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FOLYTATÓDNAK AZ ÚTFEJLESZTÉSEK A VÁROSBAN
Elkészült az aszfaltburkolat a
Scheda Ferenc utcában és hamarosan további utcák is új
burkolatot kapnak. Az építési munkálatokat az „Önkormányzati útfejlesztések” projekt keretében finanszírozza
az önkormányzat. Az útfejlesztési program összköltsége bruttó 233 126 903 Ft,
amelyből Kistarcsa Város Önkormányzatának önköltsége
bruttó 19 692 769 Ft.
A Scheda Ferenc utcában az eddigi rossz minőségű, szórt kavicsburkolat helyett 225 méter hosszon, 4,2
méter szélességben aszfaltburkolatot terítettek le, az út
mellett kiépítették a csapa-

dékvíz-elvezetést. A most elkészült szakasz a Móra Ferenc
utca és a Homokdűlő meglévő
aszfaltburkolataihoz kapcsolódik.
A projekt keretében jelenleg a Fenyvesligetben, a Rozmaring utcában 364 méter
hosszon, 4,5 méter szélességben, megfelelő csapadékvízelvezetéssel végeztek az aszfaltburkolat leterítésével. A
kapcsolódó Kántor utca teljes szakaszán is végeztek az
aszfaltozással. A Simándyligetben a Lőcsei utca újult
meg 408 méter hosszon a Megyeri Margit utca és a Lőcsei
utca már meglévő aszfaltburkolatához kapcsolódva.

HÍREK

ÖNKORMÁNYZAT

Szent István-napi
ÜNNEPSÉG
KISTARCSA augusztus 20-án délelőtt
10 órától a Csigaházban emlékezett államalapító királyunkra.
Az ünnepségen jelen volt Csampa
Zsolt a Humánpolitikai Bizottság elnöke, Uvacsek Csaba a 2. számú szavazókör képviselője, Dőringer Károly
képviselő, az intézmények vezetői és
Daragus Attila polgármester vezetésével testvértelepülésünk, Torja küldöttsége. Az eseményen Torja delegációján kívül a helyi Attila Nyilai
Egyesület jóvoltából egy Torjáról érkező gyermekcsoport is részt vett, akik
augusztusban egy héten át táboroztak Lauer Tamás diakónus szeletelte
Kistarcsán. A délelőtt 10-kor kezdő- fel az új kenyeret
dött Szent István-napi ünnepségen a
Himnusz eléneklése után Turi Irén a után a Torjáról érkezett, székely népVMSK Kft. munkatársa röviden meg- viseletbe öltözött gyermekek egy széemlékezett Szent István királyunk kely dalcsokrot énekeltek el. A szívhez
történelmi érdemeiről, majd felkérte szóló előadást a közönség is megkön�Eszlényi Ákos evangélikus lelkészt, nyezte. Ezt követően Lauer Tamás
Nyári Attilát, a Golgota Gyülekezet diakónus megáldotta az új kenyeret.
lelkipásztorát és Lauer Tamás kato- A program végén megszegték és szétlikus diakónust ökumenikus igehir- osztották a friss, ropogós felszentelt
detésre. Az ökumenikus istentisztelet kenyeret.

Magas állami
kitüntetést kapott
LADJÁNSZKI LÁSZLÓ 95. születésnapján
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köszöntötték
FARKAS JÓZSEFNÉT

JUHÁSZ ISTVÁN polgármester a miniszterelnök születésnapi köszöntőjével és egy csokor virággal lepte meg
a 95. születésnapját – családja körében – ünneplő Ilonka nénit.
Farkas Józsefné Ohád Ilona 1927.
09. 01-jén született Kistarcsán, szülei házában. Ilonka néni már egészen
14 éves korától dolgozott, kezdetben
Kistarcsán az óvodában, majd a háborús években az építőiparban vállalt
munkát. Négy éven keresztül kőműves segédmunkásként, nehéz fizikai
munkát végzett, hogy részt vehessen
Budapest újjáépítésében.
Boldog házasságban élt férjével és
öt gyermekével, akiket ugyan nehéz
időkben, de nagy szeretetben neveltek.
Farkas Józsefné 1949-től – házasságkötése után – a kistarcsai Hazai
Fésűsfonó és Szövőgyárban dolgozott, egészen az 1980-as évek elejéig, amikor hivatalosan ugyan nyugdíjas lett, de ezt követően még közel
húsz éven át a kistarcsai könyvtárban dolgozott tovább. A könyvtárban való elhelyezkedés nem meglepő, hiszen Ilonka néni kislány kora óta
imádott olvasni, mindig is rajongott a
könyvekért. Teljesen természetes volt,
hogy ha ideje megengedte, akár min-

Fotó: Fehér Helga

Ladjánszki László
az énekkarok tagjaként
turnézott Európa számos országában, valamint az Amerikai
Egyesült Államokban
és Japánban is szerepelt. A legmélyebb férfihang, a basszus az ő
sajátossága, 2004-ben
elnyerte a Nemzeti
Énekkar „Év énekese"
címét. Számos oratóriumban szólóénekesként vett részt. Gyakran énekelte operák és
operettek szerepeit.
TÖBB ÉVTIZEDES figyelemre méltó
A Nemzeti Énekkarban 1997-től
tevékenysége eredményeként 2022. kezdődően több mint húsz éven át
augusztus 20-án, a Nemzeti Énekkar töltött be karügyelői pozíciót, amiszólóénekeseként, a Magyar Arany hez a munkatársai töretlen bizalmáÉrdemkereszt kitüntetést vehette át ra is szükség volt.
a Kistarcsán élő Ladjánszki Lász
A Kistarcsai Kulturális Egyesüló. A díjat a köztársasági elnök ado- let – megalakulása óta – rendszemányozza.
resen felkéri Ladjánszki Lászlót az
Az 1951-ben alapított Magyar Ál- egyesület által szervezett – komolylami Népi Együttest három kar al- zenét is tartalmazó – műsorokban
kotta: tánckar, énekkar és zenekar. való fellépésre, melyek teljesítéseEnnek az énekkarnak az 1955-ben ként sokszor szerepelt már a katoszületett Ladjánszki László 1981. likus és a református templomban,
október 1. óta professzionális éne- a Simándy iskolában, a Csigaházkese volt.
ban és a Simándy-szobornál meg1985-ben alakult meg az Állami tartott programokon is.
Énekkar, melynek mai neve NemGratulálunk és tisztelettel tekinzeti Énekkar. Ezen kórus magját a tünk erre az elismerésre, mindemelkorábbi Magyar Állami Népi Együt- lett számítunk a további együttműtes énekkara alkotta.
ködésre.
Kereszti Ferenc

den nap olvasnivalót – szépirodalmat
vagy természettudományról szóló kiadványt – vett a kezébe.
Boldog házasságuk férje korai halála miatt sajnos megtört. Öt gyermekkel maradt egyedül, de ennek a
fájdalmas kihívásnak Ilonka néni maradéktalanul eleget tett: a gyermekeit
nagy szeretetben és harmóniában nevelte fel, megteremtve az alapjait egy
nagy, összetartó családnak: Farkas Józsefnét 95. születésnapján öt gyermeke, kilenc unokája és tíz dédunokája
köszöntötte.

TESTÜLETI ÜLÉSRŐL JELENTJÜK

A nyári szünet után először augusztus 31-én ült össze a képviselő-testület. Összesen 8 napirendet tárgyaltak. Ezen az ülésen többek között pályázatot írtak ki a megüresedett házi gyermekorvosi praxisra, elfogadták a Települési Értéktár Bizottság féléves beszámolóját, módosították az
önkormányzat által adományozható elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló rendeletet, valamint a parkoló építés pénzbeli megváltásáról, a megváltási díj felhasználásról szóló rendeletet, és döntést hoztak az új kerékpárút építéséhez szükséges ingatlanrész megvásárlásáról.
Elfogadták a Települési Értéktár
Bizottság féléves beszámolóját

A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok
gondozásáról szóló kormányrendelet szerint az
Értéktár Bizottságnak félévente kell beszámolnia tevékenységéről. A bizottság elnöke, Csaja
János a bizottság 2022. első félévében végzett
munkájáról tájékoztatta a képviselőket. A bizottság munkájában Csaja János elnökön kívül még
Zsiák Péter alpolgármester, Ruzsa Bence, Vass
Ferenc és Konyári Ferenc vett részt.
A bizottság folytatja a munkát a helyi, a megyei, valamint az országos értékek felkutatásában.

ni sportolók vagy sportcsapatoknál sportedzői
tevékenységet ellátó személyek is felterjeszthetők az elismerő címre. A módosítási javaslat indoka, hogy a kiemelkedő sportolói tevékenységet támogató edzői tevékenység, szintén a
kistarcsai sportélethez járul hozzá, így a rendelet módosításával lehetőség nyílik ezen személyek elismerése is.

vossal. Egy kormányrendelet szerint Vígh Katalin
doktornőnek a feladatellátási szerződés megszűnését követő 6 hónapig van lehetősége a praxisjog elidegenítésére, amely 2022. szeptember 30-án
lejár, ezt követően a praxisjog átkerül az önkormányzathoz. Mindezeket figyelembe véve, az önkormányzat pályázatot ír ki Kistarcsán a 2. számú körzet gyermekorvosi praxisának betöltésére.

