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HÍREK

A HOMOK DŰLŐBEN a Budapest felé eső részben 
lévő ingatlanok Kistarcsához, az út viszont Kere-
peshez tartozik. Ezért itt teljesen természetes, ha 
valaki a Homok dűlőben a kistarcsai oldalról az 
ingatlanáról az utcára, akkor Kerepes területén 
találja magát, annak minden következményével. 
Ezért Kistarcsa az utca 
felújítására együttmű-
ködést kezdeményezett 
Kerepessel. A Kistar-
csai Önkormányzat fel-
vetette, hogy először 
tervezzék meg az utat, 
majd annak alapján ha-
tározzák meg a költsé-

2018. december 27. és 28. napján a Pol-
gármesteri Hivatalban igazgatási szü-
net lesz. 
	 Ezen	időszak	alatt	a	hivatalban	csak	elő-
re	nem	látható	halaszthatatlan	ügy	(előre	
nem	tervezhető,	rendkívüli	feladatok	ha-
táridőre	történő	ellátása,	valamint	a	kivé-
telesen	fontos	szolgálati	érdek:	a	hivatal	
működési	körében	fellépő	veszélyhelyzet,	
baleset,	elemi	csapás,	életveszély,	súlyos	
kár)	intézése,	valamint	halálesetek	és	szü-
letések	anyakönyvezése	történik.
	 Amennyiben	a	bejelenteni	kívánt	ügy	
ennek	minősül,	úgy	kérjük	bejelentését	a	
28/470-711-es	vagy	a	20-426-5976-os	te-
lefonszámon	tegye	meg.
	 Az	elektronikus	ügyintézés	és	a	bizal-
mi	szolgáltatások	általános	szabályairól	
szóló	2015.	évi	CCXXII.	törvény	8.§	(1)	be-
kezdése	és	9.§	(1)	bekezdése	értelmében	
a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal/Kistar-
csa	Város	Önkormányzata	részére	szóló	
kérelmét/beadványát	kizárólag	elektro-
nikus	módon	terjesztheti	elő.	
	 Tájékoztatjuk,	hogy	az	e-mailen	törté-
nő	kapcsolatfelvétel	nem	minősül	elekt-
ronikus	úton	történő	kapcsolatfelvételnek.	
Elektronikus	kapcsolatfelvételre	azonosí-
tás	követően	a	saját	Ügyfélkapujáról/Cég-
kapujáról	van	lehetősége	oly	módon,	hogy	
a	https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap	elér-
hetőségen	keresztül	elektronikus	űrlapot	
nyújt	be,	vagy	ügyfélkapuján/cégkapuján	
keresztül	ú.n.	e-papírt	juttat	el	a	Hivatal/
Önkormányzat	Hivatali	Kapujára.
	 Megértését	és	együttműködését	kö-
szönjük!	

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

TÉLI IGAZGATÁSI
SZÜNET – 2018. 
DECEMBER 27–28. 

Kistarcsa és Kerepes KÖZÖSEN  
KÁTYÚZOTT A HOMOK DŰLŐBEN 

Hova jelentse a  
lakosság a Csömör 
felől jövő BŰZT?

MEGÉRKEZTEK 
A JÓTÉKONYSÁGI 

ADOMÁNYOK az 
Alapszolgáltatási 

Központba 

Tájékoztatás
Kistarcsa	Város	Önkormányzata	a	2019.	évi	
Bursa	Hungarica	Felsőoktatási	Önkormány-
zati	„A”	típusú	pályázatra	9	pályázat	a	„B”	
típusú	pályázatra	1	pályázat	érkezett.	Kis-
tarcsa	Város	Önkormányzata	7	pályázót	tá-
mogatott	havi	10	000	Ft/hó/fő	összeggel.	3	
pályázó	pályázata	nem	felelt	meg	a	pályá-
zati	kiírásban	szereplő	feltételeknek.
 Kistarcsa Város Önkormányzata 

TÜDŐSZŰRÉS 
2019. január 2-tól – január 14-ig 
(szerdától–hétfőig)

A VIZSGÁLAT IDEJE:
Hétfő:	8–18	óráig	•	Kedd:	8–18	óráig	
Szerda:	8–18	óráig	•	Csütörtök:	8–18	óráig	
Péntek:	8–18	óráig

A TÜDŐSZŰRÉS HELYE: 
CIVIL	HÁZ	-	2143	Kistarcsa,	Széchenyi	utca	33.

A TÜDŐSZŰRÉS A 40 ÉVEN FELÜLI FELNŐTT 
LAKOSSÁG SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!
A	mellkasröntgen	szűrővizsgálat	korszerű,	
digitális	készülékkel	történik.

Kérjük, hogy személyi igazolványt, lakcím-
kártyát, taj kártyát, valamint az előző évben 
kapott tüdőszűrő igazolást hozza magával!

A	szűrővizsgálat	40	év	feletti	 lakosoknak	
évente	egy	alkalommal	továbbra	is	ingye-
nes.	40	éves	kor	alatt,	 illetve	munkahelyi	
alkalmassági	vizsgálathoz	a	vizsgálati	díj	
1700	Ft,	mely	a	Nemzeti	Egészségbiztosítá-
si	Alapkezelő	által	országosan	meghatáro-
zott	összeg.	A	befizetés	a	szűrőállomáson	
kapható	csekken	-	postai	befizetéssel	-	tör-
ténik.	A	14-18	év	közötti	gyermekek	szűrése	
ingyenes,	de	beutaló	és	szülői	beleegyező	
nyilatkozat	szükséges.	
	 Személyes	értesítőt	ebben	az	évben	sem	
kapnak	az	érintett	lakosok,	kérjük,	hívják	fel	
ismerőseik	figyelmét	a	tüdőszűrésre.	Panasz	
nélkül	is	lehet	beteg.	

 Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

A KISTARCSAI Vállalkozók Baráti Köre és Kis-
tarcsa Város Önkormányzata november 24-én 
jótékonysági Erzsébet-Katalin Bált tartott. A bál 
nyereségének egy része mindig a következő évi 
virágosítás költségeit fedezi, míg a másik részét 
közösségi célokra ajánlják fel. Idén az Alapszol-
gáltatási Központnak 350 ezer Ft értékben tisz-
títószereket, élelmiszereket vásároltak, amit a 
rászorulóknak adandó karácsonyi csomag össze-
állításához használnak fel.  Az adomány átadásán 
a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Körének vezetői: 
Juhász István elnök, Benkő Pál és Kis Joachim 
alelnökök, az önkormányzat részéről Juhász Ist-
ván alpolgármester vett részt. A felajánlást Pál-
finé Stoll Andrea az Alapszolgáltatási Központ 
vezetője és helyettese, Ambrus Ibolya vette át. 

geket. Ezt a tervet Kistarcsa képviselő-testülete 
elfogadta, Kerepes viszont elvetette. A Kerepe-
si Önkormányzat, előbb a tulajdonviszonyokat 
rendezné, majd elkészítené a szabályozási tervet. 
Ha mindez elkészülne, akkor térnének vissza a 
közös útterv kérdésére.

 A szükséges javításokat azonban 
addig is el kell végezni, ezért a két vá-
ros település-üzemeltető kft.-je dec-
emberben mart aszfaltos kiegyenlí-
tést és terítést végzett az utca teljes 
hosszában. 
 A munkához a kistarcsai KÖFE 
Kft. adta a teherautót, a kerepesi Vá-
rosüzemeltető Kft. pedig a munkaerőt. 

TESTÜLETI ÜLÉS

S olymosi Sándor polgármester napirendek 
előtt egy önálló képviselői indítvány fel-
vételét javasolta és egy napirendet kért le-

venni az előterjesztések közül. Az önálló képvi-
selői indítvány a Trianoni Emlékév létrehozását 
kezdeményezte, a levétel pedig a 4. napirendi pon-
tot érintette (Dunakeszi Tankerületi Központtal 
megkötött vagyonkezelési, vagyonátadási és szol-
gáltatási szerződések módosítása), mert további 
egyeztetésekre van szükség. A képviselő-testü-
let két rendeletet módosított, továbbá a Pest Me-
gyei Közgyűlés elnökének megkeresése megje-
lölték azokat a területeket Kistarcsán, amelyek 
befektetésre alkalmasak, és módosították a Kis-
tarcsai Gesztenyés Óvoda felújítására és a Kistar-
csai Tipegő Bölcsőde építése tárgyában kiírt pro-
jektek támogatási szerződéseit.

A trianoni békediktátum megkötésének  
100. évfordulója alkalmából emlékévvé  
nyilvánították a 2020-as évet 
2020-ban lesz a trianoni békediktátum megkö-
tésének 100. évfordulója, ezért Dőringer Károly 
képviselő kezdeményezte a méltó megemlékezést. 
Az emlékév előkészítése, a programok koordiná-
lása érdekében javasolta, hogy Kistarcsán alakít-
sanak meg egy helyi emlékbizottságot, amelynek 
tagjai a civil szervezetek közreműködésével elő-
készítik, koordinálják és összeállítják a 2020-as 
emlékév programját. A testület úgy döntött, hogy 
a 2020. évet a trianoni békediktátum 100. évfor-
dulója alkalmából Trianon Emlékévvé nyilvánít-
ja, létrehozzák az emlékbizottságot és a kiadáso-
kat a 2019-es év költségeiből fedezik.

Befektetésre alkalmas területek feltérképe-
zését kérte a Pest Megyei Közgyűlés elnöke 
A Pest Megyei Közgyűlés elnöke, Szabó István 
még szeptemberben arról tájékoztatta Kistarcsa 

polgármesterét, hogy Pest Megye Önkormány-
zata a Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit 
Kft.-vel együttműködésben a hazai és nemzet-
közi vállalkozások befektetési tevékenységének 
ösztönzése és elősegítése érdekében egy honla-
pot hoz létre. A befektetők informálása érdeké-
ben szeretnék megismerni a megyében található 
olyan befektetésre alkalmas területeket és azok jel-
lemzőit, melyeket az adott önkormányzatok is be-
fektetésre alkalmasnak ítélnek. Solymosi Sándor 
elmondta, hogy a megadott szempontok szerint 
Kistarcsán 78 befektetésre alkalmas ipari telket 
találtak, amiket továbbítottak a megkereső félnek. 
Ezek az ingatlanok magántulajdonban vannak.
.

Módosították a „Kistarcsai Gesztenyés Óvo-
da felújítása az óvodai ellátás infrastruktu-
rális színvonalának javítása céljából” tárgyú 
projekt végső teljesítésének határidejét
A projekt jelenleg megvalósítási szakaszban van. 
Eddig felújították az óvoda kazánházát, a 9-10. 
csoportszobához tartozó vizesblokkot, valamint 
megcsinálták az emeleti lapostető teljes hő- és 
vízszigetelését. Az óvoda udvara új játszóudvar 
résszel bővült, továbbá a füvesítés és kerítésépí-
tés mellett a játszótéri eszközök telepítésének első 
üteme is megtörtént.
 Mivel az előterjesztés megírásának időpontjá-
ig az Irányító Hatóság részéről visszajelzés nem 
érkezett a beküldött részbeszámoló kapcsán, il-
letve a támogatás második részének utalására a 
részbeszámoló elfogadását követő 30 nap után 
lehetséges, kijelenthető, hogy a projekt befeje-
zése a tervezett határidőig (2018. december 14.) 
nem teljesíthető. A projekt teljes befejezéséhez a 
támogatási kérelemben meghatározott eszközök 
beszerzése, a kötelezően megvalósítandó nyilvá-
nossághoz kapcsolódó munkák elvégzése, vala-
mint a projektmenedzsmenti feladatok befejezé-
se szükséges. 
 A képviselő-testület a támogatott tevékenység 
tervezett befejezésének dátumát 2019. március 15. 
dátumra módosította.

