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ÖNKORMÁNYZAT

A VIZSGÁLAT IDEJE:
 Január 10. (kedd): 8–18 óráig
 Január 11. (szerda): 8–18 óráig
 Január 12. (csütörtök): 8–18 óráig
 Január 13. (péntek): 8–18 óráig
 Január 16. (hétfő):  8–18 óráig
 Január 17. (kedd): 8–18 óráig
 Január 18. (szerda): 8–18 óráig

HELYSZÍN: 
Alapszolgáltatási  
Központ (2143 Kistarcsa, 
Batthyány utca 2/A.)
  A tüdőszűrés a 40 éven fe-
lüli lakosság számára ajánlott 
vizsgálat!

   A mellkasröntgen szűrővizsgálat korszerű, digitális 
készülékkel történik.
   A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak éven-
te egy alkalommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor 
alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz 
a vizsgálati díj 1700 Ft,  mely a Nemzeti Egészség-
biztosítási Alapkezelő által országosan meghatáro-
zott összeg. 
  A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken – 
postai befizetéssel – történik. 
 A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de  
beutaló és szülői beleegyező nyilatkozat szükséges.
  Kérjük, hogy a személyi igazolványt, lakcímkár-
tyát, TAJ kártyát, valamint az előző évben kapott tü-
dőszűrő igazolást hozza magával!
  Panasz nélkül is lehet beteg.

 Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

TÜDŐSZŰRÉS
2023. JANUÁR 10-18.

A LAVET Kft. 22 MILLIÓ FORINTTAL  
támogatja Kistarcsát

Az év utolsó testületi ülésén, december 7-én, 20 napirendi pontot 
tárgyaltak a képviselők. Ezen az ülésen többek között elfogad-
ták a Kistarcsai VMSK Kft. és a KÖFE Kft. 2023. évi üzleti koncep-
cióját, felülvizsgálták a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, átfo-
gó tájékoztatást kaptak a 2022-ben aktuális pályázatokról, és új 
forgalmi rendet határoztak meg a Baross Gábor utcában. Ismét 
csatlakoztak a Sourcing Hungary Kft. által meghirdetett föld- 
gáz és villamosenergia csoportos közbeszerzési eljáráshoz. 
(A cég tájékoztatása szerint hároméves szerződés esetén 25-
40 %-kal alacsonyabb árszint érhető el a beszerzési piacon.) 

ÚJABB KÉT PÁLYÁZATOT NYERT A VÁROS!
Magyarország Kormányának döntése alapján 
Kistarcsa Város Önkormányzatának újabb két 
benyújtott pályázata részesült támogatásban.
 A település a Kistarcsai Egészségház bővíté-
sére és az infrastruktúra fejlesztésére 347 mil-
lió 490 ezer forintot nyert. A támogatás kereté-
ben az épületet bővítik (a tervezett bővítményt 
a meglévő épület délkeleti homlokzatához épí-
tik), és jut pénz eszközbeszerzésre is (berendezé-
sek, bútorok, védőnőknek szükséges műszerek, 
elektronikai cikkek, fejlesztő játékok, betegvá-
rókba székek, padok, fogorvosi kezelőegység), 
továbbá az épületen belül kisebb átalakításokat 

is elvégeznek. Az energiatakarékosság jegyében 
az Egészségház fűtési rendszerét felújítják, va-
lamint az egész épület átfogó világításkorsze-
rűsítését is megvalósítják.
 A másik pályázaton 250 millió forintot 
nyert a város az Eperjesi út felújítására, par-
koló építésére és kerékpársáv kialakítására.
  Az elnyert pénz segítségével az Eperjesi út 
útburkolatát teljesen felújítják, az út  812 m-es 
szakaszán pedig kerékpársávot alakítanak ki, 
valamint 40 db új parkolóhelyet építenek.  
  A korábban elnyert TOP PLUSZ pályázatok 
segítségével – a fentieken túl – megvalósul a 

Simándy József Általános Iskola energetikai 
korszerűsítése, a Tipegő Bölcsőde infrastruk-
túra-fejlesztése, valamint kerékpárút épül a 
Fenyvesligettől Nagytarcsáig, közel 2,7 km-
es szakaszon. Ezen projektek előkészítése már 
zajlik, folyamatban vannak az engedélyezte-
tések, valamint a kiviteli tervek elkészítése.
   A következő évre a TOP PLUSZ programban 
kiírt projektekből Kistarcsa már öt támogatott 
pályázattal rendelkezik, amelyek összértéke 
1 milliárd 140 millió forint. Ezek a pályázatok, 
uniós forrású, 100 % intenzitású, vissza nem 
térítendő támogatást jelentenek a városnak.

LAVET Kft. 22 millió forint  
közérdekű felajánlást tett
A Kistarcsán bejegyzett LAVET Kft. 10 millió fo-
rintot ajánlott fel a Szabadság út 52. szám alatt ta-
lálható épület fejlesztésére. A másik felajánlásában 
12 millió forintot biztosít Kistarcsa fejlődésének tá-
mogatására, az önkormányzat 2023-ban kötelezően 
ellátandó feladatainak ellátására. Az önkormányzat 
vagyongazdálkodásáról szóló 10/2012. (II.24.) ön-
kormányzati rendelet 16. § (4) bekezdése értelmé-
ben az önkormányzatnak felajánlott ingó vagyon 
esetében, a felajánlott vagyon tulajdonjogának el-
fogadásáról, amennyiben annak forgalmi értéke az 
1 millió forintot nem haladja meg, a polgármester, 
1 millió forintot meghaladó forgalmi érték eseté-
ben pedig a képviselő-testület jogosult dönteni. A 
képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a 
közérdekű kötelezettségvállalásra vonatkozó meg-
állapodás aláírására.

Elfogadták a Kistarcsai VMSK Kft. 
jövő évi üzleti koncepcióját 
Jó hír, hogy a következő évben várhatóan minden 
hagyományos programot, valamint egyéb kisebb 
sport- és közösségi rendezvényt is megtartanak.  
Várhatóan 2023-ban jelentősen megnő az intézmé-
nyek földgáz költsége, ezért az igénybe vett szol-

gáltatások értéke is 10-30 %-kal növekedhet. A Kft. 
az intézmények bérleti díjainak emelésével kívánja 
a belföldi értékesítés árbevételét növelni.  
 A Kistarcsai VMSK Kft. többek között az alábbi 
karbantartási munkákat tervezi a következő évben 
elvégezni: műfüves pálya karbantartása, a Városi 
Sportközpontban a légtechnikai berendezés szű-
rőcseréje. Tervezett beruházásként új pultot építe-
nének a Csigaházban a büfé üzemeltetéséhez. 

Jóváhagyták a KÖFE Kft.  
2023. évi üzleti koncepcióját 
A Kft. 2023. évi fontosabb tervei:
 •  az élőmunkaerő kiváltására gépek üzemelteté-

sét tervezik bevezetni a közterületek fenntar-
tása érdekében,

 •  a rövid- és a középtávú beruházási tervek kere-
tei között elsősorban járművek cseréjét és gépek 
beszerzését tervezik, amelyek megvalósításához 
szükséges pénzeszközök egy részét önkormány-
zati többlettámogatásból, céges megtakarítás-
ból, esetlegesen vagyontárgyak értékesítéséből 
és pályázati lehetőségekből tervezik biztosítani. 

Közfoglalkoztatotti munkakör betöltésének hi-
ányában a Kft. jelenleg 3 fő alkalmi munkavál-
lalót foglalkoztat heti 3 napos munkarendben. 
A 2023. március 1-jén induló – hosszabb idejű – 

közfoglalkoztatási programban ismét pályázni 
kívánnak. Legalább 2 fő közfoglalkoztatott fel-
vételét tervezik.

A képviselő-testület elfogadta a 2022-
2027. közötti időszakra a Helyi Esély-
egyenlőségi Programot (HEP) 
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló törvény alapján az önkor-
mányzatoknak öt évre szóló településszintű helyi 
esélyegyenlőségi programot kell készítenie. Jogsza-
bályváltozás miatt a 2019–2024. év között érvényes 
Helyi Esélyegyenlőségi Programot és Intézkedési 
Tervet újra kellett írni, így új HEP-et kell készíte-
ni a 2022-2027. év közötti időszakra.
 A HEP-nek vizsgálnia kell a hátrányos hely-
zetű társadalmi csoportok – különös tekintettel 
a nők, a mélyszegénységben élők, a romák, a fo-
gyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek 
és idősek csoportjának – oktatási, lakhatási, fog-
lalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetét 
és a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben 
meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt 
problémák komplex kezelése érdekében szüksé-
ges intézkedéseket.
 A HEP tervezetét elküldték szakértői vélemé-
nyeztetésre. A HEP Fórum a 2022. november 16-
án megtartott ülésén a tervezetet megtárgyalta és 
elfogadta.
 A képviselő-testület az elfogadást követően a 
tervezetet a helyben szokásos módon közzétette 
és elküldte a Társadalmi Esélyteremtési Főigaz-
gatóságra. 

Új forgalmi rend lesz a Baross utcában
A Kistarcsa, Hunyadi utca 1. sz. alatt működő Coop 
élelmiszerüzlet tulajdonosa a CO-OP STAR Keres-
kedelmi Zrt. (5100 Jászberény, Ady Endre út 22.) a 
Baross Gábor utcai gazdasági bejáratuknál fennál-
ló rakodási problémával kapcsolatban kereste meg 
az önkormányzatot.
 Az áruszállítás biztosítása és a forgalom zavar-
talan haladása érdekében a képviselő-testület úgy 
döntött, hogy „várakozni tilos” táblát helyez ki a 
Hunyadi u. 3. sz. ingatlan Baross Gábor utcai ol-
dalának teljes szakaszára, „rakodási terület, 16 m, 
6.00–20.00” kiegészítő táblákkal, amennyiben a 
2023. évi költségvetés arra fedezetet biztosít.
 A testületi ülés végén Juhász István polgár-
mester pezsgős koccintással köszönte meg a kép-
viselő-testület egész éves munkáját és minden-
kinek áldott, békés ünnepeket kívánt. Polgár

TESTÜLETI ÜLÉSRŐL JELENTJÜK 
Ünnepi köszöntő  

FELÁLLÍTOTTÁK  
Kistarcsa  
karácsonyfáját
DECEMBER 6-ÁN került a helyére Kistarcsa ka-
rácsonyfája, amelyet advent első hetében a KÖFE 
Kft. állított fel a Csigaház mellett. Ebben az évben 
a sok szíves felajánlás közül Zsámboki Sándor és 
felesége fenyőfáját választotta ki a bírálóbizott-
ság. Köszönjük a felajánlónak, hogy Kistarcsa 

Kedves Kistarcsaiak!
Talán még az elmúlt évekhez képest is nehezebb 
időszakon vagyunk túl. A koronavírust a háború 
zaja váltotta fel, és az ebből kibontakozó eu-
rópai gazdasági válság, amelynek tünetei 
pedig sajnos nem csak pár napig tartanak, 
hanem már hosszú hónapok óta, és min-
denkit érintenek. És ki tudja, mi minden 
áll még előttünk! Azonban ilyen esemé-
nyek közepette is tudott városunk fejlőd-
ni, beruházás beruházást köve-
tett. Ismét meg tudtuk tartani 
ünnepeinket, régi hagyo-
mányaink éledhettek újjá. 
Újra pezseg a kulturális és 
sportélet, intézményeink 
kitárták kapuikat. 
 Kistarcsa városa a 
béke szigeteként figye-

li a világban zajló eseményeket, miközben ké-
szülünk és tartalékolunk az előttünk álló idő-
szakra, valamint folyamatosan támogatjuk a 
lakossággal és a civil szervezetekkel össze-

fogva rászoruló embertársainkat A kará-
csony a megnyugvás, a béke és a szere-
tet ünnepe. Pont ezekre az üzenetekre 
van szüksége a világnak ahhoz, hogy a 
fegyverek végre elcsituljanak, és visz-
sza tudjuk kapni a békét itt, Európában. 

