpontjáról folyamatos tájékoztatást
adunk, illetve az erre vonatkozó információkat honlapunkon is közzétesszük.
Minden elmaradást a kapacitás függvényében pótlunk, kérjük türelmüket és megértésüket ebben a rendkívüli helyzetben. (www.dtkh.hu)
DTkH Nonprofit Kft.

TILOS a zöldhulladék égetés!
A VÉSZHELYZET ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020.
(XII.2.) Korm. rendelet 1.§ szerint
„A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény rendelkezéseitől eltérően 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet
szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a háztartási
tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az
avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel
történő megállapítása”
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (II.16.)
számú helyi rendelete alapján 2020. április óta a „lakosság és a levegő
tisztaságának védelme érdekében – kiemelten a COVID-19 helyzetre
való tekintettel – az avar- és kerti hulladék égetése a település egész területén tilos!”
A fenti jogszabályi rendelkezések megszegőivel szemben az elsőfokú tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozó kötelező
élet- és balesetbiztosításról szóló 259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet alapján 10.000 forinttól 3.000.000. forint összegű tűzvédelmi bírságot szabhat ki.
Városunkban a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. és a DTKH Nonprofit Kft. látja el a jogszabályok által előírt hulladékgazdálkodási feladatokat, így a zöldhulladék elszállítását is, amit április 1. és november 30.
között végeznek.
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AZ ÁLLATOK
TARTÁSÁNAK SZABÁLYAI
Felhívom szíves figyelmüket, hogy – a lakosság és az állatok védelme érdekében – az alábbi állatvédelmi szabályok betartásával
szabad állatot tartani!

AZ ÁLLATTARTÓ KÖTELEZETTSÉGE:

• A jó gazda gondosságával kell eljárni,
és az állat fajának,
fajtájának és élettani szükségleteinek
megfelelő életfeltételekről kell gondoskodni.
• A z állat igényeinek
megfelelően rendszeresen, legalább
napi egyszeri ellenőrzést kell biztosítani.
• A z állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, biztosítani kell a megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat
számára is a zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét.
• Közterületen – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet –
ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan
személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken
tartására képes.
• Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az
eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.
• Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható.
• A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani.

Azon állattartóra, aki tevékenységével, vagy mulasztásával az állatvédelmi előírásokat megsérti, illetve más személynek vagy állatnak sérülést, vagy anyagi kárt okoz, szabálysértési – 5.000 forinttól 50.000 forintig terjedő –, illetve állatvédelmi – alapbírság:
75.000 forint – bírság szabható ki.
Kérek minden állattartót arra, hogy a fentiek figyelembevételével tartson állatot, jó gazda módjára gondoskodjon róla, különös tekintettel az állat szökésének megakadályozására!
Vigyázzunk egymásra és vigyázzunk kedvenceinkre!
dr. Gotthard Gábor jegyző
Hirdetés

Lakossági
PB gáz és
Targonca gáz

házhozrendeLésre!
rendelésfelvétel:

Kisállatrendelő
dr. gyuricza Ákos

2143 Kistarcsa, Malom utca 2.
tel.: 06-28/506-265, 06-30/9-518-590
www.kistarcsaiallatorvos.hu
Műtétre előjegyzés: személyesen rendelési időben,
vagy a 06-28/506-265-ös telefonszámon van lehetőség

rendelési idő: H-P: 17-től 21 óráig

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

2143 Kistarcsa, Malom utca 2.

Itt a helyed köztük, ha:

• szeretsz ügyfelekkel foglalkozni
• szeretsz beszélgetni
• közép vagy felsőfokú végzettséggel
rendelkezel

kínálunk:

• Díjmentes képzést
• Kiemelkedő jövedelmet
• Mellékállásban és otthonról is
végezhető munkát

Készen
állsz

egy új
lehetőségre?

További információ:
Kapitány Andrea:
06-20-415-0002

tanyasi
húsbolt

Kohajda Péter őstermelő
Kistarcsa, nagytarcsai u. 3.

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

Értesítem Kedves Vásárlóinkat,
hogy ebben az évben
az utolsó nyitVatartási napon,
december 23-án, csütörtökön
7-19 óráig várjuk vásárlóinkat!
2022-ben január 14-Én,
pÉnteKen nyitunK!

