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MÓDOSULT AZ ÜGYFÉLFOGADÁS  
a polgármesteri hivatalban!

2022. november 15. napjától 
határozatlan ideig az alábbi-
ak szerint módosul a szemé-
lyes 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 beadványa-
ikat a zárva tartás ideje alatt 
ügyfélkapun/cégkapun keresz-
tül vagy postai úton intézhetik.
A hivatal munkatársai a csütör-
töki és pénteki munkanapokon 
távmunka keretében látják el 
feladataikat. Megértésüket kö-
szönöm!

 dr. Gotthard Gábor jegyző

HÍREK PROGRAM

TÁJÉKOZTATOM A TISZTELT ÜGYFELEKET, 
HOGY A KISTARCSAI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

HELYI IPARŰZÉSI  
ADÓ BEFIZETÉSE  
DEVIZASZÁMLÁRA

Ezúton tájékoztatjuk az adó-
zókat, hogy 2023. év január 
1-jétől a helyi iparűzési adó 
devizában történő megfizeté-
séről szóló 366/2022. (IX. 26.) 

Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: Korm. rendelet) alapján 
a helyi	iparűzési	adót	euró	
vagy amerikai dollár deviza-
nemben	is	megfizethetik.	

Az átutalás kezdeményezé-
sekor a fizető félnek minden 
esetben fel kell tüntetnie a 
nemzetközi pénzforgalmi jel-
zőszámán (IBAN) túl a számla-
vezető Magyar Államkincstár 
BIC kódját: HUSTHUHB, vala-
mint a Kincstár levelező bank-

jaként a Magyar Nemzeti Bank 
BIC kódját is: MANEHUHB. 
SEPA átutalás esetén a ked-
vezményezett bankja BIC kód-
jaként a Kincstár HUSTHUHB 
BIC kódját kell feltüntetni. 

Kistarcsai Polgármesteri  
Hivatal, Adócsoport

Önkormányzat neve: Kistarcsa Város Önkormányzata 
 Számla száma: 
  10023002-00002230-02120017
 Számla IBAN száma: 
	 	 HU28	1002	3002	0000	2230	0212	0017	
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INTERJÚ

A KORMÁNY a tízezer lakos feletti városok és fő-
városi kerületek energiaár-emelkedés miatti tá-
mogatásáról döntött januárban mintegy 44 mil-
liárd forint értékben.  Magyarország Kormánya 
tavaly felmérte az önkormányzatok energiahely-
zetét, ezt figyelembe véve kaphatják meg a telepü-
lések a segítséget. Az önkormányzatokkal Balla 
György miniszteri biztos és Láng Zsolt kormány-
biztos tárgyalt a megnövekedett rezsiköltségeik-
hez nyújtandó állami hozzájárulásról; a biztosok 
mindenkivel tárgyaltak, aki elfogadta meghívásu-
kat az egyeztetésre. Javaslatuk alapján a Minisz-
terelnökséget vezető miniszter 138 városi és 17 
kerületi önkormányzatnak ad támogatást. A tá-
mogatásért cserébe az érintett településektől ta-
karékosságot kérnek.

A NOVEMBER 26-ÁN megrendezett jótékony-
sági vállalkozói bál teljes bevétele 1 300  000  Ft 
volt, amely magán, vállalkozói, képviselői és 
önkormányzati (tűzijáték helyett) támogatá-

19 KALODÁNYI TŰZIFÁT osztanak 
szét a rászorulóknak az Erzsébet-
Katalin bálon összegyűjtött pénzből 

25 MILLIÓ FORINT  
TÁMOGATÁST kap Kistarcsa 
a megemelkedett energia-
költségek kompenzálására 

sokból állt össze. Decemberben a szervezők 
ebből az összegből 19 kalodányi tűzifát vásá-
roltak, amelyet rászoruló kistarcsai időseknek 
juttatnak el január végén. Összesen 38 rászoru-

ló háztartás kap fél-fél kalodányi 
tűzifát. A szervezők úgy gondol-
ták, hogy ez az a minimális meny-
nyiség, ami még valódi segítséget 
jelenthetett. A tűzifára csak állan-
dó lakhellyel rendelkező kistarcsai 
nyugdíjasok pályázhattak, olyanok, 
akik legalább részben tűzifával fű-
tenek. A maximális nyugdíj mér-
téke egyedül élő nyugdíjas eseté-
ben maximum 133 ezer forint, a 
házaspárok esetében maximum 
210 ezer forint lehetett. A pályá-
zatokat 2023. január 19-ig lehetett 
leadni. A jogosultságot a hivatal 
munkatársai a beérkezés sorrend-
jében állapították meg.  

FENYŐFÁK ELSZÁLLÍTÁSA 
A DTkH NKft. Kistarcsán a fenyő-
fák begyűjtését januárban még 
egy napon fogja elvégezni:
 2023. JANUÁR 27. (PÉNTEK).
A fákat az ingatlanok előtt könnyen észrevehető mó-
don helyezzék el, odafigyelve arra, hogy a fák ne 
akadályozzák sem a gyalogosokat, sem az úttesten 
a parkolást, sem a gépkocsik forgalmát.

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

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

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

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

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente (jan.- dec.), ingatlanon-
ként egy alkalommal (2 m3/alkalom) házhoz menő 
rendszerrel végezzük el, mely az 28/561-200 (4. me-
nüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) 
igényelhető. A nagyobb darabos (pl. bútor) lomhul-
ladékot kérjük, lapra szerelve, összedarabolva he-
lyezzék ki.

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

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

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

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

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

HÍREK

K istarcsa Város Önkormány-
zat Képviselő-testülete a 
2022. október 26-i ülésén 

elfogadta a város Energia Veszély-
helyzeti Intézkedési Tervét. A meg-
szorításokkal mennyit sikerült meg-
takarítani az eltelt hónapokat látva? 
Esetleg terveznek-e enyhítéseket?
 – Egyelőre úgy tűnik, tudjuk hoz-
ni a rendeletekben meghatározott ta-
karékossági elvárásokat úgy, hogy 
se a gyermekek, se a kollégák ne 
legyenek hidegben, illetve egy in-
tézményt sem kellett bezárnunk. A 
nemrégen elkészült Zarándokveze-
tő-képző Központ megnyitását eltol-
tuk tavaszra, itt a termek berendezé-
se még zajlik. Enyhítés véleményem 
szerint leghamarabb tavasszal várha-
tó, de ez főleg a Hivatal nyitva tar-
tására fog vonatkozni, hiszen ahogy 
a legutóbbi interjúban is említettem, 
Kistarcsán eddig lényegi korlátozá-
sokat nem kellett bevezetni.

– Ehhez a témához tartozik, hogy 
a kormány Kistarcsának több mint 
25 millió forint támogatást adott a 
szankciós energiaárak finanszíro-
zására. Ez az összeg fedezi az ener-
gia többletköltségeket?
 – Az előzetes számításaink alap-
ján körülbelül ennek az összegnek a 
négyszerese várható többletkiadás-
ként, de ezt majd utólag fogjuk tudni 
pontosan kiszámolni, hiszen szinte 
naponta változik a helyzet. Termé-
szetesen minden segítség jól jön, és 
köszönjük a kormánynak a támoga-
tást. Az, hogy Kistarcsa kisebb ösz-
szeget kapott, mint pár környéki te-
lepülés, annak tudható be, hogy az 
előzetes adatbekérések alapján vizs-
gálták az adott település iparűzé-
si bevételeit, az épületek energeti-
kai helyzetét, valamint a meglévő 
energiaszerződéseket. Ezek alap-
ján a döntéshozók úgy látták, hogy 
Kistarcsán ebben az évben még nem 
lesz probléma, vannak tartalékaink. 
A képet véleményem szerint azért 
árnyalja, hogy az elnyert pályáza-

toknál szinte minden esetben az ár-
emelkedések miatt többletkiadás vár-
ható, vagyis ki kell egészítenünk az 
elnyert összegeket. Elsősorban eh-
hez tartalékoltunk. 

– Térjünk át az előző év beruházása-
ihoz! Tavaly év elején a megvalósí-
tandó beruházások között szerepelt 
az új általános iskola megépítése, 
amelyet a kormány egyelőre fel-
függesztett. Kaptak-e valamilyen 
ígéretet a folytatásra?
 – Az egyeztetések során erre is 
kitértünk. Mindenképp előkelő he-
lyen vagyunk a “várólistán”, hiszen 
mindenki látja a szakmában, hogy 
már nem igazán van hova nyújtóz-
kodni a jelenlegi intézményben. Ja-
vaslatot tettem egy új struktúrára is, 
ami segíthetné, hogy hamarabb ak-
tív legyen újra a projekt. Várjuk a 
mielőbbi kedvező híreket.

– Jó hír, hogy a településen más be-
ruházások nem álltak le. Mekkora 
összeget fordítottak a fejlesztések-
re és miket emelne ki? 
 – Több, évek között át-
húzódó beruházásunk is 
van, így a pontos összeg 
attól függ, melyik idősza-
kot nézzük. Általánosság-
ban elmondható, hogy a 
működési költségveté-
sünk mellett nem sok-
kal szokott lemaradni a 
beruházási költségveté-
sünk, illetve többször 
előfordult, 

hogy meg is haladta azt. Úgy gon-
dolom, egy kisváros esetében ez na-
gyon nagy dolog. Kiemelni nehéz 
konkrét beruházást, hiszen minden 
projektünk a maga nemében fon-
tos, nem jellemző ránk a felesle-
ges, megalomán beruházás. Aminek 
például nagyon örülök, az az, hogy 
tavaly több utat is tudtunk építeni, 
amit jó lenne folytatni, mert hatal-
mas szükség van erre a város új te-
lepülésrészein, valamint a régi terü-
leteken is, ahol egyre több útfelület 
megy tönkre. 