Pályázatot írnak ki a
2. számú körzet gyermekorvosi
praxisának betöltésére

Ingatlanrészt vásárolnak
a kerékpárút megépítéséhez

Dr. Topáné dr. Vígh Katalin házi gyermekorvos 2021. december 31-én nyugdíjba vonult.
A feladatellátási szerződése 2022. március 31-én
Az edzők is kaphatnak kitüntetést
megszűnt. Az önkormányzat 2022. március 24-én
Módosították az önkormányzat által adományoz- megbízási szerződést kötött 2022. április 1-jétől a
ható elismerő címek adományozásának rendjét. A 2. számú gyermekorvosi körzet tartós helyettesírendelet kiegészül azzal, hogy az egyéni sporto- tésére és az iskola egészségügyi feladatok ellátálók és a sportcsapatok mellett a kistarcsai egyé- sára Dr. Horváth Eszter Mária házi gyermekor-

A tervek szerint a pályázati úton megvalósítandó
kerékpárút megépítéséhez szükséges Kistarcsa
külterületén (0253/1 hrsz.) egy 497 m2 területű
ingatlanrészt megvásárolni. A tervezet szerint az
önkormányzat 826 000 Ft vételáron, és az eljárás
során felmerülő költségek kifizetése mellett vásárolja meg az ingatlanrészt. Visszterhes ingatlan-tulajdonszerzést megelőzően az ingatlanról
forgalmi értékbecslést kell készíttetni. Polgár

Torján nyert FŐZŐVERSENYT
Kistarcsa

ter, Daragus Attila által vezetett
zsűri pontozta az asztalterítést, az
ételek ízét, valamint különlegességét, a főétel és a desszert társítását.
A nemes versengést a kisKistarcsa erdélyi testvérteletarcsai csapat nyerte. A torjaiak
– a főzőverseny első napján –
pülésén – Torján - szeptema községháza mellett elkészítették
ber 11-én és 12-én, tizennyola szokásos hatvanméteres székely
feltűrt
túrós puliszkát. A helybéli
cadik alkalommal szerveztek
férfiak vállalták az üstökben a pufalunapokat, valamint Nemzetliszka kavarását, amit nyolcvan nő
lapított el, szórt rá túrót, majd gönközi Gasztronómiai Versenyt.
gyölítette fel egy hatvan méteres
asztalon. Ezt követően az ünnepéfőzőversenyen a kistarcsai önkormány- Így készült a húsgombócos bakonyi betyár ragu
lyes díjátadón kiosztották a telepüzat csapata a húsgombócokkal készílés kitüntetéseit, valamint köszönő
tett bakonyi betyár ragujával megsze- mester, Zsiák Péter alpolgármester, Pongrácz oklevelet és emlékérmet adtak át Torja testvérrezte az abszolút első helyet. A testvértelepülés Viktória a Kistarcsai VMSK Kft. ügyvezetője, településeinek.
kétnapos rendezvényére Juhász István polgár- Túri Irén a Kistarcsai VMSK Kft. munkatársa,
Vasárnap látványos lovas felvonulással kezRózsa-Ajler Angelika a Városüze- dődött a program, a résztvevők az altorjai plébámeltetési Iroda vezetője és Rózsa niánál gyülekeztek, majd délben Mária-búcsút
A győzelmét ünnepli a kistarcsai csapat
István látogatott el.
tartottak a Mária-kápolnánál. A nagyszabású
A szombati gasztronómiai ver- rendezvényen ezen kívül utat adtak át, de volt
senyen 11 romániai és magyaror- autókiállítás is, továbbá köszöntötték az újszüszági csapat mérte össze tudását, lötteket és a 18. életévüket betöltötteket.
így Kistarcsa, Gádoros, Eger, BeA kétnapos falunap során többek között felregsurány, Csokonyavisonta, a tor- lépett Josh & Betti, koncertet adott a Bojtorján
jai gazdasszonyok, a Torjai Ifjúsági Együttes, szerepelt a Felső-Háromszéki IfjúSzervezet, a Katrosa Vadászegye- sági Fúvószenekar, a Torja-Bálványos Ifjúsásület, a torjai juhászok és Molnár gi Néptánccsoport, valamint a Perkő NéptáncEde csapata. A torjai polgármes- együttes is.
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TESTVÉRVÁROSI TALÁLKOZÓ

A Fidesz csapatának szurkolt
Vécsey László országgyűlési képviselő

Az abszolút győztes torjai csapat

IX. KISTARCSAI
KAKASFŐZŐ FESZTIVÁL

A zsűri: Herbst Norbert, Uvacsek
Csaba és Mászáros László

moderátor felkérte Juhász István
polgármestert és Vécsey László országgyűlési képviselőt, hogy nyissák meg a rendezvényt, majd pálinkával kívántak sok sikert a verseny
résztvevőinek. A versenykiírás szerint a kakasokból tetszőleges ételt
lehetett készíteni, amit a csapatok
600 forintos kóstolójegy ellenében
kínálhattak a helyszínen.
A rossz időjárás miatt egy csapat
visszalépett, így kilenc csapat gyújtott tüzet a bográcsok alá. Az indulók között ott volt a Kistarcsai Pár- A különdíjat a KVSC női csapata kapta
Most is nagy sikerrel szerepelt a Pannónia Barkóca csoportja ducok, a Fidesz helyi szervezete, a
Pest megyei Roma Önkormányzat,
A csapatoknak fél ötig kellett elkészíteniük az
a Villámtánc Kulturális Művészeti ételeket. A zsűri este hatkor hirdetett eredményt.
Sport és Tánc Egyesület, a Demokratikus Koa- A fődíjat Torja csapata érdemelte ki. A testvérMár hagyománnyá vált
líció helyi szervezete, Torja, testvértelepülésünk település kétféle ételt készített, egy paprikás kaKistarcsán, hogy augusztus
csapata, a Békési Kolbász és Kakas Királyok, a kaspörköltet, illetve egy gombás-vadas kakasraKVSC női focicsapata, és a KUBIK 2145. A csa- gut, hagyományos puliszkával, erdélyi savanyított
20-án a Kakasfőző Fesztiválpatok nagy része egy-egy szakember irányításá- gombával. Második helyen a Kistarcsai Párducok
val készítette el az ételt. A pártatlan zsűri bajban végeztek, a harmadik díjat pedig a KVSC Női folal zárják a nyarat. Ez az eseis volt, mert bizony sok esetben csak egy-két pont cicsapata érdemelte ki. Idén különdíjat is kiadott
mény, az egyik legmeghatáro- különbség alakult ki a versenyző csapatok között. a zsűri, amit az összetett bronzérem után a KVSC
zóbb program a gasztronómiai A háromtagú zsűri elnöki feladatát Herbst Nor Női focicsapata vehette át, akik egy hagyományos
bert kétszeres grillbajnok látta el, a zsűribe meg- kakaspörköltet készítettek túróscsuszával.
rendezvények sorában.
hívták Mészáros László mesterszakácsot, a KisSzinte mindegyik résztvevő kapott valamilyen
gömböc Étterem tulajdonosát, és Uvacsek Csaba elismerést, ugyanis három kategóriában díjazták
helyi önkormányzati képviselőt.
a csapatokat.
A rendezvényt Vécsey László
országgyűlési képviselő nyitotta meg

Népes csapattal indult a DK

A

kenyérszenteléssel egybekötött ökumenikus istentiszteletet követően az Ifjúság téren 13 órakor kezdődött a nagyszabású főzőverseny.
A főző csapatok a Városi Uszoda előtti téren gyülekeztek, az ünnepélyes megnyitót is itt
tartották. A szemerkélő esőben Dénes Tamás
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SZÍVÉLYES VENDÉGLÁTÁS
KATEGÓRIA:
1. KVSC Női focicsapat
2. Villámtánc SE
3. KUBIK 2145

A Fool Moon acapella együttes

Torjával hosszú évekre visszanyúló testvérvárosi kapcsolatot ápol Kistarcsa, így
természetesen az idei Kakasfőző Fesztiválra is meghívást kaptak. A torjai képviselet
2022. augusztus 19-én érkezett Kistarcsára és 2022. augusztus 21-én indult vissza
Erdélybe. A delegációt a képviselőtestület
tagjai fogadták egy ünnepi vacsora keretében. 2022. augusztus 20-án az államalapító I. Szent István emlékére megrendezett
ökumenikus istentisztelettel egybekötött
ünnepségen vehettek részt. Ezt követően a delegációt a Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, Siposné Varga Edit fogadta
és mutatta be az intézményt. A kakasfőző versenyen Torja csapata is részt vett, és
hagyományos ételeivel az első helyen végzett. A versenyt követően a Városi Óvoda,
illetve a Városi Bölcsőde vezetőivel is találkoztak az erdélyi vendégek, amelyen a jövőbeni együttműködés további lehetőségei is felvetődtek.

Második helyen végeztek a Kistarcsai Párducok
Az eredményhirdetés végén Juhász István polgármester külön ajándékkal és oklevéllel köszönte
meg a zsűri munkáját.
A főzőversennyel párhuzamosan kézműves
kirakódóvásár, babajátszóház, Hungarikum Játszóház, az Attila Nyilai Egyesület programjai, az
iskola előtti téren pedig vidámpark és ugrálóvár
várta a kicsiket. A Hungarikum Játszóházat a
rossz idő miatt a Városi Sportközpontba rakták
át a szervezők.
A színpadon délután egy órától este 11 óráig
változatos műsorral készültek a szervezők. Az első
két órában a gyerekeknek kedveskedtek. A Cimbora Színház: A kiskakas gyémánt félkrajcárja
című mesejátékkal kápráztatták el a kicsiket. Az
előadás közben a Buboréktündér, vagyis Previtzer
Tünde minden méretű buborékot fújt, amit a gyerekek is kipróbálhattak. Három órától Márton
Fruzsina és Szabó Gyula Győző operett slágereket énekelt. Minden műfajnak megvan a közönsége, talán ezzel is magyarázható, hogy ekkor már
egyre többen voltak az Ifjúság téren. Fél négykor
a Pannónia Néptáncegyüttes bemutatója előtt az

A legnagyobb tömeget
Gáspár Laci koncertje vonzotta

Az esti nagy koncerten
a Bon-Bon együttes szerepelt

Dj Dominique

HAGYOMÁNY
ÉS HUNGARIKUM KATEGÓRIA:
1. Kistarcsai Fidesz
2. Pest megyei Roma Önkormányzat
3. Békési Kolbász és Kakas Királyok
ÖTLET ÉS KREATIVITÁS KATEGÓRIA:
1. Kistarcsai Párducok
2. Torja
3. Demokratikus Koalíciók

A testvértelepülési találkozó ismét sikeres volt, megint egy kicsit jobban megismerhettük torjai vendégeinket és mi is mutathattunk városunkból és hagyományainkból, a
magyar kultúrából újdonságot barátainknak.
Kistarcsa Város Önkormányzata
1 000 000 Ft támogatást kapott a test
vértelepülési kapcsolatok erősítése céljából. A támogatásból a torjai vendégeink szállása, teljes ellátásuk, a színpadi programok
közül az operett műsor, a mesejáték, illetve a hangtechnika költsége a Bethlen Gábor
Alap 2022. évi költségvetésének a Nemzetpolitikai célú előirányzatok terhére került elszámolásra. Ezen felül egy 3x3 méteres rendezvénysátor került beszerzésre, mely a
rendkívül változatos augusztus 20-i időjárás
következtében nagy szolgálatot tett a rendezvényen. A felnőtt torjai delegáción kívül
a helyi Attila Nyilai Egyesület jóvoltából egy
15 fős torjai gyermekcsoportot is meghívtak
Kistarcsára, akik egy héten át táboroztak városunkban. (lásd 13. o.)

