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2022. JÚNIUS 1-TŐL MÓDOSULT
A HULLADÉKGYŰJTÉSI REND!

A szelektív és a zöldhulladékot az eddigiektől eltérően NEM PÉNTEKEN, a kommunális hulladék elszállításának napján végzi a szolgáltató, hanem KEDDI napokon! A
módosítás értelmében ebben a hónapban
a zöldhulladék elszállítása június 21-én, júliusban 5-én és 19-én, a szelektív hulladék
elszállítása pedig június 28-án, júliusban
12-én és 26-án esedékes.

MÓDOSULT a többlethulladékzsákok értékesítési folyamata
EZÚTON TÁJÉKOZTATJUK a Tisztelt Lakosságot, hogy módosul a hulladékszolgáltatást végző
DTKH Zrt.-nél az értékesítési partnereknél történő
többlethulladékzsák
értékesítésének folyamata.
A partnerekkel kötött szerződésben foglaltaknak megfelelően, megszűntetik a
bizonylat alapú, utólagos kiszámlázást,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pest Megye KÖRNYEZETVÉDELMÉÉRT DÍJ 2022.
EBBEN AZ ÉVBEN is kiírták a Pest Megye
Környezetvédelméért Díjra szóló pályázati felhívást. A díj elnyerésére szervezetek és
magánszemélyek is jogosultak. Az elismerésre a www.kistarcsa.hu/hir/pest_megye_
kornyezetvedelmeert_dij oldalon található
kiírás szerint lehet pályázni.
A pályázatot – személyesen vagy postai úton –
2022. október 3-ig lehet eljuttatni a következő címre:
Pest Megyei Önkormányzati Hivatal
Elnöki és Területfejlesztési Iroda
1052 Budapest, Városház u. 7.
A borítékra kérjük, írják rá a pályázat címét:
„Pest Megye Környezetvédelméért Díj 2022.”
A pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdés vagy
probléma esetén Schindler-Kormos Eleonóra te-

ÁRAMSZÜNET
LESZ KISTARCSA
EGYES RÉSZEIN
Munkálatok miatt 2022. június 24-én és
28-án-án 8.00 és 16.00 óra között áramszünet várható Kistarcsán. Az érintett
utca lakóinak előzetesen értesítést küld
az ELMŰ Hálózati Kft.
A várható áramkimaradás területi listája megtekinthető a város honlapján. (https://www.kistarcsa.hu/hir/
aramszunet_2022_06_24_28)
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így a folyamat leegyszerűsödik, a zsákokért a
helyszínen kell fizetni.
A megváltozott értékesítési folyamatról a www.
dtkh.hu honlapon olvasható tájékoztatás.
ZSÁKOK VÁSÁRLÁSA AZ ALÁBBI
PARTNEREKNÉL LEHETSÉGES:
• Turmix Maxalex Kft.
– 2143 Kistarcsa, Komáromi út 5.
• Gyöngy Vegyeskereskedés
– 2143 Kistarcsa, Móra Ferenc utca 48.
• Csavarkirály Kft.
– 2143 Kistarcsa, Szabadság út 36. DTkH NKft.

rületfejlesztési és területrendezési referenshez lehet fordulni az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Tel: 06-1-233-68-60; Fax: 06-1-233-68-90
Mobil: 06-20-352-9609
E-mail: kormose@pestmegye.hu
www.pestmegye.hu

NYÁRI IGAZGATÁSI SZÜNET
a Polgármesteri Hivatalban
TÁJÉKOZTATOM a Tisztelt Ügyfeleket, hogy
2022. július 25-től 2022. augusztus 5-ig igazgatási szünetet tartunk, amely időszakban a polgármesteri hivatal zárva tart, az ügyintézés pedig
– a halaszthatatlan ügyek kivételével - szünetel.
A 2022. július 25. és augusztus 5. közötti
időszakban történő halálozások és születések
anyakönyvezésére az igazgatási szünet idején
is lesz lehetőség. Anyakönyvvezetőink hétköznapokon 8.00-12.00 óráig személyesen, vagy
telefonon rendelkezésre állnak. A bejelentések
fogadása a hivatal központi telefonszámán keresztül történik (06-28-470-711).
dr. Gotthard Gábor jegyző

TRIANON

MEGEMLÉKEZÉS A NEMZETI
ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN

Idén a veszélyhelyzet elmúlását követően szélesebb körben lehetett volna a megemlékezést megtartani, de talán az elmúlt két évben kialakult óvatosságból, csak kevesen jöttek el az Ifjúság térre.

A

megemlékezés június 3-án
délután öt órakor kezdődött
a Trianoni Emlékműnél, amelyen részt vett Zsiák Péter alpolgármester, Zsiák Balázs, Csampa Zsolt
és Uvacsek Csaba képviselők, a helyi
pártok és a civil szervezetek képviselői, valamint a város intézményvezetői.
102 évvel ezelőtt, budapesti idő
szerint 1920. június 4-én 16:32-kor

írták alá a versailles-i Nagy-Trianon
kastélyban az első világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződés részeként az első világháborúban vesztes Magyarország (mint az
Osztrák–Magyar Monarchia egyik
utódállama) és a háborúban győztes antant szövetség hatalmai között
létrejött békeszerződést. Magyarország példátlan veszteséget szenve-

PEDAGÓGUSNAP
Kistarcsán

EGY 1951-BEN HOZOTT Miniszter Tanácsi rendelet a pedagógusok
társadalmi elismeréseként minden
év június első vasárnapját pedagógusnappá nyilvánította, így 1952 óta
ünnepeljük Magyarországon a pedagógusokat. Minden évben megemlékezünk az édesanyákról, a gyermekekről, ezért a pedagógusokról sem
szabad megfeledkeznünk. Igaz, napjainkban az iskolák fenntartása már
nem az önkormányzatok feladata, ennek ellenére Kistarcsa polgármeste-

Június 3-án ajándékot
kaptak a bölcsőde dolgozói is

re ebben az esztendőben virággal és
önkormányzati elismerés adományozásával köszöntötte a Simándy József
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusait. 11 tanár
kapott kitüntető elismerést. A kistarcsai Gesztenyés és Tölgyfa Óvoda óvodapedagógusi és gondozói is
polgármesteri köszöntésben részesültek. A 66 fős gondozói kar nagy
örömmel fogadta munkájuk elismeréseként a köszöntést. Ugyan a bölcsődei dolgozókat munkájuk természetéből fakadóan inkább a szociális
ágazatba sorolják, Kistarcsa Önkormányzata nem szerette volna mellőzni a kisgyermekek gondozásában áldozatos munkát végző gondozók és
kisgyermeknevelők, dajkák munkáját.
Juhász István Kistarcsa polgármestere június 3-án a Tipegő Bölcsőde 16
munkatársát is virággal és elismerő
oklevéllel köszöntötte.

Kistarcsa intézmény vezetői is koszorúztak
dett el. Az ország elveszítette területének kétharmadát és lakosságának
közel 60 százalékát. A gazdaságot
is mélyen megrendítette a békediktátum, ugyanis elvesztettük a nemzeti jövedelmünk több mint kétharmadát és a nemzeti kincset jelentő
erdeink 80 %-át.
A műsor a Himnusz eléneklésével kezdődött, majd Turi Irén művelődésszervező, a Kistarcsai VMSK
Kft. munkatársa emlékezett meg
röviden a nemzeti összetartozás
napjáról. A megemlékező műsorban Zámbó Brigitta színész-énekes szerepelt.
A megemlékezés végén megkoszorúzták a Trianoni Emlékművet.
Kistarcsa Város Önkormányzata
nevében Zsiák Péter alpolgármester és Csampa Zsolt, a Humánpolitikai Bizottság elnöke helyezte el a
koszorút, majd Kistarcsa Város intézményei, a Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola, a FIDESZ helyi szervezete,
a JOBBIK helyi szervezete, a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre, a

Kistarcsai KÖFE Kft. és a Kistarcsai VMSK Kft. nevében koszorúztak.
A megemlékezés zárásaként Zámbó Brigitta, Nyerges Attila Nélküled című dalát énekelte el. P.Gy.

90 ÉVE NYÍLT MEG az Evangélikus
Özvegy Papnék Otthona
Az egykori Evangélikus Özvegy Papnék Otthona átadásának 90. évfordulójáról tavaly novemberben már
megemlékeztünk online kiadvány formájában, azonban
a járványhelyzet miatt személyes megemlékezést akkor nem lehetett tartani. Most
viszont egy újabb jubileum
erre is lehetőséget teremtett: az otthon 90 évvel ezelőtt, 1932. május 1-jén nyílt
meg, majd pedig május 15-én
tartottak először istentiszteletet az imateremben. Ebből
az alkalomból Eszlényi Ákos,
Kerepes–Kistarcsa evangélikus gyülekezetplántáló lelkészének kedves meghívására
részt vettünk az idén szintén május 15-ére eső vasárnapi istentiszteleten. Ennek vé-

Kereszti Ferenc, a KIKE
elnöke adta át Eszlényi Ákos
lelkésznek az ajándékot
gén Kereszti Ferenc, a KIKE
elnöke adta át a lelkész úrnak
Sándorné Peterdi Zsófia bekeretezett ceruzarajzát. Az alkotás – amely ezentúl a szeretetotthon közösségi terében
lesz kiállítva – az épület homlokzatának 1930-as évekbeli
látképét ábrázolja.
Kistarcsai Kulturális Egyesület
2022. 6. szám
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ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZAT

TESTÜLETI ÜLÉSRŐL
JELENTJÜK (2022. május 25.)
Legutóbb május 25-én ülésezett a képviselő-testület. Az ülést Juhász István polgármester szabadsága miatt Solymosi Sándor alpolgármester vezette. Összesen 16 napirendet tárgyaltak. Sürgőséggel vették a napirendek közé a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde bővítésére kiírt közbeszerzési eljárás visszavonását, döntöttek az óvodában indítható csoportok számáról, elfogadták a DPMV Zrt.,
a Kistarcsai VMSK Kft., és a Kistarcsai KÖFE Kft. 2021. évi beszámolóit, megalkották a város 2021.
évi zárszámadásáról szóló rendeletét, üzemeltetési szerződést kötöttek Kistarcsa Roma Nemzetiségi Önkormányzatával és zárt ülésen döntöttek az „Év Polgárőre” cím adományozásáról.
Jóváhagyták a 2021. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót

Elfogadták a 2021. évi költségvetés teljesítéséről
szóló zárszámadási rendeletet. A központi elvonások ellenére 2021-ben is folyamatosan teljesült
a gazdálkodás végrehajtásában a takarékosság és
fegyelmezettség. Tavaly a költségvetési rendeletet
4 alkalommal módosították. Az eredeti költségvetésben jóváhagyott kiadási bevételi előirányzat 1 milliárd 732 millió 016 ezer Ft főösszegről,
2 milliárd 451 millió 110 ezer Ft-ra növekedett,
amelyet 2 milliárd 491 millió 558 ezer Ft teljesítéssel hagytak jóvá.
2021. évi beszámoló adatai szerint a tárgyévi összevont maradvány összege pozitív, azaz
726 millió 996 ezer Ft volt.
A teljes rendelet valamennyi mellékletével
együtt megtalálható a város honlapján.

