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Kistarcsa Város Önkormányzata az önkormány-
zat vagyonának értékesítése, hasznosítása során 
alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szó-
ló 11/2012. (II.24.) számú rendelete, Kistarcsa Város 
Önkormányzatának tulajdonában álló lakások és 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésé-
nek egyes feltételeiről szóló 5/1999. (I.27.) számú ön-
kormányzati rendelete, valamint az önkormányzat 
vagyongazdálkodásáról szóló 27/2022. (XII. 8.) ren-
delete alapján a következő nyilvános pályázati felhí-
vást teszi közzé.
Az értékesítésre szánt vagyon: 
Kistarcsa, Deák Ferenc utca 2. tetőtér 13. szám alat-
ti Oázis üzletházban található 1393/6/A/13 hrsz-ú, 
29,25 m2 területű üzlet ingatlan.
Az értékesítés feltételei, a fizetés módja:
A kiíró előnyben részesíti a vételár egy összegben 
történő megfizetését, de a fizetés ütemezése (ren-
delkezésre bocsátás határideje, módja) Kistarcsa Vá-
ros Önkormányzata bírálati szempontjait képezik.
A pályázattal kapcsolatos információt  
szolgáltató neve, címe telefonszáma, 
elektronikus elérhetősége: 
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal, jogi, közbeszerzési 
és vagyongazdálkodási ügyintézője Mészárosné dr. 
Papp Katalin, 2143 Kistarcsa Szabadság út 48., tele-
fonon: 06 28/470-711/113, 06-20-568-7001, e-mail-
ben: katalin.meszarosne@kistarcsa.hu, vagy sze-
mélyesen ügyfélfogadási időben.
Kérjük, hogy a pályázatában szerepeltesse az 
alábbi adatokat:
 •  természetes személy esetén: név, cím, telefon-

szám, elektronikus elérhetőség,
 •  jogi személy esetén: elnevezés, székhely, cég-

jegyzékszám, telefonszám, elektronikus elérhe-
tőség, törvényes képviselő,

 •  vételár feltüntetése, a vételár rendelkezésre bo-
csátásának módja és ideje (ezen elemek bírálati 
szempontokat képeznek).

Kérjük pályázatához mellékelje  
az alábbi nyilatkozatokat:
 •  az ajánlati kötöttség vállalásáról szóló nyilat-

kozat, 
 •  jogi személy esetén átláthatósági nyilatkozat, 
 •  jogi személy esetén nyilatkozat arra vonatkozó-

an, hogy a jog személy nem áll csőd, felszámolá-
si, végelszámolási vagy törlési eljárás alatt.

Az ajánlatok beadásával kapcsolatos információ:
 •  benyújtásának módja: az ajánlatok benyújtha-

tók személyesen, vagy postai úton. Az ajánlato-
kat zárt borítékban, egy példányban, hivatalos 
cégszerű aláírással, az ajánlatok benyújtására 
megjelölt időpontig és helyen kell benyújtani. Az 
ajánlat minden oldalát kézjeggyel kell ellátni. A 
zárt borítékon a pályázatra utaló jelzésként fel 
kell tüntetni az alábbi szöveget: „Vételi ajánlat a 
1393/6/A/13 hrsz-ú ingatlanra”. 

 •  az ajánlatok benyújtásának helye, határideje: 
a pályázatokat Kistarcsa Város Önkormányza-
ta székhelyén, Kistarcsa, Szabadság út 48. szám 
alatt, 2023. március 16. 10.00 óráig az ügyfél-
szolgálaton lehet benyújtani, illetve a postai 
úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be 
kell érkezniük.

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezet-
védelmi Bizottság javaslata alapján a képviselő-
testület a 2023. március 29-i ülésén dönt a pályá-
zatokról.
 A pályázati kiírás részletesen megtekinthető a 
www.kistarcsa.hu oldalon.

PÁLYÁZATI  
FELHÍVÁS INGATLAN  
ÉRTÉKESÍTÉSÉRE 

HÍREK ÖNKORMÁNYZAT

54%-KAL TÖBB PÉNZBŐL  
gazdálkodhat 2023-ban a város

Ebben az évben február 8-án ülésezett először a képviselő- 
testület.  Összesen 20 napirendet tárgyaltak, többek között el-
fogadták a Kistarcsai VMSK Kft., a KÖFE Kft. és az Értéktár Bi-
zottság beszámolóját, módosították a helyi nemzetiségi ön-
kormányzatokkal kötött együttműködési megállapodást, 
elfogadták a 2023. évi költségvetésről szóló rendeletet. Ezen 
az ülésen határoztak az óvoda és a bölcsőde nyári nyitva tar-
tásáról és a gyermekétkeztetési térítési díjak emeléséről. 