Minden csütörtökön este házhoz szállítás!
A megrendeléseket csütörtök délig kérjük leadni!

KISTARCSA,

Móra Ferenc utca 81.

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

n minket!
Kérdése van? Hívjo
61-1050

06-20/5
•
5
7
-6
2
5
/5
8
-2
6
0

• info@
w w w.kocsistuzep.hu

kocsistuzep.hu

KERESSEN MINKET
A FACEBOOKON IS!

HELYEN
csa
VEGYEN MINDENT EGY
IG
TŐ
www.facebook.com/kocsis.tuzep.kistar
TE
A
L
TÓ
AP
AL
?
L!
LÜ
BE
N
TÉ
RE
ÉPÍT? FELÚJÍT
KE
CIÓINK
MOGATÁSSAL TAVASZI AK
AKÁR 50 %-os ÁLLAMI TÁ
• Zsalukövek
• Falazóelemek
k
• Habarcsok, vakolato
• Cserepek
• Kéményrendszerek
• Térburkolatok
• Szigetelőanyagok

FALAZÓTÉGLA

Hő
és vízszigetelő
termékek

TÉRKÖVEK

06-20/382-32-68

CSEREPEK

Próbáljon ki minket,
garantáltan nem csalódik!

A

MINDENag,
ami építőany

TAGJA.

MÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHET!
2021. 11. szám

11

HITÉLET

HITÉLET

„Hova lett a ti boldogságotok?” Galata 4,15
Pál alapította a gyülekezetet, ezért sorsa
nem közömbös neki. Korábban a gyülekezet a szemét is
kivájta volna az apostolért, most pedig elfordultak tőle.
REFORMÁTUS EGYHÁZ

M

iért? Mert megjelentek a gyülekezetben olyan tévtanítók, akik az ószövetség törvényeinek betartására akarták
vezetni a gyülekezetet. Ők is az evangéliumot
hirdették. Csak a kegyelem mellé
odatették a törvény cselekedeteit.
Ezt nevezte Pál apostol „más evangéliumnak”. Ráadásul a tévtanítók
hatására a gyülekezet elfordult az
apostoltól. Elveszett az a boldogságuk, amit az első találkozáskor éltek át, amikor Pál erőtlenséggel érkezett a gyülekezetbe. Nem tudjuk,
hogy mi lehetett ez. Talán testi, lelki
betegség, talán az evangélium miatti
megalázottság. De annyira boldoggá tette őket Pál, Krisztusról szóló
tanítása, hogy még a szemük világát is odaadták volna érte.
Hogyan lettek boldogok a galaták?
Úgy, hogy a Pál apostol által hirdetett
evangéliumot a szívükbe fogadták.

Ha igaz az a mondás, hogy a tartalmas emberek
beszélgetéséből boldogság születik, mennyivel
inkább igaz, hogy a Krisztust hirdető emberek
boldoggá tesznek másokat!
Hog yan múlt el
Galáciában a gyülekezet öröme? Krisztus megváltása és az
i ng ye n keg yele m ből való üdvösség helyébe az ószövetségi előírásoknak való
megfelelést állították.
Emiatt tűnt el a Krisztusban való örömük. A
tévtanítók nemcsak az
apostol, hanem Krisztus helyébe akartak
lépni.
A Bibliában nem
azt jelenti a boldogság, mint a világi be-

szédben. Jézus a Hegyi Beszédben foglalta ezt
össze. Lényege a „mégis öröm”, a körülmények
ellenére is. A krisztusi boldogság még a kríziseken keresztül is átragyog, sőt küzdelem és győzelem a külső erőkkel szemben. Lehetséges Krisztus gyermekének a rossz körülmények között is
boldogan élnie!
A bibliai boldogság ajándékozásra indít: a szemüket is kivájták volna, hogy az apostolon segítsenek.
Akinek az emberek okoznak boldogságot, annak nagyon hamar elillan ez az érzése. Gyorsan
kiderül, hogy sok volt benne az illúzió és az önzés.
Azért bomlik fel nagyon sok jó kapcsolat, mert
nem tudják elviselni a kapcsolatukban levő vitákat, ellentmondásokat, és azt hiszik, hogy mással, tökéletes lesz a boldogságuk. Ne azt várjuk,
hogy az emberek tegyenek minket boldoggá, hanem Krisztustól kérjük azt, hogy áldásul legyünk
a mellettünk élők számára!
Köszönjük, hogy a korábbi években is igen
nagylelkűen segítették a rászorulókat tartós élelmiszerekkel! Idén adventben is a Református
Szeretetszolgálaton keresztül szeretnénk minél többeknek segíteni. Kérjük, hogy december
15-ig istentiszteletek, bibliaórák alkalmával
szíveskedjenek leadni tartós élelmiszer-adományaikat. Előre is köszönjük!
Riskó János református lelkész