Elfogadták a Kistarcsai
VMSK Kft. beszámolóját

A beszámoló alapján a Kistarcsai VMSK Kft.
2021. évi mérleg szerinti adózott eredménye
veszteséges volt. A Kistarcsai VMSK Kft. tájékoztatása szerint a 2020-as év a gépjárművek
(kukásautók) értékesítése miatt volt nyereséges, enélkül a 2021-et megelőző év is veszteségesen alakult volna. A 2021-ben a kiadások
egy részét a 2020. évi gépjármű értékesítésből
fennmaradt összeg fedezte, továbbá az önkormányzati támogatás, illetve a belföldi értékesítés árbevétele. A 2021. szeptemberi béremelés
következtében a személyi jellegű költségek is
emelkedtek. A képviselő-testület a Kistarcsai
VMSK Kft. 2021. évre vonatkozó beszámolójával együtt a Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolóját is elfogadta.

Beszámolt a Dél-Pest
Megyei Víziközmű
Szolgáltató Zrt.
az előző évi munkájáról

A DPMV Zrt. beszámolójának elfogadásához a képviselő-testület
előzetes jóváhagyása nem szükséges, a beszámoló elfogadása a
DPMV Zrt. közgyűlésének hatáskörébe tartozik, így a beszámolót
csak tájékoztatás miatt kapják meg
a képviselők. A közgyűlésen a polgármester jogosult szavazni. 2022.
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április 6-án megtartott közgyűlésen a polgár- Focikapukat adott Kistarcsa
mester akadályoztatása miatt az önkormányza- Önkormányzata a Roma
tot meghatalmazás alapján, Zsiák Péter alpol- Nemzetiségi Önkormányzatnak
A Telepi utcában a 352/105 hrsz.-ú, 352/54 hrsz.-ú
gármester képviselte.
A beszámoló alapján megállapítható, hogy és 352/55 hrsz.-ú ingatlanok 250 m2 területű réa DPMV Zrt. 2021-ben is nyereségesen tudott szén a Nemzetiségi Önkormányzat kérésére a váműködni. A DPMV Zrt. tájékoztatást adott a ros átadta az Eperjesi úti sportpálya felújításakor
2022. évi üzleti tervéről is, amelyben elfogad- felszabadult 2 db használt focikaput annak érdeták Nagytarcsa Község Önkormányzatának kében, hogy az ingatlanon a közelben lakó gyekilépésével kapcsolatos tájékoztatást, vala- rekek hobbi szinten focizhassanak.
A terület és a focikapuk üzemeltetését, karmint döntöttek Sárdi Károly Vilmos igazgatósági tagnak, a felügyelő bizottsági tagoknak bantartását a Nemzetiségi Önkormányzat válés a társaság könyvvizsgálójának megválasz- lalta.
tásáról.

A következő nevelési évben is 19
csoportot indítanak az óvodában

Elfogadták a Kistarcsai
KÖFE Kft. 2021. éves
egyszerűsített beszámolóját

Jelenleg a Kistarcsai Gesztenyés Óvodában A 2021. évi előzetes beszámoló alapján a Kft. 2021.
maximálisan 607 gyermeket lehetne elhelyez- évi adózás előtti eredménye a korábbi évek ös�ni (Gesztenyés Óvoda 447 fő, Tölgyfa Óvoda szehasonlításában jelentősen növekedett. Tekin160 fő), a csoportok száma 19. Az aktuális gyer- tettel a Kft. számos beruházási tervére (gépjármeklétszám az intézményben 431 fő, ebből is- művek beszerzése, hóeltakarítást szolgáló eszköz
kolába megy 113 gyermek. Az óvodába beirat- beszerzése), indokolt döntés a tulajdonos részékozott 120 gyermek. Ebből óvodaköteles 83 fő, ről, hogy az adóévi adózás előtti nyereség összeelőjegyzésbe 37 főt vettek. Az előjegyzésbe gében fejlesztési tartalékot képezzen.
vett gyermekek szeptemberi, novemberi, decemberi születésűek, számukra az óvoda csak a Napelemparkot
2023/2024-es tanévtől lenne kötelező, de a Nkt. létesítenének Kistarcsán
lehetőséged ad a felvételükre, amennyiben még 2020. novemberében és 2021. decemberében a
Körgyűrű Solár Kft. kérelemmel fordult az önkorvan hely az intézményben.
2022. szeptember 1-én a várható gyermeklét- mányzathoz, mert egy 48,8 MW teljesítőképességű
szám 438 fő (3 fő sajátos nevelési igényű) = 441 naperőművet szeretnének a városban megépíteni.
A napelempark létesítésére alkalmas ingatlanok
fő lesz. Még 37 gyermeket tudnának felvenni.
Az átlag csoportlétszám a 2022. szeptember Kistarcsa külterületén, az M31-es autópálya kö1-én 23 fő lesz, így nem indokolt a csoportlét- zelében találhatók. A képviselő-testület a Kft.
szám bővítése. A képviselő-testület a 2022/2023- mindkét kérelemhez megadta az elvi támogatáas nevelési évben 19 csoport indítását engedé- sát. A Körgyűrű Solár Kft. további tárgyalásokat
folytatott az ingatlantulajdonosokkal napelempark
lyezte.
megvalósításához alkalmas területek megvásárlásáról, amelyekhez a képviselő-testület
újabb elvi hozzájárulását kérik. A 48,8 MW
névleges teljesítményű
naperőmű megvalósítása érdekében az önkormányzat a kért külterületi ingatlanok övezeti
átsorolását támogatja.
Polgár

Daragus Attila, Torja (Erdély), Lukáš Pilc , Milovice(Csehország),
Juhász István, zentai küldöttség vezetője,Jan Pyrkosz (Lengyelország)

Testvérvárosok
TALÁLKOZÓJA

Képviselő-testülete, az
intézmények vezetői
és a hivatal dolgozói.
A programot Pongrácz
Viktória, a Kistarcsai
VMSK vezetője, az
esemény főszervezője
nyitotta meg és röviden
ismertette a küldöttségeket érintő kétnapos
programokat.
A jó hangulatú rendezvényen Juhász István polgármester köJan Pyrkosz a lengyel testvértelepülés polszöntötte a vendégeket,
gármestere emlékplakettet adott át Juhász
beszédében kitért a szoIstvánnak, a kép közepén Uvacsek Krystyna
lidaritásra, a nemzetek
közötti kölcsönös megértés és a kultúrák közti párbeszéd fonA rendezvényt az
tosságára is. A házigazda szerepkörét
Solymosi Sándor alpolgármester töl„Európa a polgárotötte be, ezzel is támogatva a program
kért” pályázattal nyert sikeres megvalósítását. Miután mindegyik testvérváros és Zenta is megköpénzből támogatták
szönte a meghívást, minden delegáció
képviselője rövid beszédet is tartott.
A lengyel polgármester, Jan Pyrkosz
egyperces néma csendet kért az ukrán
háborúban elesettek tiszteletére. A tolmácsolásban többek között Uvacsek
Krystyna, Uvacsek Csaba képviseájus 13-án – a Kistarcsai lő úr lengyel felesége is segédkezett.
Napok kiá llít ásm eg
Népes küldöttséggel érkezett Csehnyitójával egy időben – országból Milovice delegációja, akik
este hét órakor kezdődött a Csiga- a Kistarcsai Napok kispályás labdaházban egy vacsorával egybekötött rúgó kupájára elhozták el az U 11-es
testvértelepülési találkozó, melyen csapatukat is. (a cseh labdarúgócsaKistarcsa öt testvértelepülése közül pat meg is nyerte a kupát – a szerk.)
Milovice (Csehország), Radomysl
A népes delegációk tagjai Kisnad Sanem (Lengyelország) és Torja tarcsa látnivalóin kívül megnéz(Románia) vett részt, valamint Zen- hették Gödöllő, Budapest és a
ta településről (Szerbia) érkezett ven- Dunakanyar nevezetességeit is.
dégek is csatlakoztak. A programon A közös programok során a vendégeCsehországot Lukáš Pilc polgármester, ink így megismerkedhettek MagyarLengyelországot Jan Pyrkosz polgár- ország történelmével, kultúrájával is,
mester, Erdélyt pedig Daragus Attila amely során további párbeszédek alapolgármester képviselte. A háromna- kultak ki a résztvevők közt a közös
pos testvértelepülési találkozó prog- történelem tapasztalatairól, nemzeti
ramjait az „Európa a polgárokért” pá- értékek megértéséről, egymás elfolyázat segítségével valósították meg, gadásáról, szolidaritásról és összefoamelyre Kistarcsa Város Önkormány- gásról is. A színes eseményekben és
zata 25 000 euró összegű támoga- a települések kapcsolatának erősítétást nyert el.
sét támogató programokban gazdag,
A vacsorán jelen volt Juhász Ist- háromnapos találkozó egy záró konván polgármester, Solymosi Sándor ferenciával és egy többfogásos vacsoés Zsiák Péter alpolgármesterek, dr. rával fejeződött be, amelyet a KisgömGotthard Gábor jegyző, Kistarcsa böc Étterem szervírozott.

