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A z október 1-től október 3-ig megrende-
zett fesztiválon Zsiák Péter alpolgármes-
ter vezetésével egy 8 fős delegáció utazott 

a lengyel testvérvárosba. A küldöttséggel tartott 
Solymosi Sándor alpolgármester, Dőringer Ká-
roly képviselő, Uvacsek Csaba képviselő és fe-
lesége, Hadnagy Zsolt kabinetiroda vezető és 
Szénási Béláné a Tipegő Bölcsőde vezetője és 
férje. A küldöttséget Jan Pyrkosz, Radomysl nad 
Sanem polgármestere fogadta. 

 Október 2-án szombaton a lengyelek a történel-
mi nevezetességeiről híres egyik legrégebbi kis-
városukba Sandomierzba vitték el a küldöttséget, 
ahol egy baráti ebéden is vendégül látták  őket.
 A Hubertus Nap programja október 3-án 
vasárnap egy ünnepélyes misével kezdődött 
Radomyślben, ahol ünnepi egyenruhában fel-
vonultak a térség vadásztársaságai. Az élővilág-
ról szóló katolikus szertartás után a program a 
San folyó partján folytatódott, ahol egy látványos 
lovasvadászati-bemutatót láthatott a közönség. 
Ennek a hagyományos rókaüldözési versenynek 
a lényege, hogy az egyik lovasnál lévő rókafar-
kat kell az üldöző lovasoknak megszerezniük.  
A verseny után a fesztivál közönsége átsétált a te-
lepülés sportpályájára. Itt vadászkutya kiállítás, 
solymászbemutató, vadászati kiállítások, vadá-
szati ruha bemutató várta az érdeklődőket. A ki-
rakodó vásáron óriási választék volt vadhúsból 
készült ételekből, édes süteményekből és mézből. 
Főzőversenyt is hirdettek, ahol a vadételek mel-
lett a vendégek megkóstolhatták a vadászati tár-
saságok standjain felszolgált különlegességeket 

is. Ezen a fesztiválon adták át a ré-
gió vadásztársaságainak az elismerő 
kitüntetéseket. Az ünnepség nagy-
ságrendjét jól jelzi,, hogy a szikrázó 
napsütésben kb. 6-7000 ember láto-
gatott ki a rendezvényre.
 A fesztiválon Solymosi Sándor al-
polgármester hivatalosan megálla-
podott Jan Pyrkosz polgármesterrel 
arról, hogy Kistarcsa cseh testvérvá-
rosának, Milovice-nek bevonásával 
cseh-lengyel-magyar együttműködést 
kötnek a testvértelepülések iskoláinak 
programcseréjéről. Elsősorban a sport 
és a kultúra területén szerveznének 
közös rendezvényeket. Egy megfele-
lő pályázati lehetőség esetén szeret-
nének egy nemzetközi diáktalálko-
zót szervezni valamelyik településen.
 A küldöttség október 4-én érke-
zett vissza Kistarcsára.

ÖNKORMÁNYZAT

Testületi ülésről JELENTJÜK
Süteménnyel és vodkával kínáltak bennünket

Rókaüldözés

A történelmi kisváros Sandomierz  
is szerepelt a programban  

LENGYEL TESTVÉR- 
VÁROSUNKBAN 
jártunk 

Kistarcsa Város Önkormányzata az Emberi 
Erőforrások Minisztériummal együttműköd-
ve 2022. évre kiírta a Bursa Hungarica Felső-
oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
 A pályázati kiírás a Kistarcsai Polgármesteri 
Hivatal Recepcióján átvehető vagy a honlap-
ról letölthető. (www.kistarcsa.hu/hir/bursa_
hungarica_palyazat_2022)
 A pályázat beadásához a Bursa Hungarica 
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmű-
ködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-
Bursa rendszer) pályázói regisztráció szüksé-
ges, melynek elérése: https://www.eper.hu/
eperbursa/paly/palybelep.aspx. A szemé-
lyes és pályázati adatok feltöltését követően 
a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a 
Kistarcsai Polgármesteri Hivatalban (2143 
Kistarcsa, Szabadság út 48.) kell benyújtani-
uk a pályázóknak. A pályázat csak a pályáza-
ti kiírásban meghatározott csatolandó mel-
lékletekkel együtt érvényes.
 A pályázat rögzítésének és az önkor-
mányzathoz történő benyújtásának ha-
tárideje: 2021. november 5.

Kistarcsa Város Önkormányzata

BURSA HUNGARICA  
FELSŐOKTATÁSI  
ÖNKORMÁNYZATI  
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 

Legutóbb szeptember 29-én ülésezett a képviselő-testület. Összesen 18 napirendet tárgyaltak. 
Ezen az ülésen a képviselők többek között megszavazták a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozást, elfogadták a háziorvosok, házi gyermek-
orvosok, fogorvosok munkájáról szóló beszámolót, felülvizsgálták a bölcsődei gondozási dí-
jakról és a bölcsődében alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló rendeletet, kihirdették a 
helyi szemétszállítás szolgáltatására kiírt pályázat eredményét, új forgalmi rendet határoztak 
meg a Holló utcában és módosították a Raktár körút forgalmi rendjét. A napirendek közé beke-
rült a Csömör - Kistarcsa „Jó levegőt” közös munkacsoport létrehozásáról szóló határozat is.

Radomysl nad Sanem polgár-
mestere Jan Pyrkosz - a ko-
ronavírus járvány miatt - két 
év kihagyás után meghív-
ta Kistarcsa küldöttségét test-
vértelepülésünk egyik leg-
nagyobb rendezvényére, a 
Hubertus Napokra. A rendez-
vényen egy óriási kirakodó vá-
sár mellett a régió vadászai, 
erdészei és a lovasai mutat-
kozhattak be a közönségnek.  

HALOTTAK napja
MINDENSZENTEK NAPJA keresztény ünnep, 
amit a katolikus egyházban november 1-jén tar-
tanak a valaha élt igaz emberek tiszteletére. A 
halottak napját előzi meg. Estéjét a halottak es-
téjének (halottak vigíliájának) is nevezik, ilyen-
kor sok helyen hosszan, akár 1-2 órán át szólnak 
a harangok a halottak emlékezetére. Magyaror-
szágon ezt a napot több évtizedes szünet után 
2001-től újra munkaszüneti nappá nyilvánították. 

HALOTTAK NAPJA. A katolikusok november 
2-án tartják, mindenszentek napját követően. Ma-
gyarországon a két egymást követő ünnephez kö-
tődő szokások széles körben élnek a nem katoli-
kusok között is. Az ünnep már az ókori Rómában 
is létezett feralia néven. A katolikus egyházban 
először 998-ban ünnepelték. Szent Odiló clunyi 
bencés apát kezdeményezése volt, hogy minden-
szentek napja után, emlékezzenek meg valameny-
nyi elhunyt hívőről is. Az ünnep a 11. század-
ban terjedt el, és a 14. században vált hivatalossá. 

Mindenszentek
ÜNNEPE, 

Vadászkutya verseny

Látványos volt  
a solymász bemutató 

Kistarcsa idén is csatlakozott  
a Bursa Hungarica pályázathoz 
Kistarcsa Város Önkormányzata csatlakozott 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati for-
dulójához. 
 A csatlakozással az önkormányzat vállalta, 
hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójá-
ban 10  000  Ft/fő/hó összeggel maximum 20 fő pá-
lyázót támogat. A 2022-es pályázati fordulóban 
azt támogatják, akinek a családjában az egy főre 
eső nettó jövedelem nem haladja meg az öregsé-
gi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 
százalékát, mely jelenleg 128  500  Ft/fő, egyedül-
álló szülő esetén a mindenkori öregségi nyug-
díj 520 százalékát, azaz 148  200  Ft/fő, valamint 
a pályázó és családtagjai nem rendelkeznek va-

gyonnal. Vagyon alatt az a hasznosítható ingat-
lan, gépjármű, pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt 
összeg értendő, amelynek külön-külön számított 
forgalmi értéke nem haladja meg a pályázó csa-
ládjában az öregségi nyugdíj mindenkor legki-
sebb összegének nyolcvanszorosát (2  280  000  Ft), 
együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj min-
denkor legkisebb összegének százhatvanszorosát 
(4  560  000  Ft). Nem minősül vagyonnak az az in-
gatlan, amelyben a pályázó családjával életvitel-
szerűen lakik, továbbá a mozgáskorlátozottság-
ra tekintettel fenntartott gépjármű.
 Ha az önkormányzat által támogatott 20 főnél 
több pályázó felel meg a pályázati feltételeknek, ak-
kor a pályázatok elbírálásánál előnyt jelentő szem-
pontok az alábbiak: a családban az eltartott gyer-
mekek száma három vagy annál több, a pályázó 
családjában fogyatékos vagy rokkant személy él, 
valamint az egy főre eső jövedelem alapján. 
 Az ösztöndíj időtartama „A” típusú pályázat 
esetében 10 hónap, azaz két egymást követő ta-
nulmányi félév: a 2021/2022. tanév második (ta-
vaszi), illetve a 2022/2023. tanév első (őszi) féléve, 
a „B” típusú pályázat esetében az időtartam 3x10 
hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi fél-
év. A Bursa Hungarica Ösztöndíjban a Kormány-
rendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a 
települési önkormányzat területén állandó lakó-
hellyel rendelkezők részesülhetnek. A pályáza-
tok benyújtási határideje 2021. november 5.  
A részletes pályázati kiírás megtalálható a 
kistarcsa.hu oldalon és a polgármesteri hivatalban. 

Elfogadták a háziorvosok, házi 
gyermekorvosok, fogorvosok 
munkájáról szóló beszámolókat 
Az egészségügyi alapellátást településün-
kön négy háziorvos (Dr. Pintér Brigitta, Dr.  
László Lívia, Dr. Kribusz Edgár, Dr. Loján And-

rás), két gyermekorvos (Dr. Horváth Eszter, Dr. 
Vig Katalin) és két fogorvos (Dr. Klement Péter, 
Dr. Répay Klára) biztosítja.  Az iskolai védőnői 
feladatok ellátását 2018. június 1-től 2020. dec-
ember 31-ig az önkormányzattal kötött feladat-
ellátási-szerződés keretében vállalkozóként lát-
ta el Benkovics Mónika. A feladat 2021. január 
1-től visszakerült az Alapszolgáltatási Központ 
Védőnői Szolgálatához. A pandémiás időszak az 
alapellátásban dolgozó egészségügyi dolgozók-
tól új megoldásokat és többletmunkát igényelt, 
melyet legjobb tudásuk szerint elláttak. Telepü-
lésünkön 2019. január 1-től az Országos Orvo-
si Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja 
el az orvosi ügyeletet.  
 A lakosságtól panaszos bejelentést 2020-ban 
nem kapott az önkormányzat. Az írásos beszá-
molókat egyhangúan elfogadták.

Létrehozták a Csömör-Kistarcsa 
„Jó levegőt” munkacsoportot
Csampa Zsolt önálló képviselői indítványt nyúj-
tott be a KER-HU Kft. 2141 Csömör, Határ út 
201. szám alatti telephelyén végzett tevékeny-
ségből származó szaghatás megszűntetésére. 
Javasolta, hogy a probléma megoldása érde-
kében Csömör Nagyközséggel közösen hoz-
zanak létre egy munkacsoportot. A képvise-
lő-testület a munkacsoportba Juhász István 
polgármestert, Csampa Zsolt képviselőt és 
Rózsa-Ajler Angelika városüzemeltetési iro-
davezetőt delegálta.

