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HÍREK

DEÁKTANYA
Csépe Balázs:   
A homoktövis gyógyító ereje
A Himalájából eredő homoktövis termeszté-
se és a velejáró nehézségek. Az előállítható 
gyógyászati termékek: magolaj, homoktövis 
velő, magőrlemény, húshéj őrlemény. Állati 
és emberi fogyasztásra is alkalmas. Beteg-
ség megelőzésére és gyógyításra is használ-
ható. Szív és érrendszeri hatása.

Szabóné Tóth Katalin: 
A tótok és a szlovákok
Merre is volt Tótország? Melyik népcsoportot 
neveztük – és nevezzük most – tótoknak? A 
tót szó pejoratív értelme. Kistarcsai tótok. Az 
ország mely részein élnek szlovákok? A szlo-
vák nyelv változatai és magyarországi nyelv-
járások. A szlovák néphagyományok szerepe 
a magyar kultúrában.

Hegedűs Miklós: Krisztus ábrázolása
Az emberábrázolás története a jelképes, szim-
bolikus megjelenítésektől kezdve a realisz-
tikus jellegű változatokig – az időszámítás 
kezdetétől a XX. századig. Krisztus képeinek 
különbözősége a keleti és a nyugati keresz-
tény egyházakban. Az ikonikus ábrázolás kap-
csolata az egyiptomi múmiákkal.

Staicu Simona:  Románok Magyarországon, 
magyarok Romániában
Mióta ismert a románok jelenléte magyar te-
rületen? A Trianon utáni Magyarország román 
lakossága. A magyar körülményekbe való be-
illeszkedés. Az itt élő románok hagyományőr-
zése vallási és kulturális téren. Magyarok és ro-
mánok mindennapi együttélése Romániában.

A Deáktanya előadásait a civilház (Széchenyi 
u. 33.) közösségi termében tartjuk.
 A klubestek ideje: csütörtökön este 7-től 10 
óráig.
 Az előadások csütörtökönként este 7 óra-
kor kezdődnek, időtartamuk 1 óra körüli.
 A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai nyi-
tottak, azokat térítésmentesen látogathatja 
bárki.
 Ezen alkalmakon és a KIKE más rendezvé-
nyein lehet belépni az egyesületbe. 

Kistarcsai Kulturális Egyesület

2019. április 4.

2019. április 11. 

2019. április 25. 

2019. április 18.

A KOMMUNIZMUS áldozatainak emléknapján, 
február 25-én Kistarcsa Város Önkormányzata 
az egykori internálótábor emlékfalánál, az Októ-
ber 23. téren emlékezett meg a gyászos napról. A 
Himnuszt a Simándy József Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola fúvószenekarának kí-
séretében énekelték el a jelenlévők, majd Szabó T. 
Anna: Az ég zsoltára című versét Kincses Antal 
szavalta el. Ezt követően Solymosi Sándor polgár-
mester mondott megemlékező beszédet. Felhívta 
a figyelmet az emlékezés fontosságára, melyben 
történelmi múltja miatt Kistarcsa polgáraira kü-
lönösen fontos szerep hárul. „Eltökélt szándékunk, 
hogy Kistarcsán nemcsak méltó emlékhelyet ho-
zunk létre az itt szenvedők emlékére, hanem talán 
még fontosabb célunk, hogy megmutassuk gyer-
mekeinknek a diktatúra valódi arcát. Soha ne me-

rüljön feledésbe az a sok szörnyűség, ami sokkal 
több halálos áldozatot követelt, mint a második vi-
lágháború. Nem lehet elégszer mondani: a meg-
félemlítésre és erőszakra támaszkodó diktatúra 
soha nem térhet vissza, és ha megmutatjuk az iga-
zi arcát, nem is fog” – hangsúlyozta beszédében 
Solymosi Sándor. Ezt követően a kopjafánál ko-
szorút helyezett el Tóth Borbála, a Kistarcsai In-
ternáltak Emlékéért Alapítvány képviselője, vitéz 
lovag Dömötör Zoltán vezérezredes, az 1956 Ma-
gyar Nemzetőrség főparancsnoka és Kertész Ló-
ránt nemzetőr vezérőrnagy, valamint a Politikai 
Foglyok Országos Szövetségének Pest Megyei el-
nöke Straub János. Kistarcsa Város Önkormány-
zata nevében Solymosi Sándor polgármester és 
Juhász István alpolgármester, a Kistarcsai Városi 
Óvoda, a Kistarcsai Alapszolgáltatási Központ, 
a Simándy József Általános Iskola, a FIDESZ-
KDNP Kistarcsai Csoportja, a Jobbik Kistarcsai 
Szervezete, FIDELITAS helyi szervezete, a Kis-
tarcsai Vállalkozók Baráti Köre, a Kistarcsa Vá-
rosért Egyesületet, a Fenyvesliget Egyesület és a 
Kistarcsai KÖFE Kft. koszorúzott. Az emlékezők 
a koszorúzás után mécseseket gyújtottak.
 A megemlékezés a Csigaházban folytatódott, 

ahol Zsákai Piroska egykori horto-
bágyi internált, nyugalmazott tanár, 

„Kaptam egy világot” című könyvét 
mutatta be. A szerző az 50-es évek 
kommunista diktatúrájának idősza-
kát írta meg a saját életén keresztül. 
A könyvben a gyerekek és az idősek 
hortobágyi lágeréletét, a családfők 
recski rabéveit is feldolgozta. Törté-
nelmünk évtizedekig elhallgatott fe-
jezete elevenedik meg a kötetben. Azt 
a világot örökítette meg, amit nem 
kért, hanem kapott. Az előadás vé-
gén Solymosi Sándor köszönte meg 
Zsákai Piroskának a megrázó kor-
történeti beszámolót.   P.Gy.

Elkészült a közvilágítás BŐVÍTÉSE 

A kommunizmus 
áldozataira  
EMLÉKEZTÜNK

AZ ÖNKORMÁNYZAT még tavaly döntött arról, 
hogy a 2018-as közvilágítási fejlesztési igénye-
ket összegyűjti és megrendeli a kivitelezésüket. 
Ez most elkészült: a kivitelező az alábbi hely-
színeken helyezett ki LED lámpákat.

	 	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	kö–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	 
felállítása	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	betongyámos	faoszlop	30	m	 
közvilágítási	vezetékkel

	 	14.	Batthyány	utca–posta	mögött	–	1	db
	 	15.	Rigómező	utca	vége	–	1	db

Az áldozatok emlékére a koszorúzás 
után  mécsest gyújtottak

Zsákai Piroska az előadása 
után dedikálta a könyvét 

Tisztelgés az hősök emléke előtt

A vendégeket Turi Irén, a rendezvény mű-
sorvezetője köszöntötte. A Himnusz kö-
zös eléneklése után Turi Irén Petőfi Sándor 

forradalmiságát idézte fel rövid megemlékezésé-

ben, külön kitérve a sajtószabadság 
kivívására, ami Petőfi személyes 
ügye volt. „Ma született a magyar 
szabadság, mert ma esett le a sajtó-
ról a bilincs… vagy van olyan egy-
ügyű, ki azt képzelje, hogy szabad 
sajtó nélkül lehet bármely nem-
zetnek szabadsága?” Ezt köve-
tően az 1848–49-es forrada-
lom és szabadságharc hősei 
tiszteletére a Civil-ház fa-
lán elhelyezett Aulich Lajos 
emléktáblánál koszorút he-
lyezett el az önkormány-
zat nevében Solymosi Sán-
dor polgármester és Juhász 
István alpolgármester, a Kis-
tarcsai Városi Óvoda, a Kistar-
csai Alapszolgáltatási Központ, a 
Simándy József Általános Iskola, a FI-
DESZ helyi szervezete, a JOBBIK helyi szerve-
zete, a FIDELITAS helyi szervezete, az MSZP 
helyi szervezete, a Demokratikus Koalíció helyi 
szervezete, a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre, 
a Kistarcsa Városért Egyesület, a Kistarcsai Inter-
náltak Emlékéért Alapítvány, vitéz lovag Dömötör 
Zoltán vezérezredes, az 1956 Magyar Nemzetőr-
ség főparancsnoka és Kertész Lóránt nemzetőr ve-
zérőrnagy, a Fenyvesliget Egyesület, a Kistarcsai 
KÖFE Kft. és a Kistarcsai VMSK Kft. 
 A koszorúzás után 16 órától a Csigaházban 
folytatódott az ünnepség, ahol Solymosi Sándor 
mondott ünnepi beszédet. A polgármester meg-
emlékezésében kihangsúlyozta, hogy 1848-ban 

„A magyar fiatalok – mint már oly sokszor a tör-
ténelem során – példát mutattak Európának. A vi-
lágnak. … A mi ünnepeink miről szólnak? Csak-

MÁRCIUS 15.

A forradalom kitörésének 171. 
évfordulója alkalmából dél-
után 15 órakor a Civil-ház-
nál kezdődött az ünnepség.

SZÍNVONALAS ÜN-
NEPSÉGGEL TISZTE-
LEGTEK KISTARCSÁN 

is a szabadságunk kivívásáról. 
Ezért jó érzés ilyenkor magyar-

nak lenni… Március 15. jelkép-
pé vált: nemzetünk szabadság-

szeretetét, szabadság utáni vágyát 
fejezi ki.” A polgármester párhuzamot 

vont a mai politikai és a 171 évvel ezelőt-
ti forradalmi történések között, „Változnak a ko-
rok, változik Európa, de a szabadság ma is azt 
jelenti a magyar embereknek, mint 1848-ban: az 
idegen erőktől való függetlenséget. A döntés sza-
badságát. Ma is példát vehetünk arról a nemze-
ti összefogásról, bátorságról, amit 1848–49 hő-
sei tanúsítottak annak érdekében, hogy hazájuk, 
nemzetük sorsáról maguk dönthessenek.” 
 Az ünnepi beszéd után a Simándy József Ál-
talános Iskola 3. osztályos diákjai léptek a szín-
padra. Az 1848-as időket idéző színvonalas elő-
adásukban érződött az áldozatos munka, ami a 
betanító pedagógusokat, a szülőket és termé-
szetesen a gyerekeket dicséri.
 Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 
tiszteletére rendezett megemlékezést a Szózat 
zárta. P.Gy.

Hibás terméket vásárolt?
Nem felelt meg a szolgáltatás?

Magánszemélyek, mikro-, kis- és középvállalkozások, civil szervezetek és társasházak is 
rendezhetik termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panaszaikat, a

 PEST MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
segítségével.

Az eljárás egyszerű, gyors és ingyenes.

PEST MEGYEI 
BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

1119 Budapest, 
Etele út 59-61. II. em. 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Ügyfélfogadási idő: K-Cs: 9:00-14:00

Telefon/Fax: (06-1) 269-0703
(06-1) 784-3076

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: www.panaszrendezes.hu

www.pestmegyeibekelteto.hu

Hirdetés

A Csigaház teljesen megtelt

Az ünnepi műsorban a  Simándy József Általá-
nos Iskola  3. évfolyamos tanulói szerepeltek

Vitéz lovag Dömötör Zoltán és 
Kertész Lóránt nemzetőrök Az ünneplőket Turi Irén köszöntötte

Az ünnepi beszédet Solymosi  
Sándor polgármester mondta

A Vállalkozók Baráti Köre, 
Benkő Pál, Juhász István, 

Kis Joachim
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Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. 
évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávtv.) 42/B.§-
ában foglalt kötelezettség alapján Kistarcsa város 
közigazgatási területén

2019. április 1. és 2019. július 12. 
napja között ebösszeírás lesz.
Az ebösszeírás során az ebtartónak az Ávtv.-ben 
meghatározott adattartalmú adatlapot kell ki-
töltenie és azt a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal-
ban leadnia.
 Az adatlap
 •    személyesen átvehető:a Kistarcsai Polgármes-

teri Hivatal recepcióján (2143 Kistarcsa, Sza-
badság út 48.) hétfőn: 8–18, szerdán: 8–16 óra 
közötti időben,

 •    letölthető  az önkormányzat honlapjáról: 
http://kistarcsa.asp.lgov.hu/nyomtatványok/
altalanosaltalanos-nyomtatvanyok webol-
dalról.