erdélyi testvértelepülés, Torja gyermek csoportja
elénekelhette a délelőtti istentiszteleten is bemutatott székely dalcsokrot. Azt már megszokhattuk, hogy a pannóniások – színvonalas produk-

cióikkal – vonzzák a
közönséget. Most egy
szólótáncot, a Barkóca
csoportot és egy szóló
éneket láthatott a közönség. Jelenik Eszter
és Szengyel István tanítványait vastapssal
jutalmazták.
Délután fél öttől
Thomx és Dj Dom i
nique már nagy tömeg
előtt keverte a magyar
és külföldi slágereket.
Ebben a műsorrészben fellépő sztárokat
– Coryt, az egykori Happy Gang
együttes énekesét, Gáspár Lacit,
Opitz Barbit már igazi kistarcsai
koncert hangulat fogadta. De ebben a részben adott koncertet a BonBon és a Fool Moon acapella együttes is. Az esti műsort Dévényi Tibor,
„Tibi bácsi” retro diszkója zárta.
A tűzijáték az idei évben sajnos elmaradt. Gratulálunk a Kistarcsai
VMSK Kft.-nek a szervezésért.
A fesztivál támogatói voltak:
Kistarcsai KÖFE Kft., JUKA Bt.,
RAVAK Hungary Kft., LAVET Kft.,
Miraber Bt., Nova Bau Hungary
Kft., Kistarcsai Ingatlan Központ, Szilas FOOD
Kft., Ferenczi Épületgépészeti Kft., Bethlen Gá
bor Alap és Kistarcsa Város Önkormányzata.
Polgár
2022. 8-9. szám
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HÍREK

HÍREK

Az állatok
tartásának
SZABÁLYAI

LAPZÁRTA UTÁN TÖRTÉNT

Szeptember 17-én
rendezték meg a

GÖRHÖNYFESZTIVÁLT

A győztes Simándy iskola csapata
A SIMÁNDY TÉREN megrendezett tetéseket. Idén a díszpolgári címet
XVIII. Görhönyfesztiválra nyolc csa- Dr. Laczay Péter vehette át, aki a
pat nevezett. Az összetett versenyt a Lavet Gyógyszergyártó és SzolgálSimándy iskola csapata nyerte meg. tató Kft. egyik alapítója, többségi
A programmal párhuzamosan zaj- tulajdonosa és a cég ügyvezetője. A
lott a Pántlika Országos Nemzetiségi „Kistarcsai Gyermekekért” címet a
Folklórtalálkozó. A fellépő nemzeti- Kistarcsai Gyermekorvosi Rendelő
ségi csoportok: énekesek, táncosok munkatársai kapták, a „Kistarcsa
és zenészek 10-20 perces színpadi Sportéletért” díjat Valkai Ferencné
műsorban adtak ízelítőt hagyomá- vehette át, a „A köz szolgálatáért” díjnyaikból. Összesen 16 műsorszámot ban Nagyné Kiss Krisztina részesült,
a „Kistarcsa Városért” címet pedig
láthatott a közönség.
A Város Napja alkalmából, dél- Szengyel Istvánnak adományozták.
után a polgármesteri hivatal dísz- Az eseményről a következő lapszámtermében adták át a városi kitün- ban írunk majd részletesen.
Hirdetés

Bővülő csapatunkba,
a Royalpack Kft.
XVII. kerületi telephelyére,
OpeRátOR (faIparI összeállító)
munkatársakat keresünk,
a betanulást biztosítjuk.
Főbb feladatok: különböző
fűrészáru, lap- és lemezáru
feldolgozása és megmunkálása
korszerű faipari gépekkel.
Jelentkezés módja:
a hr@royalpack.hu e-mail címen
(név és telefonos elérhetőség
megadásával), vagy a
06-70/613-2737 telefonszámon.
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BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS
„Az egészséges bőrért”

Dr. Széver Krisztina

bőrgyógyász, nemibetegségek
szakorvosa és kozmetológus

Gödöllő Átrium ÜzlethÁz,
Gábor Áron utca 2-10. 1. emelet.
REndElés: hétfő

bejelentkezés
online:

www.szeverborgyogyasz.hu

vagy telefonon: 06-30/881-8998
(hétköznap 8-20 óráig)

TISZTELT ÁLLATTARTÓK!

Felhívom szíves figyelmüket, hogy – a lakosság és az állatok védelme érdekében – az alábbi állatvédelmi szabályok betartásával szabad
állatot tartani.

ELHALASZTOTTÁK
a kistarcsai
iskola építését
KISTARCSA Város ÖnkormányAz előzményekhez tartozik, hogy
zata szeptember 12-én levelet ka- a Kormány 1051/2021. (II. 15.) szápott a BMSK Beruházási, Műsza- mú határozatával döntött egy új,
ki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és 16 osztályos kistarcsai iskola megKözbeszerzési Zrt.-től, amelyben építésének előkészítéséről. Az inarról értesítették a város polgár- tézmény a Magyar Állam tulajdomesterét, hogy az új általános is- nában lévő, fenyves erdő melletti
kola építésére vonatkozó, de még 136 455 m2 nagyságú ingatlan egy
hatályba nem lépett szerződéstől részén valósult volna meg. Kistarelállnak. Idézet a levélből:
csán már a közbeszerzés kiírásánál
„A Kormány a Magyarország tartottak. Az önkormányzat minszomszédságában zajló háború ide- den vállalásának időben eleget tett.
jén a rezsicsökkentés megvédése Juhász István polgármester telefoés a honvédelmi célok teljesítése non és levélben is megkereste a váérdekében szükséges költségve- lasztókörzet országgyűlési képvisetési intézkedésekről szóló június lőjét, Vécsey Lászlót, aki megígérte,
4-i határozat 2. pontja szerint el- mindent megtesz annak érdekében,
rendelt felülvizsgálat alapján, tár- hogy minél előbb folytatódhasson
gyi beruházás megvalósításához a megkezdett folyamat.
forrás biztosítására jelenleg nem
Kistarcsán is reméljük, hogy bekerül sor. A fentiekre tekintettel látható időn belül elindul a berua vállalkozási szerződés nem lép házás, hiszen a kistarcsai diákok
hatályba.”
érdeke egyértelműen ezt kívánja!

ELKAPTÁK
a bűnöző csapatot
AZ ÉRDI RENDŐRÖK mellet a gödöllői és kistarcsai rendőrök is jelentős szerepet játszottak abban, hogy az
erőszakos, vagyon elleni bűncselekményekkel gyanúsítható hatfős csapatot
elkapták. Az elkövetők között kiskorúak is voltak. A csoport Érden több
házba is betört, egy idős nőt otthonában támadtak meg és további két alkalommal tértek vissza és loptak a helyszínről. A rendőrség a csapat korábbi
betöréseire is fényt derített, többek

között a nyár folyamán Kistarcsán, a
Simándy-ligetben is több háznál próbálkoztak, és egy csömöri üzlet bevételét is sikeresen elvitték. Az érdi
nyomozók jelenleg a bűncselekménysorozat szélesítésén dolgoznak, mert
a csapat nagy valószínűséggel több
bűntettet is elkövetett. Kistarcsa Város
Önkormányzata továbbra is mindent
megtesz a város és a lakosok biztonsága érdekében és lépéseket tesz annak további fokozására.

AZ ÁLLATTARTÓ KÖTELEZETTSÉGE:
• a jó gazda gondosságával eljárni, az állat
fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni,
• gondoskodni az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről,
• az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, biztosítani a megkötve tartott vagy mozgásában
egyéb módon korlátozott állat számára is a
zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét,
• közterületen – kivéve az ebek futtatására
kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet
vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes,

• közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem
embert harapásával ne veszélyeztethessen,
• négy hónaposnál idősebb eb csak transz
ponderrel megjelölve tartható,
• a kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani.
Azon állattartóra, aki tevékenységével vagy
mulasztásával az állatvédelmi előírásokat megsérti, illetve más személynek vagy állatnak sérülést, vagy anyagi kárt okoz, – 5.000 forinttól
– 50.000 forintig terjedő – szabálysértési bírság, illetve állatvédelmi bírság – az alapbírság: 75.000 forint – szabható ki.
Kérek minden állattartót arra, hogy a
fentiek figyelembevételével tartson állatot,
jó gazda módjára gondoskodjon róla, különös tekintettel az állat szökésének megakadályozására!
Vigyázzunk egymásra és vigyázzunk kedvenceinkre!
dr. Gotthard Gábor jegyző

ÚJ MENTŐAUTÓKKAL segíti a
kisgyermekek ellátását a Szent
Márton Gyermekmentő Szolgálat
A SZENT MÁRTON Gyermekmentő Szolgálat
Közhasznú Alapítvány április elején két új mentőgépjárművet adott át a józsefvárosi mentőállomáson. Az új budapesti gyermekrohamkocsi és
az új miskolci gyermekmentőkocsi ünnepélyes
átadóján László Endre Márton az Alapítvány létrehozója elmondta, hogy a gyermekrohamkocsi
23 évvel ezelőtt Budapesten, 15 évvel ezelőtt
Miskolcon, 13 évvel ezelőtt pedig Debrecenben
kezdte meg a működését. A nyolc életmentő jár-

művön közel negyven gyermekaneszteziológus
és intenzív terápiás, illetve gyermekgyógyász
szakorvos dolgozik, mellettük pedig magasan
képzett mentőszakápolók és mentőgépkocsi
vezetők teljesítenek szolgálatot.
A 66 millió for int ér ték ű budapesti
gyermekmentőkocsi és a 14 millió forint értékű miskolci gyermekmentőorvosi kocsi munkába állásával a kilenc-tíz éves tartalék járművek végleg nyugdíjba vonulhatnak.

HIÁNYZÓ
HÁZSZÁMOK
Az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek
elnevezéséről szóló
helyi rendelet határozza meg a közterületekhez csatlakozó ingatlanok
megjelölésére vonatkozó előírásokat. (Kistarcsa Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 8/2009. (II. 27.) számú rendelete)
A rendelet betartása a közterületi tájékozódás, illetőleg az ingatlant használó személyek elérhetősége
érdekében szükséges.
Ezen felül a 2022. október-novemberben aktuális népszámlálás kapcsán az
ingatlanok beazonosíthatósága kiemelten fontos a népszámlálók feladatainak
megfelelő ellátásához.