TESTÜLETI ÜLÉSRŐL JELENTJÜK 

TÁMOGASSON MINKET 
ADÓJA 1%-ával!

Pannónia Néptáncegyüttes Kistarcsa

ADÓSZÁM: 18674712-1-13

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

EGYHÁZI SZJA 1 %-OS  
FELAJÁNLÁSOKHOZ 

Kistarcsai egyházak technikai száma:
Magyar Katolikus Egyház 0011

Magyarországi Református Egyház 0066
Magyarországi Evangélikus Egyház 0035

 KATOLIKUS EGYHÁZ 
1+1% FELAJÁNLÁS 

Kérjük, támogassa a Magyar Katolikus Egyház 
szolgálatát adója egyházi 1%-ával!  

Egyházunk technikai száma: 0011. 
A másik 1 %-kal kérjük, támogassa  
egyházközségi alapítványunkat: 

Kistarcsai-Nagytarcsai Római Katolikus 
Egyházközségért Alapítvány. 
Adószáma: 18270284–1–13

ADÓSZÁM:  18519259-1-13 – KÖSZÖNJÜK!

KÉRJÜK TÁMOGASSA 
ALAPÍTVÁNYUNKAT 

ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁVAL!

KÖZÖSEN ÉRTÜK ALAPÍTVÁNY  
A SÉRÜLT FIATALOKÉRT
Adószám: 18693104-1-13

Újból meghirdették a házi  
gyermekorvosi praxist 
Az előzményekhez tartozik, hogy dr. Topáné 
dr. Vígh Katalin házi gyermekorvos 2021. dec-
ember 31-én nyugdíjba vonult. A feladatellátási 
szerződése 2022. március 31-én megszűnt. Az 
önkormányzat 2022. március 24-én megbízási 
szerződést kötött 2022. április 1-jétől a 2. szá-
mú gyermekorvosi körzet tartós helyettesítésé-
re és az iskola egészségügyi feladatok ellátására  
dr. Horváth Eszter Mária házi gyermekorvossal. 
Az önkormányzat 2022. augusztusában pályázatot 
írt ki a 2. számú körzet gyermekorvosi praxisá-
nak betöltésére. A pályázat benyújtási határideje 
2022. október 5-én lejárt. A megadott határidőig 
érvényes pályázat nem érkezett az önkormányzat-
hoz, ezért a pályázatot ismételten meghirdették. 

Elfogadták a Kistarcsai VMSK Kft. be-
számolóját és a 2023. évi üzleti tervét
A beszámolóban a Kistarcsai VMSK 
Kft. részletesen elszámolt a szá-
mukra 2022. évben támogatás-
ként nyújtott 142  800  000 forinttal.  
A Kft. beszámolójából kiderült, 
hogy 2022-ben sikeresen megren-
dezték a Böllérfesztivált, a Kistar-
csai Napokat, a Kakasfőző Fesztivált 
a Görhönyfesztivált és a Mindenki 

karácsonyát. A kom-
munizmus áldozatai-
nak emléknapjáról és 
az 1848/49-es magyar 
szabadságharcról, a tri-
anoni békeszerződésről 
és az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc-
ról koszorúzással egy-
bekötött rendezvényen 
emlékeztek meg.
 Az üzleti tervben be-
ütemezték a 2023. évi 
központi költségve-
tésről szóló szabályok 
szerint az önkormány-
zatnak nyújtott közmű-

velődési, könyvtári feladatokat biztosító állami 
támogatás 10%-át, 2023-ban 3  023  000 forint ösz-
szeget könyvtári állomány gyarapításra. 
 A Kft. áremeléseket alkalmazott és tervez 
az általa üzemeltetett egységek bérleti díjainak 
esetében, valamint a rendezvényeken árusítók 
bérleti díjának és reklámlehetőségek esetében 
is.

Elfogadták a 2023-as költségvetést 
Több tényező kedvezőtlenül hatott a 2023. évi 
költségvetésre. Pl. az iparűzési adóerő képesség 
jelentős növekedése miatt, jóval magasabb ösz-
szegű szolidaritási hozzájárulási adófizetés ter-
heli a települést (61 millió Ft-t meghaladó ösz-
szeg). Ennek ellenére az állami támogatás 2023. 
évre vonatkozó növekvő nagyságrendjének, va-
lamint a 2022. évi fegyelmezett gazdálkodásból 
adódó maradványnak és az eredményes pályá-
zatoknak köszönhetően a költségvetés egyensú-