Módosították a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde 
építésének támogatási szerződését

A kivitelezést végző 
Boros Építőipari és 
Szolgáltató Kft. több-
szöri módosítás után 
a beruházás átadását 
2018. december 17-
ki határidővel vállal-
ta. Az épület jelenleg 
nem egészen 25 %-os 
készültségi fokon áll, 
ezért Kistarcsa Város 

Önkormányzata a vállalkozási szerződést a 
Boros Építőipari és Szolgáltató Kft.-vel közös 
megegyezéssel meg kívánja szüntetni és a Kis-
tarcsai Tipegő Bölcsőde építését egy új közbe-
szerzési eljárás keretében meghirdeti. A doku-
mentumok elkészítése és beszerzése, valamint 
a szerződés lezárása hosszadalmas folyamat, 
ugyanakkor az önkormányzat kiemelt célja a 
Tipegő Bölcsőde mielőbbi megépítése. Ahhoz, 
hogy a közbeszerzési eljárást megindíthassák, 
szükséges a Támogatási Szerződésben foglalt 
projekt tervezett dátumának módosítását kez-
deményezni az Irányító Hatóságnál. A képvi-
selő-testület a 2017. augusztus 17-én megkötött 
szerződésben tervezett 2019. augusztus 17-ki 
befejezés dátumát 2020. június 30-ra módosí-
totta. Az időpont módosításról az Irányító Ha-
tóságot értesítették. 

Polgár

Trianon Emlékévvé nyilvánították 
A 2020-AS ESZTENDŐT
TESTÜLETI ÜLÉSRŐL JELENTJÜK

A képviselő-testület november 
28-án megtartott ülésén össze-
sen 13 napirendi pontot tárgyalt. 

RENDSZERESEN visszatérő probléma a Kistar-
csa északi oldalán érezhető bűz, aminek a forrá-
sát legtöbben Csömör területére teszik. Az illeté-
kes hatóság  a Pest Megyei Kormányhivatal, Érdi 
Járási Hivatalának Környezetvédelmi Főosztálya.        
 A hivatal  illetékes ügyintézője: Stéh Renáta, aki 
a 061-478-4400 telefonszámon érhető el munka-
időben, illetve a zoldhatosag@pest.gov.hu e-mail 
címen. Ügyfélpanasszal ezeken az elérhetősége-
ken lehet az ügyintézőhöz fordulni. Az ügyinté-
ző tájékoztatása szerint a beérkezett panaszokat 
mihamarabb igyekeznek kivizsgálni. Rendszere-
sen tartanak ellenőrzéseket Kistarcsa és Csömör 
érintett területein is.

Hirdetés
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Ünnepélyesen átadták  
AZ IFJÚSÁG TERET
A város főterének felújításában két évvel ezelőtt nem sokan hit-
tek. Most december 8-án az Ifjúság tér ünnepélyes átadásán és 
az azt követő Mindenki Karácsonya programon viszont több 
ezren láthatták, hogy a Juhász István alpolgármester által ve-
zetett projekt nem álmodozás volt, hanem kitartó munka után 
egy nagyszerű megvalósulás. A 287 millió forintos beruházás-
sal felújított Ifjúság teret a Miraber Bt. kivitelezte. A munkákat 
2018. június 18-án kezdték el, öt hónap türelmet kértek a lakos-
ságtól, és európai színvonalú főteret kapott a város. 

VÁROS ÉLETÉBŐL VÁROS ÉLETÉBŐL

S olymosi Sándor polgármester december 
8-án délután az avató beszédében kihang-
súlyozta, hogy „Ez a beruhá-

zás megkoronázta az elmúlt nyolc 
évben az ’Élhető kisváros’ prog-
ram keretében végzett munkánkat” 
Juhász István alpolgármester ünne-
pi beszédében köszönetet mondott a 
képviselő-testületnek, a szakembe-
reknek és Kistarcsa lakosságának a 
türelemért. 
 A város két vezetője után Turi Irén 
felkérte a tervezőket és a kivitelező-
ket is, hogy mondják el ünnepi be-
szédeiket. Tóth Tamás az Archinet 

Építészeti Kft. vezetője, a tér ter-
vezője elmondta, hogy Kistar-
csa megítélésében fontos elem 
a közterek minősége. Megkö-
szönte a város bizalmát, a ki-

vitelező kiváló munkáját, és 
reményét fejezte ki, hogy a la-

kosságnak örömöt szereztek a tér 
megújításával. Mira-Berczeli Krisztina, 

a teret kivitelező Miraber Bt. vezetője ismertette a 
beruházás főbb adatait. Elmondta, hogy az elmúlt 
166 napban több mint 270 méter csapadékcsator-
nát, 5500 négyzetméter térburkolatot és 59 par-
kolóhelyet építettek. A téren elhelyeztek modern 
kandelábereket, utcabútorokat, ülőköveket, par-
kosítás során leraktak 2900 négyzetméter gyep-
szőnyeget, amit automata öntözőrendszer locsol. 
Az volt a kérése, hogy a teret becsüljék meg, hasz-

nálják rendeltetésének megfelelően és parkoljanak 
szabályosan. A virágokat, bokrokat, fákat és a ki-
telepített utcabútorokat óvják meg a rongálástól. 
Az ünnepi beszédek után Solymosi Sándor, Ju-

hász István, Mira-Berczeli Kriszti-
na, valamint Tóth Tamás a nemzeti 
színű szalag átvágásával átadták a 
kistarcsai Ifjúság teret.
 Ezután következett az az ünnep-
ség, amit eddig a Csigaház előtti téren 
rendeztek: a Mindenki Karácsonya. 
Ez a városi rendezvény méltó avató 
programja volt a térátadásnak. Ami 
rögtön szembetűnt, hogy minden – 
a színpad a led fallal, az árusok és 
a közönség is – kényelmesen elfért 
a téren. Ilyen környezetben még a 

színpad is másképp nézett ki. A látvány lenyű-
göző volt, az óriási led falra vetítették ki a fellé-
pőket, a közönség soraiból sokan inkább azt néz-
ték, mert közeli képeket is mutattak a szereplőkről.
 A téren az adventi vásár már délután két órá-
tól fogadta az érdeklődőket. Rengeteg árus (ennyi 
még nem volt!) gondoskodott a karácsonyi kíná-
latról. Kézműves édességek, sajtok, mézek mel-
lett egyedi karácsonyi díszeket, ékszereket, gyer-
tyákat, fazekas tárgyakat, szappanokat és kézzel 
készített ajándékokat, sült gesztenyét, kürtös ka-
lácsot is lehetett vásárolni. A szervező Kistarcsai 
VMSK csapata mindenre odafigyelt, mindenkit 
forralt borral, meleg teával és süteménnyel kínál-
tak, a hideg miatt egy melegedősátrat is felállítot-
tak, ahol hősugárzókkal fűtöttek, még a színpad-
ra is felraktak kettőt.
 A Mikulás az uszoda előtti parkolóban elhelye-
zett házikójában várta a gyerekeket. A mellette fel-
állított sátorban kézműves foglalkozáson vehettek 
részt a gyerekek a Városi Óvoda jóvoltából. Idén 
is nagy sikere volt a gyerekek körében az adventi 
kisvonatnak. Délután négy órától este hétig – fél-
óránként indult a térről a „mesevonat” és a várost 
körbejárva ugyanoda érkezett vissza. A színpa-
don délután kettő órától folyamatosan pörögtek 
a programok, elsőként a Villámtánc KSE több 
korcsoportját láthatták a lelkes szülők és hozzá-
tartozók, fergeteges ritmusban táncoltak a Black 
Time Tánciskola növendékei, különleges színházi 
csokrot nyújtottak át a Kincses Antal által vezetett 
Hely-szín-ház Társulat fellépői, Kózol Fruzsina és 
Várkonyi Tamás méltán érdemelte ki a közönség 
elismerését. Délután négy órakor a képviselő-tes-

tület jelen lévő tagjai – Uvacsek Csaba, Dőringer 
Károly, Szemán Gergely, Csampa Zsolt, Zsiák Ba-
lázs, Zsiák Péter, Juhász István alpolgármester és 
Solymosi Sándor polgármester Polgár Gyula mo-
derálása mellett röviden beszámoltak a kistarcsai 
beruházásokról. Ezzel vezették fel azt a kisfilmet, 
amit a Régio+ televízió készített a tér építéséről. 
Sokan most látták először az összefoglaló filmet.  
 A kicsiknek szólt a délután ötkor kezdődött Kifli 
zenekar koncertje. Este hat órakor már több ezren 
várták DJ Dominique Osztálytalálkozóját, ebben 
a sztárparádéban fellépett Marcellina, Kiki (Első 
Emelet), Zalatnai Sarolta, Szűcs Judit, a Kozmix, 
Horváth Tamás és Kefír. A koncertet este tízkor 
látványos lézershow zárta. 
 A tér átadását és a kapcsolódó Mindenki Ka-
rácsonyát támogatta a JUKA Járműjavító Bt., a 

Megváltozott  
az Ifjúság tér  
közlekedési és 
parkolási rendje

A	térre	az	iskolába	igyekezve	továbbra	is	
csak	az	autómosó	mellett	lehet	behajta-
ni.	A	gyerekeket	az	uszoda	sarkánál	lehet	
kitenni,	a	teret	a	szülők	igyekezzenek	a	ta-
karékpénztár	felé	óvatosan,	de	tempósan	
elhagyni.	
	 Ha	a	szülő	személyesen	is	szeretne	be-
menni	az	iskolába,	akkor	a	Széchenyi	utca	
felől	kell	behajtani	az	alsó	parkolóba	és	on-
nan	gyalogosan	a	téren	át	lehet	az	iskolát	
megközelíteni.	Fontos	változás,	hogy	fent-
ről	(uszoda	felől)	érkezve	nem	lehet	jobbra	
behajtani	az	alsó	pakolóba.	Ezt	tábla	is	jelzi.	
	 Abban	az	esetben,	ha	valaki	az	uszodába	
vagy	a	sportcsarnokba	menne,	akkor	szin-
tén	az	autómosónál	kell	behajtani	a	térre	és	
rögtön	balra	kanyarodva	az	uszoda	előtt	le-
het	parkolni.	A	változások	az	ünnepélyes	át-
adás	után	december	9-től	léptek	életbe.	 j

Sokan nemcsak nézelődtek, hanem vásároltak is 

Ünnepi köszöntőt mondott Solymosi Sándor

Mikulás várta a gyerekeket

A Villámtánc KSE táncosai

DJ Dominique

BlackTime Tánciskola

A sátrakban ilyen hősugárzókkal fűtöttekA képviselők a beruházásokról nyilatkoznak

Sült gesztenyét is árultak

Ennyi árus még nem volt a Mindenki karácsonyán

Süteményt és meleg teát is kínáltak

Juhász István alpolgármester  
megköszönte mindenki munkáját 

Lavet Kft., a Kistarcsai VMSK Kft., a Családok 
éve, a Zsófialigeti Zöldséges Fiúk, a KÖFE Kft., 
a DM, a Zöld ABC, Sárvári János ABC, a ka-
rácsonyfát felajánló Farsangné Judit és a Mi-
kulás (Rapavi Zoltán).

Ez a beruházás  
megkoronázta az el-
múlt nyolc évben az  

’Élhető kisváros’ prog-
ram keretében vég- 

zett munkánkat
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NEVEZNI AZ ALÁBBIAK SZERINT LEHET:
Maximum 18 csapat nevezését tudjuk fogadni jelentkezési sorrendben.