LÉLEK ÉS ÉLET

Jézus így tanította az övéit: „azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: Lélek és élet” (Jn 6,63).
Ez a tömör megfogalmazás Isten igéjének a lényegét mutatja. Megszólításában, üzenetében az örök élet ajándékát adja. Igéjén keresztül Szentlelke munkálkodik bennünk.
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

M

APRÓHIRDETÉS
ÁLLÁS – Az Ingatlanos Kft. Duna House munkatársakat
keres INGATLANÉRTÉKESÍTŐ pozícióba. Biztos megélhetés,
karrier lehetőség! Az értékesítési tapasztalat előny,
de nem alapfeltétel. 36-20/331-7767
SZOLGÁLTATÁS –Duguláselhárítás falbontás nélkül. WC-k,
tartályok, csapok javítása, cseréje. Vízszerelés. 06-20-491-5089
ÉLETJÁRADÉK – Megbízható férfi életjáradékot fizetne idős személynek ingatlanért cserébe. Telefon 18 óra után: 06-20-349-1470
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ondhatnánk, ezek csak szavak. Csak
szavak…
De emlékszel, mekkora örömöt jelentettek, amikor megdicsértek? Milyen tartást adott
az életedben az idejében érted, vagy utánad kiáltott „megállj” szó? Mit jelentett, ha valaki mindazt,
amit feléd érzett, azt ki is mondta: szeretlek? Hogyan nyílt ki egy új világ előtted, benned a „megbocsátok” szóra?
És ezek csak emberi (emberektől származó) szavak. Mennyivel több akkor az Istené! Teremtő, újjáformáló, gyógyító, ki-, megmozdító, hatalommal
bíró szó. Ráadásul, az emberivel ellentétben, kizárólag az életünket, az örök életünket munkálja.
Sohasem felesleges, céltalan, üres fecsegés, duma.
Mindig értünk szólal meg az Isten: megmenteni,
megőrizni, megtartani akar.
Hozzád is szól. Isten igéje nincs távol tőled. A
Szentírásban jön közel hozzád. A Biblia az Isten

igéjét tartalmazó könyv. A régen leírt emberi bizonyságtételeken keresztül ma is „élő és ható”
módon üzen, cselekszik az élet ura. Nem véletlen,
hogy a régi, paraszti kultúrában a Biblia helye az
asztalon volt: a mindennapok használatában, kéz
közelben. Odavaló ma is. Nem a polcokra, porosodó dísztárgynak rendelte az úr, hanem élet-közelbe (Róm 10,8). Azért, hogy üzenete nap mint
nap elérhesse a szíveinket, mert ebben, és csak ebben van Lélek és élet.
Hidd el, a Mindenható személyesen üzen neked
is! Számon tart, értékesnek lát téged! nem akarja,
hogy elvessz, hanem azt, hogy élj. Meg akarja adni
neked is igéjén keresztül életed ösvényének világosságát (Zsolt 119,105), Krisztusát.
Nincs olyan ember, akinek ne lenne szüksége az ő közelségére. Ő minden isten-szomjunkat,
éhségünket igéjében enyhíti, oldja fel. Egykor tömegek követték Krisztust, hogy hallhassák tőle
az örök élet beszédét. Ma is rengetegen, milliárdnyian keresik és találják meg világszerte igéjében Isten jóhírét. Ez az evangélium feléd, neked
is szól! Ma is! Kapaszkodj bele, olvasd a Szentírást! Az életed benne van!
Eszlényi Ákos evangélikus lelkész

ADVENTI HANGULATBAN

Ezerjó Alkotóműhely!
– „élmények hétről-hétre”

A

z Ezerjóban hangulatos karácsonyi környezetben, forró itallal, kellemes zenével
várjuk vendégeinket.
Várjuk az érdeklődők jelentkezését az Ezerjó Varróklubunkba is (minden hónap első péntekén
15.00-20.00) Részleteket a Facebook
oldalunkon találtok: https://www.
facebook.com/ezerjoalkotomuhely/
vagy telefonon.

