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Az Eperejesi úti lakótelep játszóterére 
is ültettek facsemetéket

HÍREK HÍREK

2022. ÁPRILIS 3-án lesznek 
a parlamenti választások  
és a népszavazás

Tájékoztató a kommunális, 
házhoz menő szelektív  
és zöldhulladék 2022.  
ÉVI SZÁLLÍTÁSI RENDJÉRŐL

A szavazásnapi feladatok lebonyolításá-
ban kiemelt jelentősége van a szavazat-
számláló bizottságoknak. Ha szeretne 
részt venni ebben a munkában, jelent-
kezzen szavazatszámláló bizottság vá-
lasztott tagjának a lakóhelye szerinti ön-
kormányzat 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 (vár-
hatóan bruttó 50 000 forint) illeti meg, és 
a szavazást követő napon mentesülnek az 
őket egyébként terhelő munkavégzési kö-
telezettség alól. 
 A szavazatszámláló bizottság válasz-
tott tagja az adott településen lakcím-
mel rendelkező választópolgár lehet. A 
szavazatszámláló bizottság tagjainak 
esküt vagy fogadalmat kell tenniük a 
polgármester előtt. Nem lehet tagja a 
szavazatszámláló bizottságnak a köz-
társasági elnök, a háznagy, képviselő, 
alpolgármester, jegyző, másik választá-
si bizottság tagja, választási iroda tag-
ja, hivatásos, szerződéses katona, hon-
véd tisztjelölt, honvéd altiszt-jelölt, és 
a tényleges szolgálatot ellátó önkén-
tes tartalékos katona, valamint a jelölt. 
Nem lehet a bizottság  választott tagja – 
az előbbieken túl – párt tagja, a válasz-
tókerületben jelöltet állító jelölő szer-
vezet tagja, a választókerületben induló 
jelölt hozzátartozója, a központi állam-
igazgatási szervekről, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogál-
lásáról szóló törvény szerinti központi 
államigazgatási szervvel vagy a válasz-
tási bizottság illetékességi területén ha-
táskörrel rendelkező egyéb közigaz-
gatási szervvel kormányzati szolgálati 
jogviszonyban, politikai szolgálati jog-
viszonyban, biztosi jogviszonyban, szol-
gálati vagy más, munkavégzésre irá-
nyuló jogviszonyban álló személy a 
közalkalmazott kivételével.
 Szavazatszámlálónak jelentkezni a 
https://www.kistarcsa.hu/hir/jelentkez-
zen_szavazatszamlalo_bizottsagi_tag-
nak oldalról letölthető jelentkezési lap 
segítségével tud 2022. január 31. 16 órá-
ig! Jelentkezésüket dr. Gotthard Gábor 
jegyzőnél, a valasztas2022@kistarcsa.hu 
 e-mail címen várjuk

Nemzeti Választási Iroda

Jelentkezzen 
SZAVAZAT- 
SZÁMLÁLÓ  
BIZOTTSÁGI  
TAGNAK a  
tavaszi válasz- 
tásokra! 

Facsemeték kerültek 
A JÁTSZÓTEREKRE

TÖBB MINT 150 m3  
elektronikai hulladék gyűlt össze

A FÁKNAK komoly szerepük van az ökoszisz-
téma egyensúlyának fenntartásában. Nem csak 
oxigént termelnek és árnyékot adnak a nyári me-
legben, hanem a klímaváltozás elleni harcban is 
nagy szükségünk van rájuk. Éppen ezért külö-
nösen fontosnak tartjuk városunkban, hogy a fa-
kivágásokat követően mindig gondoskodjunk a 
szükséges pótlásról, ezzel is megőrizve/felújítva 
az értékes faállományt.
 Egy ilyen fapótlásnak köszönhetően ültettek el 
5 db facsemetét a város 3 különböző játszóterén. 
(Borostyán utcai, Arany János utcai, Eperjes úti 
játszótér)
 Reméljük, hogy tavasszal szépen kihajtanak, 
és felnövekedvén a meleg nyári napokon az ár-
nyékukban játszhatnak majd a gyerekek. Vigyáz-
zunk rájuk!

ÁDER JÁNOS köztársasági elnök 2022. április 
3-ára írta ki a következő parlamenti válasz-
tások időpontját és 32/2021 (XI. 30.) Ország-
gyűlési határozatban elrendelt négy kérdés-
ről népszavazást.
 Április 3-án reggel 6 óra és esete 7 óra között 
szavazhatunk. A parlamentbe 199 képviselő (106 
egyéni és 93 listás) kerülhet be.
 A hivatalos választási kampányidőszak öt-
ven nappal a választás napja előtt, azaz: febru-
ár 12-én indul. Ekkor kapják meg a jelöltként 
indulni szándékozók az általuk igényelt ajánló-
íveket, amiket február 25-én, pénteken 16 órá-
ig kell leadniuk. Az egyéni választókerületi je-
lölteknek legalább 500 érvényes ajánlásra van 
szükségük az induláshoz. Országos listát az a 
párt állíthat, amely minimum tizennégy megyé-
ben és a fővárosban, legalább 71 egyéni válasz-
tókerületben önálló jelöltet állít.
 A gödöllői központú Pest megyei 6. számú vá-
lasztókerületben eddig az alábbi jelöltek indulá-
sa ismert:
 •  Vécsey László (a jelenlegi kormány  

parlamenti képviselője)

 •  Hohn Krisztina (az egységes ellenzék  
jelöltje, jelenleg parlamenti képviselő  
az LMP színeiben)

 •  Halász Géza (a Mi Hazánk jelöltje,  
a jelölő szervezet családjogi szakpolitikusa)

Minden magyarországi lakóhellyel rendelke-
ző választásra jogosultnak február 11-éig kell 
kézhez kapnia a névjegyzékbe való felvételről 
szóló értesítést. Aki nem kapja meg az értesí-
tőt, azok ezt a Helyi Választási Irodában kérhe-
ti. (Kistarcsa vonatkozásában: 2143 Kistarcsa, 
Szabadság út 48.)

Karácsonyra elkészült a Hősök tere 
részleges felújítása. A középső, meg-
süllyedt burkolatokat kijavították és 

felújították. Tavasszal természetesen a 
padok is visszakerülnek a térre. 

(Fotó – címlap)

ELKÉSZÜLT A HŐSÖK  
TERE FELÚJÍTÁSA

A KOMMUNÁLIS  
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 
PÉNTEKI NAPOKON TÖRTÉNIK!

Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott 
napon, az összegyűjtött csomagolási hulladék 
mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető bár-
mely átlátszó zsákban.
 Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el 
a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ez-
zel is csökkentve a tároláshoz szükséges hely, 
valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok 
mennyiségét!
 FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öb-
lös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, 
az üveg gyűjtőpontokon  történik!

HÁZHOZ MENŐ  
ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 
A zöldhulladékot tavasztól őszig, április 1. és 
november 30. között szállítják el a lakóingat-
lanokról.
 A zöldhulladék gyűjtéséhez 2022. január 1-től 
új kiosztási rendszert vezetünk be. A díjmentesen 
biztosított zöldzsákok teljes éves mennyiségét ér-
tékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi 
jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, 

vagy meghatalmazottja, 
a közszolgáltatás szám-
lafizetője nevére.
 A zöldhul ladék 
gyűjtéséhez díjmente-
sen biztosított 2 db/al-
kalom, összesen éves 
szinten 34 db zsák átvé-

teléről a későbbiekben adunk tájékoztatást. Aki-
nek ez a mennyiség nem elég, az a zöldhulladék 
gyűjtésére alkalmas zsákot az alábbi értékesítési 
helyeken tudja beszerezni. A zsák átvételéhez sze-
mélyes okmányok szükségesek, mivel a közszol-
gáltatás ellenértéke, 180 Ft/db), utólag a Nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonke-
zelő (NHKV) Zrt. számlázza ki. Átadás-átvételi 
jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasz-
náló, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás 
számlafizetője nevére vásárolhat zsákot. 

Kérjük, fokozott figyelemmel tájékozódjanak 
a helyszínek és nyitvatartások tekintetében, 
mert a járványügyi helyzettől függően eltér-
hetnek a feltüntetettektől!  DTkH Nonprofit Kft.

A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tá-
jékoztatja a tisztelt lakosságot a kommunális, az újrahasz-
nosítható szelektív, és a zöldhulladék 2022. évi gyűjtéséről.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI  
(SZELEKTÍV) HULLADÉKGYŰJTÉS 2022. 

FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS
4., 18. 4., 18. 1., 15., 29.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT  
ÉS ZSÁK ÉRTÉKESÍTÉS:
DTkH Nonprofit Kft.  
2100, Gödöllő, Dózsa György út 69.
Hétfő 7.00 - 19.00, Csütörtök 8.00-16.00, 28/561-200, 
ugyintezes@dtkh.hu,  www.dtkh.hu
Kistarcsa, Móra Ferenc u 48. – Gyöngy vegyeskereskedés 
Kistarcsa, Komáromi út 5.– Turmix Maxalex Kft.
Kistarcsa, Szabadság út 36. – Csavarkirály Kft.  