NEVEZÉSI DÍJ: 38 000 Ft csapatonként, ezért 60 kilós fél sertést, tűzrevaló fát, 1 db raklapot, sátrat, 2 kg kenyeret, 20 db egyszer használatos 
kanalat, kést, villát, tányért, 1 db 2,5 m x 0,8 m felületű asztalt és 8 db széket kapnak. Az áram, a meleg és hideg víz vételi lehetőség biztosított.
A csapatok maguk gondoskodnak a felsoroltakon kívül minden disznótorhoz szükséges eszközről, fűszerekről.
A verseny a szúrástól a fogyasztható sült, vagy főtt termékek készítéséig tart.

A zsűri folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli a csapatok tevékenységét:
    •    Szúrás, perzselés, mosás, bontás (két csapat kap 1 disznót, a belsőséget megosztják egymás között).
    •    Bontás minősége, húsok, szalonnák formázása.
    •    Tepertő elkészítése.
    •    Abált szalonna formája, íze.
    •    Hurka, kolbász elkészítése, íze.
    •     A zsűri külön értékeli a pálinkát és a bort, valamint az asztalok díszítését, tisztaságát.

A feldolgozással 14 órára kell végezni, a zsűri ezt követően pontozás alapján állapítja meg a győztest. Zsűrizésre 1 kg sült, 
vagy főtt készterméket kell beadni, ezen kívül 1 kg nyers hurkátés 1 kg nyers kolbászt. A csapattagok a többi nyers húst 
és elkészített terméket hazavihetik, melynek további felhasználásáról kötelesek nyilatkozni.

SZABÁLYOK:
    •    Elektromos sütő használata tilos!
    •    Csak kézi daráló használható!
    •    Csak nyomáscsökkentővel ellátott palackok használhatók!
    •    Gázfelvétel fokozása céljából a gázpalackot melegíteni TILOS!
    •    Az állatok feldolgozása során maradéktalanul be kell tartani az élelmiszer higiéniai előírá-

sokat, sapka, fejkendő használata kötelező!
    •    Az előállított termékek árusítása, értékesítése tilos! A csapatok – kizárólag hőkezelés (sütés, főzés) után 

– kóstoló céljából adhatják saját csapattagjaiknak. A csapatok csak előzetesen otthon konyhakészre tisztított zöldsége-
ket, hagymát, fokhagymát, krumplit stb. használhatnak fel sütésre-főzésre, helyszíni tisztogatás nem megengedett.

A NEVEZÉSI DÍJ BEFIZETÉSI HATÁRIDEJE: 2019. JANUÁR 18.
CÍM: Kistarcsai VMSK Kft. 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.
Az előző nap a helyszínre szállított nagyobb méretű berendezések őrzéséről a szervezők gondoskod-
nak. A csúszásmentesítő anyagról a szervezők gondoskodnak. A csúszásmentesítést, esetleges sárel-
takarítást a csapatok végzik. A hulladékot és a veszélyes hulladék elszállítást a szervezők biztosítják. 
Az állati maradványokat külön erre a célra rendszeresített, helyszínen kiosztott zsákban kell tárolni!!!
Az eligazítást és a munkavédelmi oktatást a csapatok a verseny megkezdése előtt hallgathatják
meg. A szabályok megszegése azonnali kizárást von maga után!

A rendezvény várhatóan 21 óráig tart. 
Egész nap színes programok várják az érdeklődőket.

NEVEZÉS ÉS FELVILÁGOSÍTÁS:
TURI IRÉN művelődésszervező, tel: 06-70-656-5178, 
e-mail: iren.turi@vmsk.hu, www.vmsk.hu www.kistarcsa.hu

VIII. Kistarcsai Böllérfesztivál
VERSENYFELHÍVÁS

Örömmel értesítjük, hogy 2019. február 2-án rendezzük meg a VIII. Kistarcsai Böllérfesztivált,  
melyre sok szeretettel meghívjuk önt és baráti társaságát, hogy összemérjék ügyességüket 
 a hagyományos disznóvágás feladataiban.

Rendezvényünket a tradicionális népi disznóvágások hangulatának felélesztése céljából indítottuk  
útjára hagyományteremtő, hagyományőrző céllal, illetve azzal a nem titkolt szándékkal, hogy nem csak  
a bölléreknek, hanem a fesztiválra ellátogató nézőknek is színes programokat kínáljunk a téli időszakban.

2019. február 2. 7 órai kezdéssel
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér (Kistarcsai Városi Uszoda melletti terület)

AZ ÜGY előzménye, hogy a Zöld Híd 
leállította az ellátási körzetéhez tar-
tozó száztizenhat településen a sze-
métszállítást, mert nem kapta meg a 
neki járó pénzt a Nemzeti Hulladék-
gazdálkodási Koordináló és Vagyon-
kezelő Zrt.-től. A katasztrófavéde-
lem október 31-én átvette a területen 
a szemétszállítás irányítását.
 Ezt követően az Észak-Kelet Pest 
és Nógrád Megyei Regionális Hul-
ladékgazdálkodási és Környezet-
védelmi Önkormányzati Társulás 
november 5-i társulási tanácsülé-
sén – közel 13 éven át végzett tény-
kedését követően – Gémesi György 
gödöllői polgármester lemondott el-
nöki tisztségéről, december első nap-
ján tisztújítást tartott a társulás. Az 
elnöki posztjára több jelölt is kan-
didált, a végső voksolásra azonban 
már csak ketten maradtak állva. Kur-
di Ferenc (jobbik), Kosd polgármes-
tere és Fördős Attila (Fidesz), Vác 
polgármestere. A taggyűlésen nyolc-
vannégy település vezetője vett részt, 
nyolcvanketten szavaztak, közülük 

hatvannégy Fördős Attilát választot-
ta, a többi szavazatot – egy érvény-
telen mellett – Kurdi Ferenc kapta.
 A váci polgármester elsődleges fel-
adatának a Zöld Híd hulladékgazdál-
kodási rendszer működésének gaz-
dasági ésszerűsítését tekinti, aminek 
érdekében mihamarabb tárgyaláso-
kat kezdeményez a Nemzeti Hul-
ladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) il-
letékeseivel. A leköszönt és az új el-
nök az átadás-átvételi procedúrát leg-
később december 31-ig bonyolítja le.

VÁC POLGÁRMESTERE veszi  
át Gémesi György tisztségét

Fördős Attila Vác polgármestere
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KLÍMA berendezéseket kapott a 
Csigaház. A szükséges felmé-
rések alapján 11 belső egységet 
szereltek fel a kivitelezők egy 
EU-s pályázati forrásból. A kül-
téri egységeket a Deák utcai hom-

Klimatizálták  A CSIGAHÁZAT 

DÁTUM HULLADÉK TÍPUS

1.
 H

ÉT

dec. 31. H KOMMUNÁLIS
1. K GYŰJTÉS NÉLKÜLI NAP
2. Sze KOMMUNÁLIS
3. Cs KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - D
4. P KOMMUNÁLIS

2.
 H

ÉT

7. H KOMMUNÁLIS
8. K KOMMUNÁLIS
9. Sze KOMMUNÁLIS

10. Cs KOMMUNÁLIS
11. P KOMMUNÁLIS

3.
 H

ÉT

14 H KOMMUNÁLIS
15 K KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - É
16 Sze KOMMUNÁLIS
17 Cs KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - D
18 P KOMMUNÁLIS

4.
 H

ÉT

21 H KOMMUNÁLIS
22 K KOMMUNÁLIS
23 Sze KOMMUNÁLIS
24 Cs KOMMUNÁLIS
25 P KOMMUNÁLIS

5.
 H

ÉT

28 H KOMMUNÁLIS
29 K KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - É
30 Sze KOMMUNÁLIS
31 Cs KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - D

KISTARCSA HULLADÉK- 
GYŰJTÉS RENDJE 2019 JANUÁR

lokzaton helyezték el. A főpróbát 
csak jövő nyáron lehet megtar-
tani, de valószínű, hogy egy na-
gyobb rendezvényen a régebben 
tapasztalható elviselhetetlen hő-
ség már a múlté.

2014.	január	1-től	az	alábbiak	sze-
rint	módosult	 a	 tüdőszűrések	
rendje,	finanszírozása,	mellyel	
kapcsolatban	a	lakosság	részé-
re	az	alábbi	tájékoztatást	adom.
	 1.	A	fertőző	betegségek	és	a	jár-
ványok	megelőzése	érdekében	
szükséges	járványügyi	intézke-
désekről	szóló	18/1998.	(VI.3.)	NM	
rendelet	2014.	január	1-től	–	a	ja-
vuló	Tbc	előfordulási	gyakoriság	
okán,	országosan	–	már	nem	a	la-
kosságra,	hanem	bizonyos	rizikó	
csoportokra	vonatkozik	a	kötele-
ző,	ingyenes	szűrés.	Ezek	a	követ-
kezők
	 a)		hajléktalanok;	hajléktala-
nokkal	foglalkozó	dolgozók;	
	 b)		utcai	szociális	munkát	vég-
zők;	népkonyha	foglalkoztatottai;
	 c)		a	közérdekű	önkéntes	tevé-
kenységet	folytatók;
	 d)		a	büntetés-végrehajtási	in-
tézetek,	rendőrségi	fogdák,	kö-
zösségi	szállások	dolgozói;
	 e)		bizonyos	egészségügyi	dol-
gozók;
18	év	fölött	az	adott	foglalatossá-
got	betöltött	személyeknek	tehát	
jár	az	ingyenes	szűrővizsgálat,	be-
utaló	nélkül.
	 2.	A	14-18	év	közöttiek	tüdőszű-
rő	vizsgálatának	szabályozása:
A	14-18	év	közötti	fiataloknál	a	tü-
dőszűrő	vizsgálat	INGYENESEN	el-
végezhető,	amennyiben:
				•			rendelkeznek	érvényes	 isko-
laorvosi,	vagy	üzemorvosi	be-
utalóval	

				•			rendelkeznek	szülői,	vagy	gond-
viselői	beleegyező	nyilatkozat-
tal 

				•			érvényes	személyi	igazolvány,	
lakcímkártya	

				•			TAJ	kártya
				•			amennyiben	a	leletre	is	szükség	
van,	azt	saját	névre	kitöltött	fel-

bélyegzett	válaszboríték	ellené-
ben	három	héten	belül	postán	
megküldjük

	 3.	A	kötelező	egészségbiztosí-
tás	keretében	igénybe	vehető	be-
tegségek	megelőzését	és	korai	fel-
ismerését	szolgáló	egészségügyi	
szolgáltatásokról	és	a	szűrővizs-
gálatok	igazolásáról	szóló	51/1997.	
(XII.18.)	NM	rendelet	értelmében,	
életkorhoz	kötötten,	minden	40	év	
feletti	személynek	joga	van	éven-
te	egyszer	tüdőszűrő	vizsgálaton	
részt	venni,	beutaló	nélkül,	költ-
ségmentesen.	Ehhez	TAJ-	kártyá-
val	kell	rendelkeznie.
	 4.		A	munkaköri,	szakmai,	illet-
ve	személyi	higiénés	alkalmasság	
orvosi	vizsgálatáról	és	véleménye-
zéséről	szóló	33/1998.	(VI.24.)	NM	
rendelet	szerint,	a	munkahelyi	al-
kalmassági	mellkasröntgen	vizs-
gálat	csak	térítési	díj	ellenében	
vehető	igénybe.		A	térítési	díj	el-
lenében	igénybe	vehető	egyes	
egészségügyi	szolgáltatások	térí-
tési	díjáról	szóló	284/1997.(XII.23.)	
számú	kormányrendelet	2.	számú	
melléklet	14.	pontja	értelmében	
az	ilyen	esetekben	a	vizsgálatot	
igénybevevőknek	1	700	Ft	térítési	
díjat	kell	fizetniük,	a	szűrés	helyszí-
nén	kapott,	a	törökbálinti	kórház	
számára	szóló	–	postán	történő	–	
csekk	befizetésével.	Az	egészsé-
gével	foglalkozó	valamennyi	fel-
nőtt	lakosnak	ajánlott	részt	venni	
a	szűrővizsgálaton	a	betegségek	
megelőzése,	felismerése	érdeké-
ben,	hiszen	a	leggyakoribb	tüdő-
betegségségek,	mint	COPD,	aszt-
ma,	tüdőrák	és	tuberkulózis	csak	
korai	felismeréssel	gyógyíthatók	
igazán	jó	eredménnyel.	Ráadásul	
40	év	felett	ezek	a	szűrővizsgála-
tok	még	ingyenesek	is!	
 Tüdőgyógyintézet, Törökbálint

