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ÖNKORMÁNYZAT

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete 2022. október 26-i ülésén el-
fogadta az Energia Veszélyhelyzeti Intéz-
kedési Tervet, amely a többek között a 
következő intézkedéseket tartalmazza:
 Kistarcsa Város Önkormányzata a ki-
számítható és biztonságos költségveté-
si gazdálkodás érdekében minden évben 
idő előtti közbeszerzésekhez csatlakozva 
igyekszik az energiaigényt a legoptimáli-
sabb árakon beszerezni.
 Az idei évben pályázatot nyújtottak be 
többek közt az Egészségház korszerűsíté-
sére. Az önkormányzat egyéb beruházásai 
esetében is cél az energiahatékonyság ma-
ximalizálása, ezért a 2023-ban elkészülő 
bölcsődebővítés során korszerű napele-
mes és akkumulátorrendszer kiépítése va-
lósul meg, valamint korszerűsítik a helyi 
általános iskola épületrészének energeti-
kai rendszerét. A Zarándokvezető-képző 
Központ ingatlan tényleges használatba-
vételét 2023 tavaszára halasztják a fűtési 
költségek minimalizálása érdekében.
 Az önkormányzat által fenntartott vala-
mennyi intézmény és gazdasági társaság 
által használt épületekben „hőfokproto-
koll”-t írnak elő. Minden egyes épületre, 
az országos előírások figyelembevételé-
vel, külön meghatározzák a megengedett 
legmagasabb hőmérsékletet. Az önkor-
mányzat számára elsődleges és legfon-
tosabb szempont a gyermekek egészsé-
gének megőrzése, így a gyermeknevelési 
intézményekben ennek figyelembevételé-
vel határozták meg a hőmérsékleti szabá-
lyokat. A Kistarcsai Tipegő Bölcsőde neve-
lési helyiségei legfeljebb 21 °C-ra, fürdő és 
öltöző helyiségei legfeljebb 23° C-ra, egyéb 
helyiségei legfeljebb 20 °C-ra fűthetők.  
A Kistarcsai Gesztenyés Óvodában és 
Tölgyfa Tagóvodában a nevelési helyisé-
gek, a mosdó és az öltöző legfeljebb 21 

°C-ra, a kiszolgáló helyiségek legfeljebb 
18 °C-ra, az egyéb helyiségek pedig leg-
feljebb 20 °C -ra fűthetők.
 Az energiafelhasználás csökkentése 
érdekében programmal szabályozható 
termoszelepeket szerelnek fel az ezzel 
nem rendelkező radiátorokra, hűtő-fűtő 
klíma kerül az Egészségház gyermekorvosi 
rendelőjébe és a KÖFE Kft. irodai helyisé-
geibe – az idei évben az ilyen berendezések 
beszerelése megtörtént már a polgármes-
teri hivatal és a Csigaház épületében –, 
kicserélik a kazánt a Civilház régi épület-
részében és az Egészségházban. Kicse-
rélik az Alapszolgáltatási Központ még 
ki nem cserélt külső nyílászáróit és a Ci-
vilház régi épületrészén lévő nyílászá-
rókat. Több intézményben a világítóbe-
rendezésekben az elavult égőket LED-es 
égőkre cserélik.

ENERGIATAKARÉ-
KOSSÁGI INTÉZKE-
DÉSEK KISTARCSÁN

DÍJMENTESEN ÁTVEHETŐ 
ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTŐ 
ZSÁKOK A HIVATALBAN!

Kistarcsán nem lesz szükség  
KOMOLYABB MEGSZORÍTÓ  
INTÉZKEDÉSEKRE 

Újabb utak  
építésével végeznek  
a VÁROSBAN

ÚJABB KISTARCSAI 
UTCA fejlesztése va-
lósult meg októberben, 
ezúttal lakossági ösz-
szefogással. A Sólyom 
utca mart aszfaltozása 
és a vízelvezetése brut-
tó 4 916 716 forintba ke-
rült, amelynek 50 %-a 
lakossági hozzájárulás-
ból, fennmaradó része 
pedig önkormányzati 
finanszírozásból való-
sult meg. A munkála-
tok során útszegélyt, a 
csapadékvíz elvezeté-
sére szikkasztó árkot és csapadék-
csatornát is kialakítottak.
 Az „Önkormányzati útfejleszté-
sek” projekt keretében újabb utcák 
építésével végeznek november végéig.  
A Lőcsei utca, a Kántor utca és a 
Rozmaring utca felújítását 208 mil-
lió forint kormányzati támogatásból 
és 20 millió forint önerő hozzáadá-

sával finanszírozza az 
önkormányzat. Ebből 
a pénzből valósult meg 
még nyáron a Sheda 
Ferenc utca aszfalto-
zása is.
 November végéig el-
készül a Kántor utca, 
amely 123 m hosz-
szon és 5 méter szé-
lességben kap aszfalt-
burkolatot, a tervezett 
út szegélye mellett a 
csapadék vízgyűjtése 
víznyelős aknán ke-
resztül történik majd. 

A Rozmaring utca rossz minősé-
gű szórt kavicsburkolatát, illetve 
mart aszfalt burkolatát is felújítot-
ták 364 méter hosszon és 4,5 mé-
ter szélességben, megfelelő csa-
padékvíz elvezetéssel. Vége felé 
közeledik a Lőcsei utca építése.  
A Simándyligetben található utca 
408 méter hosszon, 4,5 méter szé-
lességben újult meg a Megyeri Mar-
git utca és a Lőcsei utca meglévő, 
kiépített aszfaltburkolatához csat-
lakozva. Jelenleg a burkolt árkok 
építése zajlik. Az útépítések során 
a szükséges helyeken menetdina-
mikai küszöböket is kialakítottak. 
 Lakossági kérésre felújították 
a Zsófialiget HÉV-megállója felé 
vezető járda régi piac előtti szaka-
szát is.  

Ezúton tájékoztatjuk a lakos-
ságot, hogy a tavaszi zöldhul-
ladék-gyűjtő zsákok osztása 
után meglehetősen sok zöld-
zsák megmaradt.
 A szolgáltató tájékoztatá-
sa alapján ezekkel a zsákok-
kal a hivatal maga rendelkez-
het.
 A vezetőség döntése alapján 
a megmaradt zsákokat a hulla-
dékszállítási szerződéssel ren-
delkező lakosok rendelkezésé-
re bocsátjuk.
 A felhívás azokra a lakosok-
ra is vonatkozik, akik tavasszal 
már éltek a lehetőséggel.

 A DTKH Zrt. által még ta-
vasszal megküldött lista alap-
ján, szerződésenként egy cso-
mag zöldhulladék gyűjtésére 
alkalmas, lebomló zsákot biz-
tosítunk díjmentesen.
 A zsákok a készlet erejéig a 
polgármesteri hivatal recepci-
óján nyitvatartási időben, ok-
tóber 19-től bármely napon 
átvehetők. (Kistarcsa, Szabad-
ság út 48.)
 Kérjük, hogy az átvételhez, 
hozzák el a lakcímkártyájukat 
vagy egy hulladékszállításról 
szóló csekket.

Polgármesteri Hivatal

2022. június 1-jétől módosult 
a hulladékgyűjtés rendje.
 A szelektív és a zöldhul-
ladékot – az eddigiektől el-
térően – NEM PÉNTEKEN, a 

kommunális hulladék el-
szállításának napján végzi 
a szolgáltató, hanem KEDDI 
napokon! 

DTkH Nonprofit Kft.