 Az adatlapot az oltási könyv adatai alapján kell 
kitölteni, s minden egyes kutyáról külön-külön  kell 
benyújtani. A kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás 
személyesen a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal re-
cepcióján, ügyfélfogadási időben (hétfő: 08.00-18.00 
óráig és szerda: 08.00-16.00 óráig), illetve az alábbi 
telefonszámon kérhető: 28/470-711/101 mellék.
 Az ebösszeíráshoz szükséges adatszolgálta-
tás a kitöltött adatlapon 2019. július 12. napjá-
ig az alábbi módokon teljesíthető:
 •   postai úton: Kistarcsai Polgármesteri Hivatal 
(2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.)
 •   személyesen: Kistarcsai Polgármesteri Hiva-
tal recepcióján ügyfélfogadási időben leadva.
 Az Ávtv. 42/B.§ (5) bekezdése szerint az eb tulaj-
donosa, tartója az ebösszeíráskor köteles az adat-
lapon feltüntetett adatokat az ebtartás helye sze-
rinti önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
 Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) 
Korm. rendelet 2.§ (1)-(2) bekezdései és a 3. számú 
melléklet d) pontja alapján, aki az adatszolgálta-
tást elmulasztja, 30.000,- Ft állatvédelmi bírság-
gal sújtható.
 Felhívjuk az ebtulajdonosok figyelmét, hogy
 •   2013. január 1-től – a négy hónaposnál idősebb 
ebeket transzponderrel (mikrochippel) megjelölve 
lehet csak tartani. Ezen előírás megsértése esetén 
az ebtartó 45.000,- Ft állatvédelmi bírsággal súj-
tandó. Kérjük, hogy aki e kötelezettségének még 
nem tett eleget, az az ebösszeírási adatlap kitöl-
tése előtt pótolja azt.
 •   Az ebösszeírás során a mikrochippel ellátott, 
a helyi nyilvántartásban már szereplő ebeket is be 
kell jelenteni az önkormányzathoz.
 •   Az eb tulajdonosa, tartója az ebösszeírást kö-
vetően is köteles az adatokban bekövetkezett vál-
tozást, valamint a szaporulatot, és az elhullást is 
írásban bejelenteni az önkormányzathoz.
 Együttműködésüket köszönjük!

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda

HÍREK HÍREK

FELHÍVÁS 
EBÖSSZEÍRÁSRA

DÁTUM HULLADÉK TÍPUS

14
. H

ÉT

1 H KOMMUNÁLIS
2 K KOMMUNÁLIS ZÖLD - ÉSZAK
3 Sze KOMMUNÁLIS
4 Cs KOMMUNÁLIS ZÖLD - DÉL
5 P KOMMUNÁLIS

15
. H

ÉT

8 H KOMMUNÁLIS
9 K KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - É

10 Sze KOMMUNÁLIS
11 Cs KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - D
12 P KOMMUNÁLIS

16
. H

ÉT

15 H KOMMUNÁLIS
16 K KOMMUNÁLIS ZÖLD - ÉSZAK
17 Sze KOMMUNÁLIS
18 Cs KOMMUNÁLIS ZÖLD - DÉL
19 P KOMMUNÁLIS

17
. H

ÉT

22 H KOMMUNÁLIS
23 K KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - É
24 Sze KOMMUNÁLIS
25 Cs KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - D
26 P KOMMUNÁLIS

18
. 

HÉ
T 29 H KOMMUNÁLIS

30 K KOMMUNÁLIS ZÖLD - ÉSZAK

KISTARCSA HULLADÉKGYŰJTÉS 
RENDJE 2019 ÁPRILIS

LOMTALANÍTÁS
2019. évtől házhoz menő rendszerű lomtalanítást 
vezetünk be. A korábbi gyakorlatnak megfelelően 
a lakosságnak továbbra is lehetősége lesz évente 
egy alkalommal térítésmentesen, maximum 2 m3 
hulladék lomtalanítási szolgáltatás igénybevételére.
 A közterületek rendjének és tisztaságának meg-
őrzése érdekében, lakossági igénybejelentés alap-
ján előre leegyeztetett – nem előre meghirdetett 
– napokon történik a lomtalanítás. A beérkező igé-
nyek feldolgozása és azok sikeres teljesítése érde-
kében 2019-ben négy ütemtervben végzi a társa-
ság a települések lomtalanítását.
 Kistarcsán a lomtalanítási igények leadására: 
2019. július 1. és 2019. augusztus 31 között lesz 
lehetőség. 
FONTOS! A lomtalanítási igényét a lakosság ki-
zárólag a településükre vonatkozó„lomtalanítási 
igények leadása” időpontjában adhatja le! Ettől el-
térő igénybejelentést a Zöld Híd B.I.G.G. NKft.-
nek nem áll módjában fogadni.
 Kistarcsán a lomtalanítás várható időpontja pe-
dig: 2019. augusztus 1. és 2019. szeptember 30. 
közé esik.

ZÖLDHULLADÉK  BEGYŰJTÉSE
Április 1-től a gyűjtési naptárak szerinti időpontban 
valósul meg. A zsákokkal ellátott települések listája 

folyamatosan frissül 
a társaság weblapján. 
A településeken ta-
lálható üzletek pon-
tos címe, a weblap 

„gyűjtési rend” me-
nüpontja alatt talál-

ható meg. (http://www.zoldhid.hu/nkft/Kistarcsa/)
 A zöldhulladék-gyűjtés, a Közszolgáltató által 
rendszeresített, egyedileg jelölt biológiailag le-
bomló (zöld) zsák alkalmazásával történik. Egy 
ingatlan esetében, a kijelölt gyűjtési napon legfel-
jebb 10 db zöldhulladék-gyűjtő zsák helyezhető ki 
a közterületre. A biológiailag lebomló zöldhulla-
dék-gyűjtő zsák alkalmazásán felül, úgynevezett 
kötegelt elszállítás is biztosított. A kötegelés azt 
jelenti, hogy az ingatlanhasználó által kihelyezett 
zöldhulladék nem ömlesztve, hanem legalább egy 
ponton összekötve kerül kihelyezésre. Az össze-
kötegelt gallyak, ágak átmérője maximum 6 cm, 
hossza maximum 100 cm, térfogata 1 m3 lehet. 

Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. tájékoztatója

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Elkezdődött a Raktár 
körút aszfaltozása

Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. elérhetőségei:
Levelezési cím: 2100 Gödöllő, Dózsa György 
út 69., 2100 Gödöllő Pf.:75
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KISTARCSA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

Raktár körút és Móra Ferenc utca 
felújításának NYITÓRENDEZVÉNYE

KISTARCSA Város Önkormányzata a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium által kiírt, az „Önkormányzati 
tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal törté-
nő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésé-
nek támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest me-
gye területén” című, PM_ONKORMUT_2018/66 
azonosítószámú pályázatán 150 millió Ft visz-
sza nem térítendő, 95%-os intenzitású támoga-
tásban részesült.
 A támogatás forrása: a Pest megye Területfej-
lesztési Koncepciója 2014-2030- és a Pest megye  
Településfejlesztési Programja 2014-2020 megva-
lósításához nyújtott célzott pénzügyi támogatás 
a Pest megyei fejlesztések előirányzatból. 
Támogató: Pénzügyminisztérium
 Megvalósítás helye: 2143 Kistarcsa, Raktár 
körút és Móra Ferenc utca
 A projekt keretében megvalósul a Móra Ferenc 
utca alsó részén az aszfalt burkolat felújítása, egy 
szakaszon a nyílt árok burkolása, víznyelő és cső-
áteresz építése, valamint két helyen menetdina-
mikai küszöb beépítése. 

 A Móra Ferenc utca legfelső szakaszán lévő 
földút szilárd burkolattal kerül kiépítésre, egy 
menetdinamikai küszöb és kétoldali árok kiépí-
tésével. Az utca alsó és felső szakaszán a zöldfe-
lület növelése érdekében 7 db fa ültetése és ösz-
szesen 790 m2 füvesítés valósul meg. 
 A Raktár körút új aszfalt burkolatot kap, vala-
mint az üzletsor előtt térkő burkolat kerül kiépítés-
re, az üzletek elé 10 db kerékpártárolót helyezünk 
ki, továbbá az út és a járda kereszteződésében for-
galomcsillapító küszöb, valamint a gyalogosátke-
lés felálló helyein taktilis jelzés kerül beépítésre.
 A fejlesztés eredményeként fenntarthatóbb vá-
rosi, települési környezet valósul meg, a települé-
si közszolgáltatások elérhetősége javul, a közleke-
désbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások 
hatására csökken a balesetek száma. A projekt 
megvalósulásával többletértékként megújított víz-
elvezetés és járda, kialakított új zöldfelületek, ke-
rékpár tároló, továbbá nagyobb teherbírású utak 
keletkeznek. 

A kivitelezés kezdése: 2019.	március	11.	
A kivitelezést végző vállalkozó: Vianova	87	Zrt.
A kivitelezés tervezett befejezése: 2019. július

A KÜLÖNBÖZŐ EU-s és hazai forrásból megva-
lósuló beruházások esetén kötelező elem a nyil-
vánosság biztosítása és egy nyitórendezvényen a 
projekt bemutatása. Ez történt a Raktár körúton 
az üzletsor előtt 2019. március 13-án, ahol a meg-
hívottakat Juhász István alpolgármester köszön-
tötte. Elmondta, hogy 2010-ben sok földúttal, el-
használt úthálózattal vette át a várost a jelenlegi 
vezetés. Az érintett két forgalmas gyűjtőút felújí-
tása fontos az önkormányzatnak, az itt lakóknak 
és az új városrészeknek. A projekt keretében meg-
valósul a Móra Ferenc utca alsó részén a burkolat 
felújítása, egy szakaszon a nyílt árok burkolása, az 
utca legfelső szakaszán lévő földút pedig szilárd 
burkolatot kap. A Raktár körút új aszfalt burkola-
tot kap, valamint az üzletsor előtt térkövet raknak 
le, az üzletek elé 10 db kerékpártárolót helyeznek 

ki. A projekt kormányzati forrásból, Pénzügymi-
nisztérium támogatásával valósul meg, a Pest me-
gyei fejlesztési forrás terhére.
 Zsiák Péter tanácsnok, a terület önkormányza-
ti képviselője elmondta, hogy az útépítési és vízel-
vezetési beruházások mindig a „TOP 5”-ben lévő 
feladatok közé tartoztak Kistarcsán. Külön öröm, 
hogy egy éven belül két probléma is megoldódik 
a Fenyvesligetben: nem rég fejeződött be a vízel-
vezető beruházás a Rozmaring utcában és most 
kezdődik a Raktár körút felújítása. Az ilyen alkal-
mak az érintett lakóknak, ezáltal a városnak is ün-
nepnapok. Ezért minden közreműködőnek meg-
köszönte, hogy lehetővé tették ezt a beruházást.
 A nyitórendezvény óta két rétegben leaszfal-
tozták a Raktár körutat. Az aszfaltozás végezté-
vel még a padkákat kell kialakítani, továbbá egy 
fekvőrendőrt (szaknyelven forgalomcsillapító kü-
szöböt), és egy gyalogos átkelőhelyet kell kiépí-
teni.  A kivitelezők a munkák befejezése után a 
Móra Ferenc utca végén folytatják az útépítést. A 
két utat várhatóan júliusban adják át.  P.Gy.