November végén elkezdődik az adventi időszak. Hamarosan karácsonyi fényekben pompáznak az utcák,
a kertek, a lakások. Ilyenkor feldíszítjük az otthonainkat, környezetünket.

NOVEMBERI PROGRAMJAINK:
• November 27. szombat – 10.00-13.00
Adventi asztaldísz 8.000 Ft/fő

DECEMBERI PROGRAMJAINK:
• december 4. szombat
– Betlehem készítés
5.000 forinttól
• december 10. péntek
– 15.00-20.00
Ezerjó Varróklub
• december 11. szombat
– Anya-gyerek program, adventi ajándék
készítés 5.000 Ft/család

Termünket bérelni is lehet, családi eseményekre, gyűlésekre, termékbemutatókra, gyerek programokra stb.
Részletek és jelentkezés a www.ezerjo.com
honlapon, vagy e-mailen: ezerjoalkotohaz@
gmail.com, és telefonon 06/30-842-6302.
Rapai Anikó

A BÉRMÁLÁS ünnepsége közösségünkben
A katekizmus szerint a bérmálás a keresztény nagykorúság szentsége. A megkeresztelt megkapja a Szentlélek ajándékait, erőt és küldetést, hogy Krisztus élő tanúja legyen az Egyházban és a világban. Tehát a bérmálás a felnőtt keresztény élet mellett való tudatos döntés, elköteleződés és erre Isten válasza: a Szentlélek teljességének befogadása.
KATOLIKUS EGYHÁZ

E

z feltételezi, hogy a bérmálkozásra jelentkező fokozatosan elsajátítja és tudatosan
éli a keresztény életmódot, azaz
• ismeri az evangéliumot, azaz Jézus Krisztus tanítását,
• személyes kapcsolata van a Szentháromságos
Istennel, azaz a teremtő Atyával, a megváltó
Fiúval és az éltető Szentlélekkel, rendszeresen, naponta imádkozik, ismeri a keresztény
közösség közös imamódjait,
• életét a keresztény életforma és erkölcs szerint
alakítja és az ezzel ellentétes erkölcsi viselkedésnek tudatosan ellentmond, igyekszik megélni és valóra váltani az evangélium tanítását,
• megfelelően ismeri a keresztény hit tanítását,
• rendszeres szentségi életet él,
• ismeri az egyház ill. a plébániaközség életét,
tevékenységét, programjait és abba tevékenyen bekapcsolódik.

Plébániánkon a COVID-ot megelőző
időszakban kezdődött el huszonhét
fiatal készülődése a szentség felvételére. Jó volt látni, hogy a nehézségek ellenére is igyekeznek hűségesen odatenni magukat, ízlelni és

érlelni önmagukban mindazt, ami a szentségnek
a lényege, mélysége.
Kezdetkor még elhangoztak olyan mondatok néhány gyerektől, hogy „ó, mi ezeket, amiket az atya tanít, mi már elég jól tudjuk, hiszen
rendszeresen járunk templomba. Talán nem is
szükséges nekünk, hogy minden hittanon jelen
legyünk?” Fontos volt tisztázni velük, hogy a
bérmálás szentsége nemcsak a lexikális tudásról
szól, hanem arról a megtapasztalásról is, hogy
hűségesen jelen vagyok abban, amire vállalkoztam. Kitartok akkor is, amikor éppen se kedvem,
se erőm hozzá.
Jézus életéből ezekre nagyon jó példákat lehet hozni, így ezeken keresztül is közelebb jött a
Szentírás a mindennapi életükhöz, felnőttes gondolkodásuk kialakulását ezáltal is megsegítve.
Az ünnepséget októberben tartottuk. Előző napon a templom díszítésébe bevontuk a lányokat is:

