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Áldott, békés, boldog ünnepeket 
kíván Kistarcsa minden  

lakójának, az Önkormányzat  
és a Polgármesteri Hivatal! 
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VÁROS ÉLETÉBŐL

A NOVEMBER 20-ÁN megtartott 
tisztújítás után december 10-én az 
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati 

KISTARCSÁN advent időszakában 
esténként kigyúlnak az ünnepi fé-
nyek és most már hagyomány, hogy 
a Csigaház előtti téren felállítják a 
város karácsonyfáját, a betlehemi 
jászolt és kihelyezik a Szent Imre 
térre az adventi koszorút. A kará-
csonyfa és betlehemi jászol felállí-

Áldott karácsonyi  
ünnepeket és szeretetteljes,  

békés, boldog  
új esztendőt kívánok!     
                               

Vécsey László országgyűlési képviselő

ADVENTI hangulat 

TÁRSULÁSI KÖZGYŰLÉS  
volt Kistarcsán

Mi lenne, ha a Karácsony, a szeretetről szólna?
Ha minden ember szívében egy apró gyertya volna?
Mi lenne, ha meggyújtanánk, s fénye mást elérne?
Mi lenne, ha a fény körül mindenki elférne?
Mi lenne, ha így, közösen, őriznénk a lángot,
szeretettel beragyognánk az egész világot?
Az ajándék, a szeretet, s a kedvesség lenne,
ha világunk Karácsonykor, újjá is születne.
Mi lenne, ha a Karácsony sosem érne véget?
Szeretetben és békében kezdenénk új évet?
Mi lenne, ha megváltoznánk, s emberibbé válnánk?
Mi lenne, ha meg is tennénk, nem csak megpróbálnánk?
Mi lenne, ha nem vennénk el, s megpróbálnánk adni,
s mindenkit, ki emberré lett, el tudnánk fogadni?
Mi lenne, ha megélhetnénk, mind a boldogságot,
s szeretettel jobbá tennénk az egész világot?

NEVEZNI AZ ALÁBBIAK SZERINT LEHET:
Maximum 16 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 az asztalok, sátrak 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 hurkát és 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: 2020. JANUÁR 17.
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

XI. Kistarcsai Böllérfesztivál
VERSENYFELHÍVÁS

Örömmel értesítjük, hogy 2020. február 1-én rendezzük meg a XI. 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.

2020. február 1. 7 órai kezdettel
Helyszín: 2143 Kistarcsa, Csigaház melletti tér

tása, illetve összeszerelése a KÖFE 
Kft.-t dicséri. A betlehemi jelenetet a 
Kistarcsai Városi Művelődési, Sport-
központ és Könyvtár (VMSK) mun-
katársai rakták össze. Az adventi ko-
szorút a VMSK rendelte és a lefedett 
szökőkútra az Emilia Virág és Aján-
dékbolt készítette. 

Aranyosi Ervin: 
Mi lenne, ha a Karácsony…

Társulás közgyűlést szervezett Kis-
tarcsán a Csigaházban. Az együtt-
működésben résztvevő települések 
küldöttei a Zöld Híd B.I.G.G. Non-
profit Kft. működésével kapcsolatos 
napirendi pontokat tárgyalták meg és 
megválasztották a Pénzügyi Bizott-
ság elnökét is. A Társulás – a koráb-
bi veszekedős oldalát elfelejtve – lé-
nyegében minden napirendi pontot 
egyhangúlag fogadott el. 

Lapzárta után érkezett
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ÚJABB UTCÁKAT  
építhetnek Kistarcsán

Szeretném megvalósítani
 a SZOLGÁLTATÓ KÖZ- 
IGAZGATÁST KistarcsánA november 29-én meg- 

tartott testületi ülésen 17 na-
pirendi pontot tárgyalt  
a képviselő-testület.

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző november 1-jén  
közös megegyezéssel felmondott Kistarcsán. Helyére 
érkezett dr. Gotthard Gábor, aki december 1-től  
vette át a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal vezetését.

TESTÜLETI ÜLÉS INTERJÚ

E zen az ülésen többek között 
újabb 3 évre megállapodást 
kötöttek a kóbor ebek befogá-

sára, valamint kiválasztották több pá-
lyázó közül az elhullott állatok elszál-
lítására és a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére a vállal-
kozót. Felülvizsgálták a települési önkormányzat 
és a helyi nemzetiségi önkormányzatok közötti 
együttműködési megállapodást, jóváhagyták az 
Alapszolgáltatási Központ Szakmai Programját 
és a Szervezeti és Működési Szabályzatát, vala-
mint a 2020. évi belső ellenőrzési tervet. A kép-
viselő-testület eredményt hirdetett a „Kistarcsa, 
Balczó István utca felszíni csapadékvíz-elveze-

tés létesítményének kiépítése” tárgyú közbeszer-
zési eljárásban, és nyílt ajánlattételi felhívást tet-
tek közzé a „Deák Ferenc utca, Hunyadi utca és 
a Toldi Miklós utca közötti szakaszának és az 
Árpád utca teljes hosszának felújítása” tárgyú 

közbeszerzési eljárással összefüggésben. 

Megállapodást kötöttek  
kóbor ebek befogására 
Jogszabály szerint „A települé-
si önkormányzatok kötelező fel-
adata a település belterületén a 

kóbor állatok befogása.” Kistar-
csán a kóbor ebek befogását évek 

óta a Gyömrői Kutyamentsvár Állatott-
hon Alapítvány végzi. A szerződésük 2019. dec-
ember 31-én jár le. Mivel az önkormányzat már 
több évre visszamenőleg jó kapcsolatot épített 
ki az alapítvánnyal, ezért a kóbor állatok befo-
gására további három évre ezzel az alapítvány-
nyal kötöttek szerződést. Az ajánlat szerint az 
alapítvány továbbra is 300 000 Ft/év összegért 
végzi a szolgáltatást. 

Kiválasztották az elhullott állatok  
tetemének elszállítására a vállalkozót
A szolgáltatást eddig végző Szomorú Szív Kft. 
szerződése a cég megszűnése miatt 2019. decem-
ber 26-ig él. Ezért erre a feladatra új vállalkozót 
kellett keresni. Az önkormányzat három áraján-
latot kért a feladat elvégzésére. Érvényes pályá-
zatot a gyömrői HD-Herczig Kft. adott be, ezért 
ezzel a vállalkozással kötöttek öt évre szerző-
dést. Kisállat tetem elszállítása: (pl: kutya, macs-
ka) 8  000 Ft/db + ÁFA, nagyállat tetem (pl: ló, 
szarvasmarha) elszállítása: 100  000 Ft/db+ÁFA.

Magánszemélyeknek nem  
emelkedik a háztartási  
szennyvíz begyűjtésének díjtétele
A szolgáltatást végző Szívó Kft-vel kötött köz-
szolgáltatási szerződés 2019. november 30-án 
jár le, ezért a feladat további ellátása érdeké-
ben, a nem közművel összegyűjtött háztartá-
si szennyvíz begyűjtésére 3 árajánlatot kértek 
be. A legelőnyösebb ajánlatot újra a Szívó Kft 
adta be. A szállítási és ártalmatlanítási díj ma-
gánszemélyeknek 1 600 Ft/m3+Áfa, a közület ré-
szére 2 000 Ft m3 + Áfa. A szerződést változat-
lan szakmai tartalommal 5 év határozott időre 
kötötték meg.

Újabb utcákat építhetnek Kistarcsán
Közbeszerzési ajánlattételi felhívást tettek köz-
zé a „Deák Ferenc utca, Hunyadi utca és a Tol-
di Miklós utca közötti szakaszának és az Árpád 
utca teljes hosszának felújítására”. Az utcák meg-
építésére és felújítására 40 millió forintot költhet 
a város, ebből 30 millió forintot a Belügyminisz-
térium által meghirdetett, az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatá-
sa” elnevezésű pályázaton nyert támogatásból 
fedeznek. A beruházás keretében a Deák Fe-
renc utca útburkolatát felújítják a Hunyadi utca 
és Toldi utca között 360 m hosszan, 5 cm réte-
gű új aszfaltszőnyeggel, szegéllyel, valamint a 
forgalomlassítás érdekében 1 db fekvőrendőrrel. 
Az Árpád utca útburkolatát teljes hosszában, 334 
m hosszan és 4 m szélességben újítják fel, vala-
mint az árok profilozása is megvalósul. Mivel a 
beruházás pályázatban tervezett költsége meg-
haladja a közbeszerzési értékhatárt, ezért a ki-
vitelezésre közbeszerzési eljárást kellett kiírni.  
A közbeszerzési pályázatra összesen öt céget hív-
tak meg. Az eredményhirdetés tervezett időpont-
ja: 2020. január 29.

Eredményes volt a közbeszerzés
A képviselő-testület még szeptemberben közbe-
szerzést írt ki a „Kistarcsa, Balczó István utca 
felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményének 
kiépítése” tárgyában. A felhívásban megjelölt 
ajánlattételi határidőre öt cég küldött ajánlatot, a 
bíráló bizottság a VIANOVA 87 Zrt.-t javasolta 
győztesnek. A képviselő-testület a beruházásra 
94  442  866 Ft + Áfa, azaz bruttó 119  942  440 Ft 
fedezetet biztosított.  Polgár

Testületi 
 ülésről 

jelentjük 

A z új jegyző nem ismeretlen a települé-
sen, hiszen 2003-tól 2008-ig aljegyzőként 
dolgozott a polgármesteri hivatalban. Dr. 