TÁJÉKOZTATÓ A TÜDŐ- 
SZŰRÉSEK RENDJÉRŐL

A fenyőfák elszállítását 2019. január 6-a utáni gyűjtési napon kezdi meg Társaságunk. A gyűjtés 2 hétig tart. A gyűjtés nem 
biztos, hogy a gyűjtési napon megvalósul, ezért kérjük az ingatlan előtt jó látható helyen a fenyőfát kint hagyni szíveskedjenek.
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HÍREK

Kistarcsai Kulturális Egyesület

Áldott karácsonyi 
ünnepeket és szeretetteljes, 
békés, boldog új esztendőt 

kívánok!                                 
Vécsey László 

országgyűlési képviselő

KISTARCSÁN advent 
időszakában esténként 
kigyúlnak az ünnepi 
fények és most már 
hagyomány, hogy a 
Csigaház előtti téren 
felállítják a város ka-
rácsonyfáját, a betle-
hemi jászolt és kihelye-
zik a Szent Imre térre 
az adventi koszorút. A 
betlehemi jászol és a 
koszorú összeállítása a KÖFE Kft.-ét dicséri. A 
betlehemi jelenetet Turi Irén a Kistarcsai Városi 
Művelődési, Sportközpont és Könyvtár (VMSK) 
munkatársa készítette, a szalmát Kohajda Péter 
adta. Az adventi koszorút a VMSK rendelte és a 
lefedett szökőkútra a Györgyi Virágbolt készítet-
te, így adnak a Szent Imre térnek még ünnepibb 
hangulatot. Érdemes megnézni mind a kettő ad-
venti látványosságot, ráadásul, aki egy kicsit job-
ban szemügyre veszi a szökőkút lefedést, az lát-
hatja a belemetszett Kistarcsa címert is. 

A PÉNZÜGYI és Településfejlesztési Bizottság 
december 5-i ülésén arról döntött, hogy a 2018-
as közvilágítási fejlesztési igényeket összegyűjti 
és megrendeli a kivitelezésüket. A kivitelezőnek 
2019. március elejéig az alábbi helyszíneken kell 
legalább 2300 lumenes LED lámpákat az oszlo-
pokra kihelyeznie.
1. Tulipán utca Határ út felé eső vége – 1 db
2. Ungvári - Tulipán utca kereszteződése – 1 db
 3. Déryné utca buszmegálló – 1 db
 4. Tulipán köz - Terézia u. sarok – 1 db
 5. Tulipán utca 21. előtt – 1 db
 6.  Zsófia liget, Thököly–Rákóczi kereszteződés, 

butik sor – 2 db
7. Zsófia liget, Thököly utca kereszteződés – 1 db
8. Sárkány utca – 2 db
9. Szent László utca – 2 db
10.  Holló utca 4. szám előtt – 1 db lámpatest,  

1 db meglévő betongyámos faoszlop felállítá-
sa 30 m közvilágítási vezetékkel

11. Terézia utca 32. előtt – 1 db
12. Vereckei utca 37. előtt – 1 db
13.  Dobó Katica köz – 1 db lámpatest, 1 db beton-

gyámos faoszlop 30 m közvilágítási vezetékkel
14. Batthyány utca–posta mögött – 1 db
15. Rigómező utca vége – 1 db

Venance Wapokurwa: Hazám, Uganda
A	békés,	intenzíven	fejlődő	afrikai	ország.	
Közkedveltsége	a	turisták	körében.	A	Vik-
tória-tó	sajátosságai	és	a	Nílus	eredete.	A	
lakosság	összetétele	és	az	általuk	beszélt	
nyelvek.	Kampala,	a	főváros.	Az	élet	vidéken.		

 

Koncz Gábor: 
Ötven éves a magyarországi jövőkutatás
A	küzdelmes	első	évek.	A	lehetséges	jövők-
től	a	kívánt	jövőig	–	a	társadalmi	tervezés	
szorgalmazása,	módszereinek	kidolgozá-
sa	és	gyakorlata.	A	hazai	jövőkutatás	fő	
irányai	és	eredményei.	A	kutatás	mai	állá-
sa	és	lehetőségei.

Komlósi Orsolya: 
Nemzetközi díjakkal 
is elismert filmművészeink
A	nagy	hagyományokkal	rendelkező	magyar	
filmgyártás.	A	szakma	zavarát	követő	filmes	
intézményrendszer	átszervezésének	ered-
ményeként	ismét	reneszánszát	éli	hazánk	
filmvilága.	Mi	a	titka	a	mai	filmsikereknek?		

Perger István: 
Jean-Claude Junker évértékelője
Kik	hozzák	a	döntéseket	az	Európai	Unió-
ban?	Kire	gondolunk,	amikor	„Brüsszel”	ne-
gatívumait	emlegetjük?	Jó	vagy	rossz	ha-
tással	van-e	Magyarországra	az	EU-tagság?	
Az	euroszkepticizmus	okai.	Európa	jövője.

Deliága Gabriella: 
Az iparművészet elemei 
A	játék	és	a	mese	hatása	a	gyerekekre.	A	
kreativitás	kialakulása	az	ember	életében,	
és	megnyilvánulása	a	kézművességben.	A	
szimbólumok,	a	színek,	a	díszítő	motívu-
mok	megjelenése	és	tükröződése	a	létre-
hozott	alkotásokban.

A Deáktanya előadásait a civilház (Széchenyi u. 33.) nagy-
termében tartjuk.
 A klubestek ideje: csütörtökön este 7-10 óráig.
 Az előadások csütörtökönként este 7 órakor kezdőd-
nek, időtartamuk kb. 1 óra, de a kérdések megválaszo-
lásával és a hozzászólásokkal 9-ig is eltarthatnak.
 A Deáktanya heti ismeretterjesztő előadásai minden-
ki számára nyitottak, azokat bárki térítésmentesen láto-
gathatja. Kistarcsai Kulturális Egyesület

2019. január 3.

2019. január 10.

2019. január 17.

2019. január 24.

2019. január 31.

DEÁKTANYA

Adventi 
HANGULAT 

KÖZVILÁGÍTÁS 
BŐVÍTÉSÉRŐL  
döntött a Pénz- 
ügyi Bizottság 

A	2019-es	magyar	kultúra	napja	alkalmából	
alkotói	pályázatot	hirdetünk	kistarcsai,	illet-
ve	Kistarcsán	tanuló	gyerekek	részére.

A	PÁLYÁZAT	TÉMÁI:
 a., Mit rejt a tenger?
 b., A mi utcánk

A	pályaművek	tetszőleges	technikával	(rajz,	
festmény,	szobor,	kézműves	munka,	számí-
tógépes	grafika…)	készülhetnek.
	 A	beérkezett	alkotásokból	–	igény	esetén	–	 
több	helyszínen	is	kiállítást	rendezünk.
	 A	pályaműveket	a	Kistarcsai	Kiscsillagok	
meghallgatásának	helyszínén,	a	Simándy	
Iskolában	lehet	leadni,	2019. január 14-én, 
hétfőn 18 órától 18 óra 30 percig.
	 Információ	kérhető	a	28/470-926-os	tele-
fonszámon	és	a	kike@kike.hu	e-mail	címen	
(Kereszti	Ferenc).
	 A	részletes	kiírás	a	www.kike.hu	oldalon	
olvasható.	   Kistarcsai Kulturális Egyesület

A	magyar	kultúra	napja	alkalmából	2019-ben	
is	megrendezzük	a	Kistarcsai	Kiscsillagok	
című	előadóestet,	melyen	tehetséges	kis-
tarcsai,	illetve	Kistarcsán	tanuló	gyerekek-
nek	biztosítunk	bemutatkozási	lehetőséget.
	 A	műsort	2019. január 27-én, vasárnap 
délután 5 órától	rendezzük	meg	a	Csigaház-
ban.	Ezt	megelőzően január 14-én, hétfőn 
este 6 órakor	–	a	fellépni	szándékozók	ré-
szére	–	meghallgatást	tartunk	a	Simándy	Is-
kolában.
	 Ügyességi	és	művészi	bemutatókat	egy-
aránt	várunk.
	 Információ	a	kike@kike.hu	e-mail	címen	
és	a	28/470-926-os	telefonszámon	(Kereszti	
Ferenc)	kérhető.

  Kistarcsai Kulturális Egyesület

KISTARCSAI  
KISALKOTÓK

KISTARCSAI  
KISCSILLAGOK

A z Erzsébet-Katalin bál ötlete még Uvacsek 
Csaba képviselőtől származik, az első bá-
lokat még ő szervezte, de hét éve a ren-

dezést átvette a Vállalkozók Baráti Köre, és az 
önkormányzattal közösen eljutottak oda, hogy 
ez bál lépett elő a város egyik legrangosabb tán-
cos rendezvényévé. Vannak visszatérő baráti asz-
taltársaságok, ilyen például a Kistarcsai Rendőr-
őrs, Ignéczi József őrsparancsnok vezetésével, a 
Fenyvesliget Egyesület, a Villámtánc Egyesület 
tanárai és oktatói, a Városi Művelődési, Sport-
központ és Könyvtár munkatársai. A bál lebo-
nyolítása szempontjából a legfontosabb változás 
az volt, hogy a táncoláshoz nagyon nagy teret ala-

kítottak ki és a mobil színpad fel-
építése is csak emelte a színvonalat.  
Este nyolc órakor Solymosi Sándor 
polgármester köszöntötte a bálozó-
kat, majd Juhász István főszervező, 
a Vállalkozók Baráti Körének elnö-
ke arról a 11 évről is beszélt, amit a 
vállalkozók, mint civil szervezet a 
városért tettek, ezután Juhász Ist-
ván alpolgármester megköszönte a 
vendégeknek a támogatást és beje-
lentette, hogy a bevétel egy részét 
– a kialakult hagyomány szerint – 
egy nemes célra fogják felhasznál-
ni. Idén az Alapszolgáltatási Köz-

pontnak tisztítószereket, élelmiszereket ajánlottak 
fel, amit az intézmény a rászorulóknak ad tovább 
karácsonykor. (a 350 ezer forint értékű adományt 
december első hetében átadták az Alapszolgálta-
tási Központnak szerk.) A köszöntők végén Soly-
mosi Sándor polgármester ünnepélyesen megnyi-
totta a bált. A szervezők most is meglepetésnek 
szánták a bálon résztvevő Erzsébetek és Katali-
nok felköszöntését, de szomorúan kellett megál-
lapítani, hogy egyre kevesebben viselik ezeket a 
gyönyörű neveket. 
 A vacsorát (sült kacsacomb, hercegnő burgo-
nyával és lilahagyma lekvárral), a Kisgömböc 
Étterem készítette. Mészáros László az étterem 

X. JÓTÉKONYSÁGI 
Erzsébet-Katalin bál

A Vállalkozók Baráti Köre az idén is az önkormányzattal közösen 
szervezte meg a rendezvényt. A sportcsarnok lehetővé tette, hogy 
nagyobb közönséget hívjanak meg, így a függönnyel elválasztott 
tornateremben több mint 200-an voltak.  A jótékonysági rendez-
vényen jelen volt Solymosi Sándor polgármester, Juhász István 
alpolgármester, Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző, Hadnagy 
Zsolt aljegyző, a képviselő-testületből Csampa Zsolt, Zsiák Péter, 
Zsiák Balázs, Szemán Gergely és Uvacsek Csaba, de jelenlétével 
megtisztelte a rendezvényt Benkő Pál Kistarcsa díszpolgára is.

