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HÍREK ÖNKORMÁNYZAT

ÚJRA INDUL a COVID  
tesztelés Kistarcsán

ELFOGADTÁK a város 2022.  
évi Közbiztonsági és Település- 
biztonságot fokozó koncepcióját
Legutóbb december 1-én ülése-
zett a képviselő-testület. Ösz-
szesen 8 napirendet tárgyaltak. 

A jelzőrendszeres házi  
segítségnyújtást 2022-ben  
is biztosítja az önkormányzat 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az ön-
kormányzat 2010-től biztosítja a településen. Ti-
zenegy évvel ezelőtt 40 készülékre kötött hatá-
rozatlan idejű szerződést a PESTOR Biztonsági 
Szolgálat Kft.-vel (jogutódja: Multi Alarm Zrt.). 
A segítségnyújtást az önkormányzat önként vál-
lalt feladatként biztosítja, ami egyébként 2013. 
július 1-től állami hatáskörbe tartozik. Jelen-
leg a megvalósítását a Szociális és Gyermek-
védelmi Főigazgatóság a Nemzeti Szociális és 
Rehabilitációs Hivatalnál nyilvántartásba vett 
működési engedéllyel rendelkező fenntartók-
kal (ilyen Kistarcsa Város Önkormányzata is) 
megállapodás útján látja el, amit minden évben 
meg kell újítani. 
 A korábbi években felmérték, hogy a jelenlegi 
szolgáltatónál kedvezményesebben megoldható-e a 

feladat ellátása. Akkor nem sikerült kevesebb költ-
séget kérő szolgáltatót találni. A költségeket átte-
kintve és az intézményvezető javaslatát figyelembe 
véve, a jelenlegi megbízási szerződéses rendszert 
a 2021-es keretösszegek megtartása mellett sza-
vazta meg a képviselő-testület a következő egy 
évre, vagyis a jelzőrendszeres házi segítségnyúj-
tást 2022. január 1-jétől Kistarcsa város területén 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
látja el. A Főigazgatóság a feladatellátást a jelen-
legi fenntartók útján fogja biztosítani. A feladat-
ellátás biztosítására a 2022. évi költségvetésben  
6.981.000 Ft-ot terveztek be. 

Együttműködési megállapodást  
kötöttek a Mindenki Karácsonya 
megrendezésére
A megállapodást az önkormányzat a Kistar-
csai Vállalkozók Baráti Körével és a Kistar-
csai VMSK Kft.-vel kötötte a december 4-én 
megrendezett program lebonyolítására. Idén 
a városi rendezvény támogatását és megszer-
vezését a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre 
vállalta, ugyanis sikeresen pályáztak az Em-
beri Erőforrások Minisztériumához az „Elő-
adó-művészeti szervezetek többlettámogatá-
sa” című kiírt projektre. 

Elfogadták a város 2022. évi Közbiz-
tonsági és Településbiztonságot fo-
kozó koncepcióját
A koncepció elfogadásával Kistarcsán érdemi lé-
péseket tesz az önkormányzat az életminőség javí-
tására. A közrendet és közbiztonságot befolyásoló 
események káros következményeinek elhárítása 
érdekében fokozottan figyelnek a közterületeken 
tapasztalható olyan jogsértések, zavaró körülmé-
nyek visszaszorítására, mint a közterület rongálás, 
a tiltott vagy engedély nélküli kereskedés, a köz-
tisztasággal kapcsolatos szabálysértések, a koldu-
lás, a hajléktalanok utcai megjelenése, vagy a köz-
lekedés rendjének megsértése. 
 Kistarcsa Város 2022. évi Közbiztonsági és Te-
lepülésbiztonságot fokozó koncepciójának pontjai 
a következők:
 •  A térfigyelő kamera-rendszer bővítése és fej-

lesztése.
 •  Kistarcsa Város Közterület-felügyeletének 

fejlesztése.
 •  Kistarcsai Polgárőr Egyesület támogatása.
 •  Összehangolt bejárások szervezése.
 •  Rendészeti együttműködés.
A részletes koncepció megtalálható a város hon-
lapján és megjelentetjük a januári lapszámban.

Új forgalmi rendet határoztak meg az 
Aulich Lajos utcában és visszaállítják 
a régi forgalmi rendet a Holló utcában 
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te úgy döntött, hogy az Aulich Lajos utca 24. szám 
elé menetdinamikai küszöböt helyez ki. 
 A Holló utca Füleki utca és Rigómező utca kö-
zötti szakaszán a Holló u. 12. számú ingatlan előt-
ti útszakaszról a Rigómező utca felől érkező for-
galmat „Behajtani tilos” és „Kötelező haladási 
irány” táblák kihelyezésével átterelik a párhuza-
mosan futó másik útra.
 A forgalmi rendet lakossági kérelmek figye-
lembe vételével javasolta megváltoztatni a Sport, 
Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság. P.Gy.

Útfejlesztésre 213 millió 434 ezer Ft támogatást nyert Kistarcsa!
Kistarcsa Város Önkormányzata a Kisvá-
rosi Programcsomagból történő támoga-
tással megvalósuló „Önkormányzati út-
fejlesztések” projekt keretében a Scheda 
Ferenc utca, a Lőcsei utca, a Kántor utca 
és a Rozmaring utca szilárd útburkolattal 
történő építésére támogatási igényt nyúj-
tott be. A Kormány egyes 5000 fő feletti la-
kosságszámú településeket érintő beruhá-
zások támogatásáról szóló 1869/2021. (XII. 
3.) Korm. határozata értelmében a város út-
fejlesztés támogatási célra 213 434 363 Ft 
vissza nem térítendő egyedi támogatást 
nyert.

 Az építési beruházás keretében a Scheda 
Ferenc utca 225 méter, a Lőcsei utca 408 
méter, a Kántor utca 123 méter, a Rozma-
ring utca 364 méter hosszú szilárd útbur-
kolatot kap a megfelelő csapadékvíz elve-
zetéssel. A beruházáshoz az engedélyezési 
tervek és az előzetes kivitelezői árajánla-
tok már az önkormányzat rendelkezésre 
állnak.
 Az útépítési munkálatokat elvégző cé-
gek kiválasztására induló közbeszerzési 
eljárás megindításáról az önkormányzat 
képviselő-testülete 2021. december 15-én 
hozott döntést. A munkálatok várhatóan, 

a Belügyminisztérium támogatói okiratá-
nak rendelkezésre állását követően 2022. 
tavaszán kezdődhetnek meg, és terveink 
szerint 2022-ben be is fejeződnek

Kedves Kistarcsaiak!
Nehéz éven vagyunk túl, sajnos a vírus idén 
sem kímélt minket, rengeteg áldozatot 
követelt. A képviselő-testület is gyászolt: 
Penz András képviselő urat vesztettük el. 
Családja fogadja őszinte részvétemet, és 
azok a kistarcsai családok is, akik szintén 
elvesztették szeretteiket! 
 A válsághelyzet ellenére a város fejlő-
dése, Kistarcsa kulturális, sport és civil 
élete nem állt meg. Sikeres pályázatokat 
és beruházásokat tudhatunk magunk 
mögött, és sikerült több hagyományos 
rendezvényt is megtartanunk. Bizakod-
va tekintünk a jövőbe, a gazdálkodá-
sunk stabil, több terv is előkészítve várja 
a pályázati kiírásokat. Jelentem, a mun-
kára felkészültünk kollégáimmal.
 Azonban most a pihenés békés idősza-
ka következik. Kívánom, hogy az elkö-
vetkező 2022-es esztendőben is az össze-
fogás, az együttgondolkodás jellemezze 
Kistarcsa polgárainak mindennapjait!
Kívánom mindenkinek, hogy nyugalom-
ban, egészségben, boldog családi kör-
ben teljenek a következő hetek. A ka-
rácsony segítse Önöket testi, lelki és 
szellemi feltöltődéshez.
 Az elkövetkezendő esztendőre pedig 
egy vírusmentes, egészséges, sikerek-
ben és fejlődésben gazdag új évet kívá-
nok mind a városunknak, mind a benne 
élő lakosságnak!

Juhász István polgármester

ÜNNEPI  
KÖSZÖNTŐ 

DECEMBER KÖZEPÉTŐL újra indult a COVID 
tesztelés Kistarcsán. László Márton közremű-
ködésével az Országos Mentőszolgálat eszköz 
támogatásával és az önkormányzat által bizto-
sított, az Alapszolgáltatási Központban talál-
ható (2143 Kistarcsa, Batthyány utca 2/A), kü-
lön bejáratú helységben.

 Az eddigiekhez ké-
pest nem változott a 
szűrés menetrendje. 
A tesztet a körzeti or-
vosok írják fel. Ezért 
a körzeti orvossal tör-
tént telefonos egyez-
tetés után a megadott 
időpontra az Alapszol-
gáltatási Központba 
lehet menni, de előt-
te az időpontot tele-
fonon kell egyeztetni 
a szűrőponttal. Tehát 
COVID gyanú esetén 
nem kell a kiérkező 
teszt csapatra várni. 
 A teszt pont nem 
végez ad hoc beté-

rőknek tesztelést és nem végez fizetős tesz-
telést sem.
 A cél az, hogy COVID gyanú esetén gyor-
san végezhető teszteléshez jusson a lakosság 
és ezzel tehermentesítsük a mentőszolgálatot.
 Minden közreműködőnek köszönjük a lehe-
tőséget. Zsiák Péter alpolgármester
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INTERJÚ  
id. Juhász Istvánnal,  
a Kistarcsai Vállalkozók 
Baráti Köre elnökével

KIKE karácsony: Az ajándékozás jegyében
2021. december 23. Azt szeretnénk, ha 
mindenki hozna magával olyan ajándé-
kot a többieknek, aminek értékét nem 
pénzben mérik: egy kedves verset, egy 
szép dalt, egy szívhez szóló idézetet…, 
vagy egy tál süteményt, egy üveg bort…

Országh Péter: A vietnami háború
A térség történelme az első világháborúig. 
Ho Si Minh függetlenséget kért Wilsontól 

– japán és francia megszállást kapott. Az 
első indokínai háború. Nixon terve meg-
hiúsult. Saigon elesett, Dél-Vietnám ösz-
szeomlott.