Új forgalmi rendet határoztak meg 
a Holló utcában és módosították 
a Raktár körút forgalmi rendjét 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete úgy döntött, hogy „mindkét oldalról behaj-
tani tilos” táblát „kivéve célforgalom” kiegészí-
tő táblával helyez ki a Holló utca Füleki utca és 
Rigómező utca közötti szakaszán.
 A Raktár körúton jelenleg kihelyezett 3,5 t 
korlátozott forgalmú övezet táblát a Raktár 
körút 3. számú ingatlan (Villért Iparterület) 
második kapuja mögé helyezi át és a Raktár 
körút, Külső raktár körút kereszteződésében 
a korlátozás „3,5 tonna korlátozott forgalmú 
övezet” táblát egy „300 m” kiegészítő táblá-
val jelzi.
 A forgalmi rendet lakossági és vállalkozó ké-
relmek figyelembevételével javasolta megváltoz-
tatni a Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bi-
zottság.

Kistarcsa Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 
2021. november 4-én  
(csütörtökön)  
18.00 órától 20.00 óráig  
közmeghallgatást tart.
Az ülés helyszíne: Csigaház 
(2143 Kistarcsa, Deák Ferenc u. 1.)
Lakossági kérdéseket a hivatal@
kistarcsa.hu e-mail címre várjuk 
2021. október 29. (péntek) 12 óráig.

KÖZMEG- 
HALLGATÁS 
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INTERJÚ

Egy alapítvány, ami a koronavírus  
miatt árván maradtaknak segít

Úgy gondolom  
KIÁLLTUK A PRÓBÁT

HÍREK

INTERJÚ JUHÁSZ ISTVÁN POLGÁRMESTERREL

Megjelentek a Nemzeti Együttmű-
ködési Alap új pályázati kiírásai  
CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE

2021 . ok tóber 
4-én megjelentek 
a Nemzeti Együtt-
működési Alap új 
pályázati kiírásai 
civil szervezetek 
részére. A Minisz-
terelnökség 2022. 
évre közel 11 mil-
liárd forintot különít el civil 
pályázók támogatására.
 A pályázatok célja többek kö-
zött a civil szervezetek közösség-
teremtő, a közösség érdekében 
végzett tevékenységéhez kap-
csolódó költségeinek biztosítá-
sa, a civil szervezetek társadal-
mi szerepvállalásának segítése, a 
működési költségeihez való hoz-
zájárulás, illetve szakmai prog-
ramjai megvalósításának támo-
gatása révén.
 A „Civil szervezetek műkö-
désének biztosítására vagy 
szakmai programjának meg-
valósítására és működésének 

biztosítására for-
dítható összevont 
támogatás 2022.” 
című pályázati fel-
hívásra: 2021. októ-
ber 4. 10:00 – 2021. 
november 3. 14:00 
között lehet benyúj-
tani pályázatot.

 A „Helyi és területi hatókö-
rű civil szervezetek egysze-
rűsített támogatása 2022.” 
című pályázati kiírás tekinteté-
ben a benyújtási határidő  2021.  
október 18. 8:00 – 2021. novem-
ber 17. 14:00 között van.
 A pályázatok lebonyolításával 
kapcsolatos feladatokat a Beth-
len Gábor Alapkezelő Zrt. látja el.
 A pályázatokat a megadott ha-
táridőkön belül a Nemzetpoliti-
kai Informatikai Rendszeren ke-
resztül (NIR) lehet benyújtani.
 A pályázati kiírások és a kap-
csolódó dokumentumok elérhe-
tőek a www.bgazrt.hu oldalon.

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

ÁLLÁSHIRDETÉS – Gépkezelő + segéd felvétel! Több műszakos 
munkarend, betanulási program! Bejelentett, normális munkahely! 
FB:#keskenynyomda, 06-30-716-8359, 06-30-534-0754, hr@keskeny.hu

P ontosan két éve a település első számú 
vezetője. Nagy tervekkel kezdte ezt a 
ciklust, amit majdnem teljesen ellehe-

tetlenített a koronavírus-járvány. Azt gondo-
lom, hogy az elmúlt időszakot tekintve Kistar-
csa mégis kiállja az összehasonlítás próbáját.  
A nehézségek ellenére mit sikerült megvaló-
sítani és miről kellett lemondani?
 – Pénzügyi és szervezési szempontból va-
lóban nem ideálisan indult ez a ciklus, de úgy 
gondolom kiálltuk a próbát. Igyekeztünk arra 
törekedni, hogy a lakosság ne érzékeljen töb-
bet ebből a nehéz időszakból, mint amit a tör-
vények kívánnak. Úgy értem, hogy talán a sok 
rendezvény elmaradása volt a legszembetűnőbb, 
azonban a beruházások nagyrészt folytak to-
vább. De például a 2011-ben elindított járdaépí-
tési program kimaradt tavaly, viszont idén már 
azt is sikerült folytatni. A koronavírus első hul-
láma alatt a korábban elnyert pályázatoknak kö-
szönhetően a szokásos tempóban folytak a be-
ruházások. Idén az első félév kicsit szerényre 
sikerült, de aztán nyár elején ismét beindult az 
ország, így Kistarcsa is.
 
– A település következő nagy projektje várha-
tóan egy új általános iskola megépítése lesz. 
Hol tartanak az előkészületekkel?
 – Addig még sok víz fog 
lefolyni a Szilas patakon, de 
elmondható, hogy a kor-
mány szándéka töretlen a 
témában, és határozottan 
haladunk előre. Nemré-
gen volt egy online terv-
egyeztetés a beruházással 
kapcsolatban. Nagyon jó 
dolog, hogy minden rész-
letbe bevonnak minket, így 
valóban egy olyan isko-
lát kaphatunk a fo-
lyamat 

végén, ami A-tól Z-ig a kistarcsaiaknak készül.  
Jelenleg a jóváhagyási terv készítésének fázi-
sában tart a projekt, így jövő tavasszal akár az 
alapkőletételre is sor kerülhet.
 
– Dinamikusan növekszik a város lakossága. 
Sok a beköltöző fiatal család. Ehhez kell iga-
zítani az infrastrukturális fejlesztéseket. Ta-
lán jobbkor nem is jöhetett volna a bölcsőde 
II. ütemére elnyert 295 millió forint. Kijelent-
hető, hogy lesz elég bölcsődei, óvodai és isko-
lai férőhely vagy a jövőben további bővítések 
szükségesek?
 – Óvodával és bölcsődével már jól állunk. 
Amikor az iskola építés is megvalósul, akkor 
elmondhatjuk, hogy 10-20 évig nem lehet prob-
léma.
 
– Megkezdték a gödöllői és a csömöri HÉV 
külső szakaszának tervezését! Ez mennyiben 
érinti Kistarcsát?
 – Abszolút. Minden észrevételt, ami az évek 
alatt összegyűlt, továbbítottunk a Vitézy Dávid 
által vezetett menedzsmentnek. Ilyen például a 
központi alagút kiszélesítése, az állomások fel-
újítása, a Móra Ferenc utcai átkelő gyalogos és 
babakocsi baráttá alakítása, az Eperjesi utcai 
kereszteződés átjárhatóvá alakítása. 

– A településen az élhető város koncepció-
hoz mit kellene sürgősen megvalósítani?
 – Jelenleg egyik fő cél a közterület-
felügyelet felfejlesztése városőrséggé. Saj-
nos az utóbbi időben külső okokból több 
kétes és nem kívánt elem jelent meg a 
településen, ami ellen fel kell lépnünk, 
mert a rendőrség rendkívül túlterhelt. 

Ezt a problémát a lakosság érdekében ne-
künk kell megoldani. Talán most ez a leg-
sürgetőbb feladat.

 
– Az Auchan tartalék területét 

lassan beépítik. A RAVAK 
Hungary Kft. beruhá-

zása után hamarosan 
elkészül a Ferenczi 
Épületgépészeti Kft. 
csarnoka is. Van-e 
még befektetésre 
alkalmas terület 
Kistarcsán akár 
itt vagy máshol?
 – Sajnos a 
korábbi város-
vezetések (2010 
előtt) hibái mi-

att nem maradt terület az M0 mellett, amit ipa-
ri területté lehetne fejleszteni. Az Auchan tar-
talék területe után betelik a város. Egy irány 
marad. Kerepessel közösen szeretnénk az M31 
mellett ipari területet fejleszteni, de ehhez le-
hajtó és befektetők kellenek. A pályázatok utá-
ni jövő ez lehet a városnak. Jelenleg ezen dol-
gozom, dolgozunk. 

– A közbiztonság is célkeresztbe került az el-
múlt hónapban. Határozott fellépést terveznek 
a drogosok ellen. Mit tudnak tenni?
 – Mint előbb is mondtam, első a közterüle-
ti jelenlét fokozása. Tervben vannak eszköz-
fejlesztések (például új autó, kamera) is. Sze-
retnénk plusz létszámot kérni a rendőrségtől, 
valamint bizonyos területeken rendszeres raz-
ziákat szervezünk az ott lakók érdekében. 
 
– Jó levegőt mindenkinek! Ezt egyik Facebook 
bejegyzésében írta polgármester úr, nem vé-
letlenül, hiszen több éve húzódik a hulladék-
lerakó környékén terjedő bűz problémája. Itt 
lehet már látni az alagút végét?
 – Ez a probléma nem csak helyi, hanem or-
szágos. Célunk, hogy Csömör önkormányza-
tával közösen olyan javaslatot tudjunk tenni a 
törvényhozás felé, ami nem csak helyben, ha-
nem országosan is megoldás lehet.

– A járvány enyhülésével fellendültek a kul-
turális programok. A legnagyobb rendezvé-
nyek közül a Görhönyfesztivált és a Szlovák 
Nemzetiségi Folklórtalálkozót a megszokott 
formában tudták megrendezni. A Kakasfőző 
Fesztivál helyett augusztus 20-án egy családi 
napot sikerült az Ifjúság térre állítani. A ne-
gyedik hullám árnyékában, ebben az évben 
mire mernek még vállalkozni?
 – Két nagyobb rendezvénnyel is készülünk. 
Az egyik egy nagyszabású retro disco, amit Er-
zsébet-Katalin nap alkalmából fogunk tartani. 
Bált azért nem szerettünk volna, mert amíg iga-
zoláshoz van kötve a részvétel, addig nem len-
ne szerintünk igazi a hangulat. A Csigaházban 
egy retro buli azonban talán már belefér.
 A másik nagy program a Mindenki Kará-
csonya lesz, ami ismét a Vállalkozók Baráti 
Köre szervezésében valósul meg. Juhász Ist-
vánnal, vagyis az édesapámmal 5 millió forin-
tot nyertünk egy pályázaton erre a célra, így 
ezzel is sikerül tehermentesíteni idén az ön-
kormányzat költségvetését. Rengeteg megle-
petéssel készülünk édesapámmal a különbö-
ző korosztályoknak, de ez legyen még a jövő 
titka… P.Gy.

REGŐCZI Alapítvány 

KÖVÉR LÁSZLÓ  
politikai fórumot  
tartott Kistarcsán

A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY töme-
gek életét változtatta meg végérvé-
nyesen. Sok ezrekét pedig el is vet-
te. Számtalan édesanya és édesapa 
vesztette életét, így sajnos fiatalok 
százai maradtak árvák vagy félár-
vák. Gyermekek, akiket gyászuk-
ban segíteni, életükben támogat-
ni kell. Ahogyan a járvány ellen 
az összefogás ereje segített, úgy a 
COVID árváit is ennek az össze-
fogásnak kell támogatnia.