A VÁROSI SPORTCSARNOKBAN RENDEZTÉK 

tulajdonosa most is a vendégek kedvében járt, 
mindenki dicsérte a nagyszerű vacsorát. A bá-
lozóknak előkelő módon szervírozták a menüt a  
képviselők, de beállt a sorba a polgármester, az 
alpolgármester és az aljegyző is.  
 Tíz óra körül már a táncé volt a főszerep, a ze-
nét a Prestige Band biztosította, majd 11 óra körül 
az est sztárfellépői következtek. Ez pedig nem volt 
más, mint az egyik legsikeresebb magyar könnyű-
zenei produkció, az 1990-ben alakult Irigy hónalj-
mirigy. Az együttes kistarcsai fellépését a Vianova 
Zrt., a Miraber Bt., a Juka Bt., a Stone Dekor Kft. 
és a Nova Bau Kft. támogatta A fergeteges show 
után éjfélkor elkezdték a tombola kisorsolását. A 
rengeteg felajánlás miatt Juhász István főszerve-
ző úgy döntött, hogy két részletben tartják meg 
a sorsolást. A második menetben háromkor húz-
ták ki a fődíjat, egy 2 személyes wellness hétvé-
gét Egerben, amit a Juhász család ajánlott fel. A 
jó hangulatú bál hajnali négyig tartott. Juhász Ist-
ván főszervező, a Vállalkozók Baráti Körének el-
nöke a bál után külön megköszönte azoknak a se-
gítségét és felajánlását, akik hozzájárultak a bál 
sikeréhez. A rendezvény támogatóinak teljes lis-
táját a januári lapszámban tesszük közzé. P.Gy. 

Hajnali négyig bírták a bálozók A bált Solymosi Sándor polgármester nyitotta meg

Rózsával köszöntötték 
az Erzsébeteket és a Katalinokat

Irigy hónaljmirigy és a támogatók

Ennyien még sosem voltak

VÁROS ÉLETÉBŐL
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A lex T. Smith: A kisegér, aki 
elhozta a karácsonyt című 
gyönyörűen illusztrált köny-

vében Fülöp, a kisegér feladata, hogy 
eljuttassa Olivér levelét a Mikulás-
nak. Küldetése alatt rengeteg izgal-
mas kalandot él át, és igaz baráto-
kat is szerez. Mint egy igazi adventi 
kalendáriummal, úgy számolhatunk 
vissza karácsonyig, és kipróbálhat-
juk azt a sok kreatív ötletet, ame-
lyekből minden napra kínál a könyv.
 A 15 éves Stella énekesnői álma 
darabokra hullik, amikor egy bal-
eset miatt elveszíti hallását. A teljes 
némaságba burkolózva nemcsak a 
barátaiba és a hangjába vetett hite 
rendül meg, hanem az önmagával 
kapcsolatos elképzelései is megkér-
dőjeleződnek. Az orvosi beavatko-
zás előtti tizenhét napot kell egy 

„csendbuborékban” eltöltenie, mi-
közben egyedül – a beszédhibá-
ja miatt lassan, dadogva beszélő – 
Hayden szájáról képes olvasni. A fiú 
mindent megtesz azért, hogy meg-
mutassa neki: miként fedezheti fel 
önmagát és a körülötte lévő világ 
csodáit hangok nélkül is… Deborah 
Lytton: Csend című könyve egy vál-
tott szemszögű, lírai történet arról, 
hogyan képes a szerelem áthatolni 
a némaság leküzdhetetlennek tűnő 
falain.
 Mindent azonnal tudni akaró vi-
lágunkban egy kis megállásra, el-
mélkedésre késztetnek bennünket az 
olyan könyvek, mint Fábián Jan-
ka: Rózsalugas című műve. Az író-
nő legújabb könyve ismételten ma-

gával ragadja az olvasót egy letűnt 
korba. Az 1800-as években játszó-
dó könyvben rengeteg információt, 
érdekességet megtudunk a korabe-
li Magyarországról és az Amerikai 
polgárháború eseményeiről. A szer-
ző előadásmódjának hála testközel-
ből válhatunk mi is részeseivé a tör-
ténelmi pillanatoknak.
 Nyáry Krisztián: Írjál és sze-
ressél című könyvében összegyűj-
tötte a magyar kultúrtörténet leg-
szebb, legérdekesebb vagy éppen 
legfelháborítóbb szerelmes levele-
it, majd mára már jól ismert stílusá-
ban megírta keletkezésük történe-
tét is. Félénk udvarlólevél, pimasz 
széptevés, szemérmes viszontválasz, 
írásos erotika, hideg elutasítás, csa-
lódott szakítás, könnyes búcsúlevél: 
minden, ami a szerelmes levél mű-
fajába belefért 1526 és 1976 között.
 Kimi Räikkönen, a Jégember a 
Forma-1 világának egyik legismer-
tebb és legnépszerűbb alakja, és 
mégis jórészt ismeretlen: szűksza-
vú megnyilatkozásait imádják a ra-
jongói. Kari Hotakainen arra vállal-
kozott, hogy megismerje az embert 
a csillogó, lélegzetelállító díszletek 
mögött. Könyve nem hagyományos 
sportolóéletrajz, hanem stílusával is 
magával ragadó irodalmi mű egy 
szerény származású – és a sztáral-
lűröket máig is szerényen kerülő – 
emberről, aki világbajnok lett, dús-
gazdag ember, a finnek bálványa.

 Meghitt, békés ünnepe-
ket és boldog új esztendőt 
kívánunk!

INTÉZMÉNYEINK

KÖNYVSAROK
Új könyvekkel várjuk 
az olvasókat a Városi 
Könyvtárban

2019. JANUÁR 3-TÓL  
A MEGSZOKOTT 
NYITVATARTÁSSAL 
VÁRUNK MINDENKIT  
A VÁROSI  
KÖNYVTÁRBAN!

Hétfő: 12-18 óráig
Kedd: 12-16 óráig
Szerda: 12-16 óráig
Csütörtök: 12-18 óráig
Péntek: 10-14 óráig

JÁTÉK & DUMA KLUB
10-14 év közötti fiatal vagy? Szeretnél új barátokat? 

Vagy szeretnél egy helyet,  
ahol a barátaiddal együtt lehetsz?

Várunk klubunkba minden hónap  
utolsó szerdáján 16 -18 között!
Berecz Ilona és Raffay Veronika 

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

KLUB IDŐPONT: 2019. január 30.,  
február 27. , március 27., április 24., május 29.
Helyszín: Alapszolgáltatási Központ (Csigaházzal szemben)

Ismét várjuk a szöszmötölni vágyó kistarcsai  
iskoláskorú gyermekeket az Alapszolgáltatási Központban.

KREATÍV SZÖSZMÖTÖLŐ

SZÖSZMÖTÖLÉS IDŐPONTJA:
2019. január 7. – 1615-1745

SZÖSZMÖTÖLÉS HELYE: 
2143 KISTARCSA, Batthyány u. 2/a 

Érdeklődni a programról a fenti címen valamint 
az alábbi telefonszámon lehet: 06-20/568-74-98

INDUL!
RÓLAM SZÓL  

KLUB 
FIATALOKNAK

16+-OS VAGY?

SZERETSZ  
FILMEKET NÉZNI?

SZERETNÉL  
A VILÁGRÓL  
VÉLEMÉNYT  

NYILVÁNÍTANI?

VAGY CSAK  
VALAHOVÁ  
TARTOZNI...

AKKOR ITT  
A HELYED!!

ALAPSZOLGÁLTATÁSI 
KÖZPONT

2143 KISTARCSA,  
BATTHYÁNY U.2/A

06-28/742 083
alapszolg2143mail.com

ALKALMAK HAVI  
IDŐPONTJAI 

(szerda 16:00-17:30):  
Január 23., Február 20., 
Március 20., Április 17., 

Május 22.

 A 25 méteres medencében több kiemelkedő 
időt is úsztak a gyerekek. A szerevezők mindig 
örülnek annak, ha kistarcsai úszók is ott vannak 
a legjobbak között. A mostani versenyen is vol-
tak kistarcsai érmesek. 

 Az első három helyezett érmet és sportszere-
ket kapott ajándékba. A váltóverseny győztesei-

SPORT

XXVII. Mikulás Kupa

25 m fiú gyors (2011) 1. Maczó Barnabás 
VUK	19,53	2. Tóth Kornél	KVSRC	19,91
25 m leány gyors (2010) 
3.	Mészáros Boglárka KVSRC	20,03
25 m leány gyors (2012) 
2. Tóth Kinga, Kistarcsai	Fókák	24,00
25 m leány gyors (2013) 
3.	Tóth Lora	KVSRC	35,91
25 m fiú hát (2011) 
1. Tóth Kornél	KVSRC	24,25
25 m leány hát (2013) 
3.	Tóth Lara	KVSRC	35,90
25 m leány hát (2010) 
3.	Mészáros Boglárka KVSRC	23,68
50 m leány hát (2010) 
2. Pálfi Réka	KVSRC	45,81
25 fiú mell (2011) 
3. Maczó Barnabás	VUK	28,13
50 m leány mell (2010) 
3.	Mészáros Boglárka	KVRSC	49,50
100 m fiú vegyes (2008) 
3.	Nahalka Richárd	110,90

A délelőtt kilenc órakor kezdődött prog-
ramra most is a környék óvodái és is-
kolái neveztek. Hat korosztály verseny-

zői négy úszásnemben mérték össze az erejüket 
(gyorsúszás, hátúszás, mellúszás, vegyes). A há-
zigazda Kistarcsán kívül Budapest XI., Budapest 
XV., Budapest XVI., Gödöllő, Nagytarcsa, Ke-
repes, Veresegyház, Csömör, Aszód, Szentend-
re, Szigetszentmiklós, Isaszeg intézményeinek 
gyerekei jöttek el. Több mint 200-an neveztek. 
Összesen 26 csapat úszóreménységei próbálkoz-
tak szép eredményeket elérni. A legfiatalabbak 
mindössze öt évesek voltak, a legnagyobbak pe-
dig 10 évesek, tehát az óvodás nagycsoportosok 
és az alsó tagozatos diákok alkották a mezőnyt. 
A lelkes szülők és edzők természetesen most is 
buzdították az úszópalántákat. A jó szervezésnek 
köszönhetően két korosztály tartózkodott mindig 
az uszodában, így nem alakult ki tumultus sem 
az öltözőben, sem a medence körül. A gyereke-
ket a bejáratnál a Mikulás várta, aki mindenki-
nek adott ajándékot. A kisebbeknek kellett is ez 
a sikerélmény, így bátrabban ugrottak a vízbe.  

nek csapatonként egy finom tortával kedveskedtek 
a szervezők. Minden versenyző kapott egy pó-
lót és egy mikuláscsomagot. Az érmeket Soly-
mosi Sándor polgármester adta át. A főszerve-
ző Szemán Gergely sportreferens-uszodavezető 
volt. A szervezés előkészítésében és lebonyolí-
tásában Pongrácz Viktória vezetésével a Kistar-
csai VMSK működött közre. 
 A sportesemény támogatói voltak: Kistarcsa Vá-
ros Önkormányzata, Kistarcsai VMSK, Decathlon, 
Illés Cukrászda, JUKA Járműjavító Bt., Kalmár 
Állvány, Nova Bau Hungary Kft. KVSRC: Kistar-
csai Vízisport és Rekreációs Club V.U.K.: Vízilab-
da és Úszó Klub Sportegyesület.  P.Gy.