A HULLADÉKGYŰJTÉS RENDJE 
2022. NOVEMBER-DECEMBER 

DÁTUM HULLADÉK TÍPUS

NO
VE

M
BE

R

18. P KOMMUNÁLIS

22. K ZÖLDHULLADÉK

25. P KOMMUNÁLIS

29. K SZELEKTÍV

DE
CE

M
BE

R

2. P KOMMUNÁLIS

9. P KOMMUNÁLIS

13. K SZELEKTÍV

16. P KOMMUNÁLIS

23. P KOMMUNÁLIS

A Lőcsei utcában csapadékvíz 
elvezető árkot is építettek

M ég júniusban jelentette 
be a kormány, hogy 
a „villamosenergia 

és a földgáz egyetemes szol-
gáltatásra kizárólag a la-
kossági fogyasztó lesz 
jogosult”, tehát a vállal-
kozások és az önkormány-
zatok nem. Itt a fűtési sze-
zon, így már nem nagyon 
lehet a problémát tologat-
ni. Energiamegtakarítást mi-
lyen megszorító intézkedések-
kel lehet elérni Kistarcsán?
 – Városunk abban a szerencsés 
helyzetben van, hogy az önkormányzat hosz-
szú évek óta úgynevezett árlejtéses csoportos be-
szerzésekben vesz részt, ami az energiát és a gázt 
illeti. Ezáltal – meghatározott áron – évekre előre 
lekötjük a villamosenergiát és a gázt, mely adott az 
elmúlt években is egyfajta stabilitást, és spórolni is 
tudtunk ezzel a módszerrel. Ennek köszönhetően 
városunk jövő év végéig a korábbi, alacsonyabb 
áron tudja beszerezni a nagyfogyasztó-épületeink 
számára az áramot és a gázt. Ezért nem kellett be-
zárnunk még sem az uszodát, sem a tornacsarno-
kot. Azonban városi szinten így is közel 130 millió 
forintos rezsikiadással számolunk jövőre, ami sok-
szorosa a korábbi éveknek. Ez a sok kisfogyasztó-
épület miatt van, amelyek nem tartoznak az előbb 
említett beszerzések alá. Képzelhetjük, hogy mi 
lesz, ha lejár majd a nagyfogyasztók szerződése 
a jövő év végén. Bízunk benne, hogy addigra ál-
lami és európai szinten is sikerül megoldást talál-
ni, hiszen ezt a mostani többletet is csak a koráb-
bi megtakarításaink nagy részének a felélésével 
tudjuk kigazdálkodni. 
 Igyekszünk természetesen spórolni is. Példá-
ul a hivatal emiatt lesz csak három napot nyitva, 
a többi napon home office-ban dolgozunk. Hő-
mérsékleti szabályozásokat is elrendeltünk, ter-
mészetesen a gyermekek egészségének védelmét 
figyelembe véve. Korábban már rengeteg napele-
met szereltettünk fel szinte az összes intézmé-
nyünkre, most ezeket bővítjük pályázati forrásból.  
A korábbi kazáncseréket újabbak követik, szintén 
pályázati alapból. A hivatal létszámát már koráb-
ban, a COVID-járvány ideje alatt a minimumra 
csökkentettük, vezetői álláshelyeket vontunk ösz-
sze. Ezek a főbb elemei a több lépést is tartalmazó 
veszélyhelyzeti csomagunknak, amiről nemrégen 
döntött a testület. Bízunk benne, hogy további lé-
pésekre, konkrét megszorító intézkedésekre nem 
lesz szükség. 

– Az új általános iskola beruházásának előkészí-
tése ütemterv szerint haladt, de mégsem indult el 
a beruházás. Egyelőre felfüggesztették a projek-

tet. Milyen ígéretet kaptak a folytatás-
ra? A nehézségek ellenére a tele-

pülésen más beruházások nem 
álltak le, ezekhez honnan biz-

tosítják a forrásokat? Mi vár-
ható a közeljövőben?
 – A korábban elnyert 
pályázatok, támogatások 
és megtakarításaink fe-
dezték az idei beruházá-
sokat. Az általános iskola 

várólistára kerülése fájdal-
mas pont volt, hiszen nagyon 

sürget minket az idő, nincs már 
hely az iskolában. Természetesen 

mindent megteszünk, hogy minél előbb 
ismét forrást kapjon ez a beruházás. Jelenleg 
két energetikai pályázatunk is él, illetve a ko-
rábban elnyert bicikliút-pályázat is érvényben 
van. Zajlik a bölcsőde bővítése, valamint több 
pályázatunk is elbírálásra vár. Igyekszünk vál-
lalkozói szemlélettel gondolkodni, és olyan be-
vételi forrásokat képezni, melyekkel nem a la-
kosokra a helyezzük a terheket. Ez mindenképp 
fontos szempont!
 
– A város nagy rendezvényei is veszélybe kerül-
tek, ennek ellenére eddig sikerült mindegyiket 
megtartani. Felvetődik a kérdés, hogy az évet 
lezáró Mindenki karácsonya még belefér-e a 
költségvetésbe? Ehhez a témához kötődik, hogy 
lesz-e díszvilágítás?
 – Kistarcsán nem marad el a karácsonyhoz 
kötődő városi rendezvényünk. Bár a világosság-
nak, mint mondani szokták, elsősorban a szívek-
ben kell gyúlnia, de a vírus után most egy hábo-
rús, világszintű válságokkal tarkított helyzetben 
rendkívül fontos a közösség erősítése, a békés, 
kellemes hangulat megteremtése. Így a díszvi-
lágítást is felszereljük, és a Mindenki karácso-
nyát is megtartjuk. A rendezvény költségvetési 
keretét a felére kellett csökkenteni, de egy kis 
kreativitással és segítséggel mindent meg lehet 
oldani. 

– A Vállalkozók Baráti Köre Egyesülettel 2019 
után sikerül-e idén a jótékonysági bált ismét 
megrendezni?
 – Édesapámmal és a VMSK Kft.-vel mindent 
megtettünk, hogy ez a régi hagyomány idén ismét 
visszatérjen két év kihagyás után. Sikerült renge-
teg támogatót, segítőt magunk mellé állítani ahhoz, 
hogy valóban a szokásos színvonalon rendezhes-
sük meg a városi bált. A rendezvény bevételéből 
tűzifát szeretnénk vásárolni rászoruló és idős kis-
tarcsai lakosainknak. 
 Várunk mindenkit november 26-án az Erzsé-
bet-Katalin bálba nagy-nagy szeretettel! P.Gy.

INTERJÚ JUHÁSZ ISTVÁN POLGÁRMESTERREL

Lakossági 
PB gáz és  

Targonca gáz

házhozrendeLésre!

Próbáljon ki minket,  
garantáltan nem csalódik!

rendelésfelvétel: 
06-20/382-32-68

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, életjáradé-
kot fizetne idős személynek ingatlanért cserébe.  
Telefon 18 óra után: 06-20/349-1470

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

APRÓHIRDETÉS 

Hirdetés

A Sólyom utcában mart 
aszfaltot terítettek le

Felújították a járdát 
a régi piac előtt 
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Testületi ülésről JELENTJÜK
Legutóbb október 26-án ülésezett a képviselő-testület. Összesen 10 napirendet tárgyaltak. Ezen az 
ülésen a képviselők többek között felülvizsgálták a bölcsődei gondozási díjakról és étkezési téríté-
si díjakról szóló rendeletet, támogatták Pécelnek „A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Tár-
sulásból” történő belépését, valamint Budaörs kilépését, határozatot hoztak a város forgalmát mo-
nitorozó mesterséges intelligencia telepítéséről, szerződést kötöttek az Országos Orvosi Ügyelet 
Nonprofit Kft.-vel a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátására. Jóváhagytak egy intéz-
kedési tervet az energiaárak emeléséből adódó önkormányzati kiadásnövekedések finanszírozá-
sára. A képviselő-testületi ülésen részt vett Vécsey László országgyűlési képviselő, aki napi-
rend előtti felszólalásában tájékoztatást adott a választókörzetet érintő gazdasági kérdésekről.

ÖNKORMÁNYZAT

Vécsey László országgyűlési képviselő 
tájékoztatást tartott a testületnek

MEGEMLÉKEZÉS

Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc 66. évfordulóján, 
délelőtt 10 órakor a volt Inter-
nálótábor emlékfalánál tartot-
ta koszorúzási ünnepségét Kis-
tarcsa Város Önkormányzata.

A megemlékező ünnepségen jelen volt Vé-
csey László országgyűlési képviselő, Ju-
hász István polgármester, Solymosi Sán-

dor alpolgármester, Zsiák Péter alpolgármester, 
a képviselő-testület tagjai, továbbá a helyi poli-
tikai pártok képviselői, az 56-os szervezetek, az 
intézmények vezetői, az egyházak és a civil szer-
vezetek képviselői.
 A megemlékezés a Himnusz közös eléneklésé-
vel kezdődött, majd Nagy László József elszavalta, 
Gazdag Erzsi: Ifjúság, Te vagy a Csillagunk című 
versét, ezután Turi Irén, a program moderátora, 
felkérte Vécsey László országgyűlési képviselőt 
ünnepi beszédének megtartására, aki rövid meg-
emlékezésében kihangsúlyozta, hogy „a magyar 
történelmet a függetlenségünkért, a szabadságun-

kért vívott küzdelmek történetének 
nevezzük…minden harcunk azért 
folyt, hogy megmaradjunk, hogy he-
lyünk legyen a világban, hogy ezt a 
helyet hazának, magyar országnak 
nevezhessük.” A térség országgyű-
lési képviselője az 56-os forradalom 
kitörésének okai között megemlítet-
te, hogy „1956 hősei is azért vonul-
tak utcára és követelték békésen a 
szovjet megszállás megszüntetését, 
a megszálló csapatok kivonását, a 
bábkormány szabad választásokon 
történő leváltását, mert vissza akar-
ták szerezni a magyar szabadságot, 
s minden mást, ami a szabadsággal 
jár.” Vécsey László kitért a forrada-
lom leverését követő leszámolások-
ra is: „A harcokban és a forradalom 
leverését követő terrorban sok ezren 
áldozták életüket szabadságunkért, 
mert hittek, és joggal bízhattak ab-
ban, hogy jönnek majd utánuk mások. 
Akik majd „márciusban újra kezdik”, 
akik majd folytatják egészen addig, 
amíg a haza újra szabad nem lesz.” 
Megemlékező beszédének végén megemlítette 
a szomszédságunkban dúló háborút és figyel-

meztetett annak követ-
kezményeire: „minden 
szabadság alapfeltéte-
le a béke, és e nélkül vi-
lágháborús veszélyek 
peremére sodort vilá-
gunkban nincs magyar 
függetlenség sem. Ami 
aktuálisan számunkra 
az energiafüggetlensé-
get, az energiabizton-
ságot jelenti. Az 1956. 
október 23-án elszán-
tan utcára vonulók bá-
torságáról példát véve 
kell ma küzdenünk a 
magát birodalmi köz-
pontnak álmodó Brüsz-
szelből erőltetett, nyil-

vánvalóan elhibázott szankciók ellen. Mert azok 
tönkreteszik az országot és megfosztják hazán-
kat függetlenségétől, szabadságától.” 
 Ezt követően megkoszorúzták az egykori in-
ternálótábor emlékfalán elhelyezett emléktáb-
lát. Koszorút helyezett el a Kistarcsai Internál-
tak Emlékéért Alapítvány nevében Tóth Borbála, 
az önkormányzat nevében Juhász István polgár-
mester és Solymosi Sándor alpolgármester, az 
1956 Magyar Nemzetőrség, a Kistarcsai Városi 
Óvoda, a Kistarcsai Alapszolgáltatási Központ, 
a Simándy József Általános Iskola, a FIDESZ 
helyi szervezete, a JOBBIK helyi szervezete, 
az MSZP kistarcsai szervezete, a Demokrati-
kus Koalíció kistarcsai szervezete, a 918. sz. 
Batthyány Lajos Cserkészcsapat, a Kistarcsai 
KÖFE Kft., a Kistarcsai VMSK Kft., Vécsey 
László országgyűlési képviselő és a Kistarcsai 
Vállalkozók Baráti Köre. 
 A koszorúzás után a megemlékező ünnepség a 
Csigaházban folytatódott, ahol a Simándy József 