Ezt kívánom magunknak az új évre, va-
lamint azt, hogy városunk fejlő-

dése továbbra is töretlen ma-
radjon. 
 Boldog karácsonyt, sikerek-
ben gazdag új évet, békét és 
jó egészséget kívánok min-
denkinek városunkban!

Juhász István  
polgármester

A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal tájékoztatja a la-
kosságot, hogy a 2022. évi téli ünnepi időszakban, 
2022. december 22. és 2023. január 6. között igaz-
gatási szünetet tart. Az igazgatási szünet ideje alatt a 
Polgármesteri Hivatal zárva lesz.
  Az igazgatási szünetben az előre nem látható ha-
laszthatatlan ügyek, bejelentések fogadására és a 
halálesetek és születések anyakönyvezésére ügyele-
tet tartunk az alábbiak szerint:
 2022. december 27. kedd: 8–12 ügyelet
 2022. december 28. szerda: zárva
 2022. december 29. csütörtök: 8–12 ügyelet
 2022. december 30. péntek: zárva
 2023. január 2. hétfő: zárva
 2023. január 3. kedd: 8–12 ügyelet
 2023. január 4. szerda: zárva
 2023. január 5. csütörtök: zárva
 2023. január 6. péntek: zárva
  Az ügyeleti időben bejelentéseiket a Hivatal köz-
ponti telefonszámán (06-28-470-711) keresztül tud-
juk fogadni.
  Az ügyeleti napokon kihelyezésre kerül a bejárati 
ajtónál egy iratgyűjtő láda is, melybe az ügyfelek be-
adványaikat helyezhetik.
  Halaszthatatlan beadványaikat a zárva tartás nap-
jai alatt ügyfélkapun/cégkapun keresztül vagy pos-
tai úton intézhetik.
  Az igazgatási szünetet követő első munkanap: 
2023. január 9. hétfő. dr. Gotthard Gábor jegyző
 

A TÉLI IGAZGATÁSI  
SZÜNET a polgármesteri  
hivatalban

karácsony-
fája idén is 
a legszebb 
pompában 
ragyoghat 
az adventi és a karácsonyi időszakban! 
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Szijjártó-Molnár Mónika, Nyikos Edit, Szabó István, 
Siposné Varga Edit, Sándor Erika

A Villámtánc SE kis táncosai 
A Mikulás csokoládéval és szaloncukorral  
kínálta a gyermekeket A kisvonat a Szent Imre szobortól indult

Az Alma együttes egy koncertet adott 

Sidó Zoltán rockénekes és a RIVAL zenekar

A Kistarcsai VMSK meleg teát, 
forralt bort és süteményeket kínált

A karácsonyi vásár az eső 
miatt a Csigaházba került 

MINDENKI  
KARÁCSONYA 2022.

HÍREK

A MEGYENAPON  
rangos elismerést  
kapott a Simándy  
József Általános Iskola

Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfele-
ket, hogy a Kistarcsai Polgármes-
teri Hivatalban  2022. november 
15. napjától  határozatlan ide-
ig az alábbiak szerint módosul a 
személyes ügyfélfogadás és a hi-
vatali nyitvatartás rendje:

 HÉTFŐ: 08.00–18.00
 KEDD: 08.00–16.00
 SZERDA: 08.00–16.00
 CSÜTÖRTÖK: ZÁRVA
 PÉNTEK: ZÁRVA
Halaszthatatlan beadványa-
ikat a zárva tartás ideje alatt 
ügyfélkapun/cégkapun ke-
resztül vagy postai úton in-
tézhetik.
  A hivatal munkatársai a csü-
törtöki és pénteki munkana-
pokon távmunka keretében 
látják el feladataikat. Megérté-
süket köszönöm! 

dr. Gotthard Gábor jegyző

MÓDOSULT AZ ÜGYFÉLFOGADÁS  
A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN!

Kistarcsai  
Kalendárium 2023

HELYREIGAZÍTÁS

MEGJELENT az 
évente különös írá-
sokat tartalmazó ki-
adványunk, a Kis-
tarcsai Kalendárium. 
A közölt cikkek je-
lentős része Kistar-
csával kapcsolatos 
interjúk, régi törté-
netek feltárása, helyi 
szervezetek és ese-
mények bemutatása: 
irodalom, de vannak 
olyan cikkek is, me-
lyek más települé-
sekhez kötődő olvasók számára is 
érdekesek. A legtöbb írás különbö-

A NOVEMBERI ÚJSÁGBAN, az 5. ol-
dalon megjelent „Ünnepi megemléke-
zés október 23-án” című cikkünkből 
kimaradt, hogy az ünnepi műsorban 

Pest Megye Közgyűlése 2022. december 10-én 
- környezetvédelmi tevékenysége elismerése-
ként – a Pest Megye Környezetvédelméért Dí-
jat adományozta a Simándy József Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola részére.

A z átadási ünnepségen elis-
merően szóltak arról, hogy 
az iskola nevelési program-

jában kiemelt szerepet tölt be a kör-
nyezet megismerése, megtapaszta-
lása, védelme. Továbbá kiemelték, 
hogy azonosulnak az iskola érték-
rendjével: vagyis azzal, hogy a gye-
rekek tapasztalatot szerezhessenek a 
terepviszonyok sokféleségéről, vala-
mint folyamatosan tanulják a külső 
helyszínekhez történő alkalmazko-
dást. Ezt az értékrendet támogatja a 
sokrétű tapasztalatra és ismeretszer-
zésre lehetőséget adó sok kihelyezett 
odú, a madáretetők és -itatók elkészí-
tése, megfigyelése is. 

 Az iskola céljai között szere-
pel, hogy – együttműködve a kö-
zösségekkel – erősíti a település 
önfenntartó képességét, feltárja 
annak lehetőségeit és hasznosít-
ja saját erőforrásait, törekedve ez-
zel a környezetvédő szemlélet és 
magatartásforma kialakítására és 
terjesztésére. Az intézmény társa-
dalmi összefogással elősegíti a vá-
rosban élő emberek életminőségé-
nek javítását. 
 A díjat és az emlékplakettet Si-
posné Varga Edit intézményvezető 
vette át. (A plakettet Ruzics Csilla 
festőművész készítette.) Gratulálunk 
az elismeréshez!

ző évfordulókra em-
lékeztet.
 A kalendárium 
elérhető a KIKE 
rendezvényein és 
Kereszti Ferenc el-
nöknél, valamint a 
polgármesteri hiva-
tal épületében mű-
ködő könyvtárban. 
Az egyesület elnö-
ke várja az érdeklő-
dők megkeresését 
az alábbi elérhe-
tőségeken: kike@

kike.hu, 28-470-926, 30-349-0300.
Kistarcsai Kulturális Egyesület

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül.  
Csatorna kamerázás. Vízszerelés. 
 06-20-491-5089

GÉPJÁRMŰ – Használt Suzuki Ignist 
vagy Suzuki Sx4-et vásárolnék tulajdo-
nostól. Este: 06-20-3491470

ÉLETJÁRADÉK – Megbízható  
férfi, életjáradékot fizetne idős  
személynek ingatlanért cserébe.  
Telefon 18 óra után: 06-20-349-1470

FAKIVÁGÁST, gallyazást vállalunk alpin-
tech nikával, akár elszállítással is.  Fűka-
szálás rövid határidővel! Hívjon most!  
Tel.: 06-30-218-7023

APRÓHIRDETÉS 

Hirdetésszereplő Simándy József Általános Is-
kola és AMI énekkarát Bükkfalvyné 
Kocsis Beáta tanárnő készítette fel. 
Munkájához utólag is gratulálunk!

2022. november 15. napjától 
határozatlan ideig módosul a 
Városi Könyvtár nyitvatartási 
ideje az alábbiak szerint:

 HÉTFŐ: 10.00–18.00
 KEDD: 10.00–16.00

 SZERDA: 10.00–16.00
 CSÜTÖRTÖK: ZÁRVA
 PÉNTEK: ZÁRVA.
A Városi Könyvtár 2022. de-
cember 22-től 2023. január 6-ig 
zárva tart. 2023. január 9-től 
várjuk kedves Olvasóinkat!

VÁROSI KÖNYVTÁR 
NYITVATARTÁSA

Idén december 10-én rendez-
ték meg a Mindenki Karácso-
nyát Kistarcsán. Az időjárás 
alaposan átírta az előzetesen 
meghirdetett forgatókönyvet. 

A Meteorológiai Intézet előrejelzése alap-
ján már a hét elején tudni lehetett, hogy 
a tervezett időpontban nagy eső lesz Kis-

tarcsán, így a főszervezők úgy döntöttek, hogy 
a város nagy évzáró rendezvényét áthelyezik a 
Csigaház melletti térre. Ezért a helyszín módo-
sítását minden lehetséges fórumon meghírdették.  
A cél érdekében mindent elkövettek, hogy a prog-
ramokat zavartalanul megtarthassák. A karácso-
nyi vásárt és a Mikulás programot áthelyezték a 
Csigaházba, az együttesek és a fellépők pedig egy 
300 m2-es sátorban felállított színpadon szerepel-
hettek. A sátorban és a színpadon öt gázmelegítő 
hőgombát is felállítottak. A gyerekek, a szülők, a 
nagyszülők és a többi látogató így az esőtől véd-
ve biztonságban élvezhették a kültéri és a belté-
ri programokat. 
 A Kistarcsa Város Önkormányzata által támo-
gatott rendezvényen a Csigaházba telepített adven-
ti vásár már kora délután fogadta az érdeklődőket.  
A Csigaház teljesen megtelt árusokkal, ahol kéz-
műves édességek, sajtok, mézek mellett egyedi 
karácsonyi díszeket, ékszereket, gyertyákat, fa-
zekas tárgyakat, szappanokat és kézzel készített 

ajándékokat lehetett vásárolni. Nagy sikere volt a 
vegán szabolcsi töltött káposztának, amit egy lel-
kes kistarcsai fiatalember, Kovács Tibor és segítő-
je, Novák Dézi készített és saját költségükön aján-
lottak fel mások megvendéglésére. Összesen 160 
adag különleges töltött káposzta fogyott el a ren-
dezvényen. Céljuk a felelős állattartásra való fi-
gyelem felkeltése volt.
 A legnépszerűbb most is a Mikulás volt, aki 
a színpadon kialakított installáció előtt várta a 
gyermekeket és osztogatta a csokoládét, vala-
mint a szaloncukrot, amelyet a Fincsi Lángos-
nak, a Zsófialigeti Zöldségesnek és a Sárvári 
ABC Kft.-nek köszönhettünk. Az ajándékokon 
kívül – az okostelefonoknak köszönhetően – egy-
re nagyobb igény van a közös fotók készítésé-
re is. Így a kistarcsai Mikulás azóta már biztos, 
hogy nagyon sok család fényképalbumába be-
kerülhetett! 
 A szervező Kistarcsai VMSK csapata – a meg-
változott körülmények ellenére – most is min-
denre odafigyelt. A nagy sátor mellett felállított 
standjukon ingyenesen kínálták a meleg teát, a 
forralt bort és a süteményeket. A finom falatokat 
és az italokat az A Bisztró, az Illés Cukrászda, és 
a JÓkenyér Pékség biztosította. Nincsen adventi 
vásár kürtőskalács és sültgesztenye nélkül.
 A rendezvény ideje alatt folyamatos sor állt 
mindkét árusító hely előtt.
 Idén is nagy sikere volt a gyermekek körében 
az adventi kisvonatnak. Délután három órától este 
hétig térítésmentesen, félóránként indult a Szent 
Imre szobortól a piros „mesevonat” és a Thököly 
út, Árpád vezér utca, Berényi utca, Csömöri utca, 
Határ út, Kolozsvári utca, Hunyadi utca útvonalon 
– az eső ellenére – zsúfolásig megtelve rótta a kö-