Gotthard Gábor az Államigazgatási Főiskola el-
végzése után a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtu-
dományi Karán szerzett diplomát. Ösztöndíjasként 
1993-ban tanulmányokat folytatott a Birmingha-
mi Egyetem Közigazgatási Intézetében. Az el-
múlt időszakban dolgozott alpolgármesterként a 
VIII. kerületben és jegyzőként a VII. kerületben. 

–  A jegyző személyének változása villámszerű-
en ment végbe Kistarcsán. Hogyan került kép-
be a jegyző úr?
 – A választás után megkerestek Kistarcsáról, 
de én is gondoltam erre a lehetőségre, tehát köl-
csönös volt a dolog.

–  Kistarcsán aljegyzőként régen mi volt a fel-
adata?
 – Leginkább a bizottságok munkáját segítet-
tem. Előterjesztéseket, szerződéseket, a rendele-
tek jogi hátterét készítettem elő, s ezek törvényes-
ségi ellenőrzését végeztem. Ebben az öt évben 

– 2003-tól 2008-ig – volt 
alkalmam megismer-
ni Kistarcsát. Ebben az 
időszakban kapta meg a 
városi címet Kistarcsa. 
Ez egy nagyon izgalmas 
időszak volt. Ekkor még 
sok olyan problémát 
kellett megoldanunk, 
amit Kerepestarcsa 
1994-es szétválása ge-
nerált. Főleg az együtt-
működés jogi feltételeit 
kellett kidolgoznunk, de 
például a vagyonmeg-
osztás eljárása akkor ért 
véget, ugyanakkor már 
nagyobb fejlesztések is 
beindultak a városban. 
Ekkor volt alkalmam 
alaposan megismerni 
a települést. Több kép-
viselő is már tagja volt 

az akkori testületnek, tehát nem idegenként jöttem 
vissza. Egyébként családi kötődésem van Kistar-
csához. Itt él a nővérem a családjával.

–  Van-e különbség egy nagyobb budapesti ke-
rület és egy kisváros jegyzői feladatai között? Az 
utóbbi könnyebbnek látszik. Ezt jól gondolom?
 – Egyáltalán nem könnyebb, inkább úgy fo-
galmaznék, hogy más feladatot jelent más problé-
mákkal. Az itt élő embereknek a saját problémáik 
ugyanolyan fontosak, mint Budapest belvárosá-
ban élőknek. Ott kiemelt problémát jelent a szó-
rakozóhelyek zaja, Kistarcsán pedig a szemétle-
rakó bűze okoz gondot már több éve az érintett 
lakosságnak. Mindegyiket meg kell oldani és a 
jogi csűrcsavarásokat figyelembe véve egyiket 
sem könnyű elintézni.

–  Tizenegy éve dolgozott itt utoljára, melyek azok 
a változások, amit visszatérőként elsősorban ész-
revett, mennyit fejlődött Kistarcsa?
 – Nagyon sokat fejlődött Kistarcsa. Meg kell 
jegyeznem, hogy teljesen nem szakadtam el a te-
lepüléstől, hiszen a kiemelt kistarcsai rendezvé-

nyekre mindig meghívtak az önkormányzat ve-
zetői, többször voltam főzőversenyeken zsűritag. 
Ezeken az alkalmakon mindig volt annyi idő, hogy 
a legalapvetőbb információkat, történéseket meg-
tudjam. Amit látványos előrelépésként meg kell 
említenem az a Városi Sportközpont, az új rend-
őrség, az Ifjúság tér megépítése volt. De fontos 
kiemelni az M0 csomópontjában kialakított ke-
reskedelmi központot is, amiből – a visszakapott 
iparűzési adóból – Kistarcsa is profitál. Örömmel 
látom az új bölcsőde építését. Ha viszontagságo-
san is, de végre elkészülhet az intézmény. Azt lá-
tom, hogy Kistarcsa egy jól prosperáló és fejlődő 
kisváros, ami egyre inkább vezető szerepet tölt be 
Gödöllő és Budapest között. Erre jó példa, hogy 
az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regioná-
lis Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás központja Kistarcsára 
került és az elnöki pozíciót a város polgármeste-
re tölti be. 
 Ritkaságszámba megy, hogy Kistarcsa ilyen 
hatékonyan vesz részt a pályázatokon. Szeren-
csés dolognak tartom, hogy a kistarcsai képvise-
lő-testület működésében nem az országos politika 
képeződik le. Itt a fő hangsúly a település fejlődé-
sére irányul és a képviselők politikai hovatartozá-
sukat félretéve ennek megfelelően hozzák meg a 
döntéseiket.

–  Jegyzőként hogyan tervezi a kapcsolattartást 
a lakossággal?
 – Napjainkban az egyik legjobb kapcsolattar-
tási lehetőséget a közösségi média, illetve az inter-
net jelenti. Egyébként az ügyfélbarátság alapvető 
követelmény egy hivatalban. Szeretném megva-
lósítani a szolgáltató közigazgatást Kistarcsán is, 
az meg nem megy másként csak úgy, ha kommu-
nikálunk az emberekkel. 
 Ezzel kapcsolatban az ars poétikám a követke-
ző. A jegyző mind a lakosság, mind a képviselő-
testület, és a választott tisztségviselők felé törvé-
nyes keretek között jogszerűen működve minél 
rugalmasabban próbálja segíteni azt, hogy mind 
az állampolgárok, mind a képviselők az ügyeiket 
el tudják intézni. Fontos, hogy a képviselő-testü-
let és a polgármester által meghatározott célokat 
a hivatal segítse, megteremtve azokat a jogi felté-
teleket, ami alapján a döntéseket végre lehet haj-
tanai. Van néha sajnos olyan hivatali attitűd, ami-
kor a jogszabályokra hivatkozva azt mondják, hogy 
mit nem lehet megcsinálni. Valóban vannak olyan 
jogi előírások, amik lehet, hogy esetleg valami-
lyen építő jellegű ötlet útjában állnak, de ahhoz, 
hogy a célt megvalósítsuk, amit ez az ötlet céloz, 
ahhoz bizonyára vannak járható jogi lehetőségek, 
és ha vannak, akkor azokat meg kell találni. Az 
elmondottak motiválják majd a munkámat, és re-
mélem, hogy ez kellő mozgásteret ad majd a kol-
légáimnak is. Polgár Gyula

Interjú dr. Gotthard Gábor új jegyzővel

Hadnagy Zsolt, Juhász  István és Solymosi Sándor

A képviselők a polgármester előterjesztését hallgatják



6 72019. 12. szám

KÖNYVSAROK
Amikor tanácstalan az ember, hogy mit is ol-
vasson, egy könyvajánló sokat segíthet a dön-
tésben. A Városi Könyvtár újdonságai közül 
néhány talán megkönnyíti a választást.

KÖNYVAJÁNLÓ

Az Ifjúság térre a december 
7-én délután négyre meg-
hirdetett program látványa a 
sűrű ködben lenyűgöző volt. 

A köd nem zavarta a színpadon zajló mű-
sorokat, ugyanis közelről 
minden tökéletes volt. So-

kat segített a profi színpadtechni-
ka. Az óriási ledfal csak fokozta a 
vizuális élményt.
 Kistarcsa Város Önkormányzata 
és a Kistarcsai Vállalkozók Baráti 
Köre által támogatott rendezvényen 
az adventi vásár már kora délután 

fogadta az érdeklődőket. Rengeteg árus gon-
doskodott a karácsonyi kínálatról. Kézműves 
édességek, sajtok, mézek mellett egyedi kará-
csonyi díszeket, ékszereket, gyertyákat, faze-
kas tárgyakat, szappanokat és kézzel készített 
ajándékokat, sültgesztenyét, kürtös kalácsot is 
lehetett vásárolni. A szervező Kistarcsai VMSK 
csapata mindenre odafigyelt, mindenkit forralt 
borral, meleg teával és süteménnyel kínáltak, a 
hideg miatt több mint 10 gázmelegítő hőgombát 
állítottak fel. Ezekből jutott a színpadra, az öltö-
ző sátorba, a büfé sátorba és a Mikulásházba is.  
A Mikulás az uszoda előtti parkolóban elhelye-
zett házikójában várta a gyerekeket. A mellet-
te felállított sátorban a VMSK munkatársai kí-
nálták a süteményeket, a meleg teát és a forralt 
bort. Idén is nagy sikere volt a gyerekek köré-
ben az adventi kisvonatnak, igaz a köd miatt a 
jármű kisebb köröket járt be a városban. Dél-
után négy órától este hétig – félóránként indult 
a térről a „mesevonat”. Szintén sokan keresték 
fel a népi játszóparkot és a kézzel hajtott ko-
saras körhintát.
 Délután négy órakor Polgár Gyula moderá-
tor Juhász István polgármestert szólította a szín-