A CSIGAHÁZBAN október 16-án 
a megjelenteket Vécsey László or-

 A több mint kilenc-
száz kisgyermek és ka-
masz tragédiáját meg-
változtatni sajnos nem 
tudjuk, a lehetősége-
inkhez mérten sorsukat 
segíteni azonban köte-
lességünk.
 A támogatás igény-
bevételéhez szüksé-
ges adatlap a www.
kistarcsa.hu oldalon 
megtalálható.
 A Regőczi István 
Alapítvány a Korona-
vírus Árváiért minden 
felajánlást köszönettel 

fogad. Várjuk az önkormányzatok, 
civil szervezetek, intézmények és 
magánszemélyek nagylelkű ado-
mányait, segítő együttműködését, 
mert a pénzadományok mellett a 
támogatás számos más formája is 
lehetséges.
 A Regőczi István Alapítvány a 
Koronavírus Árváiért bankszám-
laszáma: 11705084-21448492
 Részletes tájékoztatás:
regoczialapitvany.hu/adomanyozas

szággyűlési képviselő köszöntöt-
te, majd a házelnök úr tartott elő-
adást a jelenlegi politikai helyzetről.
 A volt internálótábor területén 
található művelődési házban kü-
lönös üzente volt az alábbi mon-
datoknak: 
 •  Nem kérünk abból, hogy löves-

senek közénk. 
 •  Nem kérünk abból, hogy el-

vegyék a magyar emberek jö-
vedelmét.

 •  Nem kérünk abból, hogy fenye-
gessenek bennünket. 

 •  Nem kérünk abból, hogy kira-
bolják az országot és kiárusít-
sák külföldieknek.

IDŐPONTOK:
2021. NOVEMBER 15. 10.00 ÓRÁTÓL
2021. DECEMBER 6. 10.00 ÓRÁTÓL
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K istarcsa Város Önkormányzata és Dansky 
Péter az eredeti elképzelések szerint 2020 
tavaszán szerette volna az emléktáblát el-

helyezni az internáló tábor falán. A koronavírus 
járvány miatt ezt az időpontot kénytelenek voltak 
idén szeptember 30-ra halasztani. Az emléktáb-
la avatáson jelen volt Yacov Hadas-Handelsman, 
Izrael Állam magyarországi nagykövete, Johan-
nes Haindl, Németország, és Jean-François Paroz, 
Svájc nagykövete, Heisler András, a Mazsihisz 
elnöke, Radnóti Zoltán főrabbi, Azriel Dansky, 
Holman Magdolna, az Állami Számvevőszék al-
elnöke és Juhász István polgármester.
 A most 84 éves Dansky Péter régóta tervezte, 
hogy a mártírok tiszteletére emléket állíttat Kis-
tarcsán. 
 A holokauszt túlélő 1944-ben kisgyermekként 
két hetet raboskodott Kistarcsán. A szülők 1942-
ben menekültek Szlovákiából az ott életbe lépett 
zsidótörvények miatt Magyarországra. Dansky Pé-
ter szüleitől elszakítva nagynénjéhez került Losonc-
ra, itt tartoztatták le a rendőrök 1944-ben (ekkor  
hétéves volt), így került Kistarcsára. A bűne mind-
össze annyi volt, hogy zsidónak született. Csodá-
val határos módon egy éjszaka szennyes zsákok 
közé rejtve a Magyarországi Cionista Ifjúsági El-
lenállási Mozgalom egyik tagja megszöktette, így 
nem került fel az auschwitzi halálva-
gonok egyikére sem.
 A háború után Izraelbe költözött. 
Családot alapított, két fia és egy foga-
dott fia, több unokája van, sőt, nem-
régiben az első dédunokája is meg-
született. Fiai elkísérték Kistarcsára 
is.  1974-ben Dansky Pétert állami 
kitüntetéssel jutalmazták azért a tel-
jesítményért, mellyel hozzájárult az 
izraeli gazdaság felemelkedéséhez. 
Napjainkban nyolcvannégy évesen is 
aktív, energiáját a holokausztról való 
kép formálásába fekteti, nyugdíjasként 
egyetemeken, iskolákban, különböző 
rendezvényeken tart előadást.
 Az emléktábla avatáson Geren-
dás Péter éneklése után először Ju-
hász István polgármester mondott 
beszédet. Kihangsúlyozta, hogy Kis-
tarcsa városa régi tartozását törleszti 
ennek az emlékhelynek a létrehozá-

sával. Fontos, hogy emlékezzünk a múltra, s ta-
nuljunk belőle, hogy olyan szörnyűségek, amelyek 
e falak között is történtek, sem Kistarcsán, sem 
Magyarországon és sehol a világon ne fordulhas-
son újra elő. Majd a polgármester megköszönte 
Dansky Péternek, hogy elindította azt a folyama-
tot, amelynek eredményeként a kistarcsai emlék-
hely megvalósulhatott. 
 Beszédet mondott a rendezvényen Heisler And-
rás, a Mazsihisz elnöke is, aki emlékeztetett arra, 
hogy Horthy Miklós kormányzónak – tehetetlen-
sége miatt – komoly szerepe volt abban, hogy 430 
ezer zsidó embert deportáltak Magyarországról. 
Egyben kifejtette, hogy mind a kommunista ter-

rorról, mind a nyilas terrorról meg kell emlékez-
ni, egymás mellett.
 Yacov Hadas-Handelsman, Izrael budapesti 
nagykövete, megemlékező beszédében elmondta, 
hogy nagyon tiszteli Azriel Danskyt, aki nemcsak 
túlélte a borzalmakat, de képes volt később helyt-
állni az életben, s képes volt megosztani a világ-
gal mindazt a rettenetet, amit átélt. 
 Köszöntő levelet küldött Fabiny Tamás evan-
gélikus elnök-püspök, amit Fehérváry Mercédesz 
olvasott fel.
 Dansky Péter hosszan beszélt életéről a Ma-
gyarországhoz és Kistarcsához fűződő emlékei-
ről, családjáról. Visszaemlékezése végén kiemel-

te, hogy „Ha nem emlékszünk, és 
nem emlékeztetünk az áldozatokra, 
akkor ez olyan, mintha újra hagytuk 
volna őket meghalni.”  Dansky Péter 
többek között köszönetet mondott Ju-
hász István polgármesternek az ön-
kormányzat által nyújtott segítségért; 
Gacsályi Ádám pedagógusnak a kis-
tarcsai tábor történetének kutatásáért; 
Répás Péternek, a Mazsihisz mun-
katársának az emléknap megszer-
vezéséért. Az emléktáblát Dansky 
Péter leplezte le. 
 Az ünnepség végén Radnóti Zol-
tán főrabbi mondott áldást, majd fel-
hangzott a gyászolók kaddisa (egy ős-
régi zsidó ima). 
 Kistarcsa Önkormányzata a tér-
burkolat elkészítésével, az emlék-
hely – az internálótábort körülvevő 
téglafal – felújításával járult hozzá az 
esemény megrendezéséhez.

EMLÉKTÁBLA AVATÁS  
az internáló tábor falánál

HÍREK

Az Izraelben élő holokauszt túlélő, Azriel Dansky kezdeményezé- 
sére  a város és a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége  
(Mazsihisz) segítségével emléktáblát helyeztek el 2021. szeptember  
30-án Kistarcsán, a Deák Ferenc utcában az internáló tábor falánál. 

A VÁROS ÉLETÉBŐL

Az emléktáblát Dansky Péter (Azriel 
Dansky) holokauszt túlélő leplezte le

MEGKEZDŐDÖTT a  
Csömöri utca felújítása

Kisebb közlekedési és csapa-
dékvíz-elvezetési beruházások 
készültek el A VÁROSBAN

Elkészültek a VIS MAIOR 
PÁLYÁZAT műtárgyai

A PROJEKT második részében jár-
dajavítás kezdődik a Pozsonyi 
utca egy szakaszán.
 
A két szakaszból  
álló projekt részletei
Támogató: Belügymi-
nisztérium 
Projekt címe: Önkor-
mányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatása 
Projekt összköltség: 55 959 635 Ft 
Támogatás: 36 373 763 Ft
Önrész: 19 585 872 Ft Támogatás 

KŐRÖSI–DIÓFA SAROK
A 2018-ban elfogadott 
forgalomtechnikai 
tervnek megfelelően 
a Kőrösi Csoma Sán-
dor és Diófa utcák ke-
reszteződésében sebes-

ségcsökkentő bordát alakítottak ki.

KŐRÖSI–LILIOM SAROK
A Liliom utca mélypontján a csapa-
dékvíz-elvezetés megoldása érdeké-
ben beton víznyelő aknát és szik-
kasztó kutat építettek ki.

MÉG 2020. JÚNIUS 
14-ÉN zúdult le egy 
olyan felhőszakadás 
Kistarcsára, ami elvit-
te a Holló és Alig utca 
egy részét, ezen kívül 
tönkretette a Malom 
árok és a Rózsa patak 
egy-egy szakaszát. Ezért az önkor-
mányzat úgy döntött, hogy vis maior 
pályázatot ad be a kormányzati szer-
vekhez a műtárgyak helyreállítására.  
A Belügyminisztérium megvizsgál-
ta a pályázat jogosságát és támogatá-
sát biztosított a helyreállításra, ami 
összesen 10,5 millió Ft-ba került és 
nyár végére készült el.
Támogató: Belügyminisztérium
Támogatás összege: 7 890 000 Ft
Támogatás mértéke: 75,46 %
Megvalósult műszaki tatalom:
 Holló utca: útburkolat felületi 
javítása (szórt alap készítés, henge-
relt zúzottkőpálya fellazítása) 70 m 
hosszon.
 Alig utca: 50 m hosszon padka-
rendezés, valamint a martaszfalt bur-
kolat helyreállítása.
 Malom utca–Rózsa patak: me-
dertakarítás, partfal helyreállítás és 
megtámasztás 25 m hosszon, gabion 
fallal.
 Malom árok: medertakarítás, 
árok burkolása Reno matraccal, 60  m 
hosszon.
 Aradi utca: monolit beton akna 
kiépítése és tetejének vasbeton 
fedlappal történő lezárása.

Hirdetés

intenzitása: 65%
Műszaki tartalom:
A Csömöri utca teljes 
hosszán, 353 méteres 
szakaszon útburko-
lat felújítás, valamint 
a csapadékvíz elveze-
tő árok profilozása va-

lósul meg. A forgalom sebességé-
nek csökkentése érdekében 

menetdinamikai küszöb 
épül, valamint közúti jel-
ző és útbaigazító táblákat 
helyeznek ki.

 A Pozsonyi utcában 
a szilárd burkolatú járda 

egy balesetveszélyes sza-
kaszát újítják fel az Aradi ut-

cától indulva 86 méter hosszan.  
A meglévő betonlapos járda elbon-
tását követően, térkőből készíte-
nek járdát.

KÁPOLNA UTCA–TELEP UTCA–
PATAK UTCA KERESZTEZŐDÉSE
A Telep utca felől lezúduló csapadék-
víz elvezetésének megoldása érdeké-
ben a Kápolna utcában résfolyókát 
építettek be az út teljes szelvényé-
ben, egyúttal kicserélték az ingatlan 
melletti árok bedőlt betonlapjait is.

