
Fo
tó

: F
eh

ér
 H

el
ga

HÍRADÓ
Kistarcsai

Hamarosan elkészül 
a Szlovákház
6. old.

2. old. 3. old.

Választási 
eredmények 
2022

Márciusi  
testületi  
ülésről  
jelentjük

KISTARCSA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

TÁJÉKOZTATÓ 
LAPJA2022. 

4. szám

12. old.

Regionális 
Aquatlon  
Döntő volt  
Kistarcsán

ÁLDOTT HÚSVÉTI  
ÜNNEPEKET KÍVÁN KISTARCSA 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA!



2 32022. 4. szám

ÖNKORMÁNYZATHÍREK

Kedves Kistarcsai Lakosok!
Szeretnénk megköszönni az elmúlt hetek-
ben tapasztalt, páratlan számú felajánlá-
saikat.
 Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az 
Alapszolgáltatási Központ továbbra is fo-
gad civil felajánlásokat, tartós élelmiszert 
(liszt, konzerv, rizs, só, olaj, száraztészta, 
stb.), higiéniai termékeket (mosogatószer, 
mosószer, öblítő, tusfürdő, sampon, szap-
pan, pelenka, popsitörlő, stb.) és ruhane-
műket.
 A beérkező adományok egy részét a he-
lyi menekülteknek, másik részét a kárpát-
aljai testvértelepülésünk, Fancsika lako-
sainak adja át Kistarcsa küldöttsége. 
 Leadási helyszín: Alapszolgáltatási 
Központ (Kistarcsa, Batthyány u 2/a). 
 Felajánlásaikat nyitvatartási időnkben 
bármikor leadhatják. 
 NYITVA TARTÁS:
	 Hétfő:	08:00-18:00
	 Kedd:	08:00-16:00
	 Szerda:	08:00-18:00
	 Csütörtök:	08:00-12:00
	 Péntek:	08:00-14:00.
 Szíves segítségüket előre is köszönjük!
 Alapszolgáltatási Központ

KÖSZÖNET minden  
adományért  
és segítségért 

A LAVET Kft. 10 millió forint közérdekű 
felajánlással TÁMOGATJA A VÁROST 

Pest megye 6. számú  
választókerületében  
VÉCSEY LÁSZLÓ a Fidesz-
KDNP jelöltje győzött

Márciusban két alkalommal is ülésezett a képviselő-testület. Március 23-án rendkí-
vüli ülést tartottak, ekkor döntöttek a 2. számú házi gyermekorvosi feladatok további 
ellátásáról. A március 30-án megtartott rendes ülésen pedig 11 napirendről tárgyaltak, 
többek között az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői pályázatának kiírásáról, 
felülvizsgálták a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizeten-
dő térítési díjakról szóló rendeletet, módosították a házasságkötések lebonyolításáról és szolgál-
tatási díjáról szóló rendeletet, egyetértettek a Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola átszervezéséről, elfogadták LAVET Kft. közérdekű felajánlását és döntöttek a Simándy 
József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola területén található műfüves sportpálya fel-
újításáról is. A napirendek végén zárt ülésen hoztak döntést az év rendőre cím adományozásáról.

Az április 3-án megtartott országgyűlési választáson közel százszá-
zalékos feldolgozottság mellett választókerületünkben Vécsey László, 
a Fidesz-KDNP jelöltje győzött. Hivatalos eredmény csak napok múl-
va várható, ugyanis az átjelentkezéssel- és a külképviseleten szava-
zók voksainak feldolgozása még nem zárult le, valamint az esetleges 
óvások, kifogások jogerőre emelkedése is több napot vehet igénybe.

P est megye 6. számú választókerületé-
ben összesen 87.913 fő mehetett el sza-
vazni (négy éve 87.802 fő), akik közül 

65.769-en (74,81%) éltek alkotmányos joguk-
kal (négy éve 73,87%). Ez magasabb az or-
szágos átlagnál (69.54%). Érvényesen 65.073-
an szavaztak
 Lapzártánkig a voksok összesítése alapján 
az alábbi sorrend alakult ki a jelöltek között: 
1.  Vécsey László József Fidesz-Magyar Polgá-

ri Szövetség – Kereszténydemokrata Nép-
párt 32.265 szavazat, 49,58%

2.   Hohn Krisztina Demokratikus Koalíció – 
Jobbik – Momentum – Magyar Szocialis-
ta Párt – Lehet Más a Politika – Párbeszéd 
24.481 szavazat, 37,62%

3.   Halász Géza Mi Hazánk Mozgalom  
3.802 szavazat, 5,84%

4.   Bősze Gábor Magyar Kétfarkú Kutyapárt 
2.169 szavazat, 3,33%

5.   Kopka Sándor Megoldás Mozgalom  
1.141 szavazat, 1,75%

6.   Antal Tamás független 844 szavazat, 1,30%
7.   Szibilla László Normális Élet Pártja  

371 szavazat, 0,57%

Vécsey László Kistarcsán is nyert
A nyolc szavazókörben összesen 7873-an 
(77,09%) jelentek meg, ez magasabb, mint a 6. 
számú választókerület átlaga (74,81%). A leg-
többen a 3. számú (79,93%) és az 5. számú sza-
vazókörben (79,16%) mentek el szavazni Kis-
tarcsán. A szavazókörökből hetet Vécsey László 
nyert meg, egyet – a 8. számú szavazókört – pe-
dig Hohn Krisztina.

Az új Országgyűlésben  
a Fidesz-KDNP ismét kétharmados 
többséggel rendelkezik majd
A mostani választáson két pártszövetség és egy 
párt osztozott a listás mandátumokon, előrelát-
hatólag az alábbiak szerint:
Fidesz-KDNP (136 fő – 88 egyéni és 48 lis-
tás), szavazat: 2.898.422 (54,42%)
Demokratikus Koalíció, Jobbik, Mo-
mentum, MSZP, Párbeszéd, LMP (56 fő 
– 18 egyéni és 37 listás), szavazat 1.812.710 
(34,04%)

AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABAD-
SÁGHARC emlékére tervezett március 15-i 
koszorúzás és ünnepi műsor ugyan elmaradt, 
de a megemlékezést – rendhagyó módon, a 

Facebookon – meg-
tartották. 
 A  K i s t a r c s a i 
VMSK Vá rosi Műve-
lődési, Sportközpont 
és Könyvtár Nonprofit 
Kft. a korábbi ünnep-
ségekből készített egy 
összeállítást, amelyet 
Kistarcsa Város Ön-
kormányzata és a Kis-
tarcsai VMSK Városi 
Művelődési, Sportköz-
pont és Könyvtár Non-
profit Kft. Facebook 
oldalán tettek közzé, 
2022. március 15-én. 
A várost ünnepi díszbe 
öltöztették és az Emilia 
Virág-Ajándék üzlet ál-
tal felajánlott kokárdát 
kihelyezték a Csigaház 
falára.

Mi Hazánk Mozgalom (7 fő – 0 egyéni 
és 7 listás), szavazat 319.812 (6,00%)
Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata (1 fő listás), szavazat 
24.022
Magyar Kétfarkú Kutya Párt 
(0) szavazatok 3,2%-ka

A külhoni magyarok közül a névjegyzékbe 
456.528 vetették fel magukat, ami a teljes sza-
vazókorú népesség 5,55 százaléka.
 Az NVI adatai szerint 93,66 százalékuk a 
Fidesz-KDNP pártszövetségre szavazott. Az 
Ellenzéki Szövetség a voksok 4,21%-át, a Mi 
Hazánk Mozgalom 1,05%-át kapta, a többi párt 
ennél kevesebbet.
 Ebben a ciklusban Vécsey Lászlón kívül 
nem lesz más, gödöllői érdekeltségű tagja az 
új parlamentnek. 

Érvénytelen lett  
a gyermekvédelmi népszavazás
Az országgyűlési választásokkal párhuzamo-
san tartották a kormány által kezdeményezett, 
négykérdéses gyermekvédelmi népszavazást 
is, de a referendum nem érte el az érvényessé-
gi küszöböt. P.Gy.

Idén rendhagyó  
módon ünnepeltük 
MÁRCIUS 15-ét

Módosították a személyes gondosko-
dást nyújtó ellátásokról, azok igénybe-
vételéről és a fizetendő térítési díjak-
ról szóló önkormányzati rendeletet 
A szociális étkeztetés intézményi térítési díját 
maximum bruttó 710 Ft/fő/nap összegben hatá-
rozták meg. Ezt havi 250 ezer forintnál maga-
sabb jövedelemnél kérik. Akinek a havi jövedel-
me 110  001-125  000 Ft közé esik, annak a térítési 
díja, nettó 330 forint. Ingyenes a térítési díj havi 
40 000 Ft-os jövedelem plafon esetén.
 Házi segítségnyújtás esetén az önköltségi 
óradíj központi állami támogatással csökken-
tett összege: 2075 Ft-ba kerülne, de a képvise-
lők javasolták, hogy a szociális segítés térítési 
díját a jelenleg is hatályos mértékben állapítsák 
meg. Így a szociális segítésnyújtás térítési dí-
ját maximum 1010 forintban állapították meg 
(250  001 forintos jövedelem felett). A havi jöve-
delmi viszonyokat figyelembe véve pl. 90  001-
105  000 Ft között a szociális segítésnyújtás té-
rítési díja 180 Ft.  
 Az idősek nappali ellátásának maximális té-
rítési díja napi bruttó 5396 Ft/fő/nap, ha a havi 
jövedelem meghaladja a 250  001 forintot. Itt is a 
jövedelemsávoknak megfelelően csökkennek a 
díjak.
 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 325  Ft/
fő/nap összegbe kerül. A szolgáltatás a rászoru-
lóknak továbbra is díjmentes marad.
 Az Szt. 65.§ (4) bekezdése szerint: „A jelző-
rendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele 
szempontjából szociálisan rászorult:
 a) az egyedül élő 65 év feletti személy,
 b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy 
pszichiátriai beteg személy, vagy
 c) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év felet-
ti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátri-
ai beteg személy, ha egészségi állapota indokol-
ja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.”