Általános Iskola tanu-
lói „Felkelt ez a nép, 
mert élni akar” címen 
adtak elő egy irodal-
mi játékot. A műsor-
számot Nyikos Edit és 
Tanácsné Szemes An-
namária tanította be. 
Az ünnepi megemlé-
kezés a Szózat elének-
lésével zárult. A meg-
emlékező ünnepséget a 
Kistarcsai VMSK Kft. 
munkatársai szervez-
ték. P.Gy.

Az ünnepi műsorban a Simándy József 
Általános Iskola tanulói szerepeltek 

Megemlékező beszédet mondott  
Vécsey László országgyűlési képviselő

Ünnepi megemlékezés  
OKTÓBER 23-ÁN

Az Internálótábor emlékfalánál  
tartották a koszorúzási ünnepségét

Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a 
Kistarcsai Polgármesteri Hivatalban 2022. 
november 15. napjától határozatlan ide-
ig az alábbiak szerint módosul a személyes 
ügyfélfogadás és a hivatali nyitvatartás 
rendje:
 hétfő: 08:00 - 18:00
 kedd: 08:00 - 16:00
 szerda: 08:00 - 16:00
 csütörtök: zárva
 péntek: zárva
Halaszthatatlan beadványaikat a zár-
va tartás ideje alatt ügyfélkapun/cégka-
pun keresztül vagy postai úton intézhetik. 
Megértésüket köszönöm!
  dr. Gotthard Gábor jegyző

MÓDOSUL AZ  
ÜGYFÉLFOGADÁS  
A POLGÁRMESTERI  
HIVATALBAN

A műsort  
a Csigaházban  
rendezték

Megemelték a bölcsődei gondozási  
és étkezési térítési díjakat
2021. január 1-jétől kezdte meg a Kistarcsai Tipe-
gő Bölcsőde tényleges működését, jelenleg maxi-
mális (48 fő) létszámban látja el a bölcsődés korú 
gyermekek gondozását. 
 A térítési díjakat szabályozó rendeletet legutóbb 
2021 szeptemberében vizsgálták felül, akkor a dí-
jakat a testület nem módosította. Az eltelt egy év-
ben, elsősorban a háborús veszélyhelyzet miatt, az 
ellátási díjakat meghatározó költségek jelentősen 
megemelkedtek. Ezek az élelmiszernyersanyag-
árak és az energiaárak emelésével összefüggés-

ben kimutathatóak. A rendeletmódosításával a 
szülők által fizetendő térítési díjak mértéke át-
lagosan 25 %-kal emelkednek. Például a napi ét-
kezési térítési díj 79.800 forintos átlagjövedelem 
mellett 750 forintra nő személyenként. A térítési 
díjakat jövedelmi sávonként határozták meg.   
 Az előterjesztés szerinti emelt díjösszegek de-
cember 1-jétől hatályosak.

A Fővárosi Agglomeráció  
Önkormányzati Társulás  
tagváltozásainak támogatása
Pécel Város Önkormányzata úgy döntött, hogy 
2023. január 1-jétől csatlakozni kíván a Társulás-
hoz. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-
testülete pedig úgy döntött, hogy 2022. december 
31-én kiválik a Társulásból, tagságát nem kíván-
ja a továbbiakban fenntartani. Kistarcsa Képvise-
lő-testülete mindkét település esetében támogatta 
a döntést és elfogadta a Társulási Megállapodás 
módosítását is.

Forgalmat monitorozó mesterséges 
intelligenciát telepítenek Kistarcsán 
A PROJEKT CÉLJA: 
 •  mesterséges intelligenciával támogatott városi 

közlekedés monitorozó eszközök fejlesztése,
 •  adatok alapján vizualizációs és modellező szol-

gáltatás-portfólió kialakítása,
 •  SmartCity-t támogató rendszer összeállítása,
 •  közlekedési döntések előkészítését és a kö-

vetkeztetések levonását segítő modellek lét-
rehozása,

 •  új, innovatív technológiák felhasználásával 
olyan eszköz és szolgáltatás kialakítása, amely 
üzleti hasznosíthatósággal rendelkezik.

 A rendszer kiépítésében a GriffSoft Informa-
tikai Zrt.-vel kötött együttműködési megállapo-
dást az önkormányzat. A projekt tervezett meg-
valósítási időszaka: 2021. szeptember 1. és 2024. 
augusztus 31. között.

Szerződést kötöttek az Országos 
Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-vel 
a háziorvosi és házi gyermek-
orvosi ügyelet ellátására
Kistarcsa Város Önkormányzata, Kerepes Város 
Önkormányzata, Csömör Nagyközség Önkor-
mányzata és Nagytarcsa Község Önkormány-
zata az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyele-
ti ellátásról 2017. október 17-én – a feladat közös 
és költséghatékony ellátása érdekében – együtt-

működési megállapodást kötöttek. A szolgálta-
tó 2022. szeptember 2-án kelt levelében tájékoz-
tatta az önkormányzatokat arról, hogy a NEAK 
(Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) finan-
szírozás a feladat ellátására nem elegendő, így a 
feladatellátási szerződés megszűnik és a szolgál-
tatást 2022. november 1-től nem tudja elvégezni.  
Az orvosi ügyelet biztosítása érdekében a települések 
polgármesterei megállapodtak abban, hogy meg-
hosszabbítják a feladatellátási szerződést a Kft.-vel 
arra az időszakra, amíg a kiválasztásra kerülő 
szolgáltató a feladat ellátását megkezdheti (2022. 
november 1-jétől számított 1 év időtartamig). Az 
önkormányzatok vállalták, hogy a NEAK finan-
szírozás kiegészítéseként, a feladatellátási szer-
ződésben foglalt rendelkezésektől eltérően havi 
50  Ft/fő összegű többletfinanszírozást biztosítanak 
az ellátással érintett lakosságszám alapulvételével.  
A szolgáltatási díj 2023. január 1-jétől havi 60 Ft/fő 
összegre emelkedik.

A Pannónia Néptáncegyüttes  
két raktárhelyiséget kap  
használatra az önkormányzattól
A Pannónia Néptáncegyüttes elnöksége kérelmez-
te, hogy szeretnék használatba venni a lebontott 
Civilház udvarán lévő régi épületrészben talál-
ható két helyiséget, és a hozzá kapcsolódó előte-
ret a néptáncegyüttes népviseleteinek, színpadi 
és hangtechnikai eszközeinek tárolása céljából. 
A helyiségek használata ingyenes. A közművek 
igénybevételével járó költségek megtérítéseként 
a néptáncegyüttes havi 8000 Ft térítési díjat fizet 
az önkormányzatnak. 

Jóváhagytak egy intézkedési  
tervet az energiaárak emeléséből 
adódó önkormányzati kiadás- 
növekedések finanszírozására
A Kormány a háborús veszélyhelyzet okozta drasz-
tikus energia-áremelkedés hatásainak enyhítésére 
az önkormányzatoktól egy olyan menedzsmentterv 
elkészítését kérte, amelyben bemutatják többek kö-
zött, hogy milyen intézkedéseket tesznek a megnö-
vekedett működési költségek fedezetének biztosítá-
sára, illetve a kiadások csökkentésére. A határozat 
alapján 2022. október 12-i határidővel kellett szá-
mot adni a 2021–2023. éveket érintő tényszerű és 
becsült energiaköltségek alakulásáról. Ennek fi-
gyelembevételével elkészítették a település Ener-
gia Veszélyhelyzeti Intézkedési Tervét. Erről rész-
letesen a 3. oldalon találnak információt. Polgár
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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.

Cuhorka Antal: Grönlandi látogatás
Nyár elején a havas Grönlandon. Hűvös él-
mények a világ legnagyobb szigetén. Föld-
rajzilag Észak-Amerikához, politikailag – dán 
fennhatóság alatt – Európához tartozik. Esz-
kimók a szigeten. Érdekességek, furcsaságok.

Vasváry Melinda: Tűzzománc ékszerek
A tűzzománc porrá őrölt üveg, amit oxidok-
kal színeznek. Ezt az anyagot fém hordozó 
alapra kell olvasztani. Ehhez a folyamat-
hoz speciális tűzzománc kemencére van 
szükség, melyben két-három percet tölte-
nek az ékszerek.