A kikövezett Rózsa patak

Holló utca Alig utca

Aradi utca

Dansky Péter holokauszt túlélő 
hosszan beszélt életéről 

Radnóti Zoltán főrabbi mondott áldást 

Balról jobbra: Johannes Haindl, Németország magyarországi nagy-
követe; Jean-François Paroz, Svájc magyarországi nagykövete; Yacov 
Hadas-Handelsman, Izrael Állam magyarországi nagykövete, Azriel 
(Peter) Dansky; Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek 
Szövetsége (Mazsihisz) elnöke; Juhász István, Kistarcsa polgármestere; 
Holman Magdolna, az Állami Számvevőszék alelnöke

Az első Arany-
kavics Díjat 20 
évvel ezelőtt, 
azaz 2001-ben 
adta ki a Kis-
tarcsai Kultu-
rális Egyesület. 
A 20 éves jubileum alkalmából 
november 14-én a Csigaházban 
rendeznek egy találkozót, mely-
re meghívják a nyerteseket, akik 
elmondhatják, hogy milyen kar-
riert sikerült elérniük.
 A jubileumi műsorban nép-
szerű operaáriákat fog énekelni 
az Operaház két művésze, Bako-
nyi Anikó és Molnár Zsolt, zongo-
rán Mazalin Wanda kíséri őket.

Aranykavics 
ünnepség
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ÁLLATOK VILÁGNAPJA  
a Gesztenyés Óvodában

dr. Remes Péter egy csipetnyi kecskeméti
földet szórt szét az űrfa tövénél 

Magyar fejlesztésű doziméterek

Köszöntőt mondott dr. Ferencz Orsolya  
űrkutatásért felelős miniszteri biztos OKTATÁS

Ó vodánkban, Both Zoltán vad-
állatbefogó bemutatót tar-
tott ennek jegyében a tor-

nateremben szeptember 28-án, ahol 
a gyermekek számukra érdekes in-
formációkkal gazdagodhattak az 
óriáskígyóról, a sárkánygyíkról és 
a gekkóról. Az állatokat közelebbről 
is megismerhették az ovisok. Min-
den gyermek nagyon bátor volt! Mi-
vel vannak kis nyuszijaink otthon 
(2-3 hetesek), erre a napra azokat 

A CSILLAGOK ÚTJÁN

A COVID járvány miatt április helyett szeptember 11-én dél-
előtt emlékeztek meg Kistarcsán az első magyar űrutazás-
ról. Az eseményen részt vett Vécsey László országgyűlési képvi-
selő, Juhász István polgármester és a képviselő-testület tagjai. 

Az állatok világnapját 1931 óta ünneplik, min- 
den évben október 4-én. Ez a nap Assisi Szent  
Ferencnek, az állatok védőszentjének halála nap-
ja. Ezen a napon nem csak a vadon élő, hanem 
minden állat védelmére felhívják a figyelmet. 

A z űrfánál elhelyezett Magyari Béla em-
léktáblánál a megjelent vendégeket Pong-
rácz Viktória a Kistarcsai VMSK Kft. 

ügyvezetője köszöntötte. Beszédet mondott  
dr. Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős minisz-
teri biztos, Vécsey László képviselő és dr. Remes 
Péter nyugalmazott orvos ezredes, űrkutató, a 
Kecskeméti Repülőorvosi Vizsgá-
ló és Kutató Intézet (ROVKI) ko-
rábbi igazgatója, aki az első magyar 
űrhajósok egészségügyi felkészíté-
sért is felelt.
 Dr. Ferenc Orsolya kiemelte, Kis-
tarcsa hozzájárul ahhoz, hogy az 
emberek tudjanak arról, hogy van 
magyar űrkutatás, van magyar űr-
tevékenység. Reményét fejezte ki, 
hogy Magyarország még ennek az 
évtizednek a végén, regionálisan is 
komoly szerephez jut a nemzetközi 
űrtevékenységben.

 Dr. Remes Péter el-
mondta, hogy Kecs-
keméten 1974-ben 
tudták meg, hogy 
lesz magyar űrrepü-
lés. Három évük volt 
arra, hogy az űrrepü-
léshez szükséges sze-
mélyi és tárgyi felté-
teleket megteremtsék. 
Ennyi idő alatt Ma-
gyarországon is el-
érték azt a technikai 
színvonalat, ami ezt 
lehetővé tette. Így va-
lósulhatott meg, hogy 
az Interkozmosz prog-
ram (Az Interkozmosz 
a Szovjetunió és a ke-
let-európai országok 

közös űrkutatási programja volt – szerk.) ke-
retében kiválasszák az első magyar űrhajóst.  
 A beszédek után dr. Remes Péter egy csipet-
nyi kecskeméti földet szórt szét az űrfa tövénél. 
A juharfa attól válhatott űrfává, hogy az ültetés-
kor a fa gyökerére került egy csipetnyi abból a 
kistarcsai földből, amelyet Schuminszky Nándor 

A MAGYAR ŰRHAJÓZÁS TÖRTÉNETÉRŐL 
EMLÉKEZTEK MEG KISTARCSÁN

kezdeményezésére Charles Simonyi 2007-ben 
magával vitt a Nemzetközi Űrállomásra, ami-
ből aztán egy kevésnyi visszakerült Kistarcsára. 
 A megemlékezés a Csigaházban folytatódott, 
ahol Schuminszky Nándor űrtörténeti előadó 

– aki felesége révén kötődik Kistarcsához – egy 
érdekes előadásban „Magyar(ok)a világűrben” cí-
men korabeli, ritkán látható fényképekkel illuszt-
rálta a magyarok kezdeti próbálkozásait, és Farkas 
Bertalan, Magyari Béla űrutazásra való felkészíté-
sét. A délelőtti program Zentai István SpaceBuzz 
program ismertetésével zárult. Az előadó elmondta, 
hogy SpaceBuzz egy virtuális űrutazásra felkészí-
tő ingyenes oktatási program, amit 2018-ban mu-
tattak be Hollandiában 10-12 éves gyermekeknek. 
Ennek része maga a virtuális űrutazás. A prog-
ramban résztvevő diákok így döbbennek rá arra, 
hogy a közös életterünkre mennyire kell vigyáz-
ni. Ezt a programot hamarosan elindíthatják Ma-
gyarországon is. A tervek szerint ezen 15 iskolá-
ban 1400 gyermek vehet majd részt. 
 A kistarcsai megemlékezéshez csatlakozott 
délután az UTAZÓ PLANETÁRIUM, ami 
szeptember 10-én indult országos őszi turnéra 
és szeptember 11-én érkezett meg Kistarcsára.  

A Városi Sportköz-
pontban tartottak elő-
adásokat a Naprend-
szerről, a csillagos ég 
sejtelmeiből, az űrha-
jóskiképzésről iskolá-
soknak, valamint Aba 
és Lana: űrkalandozá-
sairól meséltek az óvo-
dásoknak, és a Sport-
központban felállított 
űrkupolákban virtuá-
lis űrutazáson vehet-
tek részt.  P.Gy.

A rendezvényen Schuminszky Nándor és dr. Remes Péter
bemutatta a témához kötődődő könyvét

is bevittem a gyerme-
kek nagy meglepeté-
sére a Süni csoportba. 
A siker akkor sem ma-
radt el.
 A Süni csoportban 
az állatok megismeré-
sére, szeretetére, vé-
delmére, tiszteleté-
re kéthetes projekttel 
készülünk hagyomá-
nyosan. Az első héten 
a háziállatok fogalmát, 
azok hasznosságát is-
merhették meg az ovi-
sok. A második héten a 
vadállatok védelméről, 
egyes fajok életteréről 
kaphattak új informá-
ciókat a gyermekek. 
 A komplex játékos 
tevékenységek lehető-
vé teszik a gyermekek 
számára, hogy észrevétlenül szerez-
zenek új ismereteket a heti témák 

Az idei nevelési évtől újból havi rendsze-
rességgel tudunk óvodáinkba meghívni 
gyerekműsorokat. Így több lehetőség is 
lesz, hogy színházi, zenés, népi és külön-
féle interaktív foglakozásokkal színesít-
sük óvodásaink életét. Szeptemberben 
az első ilyen foglalkozás különleges volt, 
ugyanis a meghívott előadó Both Zoltán 
volt, aki az ország egyetlen vadállat be-
fogója és állatmentője. Elmondta, hogy 
sokaknak az egzotikus háziállatok csak 
egy átmeneti szeszély; kígyók, gyíkok, 
teknősök, minden élőlény a hanyagság 
áldozatává válhat. Azt, hogy a gyerekek 
hogyan álljanak az állatvédelemhez és 
természetvédelemhez már gyermekkor-
ban lehet és kell megalapozni. Ezt az ál-
latok megmentésén kívül ugyanolyan 
fontosnak tartja, mint a lélegzetvételt. 
 Ez nem csak egy hobbi, ez munka is, 
hiszen komoly erőfeszítést tesz, hogy az 
általa imádott élőlényeket megismertes-
se a gyerekekkel. A felnövekvő generáci-
óban látja az esélyt, hogy megmentsék 
a biztos kipusztulástól azokat a fajokat, 
amik talán évek vagy napok múlva már 
nincsenek köztünk. Amikor iskolákban 
és óvodákban tart előadásokat az ál-
latvédelemről és a felelős állattartásról, 
azt mondja, hogy érezhető a különbség, 
hogy az óvodásokhoz képest az iskolá-
sok, bármennyire érdeklődőek, már van 
némi fenntartás bennük. Ez lehet szülői 
ráhatás, vagy bármilyen kellemetlen él-
mény bizonyos állatokkal kapcsolatban. 
Ezért is örültünk, hogy óvodásaink talál-
kozhattak vele, és hozott néhány egzoti-
kus állatot is, melyeket megismertetett 
velük, közvetlenül kerülhettek kapcso-
latba az általuk csak televízióban, ter-
mészetfilmekben látható állatokkal sőt, 
meg is simogathatták őket. 
 A felelős állattartás ma hazánkban 
gyerekcipőben jár. Ezért vannak tele a 
menhelyek. A kicsik nemcsak érdeklőd-
ve figyeltek, de kérdezhettek is, és na-
gyon nyitottak voltak. Both Zoltán be-
szélt arról a gyerekeknek, hogy ha majd 
kisállat-tulajdonosok lesznek, hogyan 
gondoskodjanak azok életéről, miként 
tartoznak felelősséggel irántuk. Hozott 
magával természetesen állatokat is, egy 
simogatható óriáskígyót, sárkánygyí-
kot, és pici gekkokat. A gyerekek meg-
simogathatták a bemutatott fajokat és 
fényképezkedhettek velük, sőt a bátrab-
bak kézbe is vehették. az állatokat. Elő-
adása alatt interaktív módon beszél-
getett a gyerekekkel, hogy ha erdőben 
járnak például kirándulni, hogy viselked-
jünk, mi az, amit lehet és mit nem. A Ma-
gyarországon élő hüllőkről, kétéltűekről 
és azok védelméről is mesélt.

Bojtos Andrea  
a Gesztenyés Óvoda

AZ ORSZÁG VAD- 
ÁLLAT BEFOGÓJA 
VOLT ÓVODÁNK  
VENDÉGE

anyagáról. Erre a hétre esett a nép-
mese napja is, (szeptember 30.) mi-

vel a magyar népmesék 
állatmesékben gazda-
gok, ezért jól be tudtuk 
építeni az állatok vi-
lágnapja projektünk-
be. A ,,zöld óvoda” je-
gyében kötelességünk 
is a hagyományok,  a 
természet, az élővilág 
és ezen belül az álla-
tok védelmének, sze-
retetének közvetítése 
a jövő generációja felé.

Demeter Róbertné 
óvodapedagógus
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ISKOLAI HÍREKISKOLAI HÍREK

1991 óta október 4. az  
állatok világnapja. Miért  
éppen ez a nap? Ekkor van  
Szent Ferencnek, az állatok  
védőszentjének a névnapja. 

Amikor ezt a beszámolót Önök 
olvassák, már több mint két 
hónapja tart a tanév. A szep-
temberi iskolakezdést min-
denki várta: kis és nagy gye-
rek, szülők, pedagógusok. 