M

A HÁROMNAPOS
RENDEZVÉNY híre
túlmutatott a városon
INTERJÚ JUHÁSZ ISTVÁN POLGÁRMESTERREL
– A rendezvény főösszege 25 millió forint körül volt.

M

– A rendezvény színvonalát emelte,
hogy egy olyan nemzetközi találkozót is szerveztek a kétnapos program
előtt, amihez a pénzt az Európa a polgárokért pályázat keretében nyerték.
Kiket hívtak meg és hogyan bonyolították le ezt a háttérprogramot?
– A testvértelepüléseink voltak első
sorban meghívva, illetve az általuk megismert külföldi települések. Vendégeink
Milovice (Csehország), Radomysl nad
Sanem (Lengyelország), Torja (Románia) és Zenta (Szerbia) településekről érkeztek hozzánk. A nulladik napon, pénteken egy közös rendezvénnyel kezdtük
a hétvégét a Csigaházban, amit utána
két napnyi program követett Budapesten és környékén. Persze figyeltünk rá,
hogy a testvértelepülési találkozóra érkezők magán a rendezvényen is részt
tudjanak venni.

ár a huszadik Kistarcsai Napokon megígérték, hogy a negyedszázados jubileumi rendezvény „nagyon
nagyot fog szólni”. Azt gondolom
ezt sikerült teljesíteni. Mitől volt a
XXV. Kistarcsai Napok különleges?
– Talán azt emelném ki, hogy nyitottunk a külföldi sztárfellépők felé is.
Ez egy teljesen új irány volt, új kihívásokkal Másrészről próbálunk egyre professzionálisabb arculatot adni a – Szép gesztus volt a polgármester
rendezvénynek, eltolni egy Kelet-Pest úr részéről, hogy a Kistarcsai Namegyei zenei fesztivál irányába.
pok elindítóját, Kereszti Ferencet,
vasárnap a Fenyő koncert előtt fel– A nem kistarcsaiaknak fizetős- hívta a színpadra és több ezer emsé tették a programok látogatását. berrel megtapsoltatta. A legnagyobb
Ennek ellenére ennyi vendéget még köszönet nyilván a KIKE elnökének
soha nem láttam Kistarcsán. Hány jár, de rajta kívül még kiket emeldarab belépőt értékesítettek és men�- ne ki a sikeres rendezvény kapcsán?
nyire tudták szűrni az Ifjúság térre
– Nagyjából 8000-8500 ember tapérkező tömeget?
solta meg Ferit, ami szerintem hatal– A két nap alatt közel 13 500 kar- mas dolog. Szintén hatalmas köszökötőt osztottunk ki, ennek körülbelül net jár a már elhunyt Kedves Károly
harmada volt fizetős. A lezárásnak alpolgármester úrnak is, aki szintén
nem csak az értékesítés szempont- tett anno azért, hogy a rendezvény eljából volt szerepe, hanem rendfenn- induljon egy komolyabb irányba. Rentartási és biztonsági szempontból is. geteg embert tudnék továbbá felsorolA visszajelzések alapján úgy gondo- ni, akik az elmúlt 25 évben dolgoztak
lom, hogy sikerült célt érni ezzel a a rendezvényen, de sajnos név szerint
változtatással.
ez lehetetlen lenne. Az önkormányzat, a városüzemeltetés és a művelő– Hogyan sikerült ennyi sztárven- dési ház mindenkori dolgozói, egyedéget meghívni?
sületek, alapítványok, vállalkozók,
– Pályázatokkal is tudtunk ext- magánemberek, politikus elődjeim…
ra forrásokat szerezni, a jegyekből is hosszú út vezetett idáig, rengeteg útitöbb millió forint bevételt tudtunk re- társsal.
alizálni, valamint a nagyobb rendezvény lényegesen nagyobb reklámbe- – Ezek után milyen lesz az augusztusvételekkel is járt. A korábbi párszáz ban következő Kakasfőző fesztivál?
ezer forintos reklámbevétel helyett
– Ennél és a többi rendezvénynél
szintén milliókról beszélhetünk. Azaz maradunk a régi rendszernél. A Kisúgy tűnik, ezzel az új formátummal tarcsai Napok, amit szeretnénk elvinni
érdemes a jövőben is tervezni.
egy új irányba, célunk, hogy egy Kelet-Pest megyei fesztivállá tudja ma– Mekkora költséggel gazdálkodtak? gát kinőni a következő években. P
 .Gy.
2022. 6. szám

5

KISTARCSAI NAPOK

A magyar popzene egyik ikonja, Fenyő Miklós
A Kistarcsai Napok elindítója 25
évvel ezelőtt Kereszti Ferenc volt

Kirakodóvásár
A Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat kistarcsai
viseleteket állított ki
Vécsey László és Juhász István a
színpadon köszönték meg Nagy
Ferónak a koncertet

Szombaton szerepelt a Simándy József
Általános Iskola fúvószenekara

Pannónia Néptáncegyüttes - Barkóca csoport

XXV. KISTARCSAI
NAPOK (2022. május 13-15.)
A JUBILEUMI RENDEZVÉNYRE AZ ORSZÁG TÁVOLI
TELEPÜLÉSEIRŐL IS ÉRKEZTEK VENDÉGEK
Annyi sztárkoncert még nem volt Kistarcsán, mint a XXV. – jubileumi – Kistarcsai Napokon, így nagy bizonyossággal állítható, hogy az idei rendezvény páratlanul sikerült. A sok hazai, neves fellépő mellett először lépett a kistarcsai színpadra külföldi világsztár.

A

sok sztárra való tekintettel
érthető, hogy ezúttal – a nem
kistarcsai lakosok – belépő

ellenében léphettek be a rendezvényre.
Egy napra szóló karszalagot 500 Ftért kaphattak a 16 éven aluli gyermekek, a 16 éven felüli diákoknak és felnőtteknek
1000 Ft-ot kellett fizetni.
A szigorú beléptető és
ellenőrző rendszernek
köszönhetően karszalag nélkül nem lehetett

megmozdulni az Ifjúság téren. Ennek ellenére a nagyobb koncerteken
szinte többen voltak a más településről érkezők, mint a kistarcsaiak.
A hagyományoknak megfelelően
már pénteken, vagyis május 13-án
este a Kistarcsai Kulturális Egyesület által szervezett kiállítás megnyitásával elkezdődött a XXV. Kistarcsai Napok háromnapos programja.

Zumba Jucus fergeteges
hangulatot varázsolt a térre
Vidámpark

A játszóházat a Közösen Értük Alapítvány szervezte
6

A KIKE kiállítását Csampa Zsolt
a Humánpolitikai Bizottság
elnöke nyitotta meg
A Simándy József Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola aulájában az érdeklődőket Kereszti Ferenc, a KIKE elnöke köszöntötte,
majd Csampa Zsolt, a Humánpolitikai Bizottság elnöke nyitotta meg a
rendezvényt.
A KIKE az iskola tantermeiben
tizenöt tematikus kiállítást rendezett
be. Az érdeklődők idén is láthatták
Kiss Péter tanár úr képeit, fa- és tojásfaragásait, aki ezenkívül kiállította a Big Ben pontos mását (a londoni
Westminster-palota toronyórája – a
szerk.). Ismét itt volt Kiss János, aki
gyufaszálakból épít maketteket, és
első alkalommal állított ki a Kistarcsai VMSK Kft. Mézeskalács és nemez szakköre. Palotai Katalin által
készített foltvarrások szemet gyönyörködtetőek voltak. Szemán József most
mutatkozott be először fa- és fémalkotásaival. A Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat kistarcsai viseleteket
hozott a kiállításra. Az aula virágait Bedák Emília biztosította. Minden
egyes kiállító kapott egy emléklapot,
amit Hajdu Ferenc, a Kistarcsai Kulturális Egyesület alelnöke adott át.
A megnyitó műsorában Matus
Mihály pánsípon egy perui népdalt
adott elő, Szabó Arnold színművész
Reményik Sándor Csendes csodák
című versét, Országh Péter Áprily
Lajos Köszönet a napsugárnak című
versét mondta el. Kodály Zoltán Székelyfonó című daljátékából „A csitári
hegyek alatt” című dalt Dolhai Luca
énekelte el, zongorán kísérte Balló
Lászlóné Márta.

A XXV. Kistarcsai Napok rendezvényen most is több helyszínen várták
az érdeklődőket. A központi programokat az Ifjúság téren felállított nagyszínpadon rendezték meg. A kísérő
programok közül meg kell említeni
a Deres Lovasudvar házi lovasversenyét és íjász versenyét, a Közösen Értük Alapítvány, valamint az Alapszolgáltatási Központ közös játszóházát,
illetve a népi játszóparkot. A Magyar
Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete és a Kistarcsai Védőnői Szolgálat
egészségügyi szűréseket és önkéntes véradást szerveztek (63-an adtak
vért), amelyet a Simándy iskolában
bonyolítottak el. A Széchenyi utca
felől az iskola előtti téren vidámpark
és ugrálóvár várta a kicsiket és a kirakodóvásár is csábította – főleg – a
gyerekeket.