lyát maradéktalanul sikerült biztosítani. A hábo-
rú okozta energia veszélyhelyzeti körülmények 
mellett sikerült tartalékot képezni, amelyet rész-
ben jelentős felhalmozási kiadás (felújítás, beru-
házás) lehetőségének megteremtésével ért el az 
önkormányzat.
 Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének 
tervezett összevont főösszege 3 milliárd 738 mil-
lió 339 ezer Ft, mely a 2022. évi eredeti tervhez 
viszonyítva (2 milliárd 423 millió 738 ezer Ft) 
1 milliárd 314 millió 601 ezer Ft-tal magasabb, 
amely 54%-kos növekedést jelent. A költségve-
tési főösszeg nagy arányú növekedése egyértel-
műen a felhalmozási jellegű kiadások kimagasló 
tárgyévi előirányzott összegéből adódik, amely 
nagyon kedvező költségvetési adat. A korábbi év 
eredeti előirányzatához képest a 2023. évi felújí-
tások és beruházások tervezett összege 1milli-
árd 217 millió 719 ezer Ft, tehát a tavalyi eredeti 
összegnek több, mint duplája (124%-kal maga-
sabb). Előbbi oka, hogy a múlt év során elnyert 
eredményes pályázati támogatásnak és a fegyel-
mezett gazdálkodásnak köszönhetően 2023. év-
ben jelentős összegű projektek valósulhatnak 
meg. Az idei évre vonatkozóan a legfontosabb 
fejlesztések között szerepel a Kistarcsai Tipegő 
Bölcsőde bővítése, energetikai korszerűsítése, az 
Eperjesi úton parkoló, kerékpársáv és út építése, 
az Egészségház bővítése, energetikai, kényelmi 
korszerűsítése, a Simándy József Átalános Isko-
la energetikai korszerűsítése és a meglévő kerék-
párút folytatása.

Beszámolt féléves munkájáról  
a Települési Értéktár Bizottság 
A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok 
gondozásáról szóló kormányrendelet szerint az 
Értéktár Bizottságnak félévente kell beszámolnia 
tevékenységéről. A bizottság elnöke, Csaja Já
nos a bizottság 2022. második félévében végzett 
munkájáról tájékoztatta a képviselőket. A tavalyi 
évben megváltozott az Értéktár Bizottság össze-
tétele. Ruzsa Bence személyében új taggal bővült, 
jelenleg Ruzsa Bencén kívül Csaja János elnök, 
Konyári Ferenc, Vass Ferenc és László Eszter al-
kotják a bizottságot. Ruzsa Bence 2016-ban lépett 
be a Kistarcsai Kulturális Egyesületbe, azóta ku-
tatja Kistarcsa múltját. Nevéhez fűződik Király 
Andor életének, az internálótábor történetének és 
a Kistarcsához kapcsolódó csaták kutatása. Az 
Értéktár Bizottság tavaly hat alkalommal ülése-
zett. Folytatták az Árpád-kori templom történe-
tének kutatását. 2022. július 14-én önkormány-
zati támogatással talajradaros felmérést végeztek 
a templom romjainak felkutatására. A mérések 
alapján feltételezik, hogy az egykori templom a 
mostani temető helyén állhatott. Az internálótá-
bor falán elhelyezett emléktáblákat felvették az 
értéktárba és továbbra is támogatják Vasdényei 
István emléktáblájának elhelyezését. A bizottság 
folytatja a munkát a helyi, megyei, illetve orszá-
gos értékek felkutatásában.
 Az előterjesztések és a képviselő-testületi ülé-
sen készült jegyzőkönyv megtekinthető a www.
kistarcsa.hu oldalon. P.Gy.
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A február 4-én megrende-
zett Böllérfesztivál télies idő-
járási körülmények között 
tette próbára a csapatokat.

XI. BÖLLÉRFESZTIVÁL
AZ ÖSSZETETT VERSENYT A BARÁTI KÖR CSAPATA NYERTE

BÖLLÉRFESZTIVÁL BÖLLÉRFESZTIVÁL

A megnyitón pálinkával köszöntötte 
a csapatokat Solymosi Sándor alpolgármester 

Kóstol a zsűri Ez volt a legszebb tálalás

Előpatak (Erdély) szerezte 
meg az összetett harmadik helyet

A szúróponton Klacsán Lajos  tartott eligazítást 

A disznók szúrási helyét kordonnal vették körül

A kora reggel mért mínusz 5 fokos hőmér-
séklet egy böllér verseny megrendezésé-
hez még ideálisnak is mondható, de a he-