AZ ESŐ MIATT A CSIGAHÁZ  
MELLETTI TÉREN RENDEZTÉK MEG

röket. A program a Multigroup Kft. és az EXIM 
KÁBEL Kft. támogatásával valósult meg.
 Délután négy órakor Juhász István polgármes-
ter rövid köszöntővel nyitotta meg a város évzáró 
rendezvényét. A műsorban először a Villámtánc 
SE táncosait láthatta a közönség. Az egyesület 
minden korcsoportja szerepelt, az előadásuk az 
adventhez kapcsolódott. Villám Vera tanítványai 
között most is ott voltak az egyesület országos és 
nemzetközi szinten sikeresen szereplő verseny-
zői. A táncosok műsora után Szulák Andrea lé-
pett a színpadra, őt követte DJ Dominique, majd 
a gyerekek kedvenc zenekara, az Alma együttes 
koncertje. A gyerekek és a szülők is együtt éne-
kelték a zenekar legismertebb slágereit az együt-
tes frontemberével, Buda Gáborral. Nagy sikert 
aratott Sidó Zoltán a RIVAL zenekarral. A kistar-
csai rockénekes méltán kapott nagy tapsot a hazai 
közönségétől. Az estet Betty Love, vagyis Boros 
Bernadett fellépése zárta.
 A városi rendezvényt támogatta: Kistarcsa Vá-
ros Önkormányzata, LAVET Kft., Nova Bau Hun-
gary Kft., Kistarcsai Ingatlan Központ, MiraBer 
Bt., RAVAK Hungaria Kft., JUKA Járműjavító Bt., 
Illés Cukrászda, Ferenczi Épületgépészeti Kft., 
Multigroup Kft., EXIM KÁBEL Kft., Elemnagy-
ker Magyarország Kft., A Bisztró, Jókenyér Pék-
ség, Ritecz László vállalkozó, Zsófialigeti Zöldsé-
ges, Fincsi Lángos, Sárvári ABC-Kft.
 Gratulálunk a Kistarcsai VMSK Kft.-nek a 
nagyszerű hangulatú rendezvény megszerve-
zéséért!
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RENDEZVÉNYEKÖNKORMÁNYZAT

A BEVÉTELBŐL TŰZIFÁT VÁSÁROLNAK  
A RÁSZORULÓ IDŐS LAKOSOKNAK

JÓTÉKONYSÁGI  
Erzsébet-Katalin bál

Két év kényszerű ki-
hagyás után a bált 
november 26-án 
 ismét a Városi 
Sportközpontban 
rendezték meg.

Kistarcsa Város Önkormányzata 2022. november 10-én (csü-
törtökön) este hat órakor közmeghallgatást tartott a Csiga-
házban. A nyilvános ülésen részt vett Juhász István polgár-
mester, Solymosi Sándor alpolgármester, a képviselő-testület 
tagjai, dr. Gotthard Gábor jegyző, Oldal Erika aljegyző, az in-
tézmények vezetői, a hivatal dolgozói és az érdeklődő lakos-
ság. Az első napirendi pontban a polgármester számolt be az 
elmúlt egy évről, ezután a lakosság kérdéseire válaszoltak. 

A COVID-járvány miatt a te-
lepülés legnagyobb bálját 
2020-ban és 2021-ben sem 

tudta megszervezni a Kistarcsai Vál-
lalkozók Baráti Köre és Kistarcsa Vá-
ros Önkormányzata. Ebben az évben 
a háborús helyzet következtében ki-
alakult bizonytalanság, az újabb jár-
vány kitörése és az energiaárak emel-
kedése veszélyeztette a jótékonysági 
rendezvényt. Végül minden problé-
ma elhárult, de a veszélyhelyzet mi-
att a szervezőknek nagyon rövid ide-
jük maradt az előkészületekre, ennek 
ellenére nagyon színvonalas és jó 
hangulatú bulit hoztak össze, ame-
lyen 260 bálozó járult hozzá a jóté-
kony célhoz. A bál bevételét – ami 
többszörösen meghaladta a 2019-
es rendezvény bevételét – egy egé-
szen különleges célra ajánlották fel a 
szervezők. A tervek szerint az össze-
gyűjtött pénzből tűzifát vásárolnak a 
kistarcsai rászoruló időseknek. A jóté-
konysági rendezvényen jelen volt Ju-
hász István polgármester, Solymosi 
Sándor, Zsiák Péter alpolgármeste-
rek, a képviselő-testületből Csampa 
Zsolt, Bergán János, Zsiák Balázs, 
Szemán Gergely és Uvacsek Csaba.
 Este nyolc órakor Polgár Gyula, a 
bál moderátora, a Kistarcsai Híradó 
főszerkesztője színpadra szólította 

Juhász Istvánt, a Kistarcsai Vállal-
kozók Baráti Körének elnökét és Ju-
hász István polgármestert, hogy nyis-
sák meg a jótékonysági rendezvényt, 
a XII. Erzsébet-Katalin bált.
 Juhász István polgármester meg-
köszönte a vendégeknek a támogatást 
és bejelentette, hogy a teljes bevételt 
– a kialakult hagyományokhoz hűen 
– egy nemes célra fogják felhasznál-
ni, történetesen az idős és rászoruló 
kistarcsaiaknak vásárolnak rajta tűzi-
fát. A képviselő-testület 350 ezer fo-
rinttal támogatta a jótékonysági ak-
ciót. Ezt követően polgármester úr 
ünnepélyesen megnyitotta a bált, majd 
a Villámtánc Sport és Tánc Egyesület 
oktatóinak és felnőtt versenyzőinek a 
nyitótáncát csodálhatták meg a bálo-
zók. Villám Vera és Nagy Zsolt tánc-
pedagógusok vezetésével az egyesület 
táncosai keringővel hangolták bálo-
zásra a közönséget. A táncbemutató 
után a Pilisről érkezett Prestige Band 

zenekar retró slágerekkel csábítottra 
a parkettre a jelenlévőket.
 A vacsora előtt a szervezők most is 
meglepetésnek szánták a bálon részt-
vevő Erzsébetek és Katalinok felkö-
szöntését. Sajnos egyre kevesebben 
viselik ezt a két gyönyörű magyar ne-
vet Kistarcsán is. Az első Erzsébet-
Katalin bálon még közel 30-an kap-
tak virágot, idén viszont mindössze 

tíz hölgyet tudott felkö-
szönteni egy-egy szál 
rózsával a polgármes-
ter úr és a Baráti Kör 
elnöke. 
 A vacsorát (grille-
zett csirke jóasszony 
módra, borsos-csá-
szárszalonnás, gom-
bás raguval; Cordon 
bleu burgonyakroket-

tel; sültpaprikásrizs körettel, savanyú-
sággal) a Kisgömböc Étterem készí-
tette. A bálozóknak az ünnepi menüt 
most is a képviselő-testület jelenlévő 
tagjai szolgálták fel. Vacsora után is-
mét a Prestige Band zenekar húzta a 
talpalávalót, amelynek köszönhető-
en este 10 óra körül már igazi bulizós 
hangulat alakult ki a bálteremben. A 
táncban megfáradtak örömére, pihe-
nésképpen egy operettcsokorral lépett 
a színpadra Oláh József és Hankó 
Csenge. A közönség tapssal köszön-
te meg az énekeseknek a népsze-
rű operettslágereket. A nagyszerű 
hangulatot az est sztárvendége Nagy 
Feró még tovább fokozta A Kossuth-
díjas énekesnek sikerült még jobban 
felturbózni a közönséget, akik egy 
emberként tombolták végig a kon-
certet. Nagy Feró fellépése után is-
mét tánc következett, majd hajnali 
egykor kisorsolták a tombolaaján-
dékokat. A bálon a főszerep az asz-
szonyoké volt, nemcsak a jeles név-
napok miatt, hanem azért is, mert a 
jótékonysági rendezvény fő célkitű-
zésének megvalósításáért sokat tet-
tek a hölgyek is: a Vállalkozók Bará-
ti Köre elnökének a kedves felesége, 
Juhász Gabriella (aki egyben polgár-
mester úr édesanyja) 1000 db jegyet 
sikerült értékesítenie! 
 A közel 100 felajánlott ajándékkal 
együtt a fődíjat, az Illés Cukrászda 
káprázatos tortáját is kisorsolták. Ju-
hász István polgármester úr és a Vál-
lalkozók Baráti Körének elnöke a tom-
bolasorsolás után külön megköszönte 
a szervezésben és rendezésben köz-
reműködő Kistarcsai VMSK csapa-
tának, valamint a fő támogatóknak 
– a MiraBer Bt.-nek, a Juka Bt.-nek, 
a Kistarcsai Ingatlan Központnak, a 
Trans Motors Kft.-nek, a Györgyi Vi-
rágboltnak – a segítséget és felajánlá-
sokat, és azoknak is köszönetet mond-
tak, akik hozzájárultak a bál sikeréhez. 
Több mint ötven szervezet, egyesület 
és magánszemély fogott össze a jó-
tékonysági est megvalósulása érde-
kében. A rendezvény támogatóinak 
teljes listáját a januári lapszámban 
tesszük közzé. A jótékonysági bálon 
1 300  000 forint gyűlt össze. 
 Ezúton köszönjük minden bálo-
zónak is a részvételt, felemelő ér-
zés volt, hogy egy nemes ügyért 
ilyen sokan eljöttek a rendezvény-
re. A fergeteges bál egészen hajna-
li négyig tartott. P.Gy.

A bálozókat Juhász István, a Kistarcsai 
Vállalkozók Baráti Körének elnöke és
Juhász István polgármester köszöntötte

Juhász Gabriellának virággal 
köszönték meg a sikeres 
tombolajegy árusítást

A tombola fődíja az Illés 
Cukrászda tortája volt 

Villámtánc Sport és Tánc Egyesület 
nyitótáncával kezdődött a bál 

Nagy Feró koncertjét végig
tombolták a bálozók

A fergeteges hangulatú bál hajnalig tartott 

KÖZMEGHALLGATÁS 

A megjelentek köszöntése után a polgár-
mester egy képes (projektorral kivetí-
tett) beszámolóban foglalta össze az el-

múlt év legfontosabb beruházásait és történéseit. 
 A beruházásokkal kapcsolatban kiemelte az út-
építéseket. Új aszfaltburkolat épült négy utcában: 
a Scheda Ferenc utcában 225 méter, a Kántor ut-
cában 123 méter, a Rozmaring utcában 364 méter 
és a Lőcsei utcában 408 méter. Ezek az utcák sze-
géllyel, megfelelő alappal épültek, többnyire csa-
padékvíz elvezetőkkel. Ezeket a beruházásokat a 
Belügyminisztérium támogatta, amelyekre 233 
millió 127 ezer forintot kapott a város, önerőből 
19 millió 692 ezer forinttal kellett hozzájárulni. 
 Vállalkozói közcélú felajánlásában valósult 
meg 335 méteren a Terézia utca és 343 méteren 
a Jázmin utca aszfaltozása. A Fenyvesligetben 
mart aszfaltos borítást kapott a Galagonya utca 
126 méteren, a Kamilla utca 220 méteren, a Zsá-
lya utca 172 méteren és a Fenyves út 50 méteren. 
A projekt összköltsége több mint 8 millió forint-
ba került. A mart aszfaltra – a Fenyvesliget Egye-
sület felajánlásával – minőséget javító emulziót is 
terítettek. A Sólyom utcában 90 méteren raktak 
le mart aszfaltot, amelynek összköltsége 5 185 321 
forint volt. Ez a fejlesztés 50 %-os lakossági hoz-
zájárulással történt. A korábbi években 19-20 mil-
lió forintot költöttek járdafejlesztésekre, idén csak 
10 millió forintot terveztek be, ez is része a spó-
rolásos időszaknak – mondta Juhász István.
 A megvalósult beruházások közül a polgár-
mester kiemelte a szlovák ház felújítását. Ez a 
Rózsa utca 6. szám alatti ingatlan megvásárlá-
sával és felújításával vált valóra. A Kistarcsai 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 33 millió 
forintot nyert a Miniszterelnökség Egyházi és 
Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtit-
kárságától. A projekt megvalósításában az ön-
kormányzat is aktív szerepet vállalt. Az alaptá-
mogatáson túl segítették az udvar rendbetételét 
és a kerítés megépítését. A Lavet Kft. támoga-
tásának köszönhetően a hátsó udvarban egy ke-
mence is megépült. 
 Kistarcsán a másik hasonló jel-
legű beruházás a Pest Megyei Ön-
kormányzat projektje keretében 
megépülő Zarándokvezető-képző 
Központ. A projekt költsége: 400 
millió forint. Az udvar kialakítá-
sához még 2 millió forinttal járult 
hozzá az önkormányzat. A Civil-
ház udvarán a régi épület megma-