SIKERESEN LEZAJLOTT a 2022. január 15-re 
meghirdetett elektronikai hulladékgyűjtés Kis-
tarcsán.
 A lakosság nagyon sok, már nem használt, műkö-
désképtelen háztartási berendezést hozott a Búcsú 
térre, ahol reggel 8 órától délután 14 óráig volt le-
hetőség leadni az eszközöket. Rengeteg régi te-
levízió, hűtőszekrény, 
mosógép gyűlt össze. 
A nap végén körülbe-
lül 150 m3-nyi elektro-
nikai hulladékot pakol-

A koronavírus jár-
vány miatt elma-
radt a KIKE kultúra 
napi rendezvénye. 
A magyar kultúra 
napja alkalmából, 
már hagyomány, 
hogy Kistarcsán 
megszervezik a Kis-
tarcsai Kiscsillagok 
című tehetségku-
tató műsort, melyen tehetséges kistar-
csai, illetve Kistarcsán tanuló gyerekeknek 
biztosítanak bemutatkozási lehetőséget. 
Ugyancsak a magyar kultúra napjához kö-
tődik a szintén elmaradt Kistarcsai Kisal-
kotók pályázat is, melyen az egyesület ku-
ratóriuma által meghatározott témákban 
pályázhatnak a gyerekek. 
 A 2021-es irodalmi pályázat díjainak át-
adására – szintén a járványhelyzet miatt – 
eddig nem volt lehetősége az egyesületnek, 
de a májusra tervezett szabadtéri progra-
mok megrendezése esetén remélhetőleg 
megvalósítható lesz. A most megjelent ka-
lendáriumban viszont már olvasni lehet 
a díjazott írásokat. Így ünnepélyes ered-
ményhirdetés nélkül is kihirdették a nyertes 
pályázókat. 
A DÍJAZOTT PÁLYAMUNKÁK 
AZ ALÁBBIAK VOLTAK:
1. Mogyoródi György: Kistarcsai történet
2. Hollóy Kálmán: Karácsonyi álom
3.  Jámbor Zsófia: Élet egy város  

aranykörzetében

A tavaly júniusban kiírt pályázaton két té-
mát adtak meg, melyek közül szabadon le-
hetett választani:
 a. Őseink nyomában… 
 b. Ahol álmomban jártam
A beadási határidő 2021. augusztus 9. volt.

ELMARADTAK  
A KIKE JANUÁRI  
KIEMELT  
RENDEZVÉNYEI

tak a konténerekbe. A begyűjtött hulladékot az erre 
a tevékenységre szakosodott bontóüzemek kezelik, 
ahol válogatás után részegységeire bontják a beren-
dezéseket. A hasznosítható anyagok másodnyers-
anyagként visszakerülnek a gyártási folyamatokba.
 A lebonyolításban és a koordinálásban nyúj-
tott segítséget köszönjük a közterület-felü-

gyelőknek, a polgárőröknek és 
a Kistarcsai KÖFE Kft. munka-
társainak!
 A lakosságnak pedig köszönjük, 
hogy éltek a lehetőséggel!

FENYŐFÁK  
ELSZÁLLÍTÁSA 

Kistarcsán a fenyőfák első begyűjtési nap-
ja január 14-én volt. Aki akkor nem rakta ki 
a fenyőfáját, az még minden bosszúság nél-
kül megteheti február 4-én, ugyanis azon a 
napon lesz a második szállítás.
 A társaságnak az a kérése, hogy az in-
gatlanok előtt könnyen észreve-
hető módon helyezzék el a 
fát, de figyelni kell arra, 
hogy a fák ne akadá-
lyozzák sem a gyalo-
gosokat, sem az út-
testen a parkolást, 
illetve a gépkocsik 
forgalmát.
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DECEMBERI ÉS JANUÁRI  
testületi ülésekről jelentjük 

A képviselők koccintással búcsúztatták el az évet 

Kistarcsa Város Önkormányzata rendes képviselő-testületi ülést tartott 2021. december 15-én, 
míg 2022. január 12-én egy rendkívüli ülés keretében döntöttek újabb pályázatok beadásáról. 
Decemberben összesen 21 napirendet tárgyaltak, többek között elfogadták a Kistarcsai VMSK 
Kft. és a KÖFE Kft. 2022 évi üzleti koncepcióját, a Szociálpolitikai Kerekasztal tevékenységé-
ről szóló beszámolót, felülvizsgálták a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. Hosszú folyamat 
végére tettek pontot, ugyanis megkötötték a helyi buszközlekedést garantáló szerződést is.

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

Hirdetés

SzemélyeS beiratkozáS helySzíne:
 Simándy József Általános Iskola épületében,  

Cím: 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3., II. emelet • Tel.: 06-70-504-2779,  
Honlap: www.mdiskola.hu 

Keresztféléves ingyenes szaKmai  
oKtatás esti tagozaton

kiStarcSán a cSzc mihály DéneS  
Szakképző iSkolában!

•  Logisztikai technikus (logisztika és szállítmányozás)
•  Kéz-és lábápoló technikus kézápoló  

és műkörömépítő szakirányon
•  Kisgyermekgonodozó, -nevelő
•  Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens

• Vállalkozási mérlegképes könyvelő •  Ápoló

•  Szociális ápoló és gondozó

BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:  
2022. január 3-tól február 28-ig. Hétfő-péntek: 17.00-19.00 óra között.

DIÁKIgAZOlvÁNy IgéNyElhETŐ.
Képzéseink ingyenesek. Két szakmát államilag  
támogatott formában, ingyen megszerezhet!  

Sikeres vizsga esetén államilag elismert  
bizonyítvánnyal fog rendelkezni.

Előzetes jelentkezéseiket elküldhetik online is!  
www.mdiskola.hu/online-jelentkezes

éRETTSégIZETTEK RéSZéRE:

AlAPfOKú végZETTSéggEl  
RENDElKEZŐK RéSZéRE:

TUDÓSÍTÁS  
A 2021. DECEMBER 
15-ÉN MEGTARTOTT 
ÜLÉSRŐL
Minden hagyományos   
kistarcsai fesztivál  
megtartását tervezi  
a Kistarcsai VMSK Kft.  
A 2022. évi üzleti koncepció alapján 
a Kistarcsai VMSK Kft. a követke-
ző karbantartási munkákat tervezi: 
műfüves pálya karbantartása és a 
pálya körüli háló felújítása, elektro-
mos kapcsolószekrény cseréje a Csi-
gaházban, légtechnikai berendezés 
szűrőcseréje a Sportközpontban. A 
tervek között szerepel a Csigaház-
ban a büfé üzemeltetéséhez egy új 
pult kiépítése, valamint az önkor-
mányzati tulajdonban lévő ingatla-
nok állapotának javítása, fejlesztése 
(Városi Uszoda fejlesztése, Csiga-
ház melletti raktár kiépítése, Vá-
rosi Könyvtár).
 A Kft. vezetése jelezte, hogy 
2022-ben is számítani kell a koro-
navírus miatti korlátozásokra, de 
egyre több szabadtéri program meg-
szervezésére készülnek és a hagyo-
mányos kistarcsai fesztiválok meg-
rendezését is betervezték.

A KÖFE Kft. 2022. évi üzleti  
koncepciójáról tájékoztatta 
a képviselő-testületet 
A Kft. 2022. évi fontosabb tervei:
 •  Közterületek fenntartására az 

élőmunkaerő kiváltására gépek 
üzemeltetését tervezik. 

 •  A tevékenységi listába 2020-ban 
bekerült, hogy az olajfogó szepa-
rátorok (Kistarcsai Tipegő Böl-
csőde, Ifjúság tér) karbantartá-
sát, takarítását szakipari céggel 
végeztetik, melyek várható költ-
sége 920 000 Ft + Áfa.

 •  A koncepció tartalmazza a rö-
vid és középtávú beruházás ter-
veit (elsősorban járművek cseréje, 
gépek beszerzése), melyek meg-

valósításához szükséges pénz-
eszközök egy részét esetleges 
tulajdonosi többlet támogatásból, 
céges megtakarításból, vagyon-
tárgyak értékesítéséből finanszí-
rozná. Pályázati lehetőségek vizs-
gálatát is tervezik.

 •  Közfoglalkoztatotti munkakör 
betöltésének hiányában a Kft. 
jelenleg 3 fő alkalmi munka-
vállalót foglalkoztat heti 3 na-
pos munkarendben.

 •  2022-ben a bértömeg 10 %-os 
fejlesztését tervezik.

 A koncepció alapján készülő üz-
leti tervet a képviselő-testület a 2022. 
évi költségvetéssel egyidejűleg, elő-
reláthatólag 2022 februárjában tár-
gyalja majd. A KÖFE Kft. Felügyelő 
Bizottsága által jóváhagyott koncep-
ciót a képviselő-testület is támogatta.

