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HÍREKÖNKORMÁNYZAT

NÉPSZÁMLÁLÁSI tudnivalók Testületi ülésről JELENTJÜK
Kötelező részt venni az októ-
ber 1. és november 28. között 
megrendezendő népszám-
láláson. A kérdőívet októ-
ber 1. és 16. között az interne-
ten is ki lehet tölteni. Aki nem 
élt az online válaszadás le-
hetőségével, azt számláló-
biztos keresi fel. A népszám-
lálás helyi előkészítéséért 
és az adatfelvétel végrehaj-
tásáért a települési önkor-
mányzatok jegyzői felelnek.

Legutóbb szeptember 28-án ülésezett a képviselő-testület. Összesen 11 napirendet tárgyaltak. Ezen 
az ülésen a képviselők többek között megszavazták a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozást, döntöttek a fogorvosi praxisjog átruházásól, elfogad-
ták az önkormányzat 2022. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról szóló beszámolóját, 
véleményezték a Gesztenyés Óvoda 2022/2023. nevelési év munkatervét. A napirendek közé be-
került a Sourcing Hungary Kft.-vel a 20 m3/h alatti névleges mérőteljesítményű felhasználási he-
lyek földgáz energia közbeszerzési eljárásának lefolytatása tárgyában kötött szerződés módosítása.

Amit a kérdőív kitöltéséről tudni kell
A népszámlálás Magyarország teljes lakos-
ságát érinti, az összeírásra az egész ország-
ban egyidőben kerül sor, minden lakásra és 
személyre kiterjed. Segítségével pontos ké-
pet kapunk hazánk népességének nagyságá-
ról, jellemzőiről, egészségi állapotáról, lakás-
körülményeiről.

Kinek kell részt vennie  
a népszámlálásban?
Népszámlálási kérdőívet kötelező kitölteni élet-
kortól és állampolgárságtól függetlenül minden-
kiről, aki Magyarországon él;
 •  azokról is, akik átmenetileg – 12 hónapnál rö-

videbb ideig – külföldön tartózkodnak;
 •  valamint azokról a Magyarországon élő kül-

földiekről is, akik legalább 3 hónapja Magyar-
országon tartózkodnak.

Hogyan tehetünk eleget  
a népszámlálási kötelezettségnek?
Minden háztartásnak egy lakáskérdőívet és any-
nyi személyi kérdőívet kell kitölteni, ahányan a 
lakásban laknak. A kérdésekre a 2022. október 
1-jén fennálló állapotot alapul véve kell válaszolni.
 Fontos, hogy a lakáskérdőívet minden, a tulaj-
donunkban álló, de adott esetben nem lakott, üre-
sen álló lakásról is ki kell tölteni, az arra a címre 
érkezett felkérőlevél alapján.

Meddig és hogyan kell  
kitölteni a kérdőívet?
2022. október 1. és 16. között a kérdőív önál-
lóan, az erre a célra létrehozott online felüle-
ten tölthető ki.
 Október 17. és november 20. között szám-
lálóbiztosok keresik fel azokat a háztartásokat, 
amelyek október 16-ig nem töltötték ki online a 
kérdőívet.
 November 21. és 28. között a település jegy-
zőjénél tehetnek eleget adatszolgáltatási kötele-
zettségüknek azok, akik november 20-ig ezt nem 
tették meg.

Mire van szükségünk a kitöltéshez?
A KSH minden magyarországi lakcímre pos-
tai felkérő levelet küldött szeptember utol-
só napjaiban. Ebben a népszámlálásról szóló 
hasznos információk mellett egy 12 jegyű be-

lépési kód is találha-
tó, ami az online ki-
töltéshez szükséges. 
Kérjük, őrizze meg 
a felkérőlevelet!
 A statisztikai tör-
vény alapján közigaz-
gatási bírsággal sújt-
ható az, aki a kötelező 
hivatalos statisztikai 
adatszolgáltatást nem 
vagy nem az előírt ha-
táridőre teljesíti, vagy 
a hivatalos statiszti-

kai célú adatátvételre, adatátadásra vonatko-
zó kötelezettségét megszegi. A közigazgatási 
bírság összege természetes személy esetében 
200 000 forintig terjedhet.

forrás: https://nepszamlalas2022

KÖZMEGHALLGATÁS
KISTARCSA VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 2022. november 10-én 
 (csütörtökön) 
 18.00 órától 20.00 óráig 
 közmeghallgatást tart.
 Az ülés helyszíne: 
 Csigaház (2143 Kistarcsa, 
 Deák Ferenc u. 1.)
Lakossági kérdéseket a hivatal@kistarcsa.hu
 e-mail címre várjuk 
2022. november 4. (péntek) 12 óráig.

Kistarcsa idén is csatlakozott  
a Bursa Hungarica pályázathoz 
Kistarcsa Város Önkormányzata csatlakozott 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjrendszer 2023. évi pályázati for-
dulójához. 
 A csatlakozással az önkormányzat vállalta, 
hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi forduló-
jában 10.000 Ft/fő/hó összeggel maximum 20 
fő pályázót támogat.

 A 2023-as pályázati fordulóban azt támogat-
ják, akinek a családjában az egy főre eső nettó jö-
vedelem nem haladja meg a mindenkori öregsé-
gi nyugdíj legkisebb összegének (28.500 Ft) 470 
százalékát, mely jelenleg 133.950 Ft/fő, egyedül-
álló szülő esetén a mindenkori öregségi nyug-
díj 540 százalékát, azaz 153.900 Ft/fő, valamint 
a pályázó és családtagjai nem rendelkeznek va-
gyonnal. Vagyon alatt az a hasznosítható ingat-
lan, gépjármű, pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt 
összeg értendő, amelynek külön-külön számított 
forgalmi értéke nem haladja meg a pályázó csa-
ládjában az öregségi nyugdíj mindenkor legki-
sebb összegének nyolcvanszorosát (2.280.000 Ft), 

együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj min-
denkor legkisebb összegének százhatvanszoro-
sát (4.560.000 Ft). Nem minősül vagyonnak az 
az ingatlan, amelyben a pályázó családjával élet-
vitelszerűen lakik, továbbá a mozgáskorlátozott-
ságra tekintettel fenntartott gépjármű. 
 Ha az önkormányzat által támogatott 20 főnél 
több pályázó felel meg a pályázati feltételeknek, 
akkor a pályázatok elbírálásánál előnyt jelentő 
szempontok az alábbiak: a családban az eltartott 
gyermekek száma három vagy annál több, a pá-
lyázó családjában fogyatékos vagy rokkant sze-
mély él, valamint az egy főre eső jövedelem ösz-
szege. 
 Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két 
egymást követő tanulmányi félév: a 2022/2023. 
tanév második (tavaszi), illetve a 2023/2024. tan-
év első (őszi) féléve. A Bursa Hungarica Ösz-
töndíjban a Kormányrendelet 18. § (2) bekezdé-
se alapján kizárólag a települési önkormányzat 
területén állandó lakóhellyel rendelkezők része-
sülhetnek. A részletes pályázati kiírás megtalál-
ható a kistarcsa.hu oldalon és a polgármesteri hi-
vatalban. A pályázati felhívás az újság 4. oldalán 
is elolvasható. 
 A pályázat rögzítésének és az önkormány-
zathoz történő benyújtásának határideje:
 2022. november 3.

Új fogorvosa lehet  
a 2. számú körzetnek
Kistarcsa Város Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy dr. Klement Péter István 2011. május 1-én 
létrejött szerződését 2022. november 30-án közös 
megegyezéssel megszünteti. A képviselő-testület 
egyúttal kötelezettséget vállalt arra, hogy a pra-
xisjog átadását, valamint a szerződés megkötésé-
hez szükséges igazolások benyújtását követően 

szerződést köt az RH 
Dental Kft.-vel (székhe-
lye: 2143 Kistarcsa, Ár-
pád vezér utca 5., képvi-
selője: dr. Huoranszki 
Csaba Máté). A szer-
ződés megkötésé -
nek előzményeként 
Dr. Huoranszki Csaba 
Máté 2022. szeptember 
5-én leadta a fogorvo-
si praxisjog átruházá-
sának engedélyezésé-
ről szóló kérelmét és 
praxisjog adásvételéről 
előszerződést kötött dr. 
Klement Péter István-
nal. P.Gy.
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A várossá avatás 17. ÉVFORDULÓJA
HÍREK

SZÉPKORÚAK 
KÖSZÖNTÉSE az  
idősek világnapján

BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2023
KISTARCSA VÁROS Önkormányzata az Kulturá-
lis és Innovációs Minisztériummal együttműköd-
ve 2023-ra kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
 A pályázati kiírás a Kistarcsai Pol-
gármesteri Hivatal Recepcióján át-
vehető vagy a honlapról letölthető. 
(https://www.kistarcsa.hu/.../bursa_
hungarica....)

Az ENSZ először 1991-ben hirdette meg az idősek világnap-
ját, azóta minden év október 1-jén ünnepeljük a szépkorúakat. 