Pályázatot írnak ki az  
Alapszolgáltatási Központ 
intézményvezetői posztjára
Kistarcsa Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete pályázatot ír ki az 
Alapszolgáltatási Központ intéz-
mény vezetésére 2022. október 1-től 

2027. szeptember 30-ig. Az intézményvezetői ál-
láshelyet a hatályos jogszabályok alapján, a vá-
ros honlapján található pályázati felhívás szerint 
hirdetik meg.  A pályázat benyújtási határideje 
2022. május 31., a pályázat elbírálásának határ-
ideje 2022. június 29.

További képzési lehetőségekkel bővül 
a Simándy József Általános Iskola  
és Alapfokú Művészeti Iskola 
A Dunakeszi Tankerületi Központ megkereste 
Kistarcsa Város Önkormányzatát, mert szeret-
nék bővíteni a Simándy József Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola feladatait.
 Bevezetnék felmenő rendszerben az 1-8. év-
folyamon az emelt szintű ének-zene oktatást.
 Az intézmény új tanszakok indításával szeretné 
bővíteni a kínálatát, kihasználva a rendelkezésre 
álló hangszerállomány és humánerő kapacitást. 
Ezért elindítanák a vokális (népzene), pengetős 
(népzene) és vonós tanszakokat (klasszikus). Ilyen 
esetben a fenntartó kikéri az önkormányzat vé-
leményét. A képviselő-testület egyetértett az is-
kola átszervezésével, feladatainak bővítésével.

Idén is pályázhatnak  
a civil szervezetek 
A Humánpolitikai Bizottság, valamint a Sport, 
Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság olyan 
egyesületek, alapítványok, gazdálkodó szerve-
zetek részére írt ki idén is pályázatot, melyek te-
vékenységükkel a város oktatással, közművelő-
déssel és sporttal kapcsolatos szolgáltatásainak 
körét bővítik. Ebben az évben a rendelkezésre álló 
támogatás keretösszege 8 600 000 Ft. A pályá-
zatok beérkezési határideje 2022. április 8. nap-
ja volt. A pályázókat az eredményről írásban ér-
tesítik a döntést követő 15 napon belül, illetve a 
nyertes pályázatok listája a www.kistarcsa.hu ol-
dalon is megtekinthető lesz.

A LAVET Kft. 10 millió forint közérdekű 
felajánlással támogatja a várost 
A LAVET Kft. 2022-ben 10 millió forintot aján-
lott fel Kistarcsa Város fejlődésének támogatásá-
ra. A cég a felajánlott összegből 2  000  000  Ft-ot 
a Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormány-
zatnak adományozott az új tájház udvarán meg-
építendő kemence kialakítására. 
 A pénz nagyobb részét – 8 000 000 forintot – 
Kistarcsa Város közterületén lévő térfigyelő rend-
szer kameráinak cseréjére és új kamerákkal való 
bővítésére adta.
 Az önkormányzat az idei költségvetésé-
ben a kamerák korszerűsítésére és bővítésére 
12  044  000  Ft-ot tervezett be, amiből 11 db térfi-
gyelő kamera cseréjét, illetve 7 db kamera bővíté-
sét valósították volna meg. Erre azért van szükség, 
mert a jelenlegi technikai eszközök átlag életkora 
elérte, vagy meghaladta a tíz évet, így elavultak. 
A beruházás megvalósítására árajánlatot kért az 
önkormányzat. A betervezett pénzből 7 db tér-
figyelő kamerát telepítenének a Bartók Béla és 
Telep utcában, valamint 11 db meglévő kamerát 
cserélnének ki (Móra Ferenc utca – Burillák Mi-
hály utca sarkán, a Hősök terén, a polgármesteri 
hivatal homlokzatán, a Hunyadi és a Rigómező 
utcában.). Így a felajánlás a lehető legjobbkor jött.  
A felajánlott pénzeszköz ingó vagyonnak minő-
sül, mivel annak értéke az 1  000  000  Ft összeget 
meghaladja, ezért a tulajdonba vételről, vagyis a 
pénzeszköz elfogadásáról a képviselő-testületnek 
kellett döntést hozni. A LAVET Kft. közérdekű 
felajánlásának elfogadását egyhangú szavazással 
támogatták a képviselők.
 
Idén felújítják a Simándy iskola terüle-
tén található műfüves sportpályát
A 20x40 méteres műfüves pályát 2013-ban az Or-
szágos Pályaépítési Program keretében az MLSZ 
építette. A pályafelújítás során a teljes beruházási 

költség 90%-át a Magyar Labdarú-
gó Szövetség finanszírozza, a fenn-
maradó 10%-ot az önkormányzatnak 
kell vállalnia. A tervezett beruhá-
zás teljes bruttó bekerülési költsége 
15  547  351  Ft, melyből az önerő ter-
vezett bruttó összege 1  554  735  Ft.

Polgár Gyula

Testületi  
ülésről  

jelentjük
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HÍREK

 

08.30             Megnyitó 
08.35-08.50  Közös bemelegítés Fera-Both Csillával 
10.00-13.00  Sportbemutatók 
12.00-12.45  Cos Play Marvel szuperhősök bemutatója 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Kistarcsai Sport és Családi nap 
2022. 05. 01.    Ifjúság tér 

SZÍNPAD 

 
09.00 400 m (mini táv) és 3 km 

 

FUTÓVERSENY  
RAJTOK ÉS TÁVOK  

Előnevezés kötelező 
2022. április 20-ig az uszodában 

Nevezési díj: 
felnőtt 1500,- Ft  diák és gyermek 1000,- 

Ft 

 

 
felfújható akadálypálya, lézerharc, élő csocsó, XXL 
csocsó, élő kugli, streetball, hoverboard, kézilabda, 

kerékpáros ügyességi pálya 

INGYENES PROGRAMOK  
09.00-15.00 

 

            10.00 Műfüves pálya 
 

Előnevezés kötelező 2022. április 22-ig az 
info@vmsk.hu vagy 

uszoda.kistarcsa@gmail.com címeken 
 

 

09.00-11.00   6 km    800,- Ft 
08.30-10.00 14 km    800,- Ft 
07.00-10.00 20 km  1300,- Ft 
07.00-08.00 28 km  1300,- Ft 

KISTARCSAI DEÁK ZOLTÁN EMLÉKTÚRA  
RAJTOK, TÁVOK, NEVEZÉSI DÍJ  

10.00-10.30  Taekwondo Sentinel SE 
10.45-11.15  Gymstick Csilla 

11.30-12.00  Villámtánc Kulturális Egyesület 
 

GYERE ÉS PRÓBÁLD KI INGYENES ÓRÁINKAT! 

nyílt órák a városi 
sportközpontban 

10.00-12.00 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
/Kistarcsai VMSK 

 uszoda.kistarcsa@gmail.com, 06 20 568 7628 

FOCIBAJNOKSÁG  

 

HÁZHOZ MENŐ  
LOMTALANÍTÁS
A DTkH Nonprofit Kft. a lomta-
lanítást évente, ingatlanonként 
egy alkalommal, 2 m3 mennyi-
ségben térítésmentesen, házhoz 
menő rendszerben végzi, amit a 
lakosság 2022-től egész évben 
igénybe vehet.
 Igénylést kizárólag a közszol-
gáltatásban nyilvántartott és szer-
ződött, aktív (a szolgáltatást nem 
szüneteltető), közüzemi díjhátra-
lékkal nem rendelkező ingatlan-
használók nyújthatnak be.
 Jelentkezni telefonos ügy-
félfogadási időben a 06-28-

561-200 telefonszámon le-
hetséges, a 4-es menüpont 
kiválasztásával.
 A házhoz menő lomtalanítást 
kizárólag szerződéssel rendel-
kező lakossági ügyfeleink vehe-
tik igénybe, amennyiben nincs 
díjhátralékuk!
 A DTkH Nonprofit Kft. ügy-
félfogadási időben (hétfő 7.00 

- 19.00 és csütörtök 8.00-16.00 
óra között), valamint követke-
ző elérhetőségeiken áll a la-
kosság rendelkezésére: 28-
561-200, ugyintezes@dtkh.hu,   
www.dtkh.hu. 

DTkH Nonprofit Kft.

A hulladékgyűjtés rendje a 2022.  
ÁPRILIS ÉS MÁJUS közötti időszakban

DÁTUM HULLADÉK TÍPUS

ÁP
RI

LIS 22. P KOMMUNÁLIS ZÖLDHULLADÉK

29. P KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

M
ÁJ

US

6. P KOMMUNÁLIS ZÖLDHULLADÉK

13. P KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

20. P KOMMUNÁLIS ZÖLDHULLADÉK

27. P KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

XXV. KISTARCSAI NAPOK 
– 2022. MÁJUS 13-15.

A RÉSZLETES PROGRAMFÜZET  
HAMAROSAN A POSTALÁDÁKBAN!
 •  Koncertek: szombaton a rockzene,  

vasárnap egy hazai ikonnal a popzene,  
a	retro	képviselőinek	koncertjei

 •  Helyi	csoportok	bemutatója
 •  Lézer show
 •  Egészségügyi	szűrőprogramok,	véradás
 •  Játszóház,	kézműves	foglalkozások
 •  Lovasbemutató,	tűzzsonglőrök,	sportbemutatók
 •  Kiállítások
 •  Kézműves	kirakodó	vásár,	street	food

 Kistarcsai lakosok részére a programok,  
 koncertek ingyenesen látogathatók!