G.w.M. koncertje is teltházas volt

DJ Dominique

A kétnapos program Juhász István szöntötte a magyar új
polgármester ünnepélyes megnyitó- hullám egyik kiemeljával – szombaton délelőtt 10 órakor – kedő egyéniségét.
kezdődött. Az esemény házigazdája
A Zorall koncert
Dénes Tamás volt. A színpadon 10 után a szombati záró
órától 13 óráig egymást váltották a koncertre – a fény- és Egy világsztár duó – a La Bouche
helyi egyesületek és tánccsoportok. hangtechnika miatt –
Láthattuk Zumba Jucus népes csa- több idő kellett az átállásra. Ekkor lát- séget Kistarcsán, az összes csoporpatát, a Blero System HipHop Tánc- hatta a közönség a tűzzsonglőrshowt, tot bemutató műsorukat vastapssal
iskola növendékeit, a Jamland TSE majd este nyolc órakor az egyik leg- jutalmazták. Spigiboy (Spiegelhalter
táncosait és a Szenior Örömtánc ismertebb magyar heavy metal for- László) fél ötkor került a színpadra.
Klub bemutatóját, amely klub 2019- máció, a Kalapács Józseffel felálló A népszerű DJ, aki egyébként Vácráben alakult meg Kistarcsán, Kál- Kalapács Zenekar lépett a színpad- tót polgármestere, Kistarcsán is nagy
mán Éva vezetésével. A pandémia ra. A pokoli hangulatot csak fokoz- sikert aratott. Őt követte a rapper,
miatt ideiglenesen szüneteltek a ta Rudán Joe, az egykori Pokolgép G.w.M fellépése, aki egyre népszerűbb
foglalkozások, de ahogy a járvány- együttes tagja, aki szintén belecsa- Magyarországon és legalább akkora
tömeget generált, mint az este fellépő
helyzet engedte, újra összeálltak az pott a húrokba.
örömtáncosok.
Vasárnap is sok színes, érdekes Fenyő Miklós. Ettől kezdve egészen
A Szenior Klub showműsorát kö- program várta az érdeklődőket. Fél a lézershow végéig óriási volt a hanvetően, egy egészem más stílus ke- tizenegykor a Kiflihajó gyermekze- gulat az Ifjúság téren és rengetegen
rült a színpadra: a déli órákban lépett nekar koncertjével kezdődött a má- voltak kíváncsiak Kozsóra (Ámokfel Haagen Imre & Kollár Tamás szí- sodik nap, majd kettő óráig a he- futók), Csordás Tibire (Fiesta), a La
nész, énekes, zenész páros, akik na- lyi táncegyesületek foglalták el a Bouche duóra, és DJ Dominique-ra.
gyon színvonalas és igényes műsorral színpadot. Rengeteg kicsi és nagy A La Bouche duó volt az első világlepték meg a közönséget. A fellépést táncos mutatta be szülőknek, nagy- sztár fellépő, akik eljöttek Kistarcsára
Este fél kilenckor teljesen megtelt
követően a Simándy József Általános szülőknek, rokonoknak és ismerőIskola fúvószenekara mutatkozott be, söknek, hogy újra jó formában van- az Ifjúság tér, mindenki Fenyő Mikvezényelt Baraciusz Nikosz Dávid.
nak. A Villámtánc SE kicsi táncosai lós koncertjére várt. A koncert előtt
Aztán jött egy kis meglepetés, a új koreográfiával léptek fel, a Mar- Juhász István polgármester felhívhárom órakor színpadra lépő Deddy cipán SE látványos táncbemutató- ta a színpadra Kereszti Ferencet, a
Cool Music Band szóló gitárosa nem ján több korosztály versenytánco- KIKE elnökét, aki 25 évvel ezelőtt
volt más, mint a Kistarcsai Böllér- sai villantották meg tehetségüket, elindította a Kistarcsai Napok renfesztivál állandó zsűri elnöke, Herbst a Black Time Tánciskola fergete- dezvénysorozatát és nagyon sokáNorbert.
ges hangulatot varázsolt a színpad- ig szervezője is volt a programnak.
Délután négykor lépett a színpad- ra, az AQUILA Dance Sportegye- A közönség vastapssal köszönte meg
ra Nagy Feró Kossuth-díjas énekes. sület Rock and Roll táncosai most Kereszti Ferenc úttörő munkáját.
Ezután következett az örökifMost zenekar nélkül jött Kistarcsá- is nagy tapsot kaptak.
ra, de bemutatta az öt és fél éves unoA délutáni sztárparádéban fellépett jú énekes, a magyar könnyűzekáját, Patrikot, akivel egy duettet is a Dívák Plusz Produkció, és szintén ne egyik legkiemelkedőbb ikonja,
énekelt.
ebben a műsorrészben lépett szín- az elsöprő lendületű Fenyő MikKedves gesztus volt Vécsey Lász- padra a Pannónia Néptáncegyüttes. lós. Az általa írt számok az ország
ló országgyűlési képviselőtől, hogy a A pannóniások – színvonalas pro- legnagyobb slágerévé váltak. A köfellépés után egy kis ajándékkal kö- dukcióik miatt – vonzzák a közön- zönség hatalmas ovációval fogadta
a legendás énekest, a
kétórás koncert felejthetetlen élmény volt
azoknak, akik május
15-én eljutottak Kistarcsára.
A rendezvény támogatói voltak: Kistarcsai
VMSK Kft., Nova Bau
Hungary Kft., Kistarcsai KÖFE Kft., Kistarcsai Ingatlan Központ,
LAVET Kft., MIRABER
Bt., a JUKA Járműjavító Bt., RAVAK, Kisgömböc Étterem, Ferenczi Épületgépészeti
Kft., Európa a polgárokért, Köszönjük Magyarország.
P.Gy.
Kalapács Zenekar
2022. 6. szám
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HŐSÖK NAPJA
Nyitástól zárásig az ugrálóvár
volt a legnépszerűbb

Bíró Krisztina és a lelkes közönsége

A kézműves foglalkozás
főleg a lányokat érdekelte

GYEREKNAPOT

rendeztek Kistarcsán
Villámtánc SE minden
korosztálya bemutatkozott

U

Tavaly Kistarcsa polgármesterének kezdeményezésére első alkalommal, hagyományteremtő szándékkal szerveztek a településen
gyereknapot. A rendkívül sikeresen lebonyolított rendezvény után,
idén a Kistarcsai VMSK Kft. május 29-én szervezte meg a II. Kistarcsai Gyereknapot. Eredetileg az Ifjúság térre tervezett programokat az időjárás miatt a Városi Sportközpontban rendezték meg.

grálóvár, népi játékok, óriásbuborék-játszótér, kreatív kézműves foglalkozások várták a kicsiket és nagyokat.
Ezen kívül 10 órától színvonalas
színpadi műsorok is szórakoztatták na Varázsmuzsika című műsorában
a családokat. Először a Csillagmu- megtáncoltatta és megénekeltette a
sical Társulat előadása kápráztatta bátrabb gyerekeket. Befejezésül a
el a közönséget, majd Bíró Kriszti- Villámtánc SE – minden korosztá-

lyát felvonultatva – tartott egy táncbemutatót. A rossz idő ellenére, a
Facebookon közzétett felhívásnak
köszönhetően, nagyon sok család lá-

togatott el a városi gyereknapi rendezvényre, amely a gyerekek jókedvét látva, az idei évben ismét sikerrel
zárult.
P.Gy.

1925. május 1-jén Csáky Károly honvédelmi miniszter hősök emlékünnepe elnevezéssel nemzeti ünneppé nyilvánította május
utolsó vasárnapját. 1946-tól elmaradtak a hivatalos megemlékezések, mert a szovjet megszállás alatt túlságosan nemzetinek
és hazafiasnak tartották azt, ezért betiltották az emléknapot.

K

istarcsán, ezen nap alkalmából, 2008 óta
a Kistarcsai Kulturális Egyesület szervez
megemlékező ünnepségeket.
Idén a hősök napját május 29-én délután 5 órakor a Hősök terén álló emlékműnél tartották, melyet Siklódy Lőrinc – az akkor még nagy háborúnak
nevezett első világháborúban elhunyt kistarcsaiak
emlékére – készített 1937-ben. A művészi alkotás
hátoldalán szerepelnek a háborúban elesett kistarcsai katonák nevei. A homlokzati oldalra 1998-ban
egy márványtábla került, melynek felirata a második világháborúra is emlékezteti a látogatókat.
A megjelenteket Könyves Rita köszöntötte, majd
felkérte az ünnepi műsor első fellépőjét, Fleischer
Bencét, hogy trombitán adja elő Vincze Zsigmond
Hamburgi menyasszony című operettjében szereplő Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország
című dalt. Ezt követően Babarczi József, Falu Tamás Névtelen katona című versét szavalta el.
Az ünnepi beszéd megtartására dr. Gál Tibor
nyugalmazott katonatisztet kérték fel. Ezután Kelemen Kata elénekelte a Boldogasszony anyánk
című dalt, amely egykor Magyarország himnusza volt. A műsor Babits Mihály Áldás a magyarra című versével zárult, amit Kincses Antal mondott el.

2022. június 30.
Wellinger János: Izraeli tapasztalatok
Az izraeli Alija törvény lehetővé teszi az
odaköltözést annak, aki tudja igazolni
zsidó származását. Egy város, amit a kivándorolt magyarok alapítottak. A kellemes életkörülmények és a jogszabályi
nehézségek.
2022. július 7.

Ünnepi beszédet mondott dr. Gál Tibor
nyugalmazott katonatiszt
A megemlékező ünnepség végén közösen elénekelték a „Ha kimegyek a doberdói harctérre”
című I. világháborús katonadalt, majd virágokat
helyeztek el az emlékmű talapzatán és mécseseket gyújtottak a hősök emlékére.