Sztojalovszky Gábor: Mire jó a fülgyertya?
Indiában, Tibetben, Közép- és Dél-Ameri-
kában ma is végzik a fül füstölését és a fül-
gyertyázást gyógynövényekkel. A fejjel kap-
csolatos problémák esetén alkalmazzák. A 
fülgyertya rendszeres használata az egész-
ség megőrzésében is segít. 

KIKE karácsony: Az ajándékozás jegyében
Azt szeretnénk, ha mindenki hozna ma-
gával olyan ajándékot a többieknek, ami-
nek értékét nem pénzben mérik: egy ked-
ves verset, egy szép dalt, egy szívhez szóló 
idézetet…, vagy egy kis süteményt, egy 
üveg bort…

Kereszti Ferenc: Külföldi 
tanfolyamok a hagyományőrzésről
Egy Erasmus+ pályázat projektjeként fel-
nőtteknek szánt tanfolyamokon négy or-
szágban vettünk részt. A hagyományok és 
az örökség felkutatásának, majd az eredmé-
nyek továbbadási módszereinek megisme-
rése volt a célunk. 

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 rendez-
vényein lehet belépni az egyesületbe.

Kistarcsai Kulturális Egyesület

2022. november 24.

2022. december 1. 

2022. december 8.

2022. december 15. 

2022. december 22.

2022. december 29.

DEÁK-
TANYA

Amikor tanácstalan az em-
ber, hogy mit is olvasson, egy 
könyvajánló sokat segíthet a 
döntésben. A Városi Könyvtár 
újdonságai közül néhány ta-
lán megkönnyíti a választást.

KÖNYVSAROK

A Hangos cimborák 
állati társaság! Tarts 
Macival és barátaival, 
ismerd meg a tanya és 
az erdő lakóit, sőt, a 
hangmodul segítségé-
vel meg is hallgatha-
tod őket!

Ava Corrigan: Tün-
dérösvény – Végzet: 
A Winx Saga c. ifjúsá-
gi regényében az Alfea 
Nemzetközi Iskolába a 
Másvilág minden ré-
széből érkeznek diákok, 
hogy tanuljanak, erő-
sebbé váljanak és fel-
fedezzék, miként ural-
hatják a képességeiket. 
Az iskola kastélyába ér-

kező öt idegen lány egy szobába kerül. Aisha 
mindig túlteljesít, a víz feletti uralmát minden 
diáktársa irigyli. Terra esetlen, de jólelkű, a ter-
mészet feletti hatalma váratlanul érheti ellenfe-
leit. Musa magának való, befordul, hogy az el-
méjét ne borítsák el a körülötte lévők érzelmei. 
Stella egy valódi hercegnő, akinek a fény feletti 
hatalma inspiráló, ugyanakkor félelmetes is. És 
ott van még Bloom, a kívülálló, az emberi vi-
lágból érkezett lány, akinek a tűz feletti hatalma 
csaknem elpusztította a családját. Ők mind csak 
azt akarják, amit minden más tini... megismer-
ni önmagukat, barátokat szerezni, beilleszkedni 
az új iskolában. Ám amikor egy ősi, rég legyő-
zött gonosz erő ismét felüti a fejét a kastély fa-
lain kívül, az öt lány rákényszerül, hogy próbá-
ra tegyék erejüket.

„A hokival és az élettel is az a probléma, hogy alig 
akad bennük egyszerű pillanat. A többi pedig küz-
delem.” Két és fél év telt el a zord erdők közepén 
megbúvó Björnstadban az óta az esemény óta, 
amit mindenki igyekszik elfelejteni. Csakhogy 
a bánat és az erőszak beleivódik az emberekbe. 
Szeretjük a boldogan végződő meséket, de a lel-
künk mélyén tudjuk, hogy nem mindegyik lehet 
az. Ezúttal egy hatalmas viharral kezdődik minden. 

Valaki, aki már régóta 
távol volt, hazatér. Va-
lakit eltemetnek. Vala-
ki szerelmes lesz. Vala-
ki az NHL-ről álmodik, 
valaki pedig bosszúról. 
Valaki igyekszik rendbe 
hozni a házasságát, va-
laki pedig megpróbálja 
megmenteni a gyerme-
keit. Mit jelent a család? 
Mit jelent egy hokiklub? 

Mit jelent egy város? És mit vagyunk készek felál-
dozni azért, hogy mindezt megóvjuk? Erről mesél 
Fredrik Backman Győztesek című regényében.

Hogyan maradhatunk 
életben, ha maga a ha-
lál keres fel minket ott-
honunkban? Mit tehe-
tünk, ha egy reggel egy 
Kossuth-díjas szín-
művész testében ébre-
dünk? Mi lesz a sorsa 
a mesés afrikai örök-
ségnek? Mi történik, ha 
egy idős hölgy élete al-
konyán talál rá gyerek-
kori barátnőjére? Mivel vegyünk rá egy megbíz-
hatatlan kivitelezőt, hogy fejezze be végre a soha 
el nem készülő lakásfelújítást? Rényi Ádám: A 
bezzeggyerek és más felnőttmesék című köny-
vében mutatja meg gyarlóságainkat, vágyainkat, 
furcsaságainkat és azt, hogy hogyan találunk ki-
utat a legabszurdabb helyzetekből is, miközben 
gyakran elbukunk a hétköznapok küzdelmeiben.

Az erjesztett ételeket a 
legtöbben savanyúság-
ként, ételek kísérőiként 
fogyasztjuk, pedig vál-
tozatos, egészségtuda-
tos, finom fogásokat is 
készíthetünk belőlük. 
Király Ágnes, Hor-
váth Judit: Fermentált 
konyha című könyvé-
ben a fermentálás alap-

jai mellett több mint 100, erjesztett alapanyagok 
felhasználásával készült receptet mutatnak be 
a reggelitől a vacsoráig. Sok közülük a hagyo-
mányos magyar konyha kedvelt, ám kissé elfe-
ledett fogásait eleveníti fel egy kis csavarral, de 
a nemzetközi konyha által inspirált ételek közül 
is válogathatunk. Több meglepő és kreatív desz-
szertötlettel is gazdagodhatunk. A tej-, tojás- és 
gluténmentes diéta követőiként is számos tippet 
kapunk, és könnyedén varázsolhatunk egészsé-
ges és ízletes ételeket az asztalunkra. 

Németh Tímea könyvtáros

PROGRAMOK



8 92022. 11. szám

OKTATÁS

Állatbemutató
Októberi bakancsos  
KIRÁNDULÁS 

KÉSZÜLŐDÉS  
a pályaorientációs 
napra...  

Januárban – a magyar kultúra napja alkal-
mából – ismét szeretnénk megrendezni a 
Kistarcsai Kiscsillagok című műsoros es-
tet, kistarcsai, illetve itt tanuló gyerekek 
közreműködésével. Már most érdemes 
felhívni az ismeretségi körben lévő tehet-
séges gyerekek és szüleik figyelmét a fel-
lépési lehetőségre.
 Ebből az alkalomból – az utóbbi évek-
ben már megszokott módon – alkotói pá-
lyázatot is hirdetünk, Kistarcsai Kisal-
kotók címmel. Ezúttal is két téma lesz. A 
részletes kiírást a közeljövőben közzétesz-
szük, hogy a pályázni szándékozó gyere-
keknek legyen idejük a kidolgozásra.  KIKE

KISTARCSAI 
KISCSILLAGOK, 
KISALKOTÓK

AGARAK jöttek hozzánk

A magyar népmese 
napja a SIMÁNDYBAN

OKTÓBER 17-ÉN Állati jó! címmel állatbemutatót 
tartott az első évfolyam számára Gőgös Zsuzsan-
na, a Budakeszi Vadaspark dolgozója.
 Az elsősök tágra nyitott szemmel ültek a Köl-
csey utca felől lévő bejárat udvarára kirakott pa-
dokon, miközben a vendégünk különböző élő ál-
latokat mutatott nekik. Láthattak például kanárit, 
patkányt, baglyot vagy gabonasiklót. A bemutató 
során egyes állatok bundájának megtekintésére is 
lehetőség nyílt, így történhetett meg, hogy tanu-
lóink egy igazi rókabőrt is láthattak! Nagy álmél-
kodással figyelték a gyerekek az előadó karján pi-
henő héját is. A jó hangulatú és vicces-humoros 
ismertetés során sok érdekességet hallottunk, va-
lamint sok új ismeretet szereztünk ezekről az ál-
latokról és a körülöttük lévő természetről.
 Gőgös Zsuzsanna szívvel-lélekkel megtartott be-
mutatója nagyon tetszett mind a kicsiknek, mind 
nekünk, pedagógusoknak is.