Mindenki Karácsonya 2019
padra, aki rövid köszöntővel nyitotta meg a vá-
ros utolsó 2019-es nagy rendezvényét. 
 Ezt követően helyi csoportok léptek a színpad-
ra. Először a helyi iskolásokból álló Zsákhangya 
Nyü zsiszínház adott elő egy karácsonyi hangula-
tot idéző színdarabot. Az amatőr színház majd egy 
évtizedes múltra tekint vissza. Alapítói, Cziffer 
Veronika és Nagy Mónika Kistarcsán, a Simándy 
József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskolában harmadik éve nyüzsögnek a gyerekek-
kel. A lelkes szülők tapsa jelezte, hogy most is 
sokan izgultak a társulatért. A második órában 
a Harmónia Táncklub több korcsoportját láthat-
ta a közönség. Az előadásuk az advent idősza-
kához kapcsolódott. Villám Vera tanítványai kö-
zött most is szerepeltek az egyesület országos és 
nemzetközi szinten sikeresen szereplő verseny-
zői, Molnár Anna, Majoros Dorina, Rapai Zsó-
fia és Szigeti Zsófia. 
 Este hat órakor már kisebb tömeg várta DJ 
Dominique ünnepi osztálytalálkozóját. Ebben 
a sztárparádéban fellépett Vincze Lilla, Auguszt 
Bárió, a Desperado, Unique, Takács Nikolas, Pál 
Dénes, Burai Krisztián, KIKI és THOMX. 
 A Mindenki Karácsonyát támogatta a JUKA 

Járműjavító Bt., a KÖFE Kft., a MIRABER 
Bt., az Illés Cukrászda, a Nova Bau, a 
Lavet Kft., a SICULUS Bútoráruház, a Szi-
las Kft., az RH Dentál, az ABISZTRO, a 
Hungarostya, a Fincsi Lángos, a Zsófialigati 
Zöldséges Fiúk, Ritecz László vállalkozó, 
a Zöld ABC, Sárvári János ABC, a Kistar-
csai VMSK Kft., és Kistarcsa Város Ön-
kormányzata. 

E gy kisgyerek és szülei sok-
féle kihívással néznek szem-
be. Amber Stewart és Layn 

Marlow: Szép álmokat, Brumó! 
című gyermekkönyvében kedves 
állatcsaládok segítenek lépésről lé-
pésre megbirkózni ezekkel a nehéz-
ségekkel. Ha leszáll az este, Brumó, 
a medvebocs fél, hogy rosszat fog ál-
modni. Szerencsére medvepapa mel-
lette van, és megnyugtatja. Így sok-
kal könnyebb elaludni.
 A nagy sikerű Időfutár sorozat 8. 
része onnan indul, hogy Hannáéknak 
majdnem sikerül hazamenniük Buda-
pestre, a 21. századba. De – az olva-
só legnagyobb szerencséjére – a do-
log úgy alakul, hogy egy ideig még 
Londonban maradnak, és egy szelíd 
tekintetű fiatalember és törvényen kí-
vüli barátai vendégszeretetét élvez-
hetik. No meg I. Erzsébetét. Vajon 
sikerül találkozniuk Shakespeare-
rel is? De persze a nagy kérdés az, 
hogyan zökkentsék vissza az időt? 
Egy újabb fergeteges, okos, játékos 
és szellemes szöveg a Gimesi–Jeli–
Tasnádi–Vészits kvartettől, szülők-
ről és gyerekekről, családról és bará-
tokról, múltról és jelenről, ármányról 

és szerelemről, költészetről és persze 
színházról: hiszen színház az egész 
világ! És mellesleg, a történet befe-
jeződik... (Vagy mégsem?)
 A dél-angliai Új Erdőt Hódító Vil-
mos nyilvánította királyi vadászte-
rületté, hogy aztán két fia is itt lelje 
halálát, máig tisztázatlan körülmé-
nyek között. A helyi legendák sze-
rint ez volt a büntetés a vadászterület 
létrehozása során elkövetett bűnö-
kért. Az Új Erdő ma nemzeti park, 
a védett tölgyerdők és lápvidékek, a 
szarvasok és vadpónik járta hangás 
rétek mögött azonban újra és újra 
felsejlik Anglia évezredes történel-
me. Ezt az eltitkolt vagy 
napvilágra került bűnök-
ben, ellenségeskedésben 
és árulásokban bővelke-

dő történelmet mutatja be Edward 
Rutherfurd: Az erdő című köny-
vében, a tőle megszokott, magával 
ragadó módon. A könyvben a tör-
ténelmi személyiségek sorsa mind-
végig összefonódik az Erdőben élő 
ezeréves családok történetével és a 
csodálatos dél-angliai tájjal és élő-
lényeivel: a kiirtásra ítélt szarva-
sokkal és a történelem előtti idők-
ből származó, félvad pónilovakkal. 
Rutherfurd különleges könyve nem 
egyszerűen egy történelmi regény a 
sok közül: az egymáshoz kapcsolódó 
családtörténeteknek különös hátte-
ret ad a hatalmas, ezeréves erdőség 
a maga vadállataival, misztikus tit-
kaival és az erdőlakók életét szabá-
lyozó hiedelmekkel, hagyományok-
kal és törvényekkel.
 Jessica Kenton az éjszaka köze-
pén kisöccse rémült sikolyára ébred, 
s mikor másnap reggel nem találja őt 
a szobájában, csak annyit mondanak 

a szülei róla, hogy elment. Soha töb-
bé nem beszélnek róla. Húsz évvel 
később, Jessie-t ugyanaz a rémálom 
gyötri. … és most eltűnik másik test-
vére is, a régészettel és egyiptológi-
ával foglalkozó Timothy. Jessie el-
határozza, hogy ezúttal akár élete 
kockáztatásával is megtalálja a test-
vérét. Tim misztikus, mások számára 
megfejthetetlen nyomokat hagy nővé-
rének, melyek a gyönyörű és lázongó 
Egyiptom veszedelmes sikátoraiba és 
sivatagába vezetnek. Szerencsére Sir 
Montague Chamford, az elszegénye-
dett arisztokrata felajánlja a segítsé-
gét a szorult helyzetben lévő lánynak. 
Kairó és Luxor árnyas utcáin, s a si-
vatag engesztelhetetlen pusztaságá-
ban azonban a bosszú is lecsapni ké-
szül rájuk. Kate Furnivall: Árnyak 
a Níluson című regénye lebilincselő 
történet családról, testvéri szeretet-
ről, szerelemről és bátorságról, ha-
zugságról és kalandról.
 A Városi Könyvtár 2019. decem-
ber 19-től 2020. január 5-ig zárva tart. 
2020. január 6-tól a megszokott nyit-
vatartási időben várjuk kedves Olva-
sóinkat!   Németh Tímea könyvtáros

Rengeteg árus gondoskodott a karácsonyi kínálatról A Harmónia Táncklub kezdő csoportja

Színpadon a Zsákhangya Nyüzsiszínház

A Mikulás ajándékkal kedveskedett

Egyik sztárfellépő a Desperado 

Molnár Anna, Majoros Dorina, Rapai Zsófia és Szigeti Zsófia
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HÍREK HÍREK

TISZTELT ÜGYFELEINK! A téli fű-
tésszezon beindulása miatt megnöve-
kedett a gyűjtőedénybe szabálytala-
nul kihelyezett hamu mennyisége. Az 
ürítés során a gyűjtőedénybe ömlesz-
tett hamu elsősorban a gyűjtést végző 
munkatársaink egészségét veszélyez-
teti, továbbá nagymértékben koptat-
ja a jármű felépítményének csúszó és 
forgó alkatrészeit.
 Tájékoztatjuk Önöket, hogy hamu 
kihelyezése az alábbi módon történ-
het: A kihűlt állapotban lévő hamut 
zsákban összegyűjtve, összekötve 
kell a hulladékgyűjtő edénybe be-
lehelyezni. 

A 2019. ÉVI karácsonyi időszakot 
érintő (december 24. és december 
31.) munkarend változások kapcsán 
az alábbiak szerint változik a polgár-
mesteri hivatal nyitva tartása és ügy-
félfogadási rendje:

December 23. (hétfő) – igazgatási 
szünet – nincs ügyfélfogadás
December 27. (péntek) – pihenőnap 
– nincs ügyfélfogadás
December 30. (hétfő) – igazgatási 
szünet – nincs ügyfélfogadás

A 2020-AS magyar kultúra napja alkalmából al-
kotói pályázatot hirdetünk kistarcsai, illetve Kis-
tarcsán tanuló gyerekek részére.
  A PÁLYÁZAT TÉMÁI:
  a. Mentsük meg a Földet!,
  b. Barátság.
 A pályaművek tetszőleges technikával (rajz, 
festmény, szobor, kézműves munka, számítógé-
pes grafika…) készülhetnek.