A Fenyves liget-
ben elkezdték 
2022. márciu-

sában a murvás utak 
mart aszfalttal történő 
burkolását. A Zsálya ut-
cára 172 méter hosszon, 
a Kamilla utcára 220 
méter hosszon, a Gala-
gonya utcára 126 méter, 
a Fenyves útra 50 méter 
hosszon (a Raktár kör-
út és a Galagonya utca 
közti szakaszon), egy-
ségesen 4 méter széles-
ségben kerül mart asz-
falt burkolat, melyekre 
emulzió réteg is kerül a 
jobb minőség és az út-
felület tartóssága miatt. 
A felújításhoz szüksé-
ges anyag felajánlásból 
származik, a mart aszfaltra kerülő 
emulziót a Fenyvesliget Egyesület fi-
nanszírozza, a munkálatokat pedig 
100%-ban Kistarcsa Város Önkor-
mányzata állja 8 079 232 Ft értékben.
 Az „Önkormányzati útfejlesz-
tések” projekt keretében 2022. év 
tavaszán aszfaltburkolatot kap a 
Scheda Ferenc utca, a Lőcsei utca, 
a Kántor utca és a Rozmaring utca. 
A szilárd útburkolattal történő épí-
tési munkálatok összköltsége bruttó 
228 225 825 Ft, melyből Kistarcsa 
Város Önkormányzata önköltsége 
bruttó 19  692  769  Ft.
 A Sheda Ferenc utcában a rossz 
minőségű szórt kavicsburkolat he-
lyett 225 méter hosszon, 4,2 méter 
szélességben aszfaltútat építenek ki, 
megfelelő csapadékvíz elvezetéssel. 
A szakasz a Móra Ferenc utca és Ho-
mokdűlő meglévő, kiépített aszfalt 
burkolataihoz csatlakozik. A Lőcsei 
utca 408 méter hosszon, 4,30 méter 
szélességben újul meg, a Megyeri 
Margit utca és a Lőcsei utca meg-
lévő, kiépített aszfaltburkolatához 
csatlakozva.
 A Kántor utca 123 m hosszon, 5 
méter szélességben kap aszfaltburko-
latot, a tervezett út szegélye mellett 
összegyűjtött csapadékvíz gyűjtése 
víznyelős aknán keresztül történik. 
A Rozmaring utca rossz minőségű 
szórt kavicsburkolatát, illetve mart 

aszfalt burkolatát is felújítják, asz-
faltburkolatot kap 364 méter hosz-
szon, 4,50 méter szélességben, meg-
felelő csapadékvíz elvezetéssel. Az 
útépítések során a szükséges helye-
ken menetdinamikai küszöböket is 
kialakítanak.
 2022. második felében a Sólyom 
utca teljes hosszán, 90 méteren is 
mart aszfaltot terítenek le. A mun-
kálatok útszegély készítését, csa-
padékvíz fogadó szikkasztó árok, 
csapadékvíz-elvezető árok és csapa-
dékcsatorna építését is magában fog-
lalják. A projekt összköltsége bruttó 
5 185 321 Ft, mely 50 %-a lakossá-
gi hozzájárulásból, fennmaradó ré-
sze önkormányzati finanszírozásból 
valósul meg.
 Kistarcsa Város Önkormányzata 
2022. év elején pályázatot nyújtott 
be az „Önkormányzati feladatellá-
tást célzó fejlesztések támogatása” 
projekt keretében a Völgy utca felújí-
tására, a Kölcsey Ferenc utca Völgy 
utca kereszteződésétől a Lidl parko-
ló bejáratáig terjedő szakaszon. To-
vábbá a „Kerékpáros infrastruktú-
ra bővítése” céljából is benyújtottak 
egy pályázatot, melynek keretében 
a Fenyves úton, a Komáromi utcá-
ban, a Pozsonyi utcában, az Aulich 
Lajos utcában, a Kossuth Lajos ut-
cában és a Nagytarcsai úton építe-
nek kerékpáros útvonalat.

ÚTÉPÍTÉSEK 
Kistarcsán 
Kistarcsán 2022-ben sem állnak le az útépíté-
si munkálatok. A Csömöri és Pozsonyi utcák ta-
valyi felújítása után idén tavasztól kezdődő-
en további utak újulnak meg városunkban.
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HÍREKHÍREK

Bölcsődei  
CSIPEGETŐ

Kistarcsa Helytörté-
neti KISKÖNYVTÁRA18 évesek KÖSZÖNTÉSE

Hamarosan elkészül  
a SZLOVÁKHÁZ 

A KISTARCSAI TIPEGŐ 
BÖLCSŐDÉBEN
Az idén először volt alkalmunk 
megrendezni a „BÖLCSŐDEI 
CSIPEGETŐ”-t, amelyet szeretnénk 
hagyománnyá tenni.
 A Kistarcsai Tipegő Bölcsődében 
március 26-án, szombati munkanap-
ra szerveztük meg a programunkat, 
amelyen szerettünk volna az érdek-
lődő, kedves szülőknek bemutatkoz-
ni, valamint lehetőséget biztosítani a 
bölcsődei csoportszobák és a tárgyi 
környezet megtekintésére.
 Az esemény a terveinknek meg-
felelően alakult: a szülők és a gyere-
kek láthatták az átadó-öltöző hely-
ség után a két csoport által közösen 
használt fürdőszobát, ahol a tisztál-
kodás zajlik. A csoportszobákban a 
kisgyermeknevelők előkészítették az 
étkezésnél használatos eszközöket, 
és szépen megterítették az asztalo-
kat. Az alvás feltételeit is bemutat-
tuk, majd az udvarra is kitekinthet-
tek az érdeklődő kicsik és nagyok. 
 Közben egy rövid általános tájé-
koztató után, a szülőknek lehetősé-
gük volt kérdéseiket feltenni, amiket 

A KISTARCSAI Kulturális Egyesület 
tavaly nyáron indította el online el-
érhető Kistarcsa Helytörténeti Kis-
könyvtára című kiadványsorozatát, 
amelynek első része Király Andorról, 
a kistarcsai Gép- és Vasúfelszerelési 
Gyár vezérigazgatójáról és családjá-
nak életéről szól. A sorozat következő 
eleme az 1931. november 25-én fel-
avatott, majd 1932. május 1-jén, vagy-

A KISTARCSAI Kulturális Egyesület idén is sze-
retne születéspadot állítani. A Kistarcsa Város 
Önkormányzatával közösen megvalósítandó ün-

A KISTARCSAI Szlovák Nemzetiségi Önkor-
mányzat 2021-ben támogatási kérelmet nyúj-
tott be az Országos Szlovák Önkormányzathoz, 
a néprajzi gyűjteménye elhelyezésére, valamint 

– egyházi és közösségi célok megvalósításához –  
házvásárlásra. A kérelmet támogatásra méltónak 
találták, ezért továbbították a Miniszterelnökség 
Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős 
Államtitkárságához. A Miniszterelnökség fede-
zetéből, a rendelkezésére álló támogatási célú elő-
irányzat terhére, a Kistarcsai Szlovák Nemzeti-
ségi Önkormányzat 33.000.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatásban részesült. A támogatás 
célja: „Néprajzi gyűjtemény elhelyezéséhez, va-
lamint közösségi és hitéleti célok megvalósítá-
sához szükséges ingatlan vásárlása és felújítása”.
 A projekt keretében megvásárolták a Rózsa u. 
6. szám alatti épületet, majd megkezdődött annak 
felújítása. A fejlesztés során a bontási munkála-
tok után következett a tetőfelújítás, ereszcsere, a 
nyílászárók cseréje, majd a homlokzat és a bel-
ső tér, valamint a vizesblokk felújítása. Ez utób-
bi építése tovább folytatódik, illetve a belső terek 
burkolása, festése és az udvar rendezése folya-
matban van.
 Az ingatlan a továbbiakban a néprajzi gyűjte-
mény elhelyezésén kívül, a Szlovák Nemzetisé-
gi Önkormányzat hagyományos rendezvényeinek 

A BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA: 
 2022. április 21-én  
	 (csütörtök)	7:00	
	 és	19:00	óra	között	
 2022. április 22-én 
	 (péntek)	7:30	
	 és	16:00	óra	között.

A beiratkozás napját megelő-
zően javasoljuk az alábbi fe-
lületen https://eugyintezes.
ekreta.hu/kezdolap az ada-
tok online beküldését, mert 
így a személyes megjelenés-
kor gyors és gördülékeny ügy-
intézés valósulhat meg. 
 Az adatok online módon 
történő beküldési ideje: 
 2022. április 6-tól április  
22-én 12:00 óráig lehetséges.
 Az adatok módosítását az 
intézmény a KRÉTA felületén a 
kérés alapján elvégzi.
 
Akár körzetes, akár nem kör-
zetes iskolába kívánja beíratni 
gyermekét, mindenképpen je-
lentkeznie kell a körzetes álta-
lános iskolánál, amely online 
módon vagy személyesen tör-
ténhet meg. 

 A fentiek után, akár on-
line, akár személyesen tör-
tént a jelentkezése, az iskola 
legkésőbb 2022.	április	25-ig 
dönt a gyermekek felvételéről, 
melyről írásban tájékoztatjuk 
Önöket. 