 
Paskesz Tamás:  Ortodox zsidók
A Magyarországi Autonom Orthodox Iz-
raelita Hitközség 150 éve alakult. A tör-
ténelmi viharokat átvészelve folyama-
tosan működik. Biztosítja a Tóra és a 
parancsolatok megalkuvás nélküli be-
tartását a tagoknak. Az élet minden 
eseményének vallási tartalmát adja, az 
orthodox zsidó hagyományok szerint.

Osváth Dóra: Ékszerfestés
A művészeti középiskola után a reklám-
grafika lett a foglalkozás. Foltok és vé-
kony vonalak egységgé formálódása. A 
színek és a hangulatok esztétikus elren-
dezése. Egyediség és esztétikum. Bohém 
akvarell festmények, festett üveg lakásde-
korációk és miniatűr festményekből készí-
tett akvarell ékszerek.

Vajek Andrea: Add tovább 
a mosolyodat – Rákellenes Liga
Beteg sorstársaink és hozzátartozóinak 
segítése, lelki támogatása. Orvos-beteg 
találkozók szervezése, szakemberekkel 
való találkozás biztosítása. Megelőzés-
sel, egészséges életmóddal kapcsola-
tos rendezvények, fórumok szervezése. 
A szűrővizsgálatok fontosságának hang-
súlyozása programokkal.

A Deáktanya előadásait az Alapszolgál-
tatási Központ (Batthyány u. 2/A) termé-
ben tartjuk.
 A klubestek ideje: csütörtökön este 7-től 
10 óráig.
 Az előadások csütörtökönként este 7 óra-
kor kezdődnek, időtartamuk kb. 1 óra, de 
a kérdések megválaszolásával és a hozzá-
szólásokkal 9-ig is eltarthatnak.
 A Deáktanya ismeretterjesztő előadá-
sai nyitottak, azokat térítésmentesen lá-
togathatja bárki.
 Ezen alkalmakon és a KIKE más rendez-
vényein lehet belépni az egyesületbe.

Kistarcsai Kulturális Egyesület

2021. december 23.

2021. december 30.

2022. január 6.

2022. január 13. 

2022. január 20.

DEÁK-
TANYA

RENDEZVÉNYEK

O rszágosan a rendezvények 
megtartását jogszabály nem 
tiltotta, de szigorúan be kel-

lett tartani a járványügyi előíráso-
kat. Ennek érdekében 50 méterre a 
színpadtól egy kordon kerítést épí-
tettek. A színpad előtti területre egy 
belépőponton lehetett bejutni. Itt 
a biztonsági szolgálat a védettségi 
igazolványon kívül egy személyes 
azonosító okmányt is elkért. Kide-
rült, hogy sokan nem rendelkeznek 
védettségi igazolvánnyal, vagy ép-

pen lejárt az okmány érvényessé-
ge, de többen voltak, akik egysze-
rűen elfelejtették elhozni ezeket az 
okmányokat. A színvonalas műsort 
közel ezren a kordonon kívülről kö-
vethették, de nem maradtak le sem-
miről, mert a profi színpadtechniká-
nak köszönhetően (óriási LED-fal) 
az Ifjúság tér távoli sarkából is jól 
lehetett látni mindent. A programo-
kat nagy területen elosztva bonyo-
lították, ami lehetőséget biztosított 
a távolságtartásra. 
 Ami még eltért az előző évek gya-
korlatától, hogy az idei rendezvényt 
teljes mértékben a Kistarcsai Vállal-
kozók Baráti Köre támogatta és szer-
vezte. Ennek pedig az volt a magya-
rázata, hogy a Vállalkozók Baráti 
Köre sikeresen pályázott az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által ki-
írt az „Előadó-művészeti szervezetek 
többlettámogatása” című projektre. 

Az elnyert pénzt 
felajánlották az 
önkor mány-
zatnak az év 
utolsó nagy 
rendezvényé-
nek a támo-
gatására, ezzel 
is tehermentesít-
ve az önkormányzat 
idei költségvetését. Az 
esemény  megszervezéséhez a 
Kistarcsai VMSK Kft. szakmai se-
gítséget kérték, ezért a rendezvény 
megtartásához egy háromoldalú, 
– Kistarcsa Város Önkormányza-
ta, a Kistarcsai Vállalkozók Bará-
ti Köre és a Kistarcsai VMSK Kft. 
között létrejövő – együttműködési 
megállapodást kötöttek.
 Délután háromtól az adventi for-
gatagban rengeteg árus gondosko-
dott a karácsonyi kínálatról. Kézmű-

Egy év kihagyás után idén ismét 
megrendezték a Mindenki Karácso-
nyát. Látványban és programokban 
nem maradt el a két évvel ezelőtti 
rendezvénytől. Eddig ezt az ünnepi 
programot Kistarcsa Város Önkor-
mányzata és a Kistarcsai Vállalko-
zók Baráti Köre közösen szervezte. 
2021-ben viszont a szervezést és a 
finanszírozást teljes mértékben át-
vállalták a vállalkozók!
 – Indultunk egy pályázaton, amit 
az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma írt ki. Kereken 5 millió forint-
ra pályáztunk, amiből az idei Min-
denki Karácsonyát szerettük volna 
megszervezni. A pályázás sikeres 
volt, az összeget megítéltek nekünk, 
amit itt is szeretnénk ismét megkö-
szönni az illetékes minisztérium-
nak, és Vécsey László képviselő úr-
nak, aki felhívta figyelmünket erre 
a lehetőségre.

– Ezt a pénzt teljes mértékben a 
rendezvényre lehetett fordítani?
 – Így van, dologi kiadásra nem pályáztunk, a 
teljes összeg a rendezvény költségeit fedezte.

– Mit tudtak ebből megvalósítani és ki segített a 
program előkészítésében és lebonyolításában?
 – Igazából, amit a téren láthattunk, mindent 
ebből a forrásból finanszíroztunk. A színpad, a 
fény- és hangtechnika, a sátrak, a kisvasút, a mo-
bil toalettek, a fűtés, a biztonsági kerítés bérlése, 
a biztonsági szolgálat, a sztárfellépők, azaz va-
lóban mindent meg tudtunk oldani ebből a ke-
retből. Nagy segítség volt, hogy a területet és 
az áramot ingyen biztosította az önkormány-
zat. Továbbá a Kistarcsai VMSK Kft. munka-
társai szakmai munkájukkal segítették a mun-
kát, ami további könnyebbséget jelentett mind 
a szervezés, mind az anyagiak terén. Köszönjük 
nekik is a munkájukat. Végül szeretném polgár-
mester úrnak is megköszönni a szervezést, hisz, 
ahogy 2009 óta szinte minden nagyobb rendez-
vénynek, ennek is egyik fő ötletgazdája volt, és 
végig személyesen felügyelte és koordinálta az 
eseményeket, hogy minden rendben legyen.

– A kisvonat most is népszerű volt, ilyen vona-
tot még nem láttunk Kistarcsán!
 – Valóban különleges volt az idei kisvonat.  
Az üzemeltető cég korábban is dolgozott már ná-
lunk, és nagyon megörültünk mi is, mikor a fő-
útról bekanyarodott a térre és megláttuk, hogy 
mivel készültek az idei évre.

– A Katalin-Erzsébet bál viszont most is elmaradt. 
Ha a járványhelyzet engedi, akkor a báli sze-
zonban szerveznek-e jótékonysági rendezvényt?
 – A járványhelyzet ismét csúcson van, és úgy 
gondoltuk, hogy zárt, több száz fős rendezvényt 
nem szeretnénk tartani, az emberek egészsége 
érdekében. A bálok szervezésében jelenleg az is 
gondot okoz, hogy mivel védettségi igazolványhoz 
vannak kötve a zenés-táncos rendezvények, így 
szinte nincs olyan társaság, ahol egy-két család 
ne esne ki a körből. Így viszont, hogy úgymond 
nem lesz teljes a társaság, nehezebben vesznek 
jegyet. Végül az is szerepet játszott a döntésünk-
ben, hogy már szeptemberben megtudtuk, hogy 
megnyertük a fent említett pályázatot, és szeret-
tük volna az erőforrásainkat teljesen erre a ren-
dezvényre koncentrálni.