Kistarcsai KISALKOTÓK
 A beérkezett alkotásokból – igény esetén – több 
helyszínen is kiállítást rendezünk.
 A pályaműveket a Kistarcsai Kiscsillagok meg-
hallgatásának helyszínén, a Simándy Iskolában le-
het leadni, 2020. január 13-án, hétfőn 18 órától 
18 óra 30 percig.
 Információ kérhető a 28/470-926-os telefonszámon 
és a kike@kike.hu e-mail címen (Kereszti Ferenc).
 A részletes kiírás a www.kike.hu oldalon olvas-
ható. Kistarcsai Kulturális Egyesület

KISTARCSA HULLADÉK- 
GYŰJTÉS RENDJE 2020 JANUÁR

DÁTUM HULLADÉK TÍPUS

1.
 H

ÉT

1 Sze GYŰJTÉS NÉLKÜLI NAP
2 Cs KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - D
3 P KOMMUNÁLIS
4 Szo KOMMUNÁLIS

2.
 H

ÉT

6 H KOMMUNÁLIS
7 K KOMMUNÁLIS
8 Sze KOMMUNÁLIS
9 Cs KOMMUNÁLIS

10 P KOMMUNÁLIS

3.
 H

ÉT

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

4.
 H

ÉT

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

5.
 H

ÉT

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

2020. JANUÁR 2-TŐL - JANUÁR 16-IG 
(CSÜTÖRTÖKTŐL- CSÜTÖRTÖKIG)

A VIZSGÁLAT IDEJE:
 Hétfő: 08.00 - 18.00 óráig
 Kedd: 08.00 - 18.00 óráig 
 Szerda: 08.00 - 18.00 óráig 
 Csütörtök: 08.00 - 18.00 óráig 
 Péntek: 08.00 - 18.00 óráig

2020. JANUÁR 3-ÁN A TÜDŐSZŰRÉS IDŐPONTJA: 08-12 óráig

A TÜDŐSZŰRÉS HELYE: 
CIVIL HÁZ2143 Kistarcsa, Széchenyi utca 33. 
A tüdőszűrés a 40 éven felüli felnőtt lakosság számára ajánlott vizs-
gálat! A mellkasröntgen szűrővizsgálat korszerű, digitális készülék-
kel történik.
 Kérjük, hogy személyi igazolványt, lakcímkártyát, taj-kártyát, vala-
mint az előző évben kapott tüdőszűrő igazolást hozza magával! A szű-
rővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra 
is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizs-
gálathoz a vizsgálati díj 1700 Ft, amely a Nemzeti Egészségbiztosítá-
si Alapkezelő által országosan meghatározott összeg. A befizetés a 
szűrőállomáson kapható csekken - postai befizetéssel - történik. A 
14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői 
beleegyező nyilatkozat szükséges. 
 Személyes értesítőt ebben az évben sem kapnak az érintett lako-
sok, kérjük, hívják fel ismerőseik figyelmét a tüdőszűrésre.
Panasz nélkül is lehet beteg. Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

TÜDŐSZŰRÉS

Kereszti Ferenc:  
Lengyelországi kirándulásunk
A magyarországi népcsoportok bemuta-
tásáról. A lengyel-magyar barátság és a 
két nemzet történelmi kapcsolatai. Autó-
busszal Dél-Lengyelországba. Nevezetes-
ségek látogatása. Kevésbé ismert helyszí-
nek felfedezése.

Knyihár Eszter:  
A magyarországi kínaiak hitélete
A konfuciánus tradíciók főbb vonásai. Mi-
lyen más vallásokat gyakorolnak első-
sorban a Magyarországon élő kínai be-
vándorlók. Vajon vannak-e templomaik, 
felekezeteik, rendszeresen megtartandó 
vallási szertartásaik?

Síposné Varga Edit: 
Digitalizálás a zene világában
Digitális kompetenciafejlesztés lehetősége 
a zenét tanuló gyerekek körében. Hangfel-
vételek készítése. Digitális kottaírás. A ze-
nét oktató pedagógusok továbbképzése 
a zeneszerkesztés terén. A digitális zene-
szerzés módszere. 

Szabó Árpád:  
Őseink kapcsolata a lovakkal
Rideg és félrideg lótartás a kistarcsai le-
gelőn. Távlovaglás, lovak és lovasok felké-
szítése versenyzésre. Az Akhal Teke lófaj-
ta, és azok tenyésztői. Az aranyszőrű mén 
bemutatása. Karmikus kapcsolat a ló és 
lovasa között.

Hermányos Mária:
Gyök-erek és hangképversek
A régmúltba vezető magyar nyelv logiká-
ja és matematikája. Az idő vihara egyetlen 
karcolást sem hagyott rajta. A legrégibb és 
legdicsőségesebb emlékműve a nemzeti ön-
állóságnak és a szellemi függetlenségnek.

A Deáktanya előadásait a civilház (Széche-
nyi u. 33.) nagytermében tartjuk.
A klubestek ideje: csütörtökön este 7-10 óráig.
Az előadások csütörtökönként este 7 órakor 
kezdődnek, időtartamuk kb. 1 óra, de a kér-
dések megválaszolásával és a hozzászólá-
sokkal 9-ig is eltarthatnak.
A Deáktanya heti ismeretterjesztő előadá-
sai mindenki számára nyitottak, azokat bár-
ki térítésmentesen látogathatja.

Kistarcsai Kulturális Egyesület

2020. január 2.

2020. január 9.

2020. január 16.

2020. január 23. 

2020. január 30.

DEÁK-
TANYA

A fenyőfák elszállítását 2020. 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 jól látható helyen a fenyőfát kint hagyni szíveskedjenek.

TÉLI IGAZGATÁSI  
SZÜNET a polgár- 
mesteri hivatalban

December 31. (kedd) – igazgatási 
szünet – nincs ügyfélfogadás
 A jelzett napokon a hivatal mű-
ködési körében fellépő veszélyhely-
zet, baleset, elemi csapás, életveszély, 
súlyos kár esetére telefonos ügyeletet 
biztosítunk. A bejelentések fogadása 
8 és 12 óra között a hivatal központi 
számán, a 06-28/470-711-es telefon-
számon, azt követően pedig rendes 
munkaidőben a 06-20/426-5976-os 
mobilszámon lehetséges.

dr. Gotthard Gábor jegyző

Hamu szabályos  
KIHELYEZÉSE

MIRE JÓ A HAMU?
A fahamu nem szemét és nem fölös-
leges, hanem sokféleképpen hasz-
nosítható nyersanyag. Magas káli-
umtartalma miatt érdemes szerves 
trágyával keverni. Jól használható 
elsavasodott vagy savanyú talajok 
feljavítására közvetlen kiszórással. 
A fahamu közvetlenül kiszórható a 
gyümölcsfáink alá akar vastagabb 
rétegben is. Kitűnő tápanyag-után-
pótlás és a kártevők ellen is véd, to-
vábbá csúszásgátlónak is használ-
ható síkos, csúszós utakra kiszórva.
 Köszönjük együttműködésüket!

Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.

KISTARCSA Város Önkormányzata 2014. júni-
usában adta át a lakosságnak a Szent Imre téren 
a HOVI-TECH Kft. által gyártott és telepített, öt 
elemből álló görpályát. Az elemek a fokozott igény-
bevétel, és a szabványok változása miatt felújításra, 
illetve átalakításra szorulnak. A munka elvégzé-
sére az önkormányzat szerződést kötött a gyártó 
és telepítő céggel. Az elemeket a cég 2019. dec-
ember 20. napjáig vállalta bontani és elszállítani. 
A felújított és kiszélesített elemek visszatelepítése 
és minősítése 2020. április közepéig valósul meg. 
Az elemek nélküli pályát nem zárják le, a felújí-
tás ideje alatt is használható lesz.

Felújítják  
az 5 éves extrém 
görpályát

HELYREIGAZÍTÁS
A Kistarcsai Híradó 2019. 11. számában, 
a 7. oldalon az Október 23. című cikkből 
kimaradt a koszorúzók névsorából a Fi-

delitas helyi szervezete (Fehér Rená-
ta és Szemán Gergely). Elnézést a pon-
tatlanságért.

Kistarcsai Kiscsillagok
A MAGYAR kultúra napja alkalmából 2020-ben 
is megrendezzük a Kistarcsai Kiscsillagok című 
előadóestet, melyen tehetséges kistarcsai, il-
letve Kistarcsán tanuló gyerekeknek biztosí-
tunk bemutatkozási lehetőséget.
 A műsort 2020. január 26-án, vasárnap dél-
után 5 órától rendezzük meg a Csigaházban. Ezt 
megelőzően január 13-án, hétfőn este 6 órakor 

– a fellépni szándékozók részére – meghallga-

tást tartunk a Simándy 
Iskolában.
 Ügyességi és művé-
szi bemutatókat egy-
aránt várunk.
 Információ a kike@kike.
hu e-mail címen és a 28/470-
926-os telefonszámon (Kereszti Ferenc) kér-
hető. Kistarcsai Kulturális Egyesület



10 112019. 12. szám

A közel 230 fős, 5 és 10 év közötti gyer-
mekekből álló mezőny már nagy izga-
lommal várta 

az úszóverseny kez-
detét. A legkisebbek 
hát és gyorsúszásban, 
a nagyobbak már mell 
és vegyesúszásban is 
rajthoz álltak. Korosz-
tályonként – az egyéni 
futamok után – a szü-
lő-gyermek, valamint 
a 4 fős váltók versenye 
következett.
 A programra első-
sorban a helyi és kör-
nyékbeli egyesületek, 

óvodák és iskolák neveztek. A gyerekeket a be-
járatnál a Mikulás várta, aki mindenkinek adott 
ajándékot. A kisebbeknek kellett is ez a sikerél-
mény, így bátrabban ugrottak a vízbe.  Az edzők, 
szülők és hozzátartozók nagy lelkesedéssel buzdí-
tották a gyerekeket a medence széléről, akik min-
dent beleadtak a győzelem érdekében.
 A futamok helyezettjei érem díjazásban része-
sültek, az első helyezettek még sportszer ajándé-
kot is kaptak a Decathlon jóvoltából. A váltóver-
senyek érmesei az Illés cukrászda felajánlásával 
tortát vihettek haza.
 Minden résztvevő Mikulás Kupás pólót és cso-
magot is kapott ajándékba. 
 Az érmek átadásában Solymosi Sándor al-

polgármester úr, Csampa Zsolt a 
Humánpolitikai Bizottság elnö-
ke, valamint Szemán Gergely, a 
Sport, Közlekedési és Közbizton-
sági Bizottság elnöke segédkezett. 
A szervezés előkészítésében és le-
bonyolításában Pongrácz Viktória 
vezetésével a Kistarcsai VMSK mű-
ködött közre.
 A rendezvény támogatói voltak: 
Kistarcsa Város Önkormányza-
ta, Juka Bt., MiraBer Bt., Lavet Kft., 
Nova Bau Hungary Kft., Illés Cuk-
rászda, Decathlon, Siculus Bútor-
ház, Kistarcsai VMSK Kft.