A közszolgálati jogviszony időtartama: ha-
tározatlan idejű közszolgálati jogviszony
 A foglalkoztatás jellege: teljes munka-
idő
 Próbaidő: 6 hónap
 A munkavégzés helye: 
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
 A munkakörhöz tartozó főbb tevékeny-
ségi körök: 
 Csoportvezetői, önkormányzati adóha-
tósági feladatok ellátása, kapcsolódó nyil-
vántartások, statisztikák, jelentések veze-
tése. Ügyfelek fogadása, tájékoztatása.
Pályázati feltételek:
  •   Magyar állampolgárság,
  •   Cselekvőképesség,
  •   Büntetlen előélet,
  •   A közszolgálati tisztviselők képesítési elő-

írásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. ren-
delet. 1. számú melléklet 19. pontjának 
I. besorolási osztályában előírt felsőfo-
kú végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó 
iratok, igazolások:
  •   A 45/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. mel-

lékletében meghatározott adattartalmú 
önéletrajz.

  •   3 hónapnál nem régebbi hatósági erköl-
csi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi 
bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás.

  •   Iskolai végzettséget, szakképesítést tanú-
sító okiratok másolata.

  •   A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pá-
lyázati anyagában foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással összefüggés-
ben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 A munkakör betölthetőségének idő-
pontja: Az elbírálást követően azonnal.
 A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. április 8.
 A pályázati kiírással kapcsolatban továb-
bi felvilágosítás a 28/470-711/120-as telefon-
számon kapható.
 A pályázat benyújtásának módja: A Kis-
tarcsai Polgármesteri Hivatal címére (2143 
Kistarcsa, Szabadság út 48.) kell eljuttatni 
zárt borítékban. Jelige: „Adóügyi csoport-
vezető pályázat”
 A pályázati eljárás, a pályázat elbírálá-
sának módja, rendje: Postai úton vagy sze-
mélyesen a pályázatnak a Kistarcsai Polgár-
mesteri Hivatal (2143 Kistarcsa, Szabadság 
út 48.) címére történő megküldésével zárt 
borítékban. Jelige: „Adóügyi csoportveze-
tő pályázat”. A munkáltató fenntartja magá-
nak a visszavonás, valamint a pályázati eljá-
rás eredménytelenné nyilvánításának jogát.
 A pályázat elbírálásának határideje: 
2019. április 18.
  A pályázati kiírás részletesen megta-
lálható: www.kistarcsa.hu

Állásajánlat  
adóügyi csoport-
vezető munkakör 
betöltésére

„KISTARCSA, RAKTÁR KÖRÚT ÉS  
A MÓRA FERENC UTCA EGYES SZAKASZAI-
NAK SZILÁRD BURKOLATTAL TÖRTÉNŐ KI-
ÉPÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA ÉS KORSZERŰSÍ-
TÉSE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI CÉLLAL”

A Raktár körút aszfaltozásával 
egy hét alatt végeztek Juhász István alpolgármester 
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ELFOGADTÁK a 2019.  
évi költségvetést
Kistarcsa Város Önkormány-
zatának Képviselő-testüle-
te február 13-i ülésén minő-
sített többséggel megalkotta 
Kistarcsa Város Önkormány-
zata 2019. évi költségvetésé-
ről szóló 3/2019. (II.14.) ön-
kormányzati rendeletét.

TESTÜLETI ÜLÉS ÖNKORMÁNYZAT

Módosították a szociális ellátások helyi  
szabályairól szóló rendeletet – kedvezőbb 
jövedelemhatárokat állapítottak meg 
A rendelet módosításakor figyelembe vették a he-
lyi viszonyokhoz mérten, a településen élők rászo-
rultságát, ezért a rászoruló személyeknek kedve-
zőbb jövedelemhatárokat állapítottak meg. Ezért 
indokolttá vált a szociális ellátások helyi szabálya-
iról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. 
Mivel a módosításhoz szükséges fedezet az ön-
kormányzat 2019. évi költségvetésében rendelke-
zésre áll, ezért megemelték a jövedelemhatárokat. 
Pl.: emelések történtek a lakhatáshoz kapcsolódó 
rendszeres kiadások viseléséhez és a 
létfenntartást veszélyeztető rendkí-
vüli élethelyzetek esetében. A lakha-
táshoz kapcsolódó rendszeres kiadá-
sok viseléséhez nyújtható települési 
támogatás összegét 3 500 Ft/hó-ról 
4 500 Ft/hó összegre emelték.
 A krízishelyzet elhárításához 
nyújtható települési támogatás 
maximális összege 80  000  Ft-ról 
120  000  Ft-ra emelkedett.
 Ebben az évben temetési költsé-
gek mérsékléséhez kérhet támoga-

tást az az egyedülálló személy is, akinek a nettó 
jövedelme nem lépi túl a 128  250  forintot (a csa-
ládban élőknél más a jövedelem határ).

Erre az évre érvényes  
igazgatási szünetről döntöttek 
A közigazgatási szervek hatékony és zavartalan 
működésének egyik elengedhetetlen feltétele a 
közszférában dolgozók szabadság ütemezése. Az 
évek során kialakult gyakorlat alapján elmondható, 
hogy a dolgozók a nyári szünetre, illetve a kará-
csony és újév közötti időszakra tartalékolják sza-

badságuk nagy részét.
 A Kistarcsai Pol-
gármesteri Hivatal-
ban 2019. július 22-
től 2019. augusztus 
2-ig (10 nap), valamint 
2019. december 23-án 
és 2019. december 30-
31-ig (3 nap) lesz igaz-
gatási szünet. Az igaz-
gatási szünet ideje alatt 
az ügyfélfogadás szü-
netel, de halaszthatat-

lan ügyekben – elsősorban anyakönyvi ügyinté-
zésnél tartanak ügyeletet, melynek szabályozása 
jegyzői utasításban történik.

Megújulhat az első világháborús emlékmű
Pályázatot adtak be „Az első világháború törté-
nelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételé-
re, renoválására, helyreállítására, új emlékművek 
felállítására”. A pályázatot a Közép- és Kelet-
európai Történelem és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvány hirdetette meg. A pályázat célja 
az elhanyagolt, forráshiány miatt nem megfele-
lően gondozott első világháborús emlékművek 
állagmegőrző karbantartása és felújítása, továb-
bá új emlékmű felállítása. Kistarcsán a beruhá-
zással érintett ingatlan a város központi részén 
elhelyezkedő Hősök tere, és az ott található első 
világháborús emlékmű. A projektre 2  500  000  Ft, 
nyerhető el, amelyhez az önkormányzatnak saját 
forrásként még 1  000  000  Ft-ot kell biztosítania.

Kistarcsa városában több helyen  
változtatják meg a forgalmi rendet
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete Kistarcsa Város kezelésében lévő helyi utak 
forgalmi rendjét az alábbiak szerint módosította:
2019.	március	1-jével	hatályba	
lépett	módosítások:
 •   Az Ifjúság tér alsó parkolójába az Ifjúság tér 

felső feléről is be lehet hajtani. 
 •   A Thököly utca és Deák F. utca sarkán lévő „El-

sőbbségadás kötelező” tábla helyett „Állj, el-
sőbbségadás kötelező”, („STOP” tábla) táblát 
helyeztek ki a Thököly utca felől érkezőknek.

2019.	április	1-jétől	hatályba	lépő	módosítások:
 •   A Mikszáth Kálmán utcát egyirányúsítják az Ár-

pád vezér utca felől a Móra Ferenc utca irányába. 
 •   A Széchenyi utca – Rigómező utca – Aulich La-

jos utca – Kossuth Lajos utca kereszteződésben 
az Aulich Lajos utcánál az „Elsőbbségadás köte-
lező táblát”, „Állj, elsőbbségadás kötelező”, alat-
ta „Útkanyarulat alsóbbrendű útcsatlakozással” 
kiegészítő táblára cserélik. A Rigómező utcán a 
meglévő közlekedési táblát kiegészítik „Útka-
nyarulat alsóbbrendű útcsatlakozással” táblával. 

2019.	május	1-jétől	hatályba	lépő	módosítások:
Időkorlátos parkolási rendet vezetnek be az Ifjúság 
téren a Simándy József Általános Iskola Széche-
nyi utcai bejáratánál lévő parkolóban, valamint a 
Csigaház előtti téren. Az időkorlát munkanapo-
kon 6:00 – 18:00 óra között lesz érvényben, ami 
folyamatos 3 órás várakozást tesz lehetővé (tü-
relmi idő: 10 perc), ezt követően a parkolóhelyet 
el kell hagyni. A parkolás megkezdését óratár-
csán kell jelezni. Az önkormányzat 1000 db óra-
tárcsát térítésmentesen bocsát a lakosság rendel-
kezésére Az időkorlátos parkolóhelyeket közúti 
jelzőtáblák jelzik. A hatályba lépéstől számított 
első 2 hét türelmi időnek számít. Ezt követően a 
parkoló járműveket a közterület-felügyelet mun-
katársai rendszeresen ellenőrzik, ezért fokozot-
tan figyeljenek a 3 óra parkolási idő betartására!

A	tanévzárót	követően	lép	
hatályba	az	alábbi	módosítás:
Az Ifjúság téren keresztül haladó út egyirányúsított 
részét időszakosan sétálóutcának nyilvánítják. Az 
útszakaszt a tanévzáró után 1 héttel zárják le és a 
tanévnyitó előtt 1 héttel nyitják meg. P.Gy.

Kistarcsa városában 
több helyen változik  
A FORGALMI REND

2019. február 27-én testületi ülésre hívták össze a képviselőket. Huszonöt napirendi pon-
tot tárgyaltak, többek között felülvizsgálták a szociális ellátások helyi szabályairól szóló ön-
kormányzati rendeletet, valamint rendeletben szabályozták a 2019. évi igazgatási szünet 
elrendelését. A rendeleteken kívül véleményezték a Kistarcsai Kulturális Egyesület által a vá-
ros 550 éves fennállására felállítani kívánt emlékoszlop terveit, támogatási kérelmet nyúj-
tottak be az első világháborús emlékmű rendbetételére. A biztonságosabb közlekedés ér-
dekében döntöttek a város forgalmi rendjének módosításáról és kihirdették a Móra Ferenc 
utca középső szakasza, a Nyírfa utca és a Petőfi utca felújítására kiírt pályázat győztesét.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRŐL JELENTJÜK

A 2019. évi költségvetés tervezett főösszege 
2 milliárd 911 ezer 322 forint, mely a 2018. 
évi tervösszeggel közel azonos, mindössze 

1%-kal növekedett. A tárgyévi települési költség-
vetésben, a különböző fejlesztési célok érdekében 
1 milliárd 453 millió 732 ezer forint kiadással szá-
molhatunk, Kistarcsa tehát tovább fejlődik, aho-
gyan azt város szerte elhelyezett táblák is jelzik.  
 A működési költségvetés biztonságos egyen-
súlyát garantálják az állami támogatás, az ön-
kormányzati és gépjárműadó bevételek növeke-
dő összege (2019-ben összesen 518,5 millió Ft), és 
jelentős mértékben a múlt évről rendelkezésre álló 
maradvány. A felhalmozási célú költségvetési ki-
adások (beruházások, felújítások) finanszírozását 
356 millió 703 ezer Ft összegben állami támogatá-
sok teszik lehetővé, továbbá a 2018-ról több, mint 
100 milliós nagyságrendben a „FORFA” ingatlan 
értékesítéséből képződött maradvány (utóbbi je-
lenleg Önkormányzati Államkötvényként kama-
tozik). 
 A 2019. évben tervezett pályázati támogatá-
sok: hazai forrásból – az elmúlt években már ki-
utalt összegeken felül – 356 millió 703 ezer Ft ál-
lami támogatás érkezik célzott fejlesztésekre, a 
következőek szerint:
 •   Kistarcsai Könyvtár és Emlékhely létrehozá-

sához várhatja a település a tavalyi kormány 
döntések szerinti támogatási részösszeg uta-
lását (184, 5 millió Ft). 