ves széllökések már komoly kihívást jelentettek 
a versenyzőknek és az érdeklődő közönségnek 
is. A rendezők a sátrakat erősen lekötötték, így 
ezzel nem volt baj, de a szakaszosan jelentkező 
áramszünet már nehezen volt kezelhető. Mint ki-
derült nem helyi technikai hiba volt a bajok for-
rása, hanem az országban tomboló szélvihar a 
nagy áramelosztó központokban okozott – Kis-
tarcsán is érzékelhető – fennakadásokat. A disz-
nó szúrások az áramkimaradások miatt fél órát 
csúsztak, a színpadon is többször volt leállás. Az 
áramgenerátor természetesen bekapcsolt, de az 
egész rendezvény áramellátását nem tudta fo-
lyamatosan biztosítani. Ezt leszámítva a feszti-
vált sikeresen bonyolította le a szervező Kistar-
csai VMSK Kft. Idén is nagy volt a készülődés, 
a csapatok pénteken már pakoltak, szombat reg-
gel pedig korán kezdtek.  
 A Csigaház melletti téren megrendezett XI. 
Böllérfesztiválon a színpadot a Lavet Kft. felől 
állították fel, a csapatok sátrait pedig a Csigaház 
parkolójába telepítették, de itt kapott helyet a Dido 

Grill látványkonyhá-
ja, Kohajda Péter hús-
boltja és az árusok egy 
része is. Azokat az ér-
tékesítőket, akik stand-
ja ide már nem fért be, 
a Thököly utcában he-
lyezték el.
 A csapatok neve-
zési feltételei nem so-
kat változtak tavaly 
óta. Az 51.000 forin-
tos nevezési díjért az 
indulók 60 kg félser-
tést, 2 kg kenyeret,  
1 db raklapot, sátrat,  
1 db sörpadszettet kaptak. Áramot, 
meleg és hideg vizet is biztosítot-
tak a szervezők. Az előbbiekben 
felsoroltakon kívül minden egyéb, 
disznótoros készítéshez szükséges 
eszközről, fűszerről a csapatoknak 
maguknak kellett gondoskodniuk. 
Az idei versenyre tizenketten nevez-
tek, egy újonc csapat volt az indulók 
között. A versenyen a kezdetektől je-
len van erdélyi testvértelepülésünk, 
Torja csapata, akiknél a csapatkapi-
tányi feladatot ezúttal is a mester-
szakács végzettségű Daragus Attila 
polgármester vállalta. A rendezvény 
nemzetközi jellegét fokozta, hogy 
a szervezők meghívták Erdélyből Előpatakot 
(Kovászna megye) és Szerbiából Zenta csapatát. 
 Az induló csapatok között a felsoroltakon kí-
vül ott volt a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal, a 
helyi Fidesz, a Jobbik, a DK, a Baráti Kör (Kal
már István vállalkozó csapata), a Pannónia Nép-
táncegyüttes, a Villámtánc Kulturális Egyesület, 

a Pest Vármegyei Roma Önkormányzat, és egy 
újonc kistarcsai baráti-családi csapat, a „Döglött 
bolhák”. Az eseményen részt vett Vécsey László, 
a választókerület országgyűlési képviselője is.
 A Böllérfesztivált pontosan hét órakor nyi-
totta meg Solymosi Sándor alpolgármester. Az 
ünnepélyes megnyitó után Klacsán Lajos, a nap 

házigazdája szólította a csapatokat 
a Szent Imre szobor mellett kiala-
kított szúrópontra. Mindegyik csa-
pat elektromos sokkolóval kábította 
el a jószágokat. Az első sertés meg-
szúrása után – az áramszünet miatt – 
10 csapat időhátrányba került volna, 
ezért a feldolgozás délután kettő órá-
ra tervezett időpontját fél órával ké-

sőbbre halasztották. A 
csapatok nagyon ru-
tinosan dolgoztak: a 
böllérek megszúrták 
a disznókat, a friss vért 
egy edénybe gyűjtötték 
össze, majd a forró vi-
zes tisztítás és perzse-
lés után gyorsan szét-
bontották a sertéseket. 
 A négytagú zsű-
ribe meghívták: Ju
hász Istvánt, a Kis-
tarcsai Vállalkozók 
Baráti Körének elnö-
két; Mészáros Lász

lót, a Kisgömböc Étterem tulaj-
donos-séfjét és Pálfi Kálmánnét, 
az Alapszolgáltatási Központ ve-
zetőjét.  A zsűri elnökének Herbst 
Norbert, vendéglátóipari szakok-
tatót kérték fel. A szigorú bírák 
folyamatosan figyelemmel kísér-
ték a csapatok munkáját. Bírálá-
si szempont volt: a tisztaság, az 
elkészített ételek íze, a szakszerű 
szúrás, a szakszerű feldolgozás, a 
hagyományok tisztelete, a csapat-
összetartás, a biztonság, az ételek 
tálalása, a munkakörülmények, a 

szabályok és a munkavédelem betartása. A zsű-
ri külön értékelte a pálinkát, a bort, valamint 
az asztalok díszítését és tisztaságát.
 A Böllérfesztiválon egész nap nagyon nagy 
volt a pörgés, sokan figyelték a csapatok mun-
káját, de a színpadon zajló műsor és a kirakodó-
vásár is vonzotta az érdeklődőket, ahol füstölt 
késztermékeket, lekvárokat, házi sajtot, ször-
pöket, mustot, kolbászt, kürtőskalácsot, cso-
koládét és cukorkát is árultak. Sok érdeklődőt 
vonzott az állatsimogató, ahol a gyerekek pó-
nilovak nyergébe is pattanhattak, de kecskéket, 