A Kistarcsai Kulturális
Egyesület idén is köszöntötte A 18 ÉVESEKET
A KISTARCSAI KULTURÁLIS EGYESÜLET idén
is állított születéspadot. Ezúttal a 2004-ben született kistarcsai fiatalokat köszöntötték az Illyés
Bálint téren. A KIKE felhívására öt fiatal jelentkezett. Az ünnepelteket egy rövid műsorral lepték meg, majd Solymosi Sándor alpolgármester
köszöntötte az idén tizennyolc éves kistarcsai fiatalokat. A rendezvényre jelentkezők – Gelencsér
Petra Hanna, Kuli Dorottya Dalma, Rusznyák
Emese, Végh Dorottya és Veres Norbert – emléklapot és ajándékot kaptak. Az emléklapot Hajdu Ferenc, a
Kistarcsai Kulturális Egyesület alelnöke, az önkormányzat ajándékát
pedig Solymosi Sándor adta át. Idén
is ketten – Varga Dóra és Popovics
Levente – kaptak pálinkás butéliát,
mindkét fiatal tavaly ünnepelte tizennyolcadik születésnapját.
Kiegészítő programként megtartották a tavalyi irodalmi pályá8

2022. június 23.
Csereklye Andrea: Egyedi talpbetétek
A vizsgálat során a nyomástérkép kimutatja, hogy szükséges-e talpbetétet készíteni, vagy gyógytornára vonatkozó tanácsadás is elegendő. Gyakori a bokasüllyedés
a gyerekeknél, amit a korai járás vagy a
genetika okozhat.

zat eredményhirdetését is, mivel az őszi nemzeti
estet a járvány miatt nem tudták korábban megvalósítani. Gyerekkategóriában most nem volt
pályázó. Felnőtt kategóriában harmadik helyezést ért el Jámbor Zsófia. A második helyezést
Hollóy Kálmán verse nyerte el. Az első helyen
Mogyoródi György végzett. Mindhárom díjazott írása megjelent a Kistarcsai Kalendárium
2022 című kiadványban.
Az ünnepség zárásaként Csajáné Sándor
Éva és Takács Tímea,
a Kistarcsai Kulturális Egyesület kuratóriumának tagjai leleplezték a 2022-ben
tizennyolcadik születésnapjukat ünneplő
kistarcsai fiatalok tiszteletére állított születéspadot.

Adamkó Péter: Barlangok
Hogyan keletkeznek a barlangok? A barlangok feltárásának lehetőségei. A barlangkutatás módszerei és nehézségei.
Melyek a leggyakoribb típusok? Milyen
élményt nyújtanak a látogatóknak? Magyarország különböző területein található, ismert barlangok. A budai barlangok felfedezése. A világ nagy barlangjai.
2022. július 14.
Nagy László: Napóleon a császár
Napóleon legnagyobb csatája. Békekötés
a cárral. Az orosz hadjárat. A lipcsei csata.
A szövetségesek párizsi győzelmük után
lemondásra kényszerítik, és az Elba-szigetre vonul. Visszatérésekor a kontinensre sok katona csatlakozik hozzá. A waterlooi csata után Szent Ilona-szigetére kerül.
2022. július 21.
Beck Andrea – Szalai Bálint:
Tengerimalacok megmentése
A tengerimalac elnevezés nem kötődik
sem a tengerhez, sem a malachoz. A DélAmerikából származó rágcsáló a nyúlra
hasonlít legjobban. Sokan tartanak belőlük, de gyakran kikerülnek a gazdiktól.
A Tengerimalac-védő Egyesület begyűjti
és megsegíti a fedél nélkül maradt rágcsálókat, valamint igyekszik jó gazdit is
találni nekik.
A Deáktanya előadásait az Alapszolgáltatási Központ (Batthyány u. 2/A) termében tartjuk.
A klubestek ideje: csütörtökön este 7-től
10 óráig.
Az előadások csütörtökönként este 7 órakor kezdődnek, időtartamuk kb. 1 óra, de
a kérdések megválaszolásával és a hozzászólásokkal 9-ig is eltarthatnak.
A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai nyitottak, azokat térítésmentesen látogathatja bárki.
Ezen alkalmakon, és a KIKE más rendezvényein lehet belépni az egyesületbe.
Kistarcsai Kulturális Egyesület
2022. 6. szám
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ÍRÓ – OLVASÓ
TALÁLKOZÓ
Minden gyermek szereti az állatokat,
ezért nem szokatlan tanulóink körében
sem, hogy kis kedvenceikről kedves élményeket osztanak meg egymással. Mi,
pedagógusok pedig éppen ezért gyakran
választunk tanulóinknak olyan regényt
olvasmányként, amely szereplői állatok.
Így történt ez ebben a tanévben is. Az
alsó tagozaton négy osztálynak (1.e, 2.a,
2.b, 3.d) szerzett izgalmas órákat Kántor
Kata írónő Nózi című köteteinek megismerése, olvasása. A sorozat főhőse, Nózi
vidám kutyacsapatával, izgalmas kalandokon keresztül, különböző rejtélyekre talál megoldást, így segítve gazdája
munkáját. Mivel tanulóink érdeklődését
felkeltette a történet, május 27-én író-olvasó találkozót szerveztem a 2.b-seknek.
A program során személyesen is megismerkedhettek a gyerekek a regény főhősével, Nózi kutyussal és a szerzővel, Kántor Katával. Az alsósok csillogó szemmel
figyelték, tátott szájjal hallgatták, a 20
évig nyomozóként dolgozó írónő, Kántor
Kata kutyák kiképzéséről és a sikeres akcióikról szóló történeteit. A foglalkozás
végén a gyerekek személyesen megtapasztalhatták hogyan vesz ujjlenyomatot egy nyomozó.
Az író – olvasó találkozó szervesen
kapcsolódik az iskolánkban folyó felelős
állattartás foglalkozásokhoz.
Kovács Anita tanítónő

MEDVE MATEK

– ez meg mi a csuda?
A MEDVE SZABADTÉRI MATEKVERSENY nemcsak országosan, de világszinten is egyedülálló
rendezvénysorozat, amely szabadtéri közösségi
élményt ad a résztvevőknek a matematikán keresztül. A logikus gondolkodás népszerűsítése
és az iskolán kívüli közösségi élmények ötvöződnek ebben a versenyben, amelyen iskolánk tanulói
– hagyományainkhoz híven – most is részt vettek.
Az elmúlt években volt verseny a Gellérthegyen
és az Óbudai-szigeten is. Idén – május 08-án –Tari
Timea matektanárnő szervezésében hét felsős és
hat alsós csapattal nemcsak versenyezni, hanem
egyúttal kirándulni is indultunk a budapesti Városligetbe. A gyerekek – életkoruknak megfelelően –
különböző kategóriákban indultak. Nagy volt az izgalom a kisebbek között, mert az idén először nyílt
lehetőségük a 3-4. osztályosoknak is rész venni
a versenyen. A feladatokat – melyek mindegyike
a Városliget más-más pontján volt megtalálható –
papíralapon, illetve mobil applikáció segítségével oldhatták meg. Összesen három óra állt a rendelkezésükre. Nagy örömünkre a 4.a osztály három tanulója (Katona László, Papp Dominik, Tóth
Máté Barnabás) száztizenkét csapatból a kilencedik helyen végzett.
Remélem, jövőre még több lelkes diákot tudunk
elkísérni erre a rendezvényre!
Kópisné Siroki Nikolett, tanító
10
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ZAJLIK AZ ÉLET
az iskolai
könyvtárban
Nyílt titok, hogy az olvasás a tanulást hihetetlen módon támogatja, ezért az iskolai könyvtár fontos szerepet tölt be a
Simándy életében. Egy könyvtár - az olvasás élményének lelkesítő hatása által - a könyvekkel való „baráti” viszony, valamint a könyvtárhasználat szokásának kialakítása mellett
a közösségformálásnak is fontos helyszíne. Ezért könyvtárosként arra törekszem, hogy aktívan jelen legyünk a tanulók iskolai életében. Kiemelt figyelmet kapnak az alsó tagozatosok, hiszen mind az alapismeretek megszerzése, mind a
képességek fejlesztése szempontjából ez az alapozó időszak.

M

ilyen programokon vehettek részt a gyerekek?
Az 1-2. évfolyamosok
„könyvtárba csalogató” foglalkozásain a mesék világa kapott nagyobb
hangsúlyt. Februárban tavaszhívogató, macis órán vettek részt az alsós osztályok, ahol izgalmas macis
játékok, feladványok és mesék segítségével ismerkedtek meg a medvemondával. Készítettünk macis
könyvjelzőt, nézegettünk macis
mese- és ismeretterjesztő könyveket, játszottunk kincskereső játékot
a könyvtárban rejtőző plüssmackókkal. A víz világnapja alkalmából rövid mesét néztünk két kis vízcseppről, akik segítségével megismertük, Rejtvényfejtés a könyvtárban
milyen utat jár be a víz, majd a gyerekek csapatokban dolgozva, plakátok segítsé- náraiknak, osztálytársaiknak. Sokan kedvenc
gével, ügyesen összefoglalták a tanultakat. A versüket másolták le, de nagy örömünkre rengyerekek nagy örömmel alkották meg saját kis geteg saját költemény is született.
vízcseppjeiket nyaklánc vagy karkötő formájáHagyományteremtő céllal idén tavasszal megban, amit haza is vihettek magukkal.
hirdettük a „Tavaszi könyvkihívás a Simándyban”
A 3-4.-eseknek a magyar kultúra napja alkal- olvasásra ösztönző versenyünket. A gyerekek
mából műveltségi kvízzel készültünk. Sok ügyes minden elolvasott könyvről egy rajzot készítetmunka érkezett vissza, a legsikeresebbeket jutal- tek, amelyek később a könyvtár falait fogják dímaztuk. Tavasszal játékos könyvtárhasználati szíteni. A legtöbbet olvasó osztályról készülő
órákon vettek részt, ahol a manapság nagyon di- plakát pedig minden tanévben központi helyet
vatos szabadulószobás játékot ötvöztem a könyv- kap a könyvtárban.
és könyvtárhasználati tanórával. A gyerekek észKönyvtárosként a legnagyobb öröm, hogy a
revétlenül megtanulták, hogyan tájékozódjanak a gyerekek a meghirdetett programokon kívül is
könyvtárban, hogyan csoportosítsák a könyveket, előszeretettel jönnek a könyvtárba, hiszen lehet
hogyan használják a kézikönyvtárt. Számkódos olvasni, kölcsönözni, társasjátékozni, rajzolni,
lakattal zárt kincsesládákat kellett megkeresni- vagy akár beszélgetni is. Szívesen besegítenek
ük, mert ott találták a feladatokat. Csoportok- a könyvtár díszítésébe és a könyvtári eszközök
ban, nagy lelkesedéssel, teljes összhangban ját- elkészítésébe is. Talán közülük kerülnek ki a
szott mindenki.
jövő könyvtárosai is…
A költészet napja alkalmából megnyitott „versHajdú-Varga Andrea,
postán”, a gyerekek rengeteg levelet küldtek taaz iskolai könyvtár vezetője
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Jubileumi gálaest
A SIMÁNDYBAN