radt hátsó része további felújításra vár. Szigetelés, 
nyílászáró csere, komplett közműcsere követke-
zik, annak érdekében, hogy a házat újból hasz-
nálhassák a civil szervezetek. A beruházás be-
csült értéke 90-100 millió forint. 
 A kisebb beruházások közé tartozott a teme-
tőben az urnafal harmadik ütemének a megépí-
tése, ami a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. 2,5 
millió forintos felajánlásával valósult meg.
 A folyamatban lévő projektek közül a legna-
gyobb értékű a Pénzügyminisztérium támoga-
tásával megvalósuló Tipegő Bölcsőde bővítése.  
A meglévő épület 200 m2-rel egészül ki. A beru-
házás összköltsége 295 millió 647 ezer forint, a 
kivitelezés befejezése 2023. II. félévében várha-
tó. Ehhez a beruházáshoz még egy uniós támo-
gatás is kapcsolódik, 44 millió forintért udvari és 
beltéri fejlesztő játékokat vesznek, a homokozók 
fölé árnyékolók kerülnek, fákat ültetnek és egy 
napkollektoros rendszert is kiépítenek. Szintén 
folyamatban lévő projekt a Simándy József Álta-
lános Iskola energetikai korszerűsítése. Az uni-
ós projekt összköltsége 198 millió forint. A pol-
gármester megemlítette a 300 millió forint értékű 
uniós támogatással megépítendő kerékpárutat, 
amely 2698 méter hosszan a Fenyves úttól kez-
dődik, érinti az Eperjesi utat, az Aulich utcát, a 
Kossuth utcát és a Nagytarcsai utat. A kerékpár-
út a Nagytarcsa táblánál végződik. 
 Juhász István a benyújtott pályázatok között 
megemlítette az Egészségház bővítését. A 347 
millió forintos uniós támogatásból a meglévő 
épületet bővítenék. (Magyarország Kormányá-
nak döntése alapján azóta ez a pályázat nyert 
– a szerk.) Még elbírálásra vár az Alapszolgál-
tatási Központ fejlesztésére beadott pályázat.  
A 261 millió 397 ezer forintból az épület helyisé-
geinek akadálymentesítését, udvarfejlesztést és 
eszközbeszerzést valósítanák meg. Szintén az el-
bírálandó pályázatok között szerepel az Eperje-
si út felújítása. A projekt tervezett költsége 250 
millió forint. Ez tartalmazza 812 méter hosszon 

az Eperjesi út burkolatának felújítását, nyitott ke-
rékpársáv kiépítését, kerékpártárolók kialakítá-
sát és új parkolóhelyek kialakítását. (Magyaror-
szág Kormányának döntése alapján azóta ez a 
pályázat is nyert – a szerk.) A víziközmű új te-
lephelyének kiépítésére benyújtott pályázat is 
elbírálásra vár. A projekt összköltsége 260 mil-
lió 517 ezer forint. Ebből a pénzből a Kistarcsa 
Kossuth Lajos utca 16/A-n lévő 1406 m2 terüle-
tű ingatlanon egy új telephelyet alakítanak ki. 
A Völgy utca felújítására is pályázott az önkor-
mányzat. A közel 60 millió forintból, az önrész 
20 millió. A pályázat segítségével a Kölcsey Fe-
renc utca-Völgy utca kereszteződésétől a Lidl üz-
let bejáratáig 258 méter hosszon és 5 méter szé-
lességben újítják fel a burkolatot.
 A nagy városi rendezvényekkel kapcsolatban a 
polgármester kiemelte, hogy a programokat szer-
vező Kistarcsai VMSK Kft. az elmúlt időszakban 
nagyon sikeres volt, ugyanis több pályázatot nyert 
a városi rendezvények megszervezésére, támoga-
tására: a Görhönyfesztivál – Város Napja megren-
dezésére a Hungarikum pályázaton 2 millió forin-
tot, közművelődési bértámogatásra 2 millió 671 
ezer forintot, a „Köszönjük, Magyarország!” pá-
lyázaton hat ingyenes előadásra körülbelül 1 mil-
lió 200 ezer forintot. A Déryné program 300 000 
forinttal támogatta a Cseh Tamás estet, a Nem-
zeti Művelődési Intézet két szakkör térítésmen-
tes indítására 400 000 forintot és a Hungarikum 
játszóházra 100 000 forint támogatást nyert.
 Juhász István külön kiemelte a közbiztonság 
fejlesztését. A városban 2022-ben elfogadták a 
közbiztonságot és településbiztonságot fokozó 
koncepciót. A térfigyelő kamerarendszer bőví-
tésére és fejlesztésére 12 millió 142 ezer forin-
tot fordítottak, a Bartók Béla és a Telep utcában 
hét darab kamerát helyeztek ki, hat helyszínen 
pedig kamera-rendszer korszerűsítés történt, 15 
kamerával. Megduplázták a közterület-felügye-
let létszámát, így nem csak nyolc órában, hanem 
váltott műszakban is tudnak ellenőrizni a közte-
rület-felügyelők. Növelték a Kistarcsai Polgárőr 
Egyesület támogatását is. 
 Juhász István polgármester megemlítette a város 
kiemelt rendezvényeit is. Mindegyik színvonalas 
volt és nagy tömeget mozgatott meg. Két év után 
végre sikerült megszervezni a Kistarcsa Napokat, 
ahol a jubileumi 25. rendezvényen nagy sztárpa-
rádé volt, kiegészülve külföldi világsztárral is.
 A lakosság részéről a helyszínen több észre-
vétel és kérdés is megfogalmazódott: érdeklőd-
tek a Pozsonyi utcából a járdaépítés folytatásáról, 
megkérdezték, hogy Kistarcsán tudják-e biztosí-
tani a háziorvosi ügyeletet, felvetődött az ingat-
lantulajdonosok felelőssége az ingatlanokról ki-
lógó növények gondozását illetően, érdeklődtek, 

hogy terveznek-e forgalomlassító 
eszközt kihelyezni az Aradi utcába. 
A felvetett kérdéseket és a részletes 
válaszokat megtalálják a város hon-
lapján. (www.kistarcsa.hu, önkor-
mányzat, 2022. évi ülések jegyző-
könyvei).
 A nyílt lakossági fórumot Juhász 
István fél nyolckor bezárta. 

Polgár Gyula
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 ISKOLAÓVODA

Már évek óta hagyomány, hogy októberben 
a Gesztenyés és a Tölgyfa Óvodában csalá-
di napot tartunk, mellyel az óvoda alapítvá-
nyát tudják a szülők támogatni. A Dömötör 
Alapítványt 1988-ban hozták létre, azzal a 
céllal, hogy a kistarcsai óvodás gyermekek 
nevelésének, gondozásának körülményeit 
támogassák, segítsék. 
  A családi nap gyermekeknek és szülők-
nek egyaránt jó program: idén is változa-
tos és élményszerű tevékenységekkel ké-
szültek erre a napra óvodapedagógusaink 
és dadusaink.
  Már napokkal a program előtt friss mézes-
kalács illat szállt az oviban: a dolgozók által 
készített mézes macik és tallérok sültek a 
konyhán.  A finomságokat a családi napon 
a büfében lehetett megvásárolni, a szülők ál-
tal készített süteményekkel együtt. Nagyon 
jó volt, hogy a büfében gondoltak az allergiás 
gyerekekre, így többfajta mentes süti közül is 
tudtak választani.  Minden csoport más-más 
foglalkozással, játékkal készült erre a napra.
  Idén a Gesztenyés Óvodában volt mozgá-
sos ügyességi játék, mezítlábas ösvény, zsák-
bamacska, minidiszkó, többfajta kézműves 
foglalkozás: halloweentököt papírból, gom-
bát papírból és spatulából, vécépapír-gurigá-
ból sünis ceruzatartókat valamint papírból 
méhecskét is varázsoltak. Készítettek nyak-
ba akasztható gesztenyefejet is, és volt, ahol 
meglepetéssel is készültek az óvó nénik.
  A gyerekek szüleikkel együtt körbebaran-
golhatták az óvodát, és kedvük szerint ve-
hettek részt a foglalkozásokon. Minden gye-
rek a belépéskor kapott egy pecsétgyűjtő 
füzetet, 4 pecsét után a büfében mézestallér 
járt. Aki ügyes volt, akár több mézestallért 
is összegyűjthetett, hiszen pecsét járt min-
den egyes elvégzett tevékenységért. 
  Nagy öröm számunka, hogy ilyenkor visz-
szalátogatnak volt óvodásaink is, - és nevet-
ve, emlékeket felidézve - ők is újra leülnek 
a kisszékre mellénk és elkészítenek velünk 
egy-egy kézműves alkotást. 
  Jó hangulatban – és reméljük minden 
résztvevő számára egy kellemes délután 
élményét nyújtva – zártuk a napot. Ezúton 
is köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult 
az óvodai alapítványunk támogatásához!

 Bojtos Andrea óvodapedagógus

DÖMÖTÖR 
CSALÁDI NAP Karácsonyi várakozás 

Minden csoportban készítettek adventi koszorút Ovisaink kissé megszeppentek a Mikulástól

A SIMÁNDY JÓZSEF ÁLTALÁNOS 
ISKOLA és AMI 7.b osztálya októ-
ber 15-én továbbjutott a DPMV (Dél-
Pest Megyei Vízművek) által kiírt is-
kolai vetélkedőn.
 A döntőt november 25-én Vecsé-
sen rendezték meg, ahol a régió 7 is-
kolája vetélkedett egymással. Osztá-
lyunkat 4 fős csapatunk képviselte: 
Horkay Réka, Szabó Blanka, Lesták A NYOLCADIK OSZTÁLYOS diá-

koknak ez a tanév a továbbtanulás-
ról, pályaválasztásról szól. Ehhez 
kapott egy kis segítséget a 8.e osz-
tály azzal, hogy a Pest Megyei Ipar-
kamara szervezésében nyomdaipa-
ri szakmákkal ismerkedhettek meg. 
A program keretében buszt kaptunk, 
s ezzel jutottunk el a Budapesti Gé-
pészeti Szakképzési Centrum Szily 
Kálmán Technikumába. Itt a gyere-
kek nemcsak belenézhettek egy gra-
fikusi órába, hanem próbára is tehet-

TANULÓINK nagy örömére decem-
ber 6-án a mi iskolánkba is ellátoga-

2022. NOVEMBER 8-ÁN a Simándy 
József Általános Iskola és AMI volt 
a házigazdája a 2022–2023. évi kör-
zeti Diákolimpia IV. korcsoportos 
döntőjének. Abony, és Maglód csa-
pataival játszottunk. A jó hangulatú 
meccseken bravúros gólok születtek, 
a sportszerű játék kiemelkedő volt. 
 Nagy küzdelemben, 6 ponttal első 
helyezést ért el a Simándy csapa-
ta, második helyen végzett Abony 
3 ponttal, a harmadik helyen pedig 

MIKULÁS JÁRT  
az iskolánkban!

A Simándy Általános  
Iskola futsal csapata 
nyerte a körzeti  
DIÁKOLIMPIA DÖNTŐJÉT

VÍZMŰVEK  
vetélkedő döntő

PÁLYAVÁLASZTÁS  
előtt a nyolcadikosok 

tott a Mikulás, akit nemcsak a kicsik, 
hanem a nagyok is izgatottan vártak. 