A Pannónia Ifjúsági csoportja 

racka juhokat, lámákat, és szama-
rat is simogathattak. 
 A színpadon a műsort reggel fél ki-
lenckor a Pannónia Néptáncegyesület 
nyitotta meg, először az Ifjúsági cso-
port lépett a színpadra, majd a fel-
nőtt csoport kápráztatta el a közönsé-
get. A Live Party Band koncertjével 
folytatódott a délelőtti program, őket 
Kálmán Éva vezetésével a Szenior 
Örömtánc Klub bemutatója követte. 
Fél tizenkettőkor a New Frequencies 
együttes gyermekénekesei musica-
leket és operetteket adtak elő. Egyik 
Böllérfesztivál műsorából sem ma-
radhat ki a mulatós zene, most Slá

ger Tibónak tapsolhattak a műfaj kistarcsai rajon-
gói. A színpadi produkciókat délután a kistarcsai 
NotBad zenekar koncertje zárta. 
 Késő délután, a közönség és a csapatok is az 
eredményhirdetést várták a legjobban.
 Idén is nagyon szoros volt a verseny. A zsűri 
először az alábbi kategóriákban hirdetett ered-
ményt:
 Legszebb porta: 1. Előpatak (Erdély), 2. Kis
tarcsai Polgármesteri Hivatal, 3.Torja (Erdély)
 Különleges ízvilág: 1. Baráti Kör, 2. Fidesz, 
3. Döglött Bolhák
 Hagyomány és hungarikum: 1. Zenta (Szer
bia), 2. Jobbik, 3. Villámtánc Kulturális Egyesület
 Szívélyes vendéglátás: 1. Pannónia Néptánc
együttes, 2. DK csapata. 
 Különdíj: Legkitartóbb versenyzőként Németh 
János, a Pest Vármegyei Roma Önkormányzat 
csapatkapitánya vehetett át egy serleget.
 A zsűri végül kihirdette az összetett verseny 
győzteseit. 2023-ban az első helyet, és az ehhez 
járó 50.000 Ft értékű füstölt árut és sajtcsomagot 
a Baráti Kör érdemelte ki, második helyen Zenta 
(Szerbia) végzett, a képzeletbeli dobogó harma-
dik fokára pedig Előpatak (Erdély) állhatott fel. 
Az összetett verseny díjait Juhász István polgár-
mester adta át.
 A program kora este, utcabállal végződött, ahol 
a Live Party Band húzta a talpalávalót.  
 A XI. Böllérfesztivál támogatói voltak: Kis
tarcsa Város Önkormányzat, Kistarcsai VMSK 
NKft., KÖFE Kft., Juka Járműjavító Bt., RAVAK 
Hungaria Kft., Miraber Bt., Nova Bau Kft., 
SzilasFood Kft., Lavet Kft., Kistarcsai Ingat
lan Központ, AgroSzilas Kft., N&J Home Kft., 
Ferenczi Épületgépészeti Kft., A Bisztró, RLP 
Higiénia, Kohajda Péter.
 Kistarcsa Város Önkormányzata utólag is kö-
szöni mindazoknak a munkáját, akik eszközeik-
kel, egyéb hozzájárulásaikkal támogatták a ren-
dezvényt. A főszervező a Kistarcsai VMSK Kft. 
volt. P.Gy.

A Szenior Örömtánc Klub bemutatót tartott  

Daragus Attila  
és a torjai csapat

Vécsey László országgyűlési képviselő 
a polgármesteri hivatal sátránál 

Zenta végzett a második helyen

A Baráti Kör csapata nyerte az összetett versenyt 

A legszebb porta kategória második helyén 
a polgármesteri hivatal csapata végzett
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A magyar kultúra napja alkalmából rendezte meg a KIKE tehetségkutató gáláját, a Kistarcsai Kis-
csillagokat. Január 29-én kaptak szereplési lehetőséget a Kistarcsán élő és a településen tanuló gye-
rekek. Kereszti Ferenc, a KIKE elnöke – aki egyben a rendezvény ötletgazdája és főszervezője - év-
ről-évre biztosítja a tehetséges fiataloknak a szereplési lehetőséget. A Csigaház színpadán összesen 
20 műsorszámot láthatott a közönség, ahol kihirdették a Kistarcsai Kisalkotók pályázat győzteseit is. 