Kunsztné Kiss Katalin tanítónő

E z a kérdés az apróságokat talán jobban iz-
gatja, mint a nagyobbakat.
 Sok kistarcsai kisgyerek vágya kelt élet-

re a budapesti Minipoliszban október 4-én, ami-
kor iskolánkból a 2.a, b, c, e, valamint a 3.b osz-
tály tanulói is ellátogattak oda.
 Ez a hely egy különleges világ, ahol a mérete-
ikre szabott, felépített városban a gyerekek egy 
időre belebújhatnak a felnőttek bőrébe, játszva is-
merkedhetnek számukra elérhetetlen, „felnőttes” 
dolgokkal.
 Tanítványaink ebben a minivárosban eladók, 
gyümölcsárusok, farmerek, recepciósok, autó-
szerelők, előadóművészek, ügyintézők, rendőrök 
munkaeszközeivel és munkahelyével ismerked-
tek játékos formában. Lehettek akár állatorvosok, 
metróvezetők, tűzoltók, postások, de fodrászok is.
 Mint a minipolisz alkalmi városlakói, szakava-
tott segítők kalauzolásával ismerkedhettek azzal, 

A MAGYAR OLVASÁSTÁRSASÁG kezdeménye-
zésére 2005 óta egyre több intézményben emlé-
kezünk meg a magyar népmesékről. E megemlé-
kezések célja, hogy a népmesék fennmaradjanak 
és a mesékben élő bölcsesség tovább öröklődjön 
az új generációkra. Szeptember 30-án, Benedek 
Elek születésnapján a Simándy könyvtárában az 
alsós osztályokkal mi is a magyar népmese nap-
ját ünnepeltük.

OKTÓBER 24-ÉN – a felelős állattartás szak-
kör meghívására – a második évfolyamosokhoz 
érkezett Száva, az agár és két négylábú barátja.  
A vendégeket Takács Anita író, állatvédő kísérte. 
 A rövid barátkozás után a felelős állat-
tartás szabályairól beszélgettek a gyerekek, 

Őszi túránkon a Budai-hegységben barangolva, közel  
negyvenfős csapatunkkal az Ördög-árok völgyét kerültük meg.

Mi legyek, ha nagy leszek?

OKTATÁS

G yönyörködtünk a panorámában az Árpád-
kilátóról, majd az Oroszlán-szikla felé foly-
tattuk utunkat. Az erdő csodás őszi színek-

ben pompázott. A Hármashatár-hegyen különleges 
látványban volt részünk: tanúi lehettünk a híres 
magyar tervezésű vitorlázó repülőgép, a Góbé fel- 
és leszállásának. Utunk során felkapaszkodtunk 
a Kis-Hárs-hegyi kilátóba, majd útba ejtettük Hű-
vösvölgyet is. Itt éppen láttuk a gyermekvasút in-
dulását. Később a játszóterezés mellett felfedez-
hettük egy kolostor romjait, és a felnőttek örömére 
még egy gyors kávéra is jutott idő. Sok-sok lépcső 
megmászása után az Apáthy-szikla meredélyéről 
még egyszer végigtekinthettünk a megtett útra, 
majd rövid séta után fáradtan és büszkén értünk 
a budai kirándulásunk végére. Autóbuszra száll-
tunk, majd a metrózás után, élményekkel telve ér-
tünk haza a HÉV-vel. 

Márványi Flóra szakkörvezető

Az Árpád-kilátónál is jártunk 

Makovecz Imre-kilátónál  
a budapesti Kis-Hárs-hegyen 

Hármashatár-hegyen a repülőtéren  

majd az írónő Száva mondandója című gyer-
mekkönyvével ismerkedtek meg a résztve-
vők. A könyv tulajdonképpen egy olyan fel-
jegyzések sorozatából álló kiadvány, amely 
Száva, az agárkölyök életét mutatja be nap-
ló formájában. A történet feldolgozza azokat 
az eseményeket, amelyekkel minden kutya-
tartó szembesül a kiskutya megszületésétől 
annak felcseperedéséig. A könyvbeni Szává-
val való ismerkedés közben így nemcsak fel-
idéztük a kutyatartással kapcsolatban eddig 
már megtanultakat, hanem sok új ismeretre 
is sikerült szert tennünk. Az író és a gyere-
kek közötti beszélgetés – a három kutya rész-
vételének köszönhetően – oldott hangulatban 
valósult meg.
 Takács Anita Száváról szóló könyvét mi biz-
tosan el fogjuk olvasni, de ezt a kedves naplót 
nem csak gyerekeknek ajánljuk!

Sándor Erika szakkörvezető

mi a teendő, ha tüzet észlelünk, vagy hogy hogyan 
kell tankolni, miképp kell közlekedni és szelektí-
ven gyűjteni a hulladékot, vagy épp azt, hogyan 
vásároljunk egyedül... A minipolisz falai között 
minden gyerek – egy-egy játék erejéig – a való 
világba csöppenhetett.
 Örömmel tapasztaltuk, milyen ügyesek voltak 
és mennyire érdeklődően vettek részt a gyerekek 
a programban. S mivel, mi felnőttek már tudjuk, 
hogy a jól végzett munkában bizony el lehet fá-
radni, így nem lepődtünk meg azon, hogy – ha-
zafelé az autóbuszon – a csapatból többen álom-
ba merültek.  Sándor Erika tanítónő

 A foglalkozásokon minden a meséről szólt. Be-
szélgettünk a népmese jellemzőiről, a meseszámok-
ról, sárkányokról, királyokról, szegénylegényekről, 
csodás tárgyakról. Előkerültek a magyar népmesé-
ből ismert szereplők a mesekártyákon is: Kacor ki-
rály, a ravasz róka, az ordas farkas, a kis gömböc…
 Az osztályokon belül a gyerekek csapatokban 
dolgozva versenyeztek. A kincsekkel teli fotel tár-
gyait felhasználva kellett minél több mesecímet 

gyűjteniük, melyhez segítségül hív-
hatták a könyvtári könyveket is. Me-
sekép-, szöveg- és cím- párosításban 
is gyűjthettek pontokat. Nagyon lelke-
sen és ügyesen dolgoztak. Jutalmul a 
győztes csapatok választhatták ki azt 
a népmesét, amelyet diafilm formájá-
ban levetítettem és felolvastam a gye-
rekeknek. Öröm volt látni, hogy mi-
lyen sokan ismerték a diavetítőt! A 
játék végeztével még más filmeket 
is megnéztünk, s a gyerekek a diafil-
mek és a népmesék világát is hason-
ló érdeklődéssel fogadták, mint a mai 
modern mesékét.  
 Aki nem hiszi, járjon utána!

Hajdú-Varga Andrea,  
a Simándy könyvtárosa
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HITÉLET

A település legna-
gyobb kulturális ren-

dezvénysorozata szeptember 12-én este – a hagyományok-
nak megfelelően – egy koszorúzási ünnepséggel kezdődött. 
A katolikus templomban található – Simándy József szüle-
tésére utaló – emléktáblát koszorúzta meg a Kistarcsai Kul-
turális Egyesület, a Simándy család és a Simándy Iskola.

KIKE KULTURÁLIS HÉT 

A Tomecz Róbert által összeállított igen szín-
vonalas klasszikus és egyházzenei műsor-
ban fellépett: Ambrus Károly, Bekes Anna, 

Bertalan Nikoletta, Bognár Szilvia, Dolhai Béla, 
Galánfi Anna, Kassai Róbert, Ladjánszki László, 
ifj. Ladjánszki László, Tomecz Róbert és Újvá-
ri Gergely. Az előadók kíséretét Blaskó Gabriel-
la, Kovács Zoltán, Karches Péter, ifj. Rapai Ist-
ván és Kassai Róbert valósította meg. A fellépők 
közül néhányan az Operaház művészei, mások 
egyéb komolyzenei közösségek tagjai. A műsort 
Major László vezette, akinek a szereplését min-
dig nagyon kedveli a hallgatóság.
 Kedden versszínházi előadás volt, melyet Bor-
bély Mihály tartott. A közel egyórás műsorban 
egyedül szerepelt, mégis nagyon lekötötte a kis 
létszámú közönség figyelmét. A téma Dsida Je-
nőhöz kötődött. A szereplőt Tóth Zsuzsanna ké-
szítette fel.
 A kamarazenei est műsorát Síposné Varga Edit, 
a Simándy Iskola igazgatója állította össze. A fellé-

pők: a Nagytarcsai „Vencsok” Népdalkórus, Bekes 
Anna, Debreceni-Kiss Helga, Csupacselló együt-
tes (Baranovszky Elizabeth, Kopornyik Veroni-
ka, Kenesei Sára, Nagy Eszter), Fridetzki Kata-
lin, Klementin Kata, Kovács Adél, Kozol Fruzsina, 
Takács-Nagy Jázmin. A fellépőket Blaskó Gabriel-
la kísérte. Síposné Varga Edit szakszerű műsorve-
zetése elnyerte a közönség tetszését.
 A kulturális hét Deáktanya elő-
adását Szombati Klára csömöri ru-
hatervező tartotta, aki, elkötelezett 
a hagyományos értékeink megőrzé-
se és népszerűsítése mellett. Arra tö-
rekszik, hogy harmonikusan ötvöz-
ze a hagyományt a mostani modern 
ízlésvilággal. Célja az is, hogy minél 

többen viseljenek olyan ruhadarabokat, melyekkel 
kifejezhetik a magyar hagyományok szeretetét.
 Minden évben izgulunk a szombaton megren-
dezendő Görhönyfesztivál időjárása miatt. Sze-
rencsére csak délután szemerkélt az eső, viszont 
egész nap hűvös szél fújt. Nyolc csapat sütötte a 
görhönyt. A KIKE sátoránál mindig sorba kellett 
állniuk a vásárlóknak. A Brancs Ilona vezette gör-
höny készítők alaposan el is fáradtak a nap végére.
 A játékokkal délelőtt nem voltak gondok, de az 
az időjárás miatt délután csökkent az érdeklődés. 