A beiratkozáshoz  
szükséges dokumentumok:
 •  gyermek születési anya-

könyvi kivonata 
 •  gyermek nevére kiállított 

személyi igazolvány 
 •  gyermek lakcímét igazoló 

hatósági igazolvány
 •  szülő lakcímkártyája 
 •  szülő nevére kiállított sze-

mélyi igazolvány 
 •  gyermek TAJ kártyája 
 •  Szakértői vélemény (aki 

rendelkezik vele). 
Bővebb információ: 
 https://simandy.edu.hu/
Az általános iskola elérhetősé-
gei: 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 
3. Telefon: 28/470-390; 30/295-
2997, e-mail: titkarsag@
kistarcsa-simandy.hu

Siposné Varga Edit  
intézményvezető

Általános iskolai BEIRATKOZÁS  
a 2022/2023. tanévre

igyekeztünk megválaszolni. Több 
szülő már itt a helyszínen kitöltötte 
a felvételi kérelmet is. 
 A jelentkezés a bölcsődébe – a 
szabad férőhelyek függvényében – 
folyamatosan történik. Akik május 
6-ig leadják a jelentkezésüket, júni-
us elején visszajelzést kapnak a fel-
vételük sikerességéről.  
 Nagyon örültünk, hogy ezen a nap-
sütéses délelőttön 32 család látoga-
tott meg minket, így volt alkalmunk 
egy kicsit ismerkedni, és betekintést 
nyújthattunk a bölcsőde színes világá-
ba. Búcsúzáskor minden kisgyermek-
nek apró ajándékkal kedveskedtünk. 
 Várjuk a jelentkezéseket és az új-
bóli találkozást!

Szénás Béláné intézményvezető

nepségen ezúttal a 2004-ben született kistarcsai 
fiatalokat, azaz az idei 18 éveseket köszöntjük. 
Az esemény időpontját május 8-ára tűztük ki.
 Amennyiben ünnepeltként szívesen részt ven-
ne ezen a programon, előzetesen regisztrálnia 
kell. Jelentkezni legkésőbb május 5-én, csütör-
tökön este 7 óráig a 28/470-926-os telefonszá-
mon, vagy a kike@kike.hu e-mail címen (Ke-
reszti Ferenc) lehetséges.
 Amit meg kell adni: postai cím, telefonszám, 
e-mail cím, születési dátum.
 A regisztrálás személyesen intézendő, család-
tag, rokon, ismerős ajánlását nem fogadjuk el.

Kistarcsai Kulturális Egyesület

is 90 évvel ezelőtt megnyílt Evangé-
likus Özvegy Papnék Otthonának, 
a mai Johannita Szeretetotthonnak 
történetét dolgozza fel. A kiadványt 
2021. november 25-én publikáltuk. 
Jelenleg előkészületben van a Huck 
(Hollósi) család történetét bemutató 
tanulmányunk is. A sorozat elemei 
elérhetők a KIKE honlapján (kike.
hu) és Facebook oldalán is. KIKE

(Elődeink nyomában, népismereti órák, kézmű-
ves foglalkozások, helyi szlovák gasztronómia, 
tradíciók, szokások megismertetése) ad otthont 
a helyi és a régió szlovák lakossága számára.
 A beruházás hozzájárul a szlovák nemzetisé-
gi közösség és sajátos kulturális önazonosságá-
nak megerősítéséhez, valamint az ifjúság neve-
léshez és oktatáshoz.
 A felújítási munkálatok előreláthatólag ápri-
lis közepéig tartanak, majd az épület berendezé-
se következik. A gyűjtemény 2022 júniusától te-
kinthető meg újra.
 A Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkor-
mányzat hálás szívvel köszöni meg azt a sok 

segítséget, amit a be-
ruházás megvalósítása 
során kapott. Példátlan 
összefogással találko-
zott a kistarcsai szlo-
vák közösség!

Cuhorka Antal: Boldog Dánia
Munkaviszonyban töltött évek a skandináv 
országban. A koppenhágai nyelviskola kü-
lönös tapasztalatai. A dán egészségügy. A 
dánok és az ott élő külföldiek életmódja. 
Az ország északi részén fekvő kisváros kór-
házában végzett munka. A Dániában töl-
tött időszak alatt érzett negatív jelenségek. 

Somogyi Tibor (Triyuga dasa):  
Magyar Krisna-tudatú hívők
Krisna vallásos tiszteletének a hinduizmus-
ból eredő története. A Krisna-tudat elterje-
dése Európában. A Magyarországi Krisna-
tudatú Hívők Közösségének kialakulása. A 
vallás által meghatározott életmód szabá-
lyai. Szertartások és ünnepek jellemzői. A 
közösség jótékonysági tevékenysége.

 

Aysuda Moondance:  
Hastánc – a legősibb női tánc
A hastánc eredete és spirituális gyökerei. 
Mai formái és magyarországi elterjedése. 
Elsajátításának sajátosságai és jótékony 
hatása. A női közösség ereje, út a női egész-
séghez és szépséghez. Hastáncoló férfiak. 
A hastánc fúziói más táncokkal. A hastánc 
stílusai és eszközei. Tények és tévhitek.

Szerekován János: Motoros Misszió
A Hetednapi Adventista Egyház keretein 
belül, a floridai közösségben alakult meg 
az Adventista Motoros Misszió. A szerve-
zet bővült az Egyesület Államok területén, 
de más országokba is eljutott, így nálunk 
is megalakulhatott. A Misszió jótékonysági 
tevékenysége és egyéb programjaik.

Sztojalovszky Gábor: Gyógyító tűz
Az egészséget jelentősen segítő moxa te rá pia. 
Ez a kínai gyógyászat egyik önállóan is hasz-
nálható terápiás módszere, amelynek lényege, 
hogy a gyengéd, de nagyon erős hatású eljá-
rás akár otthon is alkalmazható. Mozgásszer-
vi betegségek, emésztési- és pszichés prob-
lémák, valamint a kiégés érzésének megléte 
esetén is egyszerű módon tud segíteni.

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 hozzászó-
lásokkal 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.	április	21.

2022.	április	28.

2022.	május	5.

2022.	május	12.

2022.	május	19.

DEÁK-
TANYA

Támogasson  
minket adója 1 %-ával!

PANNÓNIA NÉPTÁNC- 
EGYÜTTES KISTARCSA

Adószám: 18674712-1-13

KÖZÖSEN ÉRTÜK  
ALAPÍTVÁNY A SÉRÜLT  

FIATALOKÉRT
Adószám:  

18693104-1-13
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A	Kistarcsai	Gesztenyés	Óvodába	(2143	
Kistarcsa,	Eperjesi	út	1.),	a	2022/2023.	
nevelési	évre,	2022.	május	2-6.	között	
8.00-17.00	óráig	online	módon	lehet	be-
iratkozni.

Ezen időszak alatt az online beiratkozás – 
a tavalyi évhez hasonlóan – a gesztenyes@
kistarcsa.hu e-mail címre beküldendő do-
kumentumok által történik.
 Az a szülő, akinek nincs lehetősége on-
line beiratkozásra, az május 2-6. között, 
telefonon kérhet időpontot, a következő 
elérhetőségen:	06-28-470-745.	

A	LETÖLTENDŐ	ÉS	BEKÜLDENDŐ	
DOKUMENTUMOK	A	KÖVETKEZŐK:

A beiratkozáshoz szükséges:
 •  a gyermek születési anyakönyvi ki-

vonata,
 •  oltási könyve,
 •  a gyermek TAJ száma,
 •  gyermek nevére kiállított személyi azo-

nosító és lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány,

 •  a szülő (gondviselő) személyazonosí-
tó igazolványa, valamint lakcímet iga-
zoló hatósági igazolványa,

 •  Nyilatkozat az adatkezeléshez kap-
csolódó tájékoztató megismeréséről.

Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy 
a beiratkozáshoz szükséges dokumentum 
hiánytalan beérkezése szükséges ahhoz, 
hogy a megfelelő adatokat fel tudják venni. 
Ellenkező esetben hiánypótlás szükséges.
 Az óvodába beíratható az a kistarcsai 
gyermek, aki 2022. augusztus 31-ig be-
tölti a 3. életévét. Azok a szülők, akiknek 
gyermeke 2022. augusztus 31. után töl-
ti be a 3. életévét, óvodai felvételi szán-
dékukat jelezhetik az intézményben, és 
az óvodai felvételükről a 2022/2023. ne-
velési évben a jogszabályban megfogal-
mazott, a folyamatos felvételre vonat-
kozó előírásoknak megfelelően dönt az 
óvoda vezetője.
 A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda integ-
ráltan nevelő intézmény, felvételi körze-
te Kistarcsa Város település.
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője 
dönt, legkésőbb 2021. június 3-ig.
A döntéssel szemben fellebbezni a kézhez-
vételtől számított 15 napon belül Kistar-
csa Város Önkormányzat jegyzőjénél lehet. 

Kistarcsa Város Önkormányzata

ÓVODAI  
BEIRATKOZÁS 

ÓVODA

Víz nélkül nincs élet, szépséges kék 
bolygónkon. Ezért kiemelt fontos-
sággal bír a víz világnapja, a je- 
les, nevezetes napok között. 

Az elmúlt hónapban több ver-
senyen is összemérték tudásu-
kat a simándys diákok, első-
sorban a felső tagozatosok, de 
azért az alsós kisdiákoknak is 
jutott versenyzési lehetőség. 

„A víz a természet 
mozgatórugója.”

ISKOLA

M árcius 7-én iskolánkban bonyolították 
le a Zrínyi matematikaverseny 2. for-
dulóját, amely egyben a megyei ver-

seny is volt. A megmérettetésen 66 tanulónk vett 
részt, közülük ketten rendkívül sikeresen szere-
peltek. A 2. a osztályból Bretka István és Harangi 
János több száz Pest megyei gyermek közül beke-
rült az első 10 helyezett tanuló közé. (Lapzártáig 
ennél többet sajnos nem tudunk – a szerk.) Gra-
tulálunk nekik és Harcsa Andrea tanító néninek!