 •   A már megvalósult Rozmar ing ut-
cai felszíni csapadékvíz-elvezetés (PM_
CSAPVÍZGAZD_2017/14) beruházás kap-
csán 19 millió 891 ezer Ft összegű támogatást 
2019. januárban utalták ki.

 A Móra Ferenc utca, Raktár körút útfejlesztés 
megvalósításához 150 millió forint hazai pályá-
zati támogatást kap 2019-ben a település.
 Az előbbiek mellett tavasszal befejeződik a 
Gesztenyés Óvoda fejlesztésére (tetőszigetelés, 
vizesblokkok felújítása) 2018-ban 30 millió Ft tá-
mogatást nyert projekt.
 Szintén tavaszi megvalósulással, az ugyancsak 
múlt évben pályázati támogatást nyert útfelújítás-
ban a Petőfi–Móra–Nyírfa utcák érintettek (40 
milliós nagyságrendű a tervezett fejlesztés).
 Az önkormányzat elkötelezett a 2017. évben 
megkezdett Kistarcsai Tipegő Bölcsőde épület ki-

vitelezésének befejezésében. A 400 milliós EU-s 
támogatásban részesült projekt eredményes megva-
lósulása és az új építési vállalkozóval szükségessé 
vált szerződéskötés és lefolytatandó közbeszerzés 
eredményessége érdekében 200 milliós fejlesztési 
hitelt tervez az önkormányzat igénybe venni. 
 Az előbbiek mellett 2019-ben saját forrásból 
újabb járdaszakaszok újulnak meg 20 milliós 
nagyságrendben. Az fejlesztéssel érintett utcák: 
Széchenyi út (II. ütem), Kőrösi Cs.S., Árpád ve-
zér utca, Széchenyi –Aulich u. kereszteződés. 
 A képviselő-testület folyamatosan keresi a for-
ráslehetőséget a szükséges útépítésekhez, felújí-
tásokhoz. 
 Saját forrásból, 34 millió Ft összegben a Bellus 
József utca építése és csapadékvíz elvezetése ké-
szülhet el.
 Idén is elkülönítette a büdzsé az útépítési- és 
csapadékvíz elvezetési tervek készítésére szüksé-
ges összegeket. Készülhetnek a Terézia utca útépí-
tése tervei, Árpád út, Grassalkovits utca, Sólyom 
utca, Új utca csapadékvíz elvezetés terve, Raktár 
körúton kijelölt gyalogátkelőhely tervezése, hogy a 
források megszerzése esetén a kivitelezések azon-
nal megkezdődhessenek.(Előbbi tervekre elkülö-
nítve összesen 4 millió 016 ezer Ft) 
 Bízhatunk a csapadékvíz elvezetéssel összefüg-
gő fejlesztési elképzelések idei pályázati támoga-
tásában is. Idén a Balczó István utca támogatását 
hagyhatják jóvá, mely fejlesztéshez a szükséges 
önerőt (6 millió 343 ezer Ft) az önkormányzat el-
különítette. 
 Rendelkezésre áll a tervezett kerékpárút építé-
se érdekében benyújtott pályázat megvalósítását 
szolgáló önerő, 5 millió 459 ezer Ft összegben.
 A lakosság már részben az eredményét is lát-
hatja a Polgármesteri Hivatal kerítésbontására és 
az épület előtti terület rendezésére szánt összegek 
hasznosulásának. (Bontási kiadások 4 millió Ft 
összegben, míg a parkosítással összefüggő kiadá-
sok 2,5 millió Ft összegben tervezettek) 
 Karácsonyi díszkivilágítás felújítása érdeké-
ben 2,5 millió Ft kiadással számolhatunk.

 2019-ben is ütemezetten folytatódnak a kátyú-
zások, útkarbantartások. Útjainak fenntartására 
idén nagyságrendileg 35 millió Ft áll rendelkezésre. 
 Az egyesületek, alapítványok, civil szervezet 
támogatására 2019. évi költségvetésben is rendel-
kezésre áll összesen 16,26  millió Ft, melynek el-
osztására részben a költségvetési rendelet jóváha-
gyásával egyidejűleg kiírtuk a pályázatot. Utóbbi 
pályázati keretösszeg 8,6 millió Ft, melynek fel-
használásáról a képviselő-testület Humánpoliti-
kai Bizottsága hamarosan dönt.
 Kistarcsai VMSK Nonprofit Kft. közművelődé-
si, kulturális és sport feladatihoz az önkormányzat 
138 millió Ft-ot biztosít, míg a városüzemelteté-
si feladatokért felelős Kistarcsai KÖFE Kft. biz-
tonságos működéséhez 89,5 milliós tulajdonosi 
támogatást terveztünk. A helyi buszközlekedés 
fenntartásához 7,2 millió Ft áll rendelkezésre.
 Az iskolai, óvodai gyermekétkeztetés megfe-
lelő színvonalú ellátása érdekében 2019.évben 
több mint 138 milliós kiadással számol a telepü-
lés. Utóbbihoz az állam 78,3 millió Ft forrást biz-
tosít. Az önkormányzat naponta átlagosan 377 fő 
óvodás és 562 fő/nap általános iskolás gyerme-
ket étkeztet. A költségvetés a Kistarcsai Geszte-
nyés Óvoda vonatkozásában, a már 2 éve fennál-
ló és folyamatos pedagógus hiány felszámolása, 
a munkaerő megtartása érdekében, kereset ki-
egészí tés útján teremt a munkáltatónak lehetősé-
get a munkaerő javadalmazására. Az intézmény 
9 millió 924 ezer forinttal gazdálkodhat a cél ér-
dekében. A keret a pedagógusoknak nagyságren-
dileg 25 ezer Ft/fő/hó bérkiegészítést tesz lehető-
vé. Szintén a fluktuáció ellentételezésére, további 
béren kívüli juttatás nyújtása is tervezésre kerül 
a pedagógus munkakörű közalkalmazottaknak. 
Az eddig alkalmazott 60 000 Ft/év összeg helyett, 
a pedagógus munkakörűek ezt nagyságrendileg 
nettó 150 ezer Ft összegben vehetik igénybe (A 
köztisztviselők juttatásához igazodva.).
 Az Alapszolgáltatási Központ vonatkozásá-
ban a fentihez hasonló mértékű munkaerőhiány 
megakadályozása érdekében szintén kereset ki-
egészítés megállapítását biztosítja a 2019. évi költ-
ségvetés. A szociális és egészségügyi ágazatban 
dolgozók részére nagyságrendileg 12-15 ezer Ft/
hó bérkiegészítést ad az önkormányzat. 

Kistarcsa Város Önkormányzata

Új vállalkozóval folytatódik  
a Tipegő Bölcsőde építése

Járdaépítés a Széchenyi utcában
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Jó irányba halad  
AZ ÚJ BIZOTTSÁG

INTERJÚ

E lmúlt ciklusba Ön vezette az összevont 
humánterülethez tartozó bizottságot. Ho-
gyan értékeli az új struktúrájú bi-

zottságot?
 – Megtiszteltetés volt számom-
ra, hogy a bizottság vezetésével en-
gem bíztak meg. Köszönöm pol-
gármester úrnak, aki felkért rá és 
képviselőtársaimnak, akik bizal-
mat szavaztak. Nagy feladatnak és 
kihívásnak tekintettem, és talán ha 
lehet ezt mondani most is ennek tekin-
tem és legjobb tudásom szerint próbálok 
helytállni, vezetni a bizottságot. Eléggé szétága-
zó a humán terület, amelybe beletartozik a kul-
túra, az egészségügy, az oktatás, a sport és nem 
utolsó sorban a rászorulok segítése is. Ismerőse-
im, barátaim sokszor mondják, hogy humánte-
rületre érzékeny vagyok. Erre viccesen azt vála-
szolom nekik, hogy ezért vezetem a bizottságot. 
Visszatérve a kérdés megválaszolására jó irány-
ba halad az új bizottság, persze idő kell, hogy az 
elkezdett elképzelések, folyamatok beérjenek, 
ténylegesen megvalósuljanak. Ez egy hosszú fo-
lyamat. De úgy gondolom, hogy megéri folytat-
ni. Egy példán szeretném ezt bemutatni: amikor 
2014-ben átvettük a családi napközik támogatá-
sát, 21 000 Ft/fő támogatást kaptak. Folyamatos 
egyeztetések után 2017-ben elértük, hogy a tá-
mogatási összeg 40 000 Ft/főre emelkedett és a 
hiányzások sem befolyásolták a támogatási ösz-
szeget. Ezzel is próbáltunk a családos szülőknek 
egy kicsit segíteni. Bizottsági elnökként fontos-
nak tartom, hogy ha bármilyen rendezvényükre 
meghívnak, akkor ott legyek.

– A bizottság összetétele alapján önök kisebb-
ségben vannak az ellenzékkel szemben, ennek 
ellenére, hogyan sikerül együttműködni velük 
és vezetni a bizottságot?
 – Nem szeretem ezt a szót, hogy ellenzék. Úgy 
tartom, hogy bizottságban is egy csapatként kell 
gondolkodnunk, tennünk a városért. Mindannyi-

an itt élünk, ismerjük egymást. Ezért 
szeretem a közmeghallgatások során is 

kivetíteni a bizottság összetételét, hogy 
látható legyen, mindenki ugyanolyan fontos, 

és része a bizottságnak. A bizottsági elnöknek is 
csak egy szavazata van, ha nem törekszik komp-
romisszumokra, akkor nem tud sikeres lenni. Úgy 
gondolom, hogy az elmúlt közel 5 év alatt sike-
rült megvalósítani ezt, közösen tudunk gondol-
kodni és javaslatokat megfogalmazni. Itt mondok 
egy jó példát erre: egyik bizottsági tag javasolta, 
hogy vezessük be településünkön is az életkez-
dési támogatást. Itt senki sem próbálta megkér-
dőjelezni ezt a fontos javaslatot, hanem egyönte-
tűen támogattuk és kidolgoztuk a részleteket. 
 Természetesen – hétköznapi szóhasználattal – 
előfordulnak súrlódások is, mint minden család-
ban, de ezt eddig sikerült megoldanunk és közö-
sen kitalálni, hogy hogyan lehet elérni egy közös 
célt a döntésekben.  

– Ha jól tudom az ön vezetésével készült el az is-
kolában a játszótér!
 – Igen ez még a ciklus elején történt. Egy kö-
zös projekt volt a szülői munkaközösséggel és 
az iskola vezetésével. A költségek tekintetében 
az önkormányzat mellett oroszlánrészt vállalt a 
szülői munkaközösség is. Szükségesnek tartot-
tuk, hogy az óvoda után ugyanúgy megmaradjon 
a gyerekeknek a kinti játszási lehetőségük, tudja-
nak homokozni, hintázni, mászókára mászni. Ezt 
sikerült megvalósítanunk.  Ahogy elkészültünk 
vele öröm volt számomra nézni, ahogy hétfőn a 
gyerekek nagy lelkesedéssel fogadták az új esz-

közöket és birtokba is vették. Idén tanévkezdés-
re pedig sikerült egy kicsit megújítani őket. 