– Az elmondottakból következik, hogy a 
COVID19 járvány ugyan megnehezítette az 
egyesület munkáját, de a létezését nem fenye-
gette. Mit lehet elmondani a kistarcsai vállal-
kozókról?
 – Bár sokunkat sok felé vitt az élet, továbbra 
is kötődnek a tagok Kistarcsához. Vagyis a lo-
kálpatrióta szemlélet és lelkesedés nem lankadt 
az évek alatt. Van, aki anyagilag van, aki sze-
mélyes részvételével is támogatja a munkánkat. 
Benkő Pál és Kis Joachim barátaimat emelném 
ki, akik rengeteget segítenek nekem a mai napig 
a rendszeres jelenlétben a rendezvényeken, meg-
emlékezéseken.  P.Gy.

ves édességek, sajtok, mézek mellett 
egyedi karácsonyi díszeket, ékszere-
ket, gyertyákat, fazekas tárgyakat, 
szappanokat és kézzel készített aján-
dékokat, sültgesztenyét, kürtös kalá-
csot is lehetett vásárolni. A Kistar-
csai VMSK munkatársai az Ifjúság 
tér közepén felállított sátorban forralt 
borral, meleg teával, gyümölccsel és 
süteménnyel kínálták a vendégeket, 
ami a pályázati összegből, valamint 
többek között az A Bisztro, az Illés 
Cukrászda, a JÓkenyér Kistarcsa, a 
Zsófialigeti zöldséges és Sárvári Já-
nos ABC felajánlásaiból biztosítot-
ták. A hideg miatt több mint 10 gáz-
melegítő hőgombát is felállítottak. 
Ezekből jutott a színpadra, az öltöző 
sátorba, a büfé sátorba és a Mikulás-
házba is. A Mikulás a büfé sátor mel-
letti házikójában várta a gyerekeket 
és bőven osztogatta a szaloncukrot 
a kicsiknek. Az ajándékon kívül – a 
digitális telefonoknak köszönhetően 

– egyre nagyobb igény  volt a kö-
zös fotó elkészítésére is.  

 Idén is nagy sikere 
volt a gyerekek kö-

rében az adven-
ti kisvonatnak. 
Délután három 
órától este hé-
tig térítés men-
tesen, félórán-
ként indult a 

térről a piros „me-
sevonat”. Szintén a 

gyerekeket szórakoz-
tatta Zsuzsmó bohóc, aki 

15.00-től kacagtató, mesés, játé-
kos vidámsággal kápráztatta el őket.   
 Az ünnepi műsort Juhász István 
polgármester, Vécsey László ország-
gyűlési képviselő, a rendezvény fő-
védnöke és Juhász István a Kistar-
csai Vállalkozók Baráti Köre elnöke 
nyitotta meg. A járványhelyzet miatt 
most nem hívták meg a műsorba a he-
lyi csoportokat, de ezt kárpótolva egy 
igazi sztárparádét láthatott a közön-
ség. Ebben a show-ban fellépett az 
APACUKA zenekar, Caramel, Wolf 
Kati, DJ Dominique, THOMX, Kiki, 
Cory a Happy Gangből és St. Mar-
tin. Moderátorként Szilágyi Zsolt, a 
Petőfi Rádió műsorvezetője konfe-
rálta a hazai sztárokat. A Minden-
ki Karácsonyát támogatta az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma, a 
Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre, 
a Kistarcsai VMSK Kft., és Kistar-
csa Város Önkormányzata.  P.Gy.

Idén december 4-én 
rendezték meg a 
Mindenki Karácso-
nyát Kistarcsán. 

Csak védettségi igazol-
vánnyal lehetett a színpad 
közelébe menni 

Wolf Kati

Caramel

Az adventi kisvonat 
félóránként indult 

Juhász István,  
Dj Dominique,  
Vécsey László, 

 id. Juhász István

 
KARÁCSONYA 2021
MINDENKI

A programot a Kistarcsai Vállalkozók  
Baráti Köre rendezte és finanszírozta
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TÉLI IGAZGATÁSI  
SZÜNET a polgár- 
mesteri hivatalban

ANGYALI  
mécsesek

Élő Adventi Naptár 
KISTARCSÁN  

A KISTARCSAI Polgármesteri Hi-
vatal tájékoztatja a lakosságot, hogy 
a 2021. évi téli ünnepi időszakban, 
2021. december 27. és 2021. dec-
ember 31. között igazgatási szüne-
tet tart. Az igazgatási szünet ide-

Megjelent az 
évente külö-
nös írásokat 
tartalmazó ki-
adványunk, a 
Kistarcsai Ka-
lendárium. A 
közölt cikkek 
jelentős ré-
sze Kistarcsá-
val kapcsola-
tos – interjúk, 
régi történetek 
feltárása, he-
lyi szervezetek 
és események 

bemutatása, irodalom, de vannak olyan 
cikkek is, melyek más településekhez kö-
tődő olvasók számára is érdekesek.
 A kalendárium hozzáférhető a KIKE 
rendezvényein és Kereszti Ferenc elnök-
nél, valamint a könyvtárban. Az egyesü-
let elnöke várja az érdeklődők megkere-
séseit az alábbi elérhetőségeken: 
 kike@kike.hu, 06-28-470-926,  
 06-30-349-0300.
 Kistarcsai Kulturális Egyesület

KISTARCSAI 
KALENDÁRIUM 
2022

Adventi HANGULAT 

A z Élő Adventi Naptár lényege, hogy a 
jelentkezők december 1. és 24. között 
minden nap megnyitnak egy új ablakot 

a település valamelyik házának, intézményé-
nek, üzletének ablakában. Karácsony közeledté-
vel napról napra több ház ablaka öltözik díszbe, 
míg végül szentestén mind a 24 ablak egyszer-
re fog ragyogni.
 Fecskovics Melinda és Fábián Tamás főszer-
vezők a Kistarcsa News Facebook csoportban 
hirdették meg a programot. Nagyon nagy volt 
az érdeklődés, összesen 32 helyszínnel indultak, 
tehát bizonyos napokon két ablakot is nyitottak 
és nyitnak Kistarcsán. A rendezvény idején min-
den reggel a Kistarcsa News Facebook csoportban 
hirdették meg az aznapi programot és az ablak 
helyszínét, amihez térképet is mellékeltek, me-
lyen szarvassal jelölték meg a helyszínt.
 A jelentkezők, vagyis az ablakkészítő mesterek 
a vendéglátáson kívül különböző kreatív prog-
ramokkal is készültek. Pl. volt aki fotózkodási 
lehetőségeket biztosított (fából készült rénszar-
vassal, ember nagyságú Mikulással, kartonpa-
pír jelmezzel, selfie keretekkel), volt ahol kará-
csonyfadíszeket lehetett készíteni, saját matricát 
nyomtatni, de volt projektoros mese kivetítés is, 
és meg lehetett csodálni egy karácsonyi fények-
kel kivilágított traktort is. 
 A gyerekek a rendezvény idején matricákat 
gyűjthettek, amelyeket egy külön erre az alka-
lomra tervezett gyűjtőbe ragaszthattak. Decem-
ber 24-e után, azok a gyermekek, akik a matrica-
gyűjtő fényképét beküldik a szervezőknek, apró 
ajándékokat nyerhetnek. A legszebb adventi ab-
lakra a Kistarcsa News Facebook oldalon keresz-
tül lehet szavazni. A győztes „ablak mester” kap 
egy ajándékot és átveheti a „2021-es év legkrea-
tívabb adventi ablakkészítő mestere” címet. 

A KISTARCSAI Városi Művelődési, Sportköz-
pont és Könyvtár az ünnepi készülődés idején 
egy meglepetéssel próbált örömöt szerezni a 
kistarcsaiaknak. Az elhagyott mikuláscsoma-
gokhoz hasonlóan a „Karácsonyi angyalkák” 
sok apró mécsest rejtettek el a város azon pont-
jain, ahol biztosan megtalálhatták. A mécsesek-
re egy rövid üzenetet is írtak, amit a szerencsés 
megtaláló hazavihetett. 
 A beküldött képek szerint szinte mindegyik 
angyali mécsest megtalálták.

KISTARCSÁN advent időszakában esténként ki-
gyúlnak az ünnepi fények és most már hagyomány, 
hogy a Csigaház előtti téren felállítják a város kará-
csonyfáját, a betlehemi jászolt az Ifjúsági térre helye-
zik ki, az adventi koszorút pedig a Szent Imre térre. 
 A Csigaház is ünnepi fényekbe öltözött. Az ablaka-
it a Simándy József Általános Iskola és AMI diákja-
inak munkái díszítik. Kérjük, ha arra járnak, tekint-
sék meg ezeket az alkotásokat. A  betlehemi jászol 
felállítása és a  karácsonyfa feldíszítése ebben az év-
ben is a KÖFE Kft munkatársainak közreműködésé-
vel valósult meg. Az adventi koszorút a lefedett szö-
kőkútra az Emilia Virág és Ajándékbolt készítette. 

 A résztvevők között a családokon kívül né-
hány helyi intézmény és cég is megtalálható: 
AgroMax Gépkereskedelmi Kft., Emília Virág, 
Anda Cukrászda, Ezerjó Alkotóműhely, Tipegő 
Bölcsőde, Kópé Kölyök Bölcsőde, Simándy Jó-
zsef Általános Iskola Szülői Munkaközössége, 
Tölgyfa Óvoda és a védőnők. A nagy érdeklő-
dést látva a szervezők megígérték, hogy hagyo-
mányt teremtve jövőre is meghirdetik az élő Ad-
venti Naptárt Kistarcsán.
 A rendezvényről készült képek és videók a 
Kistarcsai Advent Facebook csoportban tekint-
hetők meg. A tervezést, a kivitelezést, a rendez-
vény díjazásának egy részét és a matricákat a HR 
Központ és a Smartmind.hu. támogatta, ajándé-
kot biztosított még a Kistarcsai Városi Művelő-
dési, Sportközpont és Könyvtár.
 A díjazottakról a januári lapszámban számo-
lunk be.

Az alapötlet hat évvel ez-
előtt Solymárról indult, 
idén Kistarcsa is csatla-
kozott a programhoz. 

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

 
Helyszín: Alapszolgáltatási 
Központ (2143 Kistarcsa, 
Batthyány utca 2/A.)