Az alsó tagozaton november 
29-30-án sikerült megrendez-
ni a Vers- és mesemondó ver-
senyt. A gyerekek nagyon nagy 
izgalommal készültek erre, pe-
dig semmi okuk nem volt a 
lámpalázra, hiszen fantasz-
tikusan szerepeltek. A zsű-
ri ezért – mint mindig – nehéz 
helyzetben volt. De végül még-
is sikerült egyezségre jutniuk. 
Köszönjük a munkájukat, vala-
mint a felkészítő tanító nénik 
és a szülők munkáját is!
  Íme az eredmények:

1. ÉVFOLYAM
Kiemelt nívódíj: Galvács Zalán 
1.b és Kovács Dezső 1.a osztály
Nívódíj: Király Lilien 1.d, 
Molnár Kinga és Miglécz 
Viktória 1.b osztály

2. ÉVFOLYAM
Kiemelt nívódíj: Krakkó Nóra 
Emma, Kalocsai Dorina 2.a,  
Horváth Huba 2.b osztály
Nívódíj: Nagy Sára 2.d és 
Hotorán Nasira Nella 2.b osztály

3. ÉVFOLYAM
1. Ujvári Luca 3.d osztály
2. Barta Kamilla 3.a 
és Deák Anna 3.b osztály
3. Szlobodnyik Lili 3.d
 és Zolcer Bálint 3.a osztály

4. ÉVFOLYAM
1. Major Boglárka 4.c osztály
2. Kercselics Alíz 4.a 
és Karches Johanna 4.c osztály
3. Mészáros Boglárka 4.d 
és Jusztin Linda 4.b osztály

Gratulálunk!

Vers- és mesemondó verseny

ték az ügyességüket – kipróbálták 
a könyvkötést, naptárt és jegyzet-
füzetet is készíthettek. A számos 
program után mindenki megéhe-
zett, ezért örömmel fogadták a di-
ákok a zsíros kenyérrel megrakott 
asztalokat.
 A 8.e osztály tanulói nagyon jól 
érezték magukat, és azt üzenik a 
hetedikeseknek, hogy – ha lehető-
ségük lesz rá – egy év múlva ők is 
menjenek el erre a programra.

Baráth Csilla, osztályfőnök

Tamás és Nagy Gergő. Kemény küz-
delemben, a nehéz kérdésekre is he-
lyesen válaszolva, fej-fej mellett a 3. 
helyet érték el. Jutalmuk pénzutal-
vány és egy finom ebéd volt. 
 Az osztály nagy lelkesedéssel fo-
gadta dobogósainkat, akik teljesítmé-
nyükkel az egész 7.b osztály, vala-
mint iskolánk hírnevét is öregbítették. 

Filipovics Tamásné osztályfőnök

Maglód csapata, nulla ponttal vég-
zett.
 A győztes csapat: Adamcsek 
Erik, Gulyás Gergő, Hasznosi Regő, 
Kapornai Dániel, Kovács Kevin, 
Kozák Gergő, Rejtő Olivér, Rónai 
Botond, Samu Balázs és Tanai Raj-
mund.
 Gratulálunk a játékosoknak, va-
lamint a szervező tanároknak: Szé-
kely Andreának és Cziáky Péternek!

Filipovics Tamásné mk. vezető

A z adventi hetek az óvodánkban a karácso-
nyi ünnepre való felkészülés jegyében tel-
nek. A közös készülődés célja az ünnep-

re való érzelmi ráhangolódás, a család ünnepének 
előkészítése. Ilyenkor felidézzük az adventi ün-
nepkör hagyományait, szokásait, közös élmények-
kel az összetartozás érzését erősítjük csoport-, il-
letve óvodai szinten.
 Minden csoportban készítenek adventi koszorút, 
és a beszélgetéseknek, meséléseknek meghittséget 
kölcsönöz a meggyújtott gyertya, amely elbűvöli a 
gyermekeket, és a bennük lévő gátlásokat, feszült-
séget is oldja. 
 A karácsonyi történetek, mesék elvarázsolják a 
gyermekeket, felkeltik az érdeklődésüket és teret 
enged képzeletviláguknak. Az adventi naptár is 
jelen van a csoportokban, így próbáljuk érzékeltet-
ni a gyermekeknek a várakozás időbeli terét. Min-
den csoport másképp oldja meg, van ahol élmények, 
van ahol apró ajándék lapul a kis ablakok mögött. 
 A meghitt karácsonyi mesék, versek, énekek 
mellett lázas készülődés is folyik a csoportokban. A 
gyerekek saját maguk által készített apró ajándékkal 
igyekeznek meglepni szüleiket. Közben a csoport-
szobában és az öltözőkben is alkotnak dekorációkat. 
A szorgos kis kezek munkája, a karácsony varázsa 
napról-napra körbelengi az egész óvoda épületét. 
 December 6-án az óvó nénik Mikulásmese-
bábozással lepték meg a gyermekeket. Nagy él-
mény volt nekik, hogy a meghívott színészek 
helyett a saját óvónénijük volt a báb mögött.  
A mesét mindkét óvoda tornatermében előadtuk. 
A bábozás után megérkezett a Mikulás, akit dallal, 
verssel köszöntöttek a gyerekek, viszonzásul meg-
ajándékozta őket egy-egy szaloncukorral. Termé-
szetesen a mese alatt a Mikulásnak sok dolga akadt: 
ekkor rejtette el ajándékait a cipőcskékbe, amit a 

csoportszobába vagy az öltözőbe visszatérve nagy 
örömmel fedeztek fel a gyerekek. 
 A Csigaházhoz is elsétáltunk a gyerekekkel, ahol 
megnéztük a nagy adventi koszorút, a feldíszített 
fát, a téren pedig a betlehemet csodáltuk meg. Itt 
a gyermekekkel felelevenítettük Jézus születését, 
beszélgettünk Máriáról, Józsefről, a pásztorokról 
és a három királyról. Jó volt látni, hogy – már nem 
először hallva a történetet – felismerik a szereplő-
ket, ugyanis nekik kézzelfoghatóbb egy betlehemi 
jászolt így látni, mint mesekönyvekből. 
 A téli szünet előtti héten minden csoportban dél-
előtt tartottuk a karácsonyi ünnepséget. Közösen 
énekeltünk, verseltünk a fa körül és a csoportok já-
tékokat kaptak. A szépen megterített asztalnál kö-
zös süteményezéssel zárult a meghitt ünneplés.
 A sok megbetegedés miatt idén sem ünnepel-
tünk közösen a szülőkkel, de online (az óvodai zárt 
Facebook csoportokba) elküldtük az óvodások ver-
selését, énekét, hogy minden szülő láthassa milyen 
ügyesek a gyermekek.
 Nehéz döntés volt, hogy az elmúlt években a 
COVID-járvány miatt elmaradt – szülőkkel közö-
sen tervezett – karácsonyi ünnepséget végül idén 
sem tartottuk meg a sok megbetegedés miatt, de 
hisszük, hogy ez volt a felelős döntés. Ezúton is kö-
szönjük megértésüket!
 Az adventi készülődés idén is nagyon meghitt-
re sikerült, talán jobb is volt a gyermekeknek, hogy 
nem a szülőknek tervezett műsor próbájával teltek 
a délelőttök, hanem – lámpaláz nélkül, önfeledten 

– kézműveskedve és mézeskalácsot sütögetve tanul-
tuk meg a karácsonyi énekeket, verseket, amelye-
ket a szülők a Facebookon meg is nézhettek.
 Kívánunk mindenkinek meghitt, nyugalmas, ad-
venti készülődést, és áldott, békés karácsonyt a sze-
retteik körében! Bojtos Andrea óvodapedagógus

ÁCS, TETŐFEDŐ 

•  cserepes lemez fedés
•  széldeszkázás
• bádogos munkák
• beázások javítása
•  tetőszerkezet, eresz- 

csatorna javítása, cseréje
Alpin technikávAl Ács Kapocs Építő Kft.

kedvező árAk! +36-30/919-4694

SZAKKÉPZETT   

           MESTEREK AlAPTól

           A TETőig

gEnErÁl-

        kiviTElEzéS

Hirdetés
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Petőfi István, a költő öccse

Petőfi család

A műsoros est fellépői

HULLÓ Falevél

Petőfi emléknyomok Kistarcsán

CIVILEKHELYTÖRTÉNET

Petőfi Sándor, a lánglelkű köl-
tő, a magyarság legnagyobb 
poétája kétszáz éve, 1823. ja-
nuár 1-jén látta meg a nap-
világot egy kiskőrösi pa-
rasztházban. De vajon fedi-e 
a valóságot ez az állítás?

Műsoros est a kistarcsai 
felnőtt amatőr és hi-
vatásos előadóknak

HRÚZ MÁRIA VASALÓJA

A z egykori ház ma emlékmúzeum, melyen 
egy márványtábla azt hirdeti: itt született 
a költőóriás 1822. december 31-én! Kor-

társak visszaemlékezései szerint viszont többször 
is hallották magától Sándortól: ő bizony december 
30-án született. Ezek után felmerül az emberben 
a kérdés: biztosak lehetünk Kiskőrösben? Egyes 
kutatók szerint Petrovicsék ebben az időben Sza-
badszálláson éltek, s mivel ott nem volt evangéli-
kus gyülekezet, az újszülöttet át kellett, hogy vi-
gyék Kiskőrösre – megkeresztelni! Maga Petőfi 
viszont ezt írta: „Itt születtem én… Ez a város szü-
letésem helye…” Hogy hol? Újabb csavar: Kiskun-
félegyházán! Mielőtt belezavarodnánk, tényként 
rögzítsük: Petőfi születését, de a halálát is a titok-
zatosság ködfátyla lengi körül, s talán ezek nem 
is annyira lényeges dolgok, fontosabb, hogy erre 
a földre született, s egy csodálatos életművet ha-
gyott ránk, mely nemzeti identitásunk egyik leg-
fontosabb pillére.
 Életrajza, életműve ma már bárhol elérhető: köny-
vek, tanulmányok, méltatások, elemzések százai 
foglalkoznak a személyével és költészetével. Ne 
is szaporítsuk feleslegesen a szót, inkább foglal-

PETŐFI 200 EMLÉKÉV

kozzunk egy látszólag lényegtelen kérdéssel: van-
nak-e életrajzának olyan szálai, melyek hozzánk, 
Kistarcsára vezetnek? Kezdjük el a nyomozást!
 Petőfi testi-lelki-szellemi fejlődésének talán 
legfontosabb földrajzi régiója Gödöllő és környé-
ke, azaz a mi vidékünk. Nézzük sorra azt, ami a 
2023-as Kistarcsai Kalendáriumban részletesen is 
szerepel majd.
 Petőfi nagyapja Petrovics Tamás Aszód környé-
kén éli le életének nagyobb részét, szinte bebolyong-
ja az egész környéket: Aszódon, Kartalon, Valkón, 
Tót-Györkön (ma: Galgagyörk) végül Domonyban 
bérel mészárszéket. Aszódon veszi el feleségül a 
nagy költő apai nagyanyját, Kamhall-Salkovics 
Zsuzsannát. Fia, a költő apja a színmagyar Kar-
talon születik, majd Valkón tanulja a magyar szót, 
hogy aztán tízévesen Tót-Györkre kerüljön szor-
gos, dolgos és jóravaló tótok közé.
 A századfordulón Aszódon megjelenik egy másik 
felvidéki család is, a Hrúzok. Hrúz Mária (sz.1791), 
a költő édesanyja Aszódon cseléd, majd innen Mag-
lódra kerül, ahol megismerkedik Petrovics István-
nal, a költő édesapjával, a későbbi „vén zászlótar-

tó”-val. Aszódon kötnek házasságot 
1818-ban, de innen már az „alföldi 
szép nagy rónaság”-ra vezet az útjuk.
 A jómódú vállalkozó később 
Aszódra hozza tanulni a fiát, isme-
rősének, a domonyi Koren Istvánnak 
a keze alá. Az a három év, amit Pető-
fi  (még Petrovicsként) Aszódon tölt, 
szellemi fejlődésének legfontosabb 
három éve : itt kezd verseket írni, itt 
lesz először szerelmes, s itt akar elő-
ször vándorszínész lenni. 
 Petőfi – már ismert költőként – 
többször is megfordul környékün-
kön: Kerepes nevét le is írja az Úti 
jegyzetek című írásában, midőn át-