Az állatok világnapja  
A SIMÁNDYBAN

MEGVALÓSULT ÁLOM  
a Simándyban 

SIKERESEN  
SZEREPELTÜNK  
a Spar Maraton 
Fesztiválon

ÉLMÉNYEINK  
egy kiállításról

SZEPTEMBER 24–25. 
– egy sportnap és egy sportos  
matekverseny margójára

A ZENE VILÁGNAPJA 
 – koncert az iskolában

H amar eljött a Görhöny fesz tivál, ahol jól 
teleettük magunkat a szülők által készí-
tett süteményből. Megkóstoltuk a tanári 

csapat görhönyét is. Örültünk, hogy nemcsak ne-
künk, de a zsűrinek is ízlett, amit készítettünk, ha-
gyományos görhönyünk 2. díjat érdemelt ki, össze-
tett eredményként pedig 3. díjat sikerült elhoznunk.  
Az időjárás is kegyes volt a programhoz, mi is nagyon 
jól éreztük magunkat a többi résztvevővel együtt.
 Szeptember közepén egyik kollégánknak zse-
niális ötlete támadt. Azt kérdezte, nem lehetne-e 
a gyerekeknek ajándékként felfesteni az iskola-
udvart?
 Az ötletet azonnal elfogadta Siposné Varga 
Edit igazgatónő, és már ki is találta a szülőkkel 
együtt, hogy a Magyar Diáksport Napjára szer-
vezendő programra kellene elkészíteni a festést. 
Pillanatok alatt megszervezte a pedagógusokat, 
szülőket. Szeptember 23-án kora este hadrendbe 
álltunk, mintegy 20 szülő és több pedagógus jött 
el az iskola udvarára. Volt, aki a festéket szerezte 
be, volt, aki az aszfaltra rajzolt, volt, aki rakétát 
álmodott, és volt, aki ugróiskolát. Végül sokkal 

A világhírű hegedűs, Yehudi Menuhin kez-
deményezésére 1975 óta október első napja 
a zene világnapja. Ebből az alkalomból ren-
deztünk 2021. szeptember 30-án a Simándy 
József Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskolában tanári hangversenyt. 
 Ebben a tanévben a művészeti iskola pe-
csétgyűjtő bérletet hirdetett a koncertekre 
ellátogató gyerekek számára. Az ötlet be-
vált, a koncertet hatalmas érdeklődés övez-
te: az iskola aulája zsúfolásig megtelt ülő és 

A legenda szerint a XII. században élt szer-
zetes óvta, védte és gondozta a sérült és 
otthontalan állatokat. Tudni vélték, hogy 

képes az állatok nyelvén beszélni. Jóságáért és az 
állatokkal való törődésért szentté avatták.
 Néhány évvel ezelőtt megalakult az ÖKO mun-
kacsoport iskolánkban, és az ő kezdeményezé-
sükre emlékezünk meg minden évben az álla-
tok világnapjáról. Tanítványaink pedagógusaik 
segítségével az idei tanévben is különböző mó-
dokon foglalkoztak a témával. 
 Az alsó tagozatos tanulók közül az első osztá-
lyosok a valóságban is megismerkedhettek egyik 
kedvenc állatmese-hősükkel, a sünivel. Iskolánkba 
látogatott egy házikedvenc, az afrikai fehérhasú 
törpesün, a gondozójával. (Ez az állatka a mi kö-
zép-európai sününk rokona.)
 A gyermekek lelkes érdeklődéssel figyelték meg 
jellegzetességeit és megtudták helyes tartásának 
szabályait. Beszélgetés közben figyelmet fordí-
tottak a hazai sünök védelmére is. A foglalkozás 
után a gyermekek sünt és más kiskedvenceket 
formáztak gyurmából, etika órákon pedig meg-
ismerkedtek a mesebeli süncsalád életével.
 Azok az alsó tagozatos tanulóink, akik már 
ilyen „süniórán” az előző tanévekben is részt 

vettek, idén a technikaórákon papírhajtogatás-
sal, illetve a rajzórákon kedvenc állatuk rajzolá-
sával idézték fel az állatokkal kapcsolatos isme-
reteiket. Más tanulók plakátot készítettek, vagy 
az iskolai központi tablót készítették el. Ezekhez 
állatképeket gyűjtöttek.
 A felső tagozatosok kiállítások és múzeumok 
látogatásával is ünnepelték az állatok világnapját.
 Egyes osztályokban komplex projektnap-
pá vált ez a hétfői nap. Beszélgettek a témáról, 
kézműveskedtek, rajzoltak, filmet néztek. 
 A további terveink között szerepel állatmenhe-
lyeknek való jótékony célú gyűjtés megszervezé-
se is, melyet az iskola vezetése jószívvel támogat! 
(Erről a későbbiekben a gyermekek tájékoztatják 
majd családjukat.)
 Reméljük, ezekkel a programokkal is érzéke-
nyebbé válnak tanítványaink természeti környe-
zetünk iránt.
 Kedves Olvasók! Kérem, hogy aki teheti, tá-
mogassa tevékenységünket! Neveljük közösen 
az élő környezet védelmére gyermekeinket!

Sándor Erika szervező, mesterpedagógus 

több is lett, mint amit vártunk. Lett az udvaron 
pillangós játék, talpacskás játék, mackófejű ug-
róiskola, nagy színes kavalkád.
 Amikor elkészült, intézményvezetőnk Sipos-
né Varga Edit sem tudott neki ellenállni, azonnal 
és elsőként kipróbálta az összes aszfaltelemet. 
 Másnap reggel kíváncsian vártuk a gyerekek 
érkezését. Akadt, aki a szája elé kapta a kezét és 
csodálkozott. Akadt, aki egy „hűha” kíséretében 
egyből elkezdett ugrálni a felfestett játékokon. A 
legtöbben, ahogy meglátták, körbeszaladták a ra-
kétát. A gyerekek örültek, nevettek, játszottak.
 Mi, pedagógusok az ablakból lestük az érke-
zőket. Sajnáltuk, hogy a gyerekek örömét azok 
a szülők nem láthatják, akikkel előző este együtt 
festettük az udvart. Aznap reggel csak azt láttuk, 
hogy a tanítványaink mosolyognak, örülnek. Van 
még ötlet a tarsolyban bőven, amivel szépíteni 
szeretnénk iskolánkat, környezetünket. 
 Köszönettel és szeretettel:  

a Simándy suli udvari festői 

HA FUTSZ, BÁRKI LEHETSZ
Az emberek azért futnak, hogy jól érezzék ma-
gukat. Hogy együtt legyenek azokkal az embe-
rekkel, akik ha nem is ismerik egymást, mind se-
gítenek, még akkor is, ha fogyni kezd az erejük, 
akár nekik, akár a futótársaknak.
 Ezt a Simándy József Általános Iskola tanu-
lói is bizonyították az október 8-án megrendezett 
Spar Maraton Fesztiválon. A gyerekekből és szü-
leikből álló delegációnk Staicu Simona és Tari 
Tímea tanárnő szervezésében indult a budapesti 
futófesztiválon. Maroknyi csapatunk kisebb cso-
portokban, egymást bíztatva, támogatva teljesí-
tette a rendezvény iskolai távját 
 Külön kiemelendő Juhász Dorottya 6.d osztá-
lyos tanuló, aki az Aldi futógálán nyújtott teljesít-
ményét megismételve, sőt, azt túl is szárnyalva, 
közel 800 indulót – férfiakat és nőket egyaránt – 
maga mögé utasítva, az előkelő 13. helyezést érte 
el az 5 kilométeres távon.  
 Minden résztvevőre büszkék vagyunk és tel-
jesítményükhöz ezúton is gratulálunk. 

Tari Tímea

OKTÓBER 7-ÉN osztályunk, a 6.d osztály el-
ment Budapestre meglátogatni a Világraszóló 
bajnokaink című kiállítást.
 Az osztályt két csapatra osztották. Az egyik 
csapat neve Kisapám, a másik 6. dejó osztály lett. 
Nagyon érdekes és izgalmas feladatok vártak min-
ket a helyszínen. Volt reflexfal, kvízjáték, szaba-
duló szoba, kajakozás és lövészet. Két órát töltöt-
tünk a programokkal. Azt hittük, hogy unalmas 
lesz, de kellemesen meglepődtünk, mert a kiállí-
tás interaktív kihívásai szuperré és felejthetetlen-
né tették délutánunkat. Egyik csapatunk az elért 
1632 pontjával a napi lista élére került, még má-
sik csapatunk az 5. helyet szerezte meg.
 Mindenki nagyon ügyes volt, sok dolgot ta-
nultunk és rengeteg élménnyel gazdagodtunk.     

Bartl Zsófia, Győrfi Bíborka,  
Osztrogonácz Alina

SZEPTEMBER 24. az Európai Diáksport Napja, 
ennek keretén belül hirdették meg országosan a 
Magyar Diáksport Napját. Iskolánk is megren-
dezte ehhez kapcsolódó sportnapját. Tanulóink 
átélhették a közös testmozgás egyedülálló él-
ményét. A legkisebbek egy környékfelfedező 
kiránduláson vettek részt. A felső tagozatoso-
kat pedig testnevelő tanáraink kreatív mozgás-
terek kialakításával mozgatták meg. Ügyessé-
get, gyorsaságot, erőt, kitartást, csapatmunkát 
egyaránt igénylő feladatokban próbálhatták ki 
magukat tanulóink.

A szeptemberben megrendezett Gör-
höny fesztiválon a szülők segítségével jó-
tékonysági sütivásárt tartott iskolánk. A 
befolyt összeget iskolai környezetünk 
szépítésére fordítjuk. A munkálatok el 
is kezdődtek. Első lépésben az udvar-
ra festettünk tanárok és szülők segítsé-
gével tartós játékokat, majd a kerítés és 
egy pad festése következett. Van még 
mit tennünk, a gyerekek öröme nagy 
motiváció. Hálás köszönet minden segí-
tő kollégának és szülőnek!  S.V. E. 

ISKOLASZÉPÍTÉS 

 A nap zárásaként a részvételért járó emlékla-
pokat dr. Kiss Gergely olimpiai bajnok vízilab-
dázó adta át az osztályok képviselőinek, aki elő-
ször néhány szót szólt tanítványainkhoz, majd 
hősiesen állta a sarat a temérdek autogram ki-
osztása közben.
 A mozgalmas péntek után, szombaton iskolánk 
három csapata, egy a testet és elmét egyaránt meg-
mozgató versenyen méretette meg magát. Több 
száz induló mellett 5., 6. és 8. osztályos csapata-
ink is képviseltették magukat a Medve Szabadtéri 
Matekversenyen. A versenyre ragyogó napsütés-
ben a Gellért-hegy csodás helyszínein került sor. 
Bocsaink és kismedvéink  – a verseny kategóriái 
szerint – derekasan küzdöttek az egyre nehezü-
lő feladatokkal és az állomások közötti egyre na-
gyobb távolsággal. 
 Diákjaink kellemesen elfáradva, rengeteg él-
ményt gyűjtve, csupa mosolygós arccal zárták a 
versenyt. 