HÁZSZÁMTÁBLÁK
ELHELYEZÉSÉNEK SZABÁLYAI:
Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant az ingatlanra megállapított házszám szerinti házszámtáblával ellátni, és
azt a közterületről jól látható módon elhelyezni. A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükséges cseréjéről,
- megrongálódása esetén - pótlásáról és
karbantartásáról a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni.
• Építési telek esetében a házszámtáblát az utca felőli telekhatártól számított 1-3 méter távolság között, a
földbe szúrt 1,5 méter magas tartóoszlopon kell elhelyezni úgy, hogy az
utcáról jól olvasható és látható legyen.
• Saroktelek esetén a házszámtáblát
azon az oldalon kell elhelyezni, amely
közterületre az ingatlant számozták,
függetlenül attól, hogy hol van az ingatlan főbejárata.
• Többlakásos ingatlan esetében valamennyi lakáson, továbbá az ingatlan
kerítésén, ennek hiányában tartószerkezeten kell a házszámot feltüntetni.
• A házszámtábla – az ingatlan sorszámán kívül – tartalmazhatja a közterület rövidítés nélküli elnevezését is, a
szám előtt vagy fölött kiírva.
• A megváltozott házszámok tábláit piros színű átlós áthúzással, a tájékozódás zavartalansága érdekében az
átszámozástól számított 2 évig az eredeti helyükön kell hagyni. Az új házszámtáblákat az áthúzott régi tábla alá vagy fölé kell felszerelni. A régi
házszámtáblát az átszámozást követő
2 év elteltével az ingatlan tulajdonosának el kell távolítania.
Ezúton kérjük az ingatlanok tulajdonosait, hogy akik eddig a fentiek szerint
nem helyeztek el házszámot, mihamarabb pótolják azt!
2022. 8-9. szám
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OKTATÁS

A vízivándor csapat júliusban a Felső-Tiszán evezett

A Vadna-Parkban nagy sikere volt a nyíltvizi strandolásnak

Nyári programok
AZ ISKOLÁBAN

A TANÉVKEZDÉS izgalmai sem tud- A gyalogtúrák kedvelőinek is jutott
ták elhomályosítani azt a rengeteg él- élmény a vakáció alatt. Az erdei vánményt, amiben nyáron volt részünk. dorok a Zselic dombjain jártak. Ez
A Simándy Általános Iskola a hét is felejthetetlennek bizonyult.
vízivándor csapata júliusban a Fel- Másztunk meredélyeket, ismerkedső-Tiszán evezett. Az első napokat tünk különleges klímájú területeka vadregényes Öreg Túr kanyar- kel, jártunk a Csillagdában és éjszaka
gós nyomvonala, a mederben fek- belemerültünk az égbolt rejtelmeibe.
vő vagy a partról belógó ágak sűrű- Bőszénfán, a szarvasfarmon megsije jellemezte. Itt minden pillanatban mogathattuk az állatokat és sok érrésen kellett lenni, ám még így sem dekességet megtudtunk róluk. Regkerültük el a borulást. Persze senki- geltől estig nevettünk. Sokan már a
nek sem lett baja, de az átélt izgal- jövő nyárra lefoglalták a helyüket.
makat nem fogjuk egyhamar elfeA 3. e-sek pedig Sajógalgócon töllejteni. Éjszaka a sátrakban bizony töttek öt napot, ahol rengeteget játmeglehetősen hűvös volt, de bőven szottak, kirándultak a Szalajka-völgykárpótolt bennünket a csodálatos táj, be és Jósvafőre, a cseppkőbarlangba.
az érdekes emberek, akikkel megis- Strandoltak a Vadnap-Park kristálymerkedtünk és a sok látnivaló. A hét tiszta vizében, és maguk készítették
nagyobbik részében a Tiszán evez- el a napi útravalójukat. Nem maradt
tünk. Kipróbálhattuk magunkat a el az esti mályvacukorsütés sem. Már
kenuk kormányánál és az evezők tervezés alatt áll a jövő évi program.
mellett is.
Márványi Flóra

HÍREK

Becsengettek
a SIMÁNDY
ISKOLÁBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
GYERMEKORVOSI
PRAXIS ELLÁTÁSÁRA
Több, mint 100 motoros vett részt a találkozón

SZEPTEMBER 1-JÉN
Egy felújított tanterem
reggel nyolc órakor a
Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészet Iskolában is becsengettek.
Az ünnepélyes tanévnyitón az önkormányzatot Csampa Zsolt, a
Humánpolitikai Bizottság elnöke képviselte. Siposné Varga
Edit intézményvezető tanévnyitó beszédében elmondta, hogy a
2022/23-as tanévet 961
tanulóval és 40 osztállyal kezdik, a művészeti iskolában pedig 290 diák
Siposné Varga Edit intézménytanulhat 11 tanszakon. Az idei tan- vezető köszöntőjében célként fogalévben az öt első osztályban 120 kis- mazta meg, hogy olyan iskolát szeretdiák kezdi meg tanulmányait. Az ne teremteni, ahol a belső légkör és a
elsős évfolyamon, egy sportos és tartalmas együttes munka következtéegy kórusosztályt is indítottak, a ben jól érzi magát tanuló és tanár egyművészeti iskolában – új művésze- aránt.
ti ágként – pedig népi ének és citeAz elsősöknek a teljes tanévhez
ratanszakot is választhatnak az ér- sok kitartást, szorgalmat, türelmet,
deklődő gyerekek.
egészséget és megannyi örömteli
A nyáron rengeteg felújítást pillanatot kívánt! A nyolcadikosovégeztek az iskolában. Az ön- kat pedig arra biztatta, hogy tanulkormányzat segítségével elnyert janak szorgalmasan, és a finisben
25.000.000 Ft-os állami támogatás- húzzanak bele a tanulásba.
ból, a Dunakeszi Tankerületi KözTovábbá elmondta, örömmel tölpont közreműködésével egy új osz- ti el az intézmény dolgozóit, hogy
tálytermet és egy fejlesztő termet ebben a mai nem könnyű gazdasáalakítottak ki, valamint négy tan- gi helyzetben is fejlődni és szépültermet teljes mértékben felújítottak. ni tudott az iskola. Külön megköA szülők és kollégák áldozatválla- szönte Juhász István polgármester
lásának és a korábban említett pá- úrnak, valamint Szabóné Forgács
lyázatnak köszönhetően a kisépü- Gabriella tankerületigazgató as�let folyosója is megszépült.
szonynak a támogatást.

Hirdetés

Juhász István polgármester köszöntötte a résztvevőket
2022. SZEPTEMBER 3-ÁN a kistarcsai helyi kezdeményezéseket. Reményét
Burgman Bázis néven széles körben fejezte ki, hogy ez a rendezvény pár
ismert – Burgman motorkereskedés- éven belül bekerülhet majd a város
sel és szervizeléssel foglalkozó – kiemelt programjai közé.
Chrismoto Kft. országos Burgman moAz egyik szervező, a kistarcsai Jatoros találkozót szervezett, immár má- kab Krisztián elmondta, hogy az idei
sodik alkalommal. Délelőtt 10-kor az találkozó fő célja a részvétel és az isIfjúság téren több, mint 100 motoros merkedés volt.
gyűlt össze, a tulajdonosok az ország
A főszervező és vendéglátó
minden részéből érkeztek, de jöttek a BURGMAN BÁZIS ebéddel kínálszomszédos országokból is.
ta a motorosokat, majd fél egykor egy
Kistarcsa főterére sokan kilátogat- 110 km-es túrára indultak a találkotak megcsodálni a SUZUKI Burgman zó résztvevői. A látványos felvonuluxusrobogókat. A résztvevőket Ju- lást óriási érdeklődés kísérte. A tahász István polgármester köszöntöt- lálkozót az önkormányzat a helyszín
te és kihangsúlyozta, hogy az önkor- ingyenes biztosításával támogatta.
mányzat szívesen támogatja az ilyen
Fotó: Timku Tiborné
Hirdetés

Lámpastúdió
Kistarcsa, Szabadság út 36.
Tel.: 06-28/200-177

SZERETETTEL VÁRJUK STÚDIÓNKBA,
AHOL MINŐSÉGI, STÍLUSOS BELTÉRI
ÉS KÜLTÉRI LÁMPÁK KÍNÁLATÁBÓL,

kollégáink szakmai tanácsaival segítve válogathat.

www.julialampa.hu • facebook.com/julialampabolt
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II. Kistarcsai Burgman
MOTOROS TALÁLKOZÓ
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• cserepes lemez fedés
• széldeszkázás
• bádogos munkák
• beázások javítása
• tetőszerkezet, ereszcsatorna javítása, cseréje
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Alpin technikávAl Ács Kapocs Építő Kft.

kedvező árAk!