– Minden évben visszatérő kérdés, 
hogy mekkora esélye van Kistar-
csának a pályázatból megszerez-
hető pénzforrásokra? Fejlődésre 
vagy recesszióra számít?
 – Az elnyert pályázataink már 
most meghaladják az egymilliárd 
forintot, és ugye vannak az áthúzó-
dó beruházásaink is. Szóval biza-
kodva várjuk ezt az évet is. Hogy 
középtávon mire számíthatunk, az 
kormányzati és uniós szinten fog el-
dőlni. Mi, ahogy eddig is, kész ter-
vekkel, körültekintő gazdálkodás-
sal próbálunk felkészülni 2023-ra, 
hogy minél nagyobb esélyünk le-
gyen elnyerni újabb pályázatokat. 

– Még mindig vannak problémák 
a hulladékszállítás területén. Eb-

ben az évben mire számíthat 
a lakosság?

 – Idén elindul az 
új, MOL által irányí-
tott rendszer. Jelenleg 
már számos tárgya-
láson van túl a cég 
menedzsmentje, és 
ezek most is folya-
matosan zajlanak an-

nak érdekében a nyári 
átállás zökkenőmentes 

legyen. A Zöld 

Az évindító interjúban kitérünk az  
energiatakarékossági intézkedésekre,  
visszatekintünk a 2022-es évre és  
beszélünk a 2023-as költségvetésről is. 

Kész tervekkel és körültekintő  
gazdálkodással készülünk 2023-ra

ÉVINDÍTÓ INTERJÚ JUHÁSZ ISTVÁN POLGÁRMESTERREL 
Híd B.I.G.G. NKft.-t kiemelt part-
nerként kezelik, és én nagyon bízom 
benne, hogy az NHKV Zrt. (Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt.) esetében tapasz-
talt anomáliák meg fognak szűnni.

– A Gödöllői Rendőrkapitányság 
adatai szerint 2021-ben Kistarcsán 
javult a közbiztonság. A tavalyi ada-
tokat még nem ismerjük, de a hí-
rekből úgy tűnik, hogy romlott a 
helyzet. Mit tesz az önkormányzat a 
lakosság biztonságának érdekében?
 – Sajnos az elmúlt hónapokban 
érezhetően nőtt az autófeltörések, 
besurranós betörések száma. Nagy-
tarcsáról és Kerepesről is rengeteg 
ilyen hírt hallunk. A rendőrség ré-
széről folyamatos a felderítés, az 
elmúlt hónapokban is több bűnözőt 
fogtak el. Mivel az elkövetők a leg-
több esetben kiskorúak, így pár nap 
után már kint is vannak, és folytat-
ják tovább. A gyámhatóság segítsé-
gét kértük, hogy tegyenek javaslatot, 
milyen lehetőségeink lennének Kis-
tarcsán. Az önkormányzat igyekszik 
segíteni a hatóságok munkáját. Kö-
zel 15 millió forintot költöttünk az 
elmúlt évben a kamerarendszer bő-
vítésére és fejlesztésére. Megemel-
tük a közterület-felügyelet létszámát 
és külön csoportként működik, vál-
tott műszakban, hogy minél többet 
tudjanak a közterületen lenni. Meg-
dupláztuk a polgárőrség támogatását, 
valamint a többi hatósággal rendsze-
resen tartunk közös razziákat. Az 
önkormányzat igyekszik az anyagi 
és jogi lehetőségeihez mérten, minél 
jobban támogatni a rendőrség mun-
káját a lakosság érdekében.

– Ebben az évben Polgármester Úr 
és a képviselő-testület mit tart első-
sorban megvalósítandó feladatnak?
 – Az elnyert pályázatok vé gig-
vitelét, az energetikai többletki-
adásokhoz forrást biztosítani, hogy 
egyes lakossági szolgáltatásokat ne 
kelljen felfüggeszteni. Megvédeni a 
városi hagyományainkat, rendezvé-
nyeinket, a kistarcsai kulturális és 
sportéletet, valamint támogatni azo-
kat, akik nehezebben élik meg ezt 
az időszakot.

– Polgármester úr köszönöm a be-
szélgetést! P.Gy.
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Tavaly a díszpolgári címet dr. Laczay Péter vehette át, aki a Lavet Gyógyszeripari Kft. egyik alapító-
ja, többségi tulajdonosa és a cég ügyvezetője. A cég 2002-ben építette fel az első gyártóüzemét Kistar-
csán az egykori internálótábor helyén, amit azóta többször is bővítettek, így ma már négy különböző 
épületben zajlik a termelés és a fejlesztés. Huszonöt év alatt az állatgyógyászati szektornak nemzetkö-
zi szinten is meghatározó szereplője lett a Lavet Kft., amely az ország legnagyobb, családi kézben lévő 
állatgyógyszergyártó cége. A legértékesebb magyar tulajdonú vállalkozások Forbes listáján az utób-
bi években többnyire az első 50 között szerepel a Lavet Kft. A kitüntetett, városunk kiemelt támogató-
ja, vállalkozása a település gazdasági életében meghatározó szereppel bír. Dr. Laczay Péter az elmúlt 20 
évben aktív szerepet vállalt Kistarcsa fejlődésében, támogatásával a város jelentős fejlesztéseket valósít-
hatott meg. A hazai állatorvosi gyógyszerkutatás meghatározó alakja, az Állatorvostudományi Egyete-
men 40 éven át dolgozott oktatóként, 1999-ben az Élelmiszer-higiéniai Tanszék élére került és 22 éven 
át tanszékvezető egyetemi tanárként irányította a tanszéket. Az Állatorvostudományi Doktori Isko-
la törzstagja. Dr. Laczay Péter a díjátadáson a 2022-re és 2023-ra vállalt 12 millió forintos közérdekű tá-
mogatáson túlmenően, további 10 millió forintot ajánlott fel a városnak közcélú feladatok ellátására.  

Tavaly a díszpolgári címet DR. LACZAY  
PÉTERNEK, a Lavet Kft. tulajdonosának 
adományozta Kistarcsa Városa  

INTERJÚ INTERJÚ

A cég honlapján kiemelt helyen szerepel a 
díszpolgári oklevéllel készült fotója. Eb-
ből is látszik, hogy fontosnak tarja ezt 

az elismerést is, amelyhez utólag is gratulálunk!
 – Köszönöm szépen! Azért tartom fontosnak 
ezt a kitüntetést, mert ez egy helyi közösség díja, 
amelyben elismerik azt a kistarcsai szerepválla-
lást, amit a cég az ideköltözés évétől 
– 2002-től – felvállalt.

– A díszpolgári cím olyan előnnyel 
is jár, hogy meghívják a város ün-
nepségeire vagy egyéb kiemelkedő 
rendezvényeire a kitüntetettet. Ho-
gyan tud eleget tenni ezeknek a fel-
kéréseknek? A díszpolgári címből 
következnek-e Kistarcsát érintő jö-
vőbeni tervek?
 – Bevallom őszintén, ezen még 
nem gondolkoztam. Az elfoglalt-
ságaim miatt a meghívások elfo-
gadására nem sok időm marad, de 
természetesen egy intenzívebb köz-
reműködés biztosan belefér majd 
ebbe a folyamatba. A jövőben lehe-
tőség szerint szeretnék többet fog-
lalkozni a város dolgaival is, cél a 
szűkebb és tágabb környezetünket 
szebbé tenni. Küszöbön áll a volt 
internálótábor rendezése is, amely-
nek nagy részét sikerült megvásárol-
nunk a magyar államtól egy elektro-
nikus árverésen. A romos épületeket 
lebontjuk, parkosítjuk a területet.  
A Deák Ferenc utcában a kerítésen 
kívül plusz vállalásként parkolókat 
fogunk kialakítani. Ha az önkor-
mányzat tulajdonában álló épületek 

felújításához kialakulna egy életképes elképzelés, 
és sikerülne egy állami projekt keretében pénzt 
szerezni a városnak, akkor például egy emlék-
szoba kialakításához mi is szívesen hozzájárul-
nánk. Ezt a magasabb szintű hozzáállást erősíti 
az a támogatás is, amelyet a kitüntetés átvétele-
kor ajánlottam fel - a közérdekű támogatáson kí-

vül cégünk további 10 millió forintot adományoz 
a városnak közcélú feladatai ellátására. 

– Mit szeretnének a megvásárolt internálótábor 
területén kialakítani?
 – A területet hosszabb távon a mostani funkciók 
kibővítésére szeretnénk felhasználni. Jelenleg 200 

munkatársam dolgozik a Lavet Kft. 
telephelyén, kezdetben alig húszan 
voltunk, jelenleg - irodákból szűken 
állunk, ezért kellene egy olyan épü-
let, ahol csak irodák lennének kiala-
kítva, de a raktározási kapacitásun-
kat és a gyártási tevékenységünket 
is bővíteni kellene. Ez több éves fej-
lesztés keretében valósulhatna meg.

– Kanyarodjunk vissza a cég törté-
netéhez. Tudomásom szerint 1991-
ben alakultak és 2001-ben kerültek 
Kistarcsára. Mi vonzotta Önt vagy 
a céget a városhoz?
 – Tíz évig úgy működött a cég, 
hogy nem volt saját telephelye és gyár-
tóbázisa. Valóban 2001-ben határoz-
tuk el, hogy építünk egy saját kutató-, 
gyártó- és raktárbázist. Először Buda-
pesten a X. kerületben vettünk egy tel-
ket, amely kicsinek bizonyult. Ezután 
a budapesti agglomerációban néztünk 
körül. Voltunk Budaörsön, Pécelen és 
véletlenül eljutottunk ide Kistarcsára 
is. Az akkori polgármester – Rapavi 
József – több önkormányzati területet 
ajánlott fel. Az egyik a Nagytarcsai 
úton volt, a másik pedig az interná-
lótábor területén. Végül az építészek 
véleménye és a HÉV-vel való megkö-

zelíthetőség miatt esett a választás az internálótábor-
ra. A döntést az is befolyásolta, hogy XVI. kerüle-
ti lakosként Kistarcsa könnyen elérhető számomra. 