Nagyszabású úszóversenyt
 rendeztek a felújított Vá-
rosi Uszodában decem-
ber 2-án Kistarcsán. A díjakat Solymosi Sándor polgármester adta át

25 m-es leány hátúszás győztese a célban

 nextstop.hu

      v

MINŐSÉGI ALAPANYAGOK MAGYAR 
TERMELŐKTŐL A NEXT STOP 
ÜZLETKÖZPONT TERMELŐI PIACÁN!

TERMELŐI PIAC A NEXT STOPBAN!

Nyitvatartás: minden pénteken 15:00-19:00 között.
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Hirdetés
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HITÉLET

Velünk AZ ISTEN!

Az advent fogalmába egy felnőttnek beletartozik a ka-
rácsony előtti várakozás, lelki lecsendesedés, magunkba 
fordulás, felkészülés az ünnepre. Ám a gyerekeknél kibővül a je-
lentés köre, színes mágikus-realisztikus tabló bontakozik ki sze-
meik előtt, hallva, hogy nemsokára itt a karácsony. Ezen az-
tán jól megfér egymással a Mikulás és a Jézuska, a jégtündérek 
és a Hóember, a jóember, a Fülhegy manói és a kedves betlehe-
mi szereplők, rénszarvasok, és az eljövetelt trombitáló angyalkák.

Szeretettel köszöntöm az olvasót karácsony 
egyik legszebb örömüzenetének szavai-
val, egy névvel: Immánuél. Isten kijelenté-
sének, kegyelmének közénk érkezését hir-
deti. Szó szerint azt jelenti, hogy velünk 
az Isten! Ebben a névben, tényben vá-
lik felismerhetővé Isten közelsége. 

Adventi forgatag  
A CSIGAHÁZBAN

EVANGÉLIKUS ISTENTISZTE-
LETI REND KISTARCSÁN 
December 23. ádvent 4. vasárnapja
9	óra	istentisztelet
December 24.	hétfő,	szenteste
17	óra	ünnepi	istentisztelet
December 25.	kedd,	karácsony	ünnepe
9	óra	ünnepi	istentisztelet	és	úrvacsora
December 26.	szerda,	karácsony	2.	ünnep-
napja
9	óra	ünnepi	istentisztelet	és	úrvacsora
December 30.	karácsony	utáni	vasárnap
9	óra	istentisztelet
December 31.	hétfő,	óév	este
16.30	óév	esti	istentisztelet
Január 1.	kedd,	újév	napja
9	óra	újévi	ünnepi	istentisztelet	és	úrvacsora
Január 6.	vasárnap,	vízkereszt	ünnepe
9	óra	ünnepi	istentisztelet	és	úrvacsora	
	 Az	istentiszteletek	helyszíne	a	Sztehlo	Gá-
bor	Evangélikus	Szeretetszolgálat	kápolnája	
(Kistarcsa,	Szent	László	u.	2.)

E zeket a csodákra éhes, „mesék tején” nőtt 
kisgyerekeket kívántuk elsősorban vendé-
gül látni november 29-én a Csigaházban, 

az Adventi forgatag nevű interaktív eseményünk-

kel, melyet a Városi Művelődési Sportközpont és 
Könyvtár Kft., az Alapszolgáltatási Központ és a 
Közösen, Értük Alapítvány a Sérült Fiatalokért 
szervezett meg. Legnagyobb örömünkre Kistar-
csa mindkét óvodájának számos csoportja átruc-
cant délelőtt hozzánk, megtelt a Csigaház vidám 
gyermekzajjal. A gyerekek szabadon választhat-
tak a számtalan kreatív és ügyességi tevékenység 
között, miután Télanyu forró citromos teával fo-
gadta őket. Vidám hóemberek, csillámló télba-
lerinák, ajándéknak készített mécsesek szület-
tek, madáretetők készültek a város madárkáinak, 
– az ügyes kis kezek vágtak, rajzoltak, díszítettek 
órákig! Az óriás játszószőnyegen kartondíszlet 
várta őket: mézeskalácsházat lehetett festeni, ki-
be bújtak rajta rakoncátlan jókedvvel a gyerekek, 
szánra pattantak, Mézikét sétáltattak, célba dob-
tak játék hógolyókkal. Aztán megérkezett a ked-
ves Mesemondó Lány, és pillanatok alatt a legna-
gyobb zsivaly közepén megszületett a csendsziget, 
lekuporodva, szájtátva hallgatták a bátor kis rén-

szarvas, Rudolf történetét. Közös éneklés után 
boldogan és felszabadulva távoztak az ovisok, re-
méljük, aznap az óvónénik válláról is levehettük 
kicsit a terhet. Délután az iskolás csoportok láto-
gattak el hozzánk, és újabb tevékenységekkel bő-
vült a repertoár. Könyvtáros hölgyünk gyönyö-
rűséges és a téli időszaknak megfelelő könyveket 
állított ki, melyeket számos gyermek és nyugdí-
jas vendég kézbevett. A téli szünethez hozzátar-
tozik az élvezetes olvasás és teázás, ezért teás-
kanna, bögre alakú könyvjelzőket készítettünk 

„Olvass és teázz!” felirattal.
 Ne feledkezzünk meg azokról a vendégeinkről 
sem, akik az év legtöbb napján igen kevés helyre 
és társaságba juthatnak el, és mindenkinél jobban 
ki vannak éhezve az együttlétre, együtt ünnep-
lésre, hiszen egymaguk soha nem járhatnak-kel-
hetnek a nagyvilágban. Őszinte örömmel és tel-
jes felszabadultsággal vettek részt a város sérült 
fiataljai is a tevékenységekben, elvegyülve bol-
dogan a lelkes gyermektömegben. Integráció az 
is, ha együtt ünnepelhetünk, és nem baj, ha fur-
csán, kérdőn néznek ránk; nem baj, ha „Mikulás 
manójának” nézik az embert, a lényeg a közös 
feloldódás, egymás tekintetének, arcának bevé-
sése egy életre, a nyom, amit hagyunk a találko-
zásokkor egymásban, – örök és titokzatos aján-
dék életünk karácsonyfáján.
 Mindenkinek köszönjük, hogy részvételével meg-
tisztelt minket, reméljük, jövőre is együtt indíthat-
juk ezt a csodálatos időszakot, az adventet. Békés 
ünnepeket kívánunk! Váradiné Bogos Katalin

K arácsonykor arra emlékezünk, azt él-
jük át ismét, hogy a fényre, elfogadásra, 
megbocsátásra, szeretetre éhező világ-

ban beteljesedett ez az ígéret: Jézusban összeért 
a menny a földdel, az én életem, a mi sorsunk Is-
ten szeretetével.
 Ezért váltak ezek a napok igazi 
ünneppé. Az az üzenet éri el a szí-
veinket, hogy Isten jóval több, mint 
mi azt elképzeltük. Nem távoli, ri-
deg, büntető valaki, hanem egészen 
hozzánk közel lévő Úr, aki ráadásul 
a szeretetéről biztosít minket.

 Megmutatja, hogy mit jelent igazán szeretni. 
Abban, ahogyan minket elfogad, felvállal, meg-
bocsát, velünk tart, védelmez, erősít, reményt ad. 
Mindezt jelenti a velünk, közöttünk van kifeje-
zés. Más megfogalmazásban így is érthető: értünk 
él. Ráadásul mindig itt és most, a jelenünkben, a 
helyzetünkben is. Isten mindig a jelen Istene.
 Karácsony éppen ezért nem valami rajtunk kí-
vüli szentimentális sztori, hanem az itt és most 
is megtapasztalható valóság. Köze van hozzánk, 
egészen személyes történetünkké válik, válhat, 
mégpedig felszabadító történetté. Olyanná, amely-
ben megtapasztalom, hogy nem vagyok egyedül, 
van reménységem a félelmeim között, van útitár-

sam a terheim, gondja-
im ellenére.
 Ennek a megtapasz-
talására, átélésére, meg-
ünneplésére hívunk 
mindenkit istentiszte-
leti alkalmainkra! Él-
jük át együtt a kegyelmi 

történetet, Isten közöttünk, értünk megjelenésé-
nek ünnepét! Eszlényi Ákos evangélikus lelkész

Karácsonykor 
KIVETETTEN

ÖRÖMHÍR

J ézus már a születésekor átélte a „kivetettsé-
get”: Betlehemben nem fogadták be a foga-
dóba, ezért egy istállóban érkezett a világra. 

Minden zsidó újszülöttnek faragott az édesapja 
bölcsőt, Jézust karácsonykor jászolba fektették. 
Már a születésekor menekülnie kellett a család-
nak Egyiptomba.
 Serdülőként a szülei nem értették szavait, fel-
nőtten a tanítványai. Népe sem értékelte sokra, 
amit értük tett. Még a golgotai kereszten sem ka-
pott részvétet. Mindvégig értetlenség vette körül, 
mégsem maradt örök meg nem értett ember.
 „Kivetett volt”, de nem ez határozta meg sem 
a szavait, sem a tetteit, sem az érzéseit, hanem a 
titokzatos közössége az Atyával. Ő nem a sérel-
mei szerint gondolkozott, beszélt, cselekedett. Mi 

általában igen. Hanem a sérelmekre isteni szere-
tetéből adott feleletet.
 Akit kicsiny korától sérelem, üldöztetés ért, 
gyakran egy egész életen át hordozza e sebek nyo-
mát. Keserű, csalódott, mogorva keresztyén lesz, 
ha nem tudja, hogy a keresztyénség egy nagy le-
hetőség a szabadulásra az érzelmei fogságából. 
Legyenek a hívőnek is érzelmei, mert az is Isten 
ajándéka! De baj, ha ennek rendel alá gondolko-
zásmódját, azok vezetik a döntéseit.

Hogyan lehet az érzelmeink 
fogságából megszabadulni?
 1. Ha az érzéseink helyett az Úr Jézus kerül éle-
tünk középpontjába. Ne feledjük: karácsonykor 
nem egy gyermeket ünneplünk, pláne nem egy 
alvó csecsemőt, hanem a világ urát. Karácsony-
kor kicsiny gyermek volt, de most Övé minden 
hatalom. Engedjük-e, hogy úr legyen az érzése-
ink felett, és szabadulást adjon a keserűségekből, 
megérzésekből, vágyakozásokból?
 2. Ha imádkozunk: Pál apostol szerint: „szünte-
len imádkozni, mindenért hálát adni!”  Az imád-
ság akkor gyógyít, ha közben az életünket a hála-
adás szempontjából értjük meg és fogadjuk el Isten 
kezéből. Akkor az gyógyító erőforrás Istentől. 

N agyon szép ez a kedves 
történet az anyaméhben 
fejlődő kis testvérpártól. 

– Te hiszel a születés utáni életben?
 – Természetesen. A születés után 
valaminek következnie kell. Talán itt is 
azért vagyunk, hogy felkészüljünk arra, ami 
azután következik.
 – Butaság, semmiféle élet nem létezik a szüle-
tés után. Egyébként is, hogyan nézne ki?
 – Azt pontosan nem tudom, de biztosan több 
fény lesz ott, mint itt. Talán a saját lábunkon fo-
gunk járni, és majd a szánkkal eszünk.
 – Hát ez ostobaság! Még hogy lábon járni! És 
szájjal enni! Nevetséges, hiszen mi a köldökzsi-
nórunkon keresztül táplálkozunk. De mondok én 
neked valamit: a születés utáni életet kizárhatjuk, 
mert a köldökzsinór túlságosan rövid.
 – De, de valami biztosan lesz. Csak valószí-
nűleg minden egy kicsit másképpen, mint amihez 
itt hozzászoktunk.