 A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektro-
nikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeré-
ben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói 

regisztráció szükséges, 
melynek elérése: https://
www.eper.hu/eperbursa/
paly/palybelep.aspx. A 
személyes és pályázati 
adatok feltöltését köve-

2022. JÚNIUS 1-TŐL MÓDOSULT  
A HULLADÉKGYŰJTÉSI REND!
A szelektív és a zöldhulladékot az ed-
digiektől eltérően NEM PÉNTEKEN, a 
kommunális hulladék elszállításának 
napján végzi a szolgáltató, hanem KED-
DI napokon! 

A HULLADÉKGYŰJTÉS 
RENDJE 2022.  
OKTÓBER-NOVEMBER

DÁTUM HULLADÉK TÍPUS

OK
TÓ

BE
R 21. P KOMMUNÁLIS

25. K ZÖLDHULLADÉK

28. P KOMMUNÁLIS

NO
VE

M
BE

R

1. K SZELEKTÍV

4. P KOMMUNÁLIS

8. K ZÖLDHULLADÉK

11. P KOMMUNÁLIS

15. K SZELEKTÍV

18. P KOMMUNÁLIS

22. K ZÖLDHULLADÉK

25. P KOMMUNÁLIS

     DTkH Ügyfélszolgálata

tően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a 
Kistarcsai Polgármesteri Hivatalban (2143 Kistar-
csa, Szabadság út 48.) kell benyújtaniuk a pályázók-
nak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatá-
rozott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.
 A pályázat rögzítésének és az önkormányzat-
hoz történő benyújtásának határideje:
 2022. november 3.

Kistarcsa Város Önkormányzata

Az időseket 
Juhász István 
polgármester 
köszöntötte 

K istarcsán szeptember 30-án, délután négy 
órától a Csigaházban rendezték meg az 
ünnepséget. Az önkormányzat invitálását 

a köszöntésre 141-en fogadták el.  A rendezvényt 
megtisztelte jelenlétével Juhász István polgármes-
ter, Csampa Zsolt a Humánpolitikai Bizottság el-
nöke, Bergán János, Juhász József és Dőringer 
Károly képviselők. A megjelenteket Juhász  
István polgármester köszöntötte. 
 Idén is színvonalas programmal készült a szer-
vező Alapszolgáltatási Központ. Palotás Ágnes 
operett-musical színészt hívták meg, aki nagy tap-
sot kapott a műsoráért. Szintén nagy sikert ara-
tott a Szenior Örömtánc Klub kistarcsai csoport-
ja. A hangulatot fokozta, hogy szinte mindenkit 
megtáncoltattak Kálmán Éva lelkes táncosai. 
 A vacsorát a Kisgömböc Étterem készítette 
Mészáros László vezetésével. A szervírozásban 
Juhász István polgármester mellett a megjelent 
képviselők segítettek. 
 A vacsorát követő táncmulatság este nyolcig 
tartott.

A Város Napja alkalmá-
ból, szeptember 17-én 
a polgármesteri hivatal 
dísztermében adták át 
a városi kitüntetéseket. 

VÁROS ÉLETÉBŐL

A városi díjátadó ünnepséget 
eredetileg a Simándy térre 
hirdették meg, de a rendez-

vényt szervező Kistarcsai VMSK Kft. 
a bizonytalan időjárás miatt módosí-
totta a helyszínt, így az ünnepség át-
került a polgármesteri hivatal dísz-

termébe. A fél négykor kezdődött 
díjátadáson jelen volt Vécsey Lász-
ló országgyűlési képviselő, Juhász 
István polgármester, Solymosi Sán-

dor alpolgármester, a képviselő-tes-
tület tagjai, az intézmények és a civil 
szervezetek vezetői.
 A Himnusz eléneklése után Juhász 
István ünnepi beszédében összefog-
lalta az elmúlt év legfontosabb törté-
néseit, beszélt a legnagyobb beruhá-
zásokról és örömmel emelte ki, hogy 
a válság ellenére a hagyományos vá-
rosi rendezvényeket is meg tudták ren-
dezni. Külön megköszönte a város la-
kosságának, a civil szervezeteknek és 
a sportegyesületeknek a támogatást. 
Köszöntőt mondott Vécsey László or-
szággyűlési képviselő is. 
 Ezt követően Haagen Imre szín-
művész közreműködésével, Juhász 
István polgármester átadta a kitün-
tetéseket.
 Idén a díszpolgári címet Dr. Laczay 
Péter vehette át, aki a Lavet Gyógy-
szergyártó és Szolgáltató Kft. egyik 
alapítója, többségi tulajdonosa és a cég 
ügyvezetője. A kitüntetett, városunk 
kiemelkedő támogatója, vállalkozása 
a település gazdasági életének jelentős 
szereplője. Dr. Laczay Péter az elmúlt 
20 évben aktív szerepet vállalt Kistar-
csa fejlődésében, támogatásával a vá-
ros jelentős fejlesztéseket valósíthatott 
meg. Dr. Laczay Péter a hazai állat-
orvosi gyógyszerkutatás meghatáro-
zó alakja. Az Állatorvostudományi 
Egyetemen 40 éven át dolgozott ok-
tatóként, 1999-ben az Élelmiszer-
higiéniai Tanszék élére került és 22 
éven át tanszékvezető egyetemi ta-
nárként irányította az egyetemi kart. 
Az Állatorvostudományi Doktori Is-

kola törzstagja. A legrangosabb díj 
átadására Vécsey László országgyű-
lési képviselőt kérték fel. Dr. Laczay 
Péter megragadva az alkalmat, beje-
lentett egy újabb felajánlást: az idei és 
a jövő évre vállalt 10-10 millió forin-
tos közérdekű támogatáson túlmenő-
en további 10 millió forintot ajánlott 
fel a városnak közcélú feladatainak 
ellátására.  
 A „Kistarcsai Gyermekekért” cí-
met a Kistarcsai Gyermekorvosi Ren-
delő munkatársai, dr. Horváth Eszter, 
dr. Szabó Ágnes, dr. Szomor Anna, dr. 
Vig Katalin nyugdíjas gyermekorvos, 
Iványiné Szekeres Anikó és Véber 
Krisztina kapták, akik elhivatottság-
ból, mások iránti szeretetből végzik fe-
lelősségteljes munkájukat. A díjazott 
közösség a kitüntetéshez járó pénzju-
talmat a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde 
fűtésének támogatására ajánlotta fel.
 A „Kistarcsa Sportéletért” díjat 
Valkai Ferencné vehette át, aki Kis-
tarcsa egyik legkedveltebb és legered-
ményesebb vízilabda- és úszóedzője. 
2007-ben megalapította a VUK Vízi-
labda Klub SE-t. Munkája során több 
ezer gyermekkel szerettette meg a vi-
zet és a sportot.
 A „Köz szolgálatáért” díjban Nagy-
né Kiss Krisztina részesült, aki 1995. 
február 6-án kezdett el dolgozni a Kis-
tarcsai Polgármesteri Hivatal Igazga-
tási Irodáján, mint anyakönyvvezető. 
Szakmai felkészültsége naprakész, 
munkakörének feladatait minden eset-
ben felelősséggel, a szabályok betar-
tásával végzi.
 A „Kistarcsa Városért” címet pe-
dig Szengyel Istvánnak adományozták, 
aki Kistarcsa Város kulturális életé-
nek, hagyományőrző tevékenységének 
egyik kiemelkedő alakja. Óvodákban, 
iskolákban gyerekek százait tanítja a 
néptánc szeretete mellett a népi kultú-
ra értékeire. Az 1990-es évek végén 
táncosként és táncoktatóként került 
a kistarcsai Pannónia Néptáncegyüt-
teshez, később művészeti vezetőként 
folytatta tevékenységét.
 A díjak átadását követően Haagen 
Imre színművész, dalszerző egy meg-
lepetésműsorral köszöntötte a kitün-
tetetteket.  P.Gy.