utazik rajta, s mint azt a helyi kerepesi hagyomány 
tartja: egy kis pihenőre meg is áll a falu fogadójá-
ban. Gödöllőn közel egy hónapot tölt el: itt fordít-
ja le angolról a Robin Hood-ot, s közben szerel-
mes lesz a kastély jószágigazgatójának leányába, 
Mednyánszky Bertába. A kastélyt is meglátogat-
ja. Domonyban eltölt egy éjszakát barátjánál, s ha 
már ott van, kisétál nagyapja, Petrovics Tamás sír-
jához a helyi temetőbe. Hévízgyörkre is ellátogat 
aszódi diáktársához, Horváth Károly tanítóhoz. 
 Többször is jár Pécelen, Szemere Bertalannál, 
a magyar irodalmi élet vezéralakjánál, s itt – mint 
azt beszélik – beleszeret egy isaszegi leánykába.
 Szülei közben egy hónapot Cinkotán töltenek a 
nagyszülőknél, innen költöznek Vácra. A költő anyai 
nagyszülei ma is ott nyugosznak Cinkotán az evan-
gélikus templom sírkertjében. Másodfokú nagybáty-
ja, Hrúz György pedig itt a közelünkben, Csík-Tar-
csán (Nagytarcsa) volt nép- és kántortanító.
 A Hrúzok leszármazottai a mai napig köztünk 
élnek: Kerepesen, Csömörön, Cinkotán … és Kis-
tarcsán! A nyomozás elérkezett a legizgalmasabb 
szakaszába: a szálak a Síp utca 1-be vezetnek, 
Rapavi Zoltánhoz, Zolihoz, aki Kistarcsa város 
méltán tisztelt és megbecsült polgára, aranykezű 
ablak- és képkeretező mestere! 
  Zoli a nagymamája által készített családfát mu-
tatja meg először, melyből kiderül: Zoli szépapja a 
nagy költő nagyapja, Hrúz János! Hrúz János leá-
nya, a költő édesanyja, Mária 1791-ben látja meg 
a napvilágot. Mária testvére, az 1814-es születésű 
Hrúz Zsuzsanna – Zoli üknagyanyja. Rapavi Zoli 
ennélfogva a nagy költő ükunokaöccse, fordítva 
pedig Petőfi üknagybátyja Zolinak. (Kész agytor-
na ezt követni!)
 Aztán tárgyi emlékek is előkerülnek. A család 
birtokában van egy 1881-es keltezésű végzés a 
költő öccsének, Petőfi Istvánnak („Hát hogymint 
vagytok otthon, Pistikám?”)  a hagyatéki ügyében. 
Meghatódva betűzgetjük a kalligrafikus írást, s 
mögötte egy másik, kicsit lassabb, kicsit nyugod-
tabb világ sejlik fel.
 „Van még valami ereklyéd?” – kérdezem Zoli-
tól, aki összeráncolja homlokát, majd felderül az 

KIKE karácsony: Az ajándékozás jegyében
Azt szeretnénk, ha mindenki olyan jelképes 
ajándékot hozna a többieknek, amelynek ér-
tékét nem pénzben mérik: egy kedves ver-
set, egy szép dalt, egy szívhez szóló idéze-
tet, vagy egy kis süteményt, egy üveg bort.

Kereszti Ferenc: Külföldi tanfolyamok  
a hagyományőrzésről
Egy Erasmus+ pályázat projektjeként felnőt-
teknek szánt tanfolyamokon négy országban 
vettünk részt. A hagyományok és az örökség 
felkutatásának, majd az eredmények tovább-
adási módszereinek megismerése volt a célunk. 

Peterdiné Sándor Zsófia: 
A varázslatos üvegművészet – üvegfestés
2017-ben szervezett a KIKE üvegfestő tanfo-
lyamot, ott lehetett megtanulni ezt a techni-
kát. A résztvevők nagyon megszerették, és 
többségük azóta is gyakorolja. Bevezetés a 
modern kori üvegművészet, üvegfestés rejtel-
meibe. A helyszínen – rövid bemutatót köve-
tően – lesz lehetőség kipróbálni a technikát.

Timku Antal: 
Jehova Tanúi a környezetünkben
A Jehova Tanúi olyan keresztény felekezet, 
melynek elvei különböznek a fő áramlatú 
keresztény egyházakétól. Amerikai eredetű 
létrejötte. Kialakulása Európa országaiban. 
Megjelenése Magyarországon. Politikai ne-
hézségek a korábbi időkben. A hívek közös-
ségi élete Magyarországon és Kistarcsán.

Mogyoródi György: Iskolában, Amerikában
Mi az az iskolaszék, és hogyan működik? Az 
alapműveletek végzése másképpen. Tehet-
ség-kiemelés és -gondozás a középiskolában. 
Zene, testnevelés és más kiegészítő tárgyak 
szerepe és oktatása. Az egyetemek és főis-
kolák működése.

Kiss Krisztián és társai: 
Egy lengyelországi projekt a Tátrában
Tőlünk 10 fiatalt – 15-17 éveseket – hívtak a 
projekt lebonyolításához, akikkel két kísé-
rőnek is kellett mennie. A baráti társaságok-
nak köszönhetően hamar összeállt a 6 fiúból 
és 5 lányból álló csapat. A fő téma a munka-
nélküliség leküzdése volt. A résztvevők él-
vezték a tervezett program megvalósítását.

A Deáktanya előadásait az Alapszolgáltatási 
Központ (Batthyány u. 2/A) termében tartjuk.
 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 rendezvé-
nyein lehet belépni az egyesületbe.

Kistarcsai Kulturális Egyesület

2022. december 22.

2022. december 29. 

2023. január 5.

2023. január 12.

2023. január 19.

2023. január 26. 

DEÁK-
TANYA

arca. „A vasaló!” – s behoz a szobába egy öreg, 
szenes-parazsas vasalót. A családi legendárium 
szerint Hrúz Mária ezzel a vasalóval ránctalaní-
totta a kis Sándor ingecskéit, ruhácskáit. Legenda 
ez vagy valóság? A család hűségesen megőrizte a 
muzeális tárgyat és a hozzá fűződő hagyományt, 
relikviaként tisztelik több mint másfél évszáza-
da, elfogadhatjuk hát annak hitelességét.  
 Nyomozásunk még nem ért véget. Felmerül: 
járt-e Petőfi Kistarcsán? Az akkor kicsiny, né-
hány száz fős faluban minden bizonnyal nem, 
de a mai 3-as úton elhaladt a településünk mel-
lett – s ez biztos, hisz erre vezetett a Pest-Kassa-
Eperjesi országos főútvonal lovas kocsikkal és 

Petőfi szülei

Rapavi Zoltán a Petőfi család vasalójával, 
Zolinak Petőfi Sándor volt az üknagybátyja

szekerekkel, fogadókkal és lóváltó helyekkel. Pe-
tőfit – Úti jegyzetének tanúsága szerint – feltehe-
tően Kistarcsa közelében támadta meg egy piszto-
lyos rabló 1845. április 1-jének derengő hajnalán. 
A fegyverével hadonászó ifjú – miután feltépte a 
„gyorsszekér” ajtaját – eltorzult ábrázattal jelen-
tette ki: neki nem Petőfi pénze kell, hanem a hír-
neve. A támadó – a mellőzött fiatal pesti költők 
nevében – bele is durrantott az életéért könyör-
gő, s akkor már hírneves poétába, aki … fölriad-
va rémálmából, mosolyogva biccentvén egyet a 
fejével békésen szunyókált tovább egészen Gö-
döllőig.
 A nyomozás véget ért! Lám Kistarcsának is van 
életrajzi kötődése a nagy költőhöz! Köszönjük a 
Rapavi családnak, hogy őrzik a költő emlékét hor-
dozó dokumentumokat, tárgyakat, s milyen meg-
nyugtató, hogy lesz kinek továbbadniuk ezt a ked-
ves és értékes örökséget!
 S őrizzük meg közösen a fülét hegyező Bod-
ri kutyát, a zúgó szélben nyargaló ménest, a nyári 
nap alkonyulatát a Tisza és a kis Túr találkozásánál, 
a kurta kocsmát ott a falu végén, a szilaj nádpari-
pát a fűzfa síppal, a subáján heverésző Kukoricza 
Jancsit, na meg vitéz Csepü Palkót, a tiszteletes 
két pej csikajának jókedvű abrakolóját … gazdag 
örökség, nem hagyhatjuk elveszni, különösen egy 
önmagát felemészteni készülő korban!
 Élj sokáig, Sándor, bennünk, nagy szükségünk 
van rád! S egyre nagyobb… Major László András

A Kistarcsai Kulturális Egyesület megala-
kulása után nem sokkal szerveztünk egy 
műsoros estet, amelyen kistarcsai felnőtt 

– amatőr és hivatásos – előadók léptek fel. Óriási 
sikere volt ennek a programnak. A szereplők egy 
részét ismerték a nézőtér résztvevői, de nem tud-
ták róluk, milyen előadói készséggel rendelkeznek.
 A siker hatására több hasonló rendezvényt szer-
veztünk, aztán hamarosan kiderült, hogy az amatőr 
szereplők repertoárja nem széles körű. Így elhatároz-
tuk, hogy a felnőtteknél csak kétévente rendezünk 
ilyen programot, mégpedig novemberben, Hulló 
Falevél címmel. A gyerekeknél viszont minden év-
ben – a magyar kultúra napja alkalmából – szervez-
zük meg az eseményt, mivel ott korosztályonként 
és egyénenként is évente vannak változások. Igaz, 
a felnőtteknél is előfordulnak meglepetések, hiszen 
nem mindig ugyanazok a szereplők lépnek fel.  
 A koronavírus járvány miatt 2020-ban nem 
tarthattuk meg a Hulló Falevél elnevezésű rendez-
vényt, így áttettük 2021-re. Azonban ekkor volt az 
Aranykavics Díj létrejöttének huszadik éves jubi-

leumi ünnepsége, így még egy évvel későbbre kel-
lett halasztanunk a felnőttek amatőr és hivatásos 
rendezvényének szervezését.
 A Hulló Falevél műsorszámai nem egyeznek 
meg a KIKE Kulturális Hét programjaival. Bár 
komolyzenei részek itt is vannak, de a Hulló Fale-
vél esetében felkérünk táncosokat, versmondókat, 
prózaolvasókat, más műfajú énekeseket, zenésze-
ket, hogy előadásukkal színesítsék a rendezvényt. 
A fellépők kistarcsai lakosok, valamint a más te-
lepülésen élő, de itt dolgozó személyek.
 A Pannónia Néptáncegyüttesnek három fel-
nőtt korosztályhoz tartozó csoportja van: az if-
júsági, a felnőtt és a hagyományőrző. Részükről 
az alábbi területekhez kötődő darabok kerültek a 
műsorba: szatmári, szászcsávási és tirpák polgá-
ri táncok. Emellett szerepelt még egy helyi pár, – 
Hutter Anett és Pintér András – akik kistarcsai 
néptáncokat adtak elő. A Villámtánc SE Harmó-
nia Tánciskola felnőtt táncosai is felléptek, mivel a 
közösségük megalakulása óta már a felnőttek kö-
zött szerepelnek. Két verset mondott el Nagy Lász-
ló József, és a KIKE irodalmi pályázatán harma-
dik helyezést elérő elbeszélését Babarczi József, a 
mű szerzője olvasta fel.
 Komolyzenei énekléssel lépett fel Bertalan Ni-
koletta, Ladjánszki László és ifj. Ladjánszki László, 
hangszeren pedig Fehér Ilona (trombita), Frideczky 
Katalin (zongora), Síposné Varga Edit (fagott) és 
Vass Virág Jázmin (fuvola) játszott. Frideczky Ka-
talin zongorán kísért több fellépőt. Musical duettet 
adott elő Kozol Fruzsina és Szabó Gergely. A mű-
sor befejezése után – szokásunkhoz híven – min-
den fellépő és oktatóik is kaptak egy-egy könyvet.
Reméljük a jövőben is lesz még lehetőségünk ilyen 
műsorokat megrendezni! Kereszti Ferenc
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Isten, akié minden hatalom mennyen és 
földön, karácsonykor békét hirdet a bűn miatt tőle elide-
genedett emberiségnek. A bűn például abban látszik meg, 
hogy valaki berendezkedett az Isten nélküli életre, sőt Is-
ten nélkül jobban érzi magát, mint a mennyei Atyjával.