– Tehát 22 éve vannak jelen Kistarcsán. Ennyi 
idő alatt rengeteg közérdekű felajánlást tettek. 
Melyiket emelné ki? 
 – A város támogatása az utóbbi években vált 
intenzívebbé. Azt megelőzően csak kisebb dol-
gokat ajánlottunk fel. A nagyobb közérdekű fel-
ajánlások közül kiemelném a Batthyány utca egy 
részének aszfaltozását és az utca csapadékvíz el-
vezetésének megvalósítását, az Alapszolgáltató 
Központnak és a Kistarcsai Posta parkolójának 
megépítését, az Eperjesi úti Sportpálya teljes fel-
újítását. Hozzájárultunk az új Kistarcsai Rendőr-
őrs kialakításához. Továbbá meg kell említeni a 
tavaly nyáron átadott Szlovák Ház udvarán fel-
épített kültéri kemencét, a városi kamerarendszer 
kiépítését, valamint a faültetési projekt támogatá-
sát. Ezenkívül a helyi sportegyesületek, intézmé-
nyek, civil szervezetek, helyi kulturális egyesüle-
tek rendszeres támogatói vagyunk.

– A cég nemcsak a kistarcsaikat támogatja, ha-
nem az adott szakterületet lefedve, akinek csak 
lehet segítenek! Kik ítélik oda a támogatást?
 – A tevékenységünkből és a végzettségemből 
adódóan az állatok közel állnak hozzánk. Ezért 

elsősorban állatmenhelyeket, állatvédő alapítvá-
nyokat, egyesületeket, kutyamentőket, fajtamen-
tő alapítványokat, macskamentő alapítványokat 
támogatunk, de csatlakoztunk a Gödöllői Zöld 
Kastély programhoz, ahol a Kastélypark egyik 
ősfáját fogadtuk örökbe. A támogatottak között 
ott van az Országos Egyesület A Mosolyért Köz-
hasznú Egyesület is. Mivel családi vállalkozás 
vagyunk, ezért a támogatást a két közgazdász fi-
ammal szoktam megbeszélni, akik társtulajdo-
nosok és pénzügyi, logisztikai vezetőként dol-
goznak a cégben, így ez már az utóbbi években 
nagyon gördülékenyen zajlik.

– Idén is felkerültek a leggazdagabb magyarok 
Forbes listájára. Most az 50. helyre sorolták a 
családi vállalkozást, de voltak már a 37. helyen 
is! Gondolom, nem úgy vágtak bele a vállalko-
zásba, hogy a 100 leggazdagabb magyar listájá-
ra felkerülés volt a cél.
 – Nagyon messziről indultunk 1991-ben. A cé-
get néhány lelkes állatorvos és közgazdász azzal a 
céllal alapította, hogy állatgyógyászati készítmé-
nyeket fejlesszen és értékesítsen a magyar piacra.  
A rendszerváltás után nagy hiány volt Magyarorszá-
gon állatgyógyszerekből. Az Állatorvostudományi 
Egyetemen dolgozva láttam, hogy mi kell ahhoz, 
hogy a hazai piacon elinduljunk. Vitaminkészít-
ményekkel kezdtük, később gyógyszerekkel foly-
tattuk, de nem volt egy előre meghatározott irány-
vonalunk. A munkánkhoz mindenképpen kellett 
szakmai ismeret, szerencse, elszántság és bátor-
ság. Ismeretségünk ugyan volt, de valódi kap-
csolati tőkével nem rendelkeztünk. Tehát lassan 
indultunk és hólabdaszerűen gördülve, a bevéte-
leink visszaforgatásával haladtunk előre. A szak-
mai alapok mellett bátorság is kellett részünkről, 
hogy a 2000-es évek elején megpróbáltunk Nyu-
gat-Európa felé nyitni, ahol nagyon jó volt a ké-
szítményeink fogadtatása. Mindebben nyilván a 
szerencse is közrejátszott. Ennek köszönhetően 
az egymillió forinttal alapított vállalat ekkor éves 
szinten már több mint 400 milliós bevételt produ-
kált. A Forbes listára visszatérve el kell mondani, 
hogy az ott kialakított sorrend cégértékbecslésen 
alapul, vagyis a rangsorolt vállalkozások nem ren-
delkeznek azzal a pénzzel, amelyet feltüntetnek 
a nevük mellett. Értékbecsléskor a gyógyszer-

iparban magasabb szorzószámokkal kalkulálnak, 
így bennünket is magas értéken jegyeznek. Van-
nak tőzsdén lévő cégek, amelyeknek a napi érté-
két meg lehet határozni, de a többi vállalat érté-
ke csak becslésen alapul. Összességében örülünk 
annak, hogy így rangsoroltak bennünket, de nem 
értékeljük túl. Még egy dolgot szeretnék kihang-
súlyozni! Mi az elmúlt 30 évben a nyereségünk-
ből legalább 90 százalékot visszaforgattunk. Így 
a fejlesztéseket mindig hitelfelvétel nélkül tudtuk 
megvalósítani és tesszük ezt jelenleg is.
 Jelenleg a Lavet Kft. 35-40 országban érté-
kesíti termékeit, legnagyobb részben az Európai 
Unióban, de jelen vagyunk az EU-n kívül is szá-
mos országban Kanadától Japánon át Ausztráli-
áig. Újabb komoly előrelépés lenne, ha az USA-
ban is sikerülne a gyártóhelyünket engedélyeztetni. 
Az közismert tény, hogy az FDA (Élelmiszer- és 
Gyógyszerellenőrző Hatóság) a világon a legszi-
gorúbb és oda nagyon nehéz bekerülni, nem ame-
rikai cégként. Ezt egyedül nem is tudjuk véghez 
vinni, szükséges ehhez egy céges kapcsolat, egy 
forgalmazó, amelynek a segítségével ezt elérhet-
jük – ez 2024-ben vagy 2025-ben megvalósulhat. 

– A Lavet Kft. 2004-ben már nagyon szépen pör-
gött, a cég irányítása gondolom rengeteg időt el-
vett Öntől. Mégis hogyan tudott időt szakítani 
arra, hogy az Állatorvostudományi Egyetemen 
tanítson, kutatótevékenységet folytasson és tan-
széket vezessen?
 – A céges munkám és az egyetemen végzett 
tevékenységem kiegészítette egymást. Az egye-
temről 2022-ben jöttem el, ahol 22 évig az Élel-
miszer-higiéniai Tanszéket is vezettem. Nyilván 
nem nyolc órát dolgoztam egy nap. Az utolsó tan-
székvezetői ciklusomat is szerettem volna végig 
vinni, amelyet becsülettel teljesítettem. Most azért 
könnyebb és örülök, hogy teljesen a cégre tudok 
koncentrálni.

– A Lavet név mit takar, mi a jelentése? 
 – Az alapításkor próbáltunk egy jól csengő el-
nevezést találni. A VET az állatgyógyászat nem-
zetközi elnevezése, a LA pedig a laboratórium 
egy szótagja, állatgyógyászati laboratóriumként 
is értelmezhető. Áthallással utalhat a vezetékne-
vemre is. Végül – mivel nem volt jobb ötletünk – 
mindenki elfogadta.

– Az Önt jól ismerők tudják, hogy a vállalkozá-
sát és az egyetemi munkáját is politikától füg-
getlenül végezte és végzi. Ez, manapság nem 
jellemző a gazdasági szereplőkre. Hogy tudott 
így érvényesülni? 
 – Azt gondolom, hogy amit én végzek az egy 
szakmai munka. Kistarcsán a mindenkori pol-
gármesterekkel kialakítottunk egy jó partnerségi 
kapcsolatot. Nagyon sikeresen működtünk együtt 
Rapavi József, Tóth Szabolcs, Solymosi Sándor és 
most Juhász István polgármester urakkal. Minden-
kinek lehet személyes véleménye az adott politi-
kai rendszerről, amit a választásokon kifejezésre 
is juttathat. Meggyőződésem, hogy a mindenna-
pokat ugyanakkor ez nem befolyásolhatja. Célom 
mindig is a megosztás helyett az egyesítés volt. Cé-
gen belül és azon kívül is. Hiszem, hogy céljainkat 
saját teljesítményünk, szakmai felkészültségünk, 
elszántságunk és kitartásunk alapján kell elérni. 

– Köszönöm a beszélgetést!       
Polgár Gyula
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Palazzo della Ragione, Padova

A bölcsőde dolgozói tortával ünnepelték a születésnapot A születésnapon Juhász István polgármester mondott köszöntőt

A Gesztenyés Óvodában 
Hegedűs Benett etetője 
érdemelte ki az első helyet

A Tölgyfa Óvodában 
a legtöbb szavazatot 
Hajnal Milla  etetője kapta

A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda, mint madár-
barát intézmény tavaly novemberben ma-
dáretető készítő versenyt hirdetett óvodá-
sai és szüleik, valamint nagyszüleik számára.

A Kistarcsai Tipegő 
Bölcsődét 2020. nov-
ember 12-én, a projekt 
zárór endezvényével 
egyidőben adták át.

Az ÓVODAI madáretető  
készítő verseny eredményei

Kétéves évfordulóját ünnepelte  
a VÁROS BÖLCSŐDÉJE

Erasmus+ mobilitási pályázatot nyertünk 2020-ban, mely- 
nek címe: A helyi kulturális örökség feltárásának módszerei.  
A pályázat nyilvántartási kódja: 2020-1-HU01-KA104-078307.

Kulturális örökség 1. rész
ERASMUS+ PÁLYÁZATON VETT RÉSZT A KIKE 

MEGJELENT az évente külö-
nös írásokat tartalmazó kiad-
ványunk, a Kistarcsai Kalendá-
rium. A közölt cikkek jelentős 
része Kistarcsával kapcsolatos 
interjúkat, régi történeteket tár 
fel, valamint a he-
lyi szervezeteket és 
eseményeket mutat-
ja be. Olvashatunk 
benne olyan cikke-
ket is, melyek a más 
településekhez kötő-
dő olvasók számára 
is érdekesek lehetnek.  

Kistarcsai  
Kalendárium 2023

A legtöbb írás különböző évfor-
dulókra emlékeztet.
 A Kalendárium elérhető a KIKE 
rendezvényein és Kereszti Ferenc 
elnöknél, valamint a polgármesteri 
hivatal épületében működő könyv-

tárban. Az egyesület 
elnöke várja az érdek-
lődők megkeresését az 
alábbi elérhetőségeken: 
 kike@kike.hu, 
 06-28-470-926, 
 06-30-349-0300.