+36-30/919-4694

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet házi gyermekorvosi, valamint iskola- és ifjúság-egészségügyi orvosi feladatok ellátására
Ellátandó feladatkör: házi gyermekorvosi, valamint iskola- és ifjúság-egészségügyi orvosi feladatok ellátása.
Praxisjog megszerzése: a praxisjog térítésmentesen, az önkormányzattal való feladatellátási szerződés megkötése útján szerezhető meg.
Munkavégzés helye: Pest megye 2141 Kistarcsa, Batthyány utca 4.
Pályázati feltételek:
• a 4/200. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény,
e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános
feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek;
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. végrehajtásáról szóló, 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte;
• magyar állampolgárság;
• büntetlen előélet, cselekvőképesség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: háziorvosi munkakörben
töltött idő.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz,
• iskolai végzettséget és szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
• érvényes működési nyilvántartás másolata,
• a Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolása,
• munkaköri orvosi alkalmassági vélemény,
• a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata, cég esetén átláthatósági nyilatkozat, köztartozásmentesség igazolása,
• az Országos Kórházi Főigazgatóság véleménye arra vonatkozóan, hogy a pályázó praxisengedély megszerzéséhez szükséges
feltételekkel rendelkezik,
• a pályázó hozzájárulása személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez,
• nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyílt ülésen történő tárgyaláshoz hozzájárul-e.
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 5.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Csépánné Kövesi Tünde igazgatási irodavezető nyújt a 06-70-501-4058 telefonszámon. A feladatellátás helye igény szerint előre egyeztetett
időpontban megtekinthető.
A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak
a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testület címére történő
megküldésével. (2141 Kistarcsa, Szabadság út 48.)
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázók személyes
meghallgatását követően a képviselő-testület dönt a pályázatról.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 26.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
www.kistarcsa.hu, https://kozigallas.gov.hu, http://mok.hu,
https://alapellatas.okfo.gov.hu
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A praxis után vételárat nem kell fizetni. Kistarcsa Város Önkormányzata
fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárást – különösen a jogszabályi környezet jelentős megváltozása esetén – indoklás nélkül
eredménytelennek nyilváníthassa.
2022. 8-9. szám
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DEÁKTANYA
2022. szeptember 22.
Fülöp Linda: Beagle kutyák
A korábban falkákban élt kutyák eredete.
Hogyan került Angliából Európába? Igen
népszerű volt a királyi családban. Kisebb
állatok vadászatára alkalmas. A társaságkedvelő kutya jól kijön más állatokkal és
emberekkel.
2022. szeptember 29.
Horváth Anita: Dekhart babák
Gyermekkori érdeklődés a képzőművészet
iránt. A kipróbált kézműves tevékenységek.
A rugalmas, vágható, vízálló, ragasztható,
alakítható dekorgumi formázható technikája. Babák, virágok, dísztárgyak készítése.
2022. október 6.
KIKE résztvevők:
Hulladékmentes projekt
Egy franciaországi partnerünk szervezte a Nulla hulladék című projektet. A hulladékcsökkentés környezetvédelmi hatása. Mi mindent kell figyelembe venni
a környezetszennyezés elkerülése érdekében? Kialakult kapcsolatok a más országbeli résztvevőkkel. Strasbourg látványos helyszínei.
2022. október 13.
Kiss János: Gyufaszálmakettek
A makettkészítés fiatalkori előzményei.
Mi ösztönözte, hogy gyufaszálból makettek készüljenek? Hatalmas mennyiségű gyufaszál felhasználása. A bonyolult részek elkészítésének megoldásai.
Az elkészítendő objektumok kiválasztása.
Az ismert kistarcsai épületek makettjei.
A felmerült tervek.
2022. október 20.
Magyar István: A magyarországi
orosz ortodox egyház
Görög és makedón kereskedők építtették fel Pesten, a mostani Petőfi téren álló
templomot (1801). Az első pap Konstantinápolyból érkezett görög volt. Budai szerb
püspököt bíztak meg az egyház vezetésével, aki elküldte a görögöt. A magyar
nyelv használatát 1949-ben az orosz egyház hagyta jóvá.
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.
Ezeken alkalmakon és a KIKE más rendezvényein lehet belépni az egyesületbe.
Kistarcsai Kulturális Egyesület
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PROGRAMOK

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

N

yulász Péter,
Ritter Ottó:
A z időg la diátorok című gyermekkönyvében is itt a
nyár, de a strandolás
elmarad. Maxi és Trixi a balatoni bringatúra után a közeli római
romvárosba viteti magát. A program fergeteges, és a forgatagban a pumi ikreknek nyoma
vész! Pongi a keresésükre indul, ám egy titokzatos, egyiptomi jelmezes alak nyomára akad. Ki
lehet ő? Álruhás gyerekrabló, esetleg időutazó
kalandor? A Berger Szimat gépezete mozgásba
lendül, Pongi és Fürge a sztrádán ered egy gyanús furgon nyomába. Száguldj velük te is a Balatontól Budapestig, letűnt korokon át, a két eltűnt pumigyerek nyomában!
Sarah J Maas: From
Blood and Ash című
ifjúsági regényének
főszereplőjét Poppyt,
már a születésekor kiválasztották, ezért az
élete sosem volt igazán
a sajátja. Poppy magányos, sohasem érinthetik meg, sohasem nézhetnek rá, sohasem
szólhatnak hozzá. Ám ő felemelkedésének napjára várva szívesebben tölti idejét a testőreivel, és
inkább harcol a gonosszal, ami elvette tőle a családját, mint hogy arra készüljön, hogy az istenek
méltónak találják. De ez a döntés sem volt soha
az övé. Az egész királyság jövőjének terhe Poppy
vállát nyomja, és ez olyasvalami, amire egyáltalán nem biztos, hogy vágyik. Amikor Hawke, az
arany szemű őr felesküszik rá, hogy biztosítja a
Felemelkedését, így belép az életébe, a végzet és
a kötelesség összekuszálódik a sóvárgással. Elülteti benne a kételyt azzal szemben, amiben eddig
hitt, és megkísérti azzal, ami tilos. Eközben egy
bukott királyság, amit magára hagytak az istenek, és amitől rettegnek a halandók, ismét feltá-

mad, hogy erőszakkal és bosszúval mindenáron
visszaszerezze, ami egykor az övé volt. És ahogy
az átkozottak árnyéka egyre közelebb húzódik,
a tiltott és a helyes közötti határvonal is elmosódik. Poppy nem csupán a szívét kockáztatja, hanem azt is, hogy méltatlannak találják az istenek,
ráadásul az élete is veszélybe kerül.
Karády Anna: A füredi gyermek című romantikus regényében
ismét Balatonfüredre
kalauzolja az olvasókat, miközben megmutatja, hogy nincs olyan
akadály, amely az igaz
szerelem útjába állhat.
A füredi lánysorozat lezáró kötetében a
18. század most megmutatja könyörtelenebb arcát is: a felvilágosodás korszaka még a látóhatáron sincs, a feudális rend igazságtalanságai nyomorítják a köznépet. A földesurakkal szembeni
elégedetlenség egyre nagyobb, a Dunántúl a jobbágyfelkelések küszöbén áll. A füredi földesúr
ennek ellenére bizakodón tekint a jövőre, eltökélten készül élete legnagyobb utazására - egy
más időben, egy másik világban kíván új életet
kezdeni. Vajon sikerül-e fordítani a sorson? Almássy Anna rádöbben, férje terve talán nem is
csak egy lehetőség, hanem az egyetlen út, ami
járható. Vajon le lehet győzni az időt?
Jay Shetty napjaink
egyik legismertebb,
legnépszerűbb motivációs trénere. Sikerének kulcsa, hogy gazdag élettapasztalatát
és időtlen bölcsességét, tudását, amelyet
hinduszerzetesként sajátított el, olyan friss és
gyakorlatias formában
tudja átadni, amely révén mindannyiunk számára elérhetővé teszi a letisztult, mélyebb értelemmel teli életet. Shetty útmutatásai alapján felszabadíthatjuk a bennünk rejlő energiát és erőt,
túlléphetünk rossz beidegződéseinken, negatív gondolatainkon, szorongásainkon, és eljuthatunk a lelki békének és tudatosságnak arra a
szintjére, ahová valamennyien vágyakozunk. A
Gondolkodj úgy, mint egy szerzetes utazásra
hív bennünket önmagunk legbensőbb berkeibe,
hogy felgyorsult, ingerekkel túlterhelt, stresszes
világunk ellenére képesek legyünk megtalálni
a boldogságot és nyugalmat.
Németh Tímea könyvtáros
2022. 8-9. szám
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CIVIL OLDAL

Az ebéd mexikói chilis bab volt

HÍREK

A Marcipán Tánc és Fitnesz
Sportegyesület fitnesz bemutatót tartott

Falmászó versenyt is rendeztek

X.+II. JUBILEUMI Fenyvesligeti
Családi- és Sportnap
Dávid bűvész
elsősorban a gyerekeket
szórakoztatta

A X. jubileumi Fenyvesligeti Napot
eredetileg 2020-ban kellett volna
megrendeznünk, de sajnos a pandémia
miatt elmaradt. Így jártunk 2021-ben is.

S

zerencsére ebben az évben
minden adott volt, hogy a
X.+II. Fenyvesligeti Családiés Sportnapot megtartsuk.
A Fenyves Sportcsarnok műfüves
pályáján, 2022. június 18-án reggel
nyolc órakor a szokásos kispályás focival kezdődött a program, de az idei
évben – jubileumi rendezvény lévén –
nem a foci volt a fő attrakció.
Szorgos kezek már korán reggel
elkezdték felépíteni a programokhoz szükséges eszközöket. Felállítottunk egy 20 méter magas mászófalat,
négy különböző nehézségű pályával. Ezen kívül egy szabaduló szobával bővült a szórakozási lehetőség.
A gyermekek legnagyobb örömére
tíz órától megnyílhatott a népi játszótér az ugrálóvárral és az előbb
említett játékokkal.
Ameddig a kicsik játszottak, a
nagyok idén is Perna Andor barista
kézműves kávéját és kapucsínóját fogyaszthatták. A korábbi évektől eltérően idén a megfelelő hőmérsékletű „védőitalt” is Andortól kaptuk,
így biztosítva a vendégek jókedvét.
A színes programok mellett a
műfüves pályán megrendezett focimeccseket lehetett nyomonkövetni.
A VII.+II. Szabó Bertalan Emlékkupára négy focicsapat jelentkezett.
Az idei Fenyvesligeti Nap vándorkupát a Feketék nevű csapat nyerte, míg a gólkirály díjat Annus Árpád vehette át.
A foci eredményhirdetése után
következett az ebéd, amely chili con
carne, vagyis mexikói chilis bab, a
desszert pedig meggyes és túros rétes volt.
A délutánt egy „laza” fitnesz bemutatóval kezdtük. A Marcipán Tánc és
Fitnesz Sportegyesület tagjai Farkas
Edit szakosztályvezető irányítása mellett nívós bemutatóval kápráztatták el
a nézőközönséget. A fellépők között
12

voltak amatőr versenyzők, és országos bajnokságon, világbajnokságon
előkelő helyezést elérő táncosok is.
A fitnesz bemutatót követően a
műfüves pálya a buborékfocisoké
lett. Fenyvesliget apraja és nagyja buborékban bújva esett és kelt a
pályán mindenki nagy örömére. Ez
alatt Dávid bűvész szemfényvesztő
trükkökkel varázsolta el a fiatalabb
csemetéket. A programok délután
négy óráig tartottak, a falmászást a
rendezők falmászó versenye zárta.
Ezt követően bonyolítottuk le a
tombolasorsolást, ahol a nyeremények nagy részét kistarcsai vállalkozások ajánlották fel. A tagok alanyi jogon kaptak tombolát, de újabb
tombolák vásárlásával növelhették a
nyerési esélyeiket. Az idei tombolánkon két fődíj volt. Az egyik a Ravak
Hungary Kft. felajánlásával egy termosztátos zuhanyoszlop, míg a másik a Fenyvesliget Egyesület felajánlásával két fő részére szóló wellness
utalvány. Ez utóbbit csak az egyesületi tagok között sorsoltuk ki.
A tombolát követte a nap fénypontja, a sörivó verseny, ami az idén
sörevő verseny lett, hiszen minden
versenyzőnek egy korsó csapolt sört
kellett mélytányérból kikanalazni.
Idén Szentesi Jánosra lehetett a legbüszkébb felesége, hiszen ő ette meg
leggyorsabban a „sörlevest”.
Az estét idén is a feZZ ROCK zenekar zárta. A koncert első felében
a zenekar frontembere, az operaénekesként ismert Szerekován János
énekelt, a második felvonásra számos apuka elvégezte a zeneiskolai
és tenorképző gyorstalpalót, amelyhez nagyban hozzájárult Andor – a
barista – által osztogatott egészségügyi „védőital”, valamint a Piti család MiTiSzó énekhang erősítő „csodaszere” is. Így a koncert végére az
egyesület senior és ifi tagozata együt-

tes erővel énekelte Jánossal a dalokat.
Az idei rendezvényünk fő támogatója
Kistarcsa Város Önkormányzata és a Ravak
Hungary Kft. volt.
és természetesen P. Robertót a SIR
Tombola felajánlóink: Feny- YES SIR alapító tagját. No és persze
ves Sportcsarnok, Kistarcsa Klí- ne feledkezzünk meg Klárikáról sem.
ma, JÓkenyér, Fenyves Szolárium,
És egy jó hír a végére! Már nem
Rétesház, Beno Shop, Mobil&Konzol, kell sokat aludni a következő Feny
Bazsalikom Nápolyi Pizzéria, vala- vesliget napig, ami az elmúlt évekmint az Auchan Magyarország Csö- hez hasonlóan várhatóan sikeres lesz
möri Áruház.
és minden résztvevő a napi gondjátA sikeres Fenyvesliget napért kü- baját maga mögött hagyva élvezhelön köszönet illeti Szabó Gabit, Zöld ti majd a rendezvényt 2023-ban is.
ruci Blankát, Zsiák Pétert, Madi Imit 
Osztrogonácz Ivó