ANGOL NYELVTANFOLYAM  
KISTARCSÁN ÚJRAKEZDŐKNEK

További információ,  
illetve jelentkezés!

klacsan.anett@vmsk.hu 
06-70-512-5214

Óraadó tanár: Brancsné Mészáros Andrea

GYERE, CSATLAKOZZ LELKES CSAPATUNKHOZ!
Ha már tanultál és újra szeretnél, akkor Téged várunk!

Heti egy alkalommal 2x45 perc  
17.30 és 19.00 óra között.

A 12 alkalom, tehát 24 óra összesen 24 000 forint

OKTATÁS SPORT

XXVIII. Mikulás Kupa „ANYANYELVÜNKKEL 
A SPORTÉRT…” A kistarcsai Városi Uszodá-

ban 2019. december 1-jén 
28. alkalommal rendez-
ték meg a Mikulás Kupát, 
amely már hosszú évek óta 
töretlen népszerűségnek ör-
vend a gyerekek körében.

 
25 m FIÚ GYORS (2011)
 1. Maczó Barnabás VUK 17,91 
 2. Tóth Kornél KVSRC 18,00 

25 m FIÚ HÁT (2011) 
 1. Tóth Kornél KVSRC 21,97
 3. Maczó Barnabás VUK 23,50

50 m FIÚ HÁT (2009) 
 3. Svetula Milos VUK 54,34

25 m FIÚ MELL (2013)
 1. Kristóf Máté Kistarcsai Fókák 36,57

25 m FIÚ MELL (2011) 
 2. Tóth Kornél KVSRC 24,63
 3. Maczó Barnabás VUK 25,19

KIMAGASLÓ KISTARCSAI 
EREDMÉNYEK:

Az éremátadás Solymosi 
Sándorral és Szemán Gergellyel 

A november 13-i döntő időpont-
jának kiválasztása nem volt 
véletlen: 1844-ben ezen a na-

pon fogadták el azt a törvényt, mely 
kimondta: „1. § Az országgyűléshez 
bocsátandó minden kegyelmes kirá-
lyi Leiratok, Előadások, Válaszok, és 
Intézvények ezentúl egyedül magyar 
nyelven adassanak ki. 2. § A törvény-
cikkek valamint már a jelen ország-
gyűlésen is egyedül magyar nyelven 
alkottattak és erősíttettek meg: úgy 
ezentúl is mind alkottatni, mind ki-
rályi kegyelmes jóváhagyással meg-
erősíttetni egyedül magyar nyelven 
fognak.”  Ezt a napot 2011-ben az 
országgyűlés magyar nyelv napjává 
nyilvánította.
  A teljesen újszerű játékrendszer az 
egyéni sportágak, versenyszámok tér- 
és időbeli jellegzetességeit képezi le 
az anyanyelvi játékok szintjére úgy, 
hogy közben az olimpia és a sport 
népszerűsítése mellett sporttörténe-
ti ismereteket is nyújt. A Dunake-
szi Tankerület iskolái között egyre 
nagyobb népszerűségnek örvendő 
versenyben idén tíz iskola (Gödöl-
lő-Damjanich, Pécel, Isaszeg-Klapka, 
Isaszeg-Damjanich, Vácszentlászó, 

Galgamácsa, Fót, Nagytarcsa, Ke-
repes, s persze a házigazdák) mérte 
össze erejét Kistarcsán.
 A megjelent versenyzőket, felké-
szítőiket az iskola intézményvezetője, 
Jutasi-Varró Diána Ildikó köszöntöt-
te. Az ötletgazda, Major László And-
rás játékvezetésével az idén hét anya-
nyelvi sportágban és versenyszámban 
csatáztak a diákok: gátfutás, sport-
lövészet, úszás, súlylökés, vívás, ka-
lapácsvetés és skeet lövészet. A mai 
kor felgyorsult tempójához igazított 
pörgős és változatos vetélkedőn Győr 
Béla, a Magyar Olimpiai Akadémia 
(MOA) főtitkára képviselte az olim-
piai családot, aki a vetélkedő után a 
díjak átadásával is megtisztelte a ver-
senyzőket és a szervezőket, majd az 
azt követő munkamegbeszélésen tá-
mogatásáról biztosította az iskolát és 
az új játékformát.
 A külön, de a többiekkel párhuza-
mosan értékelt kistarcsaiak három ér-
met szereztek
 Weisz Dóra (arany), Nagy Dávid 
András (ezüst) és Zentai Kíra (bronz) 
jóvoltából. 
 A nemhivatalos csapatverseny 
győztesei a galgamácsai Fekete Ist-

A KISTARCSAI Váray Domonkos, 
aki a gödöllői Fréderic Chopin Ze-
nei AMI növendéke különleges meg-
mérettetésen indult el és diadal-
maskodott. Telek Zsuzsa (zongora) 
és Lázárné Nagy Andrea (szolfézs) 
tanítványa a Szokolay Inspirart Ze-
neszerzőversenyen – a Szokolay 
Sándor Alapítvány zeneszerzői pá-

lyázatán – I. korcsoportban I. díjat 
nyert a „Rondó a Tenkes Kapitá-
nyának és Hüvelyk Matyinak” című 
szerzeményével. A darabot az ün-
nepélyes eredményhirdetés kereté-
ben december 9-én este a Zeneaka-
démia Nagytermében, a „Magyar 
Karácsony hangverseny” kereté-
ben mutatták be.

I. HELYEZÉST ÉRT EL  
VÁRAY DOMONKOS ifjú 
zongorista és zeneszerző 

A Simándy József Általános Iskola „Anya- 
nyelvünkkel a sportért, sporttal az anya- 
nyelvünkért” mottóval hirdette meg   
hagyományos regionális anyanyelvi  
olimpiáját – immár ötödik alkalommal. 

V. Regionális Anyanyelvi 
Olimpia 2019. november 13.

ván Általános Iskola tanulói lettek. 
 A verseny végén többen is mond-
ták: Jövőre is jövünk! S mit is lehet-
ne erre a válasz: Kistarcsa szeretet-
tel vár Titeket 2020-ban, az olimpia 
évében is!
 Az iskola vezetősége és a verseny 
szervezői köszönetüket fejezik ki a 
rendezvény támogatásáért

 Kistarcsa Város Önkormányzatá-
nak, a budapesti Tinta Kiadónak, a 
kistarcsai Illés Cukrászdának
 … és a Simándy József Általános 
Iskola azon pedagógusainak, akik a 
munkaköri leírásukon túl minden dí-
jazás nélkül is vállalták a rendezvény 
szervezésével járó plusz terheket.

Major László András

A játékot Major László András tanár úr vezette

A rendezvény szervezői és az iskola eredményesen szereplő diákjai
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HITÉLET HITÉLET

Örömet szerezni a másiknak 
– ez az egyik legszebb dolog az életben. Iga-
zi csodát, ünnepet varázsol a szívekbe – min-
denkiébe. Isten különleges teremtési rendje ez, 
hogy abban a történésben összeérjenek a lel-
keink. Annak is, aki szerzi, és annak is, aki-
nek okozzák. Mivelhogy az örömöt nem le-
het csak úgy szerezni, vagy okozni. Azt csak 
adni lehet… mégpedig kizárólag a sajátunkból.

 •  Könyvelés
 •  Bérszámfejtés
 •  Adótanácsadás
 •  Könyvelés ellenőrzés
 •  IFRS szerinti könyvvezetés
 •  Pénzügyi tanácsadás
 •  Üzleti tanácsadás

„A könyvelő, adótanácsadó  
a vállaLkozás tartópillére” 

Személyes közreműködésünkkel is segítünk a gazdasági folyamatok  
lebonyolításában, beindításában, működtetésében…

Ha biztos kézbe szeretné helyezni cége gazdasági működését, várjuk megkeresését!

 •  Vállalkozások pénzügyi  
rendszeréhez segítségnyújtás

 •  Online könyvelési, pénzügyi tanácsadás 
 •  Könyvelés a cégek  

székhelyén-outside bookkeeping
 •  Szabályzatok készítése 

– képzett szakemberekkel

KÖNYVELÉSI ÉS SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÓ Kft.
(Zrt.-k, Kft-k, Bt-k, Nonprofit szervezetek, 

egyéni vállalkozások részére)

Elérhetőségünk: 2143 Kistarcsa Sport u. 15. – Árpád Vezér u. 2. Tel: 06-30/517-3517

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.

Hirdetés

„Amikor Jézus megszületett a júdeai Betle-
hemben Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek nap-
keletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: »Hol van a zsidók 
királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, ami-
kor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.«” Máté ev. 2,1-2.

A kará-
csony mindannyiunkat felka-
varó, sok-sok érzelmet kiváltó 
ünnep. Talán a verset olvas-
va úgy gondolnánk, hogy ma 
ez nem aktuális, olyan tör-
ténelmi korban íródott, ami-
kor a gyűlölet, a békétlen-
ség kézzel fogható volt.