– Tavaly több rendezvényt ön nyitott meg!
 – Igen, ahogy beszélgetésünk elején jeleztem 
bizonyos folyamatok most érnek be. A Kistarcsai 
Napok keretében pénteken én nyithattam meg a 
KIKE kiállításokat, majd következett a Gör höny-
fesztivál, itt a megnyitó mellett másodszor kértek 
fel zsűrizésre. Elmondhatom, hogy nem könnyű a 
zsűrizés, nagyon különleges ízvilágú görhönyöket 
kóstoltunk a többi zsűri taggal együtt. Majd jött 
az Idősek világnapja, ahol a második napon kö-
szönthettem az időseket és elmondhattam, hogy 
fontos értéket képviselnek a város életében. Majd 
év végén az Ifjúság tér ünnepélyes átadásán a sza-
lagátvágáson vehettem részt.  

– Ha lehetne röviden összefoglalni, mit tart még 
sikeresnek bizottsági munkája terén?
 – Nehéz erre egy mondatba válaszolni és eltér-
nék a szokványos kifejtésektől.  Egy fontos dolgot 
emelnék ki: a humánterületről nyugdíjba vonu-
ló személyeket minden évben köszöntjük és egy 
emlékdíjat adunk át részükre, melyben megkö-
szönjük a városban végzett munkájukat. Azt gon-
dolom, hogy ez nagyon fontos, hisz hosszú éveket- 
évtizedeket dolgoztak a családok és városunk 
érdekében.
 Végül szeretném megköszönni humánterülethez 
tartozó emberek munkáját, akik segítették, hogy 
a bizottság jól tudjon működni és legvégül a csa-
ládom kitartását is, hogy elnézik nekem a sok el-
foglaltságot.   P.Gy.

Beszélgetés Csampa Zsolttal,  
a Humánpolitikai Bizottság elnökével 

A siker  
érdekben 

kompromisz-
szumot kell  

kötni

Hirdetés

ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKÜZLET 
KISTARCSA, Thököly u. 1. (Zsófia ligeti HÉV megálló)

Nyitvatartás:  H-P: 730-1630  Szo: 800-1300

Tel: +36 30 445 9783, +36 30 445 9532 • E-mail: ketcsoveskft@gmail.com

Bankkártyás 
fizetési 
lehetőség!

TAVASZI AKCIÓK: CSÖVES CENTER
MUTA kerti szerszámok,  
öntözéstechnikai eszközök -10%

Party 
üstház szett 
13 999 Ft-tól

16-os PeX-Al-PeX 
ötrétegű cső  
189 Ft/fm (tekercses ár)

Mofém 
CSAPTELEP 

AKCIÓ 
-30%

LISTAÁR

Pannónia ünnepi GÁLAMŰSORA  
a Kőbányai Kulturális Központban
KŐBÁNYÁN a Kőrösi Csoma Sándor Kulturá-
lis Központban február 23-án rendezte meg a 26 
éves Pannónia Néptáncegyüttes ünnepi gálamű-
sorát. „Éppen hozzám való vagy!”címen most is 
nagyszabású – közel két órás – programot mu-
tattak be a táncosok. A gálán profi koreográfiá-
kat magas színvonalon adtak elő a csoportok. A 
népviseletek szemet gyönyörködtetők voltak. Az 
előadást Petőfi Sándor szerelmi költészete ihlette 
meg, gyönyörű ősi, somogyi dallamokon keresz-
tül. A teltházas rendezvényen Tóth Pál a Pannó-
nia korábbi elnöke, a gálaműsor házigazdája kö-
szöntötte a pannóniás szülőket, a nagyszülőket és 
a közönséget. A gálaműsor most is két felvonás-
ból állt. Az első részben a szórakoztatáson volt a 
hangsúly és mindegyik csoport szerepelt, elsőként 
a Pannónia Hagyományőrző Csoport lépett fel. A 
közönség láthatta a Pöttöm, a Pösztörke, a Berke-
nye, a Barkóca, az ifjúsági, a felnőtt csoportot, és  
a Berkenye csoport lányait. Szóló táncot mutatott 
be Esztergomi Katinka és Gelencsér Bálint (Szi-
las Szólótáncfesztivál díjazottjai), szólóban énekelt 
Nagy Nina (Barkóca csoport). A műsor további 
részében vendégként szerepelt Makó Péter (kla-
rinét, duda, tárogató, citera) és ifj. Szerényi Béla 
(tekerő, furulya, hosszú furulya). A zenekarban 
vagyis „A Banda”-ban Samu Zoltán, Hegedűs 
Gergő, Könczei Bálint és Molnár Péter játszott.
 A második felvonásban a felnőttek csoportja 
azt a koreográfiát mutatta be, amellyel március 
végén szerepelnek majd egy országos minősítő 
versenyen. Az önálló negyven perces blokkban 

a Barkóca csoport 10 lelkes táncosa és az Ifjúsági 
csoport lányai is közreműködtek. A koreográfiát 
összeállította Gyémánt-Csontos Lívia, Gyémánt 
Ádám és Hercegh Kata, a Nagykun Táncegyüttes 
vezetője. A gála záró számában együtt táncolt és 
ünnepelt a színpadon a Pannónia Néptáncegyüt-
tes apraja-nagyja, összesen több mint 140 táncos. 

P.Gy.

A felnőttek egy 40 perces  
önálló műsorral készültek 

A Gör höny fesztivál megnyitóján 

A gála végén minden táncos
együtt ünnepelt a színpadon

Barkóca csoport

HIRDETMÉNY
az általános iskolai  
beíratásról

A 2019/2020-as tanévre történő beíratás időpontja

BEIRATKOZÁS IDŐPONTJAI:
2019. április 11. (csütörtök) 8:00-19:00
2019. április 12. (péntek) 8:00-18:00
 
A beiratkozáskor be kell mutatni:
 •    a gyermek személyazonosítására alkalmas, a 

gyermek nevére kiállított személyi azonosítót,
 •    a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
 •    az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléré-

sét tanúsító igazolás eredeti példányát,
 •    TAJ- kártyát,
 •    a két szülő egyetértő nyilatkozatát az iskola vá-

lasztással kapcsolatban.

 Helyszín: Simándy József Általános Iskola  
 és Alapfokú Művészeti Iskola
 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3. (28) 470 390
 Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői 
felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kel-
lő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést 
követ el. (További részletek az iskola és a város hon-
lapján olvasható.)

dr. Jávor Ágnes járási hivatalvezető

A Kistarcsai KÖFE Kft. városüze-
meltetési területre, intézmények 
és közterületek karbantartására, 
gondozására az alábbi munkatárs jelentkezését várja:

FŰTŐ-KARBANTARTÓ
Feladatok: javítási, karbantartási munkálatok, udvar 
illetve zöldterület tisztán tartása, intézmények fűtési 
rendszerének karbantartása, ellenőrzése
 Az állásokhoz tartozó elvárások: precíz munka-
végzés, megbízhatóság, csapatmunka, terhelhetőség. 
Az állás betöltéséhez előnyt jelent, szakképesítés, gép-
kezelői bizonyítvány és jogosítvány, de nem feltétel. 
 Munkavégzés helye: Kistarcsa Város területén
 Jelentkezni telefonon a 06-28/470-119-es telefon-
számon lehet munkanapokon, 8-16 óráig. Az önélet-
rajzokat az info@kkofe.hu e-mailcímre várjuk, me-
lyek feldolgozása folyamatos. 

ÁLLÁSHIRDETÉS
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K atja Reider lapozója a Szeret-
lek,	kisegérkém egy anyuka 
kapcsolatát mutatja be tipegő 

apróságával. Egérmama és a kisegér 
együtt fedezik fel a világot: hallgatják 
a madarak énekét, leülnek a pihe-pu-
ha pázsitra. Aztán egyszer csak feke-
te felhők gyűlnek az égre… Kiderül, 
hogy mama még a vihart is szereti! 
De nem jobban, mint a kisegeret, mert 
őt szereti a világon a legjobban. A kis 
könyv nagy részét az illusztráció öle-
li fel, míg maga a történet nyúlfark-
nyi, ám annál több szeretettel átitatott.
 Lovagok, rejtély, üldözés és kaland 
– Hollandia egyik legjobb ifjúsági re-
gényében az ország sorsa múlik egy 
üzeneten. A 16 éves Tiuri épp a lo-
vaggá ütése előtti éjszakán rejtélyes 
megbízatást kap: el kell vinnie egy le-
velet a szomszédos birodalom királyá-
nak. Útja elején még csak nem is sejti, 
mennyi veszélyes kaland, megpróbál-
tatás vár rá, és hány ellenséggel kell 
megküzdenie, ha véghez akarja vin-
ni a feladatot, amivel a Fehérpajzsos 
Fekete Lovag bízta meg. A Levél	a	
királynak című izgalmas lovagre-
gényt a 20. század egyik legjobb if-
júsági könyvének választották Hol-
landiában. Szerzőjét, Tonke Dragtot, 
irodalmi munkásságának elismeré-
seként 2001-ben lovaggá ütötték.
 Festői francia falucska, gyilkosság, 
Monet, női sorsok, impresszionizmus, 
szenvedély – röviden így lehetne jel-
lemezni Michel Bussi Fekete	vízilili-
omok című regényét. A történet há-
rom különböző korú nőről szól, akik 

mind menekülni akarnak a festői fran-
cia falucskából. De vajon mi lehet az 
oka? És miért nem tudnak elmenni? 
Mindegyikük más problémával küzd 
– de valójában sokkal több közös van 
bennük, mint gondolnánk... A közös 
pontot, hármójuk személyes történe-
tének összekapcsolódását pedig egy 
gyilkosság teremti meg. Innen indul 
a sztori, és tizenhárom nap múlva azt 
is megtudjuk, hogy hogyan áll össze 
a kép. Bussi regénye olyan, mint egy 
lenyűgöző, impresszionista festmény, 
melynek minden részlete felkelti a kí-
váncsiságunkat. Apránként fedezzük 
fel a hol élesen megrajzolt, hol halvá-
nyan derengő színfoltok mögött rej-
tőző szereplőket. De ne feledjük: egy 
kép üzenete akkor tárul fel előttünk, 
ha kellő távolságból szemléljük a re-
mekművet... 
 Grecsó Krisztián Vera című regé-
nye arról szól, hogy a családi titkokat 
felfedni nemcsak tudás, de bátorság 
kérdése is. A főszereplő, Vera felisme-
ri: vannak helyzetek, amikor idő előtt 
kell felnőttként viselkednünk. És hogy 
fel lehet nőni a feladathoz… Szeged, 
1980. Vera az általános iskola negye-
dik osztályába jár, jó tanuló, jó spor-
toló. A papa a honvédségen dolgozik, 
a mama meg minden nap várja őt ta-
nítás után. De Vera biztonságosnak 
hitt élete pár hét leforgása alatt meg-
változik. Az egyik eseményből követ-
kezik a másik, mintha dominók dőlné-
nek egymás után, mégsem lehet tudni, 
vajon mi indítja el az események lán-
colatát. Mi fordítja szembe végzetesen 
az addigi legjobb barátnőjével? Miért 
olyan jó és ugyanakkor ijesztő egyre 
több időt tölteni Józeffel, az új lengyel 
fiúval? És miért vannak a felnőttek-
nek titkaik, ha Verától azt várják el, 
hogy ő mindig csak az igazat mond-
ja? Egy történet arról, hogy a féltve 
őrzött családi titkok, melyeket védel-
mi céllal rejtegetünk, elkerülhetetle-
nül a felszínre törnek és kárt okoznak 
mindenkinek, felborítják az érintettek, 
főleg a gyermek biztonságérzetét.
 Ha ajánlónk felkeltette érdeklő-
dését, látogasson el hozzánk! Fedez-
ze fel a Városi Könyvtár márciusban 
vásárolt új könyveit! 