DR. LACZAY PÉTER KAPTA A DÍSZPOLGÁRI CÍMET 

A díszpolgári címet Dr. Laczay Péternek Vé-
csey László országgyűlési képviselő adta át

A „Kistarcsai Gyermekekért” címet a Kistarcsai 
Gyermekorvosi Rendelő munkatársai kapták

Valkai Ferencné edző kapta a 
„Kistarcsa Sportéletért” díjat 

A „Köz szolgálatáért” díjat Nagyné 
Kiss Krisztinának ítélték oda

A „Kistarcsa Városért” címet 
Szengyel Istvánnak adományozták

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

ÉLETJÁRADÉK – Házaspár eltartást vállalna. Havi kész-
pénzfizetéssel és gondozással, ingatlanért cserébe. Ügy-
véd által, minden költséget mi fizetünk. 06-20-378-3575

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

APRÓHIRDETÉS 
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VÁROS ÉLETÉBŐL

A komoly hagyományokkal rendelkező 
gasztrofesztivál az elmúlt tizennyolc év-
ben nagyon ismertté tette Kistarcsán ezt 

a krumplis ételt, amelyet az 1700-
as években betelepített szlovákok 
honosítottak meg a településen.  
A Görhönyfesztivál napjainkban már 
országos hírű, ezzel is magyarázha-
tó, hogy rengetegen jönnek vidék-
ről is Kistarcsára görhönyt kóstolni. 
Az ínyencek a kolbászos, a kapros, a 
káposztás és a sajtos görhönyt kere-

sik. Büszkék lehetünk erre a rendezvényre, mert 
ezt a fesztivált, akárcsak a Kakasfőző Fesztivált, 
már azonosítják Kistarcsával. 
 Az idei Görhönyfesztiválra nyolc csapat ne-
vezett – a Kistarcsai Triatlonisták, a Jobbik He-
lyi Szervezete, a KIKE, a Szlovák Nemzetisé-
gi Önkormányzat, a Simándy József Általános 
Iskola és AMI, az Alapszolgáltatási Központ, a 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Villám-
tánc S.E. Délelőtt 10 órakor Szabóné Tóth Kata-
lin a Kistarcsai Szlovák Önkormányzat elnöke, 
a folklórtalálkozó szervezője és Polgár Gyula 
műsorvezető a pódiumra kérte Csampa Zsoltot, 

a Humánpolitikai Bizottság elnö-
két, hogy nyissa meg az egész napos 
programot, ahol a színpadi progra-
mok mellett, görhönysütés és -kós-
tolás, nép- és iparművészeti vásár, 
kézműves foglalkozások, valamint 
szövés-fonás várta a résztvevőket. 
Már hagyománnyá vált, hogy ek-
kor kérik a színpadra a görhönysütő 
csapatok kapitányait egy koccintás-
ra, ami egyben a verseny hivatalos 
kezdetét is jelenti.
 A folklórtalálkozót Pántlika cí-
men hirdették meg, mert idén  a 

nemzetiségi csoportok kaptak meghívást a ren-
dezvényre. A különböző nemzetiségű csopor-
tok: énekesek, táncosok, zenészek 15-20 perces 
színpadi műsorban adtak ízelítőt hagyománya-
ikból. Szlovák, magyar, ruszin, német, és szerb 
táncokat láthatott a közönség. A hagyományok-
hoz híven, a Pannónia Néptáncegyüttes több cso-
porttal érkezett a rendezvényre. Az érdeklődő 
szülők és hozzátartozók most is megtöltötték a 
Simándy teret. Nem véletlen, hiszen a Pösztörke 
(óvodás korosztályból kinőtt gyerekek), a Bar-
kóca, a Berkenye, az Ifjúsági csoport, a Felnőt-
tek és a Hagyományőrzők is színpadra léptek. A 
színvonalat emelte, hogy Samu Zoltán és zene-

kara kísérte a táncosokat, akik ön-
álló műsorszámmal is meglepték 
a közönséget. A Pannónián kívül 
fellépett a Ruszin Együttes a XVI. 
kerületből, a Báló Lipót Kulturális 
Egyesület Népdalköre Csömörről, 
a XVI. kerületi Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat Rozmaring Kó-
rusa, a Roszicska Hagyományőr-

ző Ének és Tánccsoport Egyesület Maglódról, 
a Nagytarcsai Rozmaring Néptánc Egyesület, 
a Tabán Szerb Folklórcentrum Egyesület Bu-
dapestről, a Nagytarcsai „Vencsok” Asszony-
kórus és a Keresztúri Szlovák Asszonykórus a 
XVII. kerületből. A fellépők között szerepelt a 
boncidai dalokkal érkező Liska Veronika nép-
dalénekes is, aki már 20 éve énekel népdalo-
kat. A sok színvonalas fellépő közül – különle-
ges előadásuk miatt – kiemeljük a Tabán Szerb 
Néptáncegyüttest. Az országosan ismert és hí-
res együttes 1994-ben alakult meg Budapes-
ten azzal a céllal, hogy megőrizze a különböző 
autentikus táncok, népdalok és az anyaország 
hagyományait. Munkájukért 1997-ben az Or-
szágos Szerb Önkormányzat Szent Száva díj-
ban, míg 2013-ban „Pro Cultura Minoritatum 
Hungariae” díjban részesítette őket. Fellépésü-

ket Kistarcsán vastapssal jutalmaz-
ta a közönség. A Pántlika Nemze-
tiségi Folklórtalálkozó délután fél 
háromkor ért véget. 
 A Pántlika Országos Nemzetisé-
gi Folklórtalálkozót a Magyarorszá-
gi Szlovákok Szövetsége Közhasz-
nú Alapítványa és a Pest Megyei 
Szlovák Önkormányzat támogatta.
 A nemzetiségi programmal pár-
huzamosan zajlott a görhönysütő 
verseny. A csapatok nagyon gyor-
sak voltak, hiszen egy órakor már 
a zsűri asztalánál sorakoztak a 
szebbnél-szebb tálakkal. Délután 
három órakor a háromtagú zsűri 

– Csampa Zsolt zsűrielnök, Gáspár Csabá-
né, az óvoda vezetője és Pongrácz Viktória, a 
Kistarcsai VMSK Kft. ügyvezetője – kihirdet-
te a győzteseket.
 A Vendéglátás és tálalás kategóriában a győ-
zelmet a Jobbik Helyi Szervezete érdemelte ki, a 
Hagyomány és tradíció kategóriában a Kistar-
csai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat diadal-
maskodott, a Különleges ízvilág kategóriában 
pedig az Alapszolgáltatási Központ kapta a leg-
több pontot. 
 Az összetett versenyben első helyezést ért 
el a Simándy-iskola csapata, második helyen 
az Alapszolgáltatási Központ végzett, a dobo-
gó harmadik fokára pedig a Jobbik Helyi Szer-
vezete állhatott fel. A program Roy&Ádám kon-
certtel folytatódott, majd fél hattól, a szemerkélő 
esőben is kitartó közönség, egy utcabállal zárta 

a XVIII. Görhönyfesztivált. 
 Külön dicséretet érdemel a nyolc 
csapat, akik reggeltől estig pucol-
tak, reszeltek és sütöttek. Kijár a di-
cséret a rendező önkormányzatnak 
és a lebonyolító Kistarcsai VMSK 
Kft.-nek is. 

XVIII. GÖRHÖNYFESZTIVÁL  
és Pántlika Országos  
Nemzetiségi Folklórtalálkozó 

A Görhönyfesztivált és az-
zal párhuzamosan a nemze-
tiségi folklórtalálkozót idén 
szeptember 17-én rendez-
ték meg a Simándy téren.

Az összetett kategóriában 
a Simándy-iskola nyerte az első helyet

A folklórtalálkozó résztvevőit Szabóné Tóth 
Katalin a Kistarcsai Szlovák Önkormány-
zat elnöke köszöntötte, háttérben a Báló Li-
pót Dalkör

Rozmaring Kórus a XVI. kerületből Keresztúri Asszonykórus Tabán Szerb Néptáncegyüttes

 Nagytarcsai „Vencsok” Asszonykórus Pannónia Hagyományőrző Együttes
Liska Veronika népdalénekest 
Samu Zoltán és zenekara kísérte

Pannónia Felnőtt csoportja

Az eső sem zavarta a közönséget

A görhönysütő verseny koccintással indult Munkában a zsűri: Gáspár Csabáné és  Csampa Zsolt

Az összetett verseny harmadik 
helyezettje: a Jobbik csapata

Második helyen végzett 
az Alapszolgáltatási Központ A tálalás kategória győztes tálja

 A rendezvény az Agrárminisztérium és a 
Hungarikum Bizottság támogatásával jött létre.
 A Görhönyfesztivált is érintő KIKE Kulturá-
lis Hétről a következő lapszámban írunk részle-
tesen. P.Gy.
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NEMZETISÉG

Október elsején tartottuk a Liska Veronika 
-Samu Zoltán házaspár Pod zelením  
vrškom - Szlovák dallamok Kistarcsáról 
című CD lemezének bemutatóját. 

Óvodánk helyi programjának fontos része a kör-
nyezeti nevelés, a környezettudatos magatar-
tás és szemlélet kialakítása, az állatok és a növé-
nyek szeretetére, tiszteletére, védelmére nevelés. 