Kistarcsai KISCSILLAGOK
TEHETSÉGKUTATÓ GÁLÁT SZERVEZETT A KIKE 

HÍREK KULTÚRA

A tehetségkutató gála szereplői

Major Boglárka prózát mondott

Pannónia Barkóca csoport

A felső tagozatos Palov András  
díjnyertes alkotásaZathureczky Viktória győztes rajza 

Váray Domonkos

A program iránti intenzív ér-
deklődés miatt a KIKE jó-
val több mint 20 fellépőre 

számított, de sajnos az influenza-
járvány közbeszólt: betegség miatt 
a Pannónia Néptáncegyüttesből a 
Pöttöm és a Pösztörke csoport tagjai 
mellett mások is lemondták a sze-
replést, de végül 20 műsorszámot 
így is láthatott a közönség. 
 A műsoros est két felvonás-
ban került a közönség elé. Jám
bor Zsófia műsorvezetése mellett 
az első részben fellépett: a Harmó-
nia Táncközpont (színpadi tánc), 
Kovács Dezső (vers), Váray Dáni
el (furulya), Tóth Viktória Euridi
ké (színpadi látványtánc), Galvács 
Zalán (vers), David Emma (hege-
dű), Krakkó Nóra Emma (mese), 

Váray Domonkos (zongora), Hor
váth Huba (vers) és a Pannónia 
Néptáncegyüttes Barkóca csoport-
ja (Kalocsai táncok).
 A második felvonás díjkiosztás-
sal kezdődött. A Kistarcsai Kis-

alkotók képzőművész 
pályázatán Az én szo-
bám, valamint Utazá-
si élményeim címen 
lehetett alkotásokat be-
adni. Ezúttal is bőven 
voltak festett, illetve 

rajzolt képek, összesen 78 pályázat 
érkezett, melyek közül a felső tago-
zatosok 60-at készítettek. Az első 
helyezettek az értékes könyvjuta-
lom, emléklap, csokoládé és KIKE-
relikviák mellé anyagi támogatást 
is kaptak, amelyet kreativitásuk fej-
lesztésére fordíthatnak. Az alsós 
nyertes – Zathureczky Viktória –  
egy 5000 Ft-os vásárlási utalványt 
kapott. A felsősök legeredménye-
sebb pályázója, Palov András egy 
féléves tanfolyamot nyert, amelyet 

Cselló trió

Mátyásföldön, az Erzsébetligetben 
működő Varázsműhely Művésze-
ti Alapítvány művészeti képzésén 
vehet igénybe. A díjakat Csajáné 
Sándor Éva, a Kistarcsai Kulturá-
lis Egyesület kuratóriumának tag-
ja és Könyves Rita adták át. 
 Az eredményhirdetés után a 
második felvonás első fellépői a 
Harmónia Táncközpont növendé-
kei voltak, majd őket követte Hor
váth Soma (zongora), Kercselics 
Aliz (vers), Szabó Tímea (mozdu-
latművészet), Póser Anna (hege-
dű), Katona Adél (vers), Csellótrió 
(Schlemüller-induló), Major Bog
lárka (próza), Gábor Kristóf (zon-
gora), valamint a Pannónia Nép-
táncegyüttes Berkenye csoportja 
(Felcsíki táncok). A műsor végén 
a Kistarcsai Kulturális Egyesület 
minden fellépőnek egy emléklapot 
és egy könyvet adott ajándékba.
 Érdekességként említem, hogy 
a koronavírus miatt két évvel ez-
előtt, 2020-ban volt utoljára Kis-
tarcsán tehetségkutató gála, és az 
akkori szereplők közül idén január-
ban csak Váray Domonkos, a Har-
mónia Táncközpont növendékei és 
a Pannónia Néptáncegyüttes cso-
portjai szerepeltek ismét. A többi-
ek most mutatkoztak be először a 
Kistarcsai Kiscsillagok színpadán.
 Reméljük, a most látott fiatal 
szereplők közül többen fogják 
öregbíteni Kistarcsa hírnevét a 
nagyvilágban!  

ELŐZZÜK MEG EGYÜTT 
A TRAGÉDIÁKAT!
Éjszakánként továbbra is fagypont 
alatti hőmérséklet várható, mely 
komoly próba elé állítja az utcán, 
vagy a tüzelő nélküli lakásokban 
egyedül élő embereket. Ebben az 
évben a drasztikus energiaár-eme-
lések miatt különösen fontos, hogy 
odafigyeljünk egymásra.
 A hűvösebb, csapadékosabb na-
pok miatt elsősorban a hajléktalan, 
idős, egyedülálló, vagy más okból 
gondoskodásra szoruló személyek-
re kell odafigyelni. Vannak ugyan-
is olyanok, akiknek a hideg idő a lé-
tért való küzdelmet jelenti, harcot a 
faggyal, a kihűlés veszélyével. 
 Különösen nagy veszélyben vannak 
ilyenkor a sok esetben fűtetlen laká-
sukban élő, nehezen mozgó, többnyi-
re idős emberek. Árulkodó jel lehet: 
 •  a nem füstölő kémény, 
 •  a ház előtti járdán, udvaron lévő 