Német Tímea könyvtáros

KÖNYVSAROK
OKATÁS XXX

A 4 napos síelési lehetőségen 
iskolánkból 30 fő és 2 peda-
góguskísérő vett részt. Ez a 

létszám kiegészült még külsős síe-
lést kedvelő sportemberekkel. 
 Nagy volt az izgalom reggel a 
buszba való beszállásnál, ugyanis 
mindenkinek az járt a fejében vajon 
mindent bepakoltunk a bőröndbe?! 
Utólag nagyon egyszerű a válasz: 
igen mindent, sőt… túl sok mindent! 
 Hat óra várakozással teli utazás 
után megérkeztünk wolfsbergi szál-
lásunkra, ahol gyönyörű napsütés fo-
gadott bennünket, hónak itt azonban 
nyoma sem volt. Szerencsére a kilá-
tás megnyugtatott mindenkit, hiszen 
a hegytetőket fehér hótakaró borítot-
ta. A szobák elfoglalása és egy kis 
pihenő után vacsora várt minket, 
melyre igazán nem lehet panaszunk, 
mindig finom és bőséges volt, vala-

Amikor tanácstalan az ember, 
hogy mit is olvasson, egy könyv-
ajánló sokat segíthet a dön-
tésben. A Városi Könyvtár új-
donságai közül néhány talán 
megkönnyíti a választást.

A Simándy József Általános  
Iskolában február 19-e nem 
egy átlagos kedd volt, hiszen 
ezen a napon utaztunk ki 
Ausztriába, ahol először ren-
deztük meg sítáborunkat.

mint rászoktatott minket arra, hogy 
mindenhez salátát együnk. A vacso-
ra után a főszervezőnk Soós Gábor 
tartott eligazítást a következő napok 
menetrendjéről és beosztottuk a cso-
portokat, hiszen mindenki a tudás-
szintjéhez mérten oktatásban része-
sült. 
 A délelőtti csoportos oktatást, dél-
után szabad sízés váltotta föl, termé-
szetesen szülői-, tanári- vagy oktatói 
felügyelet mellett. A sítábor végére a 
kezdő síelők is magabiztosan jöttek 
le Klippitztörl sípályáin, de a hala-
dó síelők technikája is sokat fejlődött, 
amit profi síoktatóinknak, Szolnoky 
Lászlónak és Soós Gábornak köszön-
hetünk. A síterepen mindig ragyogó 
napsütéses idő volt, ezért nem meg-
lepő, hogy néhányan lebarnult arc-
cal érkeztek haza. 
 Vasárnap nehéz szívvel hagytuk 
el az Alpok lejtőit, mindenki kelle-
mes élményekkel tért haza. Abban 
biztosak voltunk, hogy jövőre újra 
eljövünk. Reméljük, hogy az idei 
tábor élményei és beszámolói még 
több diákunknak csinál kedvet. 

Berta néni és Réka néni  
(Rigó Berta és Sárosi Réka)

SÍTÁBOR 2019

Szlovák BATYUS BÁL 

A teltházas rendezvényen a hi-
degtálaktól kezdve a süte-
ményekig, mindent hoztak 

a vendégek, így minden asztal zsú-
folásig megtelt finomabbnál fino-
mabb falatokkal és italokkal. A bált 
este nyolc órakor nyitotta meg Sza-
bóné Tóth Katalin, a Szlovák Nem-
zetiségi Önkormányzat elnöke. A 
rendezvényen jelen volt Solymosi 
Sándor polgármester, Cinkota, Ke-

repes és Nagytarcsa meghívott ven-
dégei. Az elnök asszony köszöntő-
jében összefoglalta a régi kistarcsai 
farsangi szokásokat. Elmondta, hogy 
Kistarcsán három napos bálokat szer-
veztek farsangkor. Vasárnap estétől 
húshagyó kedd estig tartottak a mu-
latságok. Ilyenkor lehetőség volt az 

A Kistarcsai Szlovák Nemze-
tiségi Önkormányzat febru-
ár 23-án tartotta hagyomá-
nyos farsangi batyus bálját.

ismerkedésre, ezért mondták azt, ha 
rövid a farsang, akkor csak a szép lá-
nyok, ha hosszú, akkor a csúnya lá-
nyok is férjhez tudtak menni. Ilyen-
kor volt szokásban az is, hogy az 
előző évben házasságot kötött fia-
talokat felemelték, hogy mindenki 
lássa az ifjú párokat. 
 A bál műsorában először a nagy-
tarcsai Vencsok Asszonykórus lé-
pett fel, akik gyönyörű szlovák 
nagy tarcsai dalokat adtak elő. Őket 
a Pannónia gáláról érkező Pannó-
nia Hagyományőrző Csoport kö-
vette. A Kőbányai Kulturális Köz-
pontból beöltözve érkező táncosok 
zempléni tánca most is nagy sikert 
aratott. A táncot Szilágyiné Suba 
Éva, a Lipa Szlovák Folklóregyesület 
szakmai vezetője tanította be. Az éj-
félkor megtartott tombolasorsoláson 
sok értékes nyeremény talált gazdá-
ra. A bálhoz a zenét a FER együttes 
szolgáltatta. A közel 100 fős vendég-
sereg, hajnalig táncolt.  Polgár

A hagyományőrzők zempléni táncot mutattak be

Vencsok Asszonykórus

„Batyuk” az asztalon

Szabóné Tóth Katalin
nyitotta meg a bált 

Ismét várjuk a szöszmötölni vágyó 
kistarcsai iskoláskorú gyermekeket 

az Alapszolgáltatási Központban.

KREATÍV SZÖSZMÖTÖLŐ

SZÖSZMÖTÖLÉS 
IDŐPONTJAI:

2019. április 1. – 1615-1745

2019. május 6. – 1615-1745

2019. június 3. – 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  
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HELYTÖRTÉNET

Mostani ismereteink szerint a német megszállást követő-
en, már 1944. március 25-én 280 prominens zsidó szárma-
zású embert (zömében ügyvédet) hoztak ki túszként Buda-
pestről a kistarcsai táborba. Róluk 2013-ban jelent meg Dr. 
Bálint Ákos György könyve, aki hitelesen írja le azt a négy 
hónapot, amelyet Kistarcsán vészeltek át. A „Sziget a mér-
gezett tengerben” című könyve és annak tartalma bizo-
nyos fokig átírja eddigi ismereteinket erről a korszakról.

Vasdényey István magyar 
királyi rendőr-főfelügyelő
kistarcsai táborparancsnok
HELYTÁLLÁSA (1944.)

BÖJT

A KÉRÉS

É szrevették a próféták a böjtö-
lésben rejlő képmutatás ve-
szélyét. Ezért hirdette például 

Ézsaiás: böjtölésnek akkor van értel-
me, ha azzal, amiről lemondunk, má-
sok terhét könnyítjük, vagy másokat gaz-
dagítunk. „Nekem az olyan böjt tetszik, amikor 
leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a 
járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomotta-
kat, és összetörsz minden jármot! Oszd meg kenye-
redet az éhezővel, vidd be házadba a szegény buj-
dosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel...!”(58,6-7.)
 Keresztelő János nemcsak azért hirdetett böj-
töt, hogy ezzel a Messiás eljövetelére készítse fel 
a népet, akiket mint a vőlegény barátja, a lako-
dalomban a vőlegényhez vezesse, hanem azért  
is, hogy minél előbb eljöjjön a Messiás. Mind-

erre Jézus megérkezése után már nem volt szük-
ség. Keresztelő János tanítványait erre emlékez-
tette Jézus: elkezdődött a menyegző, ahol tilos 
volt böjtölni. 
 Jézus nem tiltotta a böjtöt, ő is böjtölt, sőt az 
egész élete böjtölés volt. Erről vall a Krisztus- 
himnusz: Jézus „…megüresítette önmagát, szol-
gai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett,…
megalázta magát, és engedelmeskedett mindha-
lálig, mégpedig a kereszthalálig.”(Filippi 4,6-8)

 
MIT KIFOGÁSOLT JÉZUS  

A BÖJTÖLÉSBEN?
 Az önmutogatását. „Amikor pe-
dig böjtöltök, ne nézzetek komoran, 
mint a képmutatók, akik eltorzít-
ják arcukat, hogy lássák az embe-

rek böjtölésüket. Bizony, mondom 
néktek: megkapták jutalmukat. Ami-

kor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, 
és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne 

az emberek lássák, hanem Atyád, aki rejtve van; 
és Atyád, aki látja, ami titokban történik, megfi-
zet neked.” (Mt 6,16-18) 
  Nem érdemszerző Isten előtt a böjtölés.  (Luk-
ács 18, 9-14)
 Tegyük még hozzá, hogy a böjtölésünknek nem 
az a célja, hogy Isten akaratát megváltoztassuk, 
mivel Isten a böjtölésünk nélkül is jót akar ne-
künk. Ahogyan Pál apostol vallotta: „Akik Istent 
szeretik, minden a javukra van.” (Róma 8,28)

MI A BÖJT CÉLJA REFORMÁTUS  
TANÍTÁSUNK SZERINT?
 Krisztushoz kerüljünk közelebb, még szoro-
sabban kövessük és szolgáljuk. Egészen közel. 
Ez lesz életünk legszebb része.
 Megalázkodás Isten előtt.
 Luther: nevelő eszköz, mely által Jézus kereszt-
halálára emlékezünk. 
 Kálvin szerint a böjt célja, hogy imaéletünk a 
fő helyre kerüljön. 
 Az igazi böjt az óember naponként való meg-
öldöklése. 
 Meglátogattam egy zenetanárt, akinek évek 
óta agyvérzéssel feküdt a felesége. Jézus taní-
tása szerint lépett be az ágyban fekvő feleségé-
hez a szobába, úgy mintha ünnepre készülne 

„megmosva az arcát, megkenve a fejét olajjal”, 
hogy ne lássa betege, hogy böjtöl.  Nem jutal-
mat várva tette mindezt, hanem mivel szeret-
te a feleségét még ebben az elesett állapotá-
ban is. 
 Lehet a böjt nemcsak önkéntes, hanem kény-
szerű is. Mint itt is, ahol elvétetett a feleség egész-
sége, más esetben az otthon, az autó, a szeretett 
személy.
 Aki az önkéntes böjtöt soha nem vállalta, ho-
gyan fog az ilyen nehéz, kényszerű böjt idején ha-
lálig hű maradni?
 A „ böjtölni fognak” utalás a későbbi üldözte-
tésekre, a kényszerű böjtre.   

Riskó János református lelkész

HITÉLET

„János tanítvá-
nyai meg kérdezték:  – Miért van az, hogy 
mi és a farizeusok sokat böjtölünk, a te ta-
nítványaid pedig nem böjtölnek? Jézus 
ezt mondta nekik: Gyászolhat-e a nász-
nép, amíg velük van a vőlegény? De jön-
nek olyan napok, amikor elvétetik 
tőlük a vőlegény, és akkor böj-
tölni fognak”.  (Máté 9,14-17)   

Van, aki nem 
tud kérni, mert szégyelli, hogy szük-
sége volna valamire. Van, aki tud kér-
ni, de ahogyan mondja nem iga-
zán megnyerő. Sokan nem is tudják, 
hogy mire lenne igazán szükségük. 