II. Testvértelepülés
tábor KISTARCSÁN
Az Attila Nyilai Egyesület idén második alkalommal rendezte meg Kistarcsa és erdélyi testvértelepülése, Torja részvételével táborát. Az elmúlt három évben a pandémia miatt
nem tudtunk táboroztatni. Aztán az idei év elején nagy reményekkel, tervekkel és - egyesületünk anyagi lehetőségeihez képest - magas költségvetéssel kezdtünk szervezkedni.

A Kakasfőző Fesztiválon
is felléptek a torjai gyermekek

indezt a ProFilii Alapítvány pályá- igazi bulihangulat uralkodott a táborban. Sajnos
zati lehetőségével sikerült elérnünk. néha az időjárás közbeszólt és improvizálnunk
A kiírásban szerepelt, hogy „… hoz- kellett, de mindig sikerrel módosítottunk a bezájárulnak a Magyarországon és a határon túli tervezett programon. Voltunk stranmagyarlakta településeken élők vagy azok egy don, moziban, túráztunk Kistarcsa
csoportja – kiemelten a gyermekek – egészség- határában, festettünk pólót és bögrét,
ügyi helyzetének, életmódjának, esélyegyenlősé- megtekintettük a mentőautógyárat.
gének javításához, ...”. Soha vissza nem térő al- Augusztus 20-án pedig igazi feszkalom, gondoltuk és benyújtottuk a
szükséges anyagot. Pályázatunk pozitív elbírálást kapott, megnyertük
a költségvetés szinte 100%-át, így
megkezdhettük a szervezést.
Az egyhetes tábort augusztus 17.
és 23. között tartottuk. Fő bázisunk
a Városi Sportközpontban volt, melyet ezúton is köszönünk a Kistarcsai Városi Művelődési és Sportközpontnak.
Ahogy visszagondolunk a 2019es évre, akkor a kulturális vonalat
vittük végig, az idei évben viszont Az augusztus 20-i ünnepségen

tiválhangulatban mulattak a kistarcsai és torjai
gyermekek és kísérőik. Aznap – a városi rendezvényen – kétszer is felléptek a torjai vendéggyermekek, amellyel emelték az államalapítás ünnepének közös értékét. Még szebb volt az ünnep,
mivel a gyermekek fellépését saját településük polgármestere is
személyesen láthatta,
aki augusztus 20-án –
csapatával együtt – a
kistarcsai Kakasfőző
Fesztiválon vett részt.
Az együtt töltött idő nagyon gyorsan elszaladt. Ismét fájó volt a búcsú, de reményeink szerint jövőre újra találkozunk. Ha minden a tervezettek szerint alakul, akkor 2023-ban Torja lát
bennünket vendégül.
Úgy gondoljuk, hogy a tábor ismét elérte célját: az összetartozás érzése nemcsak a gyermekek, hanem a felnőttek közt is erősödött.
Köszönet és hála a támogatóknak, akik segítettek, hogy a tábor sikeresen megvalósulhasson! 
Dőringerné Kovács Melinda

KISTARCSAI TAEKWONDÓSOK
és hapkidósok a badacsonytomaji edzőtáborban

Szeptembertől
ismét TAEKWONDO
és HAPKIDO oktatás
indul Kistarcsán

M

HEGYES IMRE 4. danos taekwondo és 3. danos
hapkido mester irányította és vezényelte a badacsonytomaji edzőtábort július közepén, ahol
38 fővel indult útnak a Sentinel S.E. csapata.
Az egy hét alatt a mester közel 18 edzést és
egy egész napos Hapkido Szemináriumot tartott. A Sentinel S.E. csapatnak napi négy edzése volt, aminek köszönhetően óriási fejlődésen
mentek keresztül. A tábori ébresztő 6.30-kor
keltette a csapatot. Gyors készülődés után in-

dult a reggeli futás és
a létrás, bójás zsámolyos erősítő edzés.
Délben pontkesztyűs,
küzdő edzés, este bázis- és formagyakorlatok voltak. Emellett
elméleti oktatásban is
részt vettek a gyerekek, ahol a taekwondo
és a hapkido történelmét, valamint bázistechnikákat is elemeztek.
A tanítványok közül a tábor végén, 19-en sikeres taekwondo,
hapkido övvizsgát tettek, ahol
sárga, zöld, kék és fekete csíkos
minősítést értek el.
Az edzőtábor képeit és videóit a
www.sentinelse.hu weboldalon, a
galéria menüben tekinthetik meg.

Szeptembertől ismét várja
a jelentkezőket a Sentinel
Olimpiai Taekwondo-Hapkido S.E.
Szeptembertől tagfelvételt hirdetünk
minden korosztály számára a Simándy
Általános Iskolában!
Korhatár: 5-60 éves korig.
Taekwondo edzés:
hétfő-szerda-csütörtök.
Hapkido önvédelmi+erősítő edzés:
csütörtök és szombat.
Az első edzés ingyenes!
Jelentkezni lehet Hegyes Imre mesternél
a 06-20/551-09-19-es telefonszámon.
További információ: a www.sentinelse.
hu honlapon.
2022. 8-9. szám

13

HÍREK

HITÉLET

BIZONYSÁGTÉTELEM

KÉRELEM INGATLAN
RENDELTETÉSI
EGYSÉG SZÁMÁNAK
IGAZOLÁSÁRA
Tisztelt Lakosok!
2022. szeptember 10-től a jegyzők adnak ki
hatósági bizonyítványt a lakás rendeltetési egységek számáról, ami ahhoz kell, hogy
a lakossági fogyasztó jogszerűen vehesse
igénybe a kedvezménnyel elszámolt földgázmennyiséget.
A hatósági bizonyítvány kiállításának
feltétele, hogy:
1. a hatósági bizonyítvány iránti kérelmet
írásban (e-papíron, postán vagy személyesen) kell a polgármesteri hivatalhoz eljuttatni. Az ehhez szükséges formanyomtatvány rendelkezésre áll, amelyet a honlapról
lehet letölteni
https://www.kistarcsa.hu/hivatal/
nyomtatvanyok/varosuzemeltetesi_
foepiteszi_ugyek, illetve a hivatal recepcióján is átvehető;
2. a kérelmezett ingatlan társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül;
3. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található.
Az eljárási idő 8 nap.
Az elkészült hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes
szolgáltató részére. Lakossági fogyasztó:
az a felhasználó, aki saját háztartása - egy
felhasználási helyet képező egy vagy több
lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház,
továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz
vételezésére megkötött szerződés alapján,
és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma
meghaladja az épületben lévő önálló, nem
lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a
lakóépületet, mint felhasználót, a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a
vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.
Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli,
hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az
eljáró hatóság felé jelzi.
Kistarcsa Város Önkormányzata
Hirdetés

Gyermekkorom óta hiszek Istenben, anyukám és a nagyszüleim élő hite számomra és testvérem számára is mindig követendő példa volt. Isten létezése és a benne való hit sosem kérdőjeleződött meg bennem, ha néha mégis,
akkor azokra a csodákra gondoltam, amiket Isten tett velünk.
REFORMÁTUS EGYHÁZ

VENI SANCTE SPIRITUS
– Jöjj, Szentlélek Úristen!
Szeptember
11-én volt egyházközségünk
ünnepélyes tanévnyitó szentmiséje a Deres Lovasudvarban.
KATOLIKUS EGYHÁZ

A

z évek óta ugyanitt megrendezett szabadtéri tanévnyitó szentmise, és az azt követő vidám, kötetlen együttlét már hagyomány egyházközségünkben, ahol közösen kértük
a Szentlelket, hogy segítő kegyelmével erősítsen
meg mindannyiunkat a hitben és a szeretetben.
Jó alkalom volt ez arra is, hogy a közösség tagjai a nyári szünet után újra találkozzanak, és a
finom szendvicsebéd és sütemény mellett átbeszélhessék élményeiket, elképzeléseiket, terveiket az elkövetkező évre.
A mostani, válságos időkben különösen nagy
szükségünk van arra, hogy Istenre irányítsuk
figyelmünket, és mindannyian, akik benne hiszünk, egy szívvel és lélekkel kérjük az ő vigasztaló, megerősítő, lelkesítő kegyelmét. Egy
nagyobb, sokszínű közösségben elkerülhetetlenek néha a nézeteltérések, súrlódások, de a közös
évnyitószentmise és együttlét, amely sokak lelkes és áldozatkész munkájának köszönhető, jól

Tájékoztatás az
ELSŐÁLDOZÁSRÓL
KATOLIKUS EGYHÁZ Templomunkban a
következő elsőáldozás 2023. május 20-án lesz.
Az elsőáldozók oktatását heti egy órában, keddi napokon tartjuk, 16.00-17.00-ig vagy 17.0018.00-ig. Az oktatás október 4-én kezdődik.
Jelentkezni október 15-ig lehet.
Jelentkezési lapokat a sekrestyében lehet
kérni, vagy letölthetők az egyházközség hon-