Leborulunk-e JÉZUS ELŐTT?
REFORMÁTUS EGYHÁZ

A LEGTÖBB

 

Kik voltak a bölcsek?
Itt nem a Szentlélek által megvilágosított hívőkről 
beszél a Biblia, akikre igaz, hogy bölcsességük 

„kezdete az Úr félelme.” Nem is azokról, akik a 
lényeget látva többet tudnak a tudósnál. Hanem 
pogány mágusokról. 
 Rájuk is érvényes Pál apostol szava: „A tudat-
lanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt 
hirdeti az embereknek, hogy mindenki minden-
ütt térjen meg.”  Ap. Csel. 17,30. 
 A „tudatlanság idejé-
nek az elnézése” nem a 
bűnök figyelmen kívül 
hagyására vonatkozik, 
hanem csak a korábbi 
istentiszteletük helyte-
len voltára. Majd ami 
után találkoztak Jézus-
sal, szakítottak korábbi 
babonáikkal. Ezt feje-
zi ki: „más úton tértek 
vissza hazájukba”. Is-
ten felhasználhatta egy 
pogány babonáját, hogy 
elvezesse Jézushoz, de 
nem vezeti a Jézusban 
hívőket vissza a babo-
nák világába.

 Íme, ezek a bölcsek érkeztek napkeletről Je-
ruzsálembe.
 Az „íme” szócska a Biblia eredeti görög nyel-
vében azonban a „látni” igéből származik. Így for-
díthatnánk: „Odanézz! Most figyelj! Lásd! Vedd 
észre!” 
 Az Újszövetség írói akkor használták ezt a szót, 
amikor valamit nyilvánvalóan Isten cselekedett, 
tehát valami nagyon fontos esemény történt.
 Mi ez a nagyon fontos esemény? A Messiás előtt 

leborultak a pogány népek képviselői: 
tehát  mi is le kell boruljunk előtte. Az 
ismeri Jézust helyesen, aki imádja Őt!

Mit jelent  
leborulni  
Jézus előtt?
Azt a testhelyzetet jelölte, amikor 
valaki letérdelt a földre, és a hom-
lokával is a földet érintette. Ennyi-
re megalázta magát az előtt, akit 
leborulva imádott. Így kellett lebo-
rulniuk a vesztes sereg vezéreinek 
a győztes előtt, és a győztes ilyen-
kor rátette a lábát a leborulók a nya-
kára, érzékeltetvén ezzel, hogy mos-
tantól kezdve az a szolgája.

KARÁCSONYVÁRÁS
KATOLIKUS EGYHÁZ

D e ha a lőporfüsttől elvonatkoztatunk, saj-
nos látnunk kell, hogy a békétlenség, a 
megbocsátani nem tudó makacs önzés 

minden korban, minden közösségben jelen van, 
sajnos még legjobb családokban is. Sokszor a 
meggondolatlan, akár jó szándékú, mégis rossz 
döntéseink sodornak oda minket, hogy túlhajszolt 
kimerültségünkben nem látjuk, hogy a békétlen-

ség okozói éppen mi magunk vagyunk. És itt nem 
csak azokra az agyoncsépelt szólamokra gondo-

E rre készülünk most is. Arra 
az ünnepre, amelyik nem 
pusztán időt, pár piros napot 

jelöl a naptárunkban, hanem nagy 
történéseket tár elénk. Az öröm-
szerzés történeteit. Azt, amikor a 
családi kör teljessé lesz a terített 
asztalnál. Azt, amelyben a beszél-
getések, a megnyílások, az ölelések, 
a megértések, a megbocsátások kéz-
zelfogható csodákká válnak. Azt, 
ahol a szemek túlragyognak min-
den fénylőn csillogó lámpást… és 
még sorolhatnánk. De bárhogyan is 
folytatnánk, a közös pontjuk, a lé-

nyegük, a kulcsszó mindegyikben 
ugyanaz lenne: együtt.
 Együtt. Ebben van karácsony 
örömszerző lényege. Ez túlmutat 
minden ajándék-hegyen, minden 
tökéletesnek gondolt meglepeté-
sen, minden értékesebbnél értéke-
sebbnek vélt drágaságon. Ez az egy 
„dolog”, az együtt, a legfontosabb 
eleme az ünnepnek. Hányszor hall-
hattunk beszámolókat szegényes 
helyzetben megélt, de mégis öröm-
teli karácsonyokról! Mert az egyik 
legnagyobb örömet szerző ajándé-
kunk mutatkozik meg benne, amit 

egymásnak egyáltalán adhatunk: 
mi magunk.
 Isten maga mutatta meg a világ-
nak ezt a csodát, ennek az örömszer-
ző valóságát. Az első karácsonykor 
a lehető legtöbbet, a mindent adta 
a világnak: önmagát. Az angyali 
örömhír szól erről: ő az „Immánuél” 
– azaz velünk az Isten (Mt 1,20). 
 Azért ígérte, üzente, tette mind-
ezt, hogy az Ő öröme elérje a szí-
veinket és ünnepet ragyogjon bele. 
Az Ő öröme ugyanis mi vagyunk! 
Az értünk rajongása, a minket meg-

menteni vágyása, igyekezete in-
dította, hogy erre az útra lépjen, 
amelynek egyik nagy állomása lett 
a golgotai kereszt, a bűneink bo-
csánatának a helye. Karácsonykor 
is ezt ünnepeljük! Azt, hogy Ő ön-
magát adta értünk, hogy velünk le-
hessen és mi Ővele.
 Együtt. Ebben az élményben szü-
letik az igazi ünnep, az igazi csoda.
 Legyen azzá benned is!
 Áldott Krisztus-ünnepet kívá-
nunk mindenkinek! 

Eszlényi Ákos evangélikus lelkész

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

A békejobb még vissza-visszarándul,
Rángatja görcs: gőg, szégyen, gyűlölet,
Engedne az ököl, de megkeményszik.

Ezer anyaszív ezer sebből vérzik,
Ezer lelket mar vasfoggal a kétely:
A borzalom vajon a csúcsra ér fel?
S reszketve éled a reménység: hátha,
Hátha van a rémségnek netovábbja.

A békejobb még vissza-visszarándul,
Még lőporfüsttől fekete a völgy
S kaszáját gúnnyal feni a halál,
De már valami köztünk s közte áll,
De hegyormokon csendes rőzseláng,
De a lélekben béketüzek égnek
S ezer haranggal harangoz az Élet!

Reményik Sándor: 
A MI ADVENTÜNK

lok, hogy nem attól lesz szép egy karácsony, ha 
minden tökéletesen ki van takarítva, fel van dí-
szítve, vagy ha mindenkinek sikerült szuper aján-
dékot kitalálni, hanem arra is, amikor kétségbe-
esetten próbálunk lelkileg felkészülni. Hiszen ha 
egész éven át nem gyakoroltuk az önzetlenséget, 
a megbékélést, a másokon való irgalmas segítést, 
vagy az imádságot, akkor most ebben a készületi 
időben már hiába kapkodunk, erőlködünk. Néha 
többet ér egy otthon, békében eltöltött, a gyere-
kekkel átbeszélgetett, átnevetgélt délután, mint 
tíz végigásítozott roráté. Gyakran előfordul, hogy 
lehajolunk a nyomorultakhoz, alamizsnát adunk 
a szegényeknek, meghitt közösségi alkalmakon 
veszünk részt, de a saját családunk békétlensé-
geit nem tudjuk, megoldani, mert a békejobbot 
visszahúzza az önzés, az akaratából engedni nem 
tudó makacsság, a sérelmek.
 Számomra az egyik legigazibb karácsony az 
volt, amikor egyik évben édesapám nem tudott ve-
lünk karácsonyozni, mert a tőlünk nagyon mesz-
sze lakó, haldokló édesapja ágya mellett kellett 
lennie. Talán az volt gyermekkorom egyik leg-
igazibb találkozása az ÉLETTEL, a Megváltó Jé-
zus Krisztussal, mikor a meghitt hangulatot ke-
gyetlenül elsöpörte a halál sötétsége, de a szívek 
mélyén megszületett az az Élet igazi békessége.

(katolikus hitoktató)

Feláras hirdetési hely:
Hátsó borítóra +50%-os felár, minimum 1/4-es méretben.
Belső oldalakra konkrét helyre rendelés + 25%-os felár
Címlapra hirdetés nem kérhető! PR cikket is meg lehet jelentetni az 
újságban,  egy teljes oldal ára 40 000 Ft                
A hirdetéseket pdf. formátumban kérjük leadni vagy elkészítését 
a szerkesztőség díjmentesen vállalja.
Apróhirdetések:
Lakosságnak: 25 szóig 500 Ft, felette  + 50 Ft/szó  
Vállalkozóknak/cégeknek: 100 Ft/szó, kiemeléssel + 1000 Ft

Hirdetések megjelenésének díjai:
Hirdetési  

felület

Méret (mm)
szélesség x magasság

álló                                 fekvő
Bruttó ár

1/1 
kifutó

215x307 - 55 000 Ft

1/1 183x267 - 55 000 Ft
1/2 90x267 183x130 31 000 Ft
1/4 90x130 183x63 17 000 Ft
1/8 43x130 90x63 12 000 Ft

1/16 43x63 7 000 Ft

HIRDETÉSI 
FELÜLETEK

1/8 
fekvő

1/8 
álló

1/16 
álló

1/1 
kifutó

1/1 

1/2
fekvő 

1/4 fekvő 

1/4 
álló 

1/2
álló

HÍRADÓ
Kistarcsai KISTARCSA VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
TÁJÉKOZTATÓ 

LAPJA

MÉDIAAJÁNLAT
ÉRVÉNYES 2019. 

január 1-től visszavonásig.