Kistarcsai Kulturális 
Egyesület

Kistarcsai Kiscsillagok  
és KISALKOTÓK
A MAGYAR KULTÚ-
RA NAPJA alkalmából 
megrendezendő Kistar-
csai Kiscsillagok című 
műsoros estet január 
29-én, vasárnap dél-
után 5 órai kezdéssel 
tartjuk a Csigaházban.  
A tervezett program a www.kike.hu 
oldalon olvasható.
 A program keretében kihirde-
tik a Kistarcsai Kisalkotók című 
képzőművészeti pályázat eredmé-
nyét. A beérkezett pályaművekből 
kiállítjuk a kuratórium értékelése 

alapján az arra érdemes darabo-
kat.
 Mind az előadásban, mind a kiállí-
tásban a tehetséges kistarcsai, illetve 
Kistarcsán tanuló gyerekeknek biz-
tosítunk bemutatkozási lehetőséget.

Kistarcsai Kulturális Egyesület

E zen projekt célja a külföldön való felnőtt-
képzés, mely elsősorban a szervezet ügye-
it intéző személyzetnek szól. A szerződést 

csak 2021-ben kötöttük meg, amely szerint a két 
évre szóló lebonyolítás 2021-ben és 2022-ben tör-
ténhet meg. Négy ország – Görögország, Olaszor-
szág, Belgium, Portugália – egy-egy intézményé-
vel egyeztettünk a képzés terén.
 2021 tavaszán, amikor a koronavírus járvány 
miatti szigorításokon enyhítettek, elkezdtük szer-
vezni a tanfolyamokon való részvételt. Még a repü-
lőjegyek megvásárlása előtt jöttek hírek a járvány 
újabb változatának terjedéséről, így visszaléptünk.
 2022 tavaszán újra próbálkoztunk. Persze tar-
tottunk attól, hogy megint közbejöhet valami, de 
ekkor megoldódott a helyzet. Az eredetileg érintett 
személyek egy része már nem jöhetett számításba 
az elkapott betegség, a munkahelyi körülmények 
változása és egyéb módosítások miatt, így aztán 
másokkal kellett egyeztetnünk.
 Négy különböző országban megvalósult kép-
zésből most kettőről számolunk be. A következő 
lapszámban folytatjuk a beszámolót.

GÖRÖGORSZÁG
Görögországba hat fővel terveztük az első utunkat 
2022 júniusában. Az ország déli részén fekvő vá-
rosban, Kalamatában működő Areadne nevű ok-
tatási intézmény volt a partnerünk. A tanfolyam 
címe „Múzeumi séták: a helyi történelem integrá-
lása az osztályban”. Az érintett helyeket jól isme-
rő szakemberek vezettek minket minden területen.
 Az első napon megnéztük a régió közpon-
ti székesegyházát, majd a közelben lévő kolos-
tort, melynek egy része – szövőszékekkel ellát-

va – már kézműves tevékenységre szolgál. Ezt 
követően egy múzeumba látogattunk, melyben 
az ország különböző területeiről gyűjtött népvi-
seleti öltözékeket nézhettük meg. Másnap a vá-
ros szélén álló egykori vár romjaihoz mentünk, 
majd az archeológiai múzeumot tekinthettük 
meg, bizonyos feladatok megoldásával – ezt a 
módszert a látogató gyerekek részére dolgoz-
ták ki. A harmadik napon a Messini nevű te-
lepülésen jártunk. Itt viszonylag jó állapotban 
lévő építményeket – két színház, stadion, für-
dő, közösségi épület – láttunk, melyeket a gö-
rög uralom idején létesítettek, de a rómaiak is 
hozzáépítettek.
 A minket visszafelé szállító repülő csak későb-
bi napon jött, így Athénban is tölthettünk egy kis 
időt. Miután busszal megérkeztünk, elfoglaltuk he-
lyünket a szállodában. Később elmentünk az Ak-
ropolisz területére, bejárhattuk az Agorát is, majd 
lelkesen néztük a parlament előtti díszőrség vál-
tási periódusát, és végül rövid sétát is tehettünk a 
parlament mögött fekvő Nemzeti Kertben is.

OLASZORSZÁG
Korábban abban egyeztünk meg az Enjoy Italy 
nevű szervezettel, hogy „A tárgyi és szellemi kul-
turális örökség feltárása, tanulmányozása és törté-
netmesélése” című program az ország déli részén, 
a Calabria régió Tropea nevű városában fog lezaj-
lani. Azonban a pályázat beadása előtti megálla-
podás változott, mert ők több helyszínen tartanak 
képzést és júliusban ez a tanfolyam csak Padová-
ban indult. Nekünk ez a módosítás nem jelentett 
problémát, inkább könnyebbséget, mert ide egy-
szerűbben el tudtunk jutni.

 Július egyik vasárnapján, négyen indultunk út-
nak autóval. Mivel az oktatás csak hétfőn délután 
kezdődött, délelőtt ellátogattunk a környék három 
településére. Montagnana óvárosa óriási városfal-
lal van körülvéve, Este nevű településen nem volt 
különös látnivaló, viszont a dombokra épült Arqua 
Petrarca viszont lenyűgözött minket. Az első napi 
képzésen elsősorban Padova külső részeit mutatta 
meg az intézmény vezetője. Sok csatorna- és folyó-
szakasz mentén láttuk a különböző időszakokban 
épített városfalakat. Másnap délelőtt Vicenzába 
mentünk, ahol egy óriási templom megtekintésé-
re számítottunk, de ez az épület ma már elsősor-
ban modern kiállítások helyszínéül szolgál. A dél-
utáni tanfolyamon több országból érkezett felnőtt 
tanulókkal – görög, lengyel, német, spanyol – jár-
tuk be a nevezetes helyeket, a harmadik napon pe-
dig tantermi foglalkozás volt. Itt a résztvevő szer-
vezetek vetített, képes előadásokkal mutatták be 
tevékenységüket, majd vegyes nemzeti tagokból 
álló csoportoknak – az itteni tapasztalataik alap-
ján – kellett ideérkező turistáknak szóló tájékoz-
tató anyagot készíteniük. Sajnos a Páduai Szent 
Antal tiszteletére emelt bazilikába nem jutottunk 
el, ezért itt még tettünk egy gyors látogatást. Az-
tán elindulunk hazafelé, de az idő rövidsége miatt 
Ljubljanában meg kellett szállnunk, így aztán itt 
is tartottunk egy esti sétát. (folytatás következik)
 Kereszti Ferenc

A Gesztenyés Óvodában 17 
db, a Tölgyfa Óvodában 8 
db madáretető készült el.  

A beérkezett alkotásokat kiállítot-
tuk az óvodában és minden csoport 
ellátogatott a helyszínre és megte-
kinthette az összes etetőt, majd sza-
vazhatott. Minden kisgyermek egy 
szem kukoricát helyezett el abban 
a madáretetőben, amelyik számára 
a legkedvesebb volt, így alakult ki a 
végleges eredmény. 
 A Gesztenyés Óvodában a leg-
több szavazatot, vagyis az első 
helyezést Hegedűs Benett (11-es 
csoport) madáretetője nyerte el. A 
második helyen Mikó Benjamin (9-

es csoport) végzett, harmadik he-
lyezett pedig Regecz Zalán (9-es 
csoport) lett.
 A Tölgyfa Óvodában első helyen 
végzett Hajnal Milla (4-es csoport), 
második helyezett Hajdú Réka (3-
as csoport) lett. A harmadik helyen 
holtverseny alakult ki: Kürti Benjá-
min (3-as csoport) és Bozó Liza (2-
es csoport) madáretetői érdemelték 
ki ezt a helyezést.
 Minden kis résztvevő kapott egy 
kis körtemuzsikát, az első három he-
lyezett pedig könyvjutalomban is ré-
szesült. 
 Köszönjük a gyermekek, szü-
lők és nagyszülők aktív részvéte-

lét! A versenyre készült madárete-
tők az óvodák udvarait díszítik. Az 
új madáretetők kihelyezésével azt 

reméljük, hogy közelebb kerülnek a 
gyermekek a természethez, amely-
nek szeretetét és értékeit igyekszik 
az óvoda mindennapi élete során át-
adni a kicsiknek. 

Hirsné Mészáros Ágnes,  
óvodapedagógus, Zöld Óvoda 

munkaközösség vezető

K ét évvel ezelőtt a koronaví-
rus-járvány miatti szigorú 
előírások korlátozták a na-

gyobb létszámú rendezvények meg-
szervezését, így akkor viszonylag 
szűk körben tartották az átadó ün-
nepséget, amelyen az önkormány-
zat vezetése, a képviselő-testület tag-
jai és a média képviselői vettek részt. 

 A beruházás három évig készült, 
amely részben azzal is magyaráz-
ható, hogy a projektet elnyerő BO-
ROS Építőipari és Szolgáltató Kft.-vel 
egy év után felmondták a szerződést.  
Az új közbeszerzést a kistarcsai szék-
helyű MiraBer Bt. nyerte el, az épí-
tést 2019.augusztus végén kezdték el 
és 2020. július közepén fejezték be a 
munkálatokat. Kistarcsa egyik leg-
nagyobb uniós forrásokból felépített 
projektje 515 millió Ft vissza nem té-
rítendő támogatásból és 110,39 mil-
lió Ft saját forrásból valósult meg. Az 
Eperjesi úton – a Gesztenyés Óvoda 
mögött és a lakótelep között – fel-
épített új intézményben 48 gyermek 
számára alakítottak ki férőhelyet 
és 16 új munkahelyet is létrehoztak.  