VÍVÓFESZTIVÁL
Csupacselló gordonkaegyüttes a jubileumi gálaesten
MINT BIZONYÁRA sokan tudják, a
Simándy József Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola a város
korábbi intézményeinek, a Szent István Általános Iskola és a Kölcsey Ferenc Általános Iskola jogutódjaként
jött létre. Ennek már 10 éve.
Ebből az alkalomból – hagyományteremtő céllal – gálaestet rendeztünk, amelyen az iskola tanulói léptek színpadra. Az ünnep
alkalmából megtelt a Csigaház, s
a közönség meghallgathatta a művészeti iskola tanulóiból álló fúvószenekart, illetve a Csupacselló nevű
gordonkaegyüttest éppúgy, mint az
általános iskola tanulóinak produkcióit. Alsós, felsős vers- és prózamondók, népdalcsokrot éneklő elsős kisdiák és nyolcadikos lánytrió
éppúgy szórakoztatta a közönséget,
mint az iskola ősszel alakult kórusai.
A műsorban Siposné Varga Edit intézményvezető bemutatta a jubileum
alkalmából összeállított évkönyvet is,
részleteket olvasott fel belőle, ezzel
felidézve a régi – „Simándy előtti”

– időket. A gálaestre természetesen
meghívást kaptak a korábbi vezetők, és a kistarcsai önkormányzat
képviselői is. A meghívottak közül
a rendezvényt többen megtisztelték
jelenlétükkel, akiknek az intézményvezető asszony átnyújtotta az elkészült évkönyvet. Örömmel köszöntöttük a vendégek között Dr. Patkós
József, Brédáné Benner Ilona, Liska
Gyuláné nyugdíjas intézményvezetőket, Mudrisné Kubacsek Zsuzsanna nyugdíjas igazgatóhelyettest, valamint az önkormányzatból Csampa
Zsoltot, a Humánpolitikai Bizottság
elnökét, valamint Bergán János és
Uvacsek Csaba képviselőket. A jó
hangulatú estét – az iskola nevére
is utalva – Erkel Ferenc operájának
híres részlete, a Hazám, hazám című
ária csellóátirata zárta.
Simándy József nevét a világon
egyedüliként viselő iskolaként – a
művészre is emlékezve – a tőle rendszeresen felcsendülő ária dallamaival
fülünkben indulunk neki a következő 10 évnek.
Nyikos Edit tanár

A Magyar Diáksportszövetség és a
Vasas Sportegyesület közös kezdeményezésére született meg az a pedagógus-továbbképzési program,
amelynek keretében képzettséget
szerezhetnek azok a testnevelést tanító kollégák, akik motiváltak abban, hogy megismertessék a gyerekekkel a vívás alapjait. A budapesti
Kovács Pál Vívócsarnokban zajló kurzuson részt vett két pedagógus is az iskolából: Péceli Dóra és
Pluhárné Bence Andrea. A továbbképzés során a vívás sportággal, a
vívásoktatás alapjaival ismerkedtek
meg a résztvevők.
A szövetség a program keretén
belül vállalta, hogy iskolánkban vívófesztivált rendez. Ezen a különleges eseményen a harmadik évfolyamból közel 100 gyermek vehetett
Hirdetés

APRÓHIRDETÉS
SZOLGÁLTATÁS – Hűtőgépszerelés garanciával, GÉPJÁRMŰ – Használt Suzuki Ignist vagy Suzuki
klímatelepítés és tisztítás profi eszközökkel.
Sx4-et vásárolnék tulajdonostól.
Tel: 06-70-316-6288
Este: 06-20-3491470
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül.
Csatorna kamerázás. Vízszerelés.
06-20-491-5089

KÖRNYEZETVÉDELMI
munka az iskolában

Petrik Levente 2.e osztályos
tanuló a győztes rajzával

Felelős állattartás napján
fákat fogadtak örökbe

részt. A gyerekek – fiúk és lányok
egyaránt – lelkesen, nagy izgalommal várták a programot. A kétszer
45 perces foglalkozás során - egy rövid, közös bemelegítést követően – a
tanulók elsajátították a vívó alapállást, valamint megtanulták és gyakorolták a kitörést. Vívtak műanyag
karddal, sisakban, kipróbálták a szúrópárnázást, és a reflexeiket is tesztelhették egy kesztyűs játékkal.
Öröm volt látni, mekkora élményt jelentett számukra ez a két óra.
Reméljük, hogy sok gyermek
kedvet kapott ennek az olimpiai
sportágnak a kipróbálásához, hiszen a közelben több helyen – Budapesten a XIV., a XVI. és a XVII. kerületben, illetve Gödöllőn is – tartanak
vívóedzéseket. 
Pluhárné Bence Andrea tanítónő

AZ ISKOLA ÖKO MUNKACSOPORTJA arra törekszik, hogy az
iskola életében folyamatosan jelen
legyenek azok a programok, amelyekkel tanítványaink természetvédelem iránti elkötelezettségének kialakítását segítjük.
Május 6-án a felelős állattartás napja alkalmából rajzversenyt
hirdettünk az alsó tagozatosoknak.
A gyerekeket megmozgatta a felhívás, sok szép rajz készült. A verseny győztese a 2.e osztályból Petrik Levente lett.
Május 10. a madarak és fák napja, amelynek hagyománya már

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

több mint 100 éves, Herman Ottó,
a kiváló polihisztor és természetbúvár kezdeményezte 1906-ban. Napjainkban már az egész világon évente programokat szerveznek ezen a
napon. Iskolánkban újszerű kezdeményezésként – a madarak, fák védelmére – az osztályok örökbe fogadhattak egy-egy fát, bokrot, melynek
nevet is adtak. Az esemény kapcsán
a gyermekek beszélgettek az örökbefogadás felelősségéről és a természet védelméről.
A hónap végén, május 27-én íróolvasó találkozón vett részt 4, alsó
tagozatos osztály.
Mi, akik az ÖKO csoportban dolgozunk, örömmel tapasztaljuk, hogy
tanulóink a meghirdetett programokba nagy létszámban és örömmel kapcsolódnak be.
Sándor Erika,
az ÖKO munkacsoport vezetője
2022. 6. szám
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HÍREK

HITÉLET

KULLANCSCSÍPÉS
elleni védekezés
KÖTELEZŐ
A PARLAGFŰ
ELLENI VÉDEKEZÉS
A VÉDEKEZÉS TÖRVÉNYBEN FOGLALT
HATÁRIDEJE: 2022. JÚNIUS 30.
A parlagfű irtása, a földterületek fertőzöttségének eredményes visszaszorítása
törvényileg előírt feladat. „A földhasználó
köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és
ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.” Az egészséghez való alapjog és az
egészséges környezet biztosítása érdekében közös célunk, hogy a parlagfű elszaporodását és virágzását megakadályozzuk. Ezen gyomnövény pollenje az
arra érzékeny egyéneknél súlyos allergiás megbetegedést válthat ki, a mezőgazdaságban is jelentős károkat okoz, ezért
a növény irtása, a földterületek fertőzöttségének eredményes visszaszorítása, törvényileg előírt feladat.
Amennyiben ennek a földhasználó nem
tesz eleget – a mulasztó költségén – parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni, amelyre külterületen Pest megye és Budapest területén a Pest Megyei
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi
Osztálya, belterületen a jegyző jogosult. A
parlagfű elleni védekezést elmulasztókat
növényvédelmi bírság megfizetésére kötelezhetik. A bírságot minden esetben ki kell
szabni, a hatóságnak e tekintetben nincs
mérlegelési lehetősége. A növényvédelmi
bírság mértéke a védekezési kötelezettség elmulasztása esetén – a parlagfűvel
fertőzött terület nagyságától függően - 15
000 Ft-tól 5 millió Ft-ig terjedhet.
2013 óta működik a Parlagfű Bejelentő Rendszer, ami a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) oldaláról,
a www.pbr.nebih.gov.hu címen közvetlenül elérhető. A Parlagfű Bejelentő Rendszert bárki használhatja, mind a helyi lakosság, mind a társadalmi szervezetek és
a vállalkozások is. A bejelentés megkezdéséhez előzetesen regisztrálni kell a bejelentő felületen. A regisztrációt követően
otthoni interneteléréssel, mobiltelefonon
keresztül, vagy a helyszínen is lehetséges
a bejelentéstétel.
Kérjük a tisztelt lakosság együttműködését a parlagfű-fertőzöttség visszaszorítása és a zöldfelületek tisztán tartása érdekében! Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
12

Csúcson van a kullancsszezon, mivel nyáron, arányosan a kültéri programok gyakoriságával, növekszik a kullancs balesetetek száma, ugyanis ebben az időszakban
a legaktívabbak a vérszívók. Így kirándulás vagy kerti munka után érdemes mindig átvizsgálni magunkat.