Némethné Bertalan Katalin, matematikatanár

PÁR NAPPAL KÉSŐBB, március 11-én iskolánk 
felső tagozatosainak vers- és prózamondó versenyt 
rendeztünk. Mint minden alkalommal, most is lel-
kesen és szorgalmasan készültek több héten ke-
resztül 5-8.-os tanulóink a megmérettetésre. Szín-
vonalas, igényes produkciókat hallhattunk, így a 
zsűrinek nem volt könnyű dolga. A verseny vé-
gén az igazgató asszony méltatta a gyerekek ko-
moly munkáját, és mindenkit nagyon megdicsért. 
A győzteseknek járó oklevelet és könyvjutalmat 
a következő tanulók vehették át tőle: 
5-6. évfolyam – verskategória: 
 I. helyezett: Hevér Luca (5.b), 
 II. helyzetett: Mázsi Eszter (5.b),
 III. helyezett: Csimár Hanna (6.b).
 prózakategória: 
 I. helyezett: Szabó Blanka (6.b), 
7-8. évfolyam – verskategória:   
 I. helyezett: Tánczos Lili (8.c),
 II. helyzett: Papp-Horváth Levente (8.a).

Tanácsné Szemes Annamária, magyartanár

Ha március, akkor VERSENY…

(Leonardo da Vinci)

A VERSMONDÓ VERSENY UTÁN következett 
a hagyományos népdaléneklési versenyünk.  
A Si mándyban – a zeneiskolai pedagógusok 
és az általános iskolai énektanárok együtt-
működésében – már tíz éve rendezzük 
meg ezt a versenyt. A sikert mi sem bizo-
nyítja nyilvánvalóbban, mint az, hogy idén 
már 150 gyermek jelentkezett, megmutat-
va a népdal és az éneklés iránti szeretetüket.  
A versenyben nemcsak a mi 120 alsós és felsős 
tanulónk vett részt, hanem a művészeti iskola 
telephelyén, Kerepesen – ahol első alkalommal 
rendeztük meg a népdaléneklési versenyt szó-
ló-, illetve csoportos kategóriában – további 30 
diákunk énekelt szebbnél szebben. A versengés 
a nagy érdeklődésre való tekintettel a március 
21-i héten három délután át tartott. A legjobbak 
között kiemelt nívódíjat, nívódíjat és dicséretet 
osztott ki a zsűri. Mivel tanulóink évről évre 
egyre rutinosabbak és ügyesebbek, a zsűrinek 
valóban nehéz dolga volt. Köszönjük a gyere-
kek és a felkészítő tanárok munkáját, örömteli, 
hogy egyre több kolléga vállalja a nem kevés 
feladattal járó felkészítést. Reméljük, folyta-
tódik ez a hagyomány! Egy ilyen verseny so-
rán mind a versenyző gyermekek, mind a hall-
gatóság lelkét megérinti az ének ereje, ahogy 
Kodály Zoltán mondja: „Az ének szebbé teszi 
az életet, az éneklők másokét is.”
(Tekintettel a díjazottak számára, a nyertesek ne-
vét az iskola honlapján lehet megtekinteni.)

Hegedüsné Csák Mónika,  
intézményvezető-helyettes

MÁRCIUS VÉGÉRE IS JUTOTT VETÉLKEDÉS.  
Az iskola történelemtanárai március 28-án „Arany-
bulla 800” címmel versenyt szerveztek a 6-8. év-
folyam tanulóinak. A versenyben 12 csapat indult, 
a 3 fős csapatok az Aranybullával kapcsolatban 
mérték össze a tudásukat, kreativitásukat. Totó, 
puzzle, „latin-magyar szótár”, „keresd a párját!” 
és más hasonló érdekes feladatok várták a ver-
senyzőket.
 A legnagyobb sikert az a feladat aratta, amely-
ben a függőpecsétet kellett puzzle-ben kirakni. 
Adott idő alatt kellett végezni, de ezt a játékos fel-
adatot minden csapat, szinte másodpercek alatt 
megoldotta. Nagy izgalmak között telt a verseny, 
amelynek utolsó feladatában Erkel Bánk bánjá-
ból a híres Hazám, hazám című ária sorait kel-
lett helyes sorrendbe tenniük a versenyzőknek. 
Természetesen ezután a résztvevők meghallgat-
ták az áriát is, Simándy József ikonikus előadá-
sában. A jó hangulatú vetélkedés végén minden 
csapat emléklapot kapott. A győztesek oklevél-
ben és könyvjutalomban is részesültek.

Eredmények:
 I. helyezett: Tündérek (6.d) 
 II. helyezett: Nomádok (7.e) 
 III. helyezett: Liaddo 
 (ketten a 6.a-ból, és egy tanuló a 6.b-ből). 

Jövőre lesz az 1848-as forradalom 175. évfordu-
lója: már most elhatároztuk, hogy ebből az alka-
lomból ismét versenyre hívjuk a történelem iránt 
érdeklődő tanulóinkat.

Vasvári Ildikó, történelemtanár

ISKOLÁNK TANULÓI részt vettek a Vízművek 
által meghirdetett Vízvédelem című rajzpályáza-
ton. Diákjaink minden évfolyamon csodás rajzo-
kat készítettek. Több szempontból is ábrázolták a 
vízzel kapcsolatos gondolataikat, tudatosult ben-
nük, hogy a víz felhasználása mennyire sokrétű: 
ivóvíz, élőhely a víziállatok és -növények számára, 
fürdéshez, mosáshoz, takarításhoz, stb. használjuk. 
 A pályázó osztályok tanulói – rajzaikért „cse-
rébe” – a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgálta-
tó Zrt. (DPMV Zrt.) kerepesi telephelyére mehet-
tek vízműlátogatásra. Március 25-én, először a víz 
világnapjához kapcsolódó iskolai projektnapon a 
harmadikosok és a negyedikesek mehettek a víz-
mű telephelyére, valamennyi tanuló izgalommal 
várta a programot. Az üzemben érdekes előadást 
hallgathattak meg a gyerekek. Megnézhették az 
aknát, a csöveket, megmutatták a kamerás csőfel-
derítést. Elmondták a látogatás során, hogyan ke-

rül a vízműből a víztoronyba a víz, majd onnan a 
csövekbe, s utána a lakásokba. Megtudták a gye-
rekek, hogy a lakásból már a víz szennyvízként 
kerül ki. A gyerekek nagyon figyeltek, sokat kér-
deztek, amelyekre meg is kapták a vízművek kép-
viselőjétől a válaszokat. Köszönjük a vállalatnak, 
hogy fogadták tanulóinkat!
 A projektnap azonban nem ért itt véget. Visz-
szatérve az iskolába egyből kipróbálhattuk a lá-
togatáskor nyert poharakat, mert iskolán belül 

az ÖKO Munkaközösség vízkóstolós program-
ja zajlott. Volt uborkás víz, Salvus gyógyvíz,  
grapefruitos víz, csapvíz, stb. Az első-másodi-
kosok aszfaltrajzversenyen vettek részt, amelyen 
a vízi élővilág állatait rajzolták le. A kék konté-
ner tanterem is benépesült krétarajzokkal, ráják-
kal, halakkal, teknősökkel, hínárokkal. Számos 
osztály készített a hét folyamán rajz- és techni-
kaórán vizes dekorációt, melynek egy része az 
iskolaudvarra is kikerült. A bejáratnál rajzos ak-

váriumok készültek.
 A projektnap részeként az iskola 
tanulói plakátokon olvashatták, hogy 
hány pohár vizet kell meginni egy 
10-12-14 éves gyereknek naponta. 
 Az élet elképzelhetetlen víz nél-
kül. Vigyázzunk rá! Maradjon Föl-
dünk kék bolygó! 

Darai Katalin, a 4.e osztályfőnöke

A VÍZ VILÁGNAPJA – projektnap az iskolában

A víz világnapján 
akváriumokat is 

rajzoltak a diákok

Alsósok mezőnye – népdal

Rekordszámú nevezés volt  
a felsősöknél  – népdal

É vről-évre március 22-én ünnepeljük, cél-
ja, hogy ráirányítsa a figyelmet a mindenki 
számára elérhető, tiszta víz fontosságára, és 

az édesvíz-készletek veszélyeztetettségére. 1992-
ben kezdeményezte az ENSZ közgyűlése, Rió de 
Janeiróban, a nemzetközi „Környezet és Fejlődés 
Konferenciát” követően, és először 1993-ban tar-
tották meg ezt az eseményt.
 Már egészen kis korban érdemes alapozni a kör-
nyezetvédelmet, ezen belül pedig a víz óvását. Ezért 
is csatlakozunk hosszú évek óta óvodásainkkal e 
nemes kezdeményezéshez. A Kistarcsai Geszte-
nyés Óvoda és Tölgyfa Tagóvoda által büszkén vi-
selt „Zöld Óvoda” címünk is kötelez bennünket a 
természeti értékek központba helyezésére. 
 Ezen a héten tevékenységeinket áthatotta a víz, 
mint központi elem. Projektünk az intézményünk-
ben működő „Zöld Óvoda” munkaközösség által 
kidolgozott tervek, illetve saját ötleteink alapján 
valósultak meg. A víz világnapjához kapcsolódó 
játékos ötletekkel a célunk az, hogy már kisgyer-
mekkorban kialakítsuk azokat a szokásokat, isme-
reteket, amelyek birtokában a gyerekek tudatosan 
viszonyulnak majd a víz használatához, és óvják a 
természetben található vizeket. Egész héten a víz-
hez kapcsolódó programokkal, feladatokkal tettük 
próbára a gyermekek leleményességét, aktivitását. 
Volt itt vízzel kapcsolatos találós kérdés, mese-vers, 
vizes torna, ének-zene, vízzel való kísérletezések, 
és számtalan, témához 
illő ábrázolás, barkácso-
lás. Diafilm nézésével, 
illetve a víz körforgásá-
ról szóló ismeretterjesz-
tő kis videó megtekin-
tésével színesítettük a 
programot. A tervezett, 
szervezett tevékenysé-
gek közül a tornatermi 
mozgást emelném ki, 