A Kistarcsai Önkormányzat havonta jelenteti meg tájékoztató 
magazinját. Helyi közérdekű információk adják az újság 
tartalmát.  A Kistarcsai Híradó A/4-es méretben, színes 
műnyomó papíron, 5300 példányban 20 oldalon jelenik meg. 
Az újság felkerül a város honlapjára is, http://www.kistarcsa.
hu-ra és az önálló facebook oldalon a várossal kapcsolatos friss 
hírek olvashatók.
A lapzárta időpontja:  minden hónap 15-ig. 

Polgár Gyula
felelős szerkesztő     
06-20-966-1190

Po-Ker Bt. (1173 Budapest, 

Székicsér u. 15.), 

Tel.: 06-20/966-11-90,   

gyulapolgar56@gmail.com

KEDVEZMÉNYEK : 
•  három lekötött hirdetés árából 20 %,
•  hatnál több lekötött hirdetés árából 30 %
KEDVEZMÉNY ADHATÓ

 ÜNNEPI ISTENTISZTELETEINK
DECEMBER 22-ÉN, vasárnap 10 órakor az 
istentiszteleten legátus prédikál: Krisztován 
Márton negyedéves teológiai hallgató.

DECEMBER 24-ÉN 2 órakor: gyermekeink 
karácsonyi műsora a templomban.
Karácsony mindkét napján 10 órakor istentisz-
telet, úrvacsoraosztás, gyermekistentisztelet.

DECEMBER 29-ÉN, vasárnap, 10 órakor gyü-
lekezeti istentisztelet.

DECEMBER 31-ÉN 4 órakor óévi hálaadó 
istentisztelet.

ÚJÉV REGGELÉN 10 órakor gyülekezeti is-
tentisztelet. 

Az új esztendőben folytatjuk a gyászolók kö-
zösségét szerdánként 18,15-től.
 Mindenkit szeretettel várunk!

 Az Úr Jézus nem teszi rá a lábát annak a nya-
kára, aki leborul előtte. Sokkal inkább a hóna alá 
nyúl és felemeli. Mert aki magát megalázza, az 
felmagasztaltatik. Nagyon sok keresztyén ember 
karácsonyából hiányzik ez az alázatos leborulás 
Jézus előtt. Ezután lesz boldog az életünk.
 Ezt az örömet kívánom mindenkinek az idei 
a karácsonyon úgy, ahogyan egy szép énekünk 
összefoglalja: „Ma nem azt kérem, hogy adj 
még, nem könyörgök, figyelj rám, hanem azt 
mondom, hogy szeretlek, Atyám szeretlek, szí-
vem csak Tiéd,...”

Riskó János református lelkész

 A Református Szeretetszolgálat 
által támogatott szegények szá-
mára gyűjtöttünk adományokat
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Tel/Fax: 06-28-473-118, 
Mobil: 06-20-262-5525

E-mail: csavarkiraly@hotmail.com
Honlap: www.csavarkiraly.hu

KIEMELT TERMÉKEINK EBBEN A HÓNAPBAN

7000,- Ft-tól

Graphite sarokcsiszoló
13 000,-Ft-tól
barkács és ipari 

kivitelben is
Pipalécek és  
takarólécek  

méretei ismét  
bővültek!

Munkavédelmi  
bakancsok

Ablak-ajtó  
szigetelő  
D vagy  
P profil  
méterre

Új gépeink  
bevezető áron

Füstcsövek,  
könyökök nagy 
választékban 

Munka-
ruhák 
nagy  

válasz-
tékban

Kellemes 
Karácsonyi Ünnepeket 

és Sikerekben Gazdag  
Boldog új évet kívánunk  

minden kedves  
vásárlóknak!

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

Helyben készült cukrász és péktermékek, 
hagyományos és különleges ízekkel. 

Alkalmi, esküvői, 
 és figuratorták. Édes  

és sós aprósütemények.

Kistarcsa, Thököly út 5.
Telefon: +36-28/470-308 • Web: www.illescukraszda.hu

Nyitvatartás: Hétfő–Szombat: 8-20-ig.  
Vasárnap: 8:30-20-ig

Gondolunk  
a családokra,  
a fiatalokra,  
és a kényel- 
mes üzleti  

megbeszélésre 
vágyókra  
egyaránt!

 ILLÉScafé

Forró italok, kávék, ételek,  
koktélok

Kellemes  
ünnepeket 
kívánunk! 

MEGNYITOTTUNK!

szeretettel!
Szabadságolás miatt  

2020. január 1-től
2020. január 15-ig  

ZÁRVA TARTUNK! 
NYITÁS: 2020. január. 16-án!

MEGLEPETÉSEK  
HELYETT ODAFIGYELÉS  
a karácsonyi vásárláskor

A fogyasztói panaszok álta-
lában a termék minőségére, 
biztonságosságára vonatkoz-
nak; elromlott a „felhúzós” 
gyermekjáték, nem műkö-
dik a háztartási gép, hiány-
zik a porszívó tartozéka. 

H a az adventi készülődés elején megvá-
sárolt ajándékot karácsonykor próbálják 
ki, vagy veszik használatba, a megaján-

dékozott elveszíti a három munkanapos termék-
csere lehetőségét. Nem érvényesítheti a garan-
ciához való jogát sem, ha elveszik a vásárlást 
bizonyító nyugta, vagy az ajándékozó azt 
nem adta át. Utóbbi addig természe-
tes, hogy az ajándékhoz nem mel-
lékeljük a számlát, de az aján-
dékozó őrizze meg, vállalja át 
a javítás (csere) stb. intézé-
sét, vagy már a vásárláskor 
ne mulassza el kipróbáltatni 
a készülék működését. Nem 
a mintadarab működését kell 
megnézni, hanem a vásárolni 
kívánt terméket vegye ki az el-
adó a dobozból és azt kell kipróbál-
ni. Ha ez nem lehetséges – néha konflik-
tussal jár, melyet nem mindenki vállal – akkor 
a fogyasztó otthon azonnal helyezze üzembe a 
készüléket. Ha nem működik, rögtön vagy más-
nap, de három munkanapon belül vigye visz-
sza az üzletbe és vegye igénybe a három mun-
kanapon belüli csere lehetőségét. A fogyasztót 
nem terheli bizonyítási kötelezettség, elegendő 
arra hivatkozni, hogy nem működik a gép vagy 
eszköz. A termék rendeltetésszerű használatra 
való alkalmasságért a forgalombahozó a felelős. 
 Zárlatos a beltéri vagy kültéri fényfűzér (ka-
rácsonyfa égősor). A beltéri égősor nem hasz-
nálható kültérben, zárlatot okozhat, esetleg nem 
lesz villany az egész házban. A vékony kereszt-
metszetű vezeték tűzveszélyes lehet, ez a bel-
téri égősor esetében fordulhat elő. Megtörtént, 
hogy a dugaszolóvilla áramütést okozott. Első 
alkalommal óvatosan, jobb kézzel helyezzük a 
konnektorba, ne bízzuk a gyermekre áramütés 
veszélyének lehetősége miatt. Ha a használót meg-
rázta az áram, azonnal szüntesse meg a termék 

használatát, az üzletben kérje a 
cserét vagy a vételár visszafi-
zetését. Csak biztonságtech-
nikailag bevizsgált fényfűzér 
terméket vásároljunk, TÜV 
felirattal látták el. Ellenőriz-
zük a terméken feltüntetett 

kétjegyű IP számot. A máso-
dik számjegy jelöli a vízvédett-

séget. Például az IP20 jelzésű ter-
mék beltéri használatra alkalmas, de 

az IP44 jelzésű párás-nedves-nyirkos helyeken 
használható, az IP65 jelű termék már esővíz el-
len is védett. 
 Fényfűzért ne vásároljunk alkalmi árustól, ut-
cán, piacon, csak szaküzletben. Ne vásároljunk 
gyártó (forgalmazó) adatainak, a termék elne-
vezésének, típusának és a műszaki jellemzőinek 
feltűntetése nélküli terméket! Minden vásárlás-
kor kérjünk nyugtát vagy számlát, azt őrizzük 
meg!                      
 Fontos az óvatosság: távollétünkben a kará-
csonyfán ne hagyjuk bekapcsolva az  égősort, 
távozás előtt szüntessük meg az elektromos há-
lózathoz a csatlakozást, húzzuk ki a konnektor-
ból! Az intézkedéssel lakástüzet előzhetünk meg.
 A karácsonyfát közvetlenül a függöny mellé 
ne helyezzük, a csillagszórótól és a gyertyától 
is meggyulladhat.
 A kapott blokk (nyugta) tartalmát az üzletből 
való távozás előtt ellenőrizzük, annak a termék-
nek az elnevezése (vagy azonosítója, vagy gyá-

ri száma stb.) legyen rajta, amit vásároltunk, a 
kereskedő nevével, székhelyével, (üzletének cí-
mével), adószámával.
 Könnyűipari termékek esetében sokszor ott-
hon derül ki, hogy a ruhaneműknél kijavíthatat-
lan a varráshiba, felemás a bőrcipő színe, karcos 
volt (vagy lett) a női táska vagy a bőrből készült 
pénztárca, vagy hibás volt a bőrkabát.  A jogese-
tek szerint a vállalkozás vitatta, hogy nála kelet-
kezett a sérülés, a varráshibát jelentéktelennek 
tartotta, állítása szerint a rendeltetésszerű hasz-
nálatot nem akadályozta. Nem lehet eredményes 
a jogorvoslati eljárás, utólag nem bizonyítható, 
hol és mikor történt a sérülés, a forgalmazónál 
vagy teljesítés után. Alaptalan kérelmeknek el-
utasítás a sorsa.
 Vásárlás körülményei: kerüljük sötétben, rossz 
látási viszonyok között a vásárlást, sötétben kar-
colások, varráshibák, csorbult bögrék, vázák stb. 