„A zene a káoszból rendet  
teremt” (Yehudi Menuhin)

álló érdeklődőkkel. Zenész tanáraink tolmácso-
lásában szóló és kamara művek csendültek fel. 
Rajtuk kívül egy növendékünk, Papp-Horváth 
Levente saját szerzeményét mutatta be. Leven-
te, aki az általános iskolában 8. a osztályos ta-
nuló, Csokonai: A Reményhez című versét ze-
nésítette meg. Szerzeményét tapssal jutalmazta 
a közönség.
 A fellépőknek csodálatos élményt jelentett, a 
nagyszámú közönség, még az első és második 
emeleti galérián sem lehetett szabad helyet lát-
ni. Biztosak vagyunk abban, hogy a sok pecsét-
gyűjtő gyermek a tanév során megrendezendő 
további hangversenyeken is sok szép élménnyel 

fog gazdagodni. 
 A koncertélmény mellett – reméljük – 
az iskola megújult arculata is vonzotta 
diákjainkat és elnyerte a családtagjaik 
tetszését is.  Nagy Eszter

2021. október 16-án nyugdíjas pedagó-
gustalálkozót tartottak a volt Kölcsey is-
kola pedagógusai. Juhászné Csorba Ilona 
szervezésével minden korábbi (1. számú 
iskola is) dolgozót meghívtak a kötetlen 
találkozóra. Hatalmas élmény volt min-
den jelenlévőnek a régi kollégákkal talál-
kozni, az emlékeket felidézni. A rendez-
vény hagyományteremtő lesz. Jövőre 
újra tervezik a megszervezését. Szeret-
nénk megadni a lehetőséget arra, hogy 
a Szent István iskola nyugdíjasai is ösz-
sze tudjanak jönni egy hasonló kötetlen 
beszélgetésre.  S.V. E. 

NYUGDÍJAS  
TALÁLKOZÓ  
A SIMÁNDYBAN

A zene világnapján koncertet  
adtak a zeneiskola tanárai

Botrágyiné Virágh Orsolya  
vezetésével süteményt  
árultunk a Görhönyfesztiválon

A 6.d osztály Budapesten megnézte  
a Világraszóló bajnokaink című kiállítást

Maroknyi csapatunk  
a Spar Maraton Fesztiválon

Diákjaink a Vadászati 
és Természeti  
Világkiállításon 

Szülők segítségével  
tartós játékokat  

festettünk az udvarra
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Amikor tanácstalan az ember, hogy mit is  
olvasson, egy könyvajánló sokat segíthet  
a döntésben. A Városi Könyvtár újdonságai  
közül néhány talán megkönnyíti a választást.

Kistarcsán tavaly elmaradt a koronavírus mi-
att a szépkorúak köszöntése. Idén nem volt ilyen 
korlátozás, de elővigyázatosságból többen visel-

tek maszkot a rendez-
vényen, amit október 
15-én délután rendez-
tek meg a Csigaház-
ban. Az ENSZ először 
1991-ben hirdette meg 
az idősek világnapját, 
azóta minden év ok-
tóber 1-jén ünnepeljük 
meg a szépkorúakat. 

Hogyan zajlik egy teadélután az 
álarcos gébics otthonában? Mi-
lyen nyelveken „beszél” az énekes 
nádiposzáta? Mi az izlandi kerce-
réce kedvenc tévéműsora? Hát a 
fekete harkály kedvenc hangsze-
re? Kitől kap levelet az olívgeze? 
Miért hüppög az uhu? Mit tart a 
zsezse a zsebében? Ha kíváncsi 
vagy az égi vándorok titkos bi-
rodalmára, Balázs Imre József: 
Madár ábécé című könyvében 
található csivitelően kedves és 
vidám madárversei minden fel-
merülő kérdésedre választ adnak.  
A versekhez élethű illusztrációkat 
az ökológus végzettségű Kelemen 
Kinga készített. A kötet végén ta-
lálható madárhatározó pedig to-
vábbi rendszer- és élettani infor-
mációkkal látja el a kis és nagy 
olvasókat egyaránt.

KÖNYVSAROK 

Hirdetés

Kevesen tudják, hogy az iskola ud-
varán álló hatalmas, ősöreg platán-
fába rejtett titkos ajtó a múltba vezet. 
Lóri, Réka, Hanna és Sanyi tudato-
san választja úticélul 1956. október 
23-át, mert Lóri a dédapját szeret-
né megkeresni a tömegben. De ami 
azon a napon Budapest utcáin vár-
ja őket, arra nem lehet igazán felké-
szülni. Tankok, puskák, lőtt sebek, 
halottak – és a felkelők között velük 
egykorú gyerekek. Hogyan áll helyt 
négy mai kamasz a kőkemény hely-
zetek sűrűjében? Mit jelent a család, 
és mit a szabadság 1956-ban? Kide-
rül Kiss Judit Ágnes: Kórház az 
osztályteremben című ifjúsági re-
gényéből. A Pagony új sorozatába, az 
Abszolút Töribe olyan olvasmányos 
és izgalmas könyveket válogatott a 
kiadó, amelyek abszolút lendülete-

sen, abszolút színvonalasan, abszolút 
mai nyelven szólnak a magyar törté-
nelem fontos pillanatairól és korsza-
kairól. A szereplők útra kelnek az 
időben, és az olvasó egy fordulatos 
kalandregényt végig izgulva, szinte 
észrevétlenül kerül közelebb az adott 
kor szelleméhez, fontos alakjaihoz.

A skandináv krimik térhódítása 
már tart néhány éve, népszerűségük 
azonban látszólag nem csappan, sőt…  
A műfaj lelkes rajongói folyamato-
san keresik az újabb gyöngyszeme-
ket. Ilyen Soren Sveistrup: A gesz-
tenyeember című könyve is, amelyet 
nem érdemes kihagyni annak, aki sze-
reti a vérbeli skandináv borzongást. 
Koppenhága külvárosban egy csen-
des októberi reggel a rendőrség egy 
fiatal, egyedülálló anya holttestére 
bukkan, akit brutálisan meggyilkol-
tak és megcsonkítottak, és a feje fölé 
egy kis gesztenyéből készült babát ló-
gattak. Az ügyet Naia Thulin és part-
nere Mark Hess kapja. A nyomozók 
felfigyelnek a titokzatos, gesztenyé-
ből készült figurára, ami elvezeti őket 

egy korábban eltűnt személyhez: Rosa 
Hartung politikusnő tizenkét éves lá-
nyához. De a Hartung-ügyet már rég 
lezárták, a mentálisan beteg férfi, aki 
anno bevallotta a gyilkosságát, már 
rács mögött van. Ám nem sokkal ez-
után egy másik nőt is meggyilkolnak, 
és a gyilkosság helyszínén ismét fel-
bukkan a kis gesztenyeember. Thulin 
és Hess gyanítja, hogy kapcsolat van 
a Hartung-ügy és a meggyilkolt nők 
között. De mi lehet az? Nincs sok ideje 
a nyomozóknak, Thulin és Hess gya-
korlatilag versenyt fut az idővel, mert 
egyre valószínűbb, hogy sorozatgyil-
kosról van szó, aki korántsem fejezte 
be ámokfutását.

Nagyszüleink idejében biztos sokan 
megmosolyogták volna Vékony Blan-
ka, Dr. Mák Erzsébet, Balogh Lívia: 
Kutya jó étrend című könyvét. Még 
hogy étrend a kutyáknak? Külön főzni 
nekik? Ki látott már ilyet? Szerencsé-
re napjainkban ez már egyáltalán nem 
megmosolyogtató, hanem egy felelős 
kutyagazdi lehetősége szerint odafi-
gyel arra, hogy mivel eteti a kutyáját. 
Ha mi főzzük meg négylábú kedven-
cünk napi eledelét, saját magunk vá-
laszthatjuk ki az alapanyagok forrását 
és minőségét, így sokkal változatosab-
ban, egészségesebben, és legfőkép-
pen kutyánk igényeire szabva tudjuk 
táplálni őt. Legyen válogatós, falánk, 
vagy energiabomba, esetleg idősebb 
kedvencünk, ebben a könyvben igazi 
csemegéket találhatunk nekik.

Németh Tímea könyvtáros

KULTÚRA HÍREK

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.

Pancsor Erzsébet: Fűszerek
A fűszernövények eredete. A termesztés ta-
lajtól való függősége: van olyan, amely a 
kistarcsai köves – kavicsos –, száraz talajt 
kedveli. Vannak cserépben, balkonládá-
ban termeszthetők.  Többnyire gyógynö-
vényeknek is tekinthetők a fűszernövények.

 
Blankó Miklós: Kultúra a nyelvben 

– nyelvben a kultúra
Anyanyelvünk kultúránk legfőbb hordozó-
ja, örökségünk se lenne nélküle.  A kultú-
ra és a nyelv elválaszthatatlan. Vajon mi-
képp hat a kultúra a nyelvre napjainkban, 
a digitális forradalom, a multikulturalitás 
vagy éppen a koronavírus-járvány alatt? 
Ki és mi hogyan változtat az anyanyelven?

Kriza János: A magyar unitárius egyház
Az egyház megalakulása és kialakulása.  
A történelmi események hatására történt 
változások. Az ellenreformáció idején, saj-
nos megtizedelték az egyházközségeket.  
A trianoni diktátum utáni helyzet – az anya-
országban megcsappant az unitáriusok 
létszáma. Az egyház mostani felépítése.

Vajek Andrea: Add tovább 
a mosolyodat – Rákellenes Liga
Beteg sorstársaink és hozzátartozóinak 
segítése, lelki támogatása. Orvos-beteg 
találkozók szervezése, szakemberekkel 
való találkozás biztosítása. Megelőzéssel, 
egészséges életmóddal kapcsolatos ren-
dezvények, fórumok szervezése. A szűrő-
vizsgálatok fontosságának hangsúlyozá-
sa programokkal.

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. október 28.

2021. november 4. 

2021. november 11. 

2021. november 18. 

2021. november 25.

DEÁK-
TANYA

Szépkorúak  
KÖSZÖNTÉSE 

Tel.: 06-28/507-146, 06-20-955-5123

Az önkormányzat felhívására 
sokan jelentkeztek 

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!

K istarcsán most is sokan je-
lentkeztek az önkormányzat 
felhívására, az ünnepségen 

kb. 120-an voltak. A rendezvényt 
megtisztelte jelenlétével Vécsey 
László országgyűlési képviselő, Ju-
hász István polgármester, Csampa 
Zsolt az önkormányzat Humánpoli-
tikai Bizottságának és Szemán Ger-
gely a Sport, Közlekedési és Köz-
biztonsági Bizottságának elnöke, 
Bergán János, és Uvacsek Csaba 
képviselők. Az ünnepelteket Juhász 
István polgármester és Vécsey Lász-
ló országgyűlési képviselő köszön-
tötte. Juhász István polgármester 
kihangsúlyozta, hogy a tisztelet az 
alapja ennek a világnapnak és min-
den évben emlékezteti a fiatalokat 
arra, hogy becsüljék meg az idő-
sebb generációt. 
 Vécsey László reményét fejezte 
ki, hogy az idősek megérezték a felé-
jük irányuló szeretetet, figyelmessé-
get és gondoskodást, azt, hogy meny-
nyire fontos tagjai a nemzetnek és a 
helyi társadalomnak.
 Idén is fergeteges programmal 
kedveskedett a szervező Alapszol-
gáltatási Központ a meghívottaknak. 
Operett-retro műsorral lépett fel a  
2 Szoknya 1 Nadrág Társulat, Cza-
kóné Plásztán Anett, Gats Mária Éva 
és Békefi László. 
 A vacsorát a Kisgömböc Étterem 
készítette Mészáros László vezeté-
sével. A szervírozásban a megjelent 
képviselők és Juhász István polgár-
mester segített. A vacsorát követő 
tánc este nyolcig tartott.