H

azánkban a leggyakoribb,
kullancs okozta megbetegedés a Lyme-kór és a gen�nyes agyvelőgyulladás.

A LYME-KÓR
TÜNETEI:
fáradékonyság, ízületi fájdalom, fejfájás, láz, bőrpír, szívizomgyulladás,
agyhártyagyulladás, ovális alakú bőrpír a csípés
körül, arcidegbénulás, lilás elszíneződés, szemmozgató idegek bénulása, térdízületi folyadékgyülem,
Lyme-folt.
A GENNYES AGYHÁRTYAGYULLADÁS TÜNETEI:
magas láz, csillapíthatatlan hányás, fejfájás, elesettség, a bőrön apró bevérzések, a tarkótájék
merevsége.
A kullancscsípések egy része ártalmatlan az egészségünkre, csupán kellemetlenséggel jár, azonban minden esetben körültekintően kell eljárni, ugyanis nem
tudhatjuk, hogy a beékelődött kullancs fertőzött-e,
vagy sem. Amennyiben a kullancsot eltávolítjuk, célszerű a tetemet megőrizni arra az esetre, amennyiben
a csípést követően jelentkeznének a fertőzés tünetei,

így az eltávolított kullancsot – szükség esetén – be tudjuk mutatni az ellátó orvosnak és
meggyőzödhetünk arról, hogy valóban fertőzött példánnyal állunk-e
szemben.
Hogyan szedjük ki a kullancsot?
Lehetőleg csipesszel, a bőrhöz legközelebbi ponton megfogva húzzuk ki a kullancsot, úgy, hogy
a bőrünkön kis sátor keletkezzen. Fontos, hogy
semmilyen esetben ne akarjuk kitépni! A bőrben lévő kullancsot nem szabad semmivel bekenni, nyomogatni, tekergetni, mert a fertőző nyálát
olyankor öklendezi a bőr alá.
Rendkívül fontos a megelőzés: amennyiben
a szabadban jár, javasolt a zárt cipő viselete, valamint drogériákban vásárolt kullancs elleni sprayk,
krémek használata, majd a program befejezését követően a teljes test átkutatása, legfőképpen a hajlatok vizsgálata.
A fentebb felsorolt tünetek megjelenése esetén háziorvos felkeresése javasolt! Súlyos tünetek esetén azonnali mentőhívás, vagy sürgősségi osztályos ellátás válik szükségessé!

HÁZHOZ MENŐ
LOMTALANÍTÁS
A DTkH Nonprofit Kft. a lomtalanítást évente,
ingatlanonként egy alkalommal, 2 m3 men�nyiségben térítésmentesen, házhoz menő
rendszerben végzi, amit a lakosság 2022-től
egész évben igénybe vehet.
Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban
nyilvántartott és szerződött, aktív (a szolgáltatást nem szüneteltető), közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználók nyújthatnak be.
Jelentkezni telefonos ügyfélfogadási időben a 06-28-561-200 telefonszámon lehetséges, a 4-es menüpont kiválasztásával.
A lomtalanítás NEM konténerben történik.
A kihelyezett lom
elszállítása az előre
egyeztetett napon
történik, amely a
megadott napon

Dicsőítés, ima és evangélium
a NEMZET STADIONJÁBAN
„Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test
és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának
urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok
a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok.” Efézus 6, 10-13
REFORMÁTUS EGYHÁZ

K

ülönleges meghívót kap- csőítése, imádata, az evangélium
tunk az „Ez az a nap!” ren- hirdetése, közös imádság a hívők
dezvényre, a Puskás Aré- egységéért, a békéért…
nába, nemzetünk stadionjába 2022.
A 14 órától 22 óráig tartó esemény
július 23-ára, a 40 000 keresztyén zenei programjának keretében több
részvételével tartandó dicsőítő kön�- ismert hazai és külföldi dicsőítő csanyűzenei koncertre. Ezt olvashatjuk pat fog bennünket vezetni Isten imáa meghívóban:
datában. Kapunyitás 12 órakor lesz.
„Mivel a rendezvényeink feleke- A prózai részekben egyházi vezetők,
zetközi alkalmak, így az a vágyunk, lelkészek hirdetik Isten igéjét, valahogy mindenki a magáénak érezze, mint bizonyságtételek is elhangzahisz közös a cél: Jézus Krisztus di- nak majd.”

A külföldi előadók mellett a hazai keresztény könnyűzene színejava is tiszteletét teszi a stadionban.
Együtt énekelhetünk majd Pintér
Béla, Csiszér László és Prazsák
László, Mező Misi, Gável András
és Gellért, a Dics-Suli Band, a PZM
(Pünkösdi Zenei Misszió), a Keresztkérdés, Hanna és a Golgota
Dicsőítés, Hellinger András és Heléna, Új Forrás, Hidden Kingdom,
Hermons hazai előadókkal, együt-

tesekkel. A határon túli magyarság
képviseletében velünk lesz a felvidéki Crux, valamint Dobner Illés
az Egyesült Királyságból. Hallhatunk majd olyan széles körben ismert énekeseket is, mint Caramel
és Oláh Gergő, akik világi karrierjük mellett hitükről is rendszeresen vallást tesznek. A hazai fellépőkön kívül a környező országok
nemzeteit is képviselni fogja egyegy előadó.
A július 23-i rendezvényre – melyre ingyenesen igénybe vehető buszok
és különvonatok indulnak az egész
Kárpát-medencéből – minden korábban megvásárolt jegy ugyanazokkal
a feltételekkel érvényes idén is. További információ a www.ezazanap.
hu honlapon.
Református gyülekezetünk közösen fogja igényelni a jegyeket, hogy
együtt utazhassunk a koncertre és
a programon egymás közelében ülhessünk.
Reméljük, hogy a 33 évvel ezelőtt
– az akkori Népstadionban – megtartott Billy Graham evangélizációhoz
hasonlóan áldott lesz ez a rendezvény
is. Mindenkit bátorítok a részvételre, felekezettől függetlenül.
Riskó János református lelkész

10 ÉVES SZÜLETÉSNAPJÁT

ünnepelte az egyházközségi zenekar
A KISTARCSAI KATOLIKUS TEMPLOM gitáros zenekara 10 évvel ezelőtt
jött létre. Ezen alkalomból május 29-én
vasárnap délelőtt a plébánia udvarán egy hálaadó szabadtéri szentmisét tartott az egyházközség, melyet gyereknapi programok követtek.
A szentmise után közös énekléssel,
játékokkal készültünk. Ezt követően
egy bűvész tartott látványos előadást,

amely minden korosztály számára izgalmas élményt jelentett. Az esemény
közös ebéddel és a jubileumi torta elfogyasztásával zárult. Az aznapi perselyadományt a plébánia udvarán lévő
játszótér felújítására ajánlották fel. Jó
volt újra együtt lenni, megtapasztalni
a közösség erejét és együtt ünnepelni, hogy Krisztusban egy nagy családként összetartozunk.
G.K.

reggel 6 óráig az ingatlan utcafronti részére helyezhető ki! Kérjük, hogy a nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével, a kisebb
méretű anyagokat, a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében bezsákolva, kötegelve helyezzék
ki. A lomhulladékot minden esetben úgy
kell elhelyezni, hogy az a jármű- és a gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne okozzon balesetet vagy ne teremtsen
veszélyes károkozást.
A házhoz menő lomtalanítást kizárólag
szerződéssel rendelkező lakossági ügyfeleink vehetik igénybe, amennyiben
nincs díjhátralékuk!
DTkH Nonprofit Kft.
2022. 6. szám
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ELSŐÁLDOZÓK
KISTARCSÁN

Idén, május 28-án szombaton, harminchat gyermek számára tartották meg
az első szentáldozást a Rózsafüzér Királynője-templomban. Az elsőáldozók három gyónást teljesítve, bűneiktől
megtisztulva érkeztek az ünnepi szentmisére, ahol hálát adtak az elmúlt tanév kegyelmeiért. A szentmise végén először vette magához az oltáriszentséget
a harminchat ünnepelt. Pető Gábor plébános úr, homíliájában reményét fejezte ki, hogy az elsőáldozók nem először
és nem utoljára, hanem most már minden vasárnap magukhoz veszik az oltáriszentségben jelen lévő Krisztust.

Kisállatrendelő
dr. gyuricza Ákos

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

rendelési idő: H-P: 17-től 21 óráig

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

2143 Kistarcsa, Malom utca 2.

VízVezetékszerelés • duguláselhárítás

kistarcsán

Ingyenes kiszállás, munkavégzés esetén. Nyugdíjas kedvezméNy!
mosdók, mosogatók, WC-k,
WC-tartályok javítása, cseréje,
mosógépek bekötése, kádak cseréje,
rövid határidővel, garanciával

Kistarcsa péKség

fürdőszobák

felújítása, átalakítása
sebők richárd egyéni vállalkozó

Kisebb munKáKat is vállaloK!

06-30-353-99-03

•
•
•
•
•
•
•
•
•

H elyben sütött péKsüteményeK
Kenyerek100 %természetesalapanyagokból
Szendvicsek
Melegreggelik
Cserpestejtermékek
Kávé,tea
Sütemények
…és még annál is több!
Várjuk egy finom reggelire,
Méhes-mézesszörpök
ebédre, kávéra helyben fogyasztással
Hot-dog,hamburger
vagy akár elvitelre is!

Kistarcsa, Szabadság út 32.

NYITVATARTÁS:
Hétfő-péntek: 630-1830 • Szombat: 700-1400

Megújult honlapunkon
tekintse meg friss akcióinkat!

facebook.com/tuzepkistarcsa
www.epitesianyag.hu

Ne szalassza el szerencséjét!
NyerjeN vissza akár 6%-ot!
Cement, oltott mész, beton termékek.
tüzelőaNyag a legKedvezőBB áRoN!