velünk együtt díszítették virággal a templomajtót
és közben arról is beszélgettünk, hogy mennyire más érzés lesz úgy ünnepelni, hogy ők maguk
is hozzá tették azt a keveset a részletekhez, amiket már meg tudtak tenni. Az ünnepi szentmisén
a fiatalok öltözetükkel is igyekeztek megmutatni egyéniségüket: többen voltak népviseletes lányok és cserkész öltözetes fiúk is, felvállalva önmaguk értékeit a külső megjelenésben is.
A püspök atya a prédikációjában nagyon fiatalos példákkal magyarázta el, hogy mit is jelent a személyes karizma és hogy mit ad hozzá
a Szentlélek az ő életükhöz, mindennapjaikhoz.
Fiataljaink megígérték a szentmise végén, hogy
igyekeznek az egyházközség életébe bekapcsolódni és a feladatokból is a részt vállalni.
Kívánjuk nekik, hogy ne vigye el őket túlságosan a rohanó élet és a világ zaja se nyomja el
azt a hangot, ami a lelkükben még elevenen pislákol.
Imádkozunk sokan értük, hogy az alábbi igehely elkövetkező éveik mottója legyen:
„Ők pedig állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában, a kenyérszegés közösségében és
az imádságokban” (ApCsel 2:42)
Bálint Brigitta lelkigondozó
2021. 11. szám
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| Kétféle napi menü | Kiszállítás | Elvitel |
| Netes rendelés | Esküvők 2021 |

Nap 19 Kft.
Nyitva

Hétfőtől-Csütörtökig: 7-16 óráig
Péntek: 7-15 óráig
Szombat, Vasárnap: zárva

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

Szigetelőanyagok: Homlokzati szigetelés
Üveg- és Kőzetgyapot, Vízszigetelés
Gipszkarton, -Profilok, -Kiegészítők
Glettelőanyagok, Vékonyvakolatok
Külső vakolatok, színezők
Festékek, Lazúrok, Zománcok, Tetőfóliák

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

JUKA JárműJAvító Bt.

…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.

Hogy mindig úton legyen

Milyen esetekben nyújthat hatékony megoldást a kineziológia?
- feszültség, idegesség, stressz
- fáradékonyság, alvászavar
- evészavarok, súlyproblémák
- szomorúság, depresszió
- félelmek, fóbiák
kényszeres szokások
- pánikbetegség

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

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

VÁLTOZATLANUL, MINDEN NAP
VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET!
NÁLUNK MINDIG SÜT A NAP!

Mélybarnító csokicsöveink, gyönyörű csokoládé barnára
varázsolják bőrödet és feltöltenek D-vitaminnal.

Választható kezelések:

MEGNYITOTTUK
Női ruházati
üzletünket

Kedves személyzet, tisztaság, akciók, szuper krémek és gépek várnak!

k i ne z iológ u s

szám alatt!

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

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

Kövess minket facebookon: Fenyves Szolárium

Rétesek, piték, sós és édes
aprósütemények

… ahogy a nagyi is készítette!

Budapest

Kistarcsa

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

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

A nyitvatartásról és a házhoz szállításról érdeklődjön telefonszámunkon!

www.koronaretes.hu

ezen hirdetés felmutatása üzletünkben
20% kedvezményre
jogosít a vásárlás
végösszegéből 2021. december 1-8. között!

ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS

ElérhEtőségEink:
Cím: 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 30.
Facebook: www.facebook.com/e&ngardrob
E-mail: engardrbob@gmail.com
telefonszám: +36-20-497-0090 • +36-20-345-8120
nyitvatartás: Kedd-Péntek: 10 -18 • Szombat: 9 -13
00

00

- 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

Lelki Utazások

Kistarcsán, az
Eperjesi út 30.

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

A természet ízei rétesbe zárva!
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www.nap19.hu • nap19kft@gmail.com

- önbizalomhiány, negatív önkép
- agresszió kezelés
- munkahelyi nehézségek
anyagi elakadások
- párkapcsolati problémák
- elengedés, válás, gyász
- tanulási nehézségek, zavarok

00

00

• zsindelyezés
• széldeszkázás
dő
• szegőelemek cseréje
Ács tetőfeesterek
m
• beázások javítása
bádogos
• ereszcsatorna javítása,
ával.
intechnik ak!
lp
A
cseréje, takarítása
r
Kedvező á
• tetőszerkezet teljes
TT
cseréje és fedése
z AK K é p z E

06-30/919-4694

S

mE S TEr EK
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Gázkészülékszerviz
KLÍMA KARBANTARTÁS,
SZERELÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS
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!