 A tüdőszűrés a 40 éven felüli lakosság számára ajánlott vizs-
gálat!
 A mellkasröntgen szűrővizsgálat korszerű, digitális készülék-
kel történik.
  A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alka-
lommal továbbra is ingyenes. 40 éves kor alatt, illetve mun-
kahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálati díj 1700 Ft, 
mely a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által országo-
san meghatározott összeg. A befizetés a szűrőállomáson kap-
ható csekken - postai befizetéssel - történik. A 14-18 év közötti 
gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői beleegye-
ző nyilatkozat szükséges.
 Kérjük, hogy a személyi igazolványt, lakcímkártyát, TAJ 
kártyát, valamint az előző évben kapott tüdőszűrő igazolást 
hozza magával!
	 Az	egészségügyi	szabályok	betartásának	megfelelően	or-
rot és szájat eltakaró maszk használata és a másfél méteres 
távolság	megtartása	kötelező!
 Panasz nélkül is lehet beteg! 

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

TÜDŐSZŰRÉS  
2022. JANUÁR 12-17.

je alatt a polgármesteri hivatalban 
az ügyintézés szünetel, a hivatal 
zárva tart.
 Az igazgatási szünetet követő első 
munkanap: 2022. január 3. hétfő.

dr. Gotthard Gábor jegyző

Több éve működő, megbízhaTó csapaTunk vállalja:

Kőműves munKáK

• szerkezeti munkálatok
• belső válaszfalak
• Falazás
• vakolás
• homlokzati szigetelés
• házhoz kapcsolódó előterek 
• melléképületek kőműves munkálatait

Tel.: 06-20/954-6443

Hirdetés

Az első ablak

Nagy sikere  
volt a traktornak
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A Kistarcsai Kulturális Egyesület (KIKE) programjai között voltak már 
olyanok, melyek lebonyolítása a társadalmi változások, az érdeklődők 
létszámának csökkenése, a megvalósítási költségek jelentős emelkedése 
miatt megszűntek, de tevékenységünk jelentős részét folyamatosan tud-
juk csinálni. Ezek egyike az Aranykavics pályázat, melyet 2001-ben kezd-
tünk. Az alapítás az akkori kuratórium egyik tagja, Moór Lajosné, Rozi-
ka – aki akkor a Kistarcsai Óvoda vezetője volt – ötlete alapján alakult ki.

Aranykavics JUBILEUM
20 ÉVVEL EZELŐTT ADTÁK ÁT AZ ELSŐ DÍJAT

A z évente odaítélésre kerülő 
díj elnyerésére az adott év-
ben érettségiző, Kistarcsán 

lakó vagy Kistarcsán tanult diákok 
pályázhatnak. 
 A díjjal minden évben azokat a 
fiatalokat jutalmazzuk, akik azon 
túlmenően, hogy az iskolájukban 
meghatározott tanulmányi köve-
telményeket átlagon felül teljesítet-
ték, tehetségükkel, szorgalmukkal 
kiemelkedő eredményeket értek el, 
elsősorban kulturális téren. Kiemel-
ten vesszük figyelembe a helyi kul-
turális programokban és a közössé-
gi életben való részvételüket.
 Pályázni a számításba vehető tevé-
kenységek leírásával lehet. A pályá-
zatnak tartalmaznia kell többek közt 
a pályázó rövid, tényszerű életrajzát, 
ami tartalmazza jövőképét is, a köte-
lező 50 órás közösségi szolgálat telje-

sítésének intézményét és módját, va-
lamint legalább egy tanári ajánlást.
 A kuratórium által végzett elbírálás 
során örömmel vesszük, ha a pályá-
zó a leírtakat mellékelt dokumentu-
mokkal tudja igazolni. A Tóth Zoltán 
ötvösművész – aki már diákként el-
készítette a Kistarcsai Napok részt-

vevőinek adott emlékérmét – által 
előállított rézből készült és arannyal 
bevont, fa posztamensre helyezett ka-
vics a díj. A díjjal járó pénzjutalom 
az adott évre meghatározott mini-
málbérnek megfelelő összeg.
 Mivel 2001-ben adtuk át először 
az Aranykavics Díjat, azóta 20 év 

telt el. Ez a kerek évforduló adott 
ötletet Ruzsa Bencének a jubileu-
mi ünnepség megtartására. Mivel 
a KIKE megalakulásával kapcsola-
tosan már két jubileumi ünnepséget 
rendeztünk, hamar kialakult a meg-
valósítási terv. Mindenekelőtt a díja-
zottak – és családtagjaik – részvéte-
lére számítottunk, de az hamarosan 
kiderült, hogy nem tudnak mindnyá-
jan eljönni. Ennek oka részben a kül-
földön való tartózkodás, másrészt a 
sok tennivaló elvégzésének időhöz 
kötött része volt. Így aztán azt kértük, 
hogy küldjenek egy rövid összefog-
lalót a díj átvételétől velük történtek-
ről, amit majd felolvasunk. Még azt 
is terveztük, hogy készítünk egy ki-
adványt, melyben szerepel a tabló-
képük és a díj átadásakor elhangzott 
méltatásuk, valamint a karrierjükről 
küldött szöveg egy mostani fényké-
pükkel. Sajnos ez nem valósulhatott 
meg, mert nem kaptuk meg minden-
kitől a kért anyagot, de reméljük si-
kerül majd mindenhez hozzájutnunk.
 Az ünnepségen az időrendben át-
vett díjak illetékeseit szólítottuk, és 
kértük őket az azóta eltelt életútjuk 
rövid ismertetésére. Befejezéskép-
pen kaptak ajándékot, mely a tíz 
tárgy mellett tartalmazta a nevük-
re készült emléklapot és egy szintén 
névre szóló kerámia bögrét, melyen 
rajta volt a KIKE logó egyszerűsí-
tett változata, és a nemenként válto-
zó virágdísz. Aki nem tudott eljön-
ni, annak Gubek Krisztián olvasta 
fel az elküldött szövegét.
 Miután mindnyájan sorra kerül-
tek, következett a műsor. Népszerű 
operarészletek hangzottak el, ope-
raházi művészek – Bakonyi Anikó 
és Molnár Zsolt énekelt, Mazalin 
Wanda kísérte őket zongorán – elő-
adásában. Az operáról nem mond-
ható el, hogy mindenki kedveli, de 
ezek a dalok tetszettek a résztvevők-
nek. Ezt követően a Kisgömböc Ven-
déglő által biztosított hidegtálas va-
csorát fogyaszthattuk el.
 A meghívottak közül sokan a ko-
ronavírus járvány miatt nem mertek 
eljönni. A résztvevők száma kilenc-
ven fölött volt, így kényelmesen el-
fértünk. Kérésünkre csak a közös 
háztartásban élők ültek egymás mel-
lett, máshol kimaradt egy szék.
 Italok is voltak, de a pohárváltást 
is igyekeztünk elkerülni, ezért – a 
kért innivalót – eldobható pohárba 
töltöttünk.
 A rendezvény utáni napokon töb-
ben is jelezték kellemes időtöltésü-
ket, és elcsodálkozásukat azon, hogy 
milyen kiemelkedő munkaköri sike-
reket értek el a díjazott kistarcsai fi-
atalok. Kereszti Ferenc

A jubiláló vendégek Mátyás Norbert átveszi az emlékajándékot

Ilyen kerámia bögréket kaptak a meghívottak

Népszerű operarészletek hangzottak el az ünnepi műsorban

Komáromi 
András volt 

az első  
díjazott
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OKTATÁS

2021. november 15-től 19-ig izgalmas hét 
várt a diákokra, mert megrendezték a 
Simándy József Általános Iskolában a ma-
gyar nyelv hetét.
 A diákok azon a héten a magyarórákon 
ill. otthon a nyelvünkhöz kapcsolódó in-
teraktív feladatokat oldottak meg. Ezek 
során például közösen kiválasztottuk az 
általunk legszebbnek ítélt 10 magyar szót. 
Egy online feladatlapot is kitölthettünk, 
amelyben próbára tették a tudásunkat, és 
pl. tájnyelvi szavak jelentését kérdezték 
tőlük. 
 Ezen a héten a magyar nyelvről való 
megemlékezés érdekében – a minden hó-
napban megrendezett – Tollforgató ver-

seny is a hét témájához kapcsolódott. Ez  
a verseny most is a kreatívan fogalmazó  
diákoknak szólt. Három címből választva 
a versenyre jelentkező diákok egy fogal-
mazást, verset vagy novellát írhattak. A 
beadott munkákat a magyartanárok min-
dig kisötössel jutalmazzák, sőt aki felső-
ben helyezést ér el, a Krétában láthatja az 
ötösét.
 Egy ilyen tematikus hét megrendezése 
azért is fontos, mert manapság háttérbe 
szorul az olvasás, mint szórakozás a fiata-
lok körében, a magyar nyelv hete pedig al-
kalmas arra, hogy a diákok érdeklődését 
újból felkeltse a könyvek iránt. 

Bokor Dorka, 6.b

A MAGYAR NYELV HETE  
A SIMÁNDYBAN

November fontos dátum volt az iskola fel-
sős diákjainak életében. Mivel az iskolai 
diákönkormányzat elnöke nyár elején el-
ballagott az iskolából, új elnököt kellett 
választani. Két jelölt pályázott a diákön-
kormányzat elnöke címre: Bokor Dorka 
6.b  és Nagy Réka 7.e osztályos tanulók. 
 A lányok bemutatkozó plakátokat ké-
szítettek, melyek kikerültek minden tan-
terembe. A választás napjához közeledve 
személyesen is végigjárhatták az osztá-
lyokat, hogy a diáktársak közvetlenül is 
találkozhassanak velük, ill. kérdezhesse-
nek tőlük. A választás menetének harma-
dik fordulójaként valamennyi felsős diák 
osztályfőnöki órán leadhatta szavazatát 
az általa preferált jelöltre. A szavazatok 
számlálása során sokáig fej fej mellett 
haladt a két lány, végül valamivel több 
szavazattal Nagy Réka 7.e osztályos ta-
nuló lett a Simándy diákönkormányza-
tának elnöke. Bokor Dorka így DÖK el-
nökhelyettesként segíti a továbbiakban 
a munkát.
 Réka programjának legfontosabb gon-
dolata: „LEGYEN JÓ SIMÁNDYS DIÁKNAK 
LENNI!”
 Gratulálunk Rékának a megválasztá-
sához, jó munkát, sok sikert kívánunk 
neki. Amennyiben segítségre lesz szük-
sége, forduljon hozzánk bizalommal.