A kézműves foglalkozásokra idén 
csak egy asztalnyi helyet kaptunk. 
A gyerekeket lekötötte a gyöngyfű-
zés (Bihariné Oláh Piroska), és a fo-
nalfonás (Tatainé Hamar Ilona). 
 A Görhönyfesztiválnak részét 
képezte a Pántlika – Nemzetiségi 
Folklórtalálkozó, melynek kereté-
ben egymást követték a nemzetiségi 
csoportok a színpadon. Ezt a progra-
mot a Kistarcsai Szlovák Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnöke, Szabó-
né Tóth Katalin szervezte.

 A Kulturális Hét eseménysorozatát vasárnap 
zártuk. Kora délután örökségséta címen a nem-
régen felavatott Szlovák Házba látogattunk, ahol 
a Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormány-
zat vezetője, Szabóné Tóth Katalin tájékoztatta a 
résztvevőket. 
 A Kulturális Hét zárásaként, vasárnap dél-
után a Simándy-szobor koszorúzási ünnepségén 
– Simándy József születésének 106. évfordulója al-
kalmából – emlékeztünk meg a nagy művészről.  
A műsorban Gubek Krisztián, Pásztor Tamás 
és Újvári Gergely operaénekes szerepelt. Meg-
emlékező beszédet mondott Simándy József fia, 
Simándi  Péter, a Magyar Állami Operaház nyu-
galmazott művésze.
 A koszorúzáskor ismert komolyzenei darabok 
felvett változata szólt. Koszorút helyezett el a Kis-
tarcsai Kulturális Egyesület, a Simándy család, a 
Simándy József Társaság, a budapesti Simándy Jó-
zsef Polgári Kör, Kistarcsa Város Önkormányza-
ta, a Simándy Iskola és a Vállalkozók Baráti Köre. 
A koszorúzási ünnepség végén a megjelentek – a 
hagyományoknak megfelelően – most is meghall-

gatták hangfelvételről 
Simándy József előadá-
sában a  Hazám, hazám 
te mindenem című áriát, 
Erkel Ferenc Bánk bán 
című operájából.  
 A műsorközlő Kal-
már Csilla volt.

Kereszti Ferenc

2022. szeptember 12-18.

Az egyházzenei koncert fellépői

Bognár Szilvia népdalénekes  és Kovács Zol-
tán nagybőgős (Kistarcsán élő népzenészek) 
az egyházzenei koncerten

Görhönysütő csapatunk
Az örökségsétán  a Szlovák 
Házat látogattuk meg

Szabóné Tóth Katalin  
az örökségsétán

Újvári Gergely operaénekes és Kassai Róbert 
zongoratanár az egyházzenei koncerten

A kamaraesten a Nagytarcsai 
Vencsok Asszonykórus is fellépett

Simándi Péter  
megemlékezése  
a koszorúzási  
ünnepségen

Kevesen tudják, hogy a Mikulás alakja valós személy példája nyomán került be a 
hagyományaink közé: a III. században a mai Törökország területén született Szent Miklós püspök 
az előképe, aki számos esetben segítette meglepetésszerű ajándékaival a szegényeket és bajba ju-
tottakat. Halálának napja, december 6. a VI. század óta ünnepnap, főleg a keresztény egyházakban, 
különös tekintettel a görögkeleti felekezetűekre, akiknek Szent Miklós az elsődleges védőszentjük.

A MIKULÁS TITOKZATOS ÉLETE 
– csodák Szent Miklós életéből

KATOLIKUS EGYHÁZ

 
Olvasandó: János 3, 22-36. 

Egy adventi EMBER
REFORMÁTUS EGYHÁZ

M i a klisé? Egyrészt a képek sokszorosí-
tására készített nyomólemez, másrészt 
olyan kifejezés, amelynek az eredeti 

hatása és értelme a sok-sok ismétlés miatt elvész. 
A legtöbbször az ember klisékben gondolkodik, 
beszél, bár nem is veszi észre magán. 
 Napjainkban is léteznek klisék. Például: „hi-
szek a magam módján, nem kell a templomba 
menni ahhoz, hogy imádkozni tudjak. Otthon 
is lehet imádkozni”. Sokan a járványra hivat-
kozva nem jönnek a templomba. Valójában ez 
is egy klisé, így is mondhatom: ürügy, kibúvó. 
Valójában a legtöbben azért nem jönnek, mert a 
maguk módján hisznek, és nem érzik szükségét, 
hogy magukon kívül másra figyeljenek. Istenre 
sem figyelnek. Azzal mentegetik magukat: csak 

a templomba nem jönnek, de „az ige szerint él-
nek”.
 Hívő emberként leplezzük le ezeket a kliséket, 
de ne csak a másik életében, hanem a magunké-
ban is! Keresztelő János nem klisékben gondol-
kozott és nem azok szerint cselekedett. Mi jelle-
mezte? 
 Istenre és a kijelentésére figyelt. Azt mondta, 
amit Isten üzent. Márai szavaival: „Föltette életét 
az igazság hirdetésére és gyakorlására, melyeket 
megismert és minden következménnyel vállalta. 
Nem fél semmitől, csak lelkiismeretétől,… Aki fél, 
nem tudja az igazságot következetesen, életre és 
halálra képviselni a világban... Kimondta a maga 
igazát, s aztán helyén marad, utolsó pillanatig 
és vállalta mindazt, ami az igazságból követke-
zik… Számára az igazság fontosabb volt, mint a 
világ véleménye.” 
 Jézussal szemben rendkívül alázatos volt, sőt 
örült, hogy Jézus egyre ismertebb lett, mert az 

volt a célja, hogy Krisztust felmagasztalja az 
élete. 
 Valóban feltette-e az életét Isten igéjének szol-
gálatára, aki azt mondja: „bár nem jövök el a 
templomba, de Jézus szerint élek? (Az erkölcsös, 
szolgáló élet nagyon tiszteletre méltó. Adjuk is 
meg neki a tiszteletet! De nem elég!) Csak az a 
krisztusi élet, amely által felmagasztaltatik Jézus 
neve, előbbre jut az ügye, többen mennek élete 
és a szavai miatt Jézushoz.”
 Kivel szemben mondtam ki a keresztelő jáno-
si szavakat?: „Neki növekedni kell, nekem pedig 
alábbszállnom.”  30. vers. 
 Tudom-e annyira szeretni Jézust, hogy Jézus-
ra való tekintettel akár egy nálam méltatlanabb 
embernek is átadjam a főhelyet? Tudtam-e visz-
szalépni azért, hogy másvalakit előbbre engedjek 
abban, amiben sikeres voltam? Készítettem-e va-
lakinek utat, hogy könnyebb legyen az élete, job-
ban elfogadják, kevesebb nehézség érje?
 Tudom, tudom; azt szoktuk mondani, hogy éle-
tem főhelyét, trónusát átadom Jézusnak. Én csak 
annak hiszem el, hogy átadta a főhelyet Jézusnak, 
akit nem lát; aki maga elé enged olyan személyt, 
akit lát. Riskó János református lelkész

A Váci Székesegyházi Kincstár és Egy-
házmegyei Gyűjtemény alkotói pályá-
zatot hirdet minden alkotni szerető fiatal 

számára Szent Miklós püspök legendás életének 
felidézésére. Az alkotás témája lehet olyan mai 
élethelyzet is, amelyben szükség lenne Szent Mik-
lós segítségére, csodáira. Előnyt jelent, ha nem 
csak piros köntösben jelenítik meg a püspököt.
 A pályázatra benyújtott alkotások mérete leg-
feljebb A/2 lehet. Kérjük, hogy az alkotásokat 
postai úton juttassák el hozzánk. Pályázónként 
egy alkotás nyújtható be.
 Szent Miklós csodáival kapcsolatban a 
vaciegyhazmegye.hu/hirek oldalon találhatnak 
további segítséget.
 Minden meghirdetett életkori kategóriában a 
szent életét bemutató alkotások technikai kivite-
lezése, megoldása lehet sík vagy térbeli. Az esz-
köz, anyag, technika szabadon választható 
például zsírkréta, olajpasztell, vízfesték, tempe-
ra, kollázs, papírmasé, filc, karton, agyag, gipsz, 
gyapjú, csuhé, de lehet akár képregény, társasjá-
ték vagy bármely térbeli megoldás is például báb.
 Az értékelés szempontjai: tématartás, életkor-
nak megfelelés, ötletesség, kreativitás.

 A pályázó minden esetben tün-
tesse fel, a szent legendáinak me-
lyik epizódját ábrázolja, jeleníti meg 
az alkotás.

Az egyéni pályamunkákat 
négy korosztályban díjazzuk:
 •  óvodás (3-6 év),
 •  alsó tagozatos (1-4.o.),
 •  felső tagozatos (5-8.o.) és
 •  gimnáziumi korosztály (9-12.o).