Szlovák dallamok  
KISTARCSÁRÓL

OKTATÁS

A Kistarcsai GESZTENYÉS ÓVODA  
elnyerte a Madárbarát Óvoda címet

CSOPORTUNKBAN a szőlőszürete-
lés már-már hagyománynak mond-
ható. A Süni csoportban minden év 
szeptemberében – egyhetes projekt 
keretében – szoktuk feldolgozni az 
ősz gyümölcséről szóló témakört.  
Az adott héten a gyermekek ezúttal 
is megismerkedhettek a hagyomá-
nyos és a modern szőlőbetakarítással. 
A hagyományokat szem előtt tart-
va felidéztük, hogy a nagyanyáink 
idejében hogyan készült a must és 
abból később a bor. Erre a hétre sok 
szőlőt hoztak a csoport tagjai. Töb-
ben a saját kertjükből is szüreteltek 
néhány fürtöt a tervünk megvalósí-
tásához. Tünde néni szőlőlugast ké-
szített, így a gyermekek nemcsak a 

N agy büszkeséggel tölt el ben-
nünket, hogy óvodánk har-
madszorra is elnyerte a Zöld 

Óvoda címet. A Tölgyfa Tagóvoda 
pedig már 2017-ben a Madárbarát 
Óvoda címet is magáénak tudhatta. 
 A Gesztenyés Óvoda is pályázott 
a Magyar Madártani és Természet-
védelmi Egyesület programjára, így 
idén elnyerte a Madárbarát Óvoda cí-
met. A Madárbarát Óvoda címet iga-
zoló tábla kikerült óvodánk falára.
 Évek óta kiemelt figyelmet fordí-
tunk a madarak védelmére és a róluk 
való gondoskodásra. Madáretetőin-
ket az etetési időszakban – a gyer-
mekekkel közösen – folyamatosan 
töltjük, felügyeljük és a különböző 
madárfajokat közösen beazonosít-
juk. Odúinkat és itatóinkat rendsze-
resen ellenőrizzük. Figyelmet fordí-
tunk arra, hogy minél több zöld és 

szüretelés szépségeit, hanem annak 
nehézségeit is megtapasztalhatták. 
A betakarítás előtt szüreti játékok-
kal ismerkedhettek meg a gyerme-
kek, amelyben szívesen részt vet-
tek kicsik-nagyok egyaránt. Érthető 
módon, felfokozott hangulatban in-
dultunk az udvarra, hogy a sok já-
ték után végre megkezdhessük a 
szüretelést.
 A program végén a gyermekek 
összeöntötték a kiskosarukba gyűj-
tögetett fürtöket, majd összetörték a 
szőlőszemeket, amelyeket egy szülő 
által felajánlott szőlőprésbe helyez-
tünk el. A prést minden gyermek ki-
próbálhatta, amelynek nagy sikere 
volt. Sok szőlőlevet nyertünk ezzel 
a technológiával, amit aztán szíve-
sen el is fogyasztottak a gyermekek, 
a dicséretes és kitartó munkájuk ju-
talmaként. Természetesen, a hagyo-
mányokhoz illően szüreti mulattság-
gal zártuk a napot. Minden gyermek 
megtalálta a maga párját és ebédig 
táncoltunk. Nagyon várjuk, hogy 
jövőre újra szüretelhessünk! 

Demeter Róbertné  
óvodapedagógus

madárbarát tartalmat építsünk be a 
mindennapi életünkbe. Nemcsak az 
óvoda udvarán szemléljük a mada-
rakat, hanem a közeli fenyves erdő-
be is gyakran ellátogatunk.
 A madarak és fák napja alkalmából 
minden évben egy egész héten át még 
kiemeltebben foglalkozunk a mada-
rak életével. Ismeretterjesztő könyvek 
és hanganyagok segítségével még át-
hatóbban figyeljük meg a különböző 
madarakat. Ezenkívül a gyermekek 

számára is érthetően foglalkozunk 
a különböző madarak életmódjával, 
élőhelyükkel, táplálkozási és fészek-
rakási szokásaikkal. Minden évben 
madarakhoz kapcsolódó programokat 
szervezünk. Óvodánkba már többször 
ellátogatott Fuszonecker Gergő soly-
mász, aki minden alkalommal élmé-
nyekben gazdag bemutatót tart. Má-
jusban is szeretnénk majd meghívni 
őt, a gyermekek nagy örömére. 
 Büszkék vagyunk arra, hogy a 
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda és a 
Tölgyfa Tagóvoda is madárbarát óvo-
daként élheti a mindennapjait. Óvo-
dánk mindkét épületének kiskertjei 
mindig madárdaltól hangosak. A kis-

madarak hozzászoktak a gyermek-
zsivajtól hangos udvarokhoz, és a 
testközelből történő megfigyelés ha-
talmas élményt nyújt a gyermekek-
nek. Madáretetőinkben, itatóinkban 
sokféle madarat figyelhetünk meg.  
A kihelyezett madárodúinkban költe-
nek a kerti madarak és rendszeresen 
meglátogatnak minket a széncinegék, 
zöldikék, fenyőpintyek, vörösbegyek, 
a házi rozsdafarkúak, fakopáncsok, 
meggyvágók és a szajkók is.
 A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda 
és Tölgyfa Tagóvoda madáretető 
készítő versenyt hirdet kis óvodá-
sai részére! 
 Az óvodába járó gyermekek szü-
leikkel, nagyszüleikkel jelentkezhet-
nek a versenyre. A madáretetők bár-
milyen technikával elkészíthetők. Az 
etető alján kérjük feltüntetni a gyer-
mek nevét és csoportját. Az elkészült 
munkákat a gyermekük csoportjában 
adhatják le. Határidő: november 18.
 A versenyt az óvodába járó gyer-
mekek bírálják majd el. 

Hirsné Mészáros Ágnes,  
óvodapedagógus, Zöld Óvoda 

munkaközösség vezető

SZÜRETELÉS  
a Gesztenyés Óvodában

Liska Veronikát hallgatják 

Liska Veronika CD bemutatója  
a Szlovák Házban

NÉPSZÁMLÁLÁS
KISTARCSAI SZLOVÁK NEMZETISÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT FELHÍVÁSA
Kedves Kistarcsai Szlovákok! A népszámlá-
lásnál lehetőséget kapunk arra, hogy meg-
valljuk, hogy a szlovák nemzetiséghez (is) 
tartozunk, még ha nem is beszéljük már a 

nyelvet. A fennmaradt gyönyörű népvise-
let, a szlovák dalok, táncok, tárgyi emlékek 
mind azt bizonyítják, hogy Kistarcsa lakói 
kötődnek őseik nemzetiségéhez. Nemrég 
nyitottuk meg a Szlovák Házat, melyben 
őrizzük az Önök által adományozott tár-

gyakból a szlovák néprajzi gyűjteményt. A 
Szlovák Ház közösségi házként is funkcio-
nál, az ott megrendezett eddigi programo-
kon mindenki örömmel és szeretettel vett 
részt. Őrizzük meg szlovák nemzetiségi ho-
vatartozásunkat!

SZEPTEMBER VÉ-
GÉN a – Görhöny fesz-
tivál és a Pántlika Or-
szágos Nemzetiségi 
Folklórtalálkozó után 
– Liszka Gyuláné, a 
csömöri Báló Lipót 
Dalkör vezetőjének, 
valamint a dalkör né-
hány tagjának segít-
ségével igyekeztünk 
megtanulni a Szlovák 
Ház udvarán található 

kemence használatát. Túrós és ká-
posztás táska készült. A program 
azáltal lett teljes, hogy meghívtunk 
egy óvodás csoportot, akik nem-
csak a néprajzi gyűjteményt tekin-
tették meg, hanem a kapusznyík 
(túros táska, káposztás táska) ké-
szítésének menetét is megles-
ték, és – természetesen – meg-
kóstolhatták a kész süteményeket.  
A program nagy élmény volt szá-
munkra is, köszönjük Báló Lipót 
Dalkör! 

Szabóné Tóth Katalin

A kapusznyíkot gyönyörűen 
sütötték meg az asszonyok

Így készült a kapusznyík 
tésztája október 1-jén

Beüzemeltük  
a KEMENCÉT

A lemezt Király Katalin, a 
Magyarországi Szlová-
kok Kulturális Intézetének 

igazgatója tárta a nagyérdemű elé, 
miközben részleteket hallhattunk 
a lemezről. Külön meglepetés volt, 
hogy a gyermekdalokat Liska Ve-
ronika fiával, Boldizsárral együtt 
adta elő. A házaspár másik fia, Bar-
nabás már korábban komoly elis-
merést szerzett a szlovák gyermek-

dalok bemutatásával egy országos 
versenyen. 
 Nagyon örültünk annak, hogy 
ilyen sokan érdeklődtek a program 
iránt, a kistarcsaiakon kívül jöt-
tek vendégek Acsáról, Budapestről, 
Cinkotáról, Csömörről, Kerepesről, 
Nagytarcsáról és Rákoskeresztúr-
ról is.
 Megérte tanulni a kemence rej-
telmeiről, hiszen a kapusznyík (ká-

posztás táska) kiválóan sikerült, nem 
különben a gulyásleves, melyet Mol-
nár György főzött párjával, Molnár 
Navratil Krisztinával. A kemencé-
nél egész nap Jeney Ferencné szor-
goskodott, a kapusznyíkok elkészí-
tésében Csaja Mihályné, Pozsonyi 
Györgyné, Gromolya Ferencné és 
Szabóné Tóth Katalin vett részt. Kö-
szönet a munkájukért! 
 Köszönjük a süteményeket és az 
ajándékokat, amit látogatóink hoz-
tak! 
 A legnagyobb köszönet a prog-
ram levezetőjét, Király Katalint, va-
lamint az előadókat: Liska Veronikát, 
Samu Zoltánt és zenekarát, továbbá 
Samu Boldizsárt illeti! 