Siposné Varga Edit, intézményvezető

VÁLASZTOTTAK 
A DIÁKOK

A KISTARCSAI Simándy József Általános Isko-
lába közel 1000 gyerek jár. Szeretnénk megta-
nítani nekik, hogyan vigyázzanak bolygónkra 
és mit tehetnek ezért. Így természetes volt szá-
munkra, hogy ebben az évben is csatlakozunk a 
27 országban egyszerre zajló, nov-
ember 20-28-ig tartó Európai Hul-
ladékcsökkentési Héthez. Sőt, az 
iskolai ÖKO munkacsoport által 
szervezett akciónk nemcsak a meg-
adott egy hétre korlátozódik, hanem 
egész évben folytatódik.
 Mivel tanulóink hetente 4 alka-
lommal kapnak poharas tejtermé-
ket, ezért már 3. éve szervezzük  

„A tejespohár két élete" elnevezé-
sű akciónkat. Ennek célja az, hogy 
ezek a műanyag poharak ne az osz-
tálytermek szemeteseibe és onnan a 
kommunális hulladékba, hanem egy 
külön tárolóba kerüljenek. 
 A gyűjtéssel több fontos do-
logra is tanítjuk a gyerekeket:  

Környezetvédelmi 
akció AZ ISKOLÁBAN

APRÓHIRDETÉS 

SZOLGÁLTATÁS –Dugulás elhárítás falbontás nélkül. WC-k,  
tartályok, csapok javítása, cseréje. Vízszerelés. 06-20-491-5089

Kistarcsán, a Szarvaspusztai út 8. szám alatt 2000 m2 üres ipar- 
terület (akár megosztva is) 170 Ft/m2 áron, hosszútávra kiadó. 
Érd: 06-30/185-1740, Hitkó László

ÁLLÁS – Az Ingatlanos Kft. Duna House munkatársakat  
keres INGATLANÉRTÉKESÍTŐ pozícióba. Biztos megélhetés,  
karrier lehetőség! Az értékesítési tapasztalat előny,  
de nem alapfeltétel. 36-20/331-7767

1.) a gyerekek a műanyag tejespoharakat ki-
öblítve egymásba rakják, és úgy helyezik el 
a tárolódobozokban. A poharak egymásba 
rakásával csökkentjük a hulladék térfogatát.  
2.) Ezzel a tevékenységgel gyakorolhatják a sze-
lektív szemétgyűjtést, a hulladék csökkentését. 
3.) Megtanulhatják, mit jelent az újrahaszno-
sítás. Azon túl, hogy pl. technikaórákon kü-
lönféle játékokat készíthetnek a poharakból a 
gyerekek, mi, az ÖKO-csoport tagjai az ösz-
szegyűjtött tejespoharakba majd a megfelelő 
időben (allergiamentes) virágmagokat vagy 
palántákat ültetünk a gyermekekkel közösen. 
Tavasszal azután a felnevelt palántákat kiültet-
hetik a gyerekek az iskola udvarára ill. a virág-
ládákba. 4.) A kertészkedés, a növények jelen-
léte jó hatással vannak a gyermekek fejlődésére, 
és stresszcsökkentő hatásúak – ezt kutatások 
igazolják. Megtanítjuk nekik, hogyan lehet 
olyan környezetet kialakítani, amely mentális 

állapotukra is kedve-
ző hatással van.
 Örömmel tapasztal-
tuk, hogy akciónkban 
aktívan részt vettek/
vesznek az osztályok, 
tavasszal lesz miben 
elkezdeni a palánták 
nevelését és kiülteté-
sét! Addig is a napon-
ta gyűjtött poharakból 
különböző kreatív dol-
gokat készíthetnek a 
gyerekek a foglalko-
zásokon. 

Lengyel Márta, az 
ÖKO csoport tagja,  

az akció szervezője
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Hulladék- 
gyűjtés rendje  
2022 JANUÁR

JELENTKEZZEN szavazat- 
számláló bizottsági tagnak  
a jövő tavaszi választásokra!

ELEKTRONIKAI HULLADÉK  
GYŰJTÉS januárban!

NEVEZNI AZ ALÁBBIAK SZERINT LEHET:
Maximum 16 csapat nevezését tudjuk fogadni jelentkezési sorrendben.

NEVEZÉSI DÍJ: 45 000 Ft csapatonként, ezért 60 kilós fél sertést, tűzrevaló fát, 1 db raklapot, sátrat, 2 kg kenyeret, 1 db sörpad  
szettet 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 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: 2022. JANUÁR 21.
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 20 óráig tart, addig gépkocsival a rendezvény területére behajtani tilos! 
 Egész nap színes programok várják az érdeklődőket. 
 Rendezvényünket az aktuális járványügyi jogszabályok betartása mellett szervezzük, az ezzel kap-
csolatos információkat megtalálják a Facebook és weboldalunkon.!

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

X. Kistarcsai Böllérfesztivál
VERSENYFELHÍVÁS

Örömmel értesítjük, hogy 2022. február 5-én rendezzük meg a X. Kistarcsai Böllérfesztivált, melyre sok sze-
retettel meghívjuk önt és baráti társaságát, hogy összemérjék ügyességüket a hagyományos disznóvágás 
feladataiban.

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

2022. február 5. 7 órai kezdettel
Helyszín: 2143 Kistarcsa, Csigaház melletti tér

2022 TAVASZÁN választjuk 
meg az országgyűlés képvise-
lőket, és várhatóan ugyanezen 
a napon több kérdésben népsza-
vazást is tartunk. 
 A szavazásnapi feladatok le-
bonyolításában kiemelt jelentősége van a szavazat-
számláló bizottságoknak. Ha szeretne részt venni 
ebben a munkában, jelentkezzen szavazatszámlá-
ló bizottság választott tagjának a lakóhelye szerin-
ti önkormányzat jegyzőjénél. 
 A jegyző elérhetőségét a www.valasztas.hu/
elerhetosegek linken is megtalálja. 
 A szavazásnapi munkát egy minden részletre 
kiterjedő oktatás előzi meg. Az SZSZB választott 
tagjait tiszteletdíj (várhatóan bruttó 50 000 forint) 
illeti meg, és a szavazást követő napon mentesül-
nek az őket egyébként terhelő munkavégzési köte-
lezettség alól. 
 A szavazatszámláló bizottság választott tagja az 
adott településen lakcímmel rendelkező választó-
polgár lehet. A szavazatszámláló bizottság tagjai-
nak esküt vagy fogadalmat kell tenniük a polgár-
mester előtt. Nem lehet tagja a szavazatszámláló 

HÍREK

bizottságnak a köztársasági el-
nök, a háznagy, a képviselő,  az 
alpolgármester, a jegyző, másik 
választási bizottság tagja, válasz-
tási iroda tagja, hivatásos, szer-
ződéses katona, honvéd tisztjelölt, 

honvéd altiszt-jelölt, és a tényleges szolgálatot el-
látó önkéntes tartalékos katona, valamint a jelölt. 
Nem lehet a bizottság  választott tagja – az előbbi-
eken túl – párt tagja, a választókerületben jelöltet 
állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben 
induló jelölt hozzátartozója, a központi államigaz-
gatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 
államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti 
központi államigazgatási szervvel vagy a választá-
si bizottság illetékességi területén hatáskörrel ren-
delkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati 
szolgálati jogviszonyban, politikai szolgálati jogvi-
szonyban, biztosi jogviszonyban, szolgálati vagy 
más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló 
személy a közalkalmazott kivételével.
 Rövid bemutatkozó levélben várjuk szíves je-
lentkezésüket dr. Gotthard Gábor jegyzőnél, a 
valasztas2022@kistarcsa.hu e-mail címen.

EZÚTON tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy önkormányzatunk elektronikai hulladék-
gyűjtést szervez.
 A hulladékgyűjtés tervezett időpontja: 2022. 
január 15. (szombat);  8  és 14  óra között.
 Helyszín: Kistarcsa, Búcsú tér (Kossuth L. u. 
18-20. a Csatornázási Művek telephelye mellett)

KEDVES VENDÉGEINK!
Tájékoztatjuk önöket, hogy az uszoda
2021.december 23-tól 2022. január 2-ig 
ZÁRVA tart!
 Nyitás: 2022. január 3-án reggel hat 
órakor!

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket és boldog 
új	évet	kívánunk!