Elfogadták a Szociálpoliti-
kai Kerekasztal tevékeny-
ségéről szóló beszámolót
A 2021. november 25-én megtartott 
ülésen felülvizsgálták a szociálpo-
litikai koncepciót. A koncepció ál-
talános célja: Kistarcsa város szo-
ciális biztonságának megteremtése. 
Megfogalmazták, hogy Kistarcsán 
a szociális szolgáltatások kerülje-
nek közelebb az ellátottakhoz. Vál-
jon hangsúlyosabbá a saját környe-
zetben történő gondozás.
 Többek között javasolták a fo-
gyatékkal élők nappali ellátásának 
megszervezését. Jelenleg egy ellá-

tási szerződés keretében a Kerepes 
Város Szociális és Alapszolgáltatá-
si Központ által üzemeltetett Nap-
fény Házában működő nappali el-
látást vehetik igénybe a kistarcsai 
lakosok.

Időarányosan teljesült  
a Helyi Esélyegyenlőségi 
Program (HEP) 
Az egyenlő bánásmódról és az esély-
egyenlőség előmozdításáról szóló 
törvény alapján az önkormányza-
toknak öt évre szóló település szin-
tű helyi esélyegyenlőségi progra-
mot kell készítenie. Legutóbb 2018. 
december 12-én fogadta el a képvi-
selő-testület a 2019-2023 időszakra 
szóló Helyi Esélyegyenlőségi Prog-
ramját és Intézkedési Tervét. Az ön-
kormányzat évenként felülvizsgálja, 
és ha szükséges módosítja a HEP-et. 
 A HEP Fórum 2021. november 
11-én ülésezett. Az intézmények be-
számoltak a HEP IT-ben kitűzött 
feladatok végrehajtásáról. egy ré-
szét időarányosan megvalósították, 
vagy folyamatosan végzi. A HEP 
IT javasolja a képviselő-testületnek, 
hogy a gyermekek esélyegyenlősé-
ge részhez vegye fel a bölcsőde bő-
vítésének feladatát, valamint a fo-
gyatékkal élők nappali ellátásának 
biztosítását. 
  (A HEP Fórum tagjai: a Humán-
politikai Bizottság elnöke, a Kis-
tarcsai Gesztenyés Óvoda intéz-
ményvezetője, az Alapszolgáltatási 

Központ intézményvezetője, a Kis-
tarcsai VMSK Nonprofit Kft. ügy-
vezetője, a Simándy József Általá-
nos Iskola igazgatója, a Kistarcsai 
Tipegő Bölcsőde intézményvezetője, 
Szent Anna Katolikus Óvoda veze-
tője, a Szlovák Nemzetiségi Önkor-
mányzat képviselője, a Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat képviselője, 
a Római Katolikus Egyház képvise-
lője, a Református Egyház képvise-
lője, a Közösen Értük Alapítvány a 
Sérült Fiatalokért képviselője, Kis-
tarcsai Csibék Nagycsaládos Egye-
sületének képviselője és a jegyző ál-
tal kijelölt köztisztviselők.)

A helyi személyszállítás 
biztosítására a régi szol-
gáltatóval kötöttek köz- 
szolgáltatási szerződést 
Kistarcsa Város Önkormányzata 
2020. április 28-án közszolgálta-
tási szerződést kötött a SZEKÉR-
TRANSZ 99. Bt-vel (2118 Dány, Fő 
út 8.) a kistarcsai helyi menetrend-
szerinti autóbuszos személyszállí-
tási feladatok ellátására. A szerző-
dés 2021. október 31-ig határozott 
időtartamra szólt. Tavaly egy pá-
lyázati eljárás keretében a Travel 
Masters Kft. -t (székhely: 3000 Hat-
van, Iparterület 10241/7) hirdet-
ték ki nyertesként, de a szerződés 
megkötése meghiúsult. A közszol-
gáltatás 2022. február 1-jétől törté-
nő folyamatos ellátása érdekében 
tárgyalásokat folytattak a lehetsé-
ges vállalkozásokkal, köztük a fel-
adatot ellátó SZEKÉR-TRANSZ 
99. Bt-vel is. Végül a Bt. 2021. no-
vember 17-én tett ajánlatát figye-
lembe véve – a feladat ellátásához  
2022. február 1-től havi 1 800 000 Ft 
veszteségkiegyenlítés biztosítása 
mellett – megkötötték a szerződést.
 A testületi ülés végén Juhász Ist-
ván polgármester pezsgős koccintás-
sal köszönte meg a képviselő-testület 
egész éves munkáját és mindenki-
nek áldott békés ünnepeket kívánt.

NÉGY PÁLYÁZAT 
BENYÚJTÁSÁRÓL 
DÖNTÖTTEK
TUDÓSÍTÁS A 2022. JANU-
ÁR 12-ÉN MEGTARTOTT 
RENDKÍVÜLI ÜLÉSRŐL

Simándy József Általános 
Iskola energetikai  
korszerűsítése pályázat
A Nemzetgazdasági Minisztérium 
2021. október 28-án hirdette meg 
a TOP_PLUSZ-2.1.1-21 kódszámú, 

„Önkormányzati épületek energeti-
kai korszerűsítése" című pályázatot. 
A pályázat keretében az önkormány-
zati tulajdonú épületek energetikai 
fejlesztése támogatható.
 A támogatás összege: minimum 
30, maximum 250 millió forint le-
het. A beruházás teljes összköltsége 
198 millió 70 ezer 134 Ft, melyből a 
támogatás terhére a teljes összeg el-
számolható, önrész biztosítása nem 
szükséges.
A projekt keretében 
az alábbiak valósulhatnak meg:
 •  az iskola épületében új fűtési 

rendszert építenek ki, meglévő 
központi hőtermelővel,

 •  hőszigetelik a padlásfödém és 
részbeni tetőtéri szerkezetet, va-
lamint a lapostetőt, 

 •  100 m2 kollektorfelületű napkol-
lektoros rendszert építenek ki,

 •  helyiségenkénti hőfokszabályo-
zást alakítanak ki (okos vezérlés)

 •  az eddig ki nem cserélt nyílás-
zárók kicserélik,

 •  lehetővé válik az épületrészek kü-
lön hőmennyiségmérése.

Gyermeknevelést támogató 
 humán infrastruktúra  
fejlesztése pályázat
2021. november 2-án a Kormány 
TOP_PLUSZ-3.3.1-21 kódszámú, 
„Gyermeknevelést támogató humán 
infrastruktúra fejlesztése” cím-
mel pályázati felhívást tett közzé 
bölcsődei és óvodai intézmények 
egészséges környezet és a haté-
kony nevelés infrastrukturális fej-
lesztésére, a minőségi szolgáltatá-
sok kirekesztés nélküli hozzáférés 
elősegítése érdekében. Ezen támo-
gatási forma Kistarcsa Város Ön-
kormányzata számára lehetőséget 
kínál a Kistarcsai Tölgyfa Óvoda, 
valamint a Kistarcsai Tipegő Böl-
csőde fejlesztésére.

Kistarcsai Tölgyfa  
Óvoda infrastruktúra  
fejlesztése pályázat
A fejlesztések teljes összköltsége 159 
millió 313 ezer 553 Ft, mely költ-
ség teljes mértékben elszámolha-
tó a pályázatban nyújtható támo-
gatás terhére.
A pályázatból 
megvalósítható lenne: 
 •  eszközbeszerzés (udvari és ben-

ti fejlesztő játékok, informatikai 
eszközök, berendezések),

 •  weboldal fejlesztés és infokom-
munikációs akadálymentesítés,

 •  napelem telepítése,
 •  udvarfejlesztés (kerítés felújí-

tás, ivókutak telepítése, bur ko-
lat felújítás, bejárati rámpa és elő-
tető épül),

 •  belső munkálatok (a csoportszo-
bákra redőnyök kerülnek felsze-

relésre, a korábbi felújítással nem 
érintett csoportszobákban pad-
ló-, és ajtócsere, festés, mennye-
zeti armatúra és radiátor csere 
valósul meg).

Kistarcsai Tipegő  
Bölcsőde infrastruktúra  
fejlesztése pályázat
A fejlesztések teljes összköltsége 44 
millió 49 ezer 89 Ft, mely költség tel-
jes mértékben elszámolható a pályá-
zatban nyújtható támogatás terhére.
A projektben az alábbi fejlesztése-
ket lehetne megvalósítani:
 •  udvari és beltéri fejlesztő játé-

kok beszerzését,
 •  napkollektoros rendszer kiépí-

tését,
 •  weboldal fejlesztését és infokom-

munikációs akadálymentesítését,
 •  a homokozók fölé árnyékolók el-

helyezését
 •  faültetést.

Kerékpáros  
infrastruktúra bővítése 
Kistarcsán pályázat
2021. október 28-án a Kormány TOP_
PLUSZ-1.2.1-21 kódszámú, „Élhető 
települések” címmel pályázati felhí-
vást tett közzé a települések fejleszté-
sét célzó beruházások támogatására. 
A fenntartható közlekedésfejleszté-

si tevékenység keretén belül lehető-
ség van a kerékpáros infrastruktúra 
fejlesztésére.
Kistarcsán a pályázat segítségével 
a meglévő kerékpáros infrastruk-
túrát tervezik bővíteni az alábbi-
ak szerint:
 •  a Fenyves úton (Raktár körút-

Fenyves út kereszteződésétől) 
460 m-en mindkét oldalon nyi-
tott kerékpársáv kiépítése,

 •  a Komáromi utcában 485 m-en 
kerékpáros nyom kiépítése,

 •  Pozsonyi utcában 165 m-en ke-
rékpáros nyom elkészítése,

 •  Aulich Lajos utcában 256 m-en 
mindkét oldalon nyitott kerék-
pársáv építése,

 •  Kossuth Lajos utcában és Nagy-
tarcsai úton önálló, 1332,52 m 
kétirányú kerékpárút építése.