eltakarítatlan hó,
 •  a kint felejtett ételhordó edény, 
 •  a folyamatosan égő villany (fő-

ként, ha tudjuk, hogy az adott in-
gatlanban idős ember él),

FELHÍVÁS a kihűléses  
halálesetek megelőzésére

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI  
(SZELEKTÍV) HULLADÉKGYŰJTÉS 

Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az össze-
gyűjtött csomagolási hulladék – mennyiségi korlátozás nélkül – ki-
helyezhető bármely átlátszó zsákban.
 Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömö-
rítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz szüksé-
ges hely, valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyi-
ségét!
 FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezs-
gős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpontokon történik! 

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉS 
A zöldhulladékot tavasztól őszig, április 1. és november 30.  
között szállítják el a lakóingatlanokról.

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növénye-
ket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által kibocsá-
tott zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 100 cm hosszú kötegek-
ben összekötve (alkalmanként maximum 1 m3 mennyiségben), a 
zsák mellé kell kihelyezni az ingatlan elé, a közterületet nem szeny-
nyező módon.
 A zöldhulladék gyűjtésére alkalmas zsákokat a honlapunkon 
megtalálható értékesítési helyeken lehet beszerezni bruttó 180 Ft/
db egységáron.

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente (jan.- dec.), ingatlanonként egy alkalom-
mal (2 m3/alkalom) házhoz menő rendszerrel végezzük el, mely az 
28/561-200 (4. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) 
igényelhető. A nagyobb darabos (pl. bútor) lomhulladékot kérjük, 
lapra szerelve, összedarabolva helyezzék ki.

ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNK ELÉRHETŐSÉGE: 
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
 Kérjük, fokozott figyelemmel tájékozódjanak a helyszínekről 
és a nyitvatartásokról, mert azok eltérhetnek a feltüntetettek-
től!        DTkH Nonprofit Kft.

Tájékoztató a kommunális, házhoz 
menő csomagolási (szelektív)  
és zöldhulladék  
2023. ELSŐ FÉLÉVI  
SZÁLLÍTÁSI RENDJÉRŐL

FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS
7., 21. 7., 21. 4., 18., 2., 16., 30. 13., 27.

ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS
11., 25. 9., 23. 6., 20.

A KOMMUNÁLIS HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 
PÉNTEKI NAPOKON TÖRTÉNIK!

ÉLETJÁRADÉK – Fiatal, diplomás házaspár élet-
járadéki szerződést kötne idős hölggyel vagy úr-
ral. 06-30-965-0495

FAKIVÁGÁST, gallyazást vállalunk alpin tech-
nikával, akár elszállítással is.  Fűkaszálás rövid 
határidővel! Hívjon most!  Tel.: 06-30-218-7023

APRÓHIRDETÉS 

 •  ha idős szomszédunkat jó ide-
je nem láttunk kimozdulni a la-
kásból.

 Felhívjuk Kistarcsa lakosságá-
nak figyelmét a telefonos és sze-
mélyes bejelentés lehetőségére, ha 
veszélyeztetett, magányos, idős, 
hajléktalan emberről szereznek 
tudomást.
 Jelzéssel élhetnek az Alapszol-
gáltatási Központnál, munkaidő-
ben a 06/28-742-083-as telefon-
számon, vagy a Polgármesteri 
Hivatal központi számán (06/28-
470-711) fogadjuk hívásukat, de 
az ingyenesen tárcsázható 112-
es segélyhívón is bejelentést le-
het tenni.
 A Máltai Diszpécser Szolgálat-
nál (november 1-től március 31-ig) 
reggel 8.00 és éjjel 2.00 óra között 
a 06/1-338-41-86-os telefonszámon 

– a 2-es gomb megnyomásával – le-
het krízishelyzetet bejelenteni, 2.00–
08.00 óra között pedig az 1-es mel-
léken lehet jelzést tenni.
 Ne késlekedjünk a segítséggel! 
Ne ítéljünk, hanem segítsünk! 
Törődjünk egymással!
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ÓVODA ISKOLA

Tavaly nyáron környezetvédelmi pá-
lyázatot hirdetett a Pest Megyei Köz-
gyűlés, amelyre a Simándy József Ál-
talános Iskola is beadta pályázatát. A 
pályázat célja a Pest Megye Környezet-
védelméért Díj elnyerése volt – és si-
került!
 Az iskola tantestülete a tanórákon  