14

mutatja azt, hogy élő közösségünk minden tagját ugyanaz a hit és szeretet vezérli.
Fontos, hogy érezzük, és megtapasztaljuk, hogy
nem vagyunk egyedül, hogy a közösség tagjai,
a különbözőségek és eltérő vélemények ellenére
is segítik egymást, számíthatnak egymásra, reményt és támogatást nyújthatnak egymásnak és
kölcsönösen megerősíthetik egymás hitét.
Életünkben csak akkor lehetünk boldogok, ha
embertársainkat szeretettel szolgálva, minden tevékenységünkre Isten áldását kérjük. A Megváltó
Jézus Krisztus, aki minden bűnünket és gyengeségünket magára vette a kereszten, azért küldte
el nekünk a Szentlelket, hogy megerősítve a hitünket, szüntelenül támogasson minket, segítsen
felismernünk, hogy mi a helyes, és ösztönözzön
arra, hogy önzésünkből kilépve szüntelenül törekedjünk a szeretetre és mások szolgálatára.
Fontos, hogy mindannyian nyitott lélekkel kérjük és hívjuk a Szentlelket, hogy töltse el életünket, közösségeinket, otthonainkat az elkövetkező időszakban is.
Adja meg nekünk a mindenható Isten, hogy
Szentlelke által megerősödve tudjuk ebben az évben is beteljesíteni keresztény hivatásunkat, töltsön el minket erejével, adjon lelkesedést és kitartást, és adja meg nekünk a reménységgel teljes
vigasztalást minden nehézségünkben.

lapjáról, Facebook oldaláról. A jelentkezési
lapokat leadhatják a kistarcsai templom sekrestyéjében, a plébánián irodaidőben, vagy a
hitoktatóknál.
Az elsőáldozással kapcsolatban szeptember 25-én, vasárnap – a 10 órás szentmise
után – szülői tájékoztatót tartunk a kistarcsai templomban.

A

családom hosszú utat tett meg a hívő élet
felé. Erős akaratú, ateista nézeteket valló család voltunk, anyai nagyapám bányász volt, alkoholista. Mamám többször kérte,
hogy menjen el csendes hétre, ahol a szenvedélybetegek számára nyújtanak támogatást, de
nagyapám nem akart segítséget kérni. Egyszer
érezte, hogy ha nem tesz semmit az alkoholizmus ellen, hamarosan kórházba fog kerülni és
meg fog halni. Ekkor mondott igent Isten hívására és elment a csendes hétre, ahol megtért és
végleg le tudta tenni az alkoholt. Ennek már 40
éve, azóta templomba jár, aktívan részt vesz az
egyház életében és presbiterré is megválasztották. Idén lett 76 éves. Nekünk ez kimondhatatlanul nagy öröm, hogy megmentette Isten az
életét és még azóta is közöttünk él egészségesen és józanul.
Anyukám is hosszú, fájdalmas utat tett meg
a megtérése felé. Örökölte apukája erős akaratát,
nem hitt Istenben, erős, öntörvényű ember volt.

Horrortörténeteket olvasott, sok félelem volt a
szívében emiatt. Isten azonban elkezdett munkálkodni az életében: testvérem megfázva született, és ahogy be volt dugulva az orra, egyik este
nem kapott levegőt és már elkékült az oxigénhiánytól, amikor ezt észrevették. Anyukámnak sikerült újraéleszteni és megmenteni. Testvérem
gyógyulása után előjött a sok aggódás és stressz
következménye: anyukám kórházba került. Nagyon beteg volt, nagy fájdalmai voltak, az orvosok viszont nem tudták mi okozza ezt, szervi bajai
nem voltak. Egyik nap, mikor már elviselhetetlen
fájdalmat érzett, kezébe fogta az ágya melletti
Bibliát és ezt az Igét találta: "Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig
hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni." (1Korinthus 10:13). Az Ige olvasása után
azt érezte, nem lesz annál nagyobb nehézsége,
mint amit ne tudna elviselni. Következő nap reggelén, amikor felkelt,
enyhült a fájdalma, és
szépen lassan el is múlt.
Az orvosok nem értették gyógyulását. Attól kezdve szoros kapcsolatba került Istennel,
a megmentőjével, engem is és a testvéremet is hitben nevelt fel.
Isten azóta is csodákkal halmoz el minket,
minden nap érezhetjük megtartó kegyelmét és szeretetét.
Anyukám és nagyapám életét Istennek
köszönhetem, amiért
örökké hálás leszek
Neki. 2Korinthus 1:9ben azt olvashatjuk:
„De ez is csak azért
történt, hogy többé ne
magunkban bízzunk,
hanem Istenben". Bátran mondhatom, hogy
bármi is történjen velünk, bármilyen kísértés vagy tragédia érjen,
Isten erejével képesek
vagyunk minden helyzetben lelkiekben győzedelmeskedni. Az élet
nehéz, de bízhatunk Isten kegyelmes ígéreteiben és szeretetében.
Kulcsár Szabina

Rászorultak
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ Nemrég sokan imádkoztunk az esőért. Egy egyszerű természeti,
természetes jelenségért. Olyanért, amely az
élet alapvető része, ami általában van, történik. Ha viszont hosszú ideig elmarad, akkor igazán felértékelődik, akkor látjuk igazán, mennyire nélkülözhetetlen. És amikor
Istennek hála, elért minket a záporos időszak,
megújult a termőföld színe, újra kizöldültek a
fák, bokrok és élettel telt meg környezetünk,
de mi magunk is. Kegyelmi időszak az, amikor az aszályos időben esik az eső.
Nemcsak a kitikkadt föld tud szomjazni az áldásra, hanem a lelkünk is. Tele vagyunk aszályos,
élettelen sivatagot eredményező, vagy abból
fakadó történetekkel. A Szentírás mélységnek,
sötétségnek, gyógyíthatatlan sebnek, halálnak,
bűnnek, elveszettségnek nevezi azokat. Ki ne ismerné mindezt közülünk! Mindennapos valósággá vált ez a fajta átok rajtunk. Nem véletlen,
hogy mind valamiféle megmentésre, szabadításra, bűnbocsánatra, megújításra, vezetésre,
szeretetre, értékelésre, elfogadásra vágyunk –
mert rászorultak, kegyelemre szorultak vagyunk.
Kellemetlenül, furcsán hangzik mindez az állítólag mindent megoldani tudó, függetlenkedő
világunkban. Megalázónak tűnik, hogy minket
meg kell menteni, meg kell szabadítani, hogy
másvalakinek kell megoldani életünk legnagyobb problémáját, de ez a valóság. Menekülhetünk ennek tudomásulvétele elől, de a tény
attól még tény marad: üresek vagyunk a megváltás nélkül.
Atyánk megmenteni küldte a világunkba Jézust. Azért, hogy áldása, bűnbocsánata, megváltása, szabadítása valósággá váljon az életünkben. Azért, hogy a világban uralkodó, megkötöző,
megbénító szellemi sötétségben Ő ragyogjon
fel. Azért, hogy mindazok, akik találkoznak Jézussal és felismerik benne az isteni világosságot, megszabaduljanak az ürességtől, a céltalanságból: az elítélt állapotból.
Ezért mondta az ÚR: „Én világosságul jöttem
a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon
a sötétségben... mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem.”
Mindannyiunknak szüksége van Jézusra. Rá
vagyunk szorulva, hogy a Krisztus fénye, a kegyelem, a megbocsátás, az isteni szeretet megnyilvánulása naponként elérjen minket. Élj vele,
kapaszkodj bele, hogy életed legyen!
Eszenyi Ákos evangélikus lelkész
2022. 8-9. szám

15

BŰNÜGY

Romantikus CSALÁS
Az elmúlt időszakban több jelzés érkezett a rendőrségre az úgynevezett „romantikus csalásokról”, melyeknek célja, hogy pénzt csaljanak ki a potenciális sértettektől – jellemzően 55-60 év feletti emberektől - érzelmekre apellálva.

A

társkeresés nem újkeletű dolog, hiszen
már évtizedekkel ezelőtt - a kép nélküli, színes magazinokban, újságokban feladott – néhány soros hirdetéseken keresztül is
lehetett parnert találni, komolyabb vagy akár
könnyedebb kapcsolat létesítése céljából is. Az
internet nagyrészt átvette az újságok ezen funkcióját, mert gyorsan, egyszerűen kapcsolatba lehet lépni a „kiszemelt” partnerrel, beszélgetést,
akár találkozást is lehet kezdeményezni. A társkereső- és közösségi oldalak egyaránt jó terepnek
számítanak a „romantikus csalóknak”, akik a kiszemelt hölgy/úr bizalmát igyekeznek megnyerni,
a céljuk azonban minden esetben az, hogy pénzt
csaljanak ki. Nyelvi akadálya sincsen az ismerkedésnek, mert a fordító programok segítségével
tökéletesen megértetik magukat más nyelvet beszélő személyekkel is.

HOGY TÖRTÉNIK EZ A FOLYAMAT?

A társkereső vagy közösségi oldalon regisztrált
személy (a csaló) hamis profilt hoz létre, melyhez
hamis fotót és hamis adatokat használ. Gyakori,
hogy katonának, orvosnak, özvegynek, gyermekét
egyedül nevelő nőnek vagy férfinak adja ki magát.
Kedvességével, udvarlásával minél előbb bizalmi
viszonyt akar kialakítani, az érzelmekre apellál.
Amint a hamis társkereső profilt használó csaló meggyőződik arról, hogy elnyerte a kiszemelt
úr/hölgy bizalmát, megkéri áldozatát, hogy küldjön neki pénzt, mert …
… szeretné személyesen megismerni, de az utazásra, vízumra nincsen pénze;
... sürgősen műteni kell a gyermekét vagy az
idős apját/anyját, melyre nincs pénze;

HOMLOKZATI

ni akar, de mindig kifogásokkal áll elő, hogy
a találkozást elkerülje, gyanakodjon!
• Igyekezzen minél több információt megtudni
tőle, érdemes többször megkérdezni ugyanazt!
• Legyen gyanús, ha az Önnel ismerkedni szándékozó férfi vagy nő túl szép! A bizalom megnyerése érdekében modell típusú férfiak, egzotikus nők képei jelennek meg gyakran, hiszen a
vonzó, megnyerő külső, a csinos alak az emberek többségét vonzza és jó benyomást tesz rájuk.
• Gyanakodjon, ha egy olyan ember, akivel soha
nem találkozott, nagyon hamar szerelmet vall
és azonnal „my love”, „my darling” vagy hasonló kedves megszólítással illeti és azt állítja, hogy már alig várja, hogy együtt legyenek.
• Vigyázzon, ha az illető esetleg nem illendő képeket vagy olyan pénzügyi információkat kér,
amelyek alkalmasak arra, hogy a későbbiek
során azokkal zsarolja Önt!
• Soha ne küldjön pénzt senkinek, akivel csak
online vagy telefonon kommunikált! Gyakori, hogy a Western Unionon keresztül kérnek
pénzt, ennek semmiképpen se tegyen eleget!
• Kezdeményezzen videóbeszélgetést! A csaló
ürügyet fog találni, hogy erre ne kerüljön sor.
• A gyanúsan viselkedő „udvarlót” tiltsa le, ne
folytassa a beszélgetést se!