 A Kossuth Lajos utcában a vá-
ros belterületi határánál település-
kaput építenek ki a kerékpáros át-
vezetés biztonságos kialakításával.  
A projekt részeként a belterületi sza-
kaszon a közvilágítás 6 db közvilá-
gítási lámpatesttel bővül. A nyom-
vonal keresztezi a Szilas patakot, 
így ott kerékpáros híd kialakítá-
sa szükséges. 
 A fejlesztések teljes összköltsé-
ge: 300 millió forint.  

PolgárGyula
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OKTATÁS

Az ÖKO-csoport karácsony közeledtével 
jótékonysági adománygyűjtést szervezett 
a péceli székhelyű Tetovált Állatmentők 
védenceinek megsegítésére.
 December 11-én pályaorientációs pro-
jektnapot szervezett az iskola, amelybe 
beiktattunk egy állaltvédelemmel kap-
csolatos programot is. A péceli állatmentő 
szervezet szívesen elvállalta, hogy a Pálya-
orientációs napon egy-egy védencükkel 
személyesebbé, érdekesebbé teszik be-
mutatkozásukat. A két kutya sorsán ke-
resztül a gyerekek megismerkedhettek 
olyan szakmákkal (állatorvos, kiképző, 
tréner, állatgondozó, kutyakozmetikus), 
amelyek nagy segítséget nyújtanak szá-
mukra.  A program során szerettük vol-
na megismertetni a gyerekeket azokkal 
az elhivatott önkéntesekkel is, akik a sze-
rencsétlen sorsú, bántalmazott, éhezte-
tett, kiszolgáltatott állatoknak nyújtanak 
önzetlen segítséget. Az állatvédők ado-
mányokból tartják fenn a menhelyet, és 
céljuk, hogy biztonságot, szeretetet, gyó-
gyítást, kiképzést, gondoskodást adnak 
ezeknek a kutyáknak, macskáknak ad-
dig, míg felelős gazdát találnak nekik. 
 A meghirdetett iskolai adománygyűj-
tés minden várakozást felülmúlt. A gyer-
mekeink lelkesedése és a szülők bőkezű 
támogatásának mértéke a menhely la-
kók számára jó néhány hónapra biztosí-
totta a megfelelő élelmezést.

Sándor Erika tanítónő,  
az ÖKO-csoport vezetője

ÁLLATMENTŐK 
AZ ISKOLÁBAN

Újra együtt szól az ének  
a SIMÁNDYBAN

OSZTÁLYKARÁCSONY  
az 1. b osztályban

Lakossági 
PB gáz és  

Targonca gáz

házhozrendeLésre!

Próbáljon ki minket,  
garantáltan nem csalódik!

rendelésfelvétel: 
06-20/382-32-68

APRÓHIRDETÉS 

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

Redőny, szúnyogháló, roletta, napellenző, szalag-
függöny, reluxa készítés-szerelés és javítás. Nemes-
kéri Árnyékolás 06-20-971-9201, 06-1-257-1875

ÉLETJÁRADÉK – Megbízható férfi életjáradékot 
fizetne idős személynek ingatlanért cserébe. Tele-
fon 18 óra után: 06-20-349-1470

INGATLAN – Kistarcsán, a Szarvaspusztai út 8. 
szám alatt 900-2700 m2 közötti üres iparterület, 
bekerített, (akár megosztva is), hosszútávra ki-
adó. Érd: 06-30/185-1740 Hitkó László

ÁLLÁS – Az Ingatlanos Kft. Duna House mun-
katársakat keres INGATLANÉRTÉKESÍTŐ pozí-
cióba. Biztos megélhetés, karrier lehetőség! 
Az értékesítési tapasztalat előny, de nem 
alapfeltétel. 3620/331-7767

Hirdetés

Barcsai-Debrődi Andrea:  
Betonékszerek
A beton az erőt és a stabilitást testesíti 
meg, amit a betonékszer viselője remél-
hetőleg megérez. Különböző anyagokkal 

– dekor kavics, parafa, tiffany üveg, csil-
lámok, betonchips – a beton mint alap 
tökéletes. Vannak az elegánsabb, egy-
szerűbb darabokon túl színesebb, bohé-
mabb designok is.

Szűcsné Göblyös Erika – dr. Zsiga Zsolt: 
Bemer, a fizikai érterápia
Szervezetünk mikrokeringésének támoga-
tására kifejlesztett készülék kényelmesen, 
biztonságosan alkalmazható megelőzésre, 
sérülések, betegségek kezelésére, és tel-
jesítménynövelésre. Beindítja az öngyó-
gyító mechanizmusokat, így az immun-
rendszer működését optimálisan serkenti.

 

Szeghalmi Etelka: Taoizmus
Az ősi kínai vallás jelentős hatással volt 
az országban élők életére. Lényege a har-
móniára törekvés. Az ember életében há-
rom elem fontos. Az Életerő a testtel fog-
lalkozik. Az Életenergia az érzelmeinkre 
hat. A Szellem a két alap megteremtése 
után emelkedik a magaslatokba, a halha-
tatlanok közé.

 
Bognár Katalin: Menedék
A migráció előnyei és hátrányai. A ma-
gyarországi migránsok eredete, és a ha-
táron való átjutás lehetősége. A szülők 
nélküli gyerekek. Segítségnyújtás a sike-
res társadalmi beilleszkedéshez. Eligazí-
tás egészségügyi, szociális, foglalkozta-
tási, oktatási, lakhatási támogatásokról 
és ellátásokról. 

A Deáktanya előadásait az Alapszolgáltatási 
Központ (Batthyány u. 2/A) termében 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 előadásai 
nyitottak, azokat térítésmentesen látogat-
hatja bárki.
 Ezen alkalmakon és a KIKE más rendez-
vényein lehet belépni az egyesületbe.

Kistarcsai Kulturális Egyesület

2022. február 3.

2022. február 10. 

2022. február 17.

2022. február 24.

DEÁKTANYA

KULTÚRA

KÖNYVSAROK 

E gy apró póni-
ló legnagyobb 
karácsonyi kí-

vánsága! Csengettyű, 
a kis póniló az Észa-
ki-sarkon, egy rénszar-
vas családban nevelke-
dik. Amikor a Mikulás 
rénszarvasokat toboroz 
a szánjához, Csengety-
tyű is jelentkezik. Va-

jon képes lesz időben megtanulni repülni, mie-
lőtt a nagy utazás kezdetét veszi? Mindez kiderül 
Annette Moser: Csengettyű, a karácsonyi póni 
című gyermekkönyvéből.
 
Tudtad, hogy ha egy-
szer készítettél egy Hó-
angyalt, ő örökre veled 
marad? Soha nem tűnik 
el. Vigyáz rád, és min-
dig visszatér hozzád, 
amikor szükséged van 
rá. Maggie O’Farrell: 
Ahol a Hóangyalok 
laknak című könyve 
nemcsak a gyerekekhez, hanem a felnőttekhez is 
szól, mindazokhoz, akik még hisznek a csodák-
ban, varázslatban. Mindannyian esélyt kapunk 
arra, hogy visszatérjünk a saját gyerekkorunk-
ba, amikor a valóság és fantázia határai még oly 
könnyen átjárhatóak voltak. Mert a Hóangyalok 
bennünk, a szívünkben laknak!
 

Van egy romos ház va-
lahol a városban, amely 
rengeteg titkot rejt. A ti-
zenkét éves Emma erről 
mit sem sejt, amikor egy 
szép napon beköltözik a 
családjával. Ő először 
csak a sárkányformájú 
kandallót látja, a kalan-
dos zegzugokat meg az 
elvadult kertet. Hama-
rosan azonban különös 

dolgok történnek: Emma egy titokzatos tárgyra 
bukkan, valaki különös jelet kapar egy diófába, a 
környéken felbukkan egy idegen, egy minden háj-
jal megkent Kalóz. Nem mindennapi események 
sora veszi kezdetét. De mit titkol Emma nagyma-
mája, miben mesterkedik a Kalóz, és vajon ki az a 
Regulus? Ruff Orsolya: Volt egy ház című köny-
vében kódok és rejtvények, elsárgult levelek során 
feltárul az elfeledett ház története.