A 6966 négyzetméteres telekre egy 
944 négyzetméter hasznos alapterü-
letű saját főzőkonyhával rendelkező 
intézményt létesítettek, játszóudva-
rokkal és parkolókkal.
 Az intézmény 2021.január 4-től 
fogadta az első gyermekeket.
 A január 17-én a Tipegő Bölcső-
de előterében megtartott kis ünnep-
ségen Szénás Béláné intézményve-
zető elmondta, hogy az első év után 
már teljes kapacitással működik a 
bölcsőde. A megnövekedett igények 
miatt ezért újabb csoportszobák épí-
tésével bővítik a férőhelyeket. 
 Örömmel mutatta be az előtérben ki-
alakított, a bölcsőde építését és az eltelt 
két évet bemutató fotókiállítást. Juhász 
István polgármester köszöntőjében ki-

emelte, hogy a város mindig fontosnak 
tartotta a kisgyermekes családok támo-
gatását, ezért nem volt kérdés, hogy ta-
valy egy újabb sikeres pályázatot köve-
tően, uniós forrás bevonásával elkezdték 
a bölcsőde bővítését. Kistarcsa Város 
Önkormányzata az Európai Uniótól 
295,65 millió Ft vissza nem térítendő, 
100%-os intenzitású támogatást nyert 
a beruházásra. A bővítéssel 28 új férő-
hely létesül, így a bölcsőde összesen 76 
fő – 0-3 éves korú kisgyermek – böl-
csődei ellátását tudja majd biztosítani. 
Az építés várható befejezése, 2023. má-
sodik negyedévében várható.
 Az ünnepség végén egy hatalmas 
tortát szeletelt fel és kínált a vendé-
geknek az intézményvezető. Az év-
fordulón a bölcsőde dolgozóin kívül 
részt vett Szemán Gergely, Csampa 
Zsolt, Uvacsek Csaba, Dőringer Ká-
roly képviselők és a város intézmé-
nyeinek vezetői.   P.Gy
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A járvány Kistarcsán is megtette a hatását, 
ugyanis nagyon sokan – félelmeik miatt 
- az utolsó pillanatig gondolkodtak, hogy 

egyáltalán el merjenek-e menni a rendezvényre. 
Ezért a szervező, Szabóné Tóth Ka-
talin a báli menü biztosítása helyett 
– előrelátó módon –, csupán szend-
vicseket rendelt a programra és ba-
tyus bálként hirdette meg az estet.
A főleg baráti társaságokból álló 
bálozók rengeteg süteményt, hi-
degtálat és italt hoztak, amely meg-
alapozta a jó hangulatot. Az eny-
he idő miatt klímákkal fűtöttek, 
így az energiaköltség sem terhelte 
túlságosan a rendezvény kiadásait.  

A belépőkből és a tombolajegyek árából befolyó 
bevételt a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 
a tervezett programok biztonsággal való meg-
tartásához használja fel, mert az elnökasszony, 
Szabóné Tóth Katalin elmondása szerint, az 
éves támogatásuk csak a tavaly nyáron felava-
tott Szlovák Ház energiaköltségre lesz elegendő. 
 Az idei bálra is meghívták a környékbeli te-
lepülések szlovák közösségeit. A meghívásnak 
eleget téve eljöttek a kerepesi, a nagytarcsai és 
a cinkotai szlovákok. A bál résztvevőit Szabó-
né Tóth Katalin köszöntötte, aki átadta az Or-
szágos Szlovák Önkormányzat elnökasszonya, 
Hollerné Racskó Erzsébet és Paulik Antal, a 

szlovák nemzetiség parlamenti szószólójának 
üdvözletét is. 
 Juhász István polgármester köszöntője után 
a Pannónia Néptáncegyüttes Hagyományőrző 
Csoportja lépett fel, két táncot mutattak be. A 
csoportot Szengyel István és Szilágyiné Suba 
Éva koreográfiája alapján Szilágyi Zsolt taní-
totta be. 
 Az éjfélkor megtartott tombolasorsoláson 
most is sok értékes nyeremény talált gazdára. 
Az ajándékokhoz hozzájárultak a környékbeli és 
a helyi szlovák önkormányzatok, de sok egyé-
ni vállalkozó és magánszemély is. A bálhoz a 
zenét a FER együttes szolgáltatta. A közel 100 
fős vendégsereg hajnalig mulatozott. Polgár
 

A bált Juhász István polgármester és Szabóné 
Tóth Katalin elnökasszony nyitotta meg

A kép közepén Szlaukó Istvánné, a Nagytarcsai  
Szlovák  Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

A vendégek között ott volt Kiss Károly,
 a Pest Megyei Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányt elnökhelyettese és felesége

Az összes tombolajegyet eladták 

B a r t o s  E r i -
ka: Bogyó és 
Babóca rol-

leren című könyvé-
ben csupa gurulás a 
két mese! Az első tör-
ténetben Egon rollert épít, a másodikban Babóca 
szilvás gombócot főz. Baltazár és Vendel verse-
nyezni kezd: vajon ki tud több gombócot enni?

S a r a h  J .  Ma a s: 
Crescent City – Ég 
és lélegzet háza című 
ifjúsági regényében 
Bryce Quinlan és Hunt 
Athalar próbál visszará-
zódni a normál kerékvá-
gásba – megmentették 
Crescent Cityt, de any-
nyi minden fordult fel 
fenekestül az életükben, 
hogy leginkább csak pi-

henni szeretnének. Kiderítenék, mit tartogat szá-
mukra a jövő. Az Aszterek eddig tartották a sza-
vukat, békén hagyták őket. De így, hogy a lázadók 
lassacskán egyre inkább kikezdik az Aszterek ha-
talmát, az uralkodók jelentette fenyegetés nőttön-
nő. Bryce, Hunt és a barátaik belekeverednek a lá-
zadók terveibe, és választaniuk kell: vagy csendben 
tűrik az elnyomást, vagy megküzdenek azért, amit 
helyesnek tartanak. A föld és vér háza című. re-
gény akciódús folytatásában a szerző lebilincse-
lő történetet sző egy robbanásközeli állapotban 
lévő világról és azokról, akik bármit megtenné-
nek azért, hogy megmentsék.

Az Anna-bál szerel-
meseiből megismert 
Györöky Ilka és csa-
ládja története folyta-
tódik Fábián Janka: A 
szabadság szerelmesei 
című regényében. Az 
1840-es években még 
az eddiginél is pezs-
gőbb és színesebb tár-
sasági és kulturális élet 
zajlik a népszerű üdülő-
telepen, és az évente megrendezendő Anna-bálok 
egyre nagyobb vonzerőt jelentenek a környékbeli-

eknek, valamint a távolabbról idesereglő vendégek-
nek. Szinte minden évre jut egy-egy újabb szen-
záció, vagy ünneplésre okot adó alkalom: például 
az új Kerektemplom felépítése, vagy a Kisfaludy 
gőzhajó vízre bocsátása. Lassan elérkezik a világ-
történelmi jelentőségű 1848-as esztendő, amikor 
a történelem forgószele mindannyiuk életét gyö-
kerestől felforgatja. 

Sarah Pearse: A pihe-
nőhely című regényé-
nek helyszíne egy well-
ness pihenőhely, amely 
egy szigeten nyílt, nem 
messze Anglia partjai-
tól. Ez a szállás azzal 
kecsegtet, hogy az em-
ber felfrissülhet, ki-
pihenheti magát – de 
magának a szigetnek, 
amelyet a helybeliek 
Halálszikla néven ismernek, sötét a múltja. Sok 
évvel ezelőtt egy sorozatgyilkos garázdálkodott 
rajta, és az a szóbeszéd járja, hogy a sziget ma is 
elátkozott. Elin Warner nyomozót akkor hívják a 
pihenőhelyre, amikor a jógapavilon alatti sziklán 
egy fiatal nő holttestére bukkannak. Első pillan-
tásra úgy tűnik, tragikus baleset történt. De az ál-
dozat nem a pihenőhelyen szállt meg – egyáltalán 
nem is kellett volna a szigeten tartózkodnia. Más-
nap az egyik vendég búvárkodás közben a vízbe 
fullad. Elin ekkor már gyanakszik, hogy a halál-
esetek nem a véletlen művei. De miért vette cél-
ba valaki a pihenőhely vendégeit, és még ki le-
het veszélyben?

Orvos-Tóth Noémi: 
Örökölt sors című 
könyve egy többgene-
rációs önismereti uta-
zásra hívja az olvasót. 

„Minden önismere-
ti úton eljön a pillanat, 
amikor rádöbbenünk, 
hogy elakadásaink, szo-
rongásaink, visszahúzó 
negatív mintáink, ku-
darcos párkapcsolata-
ink, de akár testi tüne-

teink gyökerei is a távoli múltba nyúlnak vissza. 
Felmenőink traumái, feldolgozatlan veszteségei, 
korlátozó hiedelmei mind ott visszhangoznak a 
mindennapjainkban, láthatatlanul formálva sor-
sunkat. A tudományos kutatások eredményei sze-
rint a mélyreható megrázkódtatások, a szeretethi-
ány, a kapcsolati törések generációról generációra 
adódnak tovább. Mindaddig, amíg halogatjuk a 
szembenézést családi örökségeinkkel, öntudatla-
nul is a fájdalom és bizalmatlanság negatív mintá-
zatait visszük tovább és adjuk át gyermekeinknek.” 

Németh Tímea könyvtáros 

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
Kiss Krisztián és társai:  
Egy lengyelországi projekt a Tátrában
Tőlünk 10 fiatalt – 15-17 évesek – hívtak a 
projekt lebonyolításához, akikkel két kísé-
rőnek is kellett mennie. A baráti társasá-
goknak köszönhetően hamar összeállt a 6 
fiúból és 5 lányból álló csapat, amelynek fő 
témája a munkanélküliség leküzdése volt. 
A résztvevők élvezték a tervezett program 
megvalósítását.

Haigli Árpád: Szörfözés az Azori-szigeten
Utazás Londonon keresztül a Portugáliához 
tartozó – az Atlanti-óceánban fekvő – sziget-
re. Egy talpalatnyi paradicsomba érkeztünk 
Európa szélén. Kiváló hely a szörfözésre és 
a túrázásra. Egy termálfürdő az őserdő kö-
zepén. Az élelemforrást a sok tengeri gyü-
mölcs és a szarvasmarhák biztosítják.