Szabóné Tóth Katalin
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Az ötödik állomáson az Attila Nyilai 
Egyesület várta a túrázókat 

SPORTCIVILEK

A Villámtánc S. E. és az általa működtetett Kistarcsai Élmény és 
Mozgás Központ minden tanárának, edzőjének, rehabilitációs 
szakemberének célja, hogy a gyerekek mellett valamennyi kor-
osztálynak megadja a mozgás és a tánc örömét, szabadságát.

Kistarcsai Élmény és Mozgás 
Központ SZOLGÁLTATÁSAI  

Zicho Viktor: Kerékpáros utak
A saját szervezésű utak előnye az alacsony 
költségvetés és az adrenalin. Kerékpáro-
zás téli körülmények között Norvégiában, a 
sarkkörön túl. Négyezer kilométer megtéte-
le másfél hónap alatt. Az egyenlítőn túli út 
Kenya és Tanzánia területén. Négyszáz ki-
lométer nyolc nap alatt.

Kiss Ferencné: Kézművesség
Az egykori pedagógus nyugdíjba vonulása 
után új elfoglaltságot keresett. Kötés, hor-
golás, zenetanulás volt a hobbija, majd a 
rajzolás és a festés kezdte érdekelni. A kü-
lönböző eszközök kipróbálása után az olaj-
festésre tért át. Érdekli őt az üvegek, kö-
vek, dobozok díszítése. Készít textilszobrot, 
domborművet.

Anda-Marócsek Anita: Komondorte-
nyésztés, Andaházi Tanyák Őre kennel
Büszkeségünk: ősi magyar pásztorkutyánk, 
a komondor. A fajta ismertetője és történe-
te: múlt, jelen, jövő. Hol a helye a komondor-
nak a XXI. században?  A komondor jelleme 
és viselkedése. A fajta családhoz, gyerekek-
hez és állatokhoz való viszonya. Szőrápolás 
és kozmetika. Fajtagondozó szervezetek.

Zsolnai Gábor: Hagyományőrzés  
a küzdelmekről
Fegyveres küzdelmek hagyományainak meg-
idézése. Végvári vitézi vívás, szablyavívás. 
Csatajelenetek aktív eljátszása. A hétvégi 
ostromnapok eseményeinek jellegzetes-
ségei. Interaktív foglalkozások olyan gye-
rekek számára, akik szívesen vesznek részt 
ilyen típusú programokon. 

Nemes József: Épületbontás robbantással
Az épületbontás régi és jelenlegi módszerei. 
Milyen típusú épületet érdemes robbantás-
sal bontani? A figyelembe veendő környe-
zeti hatások: a szomszédos épületek érzé-
kenységei és a szemben lévők tulajdonságai. 
A robbantás tervezését meghatározó elvek. 
Jó és rossz példák a gyakorlatból.

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 óra-
kor kezdődnek, időtartamuk kb. 1 óra, de a 
kérdések megválaszolásával és a hozzászó-
lásokkal 9-ig is eltarthatnak.
 A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai 
nyitottak, azokat térítésmentesen látogat-
hatja bárki.
 Ezen alkalmakon és a KIKE más rendezvé-
nyein lehet belépni az egyesületbe.

Kistarcsai Kulturális Egyesület

2022. október 27.

2022. november 3.

2022. november 10.

2022. november 17.

2022. november 24.

DEÁK-
TANYA

A célkitűzéseink között szerepel, hogy se-
gítsük együtt megtalálni a megfelelő moz-
gásmódot és terápiát, akár betegségről, 

akár mozgásszegény életmódról van szó. A fel-
nőttek a következő edzés- és rehabilitációs moz-
gásórákból választhatnak: 
 Erősítésen-nyújtáson alapuló felnőtt kardió 
moderntánc-tréning hétfőnként 18.40-19.45-ig, 
Schindele Dóra táncos/edző vezetésével (beje-
lentkezéssel).  
 Latin tánctréning csak nőknek (14 éves kor-
tól) keddenként 18.00-19.00-ig.
 Senior társastánc pároknak keddenként és csü-
törtökönként 19.00-20.00-ig, Nagy Zsolt országos 
és nemzetközi versenytáncbajnok vezetésével.  
 AVIVA torna, az egészségmegőrzés termé-
szetes módszere. Hétfőnként 19.30-20.30-ig.  
 Jóga 50 + kezdőknek, újrakezdőknek, nagy-
szülőknek (szerdánként 19.00-20.00-ig), Győrfi-
né Gyurcsó Erika AVIVA szakedző, jóga és moz-
gásterapeuta vezetésével (bejelentkezéssel). 
 Indra Jóga, ősi mozgásforma a testi és szel-
lemi egészség kialakításához (vasárnaponként 

18.00-19.00-ig), Kuzmi Enikő jógaoktató vezeté-
sével.  
 Reggeli kondicionáló és frissítő torna (ked-
denként és csütörtökönként 8.30-9.30-ig), Simkó 
Andrea volt olimpiai válogatott tornász, edző ve-
zetésével.
 Gyógytorna: Terjéki Tímea, Villám Veronika 
(bejelentkezéssel). 
 Manuálterápia és masszázs: Tenki Szabó Kit-
ti (bejelentkezéssel).
 ARANYSZABLYA hagyományőrző önvédel-
mi és harcművészeti iskola (szerdánként és csü-
törtökönként 19.30-21.00-ig) 15 éves kortól, Dr. 
Hidán Csaba régész-történész, harcművészet-ok-
tató, egyetemi oktató vezetésével.  
 
Infó: https://kistarcsaielmenyesmozgaskozpont.
hu/, tel: 06-20-367-9721.  
 Facebook: Kistarcsai Élmény és Mozgás Köz-
pont, Villámtánc Kulturális Művészeti Sport és 
Tánc Egyesület, Harmónia Táncközpont Kistar-
csa. 
 Mindenkit szeretettel várunk! 

E kkor vállaltuk fel azt, hogy 
meghatározó szereplővé vá-
lunk a kultúra, a sport, a mű-

vészet és a közösségformálás te-
rületén. Ezeknek a feladatoknak a 

megvalósítása nagy erőfeszítést és 
kitartó csapatmunkát igényel. Az 

új összetartó, együttműködő közös-
ségnek köszönhetően elindult egy 
lassú átrendeződés a táncklub éle-
tében: megkezdődött a táncközpont-
tá alakulás.  Az addigi – gimnaszti-
kát, modern táncot, balett alapokat 
egyesítő – színpadi táncórákat meg-
dupláztuk, s műfajok szerint külön-
választva kezdtük el oktatni. Az új 
otthonunkban – az egyesület által 
átalakított – volt rendőrség épületé-
ben a tárgyi feltételek is megfeleltek 
a minőségi oktatáshoz (hangtechni-
ka, tükör, bordásfal, balettrúd, stb.). 
A helyi fellépések mellett elindul-
tunk először egy csoporttal, majd 
szólóban/duóban is a területi, majd 
az országos versenyeken. Csatlakoz-
tunk az MLTSZ, a Ritmuscsapatok 
táncversenysorozata, majd a világ-
versenyt is szervező WDA magyar-
országi tagszervezetéhez, a Mo-
derntánc-csapatok Magyarországi 
Szövetségéhez. A hat éve induló 
rendszeres versenyzést, éppen e te-
vékenység miatt – nagy örömünk-
re – a COVID-helyzet sem tudta 

Út a helyi fellépésektől  
a VILÁGVERSENYEKIG   

Lassú, de biztos és eredményes útra léptünk 7-8 évvel ezelőtt,  
amikor úgy döntöttünk, hogy az egyesületté alakuló Harmónia 
táncklubnak új feladatokat kell betöltenie a helyi városi életben.