… baleset érte, de az orvosi ellátásra nincsen
pénze;
… családi vállalkozása bajban van és ha nem
kap pénzt, mindenét elveszíti;
… férje/felesége halála után jelentős adósság
maradt rá, melyet egyedül nem tud kifizetni. A
tartozásai miatt nem tudja elhagyni az országot
és nem tudja személyesen meglátogatni a hölgyet/
urat, akivel megismerkedett;
… a korábban megvásárolt repülőjegyét ellopták, így nem tud utazni, de ha kap pénzt, vesz jegyet a következő járatra;
… feleségül venné, de nincs rá pénze.
A csalók minden esetben olyan történetet találnak ki, melyek megkönnyítik a személyes találkozás elkerülését. Gyakran állítják, hogy az
építőiparban tevékenykednek – mérnökök, olajfúrón dolgoznak –, orvosok, katonák vagy valamely világszervezet alkalmazásában állnak.
Előfordulhat, hogy a beszélgetést privát e-mail
címen akarja folytatni a csaló, de nem ez a jellemző.
Az azonnali üzenetküldés jobban működik, mert
gyorsabban megy a kérdezz-felelek, az illető rög- A csaló addig marad kapcsolatban áldozatával,
tön tud reagálni, gyorsabban megy az ismerkedés, amíg az fizet neki. Ha már nem kap több pénzt,
a bizalmi viszony kialakítása.
esetleg lebukik, azonnal eltűnik. A rendőrség feltételezése szerint az ilyen bűncselekmények esetéÖn ne váljon romantikus csaló áldozatává!
ben nagy a látencia, mert a sértettek jelentős része
Fogadja meg alábbi tanácsainkat!
szégyelli a vele történteket, így nem tesz feljelen• Próbálja meg leellenőrizni az Önnel ismerked- tést vagy bejelentést a rendőrségen.
ni szándékozó személy adatait, fotójára indítLegyen óvatos, hogy ne váljon romantikus
son online keresést, így az esetleg jogosulat- csaló áldozatává! Ha úgy érzi becsapták, telanul felhasznált képét, nevét könnyebben fel gyen feljelentést a rendőrségen!
tudja ismerni!
• Személyes adatokat ne adjon ki magáról! KePEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
vés információt osszon meg magáról, mert a
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY
bizalom megnyeréséhez a csaló felhasználhatja az Önről látott képeket, információkat, „fel1145 Budapest, Róna utca 124.,
készülhet” Önből.
1557 Budapest, Pf. 20., 460-7101; BM: 28-811
• Ha az online térben megismert személy ígéE-mail: elbir@pest.police.hu
retet tesz arra, hogy személyesen is találkoz-

HŐSZIGETELÉS

AKCIÓS

KOMPLETT
HŐSZIGETELŐ
RENDSZEREK!
Gipszkarton rendszerek, beltéri festékek, festő szerszámok,
lazúrok, hőszigetelő rendszerek, Graphite barkácsgépek.

KISTARCSA, Nagytarcsai út 6.

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

Hirdetés

Lakossági
PB gáz és
Targonca gáz

házhozrendeLésre!
rendelésfelvétel:

06-20/382-32-68
Próbáljon ki minket,
garantáltan nem csalódik!
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VízVezetékszerelés • duguláselhárítás

kistarcsán

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

fürdőszobák

felújítása, átalakítása
sebők richárd egyéni vállalkozó

Kisebb munKáKat is vállaloK!

06-30-353-99-03

APRÓHIRDETÉS
SZOLGÁLTATÁS – Azonnali készpénzért
megvásároljuk: arany- és ezüsttárgyakat,
órákat, festményeket, porcelánokat,
régiségeket, régi pénzeket, kitüntetéseket,
teljes hagyatékokat! 06-20/807-2906,
Budapest XIV., Vezér út 148-150.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás
nélkül. Csatorna kamerázás.
Vízszerelés. 06-20/491-5089
GÉPJÁRMŰ – Használt Suzuki Ignist
vagy Suzuki Sx4-et vásárolnék tulajdonostól.
Este: 06-20/349-1470
ÉLETJÁRADÉK – Megbízható férfi, életjáradékot fizetne idős személynek ingatlanért cserébe. Telefon 18 óra után: 06-20/349-1470

2022. 8-9. szám
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Kerepes-Kistarcsa-Csömör_90x130

Gázkészülékszerviz
kombi cirkó, kazán, konvektor, villanyés gázbojler, vízmelegítő.
Junkers, Bosch, Vaillant, Saunier Duval,
Biasi, Beretta, Westen, Ocean, Baxi, Fég,
Ferroli, Éti, Hőterm, Ariston, Radiant
karbantartás, javítás gyári
alkatrészekkel, garanciával.
KLÍMA
telepítés – karbantartás – javítás

06-30 342-8288
06-30 345-3451
Győr fi Balázs
gázkészülékszerelő mester
épületgépész technikus
www.ep-gep.hu

ingyenes kiszállás!
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INGYENES SzakmaI oktatáS fElNőttEk réSzérE,

HÁZIAS ÍZEK BOLTJA

a CszC Mihály Dénes szakképző
iskolában kistarCsán!
A képzéseinket tantermi és online órák keretében
oktatjuk esti tagozaton, diákigazolvány igényelhető.

AlAPfOKú ISKOlAI vÉgZETTSÉggEl
RENDElKEZŐK RÉSZÉRE:
• Szociális ápoló és gondozó – 2 év

ÉRETTSÉgIZETTEK RÉSZÉRE:
• Pénzügyi-számviteli ügyintéző
1,5 év
• Vállalkozási- ügyviteli ügyintéző
1,5 év (egyetlen ügyviteli szakma)
• Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 2 év
• Szoftverfejlesztő és –tesztelő
1,5 év (Alkalmazások és mobil
alkalmazások fejlesztése, tesztelése)
• Logisztikai technikus 1,5 év
(Logisztika és szállítmányozás)
• Grafikus 2 év
(út a nyomdai előkészítéshez)

• Kisgyermekgondozó, -nevelő
(Bölcsődés korosztály gondozása,
nevelése) 2 év
• Szociális és gyermekvédelmi
szakasszisztens
(A személyes gondoskodás
felnőtteknek és gyermekeknek) 2 év
• Kéz- és lábápoló technikus
– Speciális lábápoló 2 év
• Általános ápoló 3 év
• Általános ápoló 1 év
(előképzettséggel)

• Pedagógiai munkatárs
(Pedagógiai asszisztens)

• Betegkisérő
• Vállalkozási mérlegképes könyvelő

SZAKmAI KÉPZÉS:

BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:
hétfő, szerda, csütörtök 16:00-19:00 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

Újra itt a hurka szezon!
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.

Májas-véres hurka  .  .1 590 Ft/kg
sütő kolbász  .  .  .  .  .  .  .  .2 200 Ft/kg
sertés házi zsír  .  .  .  .  .  .1 100 Ft/kg
Nyelves disznósajt  .  .2 900 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

2022. 8-9. szám
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Nap 19 Kft.

varga autójavító

Nyitva

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

Kistarcsa péKség

K I S TA R C S A

Csömör, Kistarcsa Határ út
Tel.: 06-30/9647-669
06-20/269-13-22

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

E-mail: vargaautojavito@gmail.com
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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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!

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

Kistarcsa, Szabadság út 32.

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

www.nap19.hu • nap19kft@gmail.com

R.H.Dental

Fogorvosi rendelők
és fogtechnikai laboratórium

RH dental

Minőségi fogászati szolgáltatások

Kistarcsa, Árpád vezér u. – Szt. László u. sarok
VÁRJUK KEDVES PACIENSEINKET FOGORVOSI RENDELŐNKBEN!

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

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

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

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
2022. 8-9. szám
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FONTOS INFORMÁCIÓK
A természet ízei rétesbe zárva!
Rétesek, piték, sós és édes
aprósütemények

… ahogy a nagyi is készítette!

Budapest

Kistarcsa

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

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

A nyitvatartásról és a házhoz szállításról érdeklődjön telefonszámunkon!

www.koronaretes.hu

Kerepes

Kerepes-Vet

Állatorvosi rendelő • Állatpatika

2144 Kerepes, Szabadság út 65. (3-as főút)
Hétköznap: 900-2000, szombaton 900-1230

GÉPKÖLCSÖNZŐ
ÉPÍTŐIPARI ÉS KERTI GÉPEK BÉRBEADÁSA

KÖZPONTI TELEFONSZÁMOK

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

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!

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

nagytarcsa

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

BEMUTATÓTERMÜNK
ÚJ CÍME:

Tarcsa-Vet

2143 KISTARCSA
SZABADSÁG ÚT 30.

Állatorvosi rendelő • Állatpatika

2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 71.

TELEFON:

(Petőfi utcáról nyílik)
Hétköznap: 1300-1900

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

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

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

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
Megjelenik 5200 példányban.
ISSN 1788-7291
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat a
tartalom lényegi megváltoztatása nélkül, szerkesztett formában
közölje. A lapban megjelent cikkeket a Kiadó írásbeli engedélye
nélkül másolni, a lapot utánnyomni, sokszorosítani tilos. A lapban
megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem vállal felelősséget.
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RuhaSzaki

varrónő

MINDEN AMI VARRÁS

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

KISTARCSA, Eperjesi út 7.

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

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.

Elkötelezett szerelőcsapat,
megbízható márkák,
széles választék.

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

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

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

hűtés-Fűtés

HÚSBOLT

Kohajda Péter őstermelő
KISTARCSA, Nagytarcsai u. 3.

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

NYITVATARTÁSI IDŐ!

hívjon most!

Minden pénteken 7-19 óráig.

SZOMBATON ZÁRVA!

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

MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN
ESTE HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!
A megrendeléseket CSÜTÖRTÖK
DÉLIG kérjük leadni!

Kistarcsa,

Móra Ferenc utca 81.

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

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

tAgjA.

már banKKártyával is Fizethet!