Lányi Aladár: Utazás	a	mélyűrbe
A földi gravitáció hatásán kívüli bolygóközi, 
csillagközi és galaxisok közötti teret nevez-
zük mélyűrnek. Az ilyen terek kutatásának 
eddigi eredményei. Ezen kutatási terület 
legközelebbi tervei és a kutatások célja.  
A mélyűrbe repülés nehézségei és az eset-
leges lehetőségek. 

Druzsin József:  
Zsélyi	Aladár,	az	aviatika	úttörője	
Az aviatika a levegőben való közlekedésre 
vonatkozó tudományos és technikai isme-
retek összessége, azaz repüléstan. Zsélyi 
Aladár munkássága a repüléstudomány te-
rületén is korszakalkotó. Életének egykori 
emlékeit tevékenysége helyszínén, a közeli 
Mátyásföldön is megtalálhatjuk.

Kiss János: 
Cukorbetegség és érrendszer
A cukorbetegség egészségügyi neve a di-
abétesz. Amitől előjön, az a glükóz feldol-
gozási zavara. Ennek oka a hasnyálmirigy 
által termelt inzulin hiánya, vagy a szerve-
zet inzulin iránti érzéketlensége. A cukor-
betegség megelőzése. A magas koleszte-
rinszint hatása az érrendszerre. Érszűkületi 
problémák.

A Deáktanya előadásait az Alapszolgáltatási 
Központ (Batthyány u. 2/A) termében tartjuk.
 Az előadások csütörtökönként este 7 óra-
kor kezdődnek, időtartamuk kb. 1 óra, de a 
kérdések megválaszolásával és a hozzászó-
lásokkal 9-ig is eltarthatnak.
 A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai 
nyitottak, azokat térítésmentesen látogat-
hatja bárki.
 Ezen alkalmakon és a KIKE más rendez-
vényein lehet belépni az egyesületbe.

Kistarcsai Kulturális Egyesület

2023. január 26.

2023. február 2.

2023. február 9.

2023. február 16.

2023. február 23. 

DEÁK-
TANYA

Kibővül a gázártámogatás kedvezményezettek köre

E zúton tájékoztatjuk Önöket, hogy módo-
sult az egyes egyetemes szolgáltatási ár-
szabások meghatározásáról szóló 259/2022. 

(VII. 21.) Kormányrendelet, így kedvezőbbek let-
tek a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó 
szabályok feltételei.
 A rendelet módosítását követően kibővül azon 
kedvezményezettek köre, akik élhetnek a kedvez-
ményes gázártámogatással. 
 Mindezek értelmében a hatósági bizonyít-
vány kiállítása során 2023. január 10. napjától 
már nem kell figyelembe venni az önálló ren-

deltetési egységek önálló bejáratára, valamint 
a lakások műszaki megosztására vonatkozó kö-
vetelményeket, amennyiben a lakások a jogsza-
bályban foglalt egyéb követelményeknek eleget 
tesznek.
 A fentiek alapján azon ingatlanok esetében is 
megadható a 2-4 lakás rendeltetési egységre vo-
natkozó hatósági bizonyítvány, melyeknél a laká-
sok egybe nyílnak. Nem szükséges pl. a fizikailag 
teljesen elkülönített/leválasztott lépcsőfeljáró. Az 
nyílhat akár a lenti lakás nappalijából vagy közös 
előteréből is.

 Fontos kiemelni azonban, hogy az OTÉK 
105. §-ban foglalt lakás feltételeinek továbbra is 
meg kell felelnie külön-külön minden lakásnak.
 Így minden lakásban kell, hogy legyen külön kony-
ha, WC, fürdőszoba. A 30 m2-t meghaladó hasznos 
alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos 
alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie.
 Azon lakosok, akik kérelmét korábban vissza-
utasították azon indokkal, hogy „az egyik lakás 
olyan közös helységéből indul, mely akadályozza 
a másik lakás önálló rendeltetési egységként tör-
ténő rendeltetésszerű használhatóságát” kérelmü-
ket újra beadhatják.
 A kérelmeket a Polgármesteri Hivatal recepci-
óján, illetve postán és ügyfélkapun keresztül le-
het benyújtani. A kérelem a hivatal honlapjáról 
(www.kistarcsa.hu) letölthető, valamint a recep-
ción is átvehető.

FONTOS TÁJÉKOZTATÁS LAKÁS RENDELTETÉSI 
EGYSÉG SZÁMÁNAK IGAZOLÁSA ÜGYÉBEN

A pandémia miatt a bált két év 
kényszerű kihagyás után janu-
ár 14-én, szombaton a Csiga-
házban rendezte meg a Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat.

Két év után ismét  
megrendezték  
A SZLOVÁK BÁLT 

A Pannónia Hagyományőrző  
csoportja alapozta meg a bál hangulatát 
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H uszonévesen kezdtük itt a pályánkat és 
legtöbbünk itt is fejezte be, 20-30-40 
éven át voltunk munkatársak, kollégák. 

Nemcsak pedagógusok alkották ezt a nagy csalá-
dot, ide tartoztak a technikai dolgozók is, az isko-
latitkárok, gondnokok, takarítók, sőt korábban a 

konyhai dolgozók is. Mindenki, aki 
munkájával az iskola zavartalan mű-
ködését szolgálta.
 Az együtt töltött évtizedek alatt 
szoros kapocs alakult ki közöttünk, s 
amíg lehet, ezt a kötődést ápolni sze-
retnénk. Előfordul, hogy összefutunk 
az utcán, vagy egy-egy rendezvé-
nyen, beszélgetünk, váltunk futtában 
néhány szót, s ki-ki megy a dolgára. 
Ezért évente egy alkalommal össze-
jövünk és az a nap a miénk, van idő 
beszélgetni a családról és az elmúlt 
évek eseményeiről. Külön örömmel 

tölt el bennünket, hogy azok a kollégák, kolléga-
nők, akik hosszú évek után elkerültek a település-

ről, elfogadják meghívásunkat. „Hazajöttünk!”, „Jó 
újra nálatok!” mondogatják. Veres Mária egyko-
ri igazgatónőnk mindig felidézi, hogyan kereste, 
toborozta a tanárképző főiskolán a végzett peda-
gógusokat. Ma is büszkén emlegeti, hogy az ő is-
kolája, a mi iskolánk volt a járás egyik legjobb is-
kolája. Kollárné Manyikának minden alkalommal 
megköszönjük, hogy Pásztorné Editkével, Verléné 
Irénkével közösen jó példával jártak a pályakez-
dő fiatalok előtt. Segítettek, bíztattak bennünket. 
Felnéztünk rájuk, ellestük jó módszereiket, elfo-
gadtuk tanácsaikat. Később mi adtuk át tapaszta-
latainkat a fiatalabb nemzedéknek – így volt ez a 
felső tagozaton is. Minden alkalommal eljönnek 
korábbi igazgatóink: Veres Mária, Szemán József, 
Brédáné Benner Ilona, Liska Gyuláné. Az ő veze-
tésük alatt is jó híre volt a „Kölcsey-nek”. Tanuló-
ink a különböző tanulmányi és sportversenyeken 
messzire vitték az iskola hírnevét.
 Olyan utat jártunk be ezen a pályán, amely oly-
kor nem volt könnyű, de szerettük minden napját, 
minden percét. Bennünk elevenen él, s egy ilyen ta-
lálkozás alkalmával újabb és újabb „Jut eszembe!”, 

„Emlékeztek?” felkiáltások kíséretében idézzük fel 
például a szakfelügyelői látogatásokat, a tanulmányi 
versenyeket, a táborokat, a kisdobos és úttörő ava-
tásokat, ballagásokat, a gyönyörű karácsonyi hang-
versenyeket, a közös kirándulásokat. Felidézzük az 
örömteli pillanatokat a tanulókról, vagy a kevésbé 
örömteli eseményeket, amelyek szintén hozzátar-

toztak az iskolai élethez. Szó esett a 
családunkról, gyermekeinkről, unoká-
inkról, egészségünkről, ahogy az már 
ebben a korban fontos dolog. Csak így 
búcsúztunk: jövőre folytatjuk! 
 Nem feledkezünk meg elhunyt 
kollégáinkról sem. Az ő emlékükre 
mécses égett a beszélgetés ideje alatt. 
Az elmúlt években 3 kollégánktól bú-
csúztunk, Selmeczi Józsefné Mariká-
tól, Tar Szilárdtól és Szabó Hunor-
tól. Kiss Péter kollégánk javaslatára 
egy perces néma felállással emlé-
keztünk rájuk.

Juhászné Csorba Ilona tanító

Egykori iskolánkban, egykori munkahelyünkön 2022. ok-
tóber 22-én szombaton – az iskola átadásának 50 éves 
jubileumi évében - ismét Kölcsey-s találkozót tartot-
tunk. Kölcsey Ferenc nevét 1992-ben vette fel az intéz-
mény, amely 2011-ben a két iskola összevonásával szűnt 
meg. Együtt töltöttük a napot abban az épületben, abban 
a közegben, ahol a tantestület a második családunk volt.

Kölcsey-s találkozót 
tartottak az iskola  
EGYKORI TANÁRAI 

ISKOLA

Veres Mária, Sándor Edit, Babarczi József

Major László, Kiss Péter, Szemán József

Az iskola volt igazgatói Liska Gyuláné,  
Siposné Varga Edit jelenlegi igazgató, 
Szemán József, Veres  Mária, Brédáné Benner Ilona 

Donkó Erzsébet, Juhászné  
Csorba Ilona, Szállási Hajnalka,  
Zsámboki Istvánné, Bakó Beáta, Sándor Edit 

A Kölcsey iskola egykori tanárai 

Lakossági 
PB gáz és  

Targonca gáz

házhozrendeLésre!