Elkötelezett szerelőcsapat,
megbízható márkák,
széles választék.

kombi cirkó, kazán, konvektor, villanyés 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.

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

BEMUTATÓTERMÜNK
ÚJ CÍME:

2143 KISTARCSA
SZABADSÁG ÚT 30.
TELEFON:

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

06-30 342-8288
06-30 345-3451
Gy ő r fi Bal á zs
gázkészülékszerelő mester
épületgépész technikus
www.ep-gep.hu

ingyenes kiszállás!

R.H.Dental

Fogorvosi rendelők
és fogtechnikai laboratórium

RH dental

Minőségi fogászati szolgáltatások

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
Fogászati lézeres megoldások: gyökérkezelés, fogfehérítés, afta, herpesz
AKCIÓS ÁRON CIRKON HIDAK ÉS IMPLANTÁCIÓK!

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
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
16

varga autójavító
K I S TA R C S A

Csömör, Kistarcsa Határ út
Tel.: 06-30/9647-669
06-20/269-13-22
E-mail: vargaautojavito@gmail.com
NYITVATARTÁS: H-P: 8-17 óráig

• VIZSGÁZTATÁS
• JAVÍTÁS
• KLÍMATÖLTÉS

• DIAGNOSZTIKA

(motor, ABS, stb.)

• HIVATALOS BOSCH
SZAKMŰHELY

Varga István magyar rally
bajnok, autószerelő mester

3D computeres

• FELNI ÉRINTÉS NÉLKÜLI
FUTÓMŰ BEÁLLÍTÁS
• GUMISZERELÉS
ÉS CENTRÍROZÁS
• FUTÓMŰ JAVÍTÁS

futómű beállító
technológia

Nagy

karácsonyi bejgli
előrendelés!

Márványos, töltelékben gazdag diós,
mákos és gesztenyés bejgli előrendelhető

2021. november 27-től (szombat)!
A JÓkenyér Pékmesterek megalkották a hagyományos diós és mákos
bejgli hozzáadott cukormentes változatait, melyek szintén előrendelhetők.
Fogyni vágyók és cukorbetegek számára is jó választás lehet
az eritrittel készülő, töltelékben gazdag ünnepi finomságunk!

Rendelését leadhatja telefonon,
e-mailben, Facebookon és személyesen:

• T elefon: +36 30 942 3286
Kenyereink és péksüteményeink

adalékanyagmenteSek, cSak
természetes és jó minőségi
alapanyagokból kéSzülnek
hagyományos eljárással.

• E-mail: kistarcsa@jokenyer.hu
• F acEbook: facebook.com/JoKenyerKistarcsa
• SzemélyeSen iS leadhatja rendeléSét pékSégünkben:

Kistarcsa, Szabadság út 32.

nyitvatartás:

Hétfő – péntek: 630-1830
Szombat: 700 -1400
2021. 11. szám
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FONTOS INFORMÁCIÓK
HÁZIAS ÍZEK BOLTJA

KEREPES

KÖZPONTI TELEFONSZÁMOK

Kerepes-Vet

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

Állatorvosi rendelő • Állatpatika

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

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.

Hétköznap: 900-2000, szombaton 900-1230

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

Dr. Horváth Bánk
Dr. Berényi Evelin
Dr. Ujvárossy Petra
Dr. Plaszkony Adrienn
Dr. Henter Áron
Dr. Lénárt Zoltán
Dr. Paul Róbert

decemberi akciÓiNk!
Házi hurka és
kolbász az egész
szezonban kapható!

Tarcsa-Vet

2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 71.
(Petőfi utcáról nyílik)
Hétköznap: 1300-1900

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

KÍVÁNSÁGRA HÁZHOZ MEGYÜNK!
www.kerepesvet.hu • Facebook: KerepesVet • e-mail: info@kerepesvet.hu

Házi füstölt kolbász – 2 500 Ft/kg
Házi sertészsír – 790 Ft/kg
Hagyományos füstölt
comb és tarja – 2 900 Ft/kg
Friss tepertő – 2 700 Ft/kg

Friss meleg tepertő mindennap kapható!