VÁLTOZÁSOK a hulladék- 
gyűjtési rendszerben  
2022. január 1-jétől 

2022. január 1-jétől átalakításra kerül a csomagolá-
si hulladék gyűjtési rendszere. Az új szabályozás 
értelmében a lakosság a háztartásokban kelet-
kező csomagolási hulladékot bármilyen átlát-
szó zsákban kihelyezheti az ingatlan elé a gyűj-
tés napján.
 Fontos a csomagolási hulladék megfelelő tömörí-
tése, hogy minél kevesebb egyszer használatos zsák 
használjanak fel. A megfelelő tömörítéssel minden 
háztartás jelentős mértékben hozzájárul a környe-
zetszennyezés mérsékléséhez.
 Az üdülő ingatlanok tulajdonosai 2022. január 
1-jétől kezdődően az üdülő szezon idejére – a gyűj-
tési időszakra megfelelő mennyiségű – matricát 
kapnak a közszolgáltatótól, ami felragasztható bár-
milyen 120 liter űrtartalmú zsákra és így, a gyűjtés 
napján a matricával ellátott zsák kihelyezhető 
közterületre.
 A zöldhulladék gyűjtésére vonatkozóan 2022. 
január 1-jétől bevezetnek egy új kiosztási rend-
szert, mely szerint a díjmentesen biztosított zöld-
zsákok teljes éves mennyisége átadják az egyes ön-
kormányzatoknak. A fogyasztók átadás-átvételi 
nyilatkozat aláírásával az önkormányzattól egy-
szerre vehetik át a teljes, egy évre szóló zsák-
mennyiséget. A zöldhulladék gyűjtő zsákok így a 
jogosult ingatlanhasználókhoz kerülnek, felhaszná-
lásukról igényeik szerint a fogyasztók szabadon 
rendelkezhetnek.  Kistarcsa esetében az aktív az 
ingatlanhasználók 2022-ben 30 db díjmentes zöld-
hulladék gyűjtésére használható zsákot vehetnek át. 

DÁTUM HULLADÉK TÍPUS

JA
N

U
Á

R 7. P KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
14. P KOMMUNÁLIS
21. P KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
28. P KOMMUNÁLIS

(www.dtkh.hu) 

 Felhívjuk a figyelmet, hogy csak egész, az 
egykori működéshez szükséges minden elekt-
ronikai alkatrészt tartalmazó berendezés ad-
ható le.
 Az elektronikai hulladék konténerbe történő 
elhelyezése/berakodása a leadó feladata.

Kistarcsa Város Önkormányzata



12 132021. 12. szám

„Miután meghallgatták a királyt, elin-
dultak, és íme, a csillag, amelyet láttak napkeleten, előt-
tük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fö-
lött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt 
az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket any-
jával, Máriával, és leborulva imádták őt.” (Máté 2,9-11.)

Az ünnep 
fényei mindig átmelegítenek. 
Olyankor minden mássá lesz: 
az ízek, az illatok, a zene, az 
élet. Mindaz a hangulat, amely 
körbevesz meg is érint, felemel. 
Talán mindez annak köszön-
hető, hogy az ünnep nem más, 
mint egy egyedi, számunk-
ra csodás történet személyes-
sé válása: életünk részévé lesz, 
érintettek leszünk, velünk tör-
ténik meg. Most történik, mi-
vel az ünnep mindig most van, 
a jelenben. Most ad örömet, 
most tesz boldoggá. Mind-
ez nem múltbéli, a tegnap 
eseménye (csupán), hanem 
most él, most hat bennünk.

Somlai Jó-
zsef címzetes apát, nyugal-
mazott lelkipásztor, Kis-
tarcsa díszpolgára 2021. 
november 22-én, életé-
nek 93., papságának 68. évé-
ben, szentségekkel megerő-
sítve hazatért az Úrhoz.

Az advent 
egyszerre a várakozás és az 
öröm, a bűnbánat és a felfe-
lé tekintő remény időszaka. 

AZ ÜDVÖSSÉG lesz a legnagyobb öröm Isten Országa már KÖZÖTTÜNK VAN

Elhunyt Somlai József címzetes apát

ÜNNEP

REFORMÁTUS EGYHÁZ

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

KATOLIKUS EGYHÁZ

KATOLIKUS EGYHÁZ

HITÉLET HITÉLET

A napkeleti bölcsek egy csillag vagy csil-
lagegyüttállás jelzésére mentek Jeruzsá-
lembe. A királyi palotában egy gonosz 

uralkodóval találkoztak, aki még a saját fiait is 
megölette, mert féltette tőlük a trónját. Ravasz 
szavakkal Betlehembe küldte őket, hogy keres-
sék meg a gyermeket, és jelentsék neki. Úgy tett, 
mintha ő is tisztelni szeretné a megígért Messiást. 
Az ezt követő eseményekről értesít bennünket a 
cikk elején olvasható bibliai szakasz.
 Aki közeledik Jézushoz napjainkban, ugyan-
azt fogja megtapasztalni, mint a napkeleti böl-
csek: „nagy öröm” fogja elölteni.
 Meg kell tanítani gyermekeinknek, hogy a kis 
dolgoknak is tudjanak örülni! Nem kell állandó-
an valami nagyra várni. De azt is meg kell érte-
niük, hogy nem a sok kis boldog pillanatból lesz 
a nagy öröm, hanem azt Jézus adja.
 A legtöbb gyerek egy kis csokinak jobban 
örül, mint az egész napi ételnek, mert a legfon-

tosabb számára a kényeztetés. Ahogyan fejlődik, 
hálás azért is, ami nem kényeztetés. Csak sokára 
ismeri fel, hogy nagyobb öröm a másik szemé-
lyes jelenléte, mint amit ad vagy amivel kényez-
tet. Csak a gyermek van így ezzel?
 Az örömünk csak ideig-óráig függ a körülmé-
nyeinktől. Megállapították szakemberek, hogy 
mindenkinek van egy örömszintje. Ha megnyeri 
a lottón a főnyereményt, akkor egy-két évre ma-
gasabb lesz ez a szint, de hamarosan visszaáll az 
eredetire. Ugyanezt figyelték meg azoknál, akik 
megvakultak. A rehabilitációjukat követően visz-
szaállt ez a szintjük.
 Hogyan növekedhet az örömszintünk? Ha 
szüntelen hálásak vagyunk Istennek minden 
ajándékáért. Ha megköszönjük jóságát, azt, hogy 
gyermekévé fogadott, bűneink ellenére újra és 
újra megbocsát, akkor növekszik az örömszin-
tünk. Ha valaki hálás naponként Jézusnak, odá-
ig juthat el, mint Bonhoeffer szép éneke: „Öröm 

van nálad, még ha bú, bánat ér is minket, Jézu-
sunk…”
 Jézus nem elvenni akarja örömeinket, sőt már itt 
a földön megajándékoz azokkal, a mennyben pedig 
örökkévaló örömben lesz részünk. Azért született 
meg karácsonykor, azért vette fel emberi sorsunkat, 
kivéve a bűnt, hogy megváltói halálával a számunkra 
örök életet szerezzen. Mindazok megkapják ezt aján-
dékul, akik hisznek benne és akarata szerint élnek.
 Ez az üdvösség lesz a legnagyobb öröm, ami-
hez hasonlót „szem nem látott, fül nem hallott, és 
ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Is-
ten az őt szeretőknek” (1Korinthus 2,9).
 A cikk megírásakor még nem lehet látni biz-
tosan gyülekezetünk ünnepi programjait. Azt 
kérjük, hogy mindenki a honlapunkról (www.
kistarcsaireformatus.hu) illetve a facebook olda-
lunkon (www.facebook.com/kistarcsairefgyul/) 
tájékozódjon.
 Egészen biztosan tartunk december 24-én 
szerdán 2 órakor gyermekkarácsonyt. Arra kér-
jük a testvéreket, hogy a bátrabb gyerekek ta-
nuljanak meg egy karácsonyi verset, a nagyon 
jó énekhangúak egy éneket. A többi gyerekkel 
és felnőttel együtt egy rövid istentiszteletet fo-
gunk még meghallgatni.
 Az ünnep mind a két napján 10 órakor isten-
tiszteletet, gyermek-istentiszteletet és úrvacso-
raosztást is tartunk.
 Áldott ünnepeket kívánok minden kedves ol-
vasónak! Riskó János református lelkész

I sten nagyon szereti az ünnepeket. Ő maga 
is szeret ünnepelni (Lk 15), és szeret ünne-
pet szerezni. Nem is csoda: hatalmas szíve 

van – mindenki belefér. Mindenki. Akár hol is 
él, akármilyen élethelyzetben, gondolatokkal, ér-
zelmekkel. Mindenkihez ugyanazzal az örömmel, 
szeretettel, ünneppel érkezik: önmagával. Ez a 
legnagyobb ajándéka.
 A tőle elszakadt, távol élő emberhez kegye-
lemmel érkezik. Menteni, ölelni akarja. Ezért 
készítette el 2000 éve a betlehemi történetet. 
Azt, amelyben összeér a menny a földdel, ahol 
megtörtént a csoda: Isten emberré lett. Kö-
zénk érkezett, felvette életünk „ruháját”, hogy 
megváltsom minket. Megalázottságba, igaz-
ságtalanságot elhordozásba, szenvedésbe öl-

tözött. Ennyire szeret 
minket. Rövid mondat 
Isten lényének legmé-
lyebb, legcsodálato-
sabb titka: az ő örö-
me mi vagyunk. Mi 
emberek. Minket ün-
nepel. 
 Ez az alapja a mai 
örömünknek. Készül-
hetünk karácsonyra 
hangulati elemekkel, 
kiegészítőkkel, töre-
kedhetünk a tökéle-
tesre, hibátlanra az 
asztalon, viselkedés-
ben, díszítésben, a lé-
nyeg azonban, ami-
ért ünnepelünk, nem 

rajtunk múlik. Ebben is van kegyelem! nem 
tudjuk elrontani az ünnepet. Azért, mert éle-
tünk öröme, boldogsága nem az álmaink meg-
valósításától, elérésétől függ. Az ünnep min-
dig az Isten cselekvése. Ő szeret, értékel, fogad 
el, nyúl utánunk. Istennek ezt a „mozdula-
tát” mutatja be a Szentírás a kegyelem szóval. 
Ezt a határtalan ünnepét adja neked és nekem.  
A betlehemi történet csak egy lépése Istennek. 
Lépése az igazi ünnep felé, amely a golgotán 
csúcsosodott ki. és a mennyek országában telje-
sedik majd be – értünk.
 Erre az ünnepre hív téged is Atyánk: „Kelj fel, 
tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyo-
gott az ÚR dicsősége.” (Ézs 60,1)  