Próbáljon ki minket,  
garantáltan nem csalódik!

rendelésfelvétel: 
06-20/382-32-68

GYORSSZERVIZ!  – Kazánok, kombicirkók, kon-
vektorok szervizelését, javítását, cseréjét vállal-
juk hétköznapreggel 8-18-ig! 06-20/350-3600

GÉPJÁRMŰ – Használt Suzuki Ignist  
vagy Suzuki Sx4-et vásárolnék  
tulajdonostól.  Este: 06-20/349-1470

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

Fiatal diplomás házaspár életjáradéki szerződést 
kötne idős hölggyel vagy úrral. 06-30-965-0495

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

APRÓHIRDETÉS 

Hirdetés

A NOVEMBER 26-ÁN megrende-
zett Erzsébet-Katalin bál teljes be-
vétele 1 300 000 forint volt, ame-
lyen 19 kaloda tűzifát vásárolt a 
rendezvény szervezője, a Kistar-
csai Vállalkozók Baráti Köre és 
Kistarcsa Város Önkormányza-
ta. A tűzifát rászoruló idős kistar-
csaiak kapják meg. Juhász István 
polgármester úr és a Vállalkozók 
Baráti Körének elnöke a bálon kü-
lön megköszönte a szervezésben és 
rendezésben közreműködő Kistar-
csai VMSK csapatának, valamint 
a fő támogatóknak a segítséget és 
felajánlásokat. Külön köszönetet 
mondtak azoknak a vállalkozók-
nak – Juka Bt.-nek, MiraBer Bt.-
nek, a Kistarcsai Ingatlan Köz-
pontnak, a Trans Motors Kft.-nek, 
és a Györgyi Virágboltnak – akik 
Nagy Feró fellépését támogatták.  
A jótékonysági est megvalósulása 
érdekében ötven szervezet, egye-
sület és magánszemély fogott össze. 
A tombolasorsolásra több, mint 100 

értékes ajándékot ajánlottak fel. A 
támogatók listája: Juka Bt., Kistar-
csai Ingatlan Központ, Miraber Bt., 
Trans Motors Kft., Kistarcsa Klíma, 
Illés Cukrászda, Györgyi Virágbolt, 
Lavet Kft., Neda Bau Kft., Dymol 
Kft., Elemnagyker Magyarország 
Kft., Ravak Hungary Kft., Ferenczi 
Épületgépészeti Kft., Pauker Nyom-
daipari Kft., dm-drogerie markt 
Magyarország, Dokk Autómosó, 
Régió Plusz Tv, Szilasfood Kft., 
Jókenyér Pékség, Porky Hunga-
ry, Tarján Food Kft.,(McDonald’s), 
Tofino Group Kft., Élmény Kuc-
kó, Fincsi Lángos, Pizza Mare, 
Kohajda Péter, Bazsalikom Nápolyi 
Pizzéria, A Bisztró, Captain Credit 
Kft., Sólyom József, Ritecz László, 
Didó Grill, Pecsenyiczki Dohány-
bolt (Völgy utca), Kisgömböc Ét-
terem, Burgmanbázis Chrismoto 
Kft., Nagy Sándor, The Balloon 
Shop, Fenyvesliget Egyesület. Ne-
kik is hálás köszönettel tartoznak 
a szervezők!

HÁLÁS KÖSZÖNET  
az Erzsébet-Katalin  
bál támogatóinak

SZLOVÁK  
nemzetiségi nap

A KARÁCSONYI nép-
szokások jegyében ren-
dezett nemzetiségi napot 
december 16-án a Kis-
tarcsai Szlovák Nemze-
tiségi Önkormányzat. A 
tavaly júliusban átadott 
Szlovák Házban meg-
tartott rendezvényen 
helyi és környékbeli 
szlovákok vettek részt. 
Szabóné Tóth Katalin 
elnökasszony köszön-
tötte a vendégeket és a 

Kereszti Ferenc által összegyűjtött téli 
ünnepekhez köthető kistarcsai szlovák 
népszokásokról írt jegyzetből olvasott 
fel egy részletet. A cinkotai szoká-
sokról Szlaukó Györgyné, a Cinkotai 
Szlovák Nemzetiségi Önkormány-
zat elnökhelyettese beszélt. Közben a 
szorgos asszonyok tésztát gyúrtak, a 
férfiak pedig begyújtottak a kerti ke-
mencébe, ahol ropogósra sütötték a 
kapusznyikot és ráadásként bogrács-
ban gulyást is főztek. Az ünnepi han-
gulathoz a Báló Lipót Csömöri Dalkör 
karácsonyi dalokat énekelt.

Turza Ferenc
egyéni vállalkozó

TElEfon: 06-20/543-9636

Fürdők WC-k teraszok burkolása.
Csőtörések utáni helyreállítások.

Falazás, vakolás,  
betonozás.

Sittelszállítás.

Kőműves és burKoló munKáK  
kivitelezése garanciával

30 éves szakmai rutinnal.

Báló Lipót Csömöri Dalkör 
karácsonyi dalokat énekelt

A programot ünnepi  
vacsora követte
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Baden-Powell, közismertebb néven Bi 
Pi, a cserkészmozgalom alapítója 1930-ban a követke-
zőt mondta: „valamennyien törekszünk, hogy előmozdít-
suk Isten országát, a békét a Földön és a jóakaratot az em-
berek között”. Lassan száz éve hangzott el ez a kijelentés, 
mégis mennyire aktuális még napjainkban is! 

Isten iránti hálával köszönjük meg a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. 8.732.194 Ft-os támogatását, amellyel 
lehetővé tette, hogy kívülről lefesthettük a református temp-
lom, a gyülekezeti ház és torony falait, faszerkezetét, ablakait.

„...Eben-Háézer: mindeddig megsegített 
bennünket az Úr”! (1Sám 7,12) 

BETLEHEMI Békeláng Kistarcsán
KATOLIKUS EGYHÁZ

REFORMÁTUS EGYHÁZ

HITÉLET

Októberben számoltunk be a Kistarcsai Híradóban a horvátországi novaljai nemzetközi táncver-
senyen elért sikereinkről. Néhány héttel a cikk megjelenése után indult az az őszi versenysorozat, 
amely ismét nagyon izgalmasnak ígérkezett. Két szövetségnél is ezek voltak az év utolsó verse-
nyei, valamint ekkor történt a 2022-es versenyszezon eredményeinek az összesítése is. Egy má-
sik szövetségnél viszont már a júniusi világkupára való kijutáshoz lehetett gyűjteni a pontokat.

ÉLVONALBAN a táncban  
és a közösségépítésben 
BESZÁMOLÓ	A	VILLÁMTÁNC	S.E.		EREDMÉNYEIRŐL		

CIVILEK

Az Erzsébet-Katalin báli megnyitón
a szülőkből (tánctanárokból) és ifjúsági 
versenyzőkből összeállt csoport

Eredményesen szerepeltünk a Magyar Látvány-
tánc Sportszövetség Évadzáró Téli Kupáján

E lkészülhetett a járda és a 
gépkocsibejárat a korábbi 
építkezésben tönkrement jár-

da helyén. Ezen kívül ismét fest-
hettük belülről a 30 éve elkészült 
gyülekezeti ház legtöbb helyiségét, 
amelyek az építkezés első meszelé-
se óta nem láttak szakembert. Ne-
gyedrészben rendbe tudtuk tenni a 
kertet, amely a korábbi parókiaépítés 
közben teljesen tönkrement, illetve 
a telekszint is megváltozott, ami le-
hetővé tette, hogy lépcső nélkül le-
gyen megközelíthető a gyülekezeti 
ház főbejárata. 
 El sem tudtuk képzelni a parókia felújítása vé-
gén, 2020 decemberében, hogyan lesz rendbe téve 
a szép, új parókia környezete és a vele szomszé-
dos épületeink. 
 Egyetlen cél lebegett a szemünk előtt, hogy 
ami elkészül, és ahogy elkészül, Istennek tet-
sző legyen, másrészt praktikusan segítse a gyü-
lekezet működését. Külön hangsúlyt fektettünk 

B i Pi szerint a boldogság felé két lépés vezet:
 •  ha az életet játéknak vesszük,
 • ha szeretetet árasztunk magunk körül.

 A Kistarcsai 918. Batthyány Cserkészcsapat 
karácsony előtt ezeket a mondatokat megszívlel-
ve hozta el a Betlehemi Békelángot Gödöllőről, a 
Királyi Váróból a kistarcsai katolikus templom-
ba, ahonnan rengetegen vitték azt tovább. Dec-
ember 23-án délután a kórház minden betegéhez, 
dolgozójához is eljuttatták a gitáros énekes cso-
portok a lángot.
 Na de mi is ez a Betlehemi Békeláng?
 Tőlünk távol, majd kétezer éve, a Közel-Ke-
leten egy szerény istállóban gyermek szüle-
tett, hogy megváltoztassa a világot. Tanítása 
merőben új volt: a szeretet vallásaként lehet-
ne leírni.

 Születése helyén ma 
örökmécses ég. Ka-
rácsony előtt onnan 
jön el évről évre a 
Betlehemi Békeláng 
Ausztriába, majd on-
nan terjed embertől 
emberig Európa szerte, 
sőt immár tovább Ázsiá-
ba, Amerikába. Ez a láng a 
béke szimbóluma, amely kará-
csonykor már több tízezer otthonban ragyog a 
világon.
 A Betlehemi Láng mindenkihez szól. Megta-
nít arra, hogy a békét, ugyanúgy, ahogy a lángot, 
embertől emberig kell továbbadni. A láng a ka-
rácsony szellemiségét szimbolizálja.

 Mutatja az utat nekünk, ahogy a csillag 
mutatta azt a pásztoroknak Jézus Krisz-

tus születésekor.
 Óvni, táplálni kell, hogy ne aludjon ki, ahogy 

a békével és a szeretettel is ezt kell tenni az em-
beri szívekben.
 A cserkészek feladatuknak tekintik, hogy min-
den évben eljusson Kistarcsára is ez a láng és re-
mélik, hogy az, amit a láng jelképez – a béke és 
a szeretet – is velünk marad az idei évben!