 Életünk mekkora 
része az, amit igazán 
életnek nevezhetünk? 
Meg tudjuk-e jósolni 
a jövőt, s elkerülhet-
jük-e a tragédiát, mely 
látszólag elkerülhe-
tetlen? Hogyan szaba-
dulhatunk meg kínzó 
gondolatainktól? Mek-
kora áldozatot vállal-
junk szerelmünkért? 
A világhírű argentin 
pszichoterapeuta, Jorge Bucay nem ad egyér-
telmű választ ezekre és a hasonló kérdésekre, 
hanem csak történeteket mesél… Mesék, me-
lyek megtanítottak boldognak lenni. Azt vall-
ja, hogy minden útmutatást konkrét helyzethez 
kell kötni. Az általános szép szavak nem sokat 
segítenek, s ha ömlesztve az emberre zúdítják 
a sok bölcs tanítást, nem ér annyit, mint az, ha 
életünk valamely problémájával egy megragadó 
képben, mesében szembesülünk. Meséi segíte-
nek jobban megismerni önmagunkat, kapcsola-
tainkat, félelmeinket. És segítenek megtalálni a 
boldogságot.
 

A vad északi tenger 
partján álló Be bban-
burgot az idők kezdete 
óta az Uthredek háza 
uralja. A zord erőd Lord 
Uthred másodszülött fia, 
az ifjú Os bert otthona, 
ám Krisztus után 866 
egyik gyönyörű regge-
lén a távolban feltűnő 
sárkányhajó mindent 
megváltoztat; a félel-
metes viking had elől 

nincs menekvés. A tízéves fiú először a bátyját, 
majd apját, végül pedig nagybátyja mesterkedé-
se nyomán örökségét is elveszíti. A dán fogság-
ba került fiút Jarl Ragnar és családja neveli fel, és 
ifjú vikingként csatlakozik az utolsó angolszász ki-
rályság, Wessex elleni hadjárathoz. A félelmetes 
harcossá érett ifjúnak választania kell: a szívét és 
a viking szabadság útját követi, vagy a vér szavá-
ra hallgat? Döntése pedig nemcsak az utolsó ki-
rályság, hanem az egész sziget sorsát eldöntheti…
Bernard Cornwell monumentális Angolszász his-
tóriák-sorozata Anglia születése és a viking hábo-
rúk korába visz el minket, amelynek első része Az 
utolsó királyság című regény. A könyvsorozatból 
a Netflix készített nagy sikerű tévéadaptációt Az 
utolsó királyság címmel, amelyet Magyarorszá-
gon forgattak. Németh Tímea könyvtáros

Ha a kinti hideg helyett in-
kább bent töltenéd a szabad-
idődet, pokrócba burkolózva 
egy meleg teával és szíve-
sen olvasnál valamit, a Vá-
rosi Könyvtár téli könyvaján-
lója segíthet a döntésben.

NAGYON IZGATOTTAN vártuk a dec-
embert, hisz ez az év egyik legszebb 
és legcsodálatosabb hónapja. Any-
nyi varázslat történik ilyenkor, fő-
ként egy első osztállyal! Nagyon fel-
emelő érzés megélni ezt az időszakot.
 Az ünnepre hangolódás nálunk, 
az 1.b-ben már december 1-jén el-
kezdődött, ugyanis karácsonyi ma-
nók jártak az osztálytermünkben, 
és napról napra kis ajándékokkal 
lepték meg diákjainkat. A textilből 
készült adventi naptár zsebecskéibe 
rejtett édesség minden nap megle-
petésként érte őket. Ezekkel a napi 
örömökkel könnyű volt megalapoz-
ni az osztálykarácsonyunk varázs-

A TANÉV ELEJÉN érkeztem az isko-
lába, ének-zene, etika, dráma szakos 
tanárként. A tanítás mellett a vezető-
ségtől azt a feladatot kaptam, hogy 
alakítsak énekkart a felső tagozaton.
 Hosszú ideje nem volt az iskolában 
kórus, így igazi kihívásnak bizonyult 
a kórustagok toborzása.
 A kezdeti nehézségek után cél-
ként tűztük ki az 1956-os megem-
lékezésen való részvételt. Lelkesen 
készültünk, és rengeteget gyakorol-
tuk a Magyarország című (Geszti Pé-
ter-Tardos Béla) dalt. A munkát si-
ker követte: Papp-Horváth Levente 
8. a osztályos tanulónk zongorakísé-
retével méltóképpen zártuk a műsort 
mind az iskolai, mind a városi ün-
nepségen.
 Az őszi szünet után fejtörést oko-
zott, vajon lehet-e majd közös kará-
csonyi fellépés, vagy mindent töröl a 

pandémia? Kórusvezetőként úgy dön-
töttem, hogy mindenképpen készül-
ni fogunk, aztán majd meglátjuk…
 Miközben készültünk, kiderült, 
hogy a csömöri református gyüle-
kezet az iskola rendelkezésére bo-
csátotta december közepén a nemrég 
épült templomukat, ahol karácsonyi 
koncertfelvételt készíthettünk. Dec-
ember 15-én aztán az alsó tagozatos 
énekkarral és a zeneiskolával karöltve 
sor került a szép műsor felvételére. A 
felsős kórus a Csillag gyullad… kez-
detű karácsonyi népéneket énekelte 
először Bekes Anna tanárnő hegedű-
játékával kísérve, másodikként pedig 
a közismert Jingle Bells került sorra 
magyarul. Ezt a produkciót szintén 
a nyolcadikos Papp-Horváth Leven-
te kísérte.
 A felvétel során közös éneklést 
is szerveztünk: Leonard Cohen: 

latos hangulatát, amelyet azután 
tovább növelt a pici műfenyőnk 
feldíszítése. Mire elérkezett a ka-
rácsony előtti utolsó tanítási nap, 
már sokat beszélgettünk olvasás-
órán, énekórán, rajzórán erről az 
ünnepről.
 Végre elérkezett december 21., a 
gyerekek hatalmas lelkesedéssel jöt-
tek reggel, hiszen tudták, hogy osz-
tálykarácsonyunk lesz. Egy közös 
reggelivel kezdtünk, majd beren-
deztük a tantermet. A nap első ré-
szére bulit terveztünk, s ehhez két 
diszkógömb is hozzájárult. Minden-
ki kedvére táncolhatott. Közben per-
sze fogyott az édesség és az üdítő is! 

Hallelujah című dala az alsós kórus 
és az erre az alkalomra megalakult 
tanári kórus előadásában csendült 
fel. Ezt a darabot Blaskó Gabriella 
tanárnő kísérte zongorán.
 Végül úgy alakult, hogy az utolsó 
tanítási napon, december 21-én reper-
toárunkat előadhattuk az iskola töb-
bi tanulójának is. Ekkor Hegedűsné 
Csák Mónika, a zeneiskolai tagozat 
vezetője kísérte zongorán a csapatot.
A tanév második felére is vannak 
terveink, reméljük, a különböző al-
kalmakkor sokat és sokszor énekel-
hetünk még a gyermek és felnőtt hall-
gatóság örömére!

Bükkfalvyné Kocsis Beáta  
kórusvezető

Kedves Szülők! Várjuk felső ta-
gozatos gyermekeiket a Simándy 
iskola felsős kórusába. A próbák 
időpontja: hétfő 13.00-14.30. Je-
lentkezni Bea néninél lehet az is-
kolában.

Aztán jöhetett a nagy verseny, a szék-
foglaló. Három forduló után ismét 
diszkóba keveredtünk, ahol a tánc-
tudását bárki kedvére megmutathatta. 
Az ebédhez közeledve elcsendesül-
tünk, körbe álltuk a karácsonyfán-
kat, és elénekeltük a Kiskarácsony, 
nagykarácsony-t. Gyermekpezsgőt 
bontottunk, s azzal koccintva kíván-
tunk boldogan egymásnak kellemes 
ünnepeket. Ebéd után visszaérve a 
tanterembe rejtélyes dolog történt. 
Ahogy beléptünk az ajtón, a gyere-
kek meglátták a fa alatt az osztály 
ajándékait. Nagy volt az öröm, azon-
nal felavatták az új társasjátékaikat! 
Az idő hamar elrepült. A nap végén 
gyorsan elpakoltunk, és közös ének-
léssel, majd jókívánságokkal búcsú-
zott az 1.b egymástól. 