aminek neve: vízpróba. Ez a gyermekeink által 
közkedvelt cselekvéssorozat központi eleme a té-
mahétnek. Munkaközösségi tagjaink ötletei alap-
ján összeállított játékos mozgásos feladatok ezek, 
amelynek eszközeiért, és a helyszínéül szolgáló 
tornaterem berendezéséért, dekorálásáért köszö-
net illeti meg kedves kollégáinkat. Valamennyi 
feladat rettentően izgalmasnak bizonyult. Először 
csipesz segítségével tisztítottuk meg a kis tavat a 
különböző szennyeződésektől, ezután sporthor-
gászokká változtunk, és minipecabotok segítsé-
gével horgászni szegődtünk: mindenféle tengeri 
élőlényt sikerült botvégre kapnunk, ki polipot, ki 
cápát, ki rákot fogott. Majd következett a vizes teke, 
ahol vízzel töltött PET-palackok szolgáltak bábu-
ként, a tekegolyót pedig gumilabdával helyettesí-
tettük. Utánoztunk még motorcsónakot, hangos 
ugri-bugri békát, totyogó kacsát, vadászó gólyát, 
és az apály-dagály-özönvíz című játékkal megko-
ronáztuk a tornatermi 45 perces mozgást. Jó mu-
latság volt, élvezettel hajtottunk végre minden fel-
adatot. Fantasztikusan jól éreztük magunkat a víz 
hetében, és mindeközben számtalan hasznos isme-
ret birtokába jutottunk a vizeink kapcsán.
 „A víz világnapja 2022” elnevezésű kampány 
arra hívja fel figyelmünket, hogy egyre korlátozot-
tabbak ivóvíz készleteink. A Föld csak látszólag 
kék bolygó, globális szinten a vízkészlet 97,5 szá-
zaléka emberi fogyasztásra alkalmatlan. Épp ezért 

kell már kisgyermekkortól a víztuda-
tosságot alapozni, hogy az unokáink 
unokáinak is juthasson még az élet-
adó nedűből. Azzal, hogy egy egész 
hetet szentelhettünk ennek a kiemelt 
fontosságú világnapnak, talán kicsit 
hozzájárultunk a vízkészletek óvásá-
ra irányuló nemes kezdeményezés si-
keréhez.

Páczkánné Lakatos Hajnalka  
óvodapedagógus

KÉRJÜK, TÁMOGASSA AZ ÓVODA 
DÖMÖTÖR ALAPÍTVÁNYÁT 
ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁVAL!
Az alapítvány számít a szülők, a helyi  

vállalkozók, a cégek, és a civil  
szervezetek együttműködésére.

Adószám: 18681770 1 13

Óvodásaink  
a víz világnapján

Ez a feladat is nagyon 
lekötötte az ovisokat

Sporthorgászat minipecabotok 
segítségével



10 112022. 4. szám

HITÉLETHITÉLET

A harmonikus családban, a férj és a feleség 
is a házasságnak szenteli az első helyet, tudván, hogy a köz-
tük lévő bensőséges kapcsolatra nemcsak nekik van szük-
ségük, hanem  gyermekeiknek is, akik számára a szülők jó 
kapcsolata adja meg a legnagyobb érzelmi biztonságot.

Olvasandó: János 21, 1-14

HÁZASPÁROS találkozó  
Nagyböjtben

Szeressétek  
EGYMÁST!Kistarcsán, a Szarvaspusztai út 

8. szám alatt 900-2700 m2 közöt-
ti üres iparterület, bekerített, (akár 
megosztva is), hosszútávra kiadó.

06-30-185-1740  
HITKÓ LÁSZLÓ

KIADÓ 
INGATLAN

DUGULÁSELHÁRÍTÁS  
falbontás nélkül. Csatorna  
kamerázás. Vízszerelés.  
06-20-491-5089

KERT-TELEKRENDEZÉS, tér-
kövezés, kertépítés, favágás, 
bozótírtás, gyepesítés, kerítés 
építés. Reális áron, ingyenes ár-
ajánlat. tel.: 06-20-259-6319  
www.telekrendezes.hu

GÉPJÁRMŰ – Használt Suzuki 
Ignist vagy Suzuki Sx4-et  
vásárolnék tulajdonostól.  
Este: 06-20-3491470

ÉLETJÁRADÉK – Megbízható 
férfi, életjáradékot fizetne idős 

személynek ingatlanért cseré-
be. Telefon 18 óra után: 06-20-
349-1470

Leinformálható, megbízható 
házaspár életjáradéki vagy el-
tartási szerződést kötne, akár 
nagyobb összegű első részlettel 
és magas havi díjjal. Kálny Csa-
ba és Etelka +36-20-94-94-940

SZOLGÁLTATÁS – Hűtőgépsze-
relés garanciával, klímatelepí-
tés és tisztítás profi eszközökkel. 
Tel.: 06-70-316-6288

KERESEK – Eladó kültéri, jó ál-
lapotban lévő pingpong asztalt. 
Tel.: 06-20/5-934-534

APRÓHIRDETÉS 

Hirdetés

Az az én parancsom, 
hogy szeressétek egymást, ahogy én szerette-
lek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs 
annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Ti 
a barátaim vagytok, ha megteszitek, amit pa-
rancsolok nektek…. Azt parancsolom nektek: 
Szeressétek egymást!  (Jn. 15, 12-14…-17.)

JÉZUS búcsúbeszédében a szeretet parancsával 
ad küldetést az apostoloknak. Nem akármilyen 
szeretetre hív meg minket, hanem arra a máso-
kért adni tudó, másokért áldozathozatalra is ké-
pes szeretetre, amire Ő maga adott példát a ke-
reszten, mikor föláldozta magát értünk.
 Ez a szeretet nem pusztán jóindulatú odafordu-
lás, vagy adakozás, amelyet gyakran önmagunk 
megnyugtatására teszünk, miközben nem lépjük 
át az egyszerű kedvesség és a kényelem határait. 
A szeretet, amelyre Krisztus hív önfeláldozó, le-
mondani tudó szeretet, akkor is, ha nehéz elviselni, 
szeretni a másikat, akkor is, ha népszerűtlen vagy 
nemtetszést vált ki a szeretetünk, akkor is, ha eset-
leg a másik ember az ellenségünk. Könnyű akkor 

E zeket a gondolatokat Gary Chapman ame-
rikai író, párkapcsolati szakértő, házas-
sági tanácsadó foglalta írásba, bizonyá-

ra azért, mert már megtapasztalta saját életében, 
hogy a meleg családi fészekre mindenki vágyik. 
És a legtöbben nemcsak vágynak erre, hanem 
igyekeznek is minden tőlük telhetőt megtenni 
azért, hogy a harmónia és a meghittség ne csak 
a filmekből ismert romantikus álom, hanem egy 
kézzel fogható  valóság lehessen az otthonukban. 
 Plébániai közösségünkben évek óta vannak 
házaspáros csoportok, hiszen fontosnak tartjuk 
– minimum havi rendszerességgel – közösségi-
leg is gondozni házasságainkat.
 Az idei évben Szőke Attila Szilárd és Szőke 
Etelka „Közeledjetek!” című könyve alapján dol-
gozunk, fejezetről-fejezetre haladunk. Minden 
évben tartunk házaspáros találkozót is. 
 Mivel  tavaly – a járványhelyzet miatt – elma-
radt ez a rendezvényünk, már nagyon vágytuk, 

szeretni, ha ez jóleső érzéssel tölt el, ha elismerést 
vált ki, ha nem érezzük kényszernek. Jézus arra 
hív minket, hogy merjünk átlépni a határainkon, 
merjünk szembe menni a világgal, önmagunkkal 
és akkor is szeretni a másikat, ha az nehéz, kényel-
metlen, lenézett, fárasztó, ha áldozattal jár.
 Nézzünk föl a keresztre, és gondoljuk végig 
őszintén, hogy vajon a mi szeretetünk mennyi-
re közelíti meg Jézus Krisztus megváltó szere-
tetét. Van-e bennünk önfeláldozás, lemondás, át 
tudunk-e lépni a saját megérdemeltnek vélt jólé-
tünkön, kényelmünkön, akaratunkon, haragun-
kon, véleményünkön, előítéleteinken a másik 
emberért. Szolgáljuk-e a békességet a közössé-
geinkben, szeretettel elfogadva a családtagjain-
kat, szomszédainkat, munkatársainkat, és mind-
azokat, akiket nap mint nap szeretnünk kellene. 
 Adja meg nekünk Isten Szent Lelke, hogy föl-
ismerjük, mennyi hiányosságunk van még és nö-
vekedjünk a szeretetben, hogy barátaiként csatla-
kozva Jézus Krisztus csodálatos megváltásához, 
építsük az Isten Országát és mi is részesei lehes-
sünk Isten örök szeretetének. VVA.

hogy egy egész napon keresztül csak a házassá-
gunk lehessen a fókuszban, és a házas csoport tag-
jai is összegyűlhessenek. Most e könyv szerzőpá-
rosát hívtuk meg vendég előadónak. Örömünkre 
szolgált, hogy az érzelemfókuszú párterápiás ta-
pasztalataikat is megcsillantották, behozták, hogy 
ezáltal is növekedhessünk.
 Témaként egy igen izgalmas területet sike-
rült megragadnunk: „Meghitt házasság, a játsz-
mákon túl”.