Polgár, fotó: Hortobágyi László
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A hívő élet értelme, hogy megismerje az 
Atyát, az örök életet, és megtanuljon szeretni. Nem az érzel-
gősségre gondolok. Jézusra sem az érzelgősség volt a jellemző. 
Szeretete önmaga odaáldozása volt. Amit tett, szeretetből tet-
te. Reá volt jellemző, amit a szeretethimnusz megfogalmaz.

2021. szeptember 
5-21-ig zajlott Budapesten a Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresszus, me-
lyen 83 országból több százezren vet-
tek részt, hogy együtt ünnepeljenek, 
imádkozzanak. Csodálatos tanúság-
tétele volt ez az Egyház élő hitének.

„Az Isten szeretet.” 1János 4,6

Testté lett, köztünk élt…  
velünk van, bennünk él!

REFORMÁTUS EGYHÁZ

KATOLIKUS EGYHÁZ

HITÉLET PROGRAMOK

N agyon sok ember nem tud szeretni, ezért 
a gyermekét is arra tanítja, hogy csak 
az értelem, a teljesítés és a kötelesség a 

fontos. Gyakran látom, hogy gyermekeik szíve 
sem kerül közel Atyánk szívéhez, sőt a gyüleke-
zetben is mindig csak teljesíteni akarnak.
 Egy hospice házban dolgozó vezető beszélt 
az erős személyiségek életének utolsó szaka-
száról. Megemlített egy tanítót, aki nagyon 
erős személyiségével kézben tudott tartani 
30-36 gyereket. Irányította őket. Minden szü-
lő hozzá akarta beíratni csemetéjét. Minden ta-
nítványa szeretettel emlékezett rá. Ez az erős 
személyiségű asszony a betegsége miatt teljes 

gondozásra szorult. Végül még fésülködni sem 
tudott egyedül. A gondoskodás, fésülés, etetés 
közepette élte át a haldokló, hogy őt szeretik. 
Így fogalmazott: „azért kellett ezt a nagy be-
tegséget átélnie, hogy az élete végén megta-
pasztalja, hogy szeretik őt”.
 Hogyan tanulhatunk meg szeretni? Ha Isten a 
maga szeretetét belénk oltja, és elkezdődik ben-
nünk az új élet, amely képes lesz elfogadni és 
adni a szeretetet.
 Láttam valakit rózsát oltani. Levett egy rügyet, 
szemet valamely szép, nemes rózsáról. Egy vad-
rózsa vesszején az oltó-késével „T” alakú met-
szést végzett. Ebbe helyezte bele a nemes rózsá-

ról levett szemet. Majd bekötözte. Hamarosan a 
vadrózsa gyönyörű virágokat hozott.
 Isten gyakran szenvedéssel oltja belénk sze-
retetét, ahogy Tóth Árpád írta:  
 „Tudom és érzem, hogy szeretsz:
 Próbáid áldott oltó-kése bennem
 Téged szolgál, mert míg szívembe metsz,
 Új szépséget teremni sebez engem.”
 Aki megismerte a szeretetet, az lesz képes má-
sokat is szeretni áldozatosan, megértően, hogy a 
szívével megérintse a másik szívét. 
 Napjainkban minden külső körülmény adott 
ahhoz, hogy egymást szeretve boldogan élhes-
senek a családok, nevelkedjenek fel a gyerme-
kek. Mi az oka, hogy ez mégis álom marad so-
kak számára?
 Gyülekezetünk hétközi alkalmai közül felhí-
vom minden kedves érdeklődő figyelmét a nyug-
díjasok bibliaórájára, amit csütörtökön 15,00 órá-
tól 16 óráig tartunk.
 Hamarosan indul a „Hogyan szeretsz?” so-

rozatunk. Ha valaki érdeklődik utána, honla-
punkon tájékozódhat a részletekről.  

Riskó János református lelkész

D objuk hát fel 
az otthonun-
kat egy-egy 

őszi kiegészítővel, narancssárgával, barnával, 
érdekes egyedi díszekkel. Gyertek el hozzánk 
és készítsünk együtt egy-egy őszi egyedi 
manót vagy Isten hozott táblát.
 Idén advent első vasárnapja november  
28-ára esik, gyorsan eljön a karácsony is, 
ezért már novemberben elkezdjük a készü-
lődést az adventi időszakra az Ezerjóban. 
Decemberben már korábban sötétedik, hi-
deg és nyirkos lesz az időjárás, tegyük hát 
hangulatosabbá, meghittebbé otthonun-
kat meleg fényekkel, egyedi saját készí-
tésű tárgyakkal. Ehhez 
szeretnénk hozzá-
járulni a 
november 
végi prog-
ramjainkkal.

 Várjuk az érdeklődők jelentkezését az Ezer-
jó Varró Klubunkba is (minden hónap első pén-
tekén 15.00-20.00) Részleteket a Facebooke ol-
dalunkon találtok: https://www.facebook.com/
ezerjoalkotomuhely 
vagy telefonon.
 A meghi rdetet t 
p r og r a mok r a  m i 
minden alapanya-
got adunk, nektek 
csak a kreativitáso-
tokat kell hozni. A 
workshopokon fris-

sítővel és némi ropogtatni valóval várjuk 
vendégeinket.

NOVEMBERI  
PROGRAMJAINK:
 •  November 6. szombat 10.00-13.00  

Őszi vagy téli  manó készítés 
(30 cm-es)  8.000 Ft/fő

Ősz van, szeretem ezt az évszakot, a ter-
mészet változását, a meleg színeket és fé-
nyeket. Amikor hűvösre fordul az idő, egy-
re inkább beszorulunk a meleg szobába és 
ilyenkor előtérbe kerülnek a beltérben vé-
gezhető kézműves tevékenységek is. 

EZERJÓ ALKOTÓMŰHELY! 
 – „élmények hétről-hétre”

 •  November 13. szombat 
10.00-13.00  Isten ho-
zott tábla festése (őszi 
vagy téli hangulatban kb. 
30x120cm ) 8.000 Ft/fő

 •  November 20. szombat 10.00-13.00  
Világító csillagos asztaldísz 8000 Ft/fő

 •  November 27. szombat 10.00-13.00  
Adventi asztaldísz 8.000 Ft/fő

Részletek és jelentkezés a www.ezerjo.com  
honlapján, vagy e-mail: ezerjoalkotohaz.com és 
telefonon: 06-30-842-6302  Rapai Anikó

S okan talán vitatják, hogy mi-
ért kell az Oltáriszentséget 
kongresszusra vinni, de ab-

ban egyetérthetünk, hogy nagyon 
nagy szükség van arra, hogy felhív-
juk a világ figyelmét Isten korokon 
átívelő, népeket összekötő csodála-
tos ajándékára. A végtelen fölségű 
Isten annyira szereti az embereket, 
hogy egyszülött Fiát adta áldozatul 

értünk, hogy visszavezessen min-
ket az Isten szeretetébe. Az Eucha-
risztia nem az utolsó vacsorán meg-
történt egyszeri ajándék, Krisztus 
most is jelen van közöttünk az Ol-
táriszentségben, velünk él, köztünk 
van, nap mint nap eltölt minket ke-
gyelmével.
 Egyházközségünkben október 
9-én volt az elsőáldozás, több mint 

Gondolatok az Eucharisztikus Kongresszus nyomán…

Mindenkinek szüksége van Jézusra. 
Egész egyszerűen rá vagyunk szorul-
va. Az élet teljességét elérhetetlenné 
tevő, bennünk lévő „Isten formájú 
űrt” (Pascal) csak Krisztus tudja be-
tölteni. Bármit hiszünk is, az életünk 
mutatja meg ezt a keserves valóságot.
 Nélküle elveszettek vagyunk. Ez a 
tény. Nincs az az emberi találékonyság, 
kiskapu keresés, bátorság, magabiz-
tosság, ami ezen a helyzeten változ-
tatna. Sokszor hallani: a keresztyének 
szánalmas, balek, erőtlen, gyenge em-
berek. Igen, ez igaz. Valóban ilyenek 
vagyunk. Az egyetlen különbség köz-
tünk és ezt a véleményt hangoztatók 
között csupán az, hogy mi be is mer-
jük vallani magunknak ezt az igazsá-
got. Mindannyian rá vagyunk szorul-
va Jézus kegyelmére, megváltására.
 Természetes, ha menekülünk ez 
elől a tény elől. Ki az, aki örömmel 
szembesül a kiszolgáltatottságával, te-
hetetlenségével?! Mi szánalommal te-
kintünk más rászorultságára, megter-
helt életére, hiányosságaira. De hogy 
ránk is így nézzenek?! „Engem ne saj-
náljon (le) senki!” Az meg egyenesen 
megalázó, ha úgy vélekednek rólunk, 
ahogyan mi szoktunk másokról: „ha 
több esze lett volna, nem kerül ebbe a 

helyzetbe”; „nem itt tartana, ha vég-
re-valahára összeszedné magát”.
 Olyan jó, hogy az a Jézus, akinek 
szeretetére naponta rászorulunk, nem 
emberi módon viszonyul hozzánk! 
Nem sajnál le, de megszán minket. 
Kiszolgáltatott helyzetünket nem ural-
kodásra, ítélkezésre, büntetésre hasz-
nálja, hanem szelíd gyógyítására, va-
lóság meglátására, élet-szembenézésre. 
Mindezt nem azért teszi, hogy tovább 
gyötörjön, hanem hogy mentsen, sza-
badítson a keserves valóságunkból, a 
bűnből, a még nagyobb valóságra: bűn-
bocsánatára, üdvösségére.
 Jézus ezért soha senkinek nem bi-
zonygatta a bűnösségét. Veled sem te-
szi. Nem akar megalázni, de szembesí-
teni igen – a valósággal, a szeretetével. 
Ő azokhoz és azokért jött, akiknek 
szüksége volt/van/lesz életük meg-
váltására. Érted és értem. Így vállal(t) 
közösséget hitbuzgókkal és pogányok-
kal, előkelőkkel és számkivetettekkel, 
őszintékkel és hazugokkal: a rászorul-
takkal. Mindannyiunkkal.
 Szembenézni a helyzetünkkel so-
sem könnyű, de ez az egyetlen élet-
gyógymódunk. Miért? Mert Jézus 
bűnbocsátó, megerősítő, éltető ke-
gyelme ragyog vissza felénk!

Eszlényi Ákos evangélikus lelkész

30 gyermek járulhatott az Oltári-
szentség vételéhez. Nagyon jó lát-
ni, hogy milyen sokan kérik ma is, 
hogy Krisztus része legyen gyer-
mekük életének. Az azonban már 
elszomorítóbb, hogy a gyermekek 
közül sajnos sokan többé nem él-
nek a szentséggel. Talán nem tuda-
tosul eléggé, hogy az Oltáriszentség 
milyen csodálatos, hatalmas ajándé-

RÁSZORULTAK
EVANGÉLIKUS EGYHÁZÓvodás szentmise

Sok szeretettel várunk mindenkit!

Minden hónap 3. szombatján 16:30-kor  
óvodás szentmise lesz a Kistarcsai Rózsafüzér  

Királynője Templomban, melyre sok szeretettel  
várjuk az óvodás gyermekeket és családjaikat.

A szentmise utáni fél órában lehetőség nyílik 
 a plébánián kis beszélgetésre, agapéra, kötetlen együtt-

létre, melyhez szívesen fogadunk sütemény és üdítő  
felajánlást, amit 16:15-től lehet leadni a plébánián.