Pókné Szabó Gabriella  
osztálytanító, 1.b     

Klementin Kata osztályfőnök, 1.b
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INTÉZMÉNYEKÓVODA

D ecembert talán nem véletlenül hívják 
„Álom havának” is. A gyermekek szá-
mára egyfajta misztikumot és az áhított 

ajándékról szóló álmodozást is magába foglalja.                                                                                  
 A karácsony előtti négy hét a Gesztenyés és a 
Tölgyfa óvodában is a várakozással, készülődés-
sel telt. Advent első napjára ünnepi díszbe öltöz-
tettük óvodánkat. Az intézmény ablakait karácso-
nyi jelképekkel – harang, angyalka, csillag – tettük 
hangulatosabbá. A folyosóinkat csillogó díszbe öl-
töztetett fenyőfákkal, kandalló mellett várakozó 
ajándékzsákokkal, a bejáratott fenyőből készített 
karácsonymanóval varázsoltuk ünnepivé. A télen 
megszokott havas táj varázsát lepedőkből készített 
hóemberekkel próbáltuk pótolni az udvarunkon.
 Minden csoportban lázasan készülődtek gyer-
mekeink az ünnepre. Az adventi naptárak ablakai, 
melyet az óvó nénik készítettek, csoportonként 
más-más meglepetést tartogattak a gyerekeknek. 
Volt ahol egy mesét rejtett az ablak, volt ahol kíván-
ság lehetőségeket, – mint pl. ki mellett szeretnél 

délután aludni? –. Minden nap egy-egy kis gyer-
mek húzta ki a meglepetést a zsebecskéből. Az 
ünnep közeledtét az adventi koszorú gyertyáinak 
meggyújtásával is érzékeltettük. A koszorúk szin-
tén az óvó nénik – dadus nénik alkotásai voltak, 
vagy néhol a szülők ajándéka. Gyertyagyújtáso-
kat zenével, közös énekkel, karácsonyi versekkel 
tettük még meghittebbé. A gyertya lángja nem-
csak elbűvölte a gyermekeket, hanem a bennük 
rejlő feszültségeket, gátlásokat is oldotta. Minden-
napjainkat még hangulatosabbá varázsolták a na-
pok folyamán szóló karácsonyi dallamok. Ebben 
az időszakban a gyerekek tevékenységét igyekez-
tünk úgy szervezni, hogy a közelgő ünnepet vá-
rakozással éljék meg. Az érzelmi nevelésre került 
a hangsúly, hisz az ünnepi várakozás pillanatai, 
elsősorban a készülődés, a gyermekek érzelme-
it érintik meg leginkább. Az ünnepi készülődés 
során olyan játékszituációkat, miliőt teremtet-
tünk, melyekben a pozitív érzelmek megélésére, 
kifejezésére nyílt lehetőség. Szabad játékukban 
megjelentek a mikulás- és karácsonyvárás pilla-
natai. Ajándékokat csomagoltak, amit mikulás 
ruhába bújva maguk osztogattak szét csoport-
társaiknak. Babakonyhában sütöttek-főztek, dí-
szítettek, vendégeket hívtak. Karácsonyi díszeket 
alkottunk, ajándékokat készítettünk a családnak. 
Halacska csoportunk ellátogatott a gödöllői Ka-
rácsonyházba, ahol a látottak még tovább fokoz-
ták a gyermekekben az ünnepi várakozás érzését. 
Több csoportunk a város utcáin sétálva a fények-
kel feldíszített házakban, az élő adventi naptár 
ablakaiban gyönyörködött. Az egyik adventi ab-
laknyitás programra, szintén a Halacska csopor-
tosaink, traktorral érkeztek, ahol sütikkel, sza-
loncukorral is megvendégelték gyermekeinket.  
A gyerekek a séták alkalmával minden nap egy 
kis karácsonyi csodát láthattak. Ezek a programok 
nagy élményt jelentettek óvodásainknak. Decem-
ber heteiben az óvoda épületét is körbe lengte a 
karácsony jellegzetes illata – fahéj, narancs, mé-
zeskalácsillat. Gyermekeink lázasan készítették 
a mézeskalácsokat, a szegfűszeggel, fahéjjal dí-
szített asztali dísznek szánt narancsokat. 

 Az adventi időszak első legjobban várt napja a 
Mikulás volt. Az ezen a napon megszokott mese 
előadást, amellyel ez alkalommal az óvó nénik ké-
szültek, a vírus fokozott terjedése miatt nem tartot-
tuk meg. De a Mikulással való találkozás ezúton 
sem maradhatott el. December hatodika reggel már 
lázas készülődéssel telt a csoportokban. Fényesre 
törölgetett cipőcskék kerültek az öltözők polcai-
ra. A csoportszobákat is ünnepi díszbe öltöztet-
tük. Több helyen a gyermekek és óvó nénik fejére 
mikulás sapka került. De volt csoport, ahol a szé-
keket is mikulás sapkába öltöztették. A nagy ké-
szülődés közepette kopogásra lettek figyelmesek a 
gyerekek a csoportszobában és nagy örömmel lát-
ták, hogy a Mikulás kopogtatott az ablakon. Saj-
nos a vírus miatt nem mert a csoportba bejönni, de 
a gyerekeket mindenképpen köszönteni szerették 
volna. Ablakainkat nagyra tárva a gyerekek csil-
logó szemmel, verssel és dallal üdvözölték a Mi-
kulást, aki szaloncukrot rejtő zsákocskával ajándé-
kozta meg őket. De csak ezután következett a nagy 
meglepetés. Miután elment a Mikulás, készülve az 
udvarra, nagy örömükre a szépen kitisztított csiz-
mácskájukban újabb meglepetés – ajándék – várta 
őket, melyet az óvó nénik a szülői munkaközössé-
gek együttműködésével készítettek a gyerekeknek.  
A nap ünnepélyesen megterített asztalnál elfogyasz-
tott ebéddel zárult. Ezen a napon az izgalomtól el-
fáradt gyerekek mesehallgatás után megelégedett 
mosollyal szenderültek álomba.
 A következő hetekben egyre jobban ráhangolód-
tunk a karácsonyra. A karácsony a szeretet ünnepe, 
melyet a gyerekekben is igyekeztünk tudatosítani. 
Ebben az időszakban egyre többet beszélgettünk a 
család, az összetartozás, az otthon melegének fon-

tosságáról. Arról, hogy szeretünk kap-
ni, de még jobb érzés adni. Verseket, 
dalokat tanultunk, mellyel valameny-
nyien szebbé, meghittebbé tehették a 
család szentestéjét. Még mielőtt min-
denki karácsonyi szünetre ment vol-
na, kitakarítottuk a babaszobát, rendet 
raktunk a játékpolcokon, karácsonyi 
díszbe öltöztettük a csoportszobát. A 
hét utolsó napjaiban minden csoport 
ünnepi díszbe öltöztette a szívét is. 
Voltak csoportok, akik betlehemes já-
tékkal, volt ahol mesedramatizálással, 
volt ahol versekkel, énekkel ünnepel-

ADVENT, azaz  
az „Álom hava”  
az óvodában
„Advent a várakozás idősza-
ka. Rokona annak a gyönyö-
rű gondolatnak, hogy meg 
kell tanulnunk vágyakoz-
ni az után, ami a miénk.„

(Pilinszky János Advent)

ték a gyerekek a karácsonyt a saját kis karácsony-
fájuk körül. Az ajándék ezúton sem maradhatott 
el. Valamennyi csoport az óvó nénik által válasz-
tott mesekönyvekkel, társas- és fejlesztőjátékok-
kal lett gazdagabb, melyet a gyerekek nagy öröm-
mel vettek birtokukba. Az ünneplés a szülők nélkül 
történt, szintén a COVID miatt. De minden cso-
portban rögzítették a gyermekek szereplését, mely 
felvételeket valamennyi szülő a zárt Facebook cso-
portban tekinthette meg. Talán sikerült a gyerekek 
által készített ajándékok mellett ezzel is hozzájá-
rulnunk a családok még szeretetteljesebb karácso-
nyi ünnepéhez. 
 Bízunk benne, hogy mind gyermeknek, mind 
felnőttnek sikerült ebben a tartalmas, varázsla-
tos négy hétben kellőképpen a karácsonyra han-
golódni és örömmel, szeretettel teli szívvel ülhe-
tett mindenki karácsony szentestéjén az ünnepi 
asztalhoz. Kovács Györgyné (Ági óvó néni)

Adventi dekorációk

A Mikulás az ablakon kopogtatott Ünnepi terített asztal                               
A kivilágított traktort 
is megnéztük

Minden csoport karácsonyfája  
alá került ajándék

A Halacska csoport a Karácsonyházba kirándult

Édesanyává és édesapává válni örömteli, de 
nehéz feladat. A várakozás kilenc hónapja 
után bizony felfordulnak a mindennapok, új 
szerepekhez kell alkalmazkodnia a fiatal pár-
nak, hiszen egy gyermek születésével család 
is születik. A 9 hónapnyi várakozás izgalma-
it felváltják az újszülöttel, majd csecsemővel 
kapcsolatos újabb és újabb megoldásra váró 
feladatok.
 Szülővé válni hosszú folyamat, állandó al-
kalmazkodás a gyermek fejlődésével járó 
újabb kihívásokra. A Babóca Klubban az 
Alapszolgáltatási Központ családsegítői szer-
vezésében kötetlen, jó hangulatú beszélge-
tések adnak arra lehetőséget az anyukáknak, 
apukáknak, nagymamáknak, hogy a ben-
nük felmerülő kérdésekre válaszokat kap-
janak. Szeretnénk szakmai háttérrel és ta-
pasztalt anyukák révén közvetlen, elfogadó, 
empatikus környezetben lehetőséget adni 
az anyukáknak és apukáknak a felmerülő 
problémák, kérdések megbeszélésére, ezért 
rendszeresen látogatnak hozzánk meghívott 
előadók, akik szakmai tanácsaikkal, tapasz-
talataikkal segíti az édesanyákat. Rendsze-
res vendégünk Tábori-Mikula Renáta a Kis-
tarcsai Nevelési Tanácsadó pszichológusa, 
de szeretnénk sokszínű programot szervez-

ni a klubtagok érdeklődésének megfelelően, 
ami segítséget nyújthat a gyermeknevelés-
sel járó feladatok megoldásában, gyermekek 
körüli gondozásban.
 A önkormányzat képviselő-testülete ki-
emelt figyelmet fordít a felnövekvő generá-
ció támogatására, a kisgyermekeket nevelő 
családokra. A családsegítők elképzeléseit tá-
mogatva biztosítja egész évben a lehetősé-
get, hogy a Csigaházban heti rendszerséggel 
megtartsuk a klubfoglalkozásokat. A légkon-
dicionált helységnek köszönhetően a klub 
szeretettel várja az érdeklődőket nyáron is, a 
megszokott időben minden héten, csütör-
tökön 10-től 12-óráig. A szünidőben az óvo-
dás, kisiskolás testvéreknek, kézműves fog-
lalkozással készülnek a klubvezetők.
 Januártól újra indul Kistarcsán „Mini-ma-
nók a könyvtárban” címmel, Németh Tí-
mea könyvtáros és Turi Irén művelődésszer-
vező mondókás-bábos foglalkozása a városi 
könyvtárban.
 A Babóca Klub foglalkozásai mindenki szá-
mára ingyenesek, az aktuális programok-
ról, előadásokról a klub facebook oldalán tá-
jékozódhatnak az érdeklődők. https://www.
facebook.com/groups/346400672619864/
 Szeretettel várunk mindenkit 2022-ben is!