REFORMÁTUS ÜNNEPI  
ALKALMAK KISTARCSÁN 
Dec.	23-án	vasárnap	10	órakor	az	istentisz-
teleten	legátus,	teológiai	hallgató	prédikál.
	 Dec.	24.	szerdán	2	órakor	gyermekka-
rácsony!	(Sokáig	nem	is	tudtam,	hogy	mi-
lyen	alkalmas	időpont	szenteste	délután-
ja	a	gyermekkarácsonyi	műsorra!	Otthon	
délelőtt	mindent	elkészít	a	család.	A	gyer-
mekkarácsonyról	hazaérve	pedig	éppen	al-
kalmas	az	időpont	a	családban	a	gyertyák	
meggyújtására.	Örömmel	látom,	hogy	min-
den	évben	zsúfolásig	megtelik	a	templom	
gyermekekkel,	szülőkkel,	nagyszülőkkel,	
családtagokkal.)
	 Dec.	25-én	és	26-án,	karácsony	első	és	
második	napján	10	órakor	ünnepi	istentisz-
telet,	úrvacsoraosztás,	gyermek	istentiszte-
let
	 Dec.30.	vasárnap	10	órakor	istentisztelet	
és	gyermek	istentisztelet
	 Dec.31.	szilveszter	délután	4	órakor	évzá-
ró	hálaadó	istentisztelet
	 Január	1.	újév	napján	10	órakor	istentisz-
telet,	gyermek	istentisztelet.

HITÉLET

„Miután eltávoztak (a napkeleti bölcsek), íme, 
az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, 
és így szólt: „Kelj fel, vedd a gyermeket és any-
ját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg 
nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja 
kerestetni a gyermeket.” Ő pedig felkelt, vette 
a gyermeket és anyját még éjnek idején, és el-
ment Egyiptomba.” Máté 2, 13-14.

Az emberiség mindig foglalkozott a lelkével. 
Elviselhetetlen az a gondolat, hogyha meg-
halunk, akkor minden véget ér és egyszerű-
en megsemmisülünk. Ugyanakkor azt is érez-
ték, hogy önmagukat nem képesek 
megváltani, önmaguktól nem ké-
pesek a halál utáni életről bármit 
is mondani. 

 – De hát onnan még soha nem tért vissza sen-
ki! A születéssel az élet egyszerűen véget ér. Kü-
lönben is, az élet nem más, mint örökös zsúfolt-
ság a sötétben.
 – Én nem tudom pontosan, milyen lesz, ha 
megszületünk, de mindenesetre meglátjuk a ma-
mát, és ő majd gondoskodik rólunk.
 – A mamát? Te hiszel a mamában? És szerin-

ted ő mégis hol van?
 – Hát mindenütt. Körülöttünk. 

Benne és neki köszönhetően élünk. 
Nélküle egyáltalán nem lennénk.
 – Ezt nem hiszem! Én soha, 
semmiféle mamát nem láttam, 
tehát nyilvánvaló, hogy nincs is.
 – No de néha, mikor csend-
ben vagyunk, halljuk, ahogy 

énekel, és azt is érezzük, ahogy 
simogatja körülöttünk a világot. Tu-

dod, én tényleg azt hiszem, hogy az iga-
zi élet még csak ezután vár ránk…

 Jézus születése a bizonyság számunkra, hogy 
valaki mindig gondol ránk. Valaki mindig törő-
dik velünk. Valaki számon tartja minden hajszá-
lunkat. Legyen ez az idei karácsony egy megta-
pasztalása Isten szeretetének, aki emberré lett 
azért, hogy mi örökké a mennyben élhessünk 
földi életünk után. Legyen megtapasztalása an-
nak, hogy egy szegény istállóban és bármilyen 
nehéz körülmények között is lehet boldognak 
lenni. 
 Ezekkel a gondolatokkal kívánunk Kistarcsa 
minden lakójának békés karácsonyi ünnepeket 
és Isten áldotta, szeretet teljes újesztendőt!

Lauer Tamás diakónus

2018. DECEMBER 
•			24-én	éjféli	mise
•			25-én,	karácsony	napján	7.30;	9;	10.30
•			26-án	7.30;	10.30;	Nagytarcsán	11.30
•			30-án,	Szent	Család	vasárnapján:	7.30;	9;	
10.30
•			31-én,	Szilveszter	napján	17	órakor	év	végi	
hálaadás,	utána	képnézegetés	2018	ese-
ményeiről.

2019. JANUÁR
•			1-jén,	újév	napján	7.30;	9;	10.30;	Nagytar-
csán	11.30

•			6-án	Vízkereszt	ünnepén:	7.30;	9;	10.30;
	 Házszentelési	kérelmeket	a	plébánián	vagy	
a	sekrestyében	lehet	leadni.	
	 Januárban	ökumenikus	imahét.
	 Január	26-án	16-18	óra	között,	Uzsalyné 
dr. Pécsi Rita	előadása	a	templomban.	
	 A	hónapok	harmadik	vasárnapján	15-18	
óra	között,	keresztény	filmklubot	tartunk	a	
plébánián.	Utána	beszélgetünk	a	filmről.
	 További	információk:	a	plébánia	címe:
2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 13.
Tel.: +36 (30) 640-1359; +36 (28) 740-377, 
kistarcsa.plebania.hu; 
nagytarcsa.plebania.hu 
kistarcsa@communio.hu; 
nagytarcsa.plebania@gmail.com 

Katolikus ünnepi 
miserend

 3. Ha a küldetésünkre tekintünk és Isten ke-
gyelmes kiválasztására.
 „Szennyezte, gyötörte soká a világ” (Lermontov), 
sőt kivetette. Mégis szabadítója lett azoknak, akik 
a pásztorokkal együtt szívük hódolatát ajándékoz-
zák neki, és a bölcsekkel együtt leborulnak előtte. 
A „Jézus” név is azt jelenti: Szabadító, megszaba-
dítja népét bűneiből (Mt 1,21) Ámen. Riskó János
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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

Áldott, békés 
karácsonyt és 
boldog új évet 

kívánunk!

06-28/552-675  06-20/561-1050  kocsistuzep.kft@upcmail.hu  www.kocsistuzepkft.hu

Kistarcsa, Móra Ferenc utca 81.

NYITVATARTÁS: Telepünk 2018. december
 22-től 2019. január 6-ig ZÁRVA TART!

2019. január 7-től téli nyitva tartás szerint  
várjuk vásárlóinkat: H-P: 8-16, Sz: 8-12

KALODÁS TŰZIFA VÁSÁR

Kellemes 
    karácsonyi 
       ünnepeket és 
           ÉPÍTKEZÉSEKBEN 
              GAZDAG új évet 
                   kívánunk!

ÁLLÁSAJÁNLAT LÉTSZÁMBŐVÍTÉS MIATT

FŐBB FELADATOK: 
 -  vásárlók udvarias,  

precíz kiszolgálása,
 -  áruellátással kapcsolatos  

feladatok ellátása,
 - gépi és kézi anyagmozgatás,
 - telephelyi rend fenntartása

ELVÁRÁSOK:
 - Felelősségteljes munkavégzés,
 - jó kommunikációs képzés,
 - terhelhetőség,
 - önálló munkavégzés

ELŐNY:
 -  targonca vagy emelőgép kezelői 

végzettség,
 - építőanyag ismeret,
 - „B”kat. jogosítvány

AMIT KÍNÁLUNK:
 - 8 órás bejelentett munkaviszony,
 - versenyképes fizetés,
 - jó munkahelyi légkör

 FŐBB FELADATOK: 
 - kapcsolattartás a vezetőkkel,
 - irodai adminisztrációs feladatok,
 - árajánlatok készítése,
 - szállítás szervezése,
 - értékesítés, pénztár kezelés

ELVÁRÁSOK:
 - építőanyag ismeret,
 - jó kommunikációs képzés,
 -  legalább középfokú végzettség 

(kereskedelmi előny),

 -  Microsoft Office programok (word, 
excel) felhasználó szintű ismerete

ELŐNY:
 -  építőanyag kereskedelemben 

megszerzett tapasztalat

AMIT KÍNÁLUNK:
 - 8 órás bejelentett munkaviszony,
 - versenyképes jövedelem

Kistarcsai telephelyünkre ÁRUKIADÓT keresünk Kistarcsai telephelyünkre ÉRTÉKESÍTŐT keresünk

JELENTKEZÉS AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN:

Az ÁnAndA Stúdió szervezésében 
péntekenként délután 1415-1545 óráig  

HATHA jógaóráimon várom kedves vendégeimet.

Helyszín: KiStArcSAi ÉlmÉny Központ
2143 Kistarcsa, Szabadság út 52. (a régi rendőrőrs épülete)

Kedden és pénteken este 1900-2030-ig  
a VÁroSi SportKözpontbAn

2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.
várom HATHA jógaóráimon az érdeklődőket.

Egyéni, csoportos 
és céges jógaórák 
vezetését is válla-
lom megegyezés 

szerint.

Elérhetőség: Pálfi Kálmánné – 06-20/950-8839
e-mail: stollandi@freemail.hu • facebook: Ánanda

Telefon: +36-28/470-308
Web: www.illescukraszda.hu

Nyitvatartás
Hétfő–Szombat: 8-20-ig. 

Vasárnap: 8:30-20-ig

Kistarcsa, Thököly út 5.

Kellemes ünnepeket   
     kívánunk! 

Helyben készült cukrász és péktermékek, 
hagyományos és különleges ízekkel. 

ÜNNEPI KÍNÁLATUNK:  
10 FÉLE BEJGLI, HÓKIFLI,  

GYÜMÖLCSKENYÉR, HABKARIKA. 
Alkalmi, esküvői, és figuratorták.  

Édes és sós aprósütemények.

Lakossági 
PB gáz és  

Targonca gáz

házhozrendeLésre!

Próbáljon ki minket,  
garantáltan nem csalódik!

rendelésfelvétel: 
06-20/382-32-68

Dr. Horváth Bánk
Dr. Berényi Evelin

Dr. Szabó Lola
Dr. Henter Áron

Dr. Horváth Rudolf

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, +36-30/22-177-23

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, +36-30/22-177-23

Kerepes

nagytarcsa

www.kerepesvet.hu • Facebook: KerepesVet • e-mail: info@kerepesvet.hu

A https://www.facebook.com/
kistarcsaihirado oldalon naponta 
frissülő tartalommal várjuk  
a Kistarcsai Híradó olvasóit! 

LÁJKOLJÁK AZ OLDALT  
ÉS OSSZÁK MEG 
ISMERŐSE- 
IKKEL!

Már a Facebookon 
is elérhető 
a KISTARCSAI 
HÍRADÓ
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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
Várjuk kedves pacienseinket fogorvosi rendelőnkben.

Extra minőségű fogpótlások kedvező áron (cirkon hidak).
Konzerváló fogászat és felnőtt fogszabályozás

Akciós áron cirkon hidak és implantációk!
KISTARCSAI PRIVÁT RENDELÉSÜNK:
Hétfő és szerda: 16-20 – Dr. Répay Klára

Szerda: 9-14 és péntek: 14-20 – Dr. Farczádi Tímea

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

Minden kedves paciensünknek áldott, békés karácsonyi  
ünnepeket és egészségben gazdag, boldog új évet kívánunk!

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

Értesítem Kedves Vásárlóinkat, hogy 
2018-ban az utolsó vágás december 
21-én lesz. Ebben az évben az utolsó 
nyitvatartási napon, december 21-én 
10-19 óráig várjuk vásárlóinkat!