Eszlényi Ákos evangélikus lelkész

S omlai József atya gyászmiséje december 
6-án, hétfőn, délelőtt 10.00 órakor volt a 
Kistarcsai Rózsafüzér Királynője-temp-

lomban. A gyászmisén Marton Zsolt püspök 
atya vezetésével Görbe József volt kistarcsai és 
Pető Gábor mostani plébános búcsúztatta Som-
lai Józsefet, akit a Kistarcsai temetőben helyez-
ték örök nyugalomra.
 Somlai József 1928-ban Budapesten szüle-
tett. Pétery József váci püspök vette fel a kis-
papok sorába, 1954. június 20-án szentelték 
pappá a Váci Székesegyházban, 1954-1956 kö-
zött Káplán volt Lőrinciben, Turán 1956-tól 
1961-ig, Hatvan-Belvárosban 1961-től 1962-ig, 
Kecskemét-Főplébánián 1962-től 1969-ig, Újpest-
Főplébánián 1969-től 1970-ig, Pestszenterzsébet-
Főplébánián 1970-től 1976-ig szolgált, majd 
Rákoscsaba-Óplébánián 1976-től 1990-ig plé-
bános, Kistarcsára 1990. szeptember 1-én ke-
rült, az aranymiséje 2004-ben volt. 2009 júliu-
sában, 55 éves szolgálat után nyugállományba 
vonult. Nyugdíjasként 7 évig segítette a lelki-
pásztori munkát Kistarcsán. A kistarcsai új plé-
bánia felépítése is a nevéhez kötődik.
 Nyugdíjba vonulásakor Beer Miklós püspök 
atya a Boldogságos Szent Szűzről, másként Szent 
Györgyről nevezett Mogyoródi címzetes apát 
címmel jutalmazta. (Egyik legnagyobb katoli-
kus elismerés.)

A z advent elnevezés az „Adventus Domini” 
kifejezésből származik, ami annyit jelent, 
hogy az „Úr eljövetele”. Az első keresz-

tények remélték, hogy Jézus második eljövete-
le még az ő életükben bekövetkezik, ezért egész 
életüket áthatotta Jézus tanítása és az örömteli 
várakozás. Pál apostol gyönyörűen fogalmazza 
meg ennek a lelkületnek a lényegét: 
 „Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak 
azt mondom, örüljetek.
 Jóságos emberségeteket ismerje meg minden-
ki! Az Úr közel van. 

 Kistarcsai közéle-
ti szerepléséért 2008-
ban megkapta a Kis-
tarcsáért érdemérmet, 
majd 2009-ben a dísz-
polgári kitüntetést. 
 A Kistarcsai Híradó 
legutoljára pappá szen-
telésének 60. évforduló-
ján, 2014. június 29-én,  
a gyémántmiséje után 
készített vele riportot. 
Az interjú egy részleté-
vel szeretnénk felidézni Somlai József különleges 
karizmáját, amit a Kistarcsán eltöltött 19 aktív év 
után örökre a szívükbe zártak a kistarcsaiak. 

„– Hihetetlennek tűnik és látszik a 60 éves szol-
gálat, ugyanis a plébános úr nagyon fiatalosan él. 
Számítógéppel írja a jegyzeteit, a mobiltelefont 
rutinosan használja, minden városi rendezvé-
nyen megjelenik. Honnan van ez a jó kondíció?
 – Ehhez kellett a Jóisten kegyelme és jósága. 
Szerencsére nem kell bottal közlekednem. Az Úr-

napi körmeneten is végigmentem, ez több mint 
egy kilométer, itt azért elfáradtam. Egy nagy mi-
nistráns segített, ha kellett rátámaszkodhattam, 
szóval azért látszanak az évek. Örülök, hogy eb-
ben a korban még talpon vagyok és tudok segí-
teni a kistarcsai templomnak.

– Budapesti létére miért szeret Kistarcsán élni?
 – Kistarcsa közel van Budapesthez, de sok-
kal jobb lehetőségei vannak, mint a fővárosnak.  
Itt nagyon szép vallásos hagyomány alakult ki 
és ehhez nagyban hozzájárultak a Premontrei 
atyák, akik kijártak ide misézni és segítettek a 
helybéli plébánosnak. Kistarcsa egy igen val-
lásos lelkületű közösség és ezért szívesen ma-
radtam itt. Be tudok segíteni Görbe József plé-
bános úrnak, így nem kellett lecsökkenteni a 
misék számát, Nagytarcsára is át tudok járni 
havonta kétszer. Azt érzem, hogy szükség van 
rám.”

Élete utolsó éveit Székesfehérváron a Katolikus 
Szeretetszolgálat Országos Papi Otthonában töl-
tötte. 2019. június 20-án kistarcsai és nagytarcsai 
hívek személyesen köszöntötték pappá szente-
lésének 65 éves jubileumán Székesfehérváron.  
A papi otthonból is kijárt segíteni a paptársai-
nak. Az utóbbi években gyengesége, betegsége 
miatt, ezt már nem tudta teljesíteni.  
 Nyugodjék békében, Isten nyugosztalja!

 Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden 
imádságotokban és könyörgésetekben terjesszé-
tek kéréseteket az Úr elé, hálaadástokkal együtt. 
Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meg-
halad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisz-
tus Jézusban.
 Egyébként, testvéreim, arra irányuljanak gon-
dolataitok, ami igaz, tisztességes, igazságos, ami 
ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és 
magasztos. Amit tanultatok és elfogadtatok, amit 
hallottatok és példámon láttatok, azt váltsátok 
tettekre, s veletek lesz a béke Istene.” (Ef.!,5-9)
 Néhány évszázaddal később, talán már nehe-
zebb hinnünk, nehezebb megélnünk ezt az eszka-
tológikus szemléletet, ezért is fontos, hogy a vá-
rakozás ideje alatt, ebben a fogyasztói szemléletű, 
gyakran kiégett, reményvesztett korban se veszít-
sük szem elől, hogy mire készülünk adventben. Is-
ten végtelen szeretetét kínálja mindannyiunknak. 

Megváltott emberek vagyunk, akiknek olyan jö-
vője van, amely túlmutat ennek a világnak, en-
nek a földi életnek a határain, és Isten örök éle-
tébe hív meg minket. Megváltottságunk azonban 
nem azt jelenti, hogy majd valamikor halálunk 
után részesülhetünk Isten ajándékaiban, hiszen 
az Isten Országa már elkezdődött, amikor Szent 
Fia, Jézus Krisztus, beleszületett ebbe a világba. 
Ha Őt követjük, ha rá irányítjuk a figyelmünket, 
akkor valóban megtalálhatjuk a lelki békénket 
már itt a földi életben is. Az Ő kegyelmével va-
lóban képesek lehetünk önzetlenül, „jóságos em-
berségben” élni embertársainkkal.
 Isten minden embert hív Országába, de a sze-
mélyes döntést, hogy elfogadjuk-e ezt a meghívást, 
hogy akarjuk-e a szeretet, békesség, és önzetlen-
ség útján járva Isten Országát építeni, tudunk-e 
ezért akár áldozatokat, lemondásokat is vállalni, 
mindenkinek meg kell hoznia.   VVA
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Nap 19 Kft.

Felújításhoz, építkezéshez:
Szigetelőanyagok: Homlokzati szigetelés

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

Külső vakolatok, színezők
Festékek, Lazúrok, Zománcok, Tetőfóliák

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

www.nap19.hu • nap19kft@gmail.com

Nyitva
Hétfőtől-Csütörtökig: 7-16 óráig

Péntek: 7-15 óráig
   Szombat, Vasárnap: zárva

A természet ízei rétesbe zárva!
Rétesek, piték, sós és édes  

aprósütemények
… ahogy a nagyi is készítette!

www.koronaretes.hu

Budapest
XVI ker., Veres Péter út 33.

Telefon: 06-20/437-9277

Kistarcsa
Szabadság út 6.

Telefon: 06-70/775-7674

A nyitvatartásról és a házhoz szállításról érdeklődjön telefonszámunkon!

Telefon: 06-30/583-7371 • kisgombocetterem.hu 
2143 Kistarcsa, Hunyadi u. 20. • Nyitva: hétfőtől péntekig: 11–16 óráig.

Kedves Vendégeink!
Karácsonyi halászlé és töltött 
káposzta rendelhető!

- Halászlé 1900.-Ft/adag (0,5 l
halászlé, 15dkg filézett pontyszelet)
- Töltött káposzta 1690.-Ft/adag
(3db töltelék, fűszeres kolbásszal,
tejföllel)

Kisgomboc-uj_183x63  1

Háztartási gépét helyszínen vagy szakszervizünkben a lehető leggyorsabban megjavítjuk!
Új vagy felújított háztartási gépek értékesítése különböző árkategóriákban!

1165 Bp. Arany János u. 53. (Ikarus Ipari Park 18-as épület)

www.csfservice.hu n office@csfservice.hu n www.facebook.com/csehandfodorkft

KAVED_Kistarcsa-Kerepes_183x63  Page 1

ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS 

06-30/919-4694

Ács tetőfedő 

bádogos mesterek

Alpintechnikával.  

Kedvező árak!

SzAKKépzETT 

  mESTErEK 

•  zsindelyezés
•  széldeszkázás
•  szegőelemek cseréje
•  beázások javítása
•  ereszcsatorna javítása,  

cseréje, takarítása
•  tetőszerkezet teljes  

cseréje és fedése

Női ruházati  
üzlet  

Kistarcsán, az 
Eperjesi út 30.  

szám alatt!