A nagyböjti időben járunk. Napjaink böjti 
fegyelmét igencsak megmosolyognák a 
60-70 évvel ezelőtt élt emberek. Ma csu-

pán a nagyböjti péntekeken nem ehetünk húst és 
két napon van szigorú böjt, amikor húsmentesen, 
háromszor eszünk és ebből csak egyszer lakunk 
jól. A Szűzanya ugyanakkor sok alkalommal biz-
tat minket a böjtre. Kérésére zarándokok ezrei 
kenyéren és vízen böjtölnek nem csak nagyböjt-
ben, hanem az év minden szerdáján és péntekén. 
Vagyis az egyház felismerte, hogy a rákénysze-
rített böjt vajmi keveset ér, ezért határozott meg 
egy minimális böjtöt. De nem szabad elfelejtkez-
nünk a böjt üdvös, megtisztító hatásáról. 
 A böjtben felismerhetjük, mi az, amire iga-
zán szükségünk van. Mire van szüksége a tes-
tünknek és a lelkünknek. Felismerhetjük, hogy 
mennyi mindenünk van, amiért hálásak lehe-
tünk és hálásnak is kell lennünk. Ruha, munka-
hely, lakás, család, szeretteink… Nem véletlen 
az sem, hogy Európa gazdag részein hanyatló-
ban, míg a szegényebb kontinenseken virágzó-
ban van a kereszténység. Az Úr Jézus ezt meg 
is mondta: Könnyebb a tevének átmenni a tű fo-
kán, mint a gazdagnak bemenni az Isten orszá-
gába (Mt 19,24). Vagyis a nagy testi jómódunk-
ban egyszerűen megfeledkezünk a lelkünkről. 

Már nem is gondolunk arra, hogy lesz valami a 
földi életünk után. Csak most legyen tele a ha-
sunk, csak most ne fájjon semmi. 
 Erre való a böjt, hogy leleplezzük testi vágya-
inkat, hogy nem Isten felé visznek minket, hanem 
lefelé húznak. A lelkünk szárnyalni akar, de a jó-
lét kalitkájába zárjuk. Ilyenkor a böjttel kiszabadul 
lelkünk és húz fel minket Istenhez. A Szentlélek 
is segítségünkre siet szavakkal ki nem fejezhe-
tő sóhajtozásokkal és úgy imádkozik bennünk, 
mert a Lélek tudja, igazán mire van szükségünk, 
mit kell kérnünk magunk s szeretteink számára. 
 Használatos a testi böjt mellett a lélek-, a kí-
vánságok böjtje is. Ferences atyák állítottak ösz-
sze nagyböjt minden napjára egy-egy ajánlatot. 
Néhány példát idézek ebből: Ma mellőzöm az 

Jézus  
egész élete 

böjtölés 
 volt

internetet és a Szentháromságos Isten irgalmas 
szeretetével leszek jelen családom számára. Meg-
keresek, vagy felhívok valakit, akivel régen talál-
koztam. Kritizálás helyett ma a jót keresem min-
denkiben. Vasárnap félreteszem a munkát és a 
családdal játszom, beszélgetek. Jó szívvel adom 
az időmet, a mosolyomat, az ötleteimet, a mun-
kámat. Részt veszek egy keresztúton…
 Ha ezekkel az üdvös böjti cselekedetekkel meg-
tisztítjuk elménket, felismerjük, mire van igazá-
ból szükségünk és azt bátran kérhetjük Istentől, 
mert ő azt ígérte: Kérjetek és adnak nektek, keres-
setek és találni fogtok, zörgessetek és ajtót nyit-
nak nektek. Mert mindenki, aki kér, kap, aki ke-
res, talál, és a zörgetőnek ajtót nyitnak. (Mt 7,7-8)

Lauer Tamás diakónus

A sziget a Kistarcsai Internáló Tábort jelenti, 
ahol emberséges módon tudta ez a körül-
belül 280 ember átvészelni a német meg-

szállás első borzalmait. Egyértelműen kijelenthető, 
hogy Vasdényey István parancsnok emberfeletti 
akaraterejének, bátorságának és emberségének 
köszönhetjük, hogy a XX. század legviharosabb 
időszakában (talán egyetlen egyszer) menedéket 
is tudott nyújtani hírhedt táborunk.
 Megmagyarázhatatlan módon nagyon keve-
sen tudnak a parancsnok hősies helytállásáról.
 Amint dr. Bálint Ákos György is leírta: „a ná-
cik által berendezett internáló táborban a körül-
mények ellenére minden erejével igyekezett vé-
delmet és biztonságot teremteni, az országban és 
Európában dühöngő szörnyűségekkel szemben”. 
 1944-ben a német megszállás alatt Vasdényey 
István több száz emberéletet mentett meg Kistar-
csán úgy, hogy többször a saját életét is kockáztat-
ta. Bizonyított tény, hogy „a két kezével” is védett, 
szabadított deportálásra várókat a bevagonírozás 
alatt.10.
 „Az SS-legények nem mernek hozzám nyúlni...”

 Májusban még több mint ezer 
ember várt sorsára Kistarcsán. Saj-
nos arról nincsenek pontos adata-
ink, hogy hány zsidó származású 
személyt tartottak fogva összesen, 
és ebből hányan kerültek haláltábo-
rokba. Horthy Miklós július elején 
megtiltotta a fővárosi zsidók depor-
tálását, ennek ellenére Eichmann jú-
lius 14-én „legalább” a kistarcsai tá-
bor foglyait vonatra kényszerítette. 
Ez volt az egyetlen magyarországi 
deportáló vonat, melyet Vasdényey 
kistarcsai táborparancsnok hatha-
tós közbenjárása segítségével Hat-
vannál visszafordítottak. Ekkor a 
magyar hatóságok (egy csendőr-
alakulat) a németekkel szembefor-
dulva megakadályozták, hogy a zsi-
dókat szállító szerelvény elhagyja 
Magyarországot. Később, július 

19-én a németek újra betörtek a táborba, és az 
akkor elszállított 1200 fő nem tért vissza a ha-
láltáborokból.
 Vasdényey 1944 után orosz hadifogságba ke-
rült, ahonnan sérülten tért haza, majd rövid idő 
után a váci börtönbe zárták. Szabadulását követő-
en sehol sem tudott elhelyezkedni. mindennemű 
munkába állási próbálkozását ellehetetlenítették 
a hatóságok. Egy ideig még családja összefogá-
sának köszönhetően Budapesten élt. A sorozatos 
megaláztatások után 1964-ben Amerikába emig-
rált, Anna húgát követve.11.
 A jeruzsálemi Jad Vasem Holokauszt Emlék-
hatósága 1969-ben a Világ Igazai közé emelte, 
tiszteletére emlékfát ültettek. Magyarországon 
sajnos sehol nem találunk olyan helyet, ahol em-
lékének tiszteleghetnénk.
 Távol hazájától, Buffalóban érte a halál 1984. 
április 1-jén.
 Bízom benne, hogy Kistarcsán az utókor mél-
tó emléket állít Vasdényey Istvánnak!

Gacsályi Ádám, a Kistarcsai Internáltak  
Emlékéért Alapítvány alapító tagja

MÁRCIUS
  •  Péntekenként 17.15-től keresztútjárás a 

templomban. 
  •  28-29-30. csütörtök, péntek és szom-

bat nagyböjti lelkigyakorlat, Dóka Tamás 
gyömrői plébános atya vezetésével az 
esti 18 órai szentmisék keretében.  

ÁPRILIS
  •  6-án Házaspár Találkozó a plébánián
  •  12-én, pénteken 19 órától Bedő Imre elő-

adása a plébánián. A megbízható, határo-
zott férfi mellett elégedett és boldog a fe-
leség.

  •  18-án, nagycsütörtökön 18 órakor szent-
mise az utolsó vacsora emlékére.

  •  19-én, nagypénteken 9 órától kereszt-
útjárás a templomban, 15 órakor Jézus 
szenvedésének és halálának ünneplése.

  •  20-án, nagyszombaton sötétedés után kb. 
20 órától húsvéti vigília, Urunk feltáma-
dásának ünnepe.

  •  21-én, húsvét vasárnapján ünnepi mise-
rend. 

A PLÉBÁNIA CÍME: 
2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 13. 
Telefon: +36 (30) 640-1359; +36 (28) 740-377
Honlap: kistarcsa.plebania.hu; 
nagytarcsa.plebania.hu 
E-mail: kistarcsa@communio.hu; 
nagytarcsa.plebania@gmail.com 

KATOLIKUS HÍREK

Április 16-18-ig, keddtől csütörtökig 18 órai 
kezdettel, bűnbánati szolgálattal készülünk 
a húsvétra. Nagypénteken és húsvét mind-
két napján 10 órakor tartunk ünnepi isten-
tiszteletet és úrvacsora osztást.

Kérjük, támogassa a Magyar Katolikus Egy-
ház szolgálatát adója egyházi 1 %-ával! 
 Egyházunk technikai száma: 0011. 
 A másik 1%-kal kérjük, támogassa egy-
házközségi alapítványunkat: 
 Kistarcsai-Nagytarcsai Római Katolikus  
 Egyházközségért Alapítvány. 
 Adószáma: 18270284–1–13.

REFORMÁTUS  
GYÜLEKEZETÜNK 
HÍREI

1+1% FELAJÁNLÁS 

KÉRJÜK TÁMOGASSA ALAPÍTVÁ-
NYUNKAT ADÓJA  1  SZÁZALÉKÁVAL!

ADÓSZÁM:  18519259-1-13
KÖSZÖNJÜK!

Vasdényey Istvánról a fotó akkor készült, 
amikor a Világ Igazai kitüntetését vette át

KATOLIKUS EGYHÁZ

REFORMÁTUS EGYHÁZ

Fo
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AZ ENYHÉBB tavaszi időjárás bekö-
szöntével egyre többen választanak 
szabadtéri programot és tevékenysé-
get, ennek során fokozottabb figyel-
met kell fordítani a szabadban kelet-
kező tüzek megelőzésére. A veszélyt 
a száraz aljnövényzet és avar jelen-
ti, amelyben könnyen és gyorsan ter-
jed a tűz, különösen erős szél esetén. 
A szabadtéri tűzesetek keletkezésé-
nek fő oka az emberi gondatlanság. 
A károk akkor előzhetőek meg a leg-
könnyebben, ha tisztában vagyunk a 
biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és 
a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.
 A levegő védelméről szóló 
306/2010. (XII. 23.) Korm. rende-
let értelmében tilos a növényzet, il-
letve a növénytermesztéssel össze-
függésben keletkezett, vagy kerti 
hulladék szabadtéri égetése, kivéve, 
ha azt külön jogszabály megenge-
di. Avar és kerti hulladék égetését 
csak az adott település önkormány-

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
az erdő- és szabadtéri  
tüzek megelőzésére

HÍREK SPORT

zata engedélyezheti rendeletében, 
de égetni ebben az esetben is csak 
a rendeletben meghatározott helyen, 
napokon és módon szabad. Külte-
rületi ingatlanok esetében, ameny-
nyiben az égetést jogszabály meg-
engedi, előzetesen engedélyeztetni 
kell a tűzvédelmi hatósággal (irá-
nyított égetés). Továbbra is megen-
gedett a kerti grillezés és a tűzön 
történő sütés-főzés a tűz állandó 
felügyelete mellett.
 A szabadtéri tűzgyújtás feltétele-
it az Országos Tűzvédelmi Szabály-
zatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM 
rendelet tartalmazza. A szabadban 
meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk 
felügyelet nélkül és minden esetben 
gondoskodjunk megfelelő mennyi-
ségű oltóanyagról. Mindig legyen 
nálunk a tűz oltására alkalmas kézi 
szerszám, és csak akkora tüzet gyújt-
sunk, amekkorát folyamatosan fel-
ügyeletünk alatt tudunk tartani. Tá-

2019. május 4. 