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

Étkezési utalvány és bankkártya elfogadás!

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

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!

RuhaSzaki

ÉPÍTŐIPARI ÉS KERTI GÉPEK BÉRBEADÁSA

varrónő

MINDEN AMI VARRÁS

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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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.

DPMV hibabejelentő (csőtörés, vízhiány stb.)
06-29/340-010, 06-70/682-7546

Közvilágítás hibabejelentés
06-30-685-9865; 06-28-589-020/9
Juhász István polgármester
Tel.: +36 (28) 507-132, A polgármester ügyfélfogadási
KÖZBIZTONSÁG
ideje: a Polgármesteri Hivatalban minden hónap
Rendőrség
első és harmadik hétfőjén 16.00-18.00 között
Kistarcsa Rendőrőrs 2143 Kistarcsa,
az előzetes időpont egyeztetést követően.
Deák Ferenc utca 3/A. Tel.: +36 (28) 470-801, fax:
Előzetes időpont egyeztetés:
polgarmester@kistarcsa.hu, hivatal@kistarcsa.hu,
06 (28) 470-801. Telefontanú: +36 (80) 555-111
+36 (28) 507-132, +36 (28) 470-711/211-es
SMS vonal hallássérülteknek: +36 (20) 9000-107
melléken keresztül.
Polgárőrség
dr. Gotthard Gábor jegyző
Kistarcsai Polgárőr Egyesület, Postacím:
Tel.: +36 (28) 507-132, A jegyző ügyfélfogadási ide2143 Kistarcsa, Pf. 70., Navratil István elnök
je: a Polgármesteri Hivatalban minden hónap harmadik hét hétfőjén 16.00-18.00 között előzetes időpont EGÉSZSÉGÜGY
egyeztetést követően. Előzetes időpont egyeztetés:
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
hivatal@kistarcsa.hu, +36 (28) 507-132,
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
+36 (28) 470-711/211-es melléken keresztül.
Tel.: +36 (28) 507-600, +36 (28) 507-700,
+36 (30) 396-2318, Fax: (28) 507-648,
flor@florhosp.hu
INTÉZMÉNYEK,

Állatorvosi rendelő • Állatpatika

GÉPKÖLCSÖNZŐ

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

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

KISTARCSA, Eperjesi út 7.

Nyitvatartás: hétfőtől-csütörtökig telefonos időpont
egyeztetéssel, P: 1300–1900, Szo-V: zárva
Telefon: 06-20/342-1101

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: alapszolg@digikabel.hu;
alapszolg2143@gmail.com
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-Cs: 08:00-12:00, 12:30-16:00
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

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
Védőnői Szolgálat
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4., Tel.: +36 (28) 471-794
Állatorvos
Kisállatrendelő
2143 Kistarcsa, Malom utca 2., Állatorvosi rendelő
Telefonszám: +36-28/506-265, +36-30/951-8590
Kóbor állatok befogása
+36-20/964-3025
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)
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MINDENKI KARÁCSONYA

A Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre
2021. 12. 04-én 15.00 órától
szeretettel meghívja Önt és kedves családját
az IFJÚSÁG téren tartandó karácsonyi
rendezvényre

Programok: 16.30-20.00
APACUKA zenekar - Wolf Kati - Caramel
DJ. Dominique - Kiki - Cory - St. Martin
Kisvonat: 15.00-19.00 óra között

Adventi vásár, sült gesztenye, forró tea, forralt bor
A rendezvény fővédnöke: Vécsey László országgyűlési képviselő

A 484/2020. (XI.10.) Kormányrendelet értelmében zenés, táncos rendezvény helyszínén kizárólag koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be
nem töltött személy tartózkodhat. A védettségi igazolványt a szervezők a koncert által lezárt terület bejáratánál személyi azonosító igazolvánnyal együtt ellenőrzik.
A karácsonyi vásár megtekintéséhez és a kisvonat használatához a jelenlegi szabályok értelmében védettségi igazolvány nem szükséges!
A kormányrendelet módosítása esetén Kistarcsa Város Önkormányzatának honlapján tájékozódhat az aktuális szabályokról!