Külön elismerésben részesülnek a 
csoportosan jelentkezők, a legnagyobb létszám-
ban pályázó osztályok, tehetséggondozó műhe-
lyek, szakkörök. A pályázat nyerteseit rajzesz-
közökkel és művészeti albumokkal díjazzuk, 
valamint műveiket kiállítjuk és az alkotókat ven-
dégül látjuk az Egyházmegyei Gyűjtemény kiál-
lításain és programjain.
 A pályamunkán kérjük egyértelműen feltüntet-
ni a pályázó nevét és korát, valamint mellékelni 
a szülő/gondviselő adatvédelmi nyilatkozatát! A 
18 év alatti jelentkezők esetében a szülő/gondvi-
selő az aláíró, a 18. életévüket betöltött pályázók 

jelentkezésüket maguk 
írják alá.  
 A díjazott alkotá-
sokat a Váci Egyház-
megyei Gyűjtemény 
december 4-én nyí-
ló tárlatán mutatja be.  
Szent Miklós csodá-
ival kapcsolatban a 
vaciegyhazmegye.hu/
hirek oldalon talál to-
vábbi segítséget.
 Az alkotások pos-

tára adásának határideje 2022. november 25., 
péntek éjfél (a postabélyegző számít).
 Postacím: Váci Egyházmegye 2600 Vác, 
Migazzi tér 1., a borítékra írják rá: „a Mikulás 
titokzatos élete”. 
 A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni a kö-
vetkező e-mail címen lehet:
 muzeum@vaciegyhazmegye.hu
 Szeretettel kívánunk örömteli, sikeres alko-
tást!

Váci Székesegyházi Kincstár 
és Egyházmegyei Gyűjtemény 

Alkotói pályázati felhívás 3-18 éves gyermekek és fiatalok számára
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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

Hirdetés Hirdetés

XXII. amatőr VÍZILABDA-TORNA A FAHAMU nem kommunális hulladék
A hagyomány kötelez. Ezt így gon-
dolták az amatőr vízilabda-tor-
na idei megrendezésekor is. A lel-
kesedés pedig évek óta töretlen. 

A fűtési szezon indulásá-
val sokan vegyes tüzelé-
sű kazánnal/kályhával fűte-
nek, melynek mellékterméke 
a salak és a hamu, amely nem 
kommunális hulladék. A felhívásra közel 50 játé-

kos nevezett, így novem-
ber 5-én a Városi Uszodában 

öt felnőtt- és három gyermekcsa-
pat mérhette össze az erejét. A já-
tékszabályok nem változtak: csa-
patonként öt mezőnyjátékos és egy 
kapus ugorhatott a vízbe. Az ellen-
fél kapuját három labdaérintés után 

lehetett rohamozni.  
A mérkőzések két fél-
idősek voltak és 10 per-
cig tartottak. Most is 
lehetőség volt vegyes 
csapatok indítására, így hölgyek 
is játszhattak a férfiak ellen vagy 
éppen gyerekek a felnőttek ellen.  
A torna délután kettőkor kezdődött. 
A körmérkőzések után a következő 
sorrend alakult ki a gyermek kor-
osztálynál: 1. Amazonok (Maczó 
Noémi, Pancsor Eszter, Pancsor 
Alíz, Gombár Petra, Gombár Csen-
ge) 2. Vízi rókák, (vegyes csapat) 
3. Fókakölykök. Meglepetésre, a 
csak lányokból álló Amazonok pont-
veszteség nélkül szerezték meg az 
aranyérmet.
 A felnőtt korcsoportban két csalá-
di csapat is nevezett (Gombár Klán, 
Orlay Family), de az öt csapat kö-

zött ott volt a Solymosi Sándor alpol-
gármester, és Szemán Gergely kép-
viselő vezette önkormányzat gárdája 
is. A felnőtteknél első helyen, ve-
retlenül, a Villanó Faterok végez-
tek, az ezüstérmet a Gombár Klán 
érdemelte ki, a bronzérmet a Orlay 
Family szerezte meg. Az önkor-
mányzat lecsúszott a dobogóról, a 
tavalyi 2. hely után idén a negyedik 
helyre értek be, utolsó helyen pedig 
az MGM Gödöllő végzett. 
 A felnőtteknél nagyon „forrt” a 
víz a medencében, rengeteg taktikai 
szabálytalanságot fújtak le a bírók, 
de összességében sportszerű mérkő-
zéseket játszottak a csapatok. Az ösz-

szes résztvevőről elmondható, hogy 
a sport szeretetéért, a mozgás örö-
méért neveztek a tornára. Az ilyen 
rendezvényeknek jelentős a közös-
ségépítő szerepe is. Az érmeket Soly-
mosi Sándor alpolgármester adta át.
 A nevező csapatokat és a látoga-
tókat csirkeraguval és üdítővel kínál-
ták. A bográcsban főzött ételt Kapi-
tány József készítette. A szülők és a 
hozzátartozók süteményeket és pogá-
csát kínáltak az uszoda előterében. A 
vízilabda-tornát a Kistarcsai VMSK 
Kft. szervezte, a mérkőzések lebo-
nyolításában és a csapatok összeál-
lításában Valkai Ferencné és Schne-
ider Krisztián segédkezett. P.Gy.

Az érmeket Solymosi Sándor 
alpolgármester adta át

A  lebonyolításban  Valkai 
Ferencné segédkezett T ájékoztatjuk Önöket, hogy a hamu, a sa-

lak és a kazánpor egyrészt a hulladék-
rakodó kollégák egészségére, másrészt 

a tehergépjárművek működőképességére is ve-
szélyt jelent, tekintettel arra, hogy tűzveszélyes 
és előidézheti a további hulladék begyulladását.
 Javasoljuk a Tisztelt Ingatlanhasználóknak, 
hogy a hamut lehetőség szerint a telkükön hasz-
nosítsák, mivel a kihűlt fahamu számos nyers-
anyagot tartalmaz, az akár a komposztba is hasz-
nosítható.
 Kérjük Ügyfeleinktől, a fent leírtak betartását. 
Amennyiben személyzetünk a gyűjtés során ha-
mut észlel a kihelyezett hulladékgyűjtő-edény-
ben, társaságunk az ürítést megtagadhatja. 
 Továbbá, engedjék meg, hogy ismétlésképpen 
ismertessük Önökkel a hamuszállításról szóló ön-
kormányzati tájékoztatónkat. 
 Társaságunknak csak a közszolgáltatás köré-

be tartozó hulladékok esetében van szolgáltatási 
kötelezettsége. Ezen hulladékok zöme a háztar-
tási hulladék és a települési hulladék csoport-
jába sorolható be a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) alapján:
 Ht. 2. § (1) 21. háztartási hulladék: a háztar-
tásban, ideértve a lakó-, üdülő, vagy hétvégi házas 
ingatlanban, valamint a háztartásokhoz tartozó 
közös használatú helyiségekben képződő vegyes 
és elkülönítetten gyűjtött hulladék, amely magá-
ban foglalja a papír- és kartonpapír-, üveg-, fém- 
és műanyaghulladékot, biohulladékot, fa- és tex-
tilhulladékot, csomagolási hulladékot, elektromos 
és elektronikus berendezések hulladékait, elem- 
és akkumulátorhulladékot, továbbá a lomhulla-
dékot, így különösen a matracokat és bútorokat; 

 Ht. 2. § (1) 27. hulladékgazdálko-
dási közszolgáltatás: a közszolgálta-
tás körébe tartozó hulladék átvételét, 
gyűjtését, elszállítását, kezelését, va-
lamint a hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatással érintett hulladékgaz-
dálkodási létesítmény fenntartását, 
üzemeltetését, vagyonkezelését és a 
hulladékgazdálkodási közszolgálta-
tás országos szintű megszervezését 
biztosító, kötelező jelleggel igénybe 
veendő szolgáltatás; 
 Ht. 2. § (1) 43. települési hulla-
dék: a háztartási és a háztartási hul-

ladékhoz hasonló hulladék, amely nem foglalja 
magában a termelésből, a mezőgazdaságból, az 
erdészetből, a halászatból származó hulladékot, a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvi-
zet, a szennyvízhálózatból és a szennyvízkezelő 
művekből származó hulladékot, így különösen a 
szennyvíziszapot, továbbá az elhasználódott jár-
műveket, és az építési-bontási hulladékot. 
 A 10 01 01 EWC kódú hamu, salak és kazán-
por megnevezésű hulladék termikus folyamat-
ból származó hulladék, mely az idézett rendel-
kezések szerint nem tartozik a közszolgáltatás 
körébe tartozó hulladékok közé, így ezen hulla-
dék elszállításával, kezelésével, stb. nem áll fenn 
kötelezettsége a közszolgáltatónak.
 Köszönjük együttműködésüket! DTKH
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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

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-

        kiviTElEzéSKisállatrendelő

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

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

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

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

Kistarcsa, Szabadság út 32.
NYITVATARTÁS:

Hétfő-péntek: 700-1600 • Szombat: 700-1300

Kistarcsa péKség

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

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

ebédre, kávéra helyben fogyasztással 
vagy akár elvitelre is!
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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!



18 192022. 11. szám

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

RuhaSzaki
MINDEN AMI VARRÁSvarrónő

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

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

Telefon: 06-20/342-1101

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

Polgármesteri Hivatal
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Központi telefonszám: +36 (28) 470-711, 
hivatal@kistarcsa.hu, Ügyfélfogadási idő: 
hétfőn: 8.00-18.00 óra között, 
szerdán: 8.00-16.00 óra között.