BABÓCA KLUB

Hirdetés

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.

Az Akció 2022. február 28-áig tart!

30-50 %
kedvezmény
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Urunk megjelenésének ünneplését a katoli-
kus egyház január 6-án vízkereszt napjával kezdi meg, ami 
a napkeleti bölcsek látogatásáról szól, Jézus megkeresztel-
kedésének ünnepe a következő vasárnapra esik, kánai me-
nyegzőről pedig a rákövetkező vasárnapon emlékezünk meg. 
E három esemény együttesen arra hívja fel figyelmünket, 
hogy Isten Jézus Krisztusban valóságosan megjelent az em-
berek között, mindannyiunknak felkínálva a megváltást.

EPIPHANIA DOMINI
– Urunk megjelenése

Az Adventi Naptár 
programnak KÉT 
GYŐZTESE IS LETT KATOLIKUS EGYHÁZ

HÍREK HITÉLET

A napkeleti bölcsek látogatásának üzene-
te, hogy Isten minden embernek küld-
te a Megváltót, mindenkit hív, aki nyi-

tott szívvel keresi őt, függetlenül attól milyen 
néphez, népcsoporthoz, vagy nemzetiséghez 
tartozik, függetlenül attól, hogy szegény vagy 
gazdag, sikeres vagy sem.
 A második evangéliumi történet Jézus meg-
keresztelkedése a Jordán folyóban, ahol galamb 
képében leszállt a Szentlélek és a mennyei Atya 
tanúságot tett Jézus mellett: „Ez az én szeretett 
fiam, akiben kedvem telik” Ebben a jelenetben 
a teljes Szentháromság nyilatkoztatta ki önma-
gát az emberiség előtt, és hatására sokan követ-
ni kezdték Jézust.

 Az ünnep harmadik evangéliumi jelenete, ami-
kor Jézus a kánai menyegzőn a vizet borrá vál-
toztatta és ezzel a cselekedettel kinyilvánította 
isteni erejét: „Kinyilatkoztatta dicsőségét, s ta-
nítványai hittek benne” (Jn 2,11). 
 A tanítványok hosszú utat jártak be Jézus mel-
lett, látták számos csodáját, hallgatták Istenhez 
vezető tanítását, és tanúi voltak, amikor betelje-
sítve a megváltás tervét föláldozta magát értünk 
a kereszten, aztán elindultak, hogy igehirdeté-
sükkel és életükkel tanúságot tegyenek róla. 
 Mi is mindannyian, Krisztusban hívők, tanúi 
kell, hogy legyünk Jézus Krisztusnak. Ma is, itt 
és most minket is hív Isten, hogy legyünk ta-
núi Jézus Krisztus megjelenésének, a megvál-

tásnak, Isten határtalan szeretetének. Nem csak 
szavakkal, hanem életünk minden tettével, nem 
csak vallásos áhítattal, hanem a hétköznapokban 
is kitartó szeretettel. Ahogy a tanítványok nyi-
tott szívvel hallgatták Keresztelő János megté-
résre buzdító szavát, meglátták Jézusban az Üd-
vözítőt, egész életüket megváltoztatva követték 
őt, és hirdették tanítását, úgy nekünk is nyitott-
nak kell lenni Isten felé, keresnünk kell őt éle-
tünkben, embertársainkban, nekünk is meg kell 
tennünk a megtérés lépéseit, önvizsgálatot, bűn-
bánatot tartva, hogy aztán el tudjunk indulni a 
Krisztusi úton tanúságtevő keresztényként.

Az „ide tartozom” gondolat jó érzés. Életszük-
séglet. Biztonságot jelentő, megnyugtató, szabaddá tevő, megerő-
sítő. A megélt közösség ajándékáról szól. Arról a közegről, aho-
vá megannyi láthatatlan szállal kötődünk, szó szerint életre szóló 
kötődéssel. Az „életre szóló” kifejezés pedig nem csupán a kötő-
dés időtartamát jelöli, hanem sokkal inkább annak célját: az életre. 

HATÁRTALANUL
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

I sten, aki az élet ura, akinek min-
den döntése, cselekvése az éle-
tünket szolgálja, nem véletlenül 

ajándékoz meg minket közösségek-

kel. Azokban foganunk, 
fejlődünk, gazdagodunk, 
adunk életet. Maga a terem-
tés is erről szól. Atyánk a 
vele való kapcsolatra, a csa-
ládjába teremtette az embert. 
Ott van szabadságunk, örö-
münk, biztonságunk, éle-
tünk. Csakis ott, csakis vele. 

Ez a kizárólagosság pedig nem va-
lamiféle vallásos dogma. Nem az, 
hanem tapasztalat. Mindnyájan ér-
zékeljük, hogy mindaz, ami az Is-

ten nélküli, az egyben életellenes, 
halált hozó.
 Tele van az életünk ilyen Isten 
nélküli helyzetekkel és következ-
ményeivel. Mennyi tragédia vesz 
körül minket, mennyit hordozunk 
magunkban! Bizony, nyomorultsá-
gunkat, istenhiányunkat tükrözi a vi-
lág mindennapi arca. A Mindenható 
kegyelmét, emberszeretetét mutat-
ta meg nekünk, amikor Jézust küld-
te megmentésünkre. Ő nem akarja 
fenntartani a tőle elszakadt állapo-

„De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárny-
ra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak 
meg, járnak, és nem fáradnak el.”  Ézsaiás 40,31

Felnőttek számára  
konfirmációi előkészítés
Többek felnőtt korukban fordulnak a hit meg-
ismerése felé: talán a templomi esküvő, gyer-
mekük megkeresztelése, egy öröm vagy egy 
próbatétel közepette. Bármi is az ok, nyitott aj-

tóval várjuk az érdeklődőket. Azokat is, akik 
csak többet szeretnének megismerni a hitből, 
azokat is, akik dönteni szeretnének a reformá-
tus közösség mellett.
 A hit gyakorlása segítségünkre van, hogy 
boldogabbak, egészségesebbek és egyes halál-
okokkal szemben ellenállóbbak legyünk (Az 
Atkinson &Hilgarg Pszichológia 551. lap Osiris 
Kiadó, Bp, 2005). De ehhez a hitet ismerni és 
gyakorolni kell, nem gyerek szinten, hanem fel-
nőtthöz méltóan. A hit gyakorlásából erőt lehet 
meríteni az áldott élethez. Vajon nem elég az az 
ismeret, amit gyerekként a hittanon elsajátít az 
ember? Ennél több kell. Arra a szintre kell el-
jutni a hit ismeretében is, ami már segítséget je-
lent a bajokban, nehézségekben. 
 A gyerekként megkezdett hittant felnőtt kor-
ban is be lehet fejezni. Aki pedig gyermekként 
nem járt, elkezdheti felnőtt korában. Ezért in-
dítunk felnőttek számára is konfirmációi cso-
portot. 
 A konfirmáció szó jelentése: „megerősítés”. 
Aki konfirmált, felnőtt tagja lesz a gyülekezet-
nek, úrvacsorázhat, a gyülekezeti választásokon 