A Szent Anna Katolikus Óvodában az ad-
venti időszak kiemelt jelentőséggel bír, melynek megélésé-
re különös hangsúlyt fektet az intézmény. Az óvoda 2020. 
évi megalakulása óta, idén először volt lehetőség arra, hogy 
ez az időszak a járványügyi korlátozások nélkül, a prog-
ramokon való személyes részvétellel valósulhasson meg.

ADVENTI CSODAÉLÉS 
a Szent Anna Katolikus Óvodában

„...a földön békesség” Lukács 2, 14
REFORMÁTUS EGYHÁZ

KATOLIKUS EGYHÁZ

HITÉLET

A szülők és az érdeklődők 500 forintos 
szurkolói jeggyel támogatták a rendezvényt 

A váltóverseny győzteseinek Juhász István  
polgármester adta át az érmeket és a tortát 

25 m fiú gyors (2014): 
 1. Cserháti Kolos KVSRC 18,84
  3. Szepesi Marci V.U.K. 19,78
50 m fiú gyors (2012):  
  3. Markesz Dominik V.U.K. 42,06
25 m fiú hát (2014): 
  3. Nagy Dávid V.U.K. 24,03
25 m fiú hát (2015):  
  3. Kiszeli Veres Péter V.U.K. 27,66
25 fiú mell (2014):  
  2. Nagy Dániel V.U.K. 28,84
100 m fiú vegyes (2012):  
  2.  Markesz Dominik V.U.K. 118,22

XXIX. Mikulás-kupa  

E zt a tényt támasztja alá az indulók létszá-
ma is: a kistarcsai Városi Uszodában kö-
zel 200 fő, öt és tíz év közötti gyermek 

nevezett be a versenyre! Hat korosztály indu-
lói négy úszásnemben mérhették össze az erejü-
ket: gyorsúszásban, hátúszásban, mellúszásban 
és vegyesben bizonyíthattak a versenyzők. Kor-
csoportonként – az egyéni futamok után – a szü-
lő-gyermek, valamint a 4 fős váltók versenyét is 
megrendezték. A délelőtt kilenc órakor kezdődött 
programra a házigazda kistarcsai gyerekeken kí-
vül Budapest III., XI., XV., XVI. kerületei, Gö-
döllő, Nagytarcsa, Kerepes, Veresegyház, Csömör, 
Aszód, Szentendre, Szigetszentmiklós és Isaszeg, 
amatőr úszói jöttek el.
 A legfiatalabbak mindössze hat-, a legnagyob-
bak pedig tízévesek voltak, tehát az alsó tagoza-
tos tanulók alkották a mezőnyt, de akadt óvodás 
gyermek is az indulók között. Az edzők, szülők 
és hozzátartozók nagy lelkesedéssel buzdították 
a versenyzőket a medence széléről. 
 Korcsoportonként az első három helyezett érmet 
kapott. Az aranyérmesek jutalma - a Decathlon 
Áruház felajánlásával – ajándék sportszerek vol-
tak. A váltóverseny győztesei még ráadásként át-
vehették az Illés Cukrászda tortáját is. A legtöbb 
versenyzőt (36 fő) Veresegyház csapata indította, 
így idén ők nyerték el a Mikulás-kupát.
 Minden versenyző kapott egy pólót és egy mi-
kuláscsomagot. A legkisebbeknek az érmet és az 
ajándékot a Mikulás adta át, a 2016-os és 2017-es 
korcsoport versenyzőinek Csampa Zsolt képvise-
lő, a Humánpolitikai Bizottság elnöke gratulált, a 
legnagyobbaknak pedig Juhász István polgármes-
ter adta át az érmeket.
 A program fő szervezője Szemán Gergely sport-
referens-uszodavezető volt. A szervezés előkészíté-
sében és lebonyolításában közreműködött – Pong-
rácz Viktória vezetésével – a Kistarcsai VMSK Kft. 
 A sportesemény támogatói voltak: Kistarcsa 
Város Önkormányzata, Kistarcsai VMSK Kft., 
Decathlon, Nova Bau Hungary Kft., MiraBer Bt., 
RAVAK Hungaria Kft., Illés Cukrászda, Lavet Kft., 
Kistarcsai Ingatlanközpont, Ferenczi Épületgépé-
szeti Kft.
 A szervezők mindig örülnek annak, ha – egy-
egy megmérettetés alkalmával – a kistarcsai úszók-

nak is sikerül a legjobbak közé kerülniük: idén a 
25 méteres medencében többen is kiemelkedő időt 
úsztak a KVSRC (Kistarcsai Vízisport és Rekre-
ációs Club) és a V.U.K. (Vízilabda és Úszó Klub 
Sportegyesület) versenyzői közül:

A COVID-járvány miatt 2020-ban és 2021-ben is elma-
radt a Mikulás-kupa, de idén december 3-án - sorozatban 
már a 29. alkalommal - rendezték meg az amatőr úszóver-
senyt, amely nemcsak most, hanem már az elmúlt időszak-
ban is töretlen népszerűségnek örvendett a gyermekek körében. 

FENYŐFÁK ELSZÁLLÍTÁSA 
A DTkH NKft. Kistarcsán a fenyőfák  
begyűjtését az alábbi napokon  
fogja elvégezni:
 2023. JANUÁR 13. (PÉNTEK),
 2023. JANUÁR 27. (PÉNTEK).
Kérjük, hogy a fákat az ingatlanok előtt könnyen ész-
revehető módon helyezzék el, odafigyelve arra, hogy 
a fák ne akadályozzák sem a gyalogosokat, sem az 
úttesten a parkolást, sem a gépkocsik forgalmát.

A KOMMUNÁLIS HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 
PÉNTEKI NAPOKON TÖRTÉNIK!
HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI  
(SZELEKTÍV) HULLADÉKGYŰJTÉS 

Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott na-
pon, az összegyűjtött csomagolási hulladék – meny-
nyiségi korlátozás nélkül – kihelyezhető bármely át-
látszó zsákban.
 Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hul-
ladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csök-
kentve a tároláshoz szükséges hely, valamint a ki-
helyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!
 FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdí-
tős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűj-
tőpontokon történik! 

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉS 
A zöldhulladékot tavasztól őszig, április 1. és nov-
ember 30. között szállítják el a lakóingatlanokról.

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágy-
szárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH 
Nonprofit Kft. által kibocsátott zsákban, illetve az ág-
nyesedéket max. 100 cm hosszú kötegekben össze-
kötve (alkalmanként maximum 1 m3 mennyiségben), 
a zsák mellé kell kihelyezni az ingatlan elé, a közterü-
letet nem szennyező módon.
  A zöldhulladék gyűjtésére alkalmas zsákokat a 
honlapunkon megtalálható értékesítési helyeken le-
het beszerezni bruttó 180 Ft/db egységáron.

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente (jan.- dec.), ingatlanonként 
egy alkalommal (2 m3/alkalom) házhoz menő rend-
szerrel végezzük el, mely az 28/561-200 (4. menüpont) 
telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető. 
A nagyobb darabos (pl. bútor) lomhulladékot kérjük, 
lapra szerelve, összedarabolva helyezzék ki.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNK ELÉRHETŐSÉGE: 
DTkH Nonprofit Kft. 
2100, Gödöllő, Dózsa György út 69.
Hétfő: 7.00 - 19.00, csütörtök: 8.00-16.00, 28/561-200, 
ugyintezes@dtkh.hu,  www.dtkh.hu
 Kérjük, fokozott figyelemmel tájékozódjanak a 
helyszínekről és a nyitvatartásokról, mert azok a 
járványügyi helyzettől függően eltérhetnek a fel-
tüntetettektől! DTkH Nonprofit Kft.

Tájékoztató a kommunális, 
házhoz menő csomagolási 
(szelektív) és zöldhulladék 
2023. ELSŐ FÉLÉVI  
SZÁLLÍTÁSI RENDJÉRŐL

A közönség nagy lelkesedéssel  
buzdította a versenyzőket

JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS
10., 24. 7., 21. 7., 21.

ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS
4., 18., 2., 16., 30. 13., 27.

ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS
11., 25. 9., 23. 6., 20.

A z intézmény „Az óvodai nevelés és művé-
szetek eszközeivel” című pedagógiai prog-
ram alapján neveli a gyermekeket, így je-

lentős hangsúlyt fektet az évszakokhoz kapcsolódó 
ünnepek során arra, hogy a rendezvényeken a gyer-
mekek megismerkedjenek a művészet sokszínű-
ségével és szépségével. A program megvalósítása 
során olyan művészekkel ismerkedhetnek meg a 
gyermekek, akik személyes jelenlétükkel közelebb 
viszik hozzájuk művészetüket, előadási technikái-
kat. Ennek az átadását hivatott szolgálni az adven-
ti időszak kezdetén az őszhöz kapcsolódó évszaki 
koncert, mely befogadható zenei élményt biztosít 
a gyermekeknek. A koncertre meghívott művé-
szek kiválasztásában fontos szempont az óvodá-
nak, hogy helyi alkotókat, művészeket részesít-
sen előnyben, hiszen véleményünk szerint szűkebb 
környezetünk is bővelkedik ilyen tehetséges embe-
rekben, akik szívesen vesznek részt a gyermekek 
zenei élményekben való gazdagításában. Az őszi 
évszaki koncerten a Váray-Major család tagjai lép-
tek fel, akik sokféle hangszerrel ismertették meg 
a gyerekeket. Az elhangzott művek között pedig 
sok olyan csendült fel, mely a gyermekek számá-

ra is ismert volt, így a közös éneklés sem maradt el. 
Ezt követően Gábor atya részvételével megtörtént 
az első adventi gyertya ünnepélyes meggyújtása is.
 Az adventi időszak egyik, a gyermekek számá-
ra szintén meghatározó ünnepe Szent Miklós nap-
ja, amely óvodánkban a legjobban várt események 
közé tartozik. Idén a Mikulás végre személyesen 
is ellátogatott az intézménybe, a négy óvodai cso-
port mindegyikét külön köszöntve. Az eseményre 
a gyermekek hetekkel ezelőtt elkezdték a hangoló-
dást, készülődést, melynek során dalokat, verseket 
tanultak, amiket előadtak a Mikulásnak, valamint 
adventi témájú rajzokat készítettek. Az alkotáso-
kat mézeskalács kíséretében adtak át az óvodások 
a Mikulásnak. Az ajándékok sem maradtak el, hi-
szen a Mikulás minden gyermek részére átadott 
egy csomagot mielőtt elköszönt volna.
 A Szent Anna Katolikus Óvodában az adven-
ti heteket – a programok mellett – az óvoda fel-
díszítése és ünnepi dekorációja koronázza meg, 
mely kellő hangulatot ad a karácsonyi készülő-
déshez és a várakozás időszakához. Mivel az egy-
házi óvodák életében kiemelt jelentőséggel bír az 
adventi időszak, a karácsony ilyenkor nemcsak 

a gyermekek lelke, hanem az óvoda környezete 
is ünneplőbe öltözik. A Szülői Szervezet az óvo-
da megnyitása óta lelkesen részt vesz az intéz-
mény katolikus szellemiségének megjelenítésé-
hez szükséges díszítés, installáció beszerzésében 
és megalkotásában. A tavalyi évhez hasonlóan a 
szülők idén is felállítottak egy életnagyságú bet-
lehemet, amely az óvoda főbejáratát díszíti, így 
– a beltéri karácsonyfa és adventi díszítés mellett – 
az óvoda az udvaron is látványos dekorációval ren-
delkezik. Az intézmény minden évben részt vesz a 
kistarcsai élő adventi kalendárium rendezvényso-
rozatban, melynek keretei között, december 24-én 
a Szent Anna Katolikus Óvoda udvarán – a kalen-
dárium utolsó kinyitott ablakaként – megtekinthe-
tő az életnagyságú betlehem.
 A Szent Anna Katolikus Óvoda életében az ad-
venti időszak azonban nemcsak programokról és 
dekorációkról szól, hanem a gyermekek remény-
teli várakozásáról, a meghittségről, az elmélyülés-
ről és a szeretetről, amely az adventi csodaélés leg-
fontosabb küldetése az intézmény számára.