A következő kérdéseket jártuk körül:
 •  Mit tehetünk a saját és házastársunk falainak 

felfedezéséért?
 •  Hogyan léphetünk ki kapcsolatunk ördö-

gi köréből?
 •  Mi a saját részünk, mik a hozott mintáink?
 •  Ki és mi vár a falakon túl?
 •  A Gondviselő hangját meghalljuk-e a játsz-

máink közben?

 Nagyon tartalmas, építő napban volt részünk, 
mind házassági, mind közösségi szempontból.  
 Jó volt átélnünk, megtapasztalnunk, hogy 
minden házaspáros játszmából, „ördögi körből”, 
van egy felfele ívelő, „angyali spirál”, amit csak 
egymásra hangolódva lehet megtanulni, elsajá-
títani és művelni is. Nyilván folyamatos és ko-
moly munka ez, de minden feltámadáshoz csak 
a kereszthordozás és a nagypénteki meghalás 
vezet. Önmagunknak újra és újra meg kell hal-
nunk, hogy a házasságunk feltámadhasson, mé-
lyülhessen és vonzó, követendő példa lehessen 
fiataljaink számára is.
 A nap zárásaként azt a következtetést vontuk 
le, hogy minden házasság átéli, megküzdi azt a 
keresztény körforgást, amit a nagyböjt és a hús-
vét természetszerűen a szimbolikájában hordoz.  
Hálásak voltunk egymásnak az őszinteségért, a 
közös beszélgetésekért, aktuális énekekért és há-
lát adtunk a Jóistennek, hogy olyan közösségben 
vagyunk, ahol számíthatunk egymásra.
 „Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek 
az én nevemben: ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20).

Pasztorális csoport munkatársai.

KATOLIKUS EGYHÁZ

KATOLIKUS EGYHÁZ

ADÓSZÁM:  18519259-1-13
KÖSZÖNJÜK!

KÉRJÜK TÁMOGASSA  
ALAPÍTVÁNYUNKAT 

ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁVAL!

EGYHÁZI SZJA 1 %-OS  
FELAJÁNLÁSOKHOZ 

Kistarcsai egyházak technikai száma:
Magyar Katolikus Egyház 0011

Magyarországi Református  
Egyház 0066

Magyarországi Evangélikus  
Egyház 0035

Simon Pétert arra 
hívta el Jézus az első találkozásuk egyikén, 
hogy emberhalász legyen, és bár húsvét után 
látta is a Feltámadottat, mégis elhatározta: visz-
szamegy halászni. A többi tanítvány pedig ahe-
lyett, hogy visszatartotta volna, azt felelték: „Mi 
is elmegyünk veled.”. Elindultak, és beszálltak a 
hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. 
Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, 
a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus 
az. Jézus megkérdezte tőlük: „Fiaim, nincs va-
lami ennivalótok? Így válaszoltak neki: Nincs. 
Ő pedig ezt mondta nekik: Vessétek ki a hálót 
a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették te-
hát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal 
miatt.”(3-6. vers) … „Amint kiszálltak a part-
ra, parazsat láttak ott, rajta halat és még kenye-
ret is. Jézus így szólt hozzájuk: Hozzatok a most 
fogott halakból! A háló tele volt nagy halakkal, 
szám szerint százötvenhárommal.” (9-10.vers).
 A feltámadott Jézus ugyanaz a valóságos sze-
mély volt a feltámadása után is, mint a feltáma-
dása előtt, csak mennyei testben. Azzal, hogy 
megmutatta magát a tanítványoknak, új értel-
met adott az életüknek: arra bátorította őket ez-
zel a csodával, hogy újra emberhalászokká le-
gyenek, áldott eszközzé válva az ő kezében.
 Minden korban nagy kegyelem, hogy fel-
használ minket az Úr az emberhalászatban, ami 
a gyülekezet építése. Pedig megtehetné, hogy 
nélkülünk vezessen embereket a hitre. Csak az 
lehet emberhalásszá, aki találkozott a feltáma-
dott, és ma is élő Jézus Krisztussal, és új életet 
kapott tőle.
 Mindnyájunknak emberhalásszá kell lenni! 
A mi kezünkbe adja Jézus a hálót, de a szavá-
ra kell kivetni, úgy és akkor, ahogyan mondja. 
Ebben az esetben fog csak az megtelni!
 Hogyan lehet megvalósítani az emberhalászást 
a hétköznapi életünkben? Háromféleképpen.
 A legegyszerűbb úgy, hogy elmondjuk, amit 
tanultunk az igehirdetésből. Ezt bárki megte-
heti.

 Akinek az igehirdetés hatására megváltozott 
az élete, beszélje el, amit Jézus tett vele. 
 A harmadik lehetőség a bátorítás. Azoknak 
van erre szükségük, akik még nem élték át, hogy 
személyesen szól hozzájuk a prédikációban Is-
ten igéje. Ezért nem látják értelmét, hogy belép-
jenek a templomba. Az ilyen testvéreket báto-
rítani kell, hogy jöjjenek az Isten házába, mert 
ott hallhatják a feltámadottról szóló beszédet, 
ami napjainkban is gyógyít, új életre támaszt 
fel minket! 
 Mindenkit arra kérek, hogy tájékozódjon a 
nagyheti és húsvéti ünnepi istentiszteletekről 
honlapunkon: kistarcsaireformatus.hu, megta-
lálható úgy is, mint „Kistarcsai Református Egy-
házközség” vagy Facebook oldalunkon www.
facebook.com/kistarcsairefgyul/.

Riskó János református lelkész

A szeretet dön-
tés kérdése. Mindig az. Nem egyszerűen 
szimpátia, vagy érzelmi töltet alapján szü-
letik, hanem elhatározásban. Ezért mara-
dandó, mert nem függ a szeretett személy 
tulajdonságaitól, viselkedésétől, helyzeté-
től, sem az ezekben végbemenő esetleges 
változásoktól. A döntésben rejlik minden: 
szeretem, mert szeretem.
 Isten maga mutatta meg ennek a dön-
tésnek, ragaszkodásnak a legmélyebb 
mivoltát. Úgy határozott, hogy a tőle el-
szakadt, a nélküle, és ellene élő embert 
magához szereti. Mindazok az ünnepek, 
amelyek ránk köszöntöttek – nagypén-
tek, húsvét –, ennek a szeretetnek a tör-
ténetei. János apostol erről így tett bi-
zonyságot: „abban nyilvánult meg Isten 
irántunk való szeretete, hogy egyszülött 
Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk 
őáltala. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi 
szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szere-
tett minket, és elküldte a Fiát engesztelő 
áldozatul bűneinkért” (1Jn 4,9-10).
 Ez életünk egyik legszebb örömüze-
nete. Atyánk úgy döntött, hogy Fiát adja 
értünk, hogy egészen az övéi lehessünk. 
Minden vétkünket megbocsátotta a gol-
gotai keresztben. Annyira fontosak va-
gyunk számára, hogy a legdrágábbat is 
odaadta a még drágábbakért. Nem érde-
meinkért, jóságunkért, hitünkért határo-
zott így, hanem önmagáért, szeretetéért. 
Mindez azt rejti magában, hogy nincs fe-
lesleges, elfelejtett lét. Mindannyian a leg-
értékesebb kincsei vagyunk az Úrnak.
 Mindemellett az idézett evangélium-
ban nincs feltételes mód, hanem csak ki-
jelentés. Nincs benne „ha, amennyiben”, 
hanem csak tényt tartalmaz. Ebben az is-
teni hírben van a mi nagy reménységünk, 
biztonságunk, szabadságunk. Isten szere-
tetének ténye: döntött mellettünk, hogy 
éljünk őáltala.
 Ebben lehet, és van a mi örömünk, ünne-
pünk – és csak ebben. Nem felesleges szóvi-
rág az „őáltala”. A részesülésünk, megaján-
dékozottságunk alapja ez. A kegyelemhez 
vezető út egyedül Krisztuson keresztül nyi-
tott. Aki hisz Jézusban, megváltottságában, 
annak élete van. Isten döntése nyomán az 
üdvösség kapuja nyitva áll előttünk: „Csak 
bújjatok rajta!”.
 Ezt ünnepeljük a napokban. Hívunk 
és várunk közösségünkbe, hogy együtt 
örülhessünk az Úrnak, és hogy neked is 
ünneppé váljanak mindennapjaid! Sze-
ret minket az Úr!

Eszlényi Ákos evangélikus lelkész

A MEGMÁSÍT-
HATATLAN

Menekültek 
Nagyon szépen köszönjük azt a sok jót, 
amit a kistarcsai lakosok tettek azért a 
27 menekült emberért, akik Kistarcsán 
élnek: sok kisgyermek és iskolás van kö-
zöttük, valamint néhány idős is. Nem egy-
szerű a menekülteknek munkát vállalni 
a jogszabályok miatt, azonban – minden 
nehézség ellenére - néhányan közülük 
már dolgoznak.
 Nagyon szépen kérünk mindenkit, hogy 

– lehetőségeihez képest - a továbbiakban is 
segítsen. Kérjük, hogy ne konzerveket, ha-
nem olyan alapanyagokat adományozza-
nak, amelyekből a menekült emberek főzni 
tudnak: zöldségre, gyümölcsre, krumpli-
ra, káposztára, tejre van szükség, valamint 
pénzre is, hogy húst és személyes dolgo-
kat tudjanak venni.
  Kérjük szépen, hogy mindenki annak 
a szervezetnek juttassa el az adományát, 
amelyikhez tartozik, hogy ők majd továb-
bíthassák a felajánlásokat a menekültek 
felé. Riskó János református lelkész

ÁLDOTT HÚSVÉTI  
ÜNNEPEKET kívánok  
minden kedves Olvasónak!