918. Batthyány Cserkészcsapat

arra, hogy a kivitelezé-
sek alatt a lelki munka 
zavartalanul folyhas-
son. 
 Amikor a pályáza-
tot beadtuk, akkor a 
járda, a templom és a 
gyülekezeti ház külső 
munkálatai mellett a 
kerítést szerettük vol-
na tovább építeni, de a 
jelentős áremelkedé-
sek miatt csak 5-6 mé-
ter kerítést tudtunk vol-
na megvalósítani. Nem 

értettük, hogy miért lép vissza minden kivitele-
ző a magas díjak ellenére is. Közben pedig az 
anyag és munkadíjak jelentősen emelkedtek. Is-
ten olyankor szokott egy kaput bezárni, amikor 
egy neki jobban tetszőt akar megnyitni. Látva a 
kerítés építésének ellehetetlenülését, elkezdtük 
keresni, hogyan kellene a célokat átalakítani. Ek-
kor ismertük fel, hogy sokkal fontosabb néhány 

méter kerítésnél a gyü-
lekezeti ház belső fes-
tése és az udvar rend-
betétele. Ezért kértük a 
pályázat kiíróját a vál-
toztatás elfogadására.
 Ezután viszont azt 
tapasztaltuk, hogy aka-
dály nélkül valósulha-
tott meg minden.
 A mai körülmények 
között különösen fon-
tos a fenntarthatóság. 
Ha a gyülekezetünk-
nek nem kell egy időben mindent felújítani, ak-
kor van lehetőség a kisebb javítások ütemezett 
megvalósítására. Így az épület a későbbiekben 
sem fog leromlani olyan mértékben, hogy azt 
csak egy nagyobb felújítással lehessen rendbe 
tenni. Különösen érvényes ez a templomkert-
re, amely mostantól kezdve már teljesen kézben 
tartható marad a rendszeres művelés közben, ha 
odafigyelnek arra, hogy túl nagy mértékben ne 
növekedjenek meg a fák, a bokrok.
 Miért nem tartottunk eddig átadási ünnepsé-
get? Egyrészt a projekt megvalósítása csak dec-
emberben fejeződött be, másrészt praktikusabb, 
hogy ez a személyi változásokkal összefüggés-
ben történjen majd meg.

Riskó János református lelkész

B üszkén modhatjuk, hogy a hazai élvo-
nalbeli versenyrendező szövetségek szá-
mítanak ránk, a regionális versenyekre 

is annyi meghívást kapunk, hogy azok válla-
lása szinte már teljesíthetetlen. Az európai és 
más világversenyek nemzetközi szövetségei is 
jegyeznek minket, így csak az idő és az anya-
giak jelenthetnek akadályt a rendszeres külföl-
di szereplések terén. A versenyek színvonalát, a 
jó hangulat és szervezés mellett, a hiteles zsűri, 
a szakmailag jól felépített szabály- és értékelé-
si rendszer adja. Nekünk nagyon fontos, hogy 
több szövetség versenyén is megmérettessük ma-
gunkat. Nagyon szépen mutat az egy-egy szö-
vetségnél elért eredményünk, de ha ezt további 
másik 4-5 szervezetnél, a külföldi zsűritagok, a 
hazai és nemzetközi táncélet elismert művészei, 
valamint gyakorlott pedagógusok is megerősí-
tik, akkor sokkal reálisabb visszajelzést kapnak 
a fiatal táncosaink a tudásukról. 
 November elején egyesületünk csapata Mo-
sonmagyaróváron, a Nemzetközi Fusion Dance 
Contest táncversenyen – magyar és nemzetkö-
zi őszi kupán – kezdte a szezont, ahonnan egy 
aranyéremmel, egy ezüstéremmel és egy 4. he-
lyezéssel tértünk haza. November végén nem-
csak a sűrű versenynapok, hanem a helyi kultu-
rális rendezvényeken való részvétel is új kihívás 
elé állította az egyesületet. November 19-én a 
KIKE által rendezett „Hulló falevél” című mű-
soros esten lépett fel három profi versenyzőnk. 
November 20-án, az MTMSZ (Modern Tánco-
sok Magyarországi Szövetsége) őszi kupáján és 
a 2022-2023-as tanév első versenyén, 4 arany és 
2 bronzérmet szereztünk. A legizgalmasabb ver-
senyünk november 26-án volt, hiszen szinte egy-
szerre, egy időpontban kellett megjelenni Kis-
tarcsán az Erzsébet-Katalin bálon (amelyet egy 
keringővel nyitottunk meg), valamint a XVI. ke-
rületben megrendezett Ritmuscsapatok Orszá-
gos Versenysorozatán (a program utolsó fordu-
lóján is részt vettünk). A báli megnyitónak az 
volt a különlegessége, hogy néhány próba alatt 
állt össze a szülőkből (tánctanárokból) és ifjúsá-
gi versenyzőkből álló társaság. Mind az egyesü-
let, mind a szülők, mind a fiatalok részéről nagy 
szervezés és rendületlen törekvés kellett ahhoz, 
hogy ez létrejöhessen. Ezúttal is köszönet min-
denkinek, akik ebben bármilyen módon részt 
vettek. Köszönet a Rádi, a Győri-Törzsök és a 

Szabó házaspároknak, hogy a gyerekek verse-
nyeztetése mellett még a báli megnyitón is szá-
míthattunk a szenior korosztályra. 
 A Ritmus csapatoknál az év utolsó verse-
nyén átadták az országos bajnoki címeket, va-
lamint a február óta tartó sorozatban kialakult 
verseny alapján a hat legeredményesebb egye-
sületet is díjazták. Ismét országos bajnoki cí-
met szerzett – modern kortárs kategóriában –
Molnár Anna Mínea és Rapai Zsófia, akik már 
eddig is számos hazai és nemzetközi megmé-
rettetésen elnyert arany-, ezüstérem, valamint 
különdíj birtokosai voltak, továbbá Szabó Tí-
mea, aki másfél éve tartó rendületlen kitartással 
érte el ezt a címet. Az országos ranglistán pe-
dig a Villámtánc S. E. a nagyon előkelő ezüst-
érmet szerezte meg! 
 December 10-én, a Mindenki karácsonya vá-
rosi ünnepen az egyesület közel 100 táncosa kö-
zül 50 a zord, esős idő ellenére is a színpadra lé-
pett. A műsort egyik korábbi kiváló táncosunk 

– a profi énekesi és művészi pályára készülő - 
Dajka Bíbor Csillag nyitotta meg. Ezután kö-
vetkeztek a különböző korosztályok bemutatói, 
akik a kis méretű színpadon is szépen helytáll-
tak. Az ovisok és a kezdő táncosok közül sokan 
most álltak először színpadra, a középhaladók és 
a nagyok a decemberi versenyre való felkészü-
lés közben vállalták ezt a kihívást is (Zugló kupa 
és táncfesztivál, MLTSZ). Az MLTSZ (Magyar 
Látványtánc Sportszövetség) őszi bajnokságán 
december 11-én tíz koreográfiával indult csapa-

tunk, amelyről 8 arany és 2 ezüst minősítéssel 
tértünk haza. Versenycsapatunk tagjai: Csányi 
Zita Júlia, Vass Virág, Majoros Dorina Eszter, 
Szigeti Zsófia, Rapai Zsófia, Molnár Anna Mínea, 
Sidó Tamara, Szabó Tímea, Tóth Viktória Euri-
diké, Villám Márton Attila. A 2022. évi verse-
nyeken az elismerésekhez hozzájárultak még: 
Migály Mercédesz, Polónyi Zsanet, Polónyi Tí-
mea, Csalló Dóra, Enisz Lorina, Horváth Zsófia, 
Urszuly Kincső, Gerlits Alina, Kovács Boglárka, 
Szenti Boglárka, Szauervein Nóra, Szlobodnyik 
Lili, Lipcsi Réka, Rádi Zsófia, Busa Henriett, Je-
nei Hanna, Szalóki Szófia, Szalóki Kinga, Tég-
lás Veronika, Téglás Franciska.  
 Az őszi-téli rendkívüli verseny, és fellépési 
időszak december 18-án végződött, de ezen a 
napon vártuk Kistarcsa apraját-nagyját székhá-
zunkhoz (Szabadság út 52.), az élő adventi nap-
tár helyszínére, ahol meleg teával, forralt borral, 
édességgel, a legkisebbeknek pedig matricával 
kedveskedtünk, továbbá zenés-táncos műsorral 
is megleptük az érdeklődőket.
 2023. január 9-től a tánciskola mind az öt kor-
osztályához várjuk a jelentkezőket. A mozgás-
központ óráira (gyermek gyógytorna, felnőtt- és 
nagyijóga, Aviva, kondi és fittness óra, női latin 
tánc, női modern tánc alapú tréning, társastánc, 
hagyományőrző harcművészet és szablyavívás) 
egész évben lehet csatlakozni. A folyamatosan 
megújuló órarendet a honlapon olvashatják: 
https://kistarcsaielmenyesmozgaskozpont.hu/

Villám Veronika 
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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!

Kisállatrendelő

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

rendelési idő: H-P: 17-től 21 óráig

dr. gyuricza Ákos

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

dr. Kuffa szilvia

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

RuhaSzaki
MINDEN AMI VARRÁSvarrónő

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

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

Telefon: 06-20/342-1101

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Dániel
Megjelenik 5300 példányban.
ISSN 1788-7291
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat a 
tartalom lényegi megváltoztatása nélkül, szerkesztett formában 
közölje. A lapban megjelent cikkeket a Kiadó írásbeli engedélye 
nélkül másolni, a lapot utánnyomni, sokszorosítani tilos. A lapban 
megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem vállal felelősséget.

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

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

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

Januári – Februári nyitvatartás
Hétfőtől-Csütörtökig: 8-15 óráig

Péntek: zárva
   Szombat, Vasárnap: zárva

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

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!



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: 7.00-15.30
szo: 7.30-12.00

cserepek

térkövek

falazótégla
• Zsalukövek
• Falazóelemek

• Habarcsok, vakolatok

• Cserepek
• Kéményrendszerek

• Térburkolatok

• Szigetelőanyagok

Minden,  
ami építőanyag

Hő  
és víz- 

szigetelő  
termékek

tüzifa készletről  
folyamatosan elérHető!

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

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

 