 

Nevezés 2019. április 23-ig (minitáv és 3 km) 

 

Bíró Krisztina – interaktív gyerekműsor 
Szabó Csilla koncert 

Sportbemutatók gumiköteles trambulin 
felfújható akadálypálya 

buborékfoci 
lézerharc 

rodeo bika 
népi játékok 

Csapatok jelentkezését várjuk! 

További információk: 
A www.vmsk.hu oldalon és a plakátokon 

INGYENES! 

Ifjúság tér 

III. Kistarcsai Sport és Családi nap 
 

MOZOGJUNK EGYÜTT! 
 

GYERE, FUSS VELÜNK! 

 

BEMELEGÍTÉS KATUS ATTILÁVAL 

Labdajátékok, küzdősportok, fitnesz, zumba 

DEÁK ZOLTÁN EMLÉKTÚRA (6, 14, 20, 28 km) 
 

USZODAHASZNÁLAT 10.00-15.00-IG 
 

SZÍNPADI PROGRAMOK 

GYERMEKJÁTÉKOK 

 
 

FOCI ÉS RÖPLABDA BAJNOKSÁG 

 

HELYSZÍN 

jékozódjunk a várható időjárásról, 
mert a szél kedvez a tűz gyors to-
vábbterjedésének. A felügyelet nél-
kül hagyott tűz könnyen továbbter-
jedhet és életveszélyt jelentő, vagy 
súlyos kárt okozó tüzek forrásává 
válhat.
 A szabadtéri tűz kockázata jelen-
tősen függ az időjárási viszonyoktól, 
a száraz és szeles időjárás elősegíti 
a tűz kialakulását, továbbterjedését. 
Erdőtűz-veszélyes időszakban orszá-
gos szinten a vidékfejlesztési minisz-
ter, területi szinten az erdészeti ha-
tóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet 
el, mely esetén az érintett területen 
akkor is tilos a tűzgyújtás – beleért-
ve a kijelölt tűzrakóhelyeket is –, ha 
azt egyébként más jogszabály meg-
engedi.
 A jogszabályi tilalom ellenére, il-
letve jogszabálytól eltérő vagy ha-
tósági engedély hiányában végzett 
tűzgyújtási tevékenység miatt az ön-
kormányzat, a környezetvédelmi ha-
tóság és a tűzvédelmi hatóság bírsá-
got szabhat ki.
 Tűzgyújtási tilalommal és er-
dőtüzekkel kapcsolatos további in-
formációkért keresse fel a kataszt-
rófavédelem oldalait (http://www.
katasztrofavedelem.hu, http://pest.
katasztrofavedelem.hu), vagy a 
NÉBIH Erdészeti Igazgatóság hon-
lapját (www.erdotuz.hu).

A GÖDÖLLŐ  
KATASZTRÓFA-
VÉDELMI  
KIRENDELTSÉG
felvételt hirdet

Tájékoztatás az alábbi elérhetőségeken:
2100 Gödöllő Szabadság út 28.
Tel: 06-28/528-700, 06-28/528-713
E-mail: human.godollo@katved.gov.hu

GÉPJÁRMŰVEZETŐ
ÉS BEOSZTOTT TŰZOLTÓ
munkakör betöltésére
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• 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

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

Nyitvatartás
Hétfő–Szombat: 8-20-ig. 

Vasárnap: 8:30-20-ig

Kistarcsa, Thököly út 5.

Helyben készült cukrász és péktermékek, 
hagyományos és különleges ízekkel. 

Alkalmi, esküvői, és figuratorták.  
Édes és sós aprósütemények.

ELINDULT A FAGYI SZEZON!  
A nyári időszakban 34 féle fagylalt.  

Köztük glutén, cukor és tejmentes is.

SZÍNVILÁG
FESTÉKHÁZ

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

Héra beltéri falfesték
15 literes

6190 Ft

Poli-Farbe Inntaller
diszperziós beltéri falfesték

15 literes
5970 Ft

Rigips Rimano Plus
20 kg

3390 Ft

Rigips Rimano 3-6mm
20 kg

3290 Ft

Rigips Rimano 6-30mm
25 kg

4490 FtBevezetésre 
került a 

MILESI 
termékcsalád!

50 000 Ft feletti  
vásárlás esetén 

INGYENES KISZÁLLÍTÁS
Pest megyén belül

KISTARCSA,  
Szabadság út 44.

Telefon:  
06-20/968-4515

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

ÁPRILIS HAVI AKCIÓS TERMÉKEINK:
ALUMÍNIUM 

TELESZKÓPOS TÁ-
MASZTÓ LÉTRA

9 fokos 2,6 m
BEVEZETŐ ÁRON!!

bruttó: 22 990 Ft

ANTRACIT SZÜRKE HÁZ
BEVEZETŐ ÁRON!! bruttó: 92 000 Ft-tól
Kapható különböző méretekben, színben!

BÁRMILYEN CSAVAR  
               VÁSÁRLÁSA ESETÉN10 % KEDVEZMÉNY 

A KUPON FELMUTATÓJA10 % KEDVEZMÉNYBEN  
RÉSZESÜL  

A SZÍNKEVERÉS ÁRÁBÓL!
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: KISTARCSAI RETRO-BULI

TAVASZ-
KÖSZÖNTŐ

HELYSZÍN: CSIGAHÁZ  
(Kistarcsa, Deák F. 

utca 1.)

2019. 
ÁPRILIS 13.  
SZOMBAT

Zene:   SMARTPRO AKA  
DJ MÁRFAI TIBOR

BELÉPŐ: 1900 Ft/fő
A jegyek a 27%-os ÁFÁ-t tartalmazzák!

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

NYITVATARTÁSI IDŐ!
Minden pénteken 10-19 óráig.
SZOMBATON ZÁRVA!

Minden héten
FRISS TŐKEHÚS! 

MINDEN PÉNTEK ESTE HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!
A megrendeléseket CSÜTÖRTÖK DÉLIG kérjük leadni!

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

 

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

Stresszoldás felnőtteknek, gyerekeknek, mert  
a stressz korunk nagy betegsége, amely elképesztő 

módon befolyásolja testi és lelki egészségünket a rossz 
irányba. Okok keresése és oldása, mely aktiválja a 

szervezet öngyógyító mechanizmusait. 

                  SZOLGÁLTATÁSOK:

KINEZREFEL

Bejelentkezés: 
+36-20/562-2709

Weboldal: 
kinezrefel.hu

Helyszín: 
KISTARCSA, 

FENYVESLIGET

• �Stresszoldó�kezelés��
a�kineziológia�módszereivel

• �Fülakupresszúrás�kezelés
• �Kinesio-tape�felragasztás
• �Gyerekek�stresszoldása
• �Tanulási�nehézség�kezelése

Keress facebookon: Kinezrefel

ÉDESSÉG FESZTIVÁL

KÓSTOLJ BELE A NEXT STOP FINOMSÁGAIBA!
 
Meghívtuk a legkülönfélébb nyalánkságok megálmodóit és elkészítőit, hogy termékeikkel megédesítsék a hétvégéteket.  
Mindenkit szeretettel várunk, aki egy kicsit is szeret nassolni, vagy épp csak bepillantana az édes élet rejtelmeibe.

MIKOR? 2019. ÁPRILIS 6. SZOMBAT, 10-15 ÓRÁIG

HOL?  NEXT STOP CSÖMÖR,  
CSÖMÖR, HATÁR ÚT 8.

NextStop Edesseg Fesztival A5 ujsaghirdetes v3 fekvo.indd   1 2019. 03. 11.   12:44
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MINDIG KEDVEZŐ ÁRAK!
2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos u. 27. 

Tel.: 06-28/473-398 • mail: info@epitesianyag.hu
Nyitva: H-P: 730-1630, Szo.: 730-1130

Cement, oltott mész, beton termékek.
TÜZELŐANYAG A LEGKEDVEZŐBB ÁRON!

Kulé kavics, fehér murva, termőföld

Megújult honlapunkon  
tekintse meg friss akcióinkat!

facebook.com/csempekistarcsa
www.epitesianyag.hu

Ne szalassza el szerencséjét!
NYERJEN VISSZA AKÁR 6%-OT!

Nádszövet  •  Kisméretű tégla
Betonacél vágás, hajlítás.

CSEMPE, PADLÓ, CSAPTELEP
Ragasztók, habarcsok, beton.

ÉPÍTŐIPARI TERVEZÉS,  
FELELŐS MŰSZAKI 
VEZETÉS.

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

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

HOMLOKZATI 
HŐSZIGETELÉS

10 cm vastag komplett 
hőszigetelő rendszer

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

AKCIÓ!

br. 3190 Ft/m2

KISTARCSA, Nagytarcsai út 6.
06-70/945-5757, 06-30/625-6560 • info@hosziget.hu

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.

VÁLLALUNK
LEMEZVÁGÁST 
ÉLHAJLÍTÁST  

3 m hosszban-Lv 5 mm-ig
• kisebb lakatos munkát

• esztergálást,  
marást.

Tel.: 06-30/984-7506

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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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.

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 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, 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, 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:  Hétfő: 08:00-16:00
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,  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, +36 (70) 370-3104
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4/A.

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

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

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

Völgy Patika
2143 Kistarcsa, Szabadság út 56/I.
Tel.: +36 (28) 999-615, Nyitva: H-V.: 0:00-24:00
E-mail: volgypatika@egyogyszer.hu

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

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.

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!

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

• Zsalukövek
• Falazóelemek

• Habarcsok, vakolatok
• Cserepek

• Kéményrendszerek
• Térburkolatok

• Szigetelőanyagok
• Minden, ami  

építőanyag

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

Kistarcsa, Móra Ferenc utca 81.

NYITVA TARTÁS: 
H-P: 7.30-16.00
Szo: 7.30-12.00

Épít? Felújít? Alaptól a tetőig vegyen mindent egy helyen!

…nem is gondolnánk, hogy a hétköznapjainkat megkeserítő rossz  
szokásaink és testi fájdalmaink mögött egy, a múltban gyökerező 

negatív tapasztalás, rossz beidegződés áll. Ha megkeressük,  
tudatosítjuk és megszüntetjük a probléma gyökerét a múltban,  

akkor a jelenlegi probléma is tovaszáll.

- feszültség,
- idegesség,
- stressz,
- fáradékonyság-alvászavar,
- evészavarok-túlsúly,
- depresszió,
- félelmek-fóbiák leküzdés

- kényszeres szokások,
- önismeret, önbizalomhiány,
- agresszió kezelés,
- munkahelyi és párkapcsolati nehézségek,
- elengedés, gyász,
- tanulási nehézségek,
- diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia

LELKI UTAZÁSOK

Facebook: Lelki utazások • www.lelkiutazasok.webnode.hu
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

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



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
www.siculuskft.hu

A CSÖMÖRI AUCHAN  
első körforgalmának 

Határ úti (DECATHLON  
utáni) kihajtójánál

ÁPRILIS 15-IG 
15-35 % KEDVEZMÉNY

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!

TÉLI – NYÁRI OLDALAS  
GYÓGYMATRAC 41 000 Ft-tól

ÁLLÍTHATÓ ÜLÉSMÉLYSÉG ÉS FEJTÁMLÁK

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ MATRACOK KONYHATERVEZÉS, AJÁNDÉK ÖSSZE-
SZERELÉS, vagy 20% KEDVEZMÉNY

A feltételekről érdeklődjön áruházunkban!

A KÉSZLET 
EREJÉIG

-15%

-15%

-35%

-20%

-20%