NOVALJÁN, NEMZETKÖZI KUPÁN VERSENYZETT  
A VILLÁMTÁNC S.E. VERSENY CSAPATA 

tartósan negatívan be-
folyásolni. Versenyző-
inket az egyesület saját 
utánpótláscsapatából 
– ovis-kisiskolás kor-
tól – képezzük, s mini-
mum 4-5 év előképzés 
és folyamatos verseny-
zés után jutnak el olyan 
szintre, hogy a nemzet-
közi versenyeken is fo-
lyamatos dobogós vagy 
– előkelő – pontszer-
ző 4-6. helyezést ér-
jenek el. További 3-4 
év kell az „elit kate-
góriába” való megmu-
tatkozáshoz. Ez a tánc 
világában normális, hi-
szen aki ezt a művé-
szeti ágat szakmaként 

szeretné megtanulni, 10 éves kor-
tól 9 éven keresztül, 14 éves kor-
tól pedig minimum 5 éven keresz-
tül, napi 4-5 órában kell tanulnia 
úgy, mint a profi sportolóknak. A  
Villámtánc S.E. junior és ifi verseny-
zői eredményeikkel már ezt a szak-
mai szintet érik el, így büszke lehet 
rájuk a város. A versenyek motivá-
cióját nemcsak a megmérettetés, és 
a sikerek adják, hanem az is, hogy 
a csapat, a saját és a városi rendez-
vényeken való állandó részvételen 
bemutatkozva, egyéb programok-
ban is részt vállalva, együttműködő 
közösségé érett. A fellépések mel-
lett például a Kakasfőző Fesztivá-
lon, a Görhönyfesztiválon, szülők-
kel, barátokkal, iskolatársakkal és 
a tanári gárdával összefogva állan-
dó csapata lett a helyi gasztronómi-
ai versenyeknek. Az Európa számos 
országában bemutatkozó verseny-
zőink 2020 márciusától – a járvány 
kitörésétől kezdve – csak a hazai 
nemzetközi versenyeken mutathat-
ták be tudásukat. 2022 júniusában 
az MLTSZ (Magyar Látványtánc 
Sportszövetség) Európa Bajnoksá-

gán közel 20 versenyszámmal in-
dult. Több arany, ezüst, bronz és  
4. hely született, a generációs csapat-
formáció pedig E.B. ARANY mel-
lett különdíjban is részesült. A WDA 
nemzetközi versenyén, szintén ha-
sonló eredmények születtek. A ha-
zai rendezésű világverseny rangját 
az adja, hogy szinte minden ország 
minden korosztályban és tánckate-
góriában „A” kategóriás verseny-
zőket küld, így nemcsak az arany/
ezüst/bronzérmes, hanem a dobo-
góról lemaradt táncosok is nagy tu-
dással rendelkeznek, s méltóak le-
hetnek az elismerésre.   
 Novalján, 2019-ben jártunk elő-
ször. Az Internatoinal Dance Openen 
a részvétel minden esetben hazai or-
szágos versenyeken elért pontszám-
hoz kötött. A hosszú versenyidőszak 
megkoronázása a novaljai kvalifiká-
ció volt, melyre minden kistarcsai 
versenyzőnk kijutott. Eredménye-
ink: 2 db ezüstérem és 1 db bronz-
érem, továbbá 1 db 5. pontszerző 
helyezés, illetve az élmezőnyben, 1 
db 10., valamint 1 db 12. helyezés-
sel a – selejtező fordulók után – a kö-
zépmezőnyben végeztek a lányok.  
A majdnem egy hétig tartó, 27 orszá-
got felsorakoztató, körülbelül 4600 
táncost befogadó világkupán, a hazai 
egyesületekből álló Hungary Team 
2022 nyerte az összesített pontok alap-
ján kiérdemelt óriási bajnoki kupát.  
A versenyre való kijutást több hó-
napos előkészítő munka előzte meg.  
A magas színvonalú versenyt a hosz-
szú, de nagyon jó hangulatú buszos 
utazás, a csodálatos tengerparti él-
mények   és a haladó táncosok szá-
mára szervett nemzetközi tánckur-
zus koronázta meg. Mind a táncosok, 
mind a hozzájuk csatlakozó szülői 
gárda nevében is köszönjük Juhász 
István polgármester úr személyes 
támogatását, a Transmotors Kft.-
nek pedig, hogy a gyerekek nevezé-
si díjához anyagi segítséget nyújtott.  
A milliós költségekkel járó többna-
pos út, és az újabb nemzetközi si-
kerek az ő támogatásuk nélkül nem 
valósulhattak volna meg! Szeptem-
berben mind a négy korosztályunk-
ban elindult a gyakorlás, a felkészülés 
az őszi versenyekre és helyi szinten 
a „Mindenki Karácsonya” városi 
programra. Az egyesület táncórái-
ra a csatlakozás egész évben folya-
matos! Várunk mindenkit szeretet-
tel a városi programokon!  

Villám Veronika 

Legeredményesebb versenyzőink: 
Csányi Zita, Molnár Anna,  
Sidó Tamara, Tóth Veronika

Az egyik legtehetségesebb ifjú 
versenyzőnk Szabó Tímea 

Ezüstérmes párosunk 
Rapai Zsófia és Molnár Anna

VízVezetékszerelés • duguláselhárítás
Ingyenes kiszállás, munkavégzés esetén. Nyugdíjas kedvezméNy!

fürdőszobák felújítása, átalakítása

mosdók, mosogatók, WC-k, WC-tartályok javítása, cseréje,  
mosógépek bekötése, kádak cseréje, rövid határidővel, garanciával

sebők richárd egyéni vállalkozó - Kisebb munkákat is vállalok!
06-30-353-99-03

kistarcsán

Hirdetés

III. KÓSZÁLÓ TÚRA
EREDETILEG OKTÓBER 1-JÉRE írták ki a szer-
vezők a programot, de a rossz időjárás miatt egy 
héttel később, október 8-án rendezték meg a já-
tékos és ügyességi feladatokat is magába foglaló 
5,5 km-es túrát. 

 A szervezők öt állo-
mást jelöltek ki, a rajt 
az Ifjúság téren volt. Az 
első állomást a Szlovák 
Háznál rendezték be, a 
másodikat az Eperjesi 
úti játszótérnél, a har-
madikat a Fenyvesliget 
játszótérnél, a negyediket az Illés Bálint térnél, az 
ötödiket a Pecsenyiczki Mihály Sportcentrum edző-
pályáján. A túra az Ifjúság térnél ért véget, ahol a 
résztvevőket emléklappal, zsíros kenyérrel és teá-
val várták a szervező Kistarcsai VMSK Kft. mun-
katársai. A Kistarcsai Kószáló Túrát 15 csapat tel-
jesítette. A csapatokat baráti társaságok, családok, 
civil szervezetek alkották. Ott volt a túrázók között 
Kereszti Ferenc vezetésével a KIKE csapata is. 



12 132022. 10. szám

2022. október 31-én 
18.00 órakor kezdjük az ünnepi istentiszteletet 
– énekkel – a kistarcsai református templom 
kertjében, a reformáció vízszintes emlékműve 
mellett. A reformáció jelmondata került a temp-
lomunk kertjében lévő Kálvin-csillagra, amely 
így szól: „Az igaz ember hitből él” – Róma 1,17. 

A Kistarcsai 
Római Katolikus Egyház-
község jóvoltából szeptember 
9-én Egerbe kirándultunk.

Református gyülekezet hírei 

Egerbe KIRÁNDULTUNK
KATOLIKUS EGYHÁZ

OKTATÁS HITÉLET

Az alsósoknak Gymstick Csilla  
tartott sportfoglalkozást 5

Megtekintettük a Páduai Szent Antal-templomot 

Szabó István Pál, volt válogatott
 jégkorongozó tartott bemutatót 

Kisállatrendelő

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

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

2143 Kistarcsa, Malom utca 2.

rendelési idő: H-P: 17-től 21 óráig

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

Hirdetés

SPORTNAP a Simándy  
József Általános Iskola 
és AMI-ban
2022. SZEPTEMBER 30-ÁN, a Magyar Diáksport 
Napján, a kicsik és a nagyok is megmozdultak isko-
lánkban. A nap célja a sportolás, a mozgás fontos-
ságának népszerűsítése volt.  Az időjárás nem ked-
vezett a szabadtéri programoknak, de a gyerekek a 
tornatermi foglalkozásokon is jól érezték magukat. 
 A nyolc órakor kezdődő megnyitón intézmény-
vezetőnk, Siposné Varga Edit és Szabó István Pál, 
volt válogatott jégkorongozó mondott rövid meg-
nyitó beszédet, majd a felső tagozatosok évfolya-
monkénti partizánversenye következett. Ezen kívül 
néhány osztály a jégkorong rejtelmeit is megismer-
hette. Volt tréfás öltöztetés teljes hoki szerelésbe, 
kapura lövések egyre kisebb kapuba. A program-
nak nagy sikere volt a résztvevő gyerekek között, 

különösen, hogy a feladatok elvégzése után au-
togramot és egyéb ajándékokat is kaptak. Egy új 
sportággal való ismerkedés akár többeket rávehet 
a komolyabb testmozgásra. 
 Az alsó tagozatos tanulók szintén több lehető-
ség közül választhattak. A kis tornateremben az 
alsósok szintén partizánban mérték össze ügyes-
ségüket. Voltak olyan osztályok, amelyek az uszo-
dában vettek részt játékos foglalkozáson. Az 1-4. 
évfolyamosokhoz is érkezett vendég, Gymstick 
Csilla (Fera Csilla) edző tartott sportfoglalkozá-
sokat, melyen szintén nagy örömmel és lelkese-
déssel vettek részt a gyerekek.
 Ezúton is köszönjük mindkét vendégünk rész-
vételét, nagy élményt nyújtottak tanulóinknak.