A következő szentmise időpontja:
2021. november 20.

ka Istennek, a kegyelem teljessége, 
amely más szintre emeli embersé-
günket, mintegy Isten életében ré-
szesítve minket, erőt adva a hétköz-
napok gondjaihoz, nehézségeihez, 
kihívásaihoz. 
 Ha őszinte bűnbánattal elé boru-
lunk, akkor fölemel magához, át-
ölel, megvigasztal és új távlatokat 
nyit életünkben. Aki ráhagyatko-
zik, aki rendszeresen él kegyelmé-
vel, az megtapasztalhatja életében, 
Isten életet átformáló, békét terem-
tő szeretetét. 
 A közelmúltban többször is tanúi 
lehettünk ennek az átformáló, hiva-
tást adó szeretetnek, amikor októ-
ber 3-án templomunk fölszentelésé-
nek ünnepén, Orbán Csaba Frigyes 
premontrei szerzetes testvér újmi-
séjén vehettünk részt, vagy amikor 
Marton Zsolt püspök atya, október  
10-én, kiszolgáltatta templomunk-
ban a bérmálás szentségét. Lélek-
emelő látni, hogy ma is vannak fi-
atalok, akik tanúságot tesznek a 
hitükről és érett döntéssel vállal-
ják a krisztusi utat.
 Imádkozzunk Csaba testvérért, 
elsőáldozóinkért és bérmálkozó in-
kért, hogy életükben valóban jelen 
legyen Krisztus, és az Oltáriszent-
ség gyakori vétele által megerősöd-
ve a hitben, együtt építhessük Isten 
Országát! VVA.

Október 9-én volt az elsőáldozás
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Varga István magyar rally  
bajnok, autószerelő mester

•  VIZSGÁZTATÁS
•  JAVÍTÁS
•  KLÍMATÖLTÉS

•  DIAGNOSZTIKA  
(motor, ABS, stb.)

•  HIVATALOS BOSCH  
SZAKMŰHELY

3D computeres 

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

 •  FELNI ÉRINTÉS NÉLKÜLI  
FUTÓMŰ BEÁLLÍTÁS

 •  GUMISZERELÉS  
ÉS CENTRÍROZÁS

 •  FUTÓMŰ JAVÍTÁS

K I S TA R C S A

varga autójavító

futómű beállító 
technológia

A z intézkedés bevezetése 
óta elszállítottuk a koráb-
ban (előző évben) megvá-

sárolt – esetleg felhalmozott – zöld 
színű zöldhulladék-gyűjtő zsákokat 
is, így eddig nem csak 2 db zöld 
színű zsákot szállítottunk el az in-
gatlanok elől, hanem minden zöld 
zsákban kihelyezett zöldhulladékot. 
 A cserezsákok eltulajdonítása 
és a visszaélések elkerülése érde-
kében 2021. október 1-től a koráb-
bi tájékoztatások szerint, szállítási 
alkalmanként, ingatlanonként ki-
zárólag 2 db ingyenes zöld színű 
DTkH emblémás zsák, valamint to-
vábbi „korlátlan” mennyiségű meg-
vásárolt, kék színű, DTkH emblé-
más lebomló zsákot szállítunk el. A 
zöldhulladék szállítás feltételeiről a 
korábbi tájékoztatásokban már infor-
máltuk ügyfeleinket. A mindenkori 
begyűjtéssel egyidejűleg munkatár-
saink 2 db cserezsákot (zöld színű, 
emblémás) biztosítanak. Szükség 
esetén további zsákokat az alábbi 
értékesítési helyeken lehet besze-
rezni átadás-átvételi jegyzőkönyv 
aláírása ellenében az ingatlanhasz-
náló, vagy meghatalmazottja, a köz-
szolgáltatás számlafizetője nevére. 

ZSÁK ÉRTÉKESÍTÉS
Gyöngy Vegyeskereskedés 
 – Kistarcsa, Móra Ferenc u 48. 
Turmix Maxalex Kft.
– Kistarcsa, Komáromi út 5. 
Csavarkirály Kft.
– Kistarcsa, Szabadság út 36. 

A zsák átvételéhez személyes ok-
mányok szükségesek, mivel a köz-
szolgáltatás ellenértéke, 180 Ft/db, 
amit utólag a Nemzeti Hulladékgaz-

dálkodási Koordináló és Vagyonke-
zelő (NHKV) Zrt. fog kiszámlázni. 
 A kertgondozás során levágott fü-
vet és egyéb lágyszárú növényeket, 
illetve a lehullott falevelet a DTkH 
Nonprofit Kft. által térítésmente-
sen rendelkezésre bocsátott 2 db 
ingyenes zöld színű DTkH emb-
lémás lebomló műanyag zsákban 
szállítja el, illetve az ágnyesedéket 
max. 100 cm hosszú kötegekben ösz-
szekötve (alkalmanként maximum 1 
m3 mennyiségben), a zöld zsák mel-
lé helyezze ki az ingatlana elé, a köz-
területet nem szennyező módon.

A zöldhulladék gyűjtő zsákba az 
alábbi hulladékok helyezhetők el:

KONYHAI  
ZÖLDHULLADÉKOK:
 •  gyümölcs héj
 •  zöldség héj
 •  tojáshéj
 •  kávézacc
 •  elhasznált teafilter

KERTI ZÖLDHULLADÉKOK
 •  elnyílt virágok
 •  falevél
 •  fűnyesedék
 •  gallyak
 •  lehullott gyümölcs

A begyűjtés módja: a gyűjtési na-
pokon reggel 6.00 óráig szíves-
kedjen kihelyezni az ingatlan elé 
a forgalmat nem akadályozó, jól 
látható helyre, mert a hulladék-
gyűjtő gépjármű elhaladása után 
a kihelyezett zöldhulladékot nem 
áll módunkban elszállítani!

Együttműködésüket köszönjük!
DTkH Nonprofit Kft.

Mindennapjaink jelenségévé vált az 
a „trükkös” bűnelkövetési módszer, 

amely nem csak az egyedül élő idős-
korúakat érinti. Az elkövetők leg-
gyakrabban telefonon keresik fel 
lehetséges áldozataikat, de szemé-
lyesen is megjelenhetnek.

Gyakori, hogy a csalók különféle szolgál-
tatók munkatársainak vagy hivatalos sze-

mélynek adják ki magukat és hihetőnek tűnő 
magyarázatokkal, kérésekkel (villanyóra, víz-

óra, gázóra leolvasás, túlfizetés stb.) próbálják elnyerni a bizal-
mat, bejutni a lakásba vagy pénzváltás ürügyén nagyobb össze-
gű készpénzt, illetve pénz átutalását kérni.
 Az elkövetők új történetek kitalálástól sem riadnak vissza.

Kérjük, ha önkormányzat, egészségügyi intézmény, vagy 
más szolgáltató nevében keresik fel Önt túlfizetés, vagy 
egyéb pénzösszeg átadása céljából, ne dőljön be a csalók-
nak, és ne engedjen be idegen embert a lakásába!
 •  Ne bízzon meg az idegenekben!
 •  Ha gyanús telefonhívást kap, azonnal bontsa a vonalat!
 •  Amennyiben családtagra hivatkozással keresik meg, haladék-

talanul vegye fel a kapcsolatot családtagjával.

Ellenőrizze a hívás valóságtartalmát!
 •  Soha ne adjon át pénzt vagy más értéket, ne utaljon pénzösz-

szeget idegenek számára!

Bűncselekmény gyanúja esetén, kérjük, azonnal értesítse a 
rendőrséget az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon.

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS 
– Ne dőljön be a csalóknak!

DÁTUM HULLADÉK TÍPUS

N
O

V
EM

B
ER 5. P KOMMUNÁLIS ZÖLDHULLADÉK

12. P KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
19. P KOMMUNÁLIS ZÖLDHULLADÉK
26. P KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

DÁTUM HULLADÉK TÍPUS
29. P KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

KISTARCSA HULLADÉK- 
GYŰJTÉS RENDJE 2021 NOVEMBER

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!  MEGVÁLTOZOTT A KOMMUNÁLIS 
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS RENDJE. 

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

zése érinti a szelektív és zöldhulladék gyűjtést is, melyek  
időpontjai az alábbi táblázatban találhatók:

HÍREK

OKT.

TÁJÉKOZTATÓ 
zöldhulladék  
elszállításáról
Társaságunk 2021. április 1-jétől a hulladékszállítá-
sért díjat fizető ingatlanhasználó számára gyűjté-
si alkalmanként díjmentesen 2 db zöld színű - zöld-
hulladék gyűjtésére használható - zsákot biztosít.

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

KISÁLLATRENDELŐ

MŰTÉTRE ELŐJEGYZÉS: személyesen rendelési időben,  
vagy a 06-28/506-265-ös telefonszámon van lehetőség

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

2143 Kistarcsa, Malom utca 2.

RENDELÉSI IDŐ: H-P: 17-től 21 óráig

Dr. Csizmadi Sándor • Dr. Gyuricza Ákos
2143 KISTARCSA, Malom utca 2.
Tel.: 06-28/506-265, 06-30/9-518-590
www.kistarcsaiallatorvos.hu
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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!

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!

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

ITT MINDIG VAN KERESNIVALÓD!  www.nextstop.hu  Csömör, Határ út 8.
Nyereményjáték
támogatója:

JOBB FÉLNI, MINT KIMARADNI!
KICSIT IJESZTŐ, DE TÖK JÓ HALLOWEENI BULI A NEXT STOPBAN
Október 30., 10:00 - 17:00
Ingyenes halloweeni programok, 
játékok és nyeremények 
várják a kicsiket 
és nagyokat! 

TÖKFARAGÁS • TÖKFESTÉS 

HALLOWEENI KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS

FOTÓSAROK RÉMISZTŐ KELLÉKEKKEL
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NS2021_HW_tok_HIRD.ai   1   13/10/21   12:57

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: 7-16 óráig

Péntek: 7-15 óráig
   Szombat, Vasárnap: zárva
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hozzáadott

Nyitvatartás:

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

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

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

 

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
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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

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
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

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

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

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

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

Kulé kavics, fehér murva, termőföld

Megújult honlapunkon  
tekintse meg friss akcióinkat!

facebook.com/csempekistarcsa
www.epitesianyag.hu

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

Nádszövet  •  Kisméretű tégla
Betonacél vágás, hajlítás.

CSEMPE, PADLÓ, CSAPTELEP
Ragasztók, habarcsok, beton.

ÉPÍTŐIPARI TERVEZÉS,  
FELELŐS MŰSZAKI 
VEZETÉS.

…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

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!

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

Házi sertészsír – 690 Ft/kg
Disznósajt – 1990 Ft/kg
Sütő kolbász – 1299 Ft/kg
Májas-véres hurka – 999 Ft/kg

NOVEMBERI AKCIÓINK!
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Árvácska, Krizantém, Csarab, Örökzöld -Télállló növények,  
Gyümölcsfák, Kerti díszek, Kaspók, Cserepek, Virágföldek, Növény- 
védőszerek, Talajkondicionálok, Szerves és Műtrágyák kaphatók! 
MINDENSZENTEKRE SZÁLAS ÉS CSEREPES KRIZANTÉM,  

VIRÁGTÁLAK, KOSZORÚK  RENDELHETŐK!!

ŐSZI ÉS MINDENSZENTEKI VIRÁGVÁSÁR!
Óriási választékkal várjuk  

kedves vásárlóinkat!

 Telefon: 06-20/9943-275
www.muskatliviragcenter.hu

Muskátli Garden Virágcenter Kerepes 

Hétfő-Péntek: 8-18 óráig
Szombat: 8-17 óráig 
Vasárnap: 8-15 óráig

KISTARCSA
KEREPES, Vasút u. 23.

(MOL kút mögött!) 

EGÉSZ ÉVBEN  
NYITVA 

TARTUNK!!!
Ha minőséget szeretne 

a Muskátli Gardent keresse!