2019-BEN JANUÁR 11-ÉN NYITUNK!

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

BÉKÉS, BOLDOG, KARÁCSONYI  
ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG 
ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!

A GONDTALAN  
CSALÁDI 

PILLANATOKÉRT
FIX ÉVI 7,99%-OS ÉVES 

KAMATTÓL

THM: 
9,16-19,51%

Fix Takarék Személyi Kölcsön,
most akár évi 7,99%-os hitelkamattal*

THM: 9,16-19,51%

*Az akció 2018. július 2-től annak visszavonásáig befogadott  Fix Takarék Személyi Kölcsön hitelkérelmekre érvényes.  A THM meghatározása az aktuális feltételek és a 
hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.  A THM 
meghatározása az aktuális feltételek, hatályos jogszabályok figyelembevételével, 3 millió Ft hitelösszeg és 5 éves futamidő feltételezésével, a 2018. július 02. napján érvényes 
kondíciók alapján, az alábbi járulékos szolgáltatások figyelembevételével történt: Takarék Lakossági Bankszámlához tartozó számlavezetési díj, folyósítási jutalék, törlesztés 
beszedésének díja. A THM mértéke a választott konstrukciótól függ.  A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat 
jogát fenntartják.  A Fix Takarék Személyi Kölcsön kizárólag az értékesítésben részt vevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját a www.patriatakarek.hu 
weboldalon találja. A Fix Takarék Személyi Kölcsön részletes feltételei megtalálhatóak a Pátria Takarékszövetkezet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési 
Feltétekben, illetve a Hirdetményben, melyeket a Pátria Takarékszövetkezet ügyfelei számára nyitva álló helyiségekben és a www.patriatakarek.hu honlapján érhet el. ¹A 
feltüntetett kamat elérésének feltétele a nettó 240.000 Ft jövedelem átutalásának vállalása és fenntartása a teljes futamidő alatt az ügyfél hitelintézetnél vezetett lakossági 
bankszámlájára valamint a takarekcsoport.hu oldalon történő online kölcsönigénylés. Reprezentatív példa: Fix Takarék Személyi kölcsön 240 000 Ft jövedelem jóváírás vál-
lalásával – online igénylés esetén Hitelösszeg (hitel teljes összege): 3 000 000 Ft; futamidő: 5 év; hitelkamat: évi 7,99%; hitelkamat típusa: rögzített, a teljes futamidő alatt 
fix; folyósítási jutalék: 30 000 Ft; bankszámlavezetés díja: 200 Ft/hó; törlesztés beszedésének díja: 183 Ft; havi törlesztőrészlet: 60 984 Ft; a hitel teljes díja: 712 081 Ft; 
visszafizetendő teljes összeg: 3 712 081 Ft, THM: 9,16%.

Már 110 000 Ft jövedelem-jóváírás vállalásával is igényelhető.

Karnyújtásnyira a megoldás, hogy könnyebben induljon az ünnepi készülődés.

www.patriatakarek.hu

2143 KISTARCSA, Szabadság út 36.
Nyitvatartás:  H-P.: 700–1700, Szo.: 730–1300

Tel/Fax: 06-28-473-118, Mobil: 06-20-262-5525
E-mail: csavarkiraly@hotmail.com 

Honlap: www.csavarkiraly.hu

NOVEMBER HAVI AKCIÓS TERMÉKEINK:

minőségi kerti szerszámok 
BEVEZETŐ ÁRON

ÜST+HÁZ:
27 400 Ft 

24 500 Ft 

NEO munkavédelmi 
acélbetétes cipő:

13 900 Ft  11 500 Ft 

D vagy E
profil 
barna 
és fehér 
színben: 180 Ft/M

 

Kistarcsa, Szabadság út 44.
Tel.: 06-20/968-4515

www.teddyfestekbolt.hu
Festék Szaküzlet • Festék „Szakiknak” • Festék nem csak 

„Szakiknak” • Nem csak Szaküzlet • Nem csak „Szakiknak”

50 000 Ft feletti vásárlás esetén 
INgyeNeS kISzállítáS

Pest megyén belül

Héra beltéri falfesték
15 literes

5890 Ft

Poli-Farbe Inntaller
diszperziós beltéri falfesték

15 literes
5390 Ft

Rigips Rimano Plus
20 kg

3290 Ft

Rigips Rimano 3-6mm
20 kg

3190 Ft

Rigips Rimano 6-30mm
25 kg

4390 Ft

Bevezetésre 
került a 

MIleSI 
termékcsalád!

SzíNvilág
Festékház

Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket 

és Sikerekben Gazdag  
Boldog új évet kívánunk  

minden kedves  
vásárlóknak!
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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 
Grafikai	tervezés,	nyomdai	előkészítés:	Juhász András.
Nyomda:	Pauker-Holding Kft. 1047 Budapest, Baross u. 11-15.
Felelős	vezető:	Varga Szilárd
Megjelenik	5300 példányban.
ISSN	1788-7291
A	szerkesztőség	fenntartja	a	jogot,	hogy	a	beküldött	írásokat	a	tartalom	
lényegi	megváltoztatása	nélkül,	szerkesztett	formában	közölje.	A	lap-
ban	megjelent	cikkeket	a	Kiadó	írásbeli	engedélye	nélkül	másolni,	a	la-
pot	utánnyomni,	sokszorosítani	tilos.	A	lapban	megjelenő	hirdetések	tar-
talmáért	a	Kiadó	nem	vállal	felelősséget.

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, 
telefax: (28) 470-357, hivatal@kistarcsa.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfőn: 8.00-18.00 óra 
között, szerdán: 8.00-16.00 óra között.

Solymosi Sándor 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.

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző 
Tel.: +36 (28) 507-132
A jegyző ügyfélfogadási ideje: a Polgármesteri 
Hivatalban minden hónap harmadik hét hétfőjén 
16.00-18.00 között előzetes időpont egyeztetést 
követően.  Előzetes időpont egyeztetés: 
hivatal@kistarcsa.hu, +36 (28) 507-132, 
+36 (28) 470-711/211-es melléken keresztül.

INTÉZMÉNYEK
Simándy József Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.
Tel.: +36 (28) 470-390, +36 (28) 470-690
Igazgató: Jutasi-Varró Diána Ildikó
Titkárság: +36 (30) 295-2997, E-mail: info@
simandy.sulinet.hu, www.simandyiskola.hu

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda
2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1.
Tel. és fax: (28) 470-745
E-mail: gesztenyes@kistarcsa.hu
Óvoda vezető: Ratimovszky Tiborné

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda 
Tölgyfa Tagóvodája
2143 Kistarcsa, Széchenyi út 61.
Tel. és fax: (28) 470-246
E-mail: tolgyfaovoda@kistarcsa.hu
Óvodavezető helyettes: Terázné Malina Ilona

Kistarcsai VMSK Városi, Művelődési, 
Sportközpont és Könyvtár Kft.
2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.
Tel.: +36 (20) 568-7598, info@vmsk.hu, Ügyveze-
tő: 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
Postahivatal
2143 Kistarcsa, Iskola utca 8.
Tel.: 06-28/470-841, 06-28/470-609,  posta.hu
Nyitva tartás: H: 8-18, K-Sze-Cs-P: 08-16 

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
Kistarcsai körzeti megbízott: Fehér Zsolt Lajos 
rendőr főtörzsőrmester Tel.: +36 (20) 313-7200

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 rendelő
Ügyelet: +36 (28) 501-030
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4/A.

Háziorvosok
Dr. Hatvani Szabolcs +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 8.
Tel.: +36 (28) 470-206, 
Nyitva tartás: H-P.: 8:00-19:00, Sz.: 8:00-13:00, 

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

Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
+36-1/216-0505

Idősek nappali ellátása
Kistarcsa, Batthyány u. 2/a, 2143, Tel.: (28) 742-
083, 06-20-568-7627, 06-20-442-7182

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

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

EGYHÁZAK
Református Egyházközség
2143 Kistarcsa, Hunyadi utca 17., +36-28/470-644

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

FONTOS INFORMÁCIÓK

PRÉMIUM

Pr
ob

iot
ikus tisztítás

Cégünk specialitása bármilyen kárpitozott bútor, autóbelső, matrac  
és szőnyeg tisztítása, mely elszállítás nélkül az Ön otthonában 

történik. A ma elérhető leghatékonyabb allergén anyagoktól mentes, 
biológiailag lebomló tisztítószereket és professzionális, világszinten 
is legkorszerűbbnek számító tisztító gépeket használjuk. Minden 
szolgáltatásunk elérhető – hazánkban egyedülállóan – probiotikus 

szerekkel is. Technológiánk és tapasztalt szakembereink biztosítják a 
szőnyegek és kárpitok legkíméletesebb és legalaposabb tisztítását s azok 

gyors száradását, így pár órán belül minden újra igénybe vehető.  

BBPurissimo
Tökéletes tisztaság természetesen

www.purissimo.hu

ElérhEtőségünk:
+36 20 383-7073
+36 20 344-2462

www.purissimo.hu
info@purissimo.hu

Blog, Facebook, twitter 

szőnyeg tisztítás Bútorkárpit tisztítás Matrac tisztítás

Autókárpit tisztítás Probiotikus tisztítás

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

RuhaSzaki
Minden aMi varrásvarrónő

Kistarcsa, Eperjesi út 7.
H-K: zárva, Sze-Cs: 1300–1700, P: 1300–1900, Szo-V: zárva  

Telefon: 06-20/342-1101

Gázkészülék 
szerelés

Budapesten 
és környékén!

Beüzemelés, karBantartás, javítás

06-70/948-4073

Varga István magyar rally  
bajnok, autószerelő mester

•  VIZSGÁZTATÁS
•  JAVÍTÁS
•  KLÍMA TÖLTÉS

•  DIAGNOSZTIKA  
(motor, ABS, stb.)

•  HIVATALOS BOSCH  
SZAKMŰHELY

K I S TA R C S A

varga autójavító

3D computeres 
futóműállító 
technológia

Csömör, Kistarcsa Határ út
Tel.: 06-28/445-244, 

06-30/9647-669
NYITVATARTÁS: H-P: 8-17 óráig

Kellemes 
ünnepeket 
kívánunk!

JUKA JárműJAvító Bt.
Hogy mindig úton legyen

Szerviz és Műszaki Ellenőrző Állomás
ISO 14001 • ISO 9001

•   Személy- és tehergépjárművek javítása, 
szervizelése, helyszíni vizsgáztatása

•   Tachográf hitelesítés
•   Gépkocsik eredetiségvizsgálata
•   Központi zsírozó feltöltése

JUKA JárműJAvító Bt.
Kistarcsa, Nagytarcsai út. 6.
Tel.: 06-28/506-086, 06-30/948-3424

Vizsgasor: 06-30/650-0346, 06-30/650-0345
Munkafelvétel: 06-30/650-0347

www.jukabt.hu • jukabt@invitel.hu

kutyakozmetikaBARBARA
Kérésre házhoz megyek!
Telefon: 06-20/935-5059

2142 Nagytarcsa, 
Tessedik Sámuel u. 38.

www.barbarakutyakozmetika.hu

Áldott karácsonyt és boldog új évet 
kívánok minden kedves ügyfelemnek!

Kisállatrendelő
Dr. Csizmadi Sándor
2143 Kistarcsa, Malom utca 2.
tel.: 06-28/506-265, 06-30/9-518-590
www.kistarcsaiallatorvos.hu
Rendelési idő: H-P: 17-21 óra, szo.: 8-9 óra, V: 19-20 óra
Házi vizit: rendelési időn kívül telefonos egyeztetéssel!

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

2143 Kistarcsa, Malom utca 2.