Juhász István polgármester 
Tel.: +36 (28) 507-132, A polgármester ügyfélfogadási 
ideje: a Polgármesteri Hivatalban minden hónap 
első és harmadik hétfőjén 16.00-18.00 között 
az előzetes időpont egyeztetést követően.
Előzetes időpont egyeztetés: 
polgarmester@kistarcsa.hu, hivatal@kistarcsa.hu, 

+36 (28) 507-132, +36 (28) 470-711/211-es 
melléken keresztül.

dr. Gotthard Gábor jegyző
 Tel.: +36 (28) 507-132, A jegyző ügyfélfogadási ide-
je: a Polgármesteri Hivatalban minden hónap harma-
dik hét hétfőjén 16.00-18.00 között előzetes időpont 
egyeztetést követően.  Előzetes időpont egyeztetés: 
hivatal@kistarcsa.hu, +36 (28) 507-132, 

+36 (28) 470-711/211-es melléken keresztül.

INTÉZMÉNYEK, 
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK
Simándy József Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.
Webes elérhetőség: http://www.simandy.edu.hu/
Telefon: +36 28 470 390, +36 30 295 2997
Intézményvezető: Siposné Varga Edit,  
edit.svarga@kistarcsa-simandy.hu
Az általános iskola központi címe:  
titkarsag@kistarcsa-simandy.hu 
A zeneiskola központi címe: 
zeneiskola@kistarcsa-simandy.hu 

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda
Óvodavezető: Gáspár Csabáné
Honlap: www.kistarcsaovi.hu
Cím: 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1.
Telefon és Fax: 06-28-470-745
E-mail: gesztenyes@kistarcsa.hu
Helyettes: Kisné Szabó Márta, Lovas Attiláné

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda 
Tölgyfa Tagóvodája
Cím: 2143 Kistarcsa, Széchenyi út 61.
Telefon és Fax: 06-28-470-246, 
E-mail: tolgyfaovoda@kistarcsa.hu
Tagóvodavezető: Szász Istvánné

Kistarcsai Tipegő Bölcsőde
vezető: Szénás Béláné
Honlap: https://kistarcsaitipego.hu/
2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1/A
+36-70-503-4090 • bolcsode@kistarcsa.hu

Alapszolgáltatási Központ 
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 2/a.
Intézményvezető: Pálfi Kálmánné, 
+36 (28) 742-083
E-mail cím: alapszolg@digikabel.hu;  
alapszolg2143@gmail.com

Kistarcsai VMSK Városi, Művelődési, 
Sportközpont és Könyvtár Kft.
2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.
Tel.: +36 (20) 568-7598, info@vmsk.hu, 
Ügyvezető: Pongrácz Viktória,  
viktoria.pongracz@vmsk.hu

Kistarcsai KÖFE Közterület-fenntartó Kft.
2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.
Tel.: +36 (28) 470-119, E-mail: info@kkofe.hu, 
Ügyvezető: Mira László, 

HIVATALOK
Gödöllői Járási Kirendeltség
2143 Kistarcsa, Oázis üzletház I. emelet
Telefonszám: +36 (70) 504-1308
Ügyfélfogadási idő:  H-Cs: 08:00-12:00, 12:30-16:00

Postahivatal 2143 Kistarcsa, Iskola utca 8.
Tel.: 06-28/470-841, 06-28/470-609,  
Honlap: http://posta.hu
Nyitva tartás: H: 8-18, K-Sze-Cs-P: 08-16

Zöldhatóság
Pest Megyei Kormányhivatal, Érdi Járási 
Hivatalának Környezetvédelmi Főosztálya
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.
Telefonszám: +36 (1) 478-4400
E-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu

DPMV hibabejelentő (csőtörés, vízhiány stb.) 
06-29/340-010, 06-70/682-7546 

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

KÖZBIZTONSÁG
Rendőrség
Kistarcsa Rendőrőrs 2143 Kistarcsa, 
Deák Ferenc utca 3/A. Tel.: +36 (28) 470-801, fax: 
06 (28) 470-801. Telefontanú: +36 (80) 555-111
SMS vonal hallássérülteknek: +36 (20) 9000-107

Polgárőrség
Kistarcsai Polgárőr Egyesület, Postacím: 
2143 Kistarcsa, Pf. 70., Navratil István elnök

EGÉSZSÉGÜGY
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
Tel.: +36 (28) 507-600, +36 (28) 507-700,  
+36 (30) 396-2318, Fax: (28) 507-648,  
flor@florhosp.hu

Orvosi ügyelet
Ügyelet: +36 (70) 370-3104
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4/A.

Háziorvosok
Dr. Pintér Brigitta +36 (28) 501-031
Dr. László Lívia +36 (28) 501-032
Dr. Loján András +36 (28) 501-033
Dr. Kribusz Edgár +36 (28) 501-034
Labor (vérvétel): +36 (28) 501-035
Fogorvosi rendelő: +36 (28) 470-113
Védőnők: +36 (28) 471-794
Gyerekorvosok: +36 (28) 472-335

Gyógyszertár
Patrona Hungariae Gyógyszertár
2143 Kistarcsa, Hunyadi út 1.
Tel./Fax: +36 (28) 470-206, Nyitva tartás:  
H-P.: 8:00-19:00, Sz.: 8:00-13:00, V: zárva 

Flór Ferenc Gyógyszertár
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1. Tel.: +36 (28) 473-778, 
Nyitva H-P.: 8:00-19:00, Sz-V: zárva

Völgy Patika
2143 Kistarcsa, Szabadság út 56/I.
Tel.: +36 (28) 999-615, Nyitva: H-V.: 0.00-24.00
E-mail: volgypatika@egyogyszer.hu

Védőnői Szolgálat
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4., Tel.: +36 (28) 471-794

Állatorvos
Kisállatrendelő
2143 Kistarcsa, Malom utca 2., Állatorvosi rendelő 
Telefonszám: +36-28/506-265, +36-30/951-8590

Kóbor állatok befogása 
+36-20/964-3025

EGYHÁZAK
Református Egyházközség
2143 Kistarcsa, Hunyadi utca 17., 
Tel.: 06-30/638-4737
www.https://www.kistarcsaireformatus.hu/
e-mail: kistarcsairefgyul@gmail.com
Élő tv közvetítés: https://www.facebook.com/
kistarcsairefgyul  

Római Katolikus Egyházközség
2143 Kistarcsa, Széchenyi utca 13. +36-30/640-1359, 
+36-28/740-377, www.kistarcsa.plebania.hu,  
kistarcsa@communio.hu

Evangélikus Lelkész (gyülekezetplántálás)
2143 Kistarcsa, Szent László u. 2. 
Tel.: +36-20/778-1869

Kistarcsai temetkezés
SZIGÜ Temetkezés Cégcsoport
2143 Kistarcsa, Temető
Telefon: +36-30/331-8822 (éjjel-nappal hívható)

FONTOS INFORMÁCIÓK
Nap 19 Kft.

Felújításhoz, építkezéshez:
Szigetelőanyagok: Homlokzati szigetelés

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

Külső vakolatok, színezők
Festékek, Lazúrok, Zománcok, Tetőfóliák

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

www.nap19.hu • nap19kft@gmail.com

Nyitva
Hétfőtől-Csütörtökig: 7-16 óráig

Péntek: 7-15 óráig
   Szombat, Vasárnap: zárva

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

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

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

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

Kerepes

nagytarcsa

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

Dr. horváth Bánk
Dr. Barbara zacharewicz

Dr. Berényi evelin
Dr. Fülöp Dorottya

Dr. Plaszkony adrienn
Dr. Ujvárossy Petra

Dr. henter áron
Dr. Paul róbert

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

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.

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

Ajánlatunk 2022. 11. 01-től 2022 11. 30-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényes!
Csak kiskereskedelmi mennyiséget szolgálunk ki!



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

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

nagy választékban.

Értesítjük Kedves Vásárlóinkat,  
hogy ebben az évben  

az utolsó nyitVatartási napon,  
december 23-án, pénteken  

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

nyitás: 2023. január 13-án, pÉnteKen!

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

tanyasi
húsbolt
Kohajda Péter őstermelő 
Kistarcsa, nagytarcsai u. 3.
tel.: +36-30/402-59-61, +36-30/308-0559

 

Karácsonyi meglepetésnek vagy hétvégi,  
baráti, családi összejövetelekhez  

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

bővített nyitva tartással várunk mindenkit! 

TÁRSASJÁTÉK 
B OLT

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

ÚjdonsáG:  leGO, GeeK ajándéktárgyak

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

Webes rendelés: phantomgames.hu

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

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

MEGNYÍTOTTUNK! 

ADVENTI VÁSÁR!
ÓRIÁSI  

Adventi tálAk • koszorúk • díszek 
gyertyák • kiegészítők • kAspók 

fenyőAlApok kAphAtók! 

Kistarcsa
Kerepes Vasút u. 23.

(MOL kút mögött!) 

 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, Gyümölcs-
fÁk, virÁGhaGymÁk, díszfÁk,  

kerti díszek, kaspók, cserepek, 
mÉcsesek És vÁzÁk.

florimo virágföldek, virágtápok, 
Gyeptrágyák, szerves és műtrágyák, 

Növényvédőszerek,  
talajkondicionálok kaphatók! 