ElérhEtőségEink:
Cím: 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 30.

Facebook: www.facebook.com/e&ngardrob
E-mail: engardrbob@gmail.com

telefonszám: +36-20-497-0090 • +36-20-345-8120

nyitvatartás: Kedd-Péntek: 1000-1800 • Szombat: 900-1300

Minden 20 000 Ft feletti vásárlás  
esetén 3 000 Ft-os kupont  

adunk ajándékba, amely a vásárlás  
időpontjától számított 1 hónapon belül 

 levásárolható üzletünkben vagy online rendelés esetén.

30-50 %
kedvezmény2022. január 

4-től hatalmas 
akciókkal várjuk 
kedves vásár- 
lóinkat! 

KLÍMA KARBANTARTÁS,  
SZERELÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS

BEMUTATÓTERMÜNK  
ÚJ CÍME: 

2143 KISTARCSA
SZABADSÁG ÚT 30.

TELEFON: 
06-70-603-7830,
06-70-623-5168 

Elkötelezett szerelőcsapat, 
megbízható márkák,  

széles választék.
Daikin, Mitsubishi, Panasonic,  

Gree, Midea, LG, Syen, MDV

Fűtéskorszerűsítés; hőszivattyús fűtési 
rendszer kiépítése akár otthon  

felújítási támogatással.
2021-től a legalább egy gyereket 

 nevelő családok részére az állam állja  
a költségek felét 3 millió forintig!
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RH dental
Minőségi fogászati szolgáltatások

R.H.Dental
Fogorvosi rendelők  
és fogtechnikai laboratórium

Kistarcsa, Árpád vezér u. – Szt. László u. sarok

Bejelentkezés: 06-28-472-400 (munkaidőben)
06-30-251-61-60 és 06-30-823-34-64 (non-stop)

rhdental@rhdental.hu • www.rhdental.hu • www.szajapolas.com

KISTARCSAI PRIVÁT RENDELÉSÜNK:
Dr. Répay Klára – hétfő és szerda: 16-20 óráig

DR. FARCZÁDI TÍMEA – kedd  8.30-12, szerda: 8.30-12,  
csütörtök és péntek: 14-20 óráig 

VÁRJUK KEDVES PACIENSEINKET FOGORVOSI RENDELŐNKBEN!
Extra minőségű fogpótlások kedvező áron (cirkon hidak)

Konzerváló fogászat és felnőtt fogszabályozás
Fogászati lézeres megoldások: gyökérkezelés, fogfehérítés, afta, herpesz

AKCIÓS ÁRON CIRKON HIDAK ÉS IMPLANTÁCIÓK!

KISTARCSA, SZABADSÁG ÚT 2. 
(A SHOP-STOP mellett.)

Kövess minket facebookon: Fenyves Szolárium

VÁLTOZATLANUL, MINDEN NAP  
VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET!

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!

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

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

nagy választékban.

Értesítem Kedves Vásárlóinkat, 
hogy ebben az évben  

az utolsó nyitVatartási napon,  
december 23-án, csütörtökön  

7-19 óráig várjuk vásárlóinkat!
2022-ben január 14-Én,  

pÉnteKen nyitunK!

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

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

 

Varga István magyar rally  
bajnok, autószerelő mester

•  VIZSGÁZTATÁS
•  JAVÍTÁS
•  KLÍMATÖLTÉS

•  DIAGNOSZTIKA  
(motor, ABS, stb.)

•  HIVATALOS BOSCH  
SZAKMŰHELY

3D computeres 

Csömör, Kistarcsa Határ út
Tel.: 06-30/9647-669

06-20/269-13-22
E-mail: vargaautojavito@gmail.com
NYITVATARTÁS: H-P: 8-17 óráig

 •  FELNI ÉRINTÉS NÉLKÜLI  
FUTÓMŰ BEÁLLÍTÁS

 •  GUMISZERELÉS  
ÉS CENTRÍROZÁS

 •  FUTÓMŰ JAVÍTÁS

K I S TA R C S A

varga autójavító

futómű beállító 
technológia

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

RuhaSzaki
MINDEN AMI VARRÁSvarrónő

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

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

Telefon: 06-20/342-1101

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 
Nyomda: Pauker-Holding Kft. 1047 Budapest, Baross u. 11-15.
Felelős vezető: Varga Szilárd
Megjelenik 5200 példányban.
ISSN 1788-7291
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat a 
tartalom lényegi megváltoztatása nélkül, szerkesztett formában 
közölje. A lapban megjelent cikkeket a Kiadó írásbeli engedélye 
nélkül másolni, a lapot utánnyomni, sokszorosítani tilos. A lapban 
megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem vállal felelősséget.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Közvilágítás hibabejelentés 
06-30-685-9865; 06-28-589-020/9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kóbor állatok befogása 
+36-20/964-3025

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

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

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

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

FONTOS INFORMÁCIÓK
Kerepes-Vet

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

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

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

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

KEREPES

NAGYTARCSA

www.kerepesvet.hu • Facebook: KerepesVet • e-mail: info@kerepesvet.hu
KÍVÁNSÁGRA HÁZHOZ MEGYÜNK!

Dr. Horváth Bánk
Dr. Berényi Evelin

Dr. Ujvárossy Petra
Dr. Plaszkony Adrienn

Dr. Henter Áron
Dr. Lénárt Zoltán

Dr. Paul Róbert

…nem is gondolnánk, hogy a hétköznapjainkat megkeserítő rossz szokásaink  
és testi fájdalmaink mögött a múltban gyökerező negatív tapasztalás áll.

Ha megkeressük, tudatosítjuk és megszüntetjük a probléma gyökerét  
a múltban, akkor a jelenlegi helyzethez való hozzáállásunk is változik.

Ön is szenved valamitől? Önt is nyomasztja egy lelki  
vagy testi probléma, amely időről – időre visszatér?

Milyen esetekben nyújthat hatékony megoldást a kineziológia?

Választható kezelések:
-   Kineziológiai oldás bármely lelki vagy testi problémára
-   Életem a számok tükrében (Numerológiai elemzés kinez oldással)
-    Bőség oldás az élet minden területére (anyagi, egészség, jólét…stb)
-   Hogyan legyünk boldogok? Boldogságfokozó eszközök tanítása minden korosztálynak 

egyénileg, pároknak vagy kis csoportban
-   Tanulási képességfejlesztő foglalkozás gyerekeknek a Csodatanoda Kistarcsa keretein belül

-   feszültség, idegesség, stressz  
-   fáradékonyság, alvászavar 
-   evészavarok, súlyproblémák 
-   szomorúság, depresszió                                                                              
-   félelmek, fóbiák  

kényszeres szokások
-   pánikbetegség     

-   önbizalomhiány, negatív önkép
-   agresszió kezelés
-   munkahelyi nehézségek  

anyagi elakadások
-   párkapcsolati problémák
-   elengedés, válás, gyász
-   tanulási nehézségek, zavarok

Lelki Utazások

k inez iológ us
Kineziológia technikákat és pozitív pszichológiai eszközöket  

alkalmazóstressz- és probléma(meg)oldásra várom!
Ha Ön is kipróbálná, forduljon hozzám bizalommal a

+36-30-210-7490-es számon, a lelkiutazasok@gmail.com címen.
web: www.lelkiutazasok.webnode.hu

HÁZIAS ÍZEK BOLTJA

Friss meleg tepertő mindennap kapható!
Étkezési utalvány és bankkártya elfogadás!

Kistarcsa, Hunyadi u. 8. (üzletsoron)
Nyitvatartás: hétfő zárva, keddtől-péntekig 8-18, szombat  7-13  

Tel.: 06-28-793-417  
Facebook: kistarcsa házias ízek boltja

Várjuk szeretettel kedVes Vásárlóinkat!

Házi hurka és 
kolbász az egész 
szezonban kapható!

decemberi akciÓiNk!
Házi füstölt kolbász – 2 500 Ft/kg 
Házi sertészsír – 790 Ft/kg
Hagyományos füstölt  
comb és tarja – 2 900 Ft/kg 
Friss tepertő – 2 700 Ft/kg 

Karácsonyi meglepetésnek vagy hétvégi,  
baráti, családi összejövetelekhez  

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

bővített nyitva tartással várunk mindenkit! 

TÁRSASJÁTÉK 
BOLT

TársasjáTéK
 Kártyajáték • Klubélet, versenyek  

szerepjáték • Sci-fi és fantasy könyvek
Társasjáték bérlés • HKK

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

Webes rendelés: phantomgames.hu

1163 Budapest, 
Veres Péter út 15/C 
(Lándzsa utca sarok)

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

MEGNYÍTOTTUNK! 



Épít? Felújít? AlAptól A tetőig vegyen mindent egy helyen

Akár 50 %-os állAmi támogAtássAl tAvAszi Akcióink keretÉn belül!

Kistarcsa, 
Móra Ferenc utca 81.

Kérdése van? Hívjon minket!

06-28/552-675 • 06-20/561-1050 

www.kocsistuzep.hu • info@kocsistuzep.hu

www.facebook.com/kocsis.tuzep.kistarcsa

Már bankkártyával is fizethet!A                                tAgjA. 

cserepek

térkövek

falazótégla
• Zsalukövek
• Falazóelemek

• Habarcsok, vakolatok

• Cserepek
• Kéményrendszerek

• Térburkolatok

• Szigetelőanyagok

Minden,  
ami építőanyag

Hő  
és víz- 

szigetelő  
termékek

Nyitva tartás: 
H-P: 7.00-16.00
Szo: 7.30-12.00
December 18-tól  
2022. január 2-ig ZÁRVA! 
NyitÁs 2022. január 3-án!

keressen Minket  
a facebookon is!