REFORMÁTUS EGYHÁZ

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
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Idei évben is megrendezi a Magyar Triatlon Szövetség hat régió-
ban a Sport XXI. program aquatlon területi versenyeit. Kistarcsa is 
felkerült a versenynaptárba, így 2022. március 27-én, öt év után, 
a kistarcsai triatlonosok láthatták vendégül Pest megye sportolóit.

Több aranyérmet is szereztek  
a KISTARCSAI VERSENYZŐK 

Sport XXI. Pest-megyei Regionális Aquatlon Döntő

Éremszerző versenyzőink Népes mezőny indult Kistarcsán

A versenyzők szülei is segítettek a szervezésben

VízVezetékszerelés • duguláselhárítás

Ingyenes kiszállás, munkavégzés esetén. Nyugdíjas kedvezméNy!

fürdőszobák  
felújítása, átalakítása

mosdók, mosogatók, WC-k,  
WC-tartályok javítása, cseréje,  

mosógépek bekötése, kádak cseréje,  
rövid határidővel, garanciával

sebők richárd egyéni vállalkozó
Kisebb munKáKat is vállaloK!

06-30-353-99-03

kistarcsán

Nagytarcsán található üzemi konyhára  
munkatársat keresünk az alábbi munkakörbe:

TÁLALÓLÁNY
Azonnali munkakezdés, biztos munkahely!

KIEMELT NAPPALI BÉREZÉS  
ÉS EXTRA ÉJSZAKAI PÓTLÉK,  

AKÁR 260 000 - 300 00 FT  
FELETTI KERESETI LEHETŐSÉG!

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, várjuk jelentkezését  
a 06 20 771 6042-es telefonszámon vagy  

az allas@interfood.hu e-mail címre

Amit kínálunk:
-  Ingyenes céges buszjárat, ami már az Örs vezér teréről is  
 indul: Cinkota, Kistarcsa, 17. kerület

-  Saját bejárás esetén útiköltség támogatás

-  1 műszakos munkarend
-  Juttatásként napi több adag étel dolgozóinknak

S zámos egyesületből több, mint 200 részt-
vevő érkezett a városba. A verseny nap-
ján a legfiatalabbak (a 8 éves korosztály) 

az uszodában kezdték meg a versenyt, majd őket 
követték az idősebb korosztály versenyzői. Mi-
után mindenki leúszta a saját távját, nagyjából  
2 óra pihenő után a futáshoz sorakoztak fel az in-
dulók. A kistarcsai szervezők a futópályát az uszo-
dát megkerülve, a környező utcákban alakították 
ki. Az újoncoknak egy, a serdülőknek viszont már 
három kört kellett teljesíteniük. A 2013–2014-es 
korosztálynak (Újonc 1) 100 métert kellett úszni 
és 1000 métert futni, a 2011–2012-es korosztály-
nak (Újonc 2) 200 méter úszás és 1500 méter fu-
tás, a 2009–2010-es korosztálynak (Gyermek) 300 

méter úszás és 2000 méter futás, a 2007–2008-as 
korosztálynak (Serdülő) 500 méter úszás és 3000 
méter futás volt előírva.

 A Kistarcsai VSRC versenyzői nagyon szép 
eredményeket értek el, több egyéni aranyérmet 
és csapatgyőzelmet is arattak.

EREDMÉNYEK:
Újonc 1: Cserháti Kolos 1. hely, Kovács Miron 2. 
hely, Nagy Roland 6. hely 
Újonc 2:  Szilasy Zalán  3. hely, Rapai Zoltán 4. 
hely, Subicz Flórián 5. hely
Gyermek: Kovács Benett 1. hely, Juhász Doroty-
tya Jázmin 3. hely, Kovács Miléna 5. hely
Serdülő: Nonn Krisztina 3. hely
Újonc 1 férfi csapat: 1. hely (Kovács Miron, Nagy 
Roland, Cserháti Kolos)
Újonc 2 férfi csapat: 1. hely (Szilasy Zalán, Rapai 
Zoltán, Subicz Flórián)
Újonc 2 női csapat: 2. hely (Móró Flóra Rozina, 
Hornyák Zsófia, Andok Luca Bianka).

Gratulálunk a versenyzőknek és az edzőknek!
Külön köszönet illeti a szervezőket, akik a verse-
nyen részt vevő gyermekek szülei, az idősebb ta-
nítványok és az egyesület tagjai voltak.
 Köszönjük a közreműködést Kistarcsa Város 
Önkormányzatának és a Kistarcsai Polgárőr Egye-
sületnek.  Gább Dávid Sportathlon 
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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!

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

Kistarcsa, Szabadság út 32.
NYITVATARTÁS:

Hétfő-péntek: 630-1830 • Szombat: 700-1400

Kistarcsa péKség

 •  �Helyben sütött péKsüteményeK
 •  �Kenyerek�100 %�természetes�alapanyagokból
 •  �Szendvicsek
 •  �Meleg�reggelik
 •  �Cserpes�tejtermékek
 •  �Kávé,�tea
 •  �Sütemények�
 •  �Méhes-mézes�szörpök�
 •  �Hot-dog,�hamburger

…és még annál is több!  
Várjuk egy finom reggelire,  

ebédre, kávéra helyben fogyasztással 
vagy akár elvitelre is!

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

Megújult honlapunkon  
tekintse meg friss akcióinkat!

facebook.com/tuzepkistarcsa
www.epitesianyag.hu

Ne szalassza el szerencséjét!
NyerjeN vissza akár 6%-ot!

Nádszövet  •  Kisméretű tégla
Betonacél vágás, hajlítás.

Csempe, padló, Csaptelep
Ragasztók, habarcsok, beton.

Építőipari tervezÉs,  
felelős műszaki 
vezetÉs.

Mindig kedvező árak!
2143 Kistarcsa, Kossuth lajos u. 27. 

Tel.: 06-28/473-398 • mail: info@epitesianyag.hu
Nyitva: H-p: 730-1600, szo.: 730-1130

Cement, oltott mész, beton termékek.
tüzelőaNyag a legKedvezőBB áRoN!
TőzegbrikeTT és keményfa brikeTT akCiÓ!

kulé kavics, fehér murva, termőföld

ÁCS, TETŐFEDŐ 

•  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   

           MESTEREK AlAPTól

           A TETőig

gEnErÁl-

        kiviTElEzéS

SZERETETTEL VÁRJUK STÚDIÓNKBA, 
AHOL MINŐSÉGI, STÍLUSOS BELTÉRI  
ÉS KÜLTÉRI LÁMPÁK KÍNÁLATÁBÓL, 

kollégáink szakmai tanácsaival segítve válogathat.

Lámpastúdió 
Kistarcsa, Szabadság út 36. 
Tel.: 06-28/200-177 

www.julialampa.hu • facebook.com/julialampabolt  

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

itt a GrillszezoN!
GrillKolbász néGy 

ízben KapHató!
Magyaros, bajor, csípős! 

ÚJDONSÁG:  
sajtos grillkolbász!
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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!

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

HOMLOKZATI 
HŐSZIGETELÉS

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

AKCIÓS  
KOMPLETT 

HŐSZIGETELŐ 
RENDSZEREK!

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

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
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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

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

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, Korrektor: Koczka Réka 
Nyomda: Pauker-Holding Kft. 1047 Budapest, Baross u. 11-15.
Felelős vezető:  Vértes Gábor
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.

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

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

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!

JUKA JárműJAvító Bt.
Hogy mindig úton legyen

Szerviz és Műszaki Ellenőrző Állomás
ISO 14001 • ISO 9001

•   Személy- és tehergépjárművek javítása, 
szervizelése, helyszíni vizsgáztatása

•   Tachográf hitelesítés
•   Gépkocsik eredetiségvizsgálata
•   Központi zsírozó feltöltése

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

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

www.jukabt.hu • jukabt@invitel.hu
Házi készítésű májas hurka, zsemlés 
véres hurka, sütnivaló kolbász, grill- 
kolbász, kenőmájas, disznósajt, teper-
tő, paprikás abált szalonnák, füstölt 
készítmények nagy választékban.

nyitvatartási idő!
Minden pénteken 7-19 óráig.
Április 22-én, pénteken 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

 



Kistarcsa
Kerepes Vasút u. 23.

(MOL kút mögött!) 

 Telefon: 06-20/9943-275
www.muskatliviragcenter.hu

Muskátli Garden Virágcenter Kerepes 
Hétfő-Péntek: 8-18 óráig

Szo.: 8-15 óráig • Vas.: 8-13 óráig
Évelő – TÉlálló Évelők,  

ÖrÖkzÖldek, CserjÉk, dísz- 
nÖvÉnyek, Hagymás nÖvÉnyek! 

veTőmagok kapHaTók!
Virágtápok, Növényvédőszerek, Szerves-,  

műtrágyák, Virágföld kaphatók kertészetünkben!
Ha minőséget szeretne  

a muskátli gardent keresse!

Húsvéti Virágvásár!
Óriási válaszékkal várjuk kedves vásárlÓinkat!

• álló – félfutó – futó muskátli • egynyári palánták 
• balkonnövények • díszfák, gyümölcsfák 

• örökzöldek, cserjék kaphatók
nagy pénteken is nyitva tartunk!

Most foglalj klímaszerelőt, 
mert nyáron már késő!

KIS FOGYASZTÁS, CSEND,  
AKÁR 10 ÉV GARANCIA

A FISHER ELHOZZA 
A JÓ IDŐT, PRÓBÁLJA KI ÖN IS!

KLÍMAPEST – Faktor Vállalkozási Iroda Kft.
1173 Budapest, Pesti út 9.  |  +36 20 358 5756  |  +36 1 253 0394  |  info@klimafaktor.hu

www.klimapest.hu