Filipovics Tamásné testnevelő tanár

Simándy József 
Kossuth-díjas 
magyar opera-
énekesre, isko-
lánk névadójá-
ra emlékeztünk 
s züle té s ének 
106. évfordulója 
alkalmából.
 Iskolánkban 
már régóta ha-
gyomány, hogy 
az első osztályo-
sok megkoszo-

rúzzák a tanév elején a névadónk tisztele-
tére állíttatott emlékszobrot a Csigaháznál.
 Az első évfolyam – hagyományainkhoz hí-
ven – az idei tanévben is koszorúzott, azonban 
immár az iskola falain belül. Könyvtárosunk, 
Hajdú-Varga Andrea tanárnő a kollégákkal 
együtt szép – a nagy művészhez méltó - em-
lékfalat készített az aulában, amelyet vala-
mennyi tanítványunk arra járva bármikor 
megnézhet. Az elsősök koszorúja mellett 
Nagyné Polgár Andrea tanítónő saját készí-
tésű koszorúja is az emlékfalra került.  
 A megemlékezés során a kicsik figyelem-
mel hallgatták Simándy József gyönyörű 
hangját. 
 Most már ők is „igazi simándysok" lettek.

Kunsztné Kiss Katalin,
 az alsós munkaközösség vezetője

SIMÁNDY  
EMLÉKFAL

Az ének után közösen vonulunk be a templom-
ba, ahol az ünnepi istentiszteletre és ünnepi mű-
sorra kerül sor. Így emlékezünk meg a reformá-
ciót elindító Luther Mártonról, aki 1517. október 
31-én tűzte ki a wittenbergi vártemplom kapujá-
ra 95 tételét.

FONTOS A JELENLÉTI  
ISTENTISZTELET
A koronavírus járvány minden gyülekezetet 
nagyon megtépázott, bár az utóbbi időben el-
kezdődött a létszám visszaállása. Nem tudjuk 
a valódi okot, de szerintem a legtöbben egy-
szerűen elszoktak a jelenléti istentisztelet-
től. Mindenkit arra kérek, hogy térjen vissza 
a jelenléti istentisztelethez! Eddig azt kértem, 
hogy mindenki a saját lelki épüléséért jöjjön 
az istentiszteletre, most ezt a gyülekezetért is 
kérem, a közelgő lelkészváltás tekintetében.

ISTENTISZTELETEK
Vasárnaponként 10.00 órakor gyülekezeti isten-
tiszteletet és gyermek-istentiszteletet tartunk. A 

A Rózsafüzér Királynője-templomtól reg-
gel 7 órakor indultunk, autóbusszal.  
A felkérésünket elfogadta Vukovich  

Márton atya, ő volt a lelki vezetőnk. Útközben 
–Szilágyi Mária vezetésével – imádkoztuk a Ró-
zsafüzért, és több imádságot, szép Mária-éneke-
ket is énekeltünk.
 Egerbe érkezve első utunk a Páduai Szent An-
tal tiszteletére felszentelt templomba vezetett. Ez a 
templom Európa egyik 
legszebb barokk temp-
loma, 251 éve szentel-
ték fel. Itt Vukovich 
Márton atya szentmi-
sét mutatott be, Kohajda 
Ist ván  és  Farkas  
Domonkos ministráltak. 
A templom történetéről 
rövid ismertetőt hall-

szülők a gyermekeikkel közösen jöhetnek a 
templomba, ahol együtt vagyunk az éneklés, 
imádság, bibliaolvasás ideje alatt. A prédiká-
ció kezdete előtt a gyerekek gyermek-isten-
tiszteleti munkatársaink vezetésével kimen-
nek a gyülekezeti terembe.
 Aki karonülő gyermekkel érkezik az isten-
tiszteletre, ugyanebben az időben kimehet a 
másik gyülekezeti terembe, ahol kivetítésen 
keresztül lehet a részese az istentiszteletnek.

BIBLIAÓRÁINK RENDJE:
kedden 18.00: Gyászolók órája,
szerdán 10.00: Baba-mama csoport,
szerdán 18.30: „Majdnem harmincasok” bib-
liaórája,
csütörtökön 15.00:  Nyugdíjasok bibliaórája,
csütörtökön 18.00: Gyülekezeti bibliaóra még 
aktívak számára,
pénteken 17.30: Izsák ifi csoport bibliaórája,
pénteken 19.00: Ifi-bibliaóra egyetemistáknak 
és középiskolásoknak.
 
A bibliaórák és a konfirmációi órák anyaga eb-
ben az esztendőben a bibliaismeret. Nagyszerű 
segédkönyvet adott ki egyházunk ebben a té-
mában Paul Lawrence: Bibliai kéziatlasz cím-
mel. Ára. 3200 Ft.
 A könyv általános háttérismereteket ad a 
Biblia történeteihez, gazdagon illusztrálva 
színes ábrákkal. Különös értéke, hogy rámu-
tat azokra a régészeti leletekre, amelyek alá-
támasztják az olvasottakat.

KONFIRMÁCIÓI ELŐKÉSZÍTÉS:
szerdán 16.30-tól (7. osztályosok), vagy
pénteken 17.30-tól (8. osztályosok), vagy
vasárnap az istentisztelet után.
 Mindenkit nagy szeretettel hívunk ezekre 
az alkalmakra! 

Riskó János református lelkész

hattunk, majd megcsodáltuk belső-külső látni-
valóit. A templom mellett áll a minorita rendház. 
Továbbmenve a Harangöntő Házba, megnéztük 
Magyarország „legédesebb” kiállítását, a Kopcsik 
Marcipániát. Kopcsik Lajos mestercukrász kb. 120 
alkotását, cukormasszából és marcipánból készít-
ve. A harangöntő emlékszoba a harangöntő mes-
terségnek állít emléket. A Várba érkezve megem-
lékeztünk arról is, hogy éppen ezen a napon, a mi 
kirándulásunk napján, szeptember 9-én 470 év-
vel ezelőtt kezdődött Eger ostroma. Az egri hő-
sök visszaverték a támadást a harmincszoros török 
túlerővel szemben, a várat sikeresen megtartot-
ták. Az ostrom 38 napig tartott: 1552. szeptember 
9-étől október 17-ig.  
 A Panoptikumban – az életnagyságú viaszszob-
rok múzeumában – Gárdonyi Géza regényének 

szereplőivel találkoz-
hattunk. Ebben az év-
ben van Gárdonyi Géza 
halálának 100. évfor-
dulója. Az Egri Érse-
ki Palotában is jártunk, 
amely 1740 óta az egri 
érsek rezidenciája.  A 
jelenlegi érsek 2007 óta, 
Ternyák Csaba atya.  Itt 

megtekintettük a „Jézus Szíve légy velem” című 
kiállítást, a fogadótermeket, a szalonokat, a ká-
polnát, Mária Terézia koronázási palástját, vala-
mint XVIII–XIX. századi ötvös- és textilművé-
szeti remekműveket. Az ízletes és bőséges ebéd 
elfogyasztása után a Szépasszony völgybe sétál-
tunk, hogy „bor vidámítsa fel az ember szívét”.  
A vidám hangulatú borkóstolón magyar nótákat 
énekeltünk.
 Hálásan köszönjük Pető Gábor plébános atyá-
nak és Vukovich Márton atyának, hogy lehetővé 
tették számunkra ezt a kirándulást. A szervezők 
precíz munkáját is köszönjük.

Molnárné Turzán Ágota

Bórkostolón vettünk részt  
a Szépasszony völgyében

MEGHÍVÓ
REFORMÁTUS EGYHÁZ
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Épít? Felújít? AlAptól A tetőig vegyen mindent egy helyen

Akár 50 %-os állAmi támogAtássAl tAvAszi Akcióink keretÉn belül!

Kistarcsa, 
Móra Ferenc utca 81.

Kérdése van? Hívjon minket!

06-28/552-675 • 06-20/561-1050 

www.kocsistuzep.hu • info@kocsistuzep.hu

www.facebook.com/kocsis.tuzep.kistarcsa

Keressen minKet  
a FacebooKon is!

már banKKártyával is Fizethet!A                                tAgjA. 

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

cserepek

térkövek

falazótégla
• Zsalukövek
• Falazóelemek

• Habarcsok, vakolatok

• Cserepek
• Kéményrendszerek

• Térburkolatok

• Szigetelőanyagok

Minden,  
ami építőanyag

Hő  
és víz- 

szigetelő  
termékek

RH dental
Minőségi fogászati szolgáltatások

R.H.Dental
Fogorvosi rendelők  
és fogtechnikai laboratórium

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

Bejelentkezés: 06-28-472-400 (munkaidőben)
06-30-251-61-60 és 06-30-823-34-64 (non-stop)

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

KISTARCSAI PRIVÁT RENDELÉSÜNK:
Dr. Répay Klára – hétfő és szerda: 16-20 óráig

DR. FARCZÁDI TÍMEA – kedd  8.30-12, szerda: 8.30-12,  
csütörtök és péntek: 14-20 óráig 

VÁRJUK KEDVES PACIENSEINKET FOGORVOSI RENDELŐNKBEN!
Extra minőségű fogpótlások kedvező áron (cirkon hidak)

Konzerváló fogászat és felnőtt fogszabályozás
Fogászati lézeres megoldások: gyökérkezelés, fogfehérítés, afta, herpesz

AKCIÓS ÁRON CIRKON HIDAK ÉS IMPLANTÁCIÓK!