AZ ÉLŐ ADVENTI NAPTÁR progra-
mot Kistarcsán tavaly december 1. és 
24. között hirdette meg Fecskovics 
Melinda és Fábián Tamás főszerve-
ző. Nagyon nagy volt az érdeklődés, 
összesen 32 helyszín nevezett, bizo-
nyos napokon két ablakot is nyitottak. 
A jelentkezők, vagyis az ablakkészítő 
mesterek a vendéglátáson kívül kü-
lönböző kreatív programokkal is ké-
szültek. A legszebb adventi ablakra 
a Kistarcsa News Facebook oldalon 
keresztül lehetett szavazni. Az Ab-
lakkészítő mesterek versenyén na-
gyon szoros verseny alakult ki. Két 
mester szinte ugyanannyi szavaza-
tot kapott így megosztott díjat ka-
pott a két mestermű.
 A két győztes Rapai Anikó (24-
es ablak) és Papp Vera (12-es ab-
lak), akiknek egy-egy ajándék járt 
és átvehették a „2021-es év legkre-
atívabb adventi ablakkészítő meste-
re” címet.
 A gyerekeknek matricagyűjtő ver-
senyt hirdettek. Ötven matricagyűjtő 
nevezett. A beérkezett kis matrica-
vadászok közül három nevet húz-
tak ki a szervezők, akik még dec-
emberben megkapták a felajánlott 

vehet részt és választható is. A felnőttek konfir-
mációja nem a vizsgáról, nem a megtanulandók-
ról szól! Hanem egy nyitott alkalom és lehetőség 
a hit megismerésére úgy, ahogyan a Biblia tanítja. 
Nem várunk semmiféle előzetes elköteleződést, 
de nagyon örülünk annak, ha menet közben va-
lakiben leomlanak az egyházzal kapcsolatos előí-
téletek, megérti, hogy Jézus a személyes megvál-
tója, és követni kívánja. De az is egy lépés előre, 
ha valaki olyan új ismereteket szerez a hittel kap-
csolatban, amely segítséget jelent a nehézségek 
idején.
 Gyülekezetünkben egyetemista korúakat, 
fiatal felnőtteket szerdán 18.30 órakor, a fel-
nőtteket pedig csütörtökön 18 órakor várjuk 
az emeleti gyülekezeti teremben. 

Házassághete gyülekezetünkben
2022. február 13-án, vasárnap a délelőtt 10 órai 
istentiszteleten idén is újra elmondhatják és meg-
erősíthetik házassági esküjüket a házaspárok. 
Mindenkit várunk szeretettel! Azokat is, akik 
nem a mi templomunkban kötöttek házasságot. 
 Riskó János református lelkész

Kistarcsai Református Egyházközség fiatalja-
inak tábora Kisorosziban 2021 őszén. A költ-
ségeket a Bethlen Gábor Alap finanszírozta

ajándékcsomagot. Nyertesek a kö-
vetkezők: Kasza Dóra, Szabó Ro-
land és Nagy Ádám. 
 A kistarcsai Adventi Naptár 
program támogatói voltak: 

Megjelent az évente különös írá-
sokat tartalmazó kiadványunk, 
a Kistarcsai Kalendárium. A kö-
zölt cikkek jelentős része Kistar-
csával kapcsolatos – interjúk, 
régi történetek feltárása, helyi 
szervezetek és események be-
mutatása, irodalom, de vannak 
olyan cikkek is, melyek más te-
lepülésekhez kötődő olvasók 
számára is érdekesek.
 A kalendárium hozzáférhető 
a KIKE rendezvényein és Keresz-
ti Ferenc elnöknél, valamint a 
könyvtárban. Az egyesület elnö-
ke várja az érdeklődők megke-
reséseit az alábbi elérhetősége-
ken: kike@kike.hu, 28-470-926, 
30-349-0300.

Kistarcsai Kulturális Egyesület

KISTARCSAI 
KALENDÁRIUM 
2022

tunkat. Menteni, éltetni, visszafo-
gadni akar. Az újra-közösségébe 
hívásaként hangzik felénk Jézus 
mondata: „…aki énhozzám jön, azt 
én nem küldöm el” (Jn 6,37).
 Van ebben a félmondatban va-
lami határtalan, valami gyönyörű, 
valami átölelő. A kijelentésnek nin-
csen feltétele, nincs benne „ha, ak-
kor”. Nincs benne ítélet, megalázás, 
csak mentő szeretet. Ez a kegyelem, 
az irgalom, a megbocsátás meg-
nyilvánulása. Mindenkire érvényes, 
mindenkinek szól – neked is és ne-
kem is. Minden nap - ma is. Mel-
lette gyógyulunk, szabadulunk nap 
mint nap. Nála születik meg ben-
nünk a „helyemen vagyok, megér-
tenek, értékelnek, elfogadnak, be-
fogadnak, megérkeztem” érzések. 
Az „ide tartozom” határtalansá-
gának, biztonságot adó tudatának 
öröme be-, és át tudja ragyogni fé-
lelmeinket, magányunkat.
 Ezért szól utánunk, ölel át a 
Krisztusban. Az életünkért, sze-
retete határtalanságáért. Kapasz-
kodj bele te is! 

Eszlényi Ákos evangélikus lelkész

 •  Tipegő Bölcsőde,  
 •  Kistarcsai VMSK Városi  

Művelődési, Sportközpont  
és Könyvtár Nonprofit Kft., 

 •  Dőringerné Kovács Melinda, 
 •  Gladysz Melinda 

 – AVON tanácsadónő, 
 •  HR Központ és Smart Mind. 
 A nagy érdeklődést látva a szer-
vezők megígérték, hogy hagyományt 
teremtve jövőre is meghirdetik az 
élő Adventi Naptár programot Kis-
tarcsán.

Az egyik díjazott matrica-
gyűjtő Kasza Dóra

Matricagyűjtő testvérek: 
Szabó Roland és Arnold

Rapai Anikó betlehemese

Papp Vera ablaka  
a  Balczó István utcából

REFORMÁTUS EGYHÁZ
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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!

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!

KISTARCSAI LOGISZTIKAI KÖZPONTUNKBA

RAKTÁROST KERESÜNK

Jelentkezz hozzánk, ha:
Van érvényes OKJ-s targoncavezetői

Van targoncavezetésben
tapasztalatod
Munkádra precíz és igényes vagy

       jogosítványod

 

Amit kínálunk: 
Nettó 260-280 ezer forint
közötti fizetés 
13. havi fizetés
Étkezési hozzájárulás
Vidékről utazási támogatás
Munkavégzés helye:
Kistarcsa, Mester u. 5. 

 
Várjuk jelentkezésedet a +3630-368-72-86-os telefonszámon, vagy a

karrier@ferencziepuletgepeszet.hu e-mail címre.

ÁLLÁSHIRDETÉS

A munkAköR bETöLTÉSÉHEz SzükSÉgES:
•  �minimum�szakmunkás�végzettség,
•  orvosi�alkalmasság,
•  gépész�műszaki�ismeretek,
•  OKJ-s�targoncavezetői�vizsga.
FELADATok:
  Gyártósorok�napi�beállítási��
  és�karbantartási�munkáinak�ellátása.

munkAvÉgzÉS HELyE:��
Dymol Kft., 2143 Kistarcsa, Külső raktár krt. 1/b.

Jelentkezni lehet:  
Fényképes önéletrajzzal

az�iroda@dymol.hu  
e-mail címen, vagy a 
�06-70-433-3114-es  

telefonszámon.

Háztartás-vegyi cikkeket gyártó cég 

megbízható munkatársat keres 

GÉPBEÁLLÍTÓ  
munkakörbe.

•  cserepes lemez fedés
•  széldeszkázás
• bádogos munkák
• beázások javítása
•  tetőszerkezet, eresz- 

csatorna javítása, cseréje
Alpin technikávAl Ács Kapocs Építő Kft.

kedvező árAk! 36-30/919-4694

SZAKKÉPZETT   

           MESTEREKÁCS, TETŐFEDŐ 

AlAPTól

           A TETőig

gEnErÁl-

        kiviTElEzéS

Kisállatrendelő

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

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

2143 Kistarcsa, Malom utca 2.

rendelési idő: H-P: 17-től 21 óráig

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

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

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!

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!

februári akciÓiNk!
Házi sertészsír – 790 Ft/kg 
Pilisi kolbász – 3200 Ft/kg  (adalékmentes)
Friss tepertő – 2700 Ft/kg 
Házi disznósajt – 2800 Ft/kg 
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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
https://kozvilhiba.hu/hibabejelentes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kóbor állatok befogása 
+36-20/964-3025

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

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

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

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

FONTOS INFORMÁCIÓK
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

GÉPKÖLCSÖNZŐ
ÉPÍTŐIPARI ÉS KERTI GÉPEK BÉRBEADÁSA

FŐ SZEZONÁLIS GÉPEINK:
• ágdarálók (különböző méretben)
• vésőgépek
• guruló állványok
• födémfúrók
• földmunkagépek
• beton és falcsiszolók
HA-KOS Kft. 2144 KEREPES, SZABADSÁG ÚT 77.

Nyitvatartási idő: H-P: 7-17; Sz: 8-12
Tel.: +36 (30) 9-482-163

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 
technológiaHázi készítésű májas hurka, zsemlés 

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

NYITVATARTÁSI IDŐ!
Minden pénteken 7-19 óráig.
SZOMBATON ZÁRVA!

MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN 
ESTE HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!

A megrendeléseket CSÜTÖRTÖK  
DÉLIG kérjük leadni!

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

 



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. 

Nyitvatartás: 
H-P: 7.00-16.00
szo: 7.30-12.00

keressen Minket  
a facebookon is!

kalodás tűzifa és 
kötegelt  
szénbrikett  
a készlet  
erejéig kapható!cserepek

térkövek

falazótégla Hő  
és víz- 

szigetelő  
termékek