Sashegyiné Dr. Szászi Erika, Szülői Szervezet elnöke 

„Békesség földön az embernek”: nem parancs, 
nem óhajtás, hanem kijelentés. Békesség van. 
Hol? A mi világunkban nincs békesség. Nem is 
erről beszél ez az ige. Hanem, hogy Isten békélt 
meg velünk emberekkel. Békét ajánl karácsony-
kor. A béke jeleként egyszülött Fiát adja, és jó-
akaratát ebben mutatta meg azoknak, akik csak 
egy istállót adtak neki. Mégis a világ Ura vágya-
kozik megbékülni az emberrel, mert vágyakozik 
teremtményei szeretetére.
 Akkor lesz békességem Istennel, ha meglátom 
az életemben, hogy jót akar nekem, törődik velem.
 Jóindulattal van irántunk Istenünk? Igen! Sok-
kal inkább, mint amit megérdemelnénk. Fonto-
sabbak vagyunk neki, mint Ő nekünk. Többet tö-

rődik Ő a választottainak dolgaival, mint népe 
az Ő ügyével.
 Ha jót akar nekünk és igaz az angyali híradás, 
ha letekint ránk mennyei országából, és törődik 
velünk, akkor a „Krisztusért kérünk, békülje-
tek meg az Istennel!” (2Kor 5,20) Ne vádoljátok 
mindenért mennyei Atyátokat! Nem miatta gö-
röngyös az életetek útja, nem miatta van tele pró-
bával, szenvedéssel!

GYÜLEKEZETÜNK HÍREI
Az idei esztendőben is tartunk gyülekezeti ka-
rácsonyt december 24-én, szombaton 14 órakor 
gyermekek és felnőtt fiatalok műsorával. Amíg 

a gyerekek az ajándékaikat megkapják, a felnőt-
tekkel együtt egy rövid istentiszteletet fogunk 
még meghallgatni.
 Az ünnep mindkét napján 10 órakor istentisz-
teletet, gyermek-istentiszteletet és úrvacsoraosz-
tást is tartunk. Bár a járvány múlóban van, még-
is megtartunk minden óvintézkedést. A járvány 
miatt a védekezési előírásokat megtartva egy hé-
tig várunk az edények elmosogatásával. Az ün-
nep második napjához újabb (kicsiny műanyag) 
kelyheket vettünk, hogy a hétnapos védekezés 
meglegyen.
 December 31-én, szombaton óév estéjén 16 
órakor óévzáró istentiszteletet tartunk. Január 
1-jén, vasárnap 10 órakor ünnepi istentisztelet-
tel kezdjük az évet. Szeretettel várunk minden 
alkalomra minden Testvérünket!
 Az imahét rendjét még nem tudjuk, ezért arra 
kérünk mindenkit, hogy a honlapunkról (www.
kistarcsaireformatus.hu) illetve a Facebook olda-
lunkon (www.facebook.com/kistarcsairefgyul/) 
tájékozódjon.
 Áldott ünnepeket kívánok minden kedves 
olvasónak! Riskó János református lelkész
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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!

VízVezetékszerelés • duguláselhárítás

Ingyenes kiszállás, munkavégzés esetén. Nyugdíjas kedvezméNy!

fürdőszobák  
felújítása, átalakítása

mosdók, mosogatók, WC-k,  
WC-tartályok javítása, cseréje,  

mosógépek bekötése, kádak cseréje,  
rövid határidővel, garanciával

sebők richárd egyéni vállalkozó
Kisebb munKáKat is vállaloK!

06-30-353-99-03

kistarcsán

Kisállatrendelő

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

rendelési idő: H-P: 17-től 21 óráig

dr. gyuricza Ákos

2143 Kistarcsa, Malom utca 2.
tel.: 06-28/506-265, 06-30/9-518-590
www.kistarcsaiallatorvos.hu

dr. Kuffa szilvia

NEVEZNI AZ ALÁBBIAK SZERINT LEHET:
Maximum 16 csapat nevezését tudjuk fogadni jelentkezési sorrendben.

NEVEZÉSI DÍJ: 51 000 Ft csapatonként, ezért kb. 60 kilós fél sertést, 1 db raklapot, sátrat, 2 kg kenyeret, 1 db sörpadszettet  
kapnak. Az áram, a meleg- és hidegvízvételi lehetőség biztosított. A csapatok maguk gondoskodnak a felsoroltakon kívül minden  
disznótorhoz szükséges eszközről, tűzifáról, fűszerekről. A verseny a szúrástól a fogyasztható sült, vagy főtt termékek készítéséig tart.

A zsűri folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli a csapatok tevékenységét:
  •      szúrás, perzselés, mosás, bontás (két csapat kap 1 disznót, a belsőséget megosztják egymás között),
  •      bontás minősége, húsok, szalonnák formázása,
  •      tepertő elkészítése,
  •      abált szalonna formája, íze,
  •      hurka, kolbász elkészítése, íze,
  •      a zsűri külön értékeli az asztalok, sátrak díszítését, tisztaságát.

A feldolgozással 14 órára kell végezni, a zsűri ezt követően pontozással állapítja meg a győztest.  
Zsűrizésre sült, vagy főtt készterméket kell beadni, ezen kívül 1 kg nyers hurkát és 1 kg nyers kolbászt.  
A csapattagok a többi nyers húst és elkészített terméket hazavihetik, amelynek további felhasználásáról kötelesek nyilatkozni.

SZABÁLYOK:
    •    Elektromos sütő használata szigorúan tilos!
    •    Csak kézi daráló használható!
    •    Csak nyomáscsökkentővel ellátott palackok használhatók!
    •    Gázfelvétel fokozása céljából a gázpalackot melegíteni TILOS!
    •    Az állatok feldolgozása során maradéktalanul be kell tartani  

az élelmiszerhigiéniai előírásokat, sapka, fejkendő használata kötelező!
    •    Az előállított termékek árusítása, értékesítése tilos! A csapatok – kizárólag hőkezelés (sütés, főzés) után – 

kóstoló céljából megkínálhatják saját csapattagjaikat és vendégeiket. A csapatok csak előzetesen otthon konyhakészre tisztított 
zöldségeket, hagymát, fokhagymát, krumplit, stb. használhatnak fel sütésre-főzésre, a helyszíni tisztogatás nem megengedett..

A NEVEZÉSI DÍJ BEFIZETÉSI HATÁRIDEJE: 2023. JANUÁR 20.
CÍM: Kistarcsai VMSK Kft. 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.
Az előző nap a helyszínre szállított nagyobb méretű berendezések őrzéséről a szervezők gondoskod-
nak. A csúszásmentesítő anyagról szintén a szervezők gondoskodnak. A csúszásmentesítést, esetleges 
sáreltakarítást a csapatok végzik. A hulladékot és a veszélyes hulladék elszállítást a szervezők biztosítják. 
 Az állati maradványokat külön erre a célra rendszeresített, helyszínen kiosztott zsákban kell tárolni!
 Az eligazítást és a munkavédelmi oktatást a csapatok a verseny megkezdése előtt hallgathatják 
meg. A szabályok megszegése azonnali kizárást von maga után! 
 A rendezvény várhatóan 19 óráig tart, addig gépkocsival a rendezvény területére behajtani tilos! 
 Egész nap színes programok várják az érdeklődőket. 
 Rendezvényünket az aktuális járványügyi szabályok betartása mellett szervezzük meg,  
az ezzel kapcsolatos információkat megtalálják a Facebook-oldalunkon és a honlapunkon.

NEVEZÉS ÉS FELVILÁGOSÍTÁS:
TURI IRÉN művelődésszervező, tel: 06-70-656-5178, 
e-mail: iren.turi@vmsk.hu, www.vmsk.hu

XI. Kistarcsai Böllérfesztivál
VERSENYFELHÍVÁS

Kedves Versenyzők!
2023. február 4-én ismét megrendezzük a böllérfesztivált, amelyre sok szeretettel meghívjuk Önt és baráti 
társaságát, hogy összemérjék ügyességüket a hagyományos disznóvágás feladataiban.

Rendezvényünket a tradicionális népi disznóvágások hangulatának felélesztése céljából indítottuk útjára 
hagyományteremtő, hagyományőrző céllal, illetve azzal a nem titkolt szándékkal, hogy nemcsak  
a bölléreknek, hanem a fesztiválra ellátogató nézőknek is színes programokat kínáljunk a téli időszakban.

2023. február 4. 7-19 óráig
Helyszín: 2143 Kistarcsa, Csigaház melletti tér
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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!

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

Kistarcsa, Szabadság út 32.
NYITVATARTÁS:

Hétfő-péntek: 700-1800 • Szombat: 700-1400

Kistarcsa péKség

 •  �Helyben sütött péKsüteményeK
 •  �Kenyerek�100 %�természetes�alapanyagokból
 •  �Szendvicsek
 •  �Meleg�reggelik
 •  �Cserpes�tejtermékek
 •  �Kávé,�tea
 •  �Sütemények�
 •  �Méhes-mézes�szörpök�
 •  �Hot-dog,�hamburger

…és még annál is több!  
Várjuk egy finom reggelire,  

ebédre, kávéra helyben fogyasztással 
vagy akár elvitelre is!
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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

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: 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

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 
06-30-685-9865; 06-28-589-020/9
https://kozvilhiba.hu/hibabejelentes

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

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)

FONTOS INFORMÁCIÓK
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

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. Barbara zacharewicz

Dr. Berényi evelin
Dr. Fülöp Dorottya

Dr. Plaszkony adrienn
Dr. Ujvárossy Petra

Dr. henter áron
Dr. Paul róbert

Házi készítésű májas hurka, zsemlés véres 
hurka, sütnivaló kolbász, grillkolbász, 

kenőmájas, disznósajt, tepertő, paprikás 
abált szalonnák, füstölt készítmények 

nagy választékban.

Értesítjük Kedves Vásárlóinkat,  
hogy ebben az évben  

az utolsó nyitVatartási napon,  
december 23-án, pénteken  

7-19 óráig várjuk vásárlóinkat!
2023. január 6-án zárVa tartunK.

nyitás: 2023. január 13-án, pÉnteKen!

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

 

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

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, Korrektor: Koczka Réka 
Nyomda: Pauker-Holding Kft. 1047 Budapest, Baross u. 11-15.
Felelős vezető:  Vértes Gábor   , Vértes Dániel
Megjelenik 5300 példányban.
ISSN 1788-7291
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat a 
tartalom lényegi megváltoztatása nélkül, szerkesztett formában 
közölje. A lapban megjelent cikkeket a Kiadó írásbeli engedélye 
nélkül másolni, a lapot utánnyomni, sokszorosítani tilos. A lapban 
megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem vállal felelősséget.



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

tüzifa készletről  
folyamatosan elérHető!

Karácsonyi meglepetésnek vagy hétvégi,  
baráti, családi összejövetelekhez  

a társasjáték mindig tökéletes választás.
Gyere be üzletünkbe, nagy választékkal,  

bővített nyitva tartással várunk mindenkit! 

TÁRSASJÁTÉK 
B OLT

TársasjáTéK • KárTyajáTéK 
 szerepjáTéK • Sci-fi éS fantaSy  
könyvek • TársasjáTéK bérlés  

ÚjdonsáG:  leGO, GeeK ajándéktárgyak

Tel.: 06 70 221 66 07
E-mail cím: phantomgameshop@gmail.com

Webes rendelés: phantomgames.hu

1163 budapest, 
veres Péter út 15/c 
(Lándzsa utca sarok)

NyiTvATARTÁS: H-k: 10-18 
Sze-Szo: 10-20 • Vas: 10-17 

MEGNYÍTOTTUNK! 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

Újra itt a hurka  
szezon!
Májas-véres hurka  

Sütő kolbász
Sertés házi zsír 

Nyelves disznósajt