– főleg az esztétikai hibák – nem látszanak, vagy 
nem vesszük észre.
 Lehetőleg szaküzletben vásároljunk, olyan üz-
letet, kereskedőt válasszunk, ahol van esélyünk 
arra, hogy a vásárolt terméket ki tudják cserél-
ni vagy választhatunk más árut, amire valóban 
szükségünk van, mert van árualap. Kérdezzük 
meg, mennyi a jótállás illetőleg a szavatosság 
időtartama? 
 Egyebek, de fontosak; A kereskedő az áfás 
árat forintban köteles feltüntetni. Ha a termék-
re vonatkozóan több árat tüntettek fel, illetőleg 
ha a polcon és a nyugtán szereplő ár nem azo-
nos, akkor az alacsonyabb ár fizetéséhez van jo-
gunk! 
 Ajándéktárgyak cseréjének lehetőségét íras-
suk rá blokkra az üzletben. Méret, szín és meny-
nyiség miatt szükségünk lehet termékcserét 
kérni.
 Akciós termékre is érvényesíthető a jótállási 
igény, az akciózás nem téveszthető össze a le-
értékeléssel. A leértékelt terméknek valószínű-
leg minőségi vagy esztétikai hibája van (karcos 
az edény, lepattant a zománc, karcos a bőrtáska, 
a pénztárca, hiányzik valamilyen nélkülözhető 
tartozék, behorpadt a hűtő oldala stb.! Ha a fo-
gyasztó a hibák, hiányosságok tudatában vásá-
rol leértékelt terméket, akkor az általa ismert hi-
bára nem alapíthat jótállási/szavatossági igényt.
  Kellemes karácsonyi ünnepeket!

Dr. Csanádi Károly vezető jogtanácsos  
adatvédelmi tisztviselő (DPO)  

a Pest Megyei Békéltető Testület elnöke,  
a FIX Televízió műsorvezetője

FOGYASZTÓVÉDELMI TAPASZTALATOK

Ajándék- 
tárgyak cseréjének  

lehetőségét írassuk rá 
blokkra az üzletben. Mé-

ret, szín és mennyiség 
miatt szükségünk lehet  

termékcserét  
kérni.
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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

• Zsalukövek
• Falazóelemek

• Habarcsok, vakolatok

• Cserepek
• Kéményrendszerek

• Térburkolatok

• Szigetelőanyagok

ÉPÍT? FELÚJÍT? ALAPTÓL A TETŐIG VEGYEN MINDENT EGY HELYEN!

KISTARCSA, 
Móra Ferenc utca 81.

Kérdése van? Hívjon minket!

06-28/552-675 • 06-20/561-1050 

www.kocsistuzep.hu • kocsistuzep.kft@upcmail.hu

www.facebook.com/kocsis.tuzep.kistarcsa

KERESSEN MINKET  
A FACEBOOKON IS!

MINDEN,  
ami építőanyag

MÁR BANKKÁRTYÁVAL  
IS FIZETHET!

A                                TAGJA. 

Nyitva tartás: 
H-P: 7.30-16.00
Szo: 7.30-12.00

49 000 Ft/kaloda

2 500 Ft/25 kg köteg

990 Ft/10 kg csomag

990 Ft/11 kg csomag

800 Ft/csomag

460 Ft/doboz

KALODÁS TŰZIFA 33 cm 1 x 1 x 1,75

SZÉN BRIKETT/NÉMET BRIKETT  
4800 kcal 25 kg

FABRIKETT TÖLGY/KŐRIS 10 kg

FABRIKETT RUF 11 kg 

KONIX KOROMTALANÍTÓ 1 kg

PE-PO ALÁGYÚJTÓS 40 db/doboz

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

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 
ebben az évben az utolsó nyitva  
tartási napon, december 20-án  
8-19 óráig várjuk vásárlóinkat!

2020-ban JANUÁR 10-én 
NYITUNK!

DECEMBER 27-én ZÁRVA
JANUÁR 3-án ZÁRVA

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

 

WWW.YARUS.HU
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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 lapban 
megjelent cikkeket a Kiadó írásbeli engedélye nélkül másolni, a lapot után-
nyomni, sokszorosítani tilos. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért 
a Kiadó nem vállal felelősséget.

• 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 ideje: a Polgármesteri Hi-
vatalban 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, 
Honlap: www.simandy.sulinet.hu

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

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

Kistarcsai 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) 504-1286
Ügyfélfogadási idő:  H-K-Cs-P: 08:00-12:00, 
Szerda: 13:00-16:00

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 Hivatalá-
nak Környezetvédelmi Főosztálya
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.
Telefonszám: +36 (1) 478-4400
E-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu

 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 ügyelet
Ügyelet: +36 (70) 370-3104
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 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

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

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

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

FONTOS INFORMÁCIÓK

Nap 19 Kft.
Nyitva

Hétfő-Csütörtök 7-17
Péntek 7-16 • Szombat 7-12

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

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

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 KISTARCSA, RAKTÁR KÖRÚT 5.  

a Fenyves Sportcsarnok mellett.
Kövess minket facebookon: Fenyves Szolárium

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

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

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

BARNULJ JÓ HELYEN!

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 

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



KISTARCSA Bellus József u. 2-4.
Nyitva: H-P: 10-18-ig, Szo: 9-16-ig, V: zárva

T.: 06-28/473-188, 06-20/4600-585

A CSÖMÖRI AUCHAN  
első körforgalmának 

Határ úti (DECATHLON  
utáni) kihajtójánál

NAPPALI 
SZEKRÉNY-

SOROK 
BEVEZETŐ 

ÁRON!

A feltüntetett képek illusztrációk! A feltüntetett árak a kedvezményeket tartalmazzák. Az egyes akciók nem vonhatók össze, folyamatban levő megrendelésekre nem érvényesek!
Az akcióban részt vevő bútorokról és feltételekről érdeklődjön áruházunkban! Raktárról csak a készlet erejéig tudunk kiszolgálni! www.siculuskft.hu

Áruházunk 2019. december 27-30-ig NYITVA TART!

ÉV VÉGI SZENZÁCIÓS KEDVEZMÉNYEK!
MINŐSÉGI, KÜLÖNLEGES BÚTOROK, MINŐSÍTETTEN JÓ ÁRON!

Termékeinkre, januári szállítással akár 50% KEDVEZMÉNYT biztosítunk!

287 cm

287 cm 89 900 Ft
344 cm 136  900 Ft

Négyajtós szekrény: 118 900 Ft

160 x 200-as ágyneműtartós 
(3 fiókos) ágy: 62 900 Ft

Fejvégdísz: 10 900 Ft

Fiókos komód: 
23 000 Ft

Éjjeli szekrény: 11 900 Ft

ÚJ TERMÉKEK ÉRKEZTEK!

90 x 200 cm 51 700 Ft
140 x 200 cm 71 800 Ft
160 x 200 cm 83 300 Ft
180 x 200 cm 89 000 Ft

ÁGGYÁ NYITHATÓ KANAPÉK 
NAGY VÁLASZTÉKBAN, 10-20 % KEDVEZMÉNNYEL!

KONYHABÚTOROK  
30 % KEDVEZ-

MÉNNYEL  
VAGY AJÁNDÉK  

ÖSSZE-
SZERELÉSSEL!

KONYHATERVEZÉS, FELMÉRÉS!
A feltételekről érdeklődjön áruházunkban!

GYÓGYMATRACOK MÁR 42 900 Ft-tól
-35%

27 cm vastag

90 x 200 cm 41 500 Ft
140 x 200 cm 56 900 Ft
160 x 200 cm 61 900 Ft
180 x 200 cm 66 500 Ft

-20%

-25%

szélesség: 77 cm
mélység: 38 cm
magasság: 122 cm

szélesség: 45 cm
mélység: 38 cm
magasság: 122 cm

X12 - MAGAS, FIÓKOS
KOMÓD: 37 900 Ft

-20%
szélesség: 77 cm
mélység: 46 cm
magasság: 76 cm

X06 -  MAGAS,AJTÓS (JOBBOS)  
KOMÓD: 14 900 Ft

X066 -  MAGAS,AJTÓS 
(BALOS) KOMÓD: 
14 900 Ft

X03 - ALACSONY, FIÓKOS 
KOMÓD: 27 900 Ft

-30%

411 -  AKASZTÓS, POLCOS, 
VÁLASZFALAS SZEKRÉNY: 
39 900 Ft

431 -  AKASZTÓS SZEKRÉNY:  
39 900 Ft

441 -  POLCOS SZEKRÉNY:  
39 900 Ft

szélesség: 90 cm
mélység: 60 cm
magasság: 204 cm

STABIL fenyőágyak ajándék ágyráccsal

99 900 FtRugós, ággyá nyitható kanapé

-20%