TőzegbrikeTT és keményfa brikeTT akCiÓ!
kulé kavics, fehér murva, termőföld

Nádszövet • Kisméretű tégla
Betonacél vágás, hajlítás.
Csempe, padló, Csaptelep
Ragasztók, habarcsok, beton.

KLÍMA KARBANTARTÁS,
SZERELÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS
Fűtéskorszerűsítés; hőszivattyús fűtési
rendszer kiépítése akár otthon
felújítási támogatással.
2021-től a legalább egy gyereket
nevelő családok részére az állam állja
a költségek felét 3 millió forintig!

Elkötelezett szerelőcsapat,
megbízható márkák,
széles választék.

Építőipari tervezÉs,
felelős műszaki
vezetÉs.

Mindig kedvező árak!

2143 Kistarcsa, Kossuth lajos u. 27.

Tel.: 06-28/473-398 • mail: info@epitesianyag.hu
Nyitva: H-p: 730-1600, szo.: 730-1130
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Daikin, Mitsubishi, Panasonic,
Gree, Midea, LG, Syen, MDV

BEMUTATÓTERMÜNK
ÚJ CÍME:

2143 KISTARCSA
SZABADSÁG ÚT 30.
TELEFON:

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

MEST
• cserepes lemez fedés
• széldeszkázás
• bádogos munkák
• beázások javítása
• tetőszerkezet, ereszcsatorna javítása, cseréje

A TE Tő

ig

Alpin technikávAl Ács Kapocs Építő Kft.

kedvező árAk!
14
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HÁZIAS ÍZEK BOLTJA

varga autójavító

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

• VIZSGÁZTATÁS
• JAVÍTÁS
• KLÍMATÖLTÉS

Varga István magyar rally
bajnok, autószerelő mester

3D computeres

• DIAGNOSZTIKA

(motor, ABS, stb.)

• HIVATALOS BOSCH
SZAKMŰHELY

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

futómű beállító
technológia

AlApfoKú ISKolAI vÉgzettSÉggel
rendelKezőK rÉSzÉre:
• Burkoló
• Női szabó

itt a GrillszezoN!
Grillkolbász négyféle
ízben kapható!
MaGyaros, sajtos,
bajor, csípős!

AKCIÓ! – Mindegyik grillkolbász csak 1990 Ft/kg

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

• Szociális ápoló
és gondozó

ÉrettSÉgIzetteK rÉSzÉre:
• Pénzügyi-számviteli ügyintéző
• Vállalkozási - ügyviteli ügyintéző (egyetlen ügyviteli szakma)
• Szoftverfejlesztő és -tesztelő
(Alkalmazások és mobil alkalmazások fejlesztése, tesztelése)
• Logisztikai technikus
(Logisztika és szállítmányozás)
• Grafikus
(út a nyomdai előkészítéshez)

• Kisgyermekgondozó, -nevelő
(Bölcsődés korosztály
gondozása, nevelése)
• Szociális és gyermekvédelmi
szakasszisztens
(A személyes gondoskodás
felnőtteknek és gyermekeknek)
• Általános ápoló
• Pedagógiai munkatárs
(Pedagógiai asszisztens)
• Demencia gondozó

BeiratkOzáS iDŐPOntJa: szerda, péntek 17:00-19:00 óra között
beiratkozás helyszíne:
Simándy József Általános Iskola épületében,
Cím: 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3., II. emelet • Tel.: 06-70-504-2779,
Honlap: www.mdiskola.hu • e-mail: kistarcsa.mdiskola@gmail.com

Fogorvosi rendelők
és fogtechnikai laboratórium

Minőségi fogászati szolgáltatások

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

OTTHON FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSSAL IS!
Minőségi klíMák
raktárról azonnal
Klíma szerelés rövid határidővel

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

hűtés-Fűtés

VÁRJUK KEDVES PACIENSEINKET FOGORVOSI RENDELŐNKBEN!

Extra minőségű fogpótlások kedvező áron (cirkon hidak)
Konzerváló fogászat és felnőtt fogszabályozás
Fogászati lézeres megoldások: gyökérkezelés, fogfehérítés, afta, herpesz
AKCIÓS ÁRON CIRKON HIDAK ÉS IMPLANTÁCIÓK!

KISTARCSAI PRIVÁT RENDELÉSÜNK:
Dr. Répay Klára – hétfő és szerda: 16-20 óráig
DR. FARCZÁDI TÍMEA – kedd 8.30-12, szerda: 8.30-12,
csütörtök és péntek: 14-20 óráig
Bejelentkezés: 06-28-472-400 (munkaidőben)
06-30-251-61-60 és 06-30-823-34-64 (non-stop)

rhdental@rhdental.hu • www.rhdental.hu • www.szajapolas.com
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Nyitva

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

KLÍMA AKCIÓ

R.H.Dental
RH dental

Nap 19 Kft.

a CszC Mihály Dénes szakképző
iskolában kistarCsán!

Képzéseinket esti tagozaton hibrid
(online – kontakt tanórák) tanrendben is szervezzük.
Képzéseink 2 tanévesek, diákigazolvány igényelhető.

K I S TA R C S A

E-mail: vargaautojavito@gmail.com

Szakmát Szerezhet ingyeneSen

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!

KISTARCSA, SZABADSÁG ÚT 2.
(A SHOP-STOP mellett.)
Kövess minket facebookon: Fenyves Szolárium

hívjon most!
Az aktuális legjobb ajánlatot adjuk,
több típusra és árkategóriában.

Ingyenes felmérés
Telefon: 06

30 620 7119 • 06 30 333 7598

E-mail: info@x-klima.hu • Web: x-klima.hu
2022. 6. szám
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FONTOS INFORMÁCIÓK
A természet ízei rétesbe zárva!
Rétesek, piték, sós és édes
aprósütemények

GÉPKÖLCSÖNZŐ
ÉPÍTŐIPARI ÉS KERTI GÉPEK BÉRBEADÁSA

… ahogy a nagyi is készítette!

Budapest

Kistarcsa

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

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

A nyitvatartásról és a házhoz szállításról érdeklődjön telefonszámunkon!

www.koronaretes.hu

Kerepes

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
nagytarcsa

Dr. horváth Bánk
Dr. Berényi evelin
Dr. Fülöp Dorottya
Dr. Plaszkony adrienn
Dr. Ujvárossy Petra
Dr. henter áron
Dr. Paul róbert

Tarcsa-Vet

Állatorvosi rendelő • Állatpatika

2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 71.

HA-KOS Kft. 2144 KEREPES, SZABADSÁG ÚT 77.
Nyitvatartási idő: H-P: 7-17; Sz: 8-12

(Petőfi utcáról nyílik)
Hétköznap: 1300-1900

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

Tel.: +36 (30) 9-482-163

Kívánságra házhoz megyünK!
www.kerepesvet.hu • Facebook: KerepesVet • e-mail: info@kerepesvet.hu

RuhaSzaki

JUKA JárműJAvító Bt.

varrónő

Hogy mindig úton legyen

MINDEN AMI VARRÁS

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
18

FŐ SZEZONÁLIS GÉPEINK:
• ágdarálók (különböző méretben)
• vésőgépek
• guruló állványok
• födémfúrók
• földmunkagépek
• beton és falcsiszolók

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
Megjelenik 5200 példányban.
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A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat a
tartalom lényegi megváltoztatása nélkül, szerkesztett formában
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• szűkítés, bővítés
• alja felhajtás
• cipzárcsere
• lakástextíliák varrása
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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.

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
Juhász István polgármester
Tel.: +36 (28) 507-132, A polgármester ügyfélfogadási https://kozvilhiba.hu/hibabejelentes
ideje: a Polgármesteri Hivatalban minden hónap
KÖZBIZTONSÁG
első és harmadik hétfőjén 16.00-18.00 között
Rendőrség
az előzetes időpont egyeztetést követően.
Kistarcsa Rendőrőrs 2143 Kistarcsa,
Előzetes időpont egyeztetés:
Deák Ferenc utca 3/A. Tel.: +36 (28) 470-801, fax:
polgarmester@kistarcsa.hu, hivatal@kistarcsa.hu,
06 (28) 470-801. Telefontanú: +36 (80) 555-111
+36 (28) 507-132, +36 (28) 470-711/211-es
SMS vonal hallássérülteknek: +36 (20) 9000-107
melléken keresztül.
dr. Gotthard Gábor jegyző
Tel.: +36 (28) 507-132, A jegyző ügyfélfogadási ideje: a Polgármesteri Hivatalban minden hónap harmadik hét hétfőjén 16.00-18.00 között előzetes időpont
egyeztetést követően. Előzetes időpont egyeztetés:
hivatal@kistarcsa.hu, +36 (28) 507-132,
+36 (28) 470-711/211-es melléken keresztül.

INTÉZMÉNYEK,
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

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)
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HOMLOKZATI

TANYASI
húSbolT

HŐSZIGETELÉS

Kohajda Péter őstermelő
KISTARcSA, Nagytarcsai u. 3.

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

AKCIÓS

KOMPLETT
HŐSZIGETELŐ
RENDSZEREK!

NYÁRI NYITVATARTÁS!
Július 1.
Július 8.
Július 15.
Július 22.
Július 29.

NYITVA 7-19 óráig
ZÁRVA
ZÁRVA
NYITVA 7-19 óráig
NYITVA 7-19 óráig

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

KISTARCSA, Nagytarcsai út 6.

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

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

Kistarcsa,

Móra Ferenc utca 81.

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

n minket!
Kérdése van? Hívjo
61-1050
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Keressen minKet
a FacebooKon is!
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• Habarcsok, vakolato
• Cserepek
• Kéményrendszerek
• Térburkolatok
• Szigetelőanyagok
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