KLÍMA KARBANTARTÁS,  
SZERELÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS

BEMUTATÓTERMÜNK  
ÚJ CÍME: 

2143 KISTARCSA
SZABADSÁG ÚT 30.

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

Elkötelezett szerelőcsapat, 
megbízható márkák,  

széles választék.
Daikin, Mitsubishi, Panasonic,  

Gree, Midea, LG, Syen, MDV

Fűtéskorszerűsítés; hőszivattyús fűtési 
rendszer kiépítése akár otthon  

felújítási támogatással.
2021-től a legalább egy gyereket 

 nevelő családok részére az állam állja  
a költségek felét 3 millió forintig!

Gázkészülékszerviz
kombi cirkó, kazán, konvektor, villany-

és gázbojler, vízmelegítő.

Junkers, Bosch, Vaillant, Saunier Duval,
Biasi, Beretta, Westen, Ocean, Baxi, Fég,

Ferroli, Éti, Hőterm, Ariston, Radiant

karbantartás, javítás gyári
alkatrészekkel, garanciával.

KL ÍMA
telepítés – karbantartás – javítás

06-30 342-8288
06-30 345-3451

G y ő r f i  B a l á z s
gázkészülékszerelő mester

épületgépész technikus
www.ep-gep.hu

i  n  g  y  e  n  e  s    k  i  s  z  á  l  l  á  s  !

Kerepes-Kistarcsa-Csömör_90x130
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Nap 19 Kft.

Felújításhoz, építkezéshez:
Szigetelőanyagok: Homlokzati szigetelés

Üveg- és Kőzetgyapot, Vízszigetelés
Gipszkarton, -Profilok, -Kiegészítők
Glettelőanyagok, Vékonyvakolatok

Külső vakolatok, színezők
Festékek, Lazúrok, Zománcok, Tetőfóliák

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

www.nap19.hu • nap19kft@gmail.com

Nyitva
Hétfőtől-Csütörtökig: 7-16 óráig

Péntek: 7-15 óráig
   Szombat, Vasárnap: zárva

A természet ízei rétesbe zárva!
Rétesek, piték, sós és édes  

aprósütemények
… ahogy a nagyi is készítette!

www.koronaretes.hu

Budapest
XVI ker., Veres Péter út 33.

Telefon: 06-20/437-9277

Kistarcsa
Szabadság út 6.

Telefon: 06-70/775-7674

A nyitvatartásról és a házhoz szállításról érdeklődjön telefonszámunkon!

ÁCS, TETŐFEDŐ 

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

csatorna javítása, cseréje
Alpin technikávAl Ács Kapocs Építő Kft.

kedvező árAk! +36-30/919-4694

SZAKKÉPZETT   

           MESTEREK AlAPTól

           A TETőig

gEnErÁl-

        kiviTElEzéS

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

kollégáink szakmai tanácsaival segítve válogathat.

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

www.julialampa.hu • facebook.com/julialampabolt  

Varga István magyar rally  
bajnok, autószerelő mester

•  VIZSGÁZTATÁS
•  JAVÍTÁS
•  KLÍMATÖLTÉS

•  DIAGNOSZTIKA  
(motor, ABS, stb.)

•  HIVATALOS BOSCH  
SZAKMŰHELY

3D computeres 

Csömör, Kistarcsa Határ út
Tel.: 06-30/9647-669

06-20/269-13-22
E-mail: vargaautojavito@gmail.com
NYITVATARTÁS: H-P: 8-17 óráig

 •  FELNI ÉRINTÉS NÉLKÜLI  
FUTÓMŰ BEÁLLÍTÁS

 •  GUMISZERELÉS  
ÉS CENTRÍROZÁS

 •  FUTÓMŰ JAVÍTÁS

K I S TA R C S A

varga autójavító

futómű beállító 
technológia

Kistarcsa, Szabadság út 32.
NYITVATARTÁS:

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

Kistarcsa péKség

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

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

ebédre, kávéra helyben fogyasztással 
vagy akár elvitelre is!

GÉPKÖLCSÖNZŐ
ÉPÍTŐIPARI ÉS KERTI GÉPEK BÉRBEADÁSA

FŐ SZEZONÁLIS GÉPEINK:
• ágdarálók (különböző méretben)
• vésőgépek
• guruló állványok
• födémfúrók
• földmunkagépek
• beton és falcsiszolók
HA-KOS Kft. 2144 KEREPES, SZABADSÁG ÚT 77.

Nyitvatartási idő: H-P: 7-17; Sz: 8-12
Tel.: +36 (30) 9-482-163

HOMLOKZATI 
HŐSZIGETELÉS

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

AKCIÓS  
KOMPLETT 

HŐSZIGETELŐ 
RENDSZEREK!

KISTARCSA, Nagytarcsai út 6.
06-70/945-5757, 06-30/625-6560 • info@hosziget.hu
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• ruhajavítás
• méretre igazítás
• szűkítés, bővítés
• alja felhajtás
• cipzárcsere
• lakástextíliák varrása
• patentozás

RuhaSzaki
MINDEN AMI VARRÁSvarrónő

KISTARCSA, Eperjesi út 7.
Nyitvatartás: hétfőtől-csütörtökig telefonos időpont 

egyeztetéssel, P: 1300–1900, Szo-V: zárva  

Telefon: 06-20/342-1101

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

hívjon most!

Minőségi klíMák  
raktárról azonnal

Klíma szerelés rövid határidővel

KLÍMA AKCIÓ
OTTHON FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSSAL IS!

FŰTÉSRE OPTIMALIZÁLT KLÍMÁK
Házi készítésű májas hurka, zsemlés 
véres hurka, sütnivaló kolbász, grill- 
kolbász, kenőmájas, disznósajt, teper-
tő, paprikás abált szalonnák, füstölt 
készítmények NAGY VÁLASZTÉKBAN.

NYITVATARTÁSI IDŐ!
Minden pénteken 7-19 óráig.
SZOMBATON ZÁRVA!

MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN 
ESTE HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!

A megrendeléseket CSÜTÖRTÖK  
DÉLIG kérjük leadni!

TANYASI
HÚSBOLT
Kohajda Péter őstermelő 
KISTARCSA, Nagytarcsai u. 3.
Tel.: +36-30/402-59-61, +36-30/308-0559

 
Kerepes-Vet

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

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

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

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

Kerepes

nagytarcsa

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

Dr. horváth Bánk
Dr. Barbara zacharewicz

Dr. Berényi evelin
Dr. Fülöp Dorottya

Dr. Plaszkony adrienn
Dr. Ujvárossy Petra

Dr. henter áron
Dr. Paul róbert

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

Kövess minket facebookon: Fenyves Szolárium

VÁLTOZATLANUL, MINDEN NAP  
VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET!

NÁLUNK MINDIG SÜT A NAP! 
Mélybarnító csokicsöveink, gyönyörű csokoládé barnára  

varázsolják bőrödet és feltöltenek D-vitaminnal.  
Kedves személyzet, tisztaság, akciók, szuper krémek és gépek várnak!

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

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.

HÁZIAS ÍZEK BOLTJA

Friss meleg tepertő mindennap kapható!
Étkezési utalvány és bankkártya elfogadás!

Kistarcsa, Hunyadi u. 8. (üzletsoron)
Nyitvatartás: hétfő zárva, keddtől-péntekig 8-18, szombat  7-13  

Tel.: 06-28-793-417  
Facebook: kistarcsa házias ízek boltja

Újra itt a hurka  
szezon!
Májas-véres hurka  

Sütő kolbász
Sertés házi zsír 

Nyelves disznósajt



Őszi és Mindenszenteki 
VirágVásár!

Óriási válaszékkal  
várjuk kedves vásárlÓinkat!

Kistarcsa
Kerepes Vasút u. 23.

(MOL kút mögött!) 

Mindenszentekre szálas és 
cserepes krizantéMok, virág-

tálak, koszorúk rendelhetők!

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

Muskátli Garden Virágcenter Kerepes 
Hétfő-Péntek: 8-18 óráig

Szo.: 8-17 óráig • Vas.: 8-15 óráig
árvácska, csarabok, évelő  

télálló örökzöldek,  
gyüMölcsfák, virághagyMák, 
díszfák, kerti díszek, kaspók, 
cserepek, Mécsesek és vázák.

florimo virágföldek, virágtápok, 
gyeptrágyák, szerves és  

Műtrágyák, növényvédőszerek,  
talajkondicionálok kaphatók! 