– és számos tanórán kívüli program 
keretei között – évek óta tevékenyke-
dik a természetes környezet megóvá-
sáért és jobbításáért. A pedagógusok 
ezt a nevelőmunkát a város 6-14 éves 
korú diákságával és a családok támo-
gatásával végzik. E munka alapja az, 
hogy az intézmény pedagógiai prog-
ramjában kiemelt helyet foglal el a 
környezettudatos oktatás és nevelés.
 A csaknem 100 pedagógus és 5 pe-
dagógiai asszisztens sokat tesz a kör-
nyezettudatos szemléletmód kialakí-
tásáért és fenntartásáért, a munkát 
az iskola ÖKO-munkacsoportja  
koordinálja. A környezetvédelmi 
szempontból fontos, jeles napok kü-
lönböző programjain a gyermekek - 
szabad választás alapján - pedagógu-
saik felügyeletével vesznek részt. Az 
itt megélt élmények motiválják a ta-
nulókat a hétköznapokban a környe-
zettudatos gondolkodásra.
 Pályázati munkánkban a 2021/22-
es tanév programjait mutattuk be az-
zal a megjegyzéssel, hogy ezeket a 
környezettudatosságra, és érzékenyí-
tésre törekvő tevékenységeket nem-
csak a pandémia előtt, de a járvány-
ügyi helyzet idején is megszerveztük. 
 Munkánkkal sikerült elnyerni a bí-
rálók rokonszenvét, így az elmúlt év 
végén Siposné Varga Edit intézmény-
vezető asszony a Megyeházán rende-
zett ünnepségen átvehette a „Pest 
Megye Környezetvédelméért Díj” 
mellé járó elismerő oklevelet és a 
hozzá tartozó plakettet.
 Ezúton is köszönetünket fejezzük 
ki Juhász István polgármester úrnak 
a pályázati munkánk elkészítésében 
nyújtott támogatásáért. 
 A pályázati támogatással tovább 
folytatjuk tanulóink környezettuda-
tos nevelését, oktatását, mert hisz-
szük, hogy ennek a tevékenységnek 

- mindannyiunk jövője érdekében - 
nagyon fontos szerepe van.

Sándor Erika tanító,  
az ÖKO-munkacsoport vezetője

ELNYERTÜK  
PEST MEGYE  
KÖRNYEZET- 
VÉDELMÉÉRT 
DÍJAT 

Ügyességi játékkal színesítettük 
a farsangi programot

A gyerekek felszabadultan játszottak

Az udvaron több csoport  
is elégette a kiszebabát 

A magyar kultúra  
napját ÜNNEPELTÜK 

XI. Regionális CSELLÓTALÁLKOZÓ

Az óvodai nevelés egyik kiemelt célja a néphagyományőrzés, amely 
áthatja a nevelés egészét és az óvodás gyerekek mindennapi tevé-
kenységeit. Ennek szerves részét képezi a farsangi időszak, ame-
lyet minden évben nagyon várnak a kis ovisok. A farsangi idő-
szak vízkereszttől hamvazószerdáig tart, ekkor van igazán helye 
a hangoskodásnak, a táncos mulatozásnak és a mókázásnak.

A farsangi időszak várva várt esemény a gyer-
mekek életében. A karneváli hangulat, a móká-
zás és vidámság olyan felszabadult atmoszféra 
megteremtésére képes, amely kedvez a kreatív, 
alkotó tevékenységeknek, segítve ezzel a csodá-
latos, jelmezekhez passzoló álarcok elkészítését.

„Itt a farsang, áll a bál…”  
A TÖLGYFA ÓVODÁBAN

FARSANG a Gesztenyés Óvodában

A z óvodánk folyamatosan arra 
törekszik, hogy sok élmény-
nyel gazdagodjanak a gyere-

kek a mindennapokban. A február 6-i 
hét tevékenységei a farsang témáját 
ölelték fel, és igen mozgalmasra sike-
rültek. A hetet a Répa, retek, mogyo-
ró nevű együttes interaktív gyermek-
előadása nyitotta meg, amely vidám 

A nagy mulatságot február 8-án 
tartottuk óvodánkban. Az ezt 
megelőző hetekben már izga-

tottan találgatták óvodásaink, hogy 
ki, minek öltözik majd ezen a külön-
leges napon. A kis titkolózások még 

bemutatójával hozzájárult a farsangi 
hangulat megteremtéséhez. 
 Egész héten nagy izgalommal ké-
szültünk erre a jeles ünnepre. Egy-
más után alkottuk a csoportokban 
a farsang fő kellékeit: a különböző 
technikákkal készült színes és ötle-
tes álarcokat, mosolygós bohócfeje-
ket, koronákat. A hópelyhes deko-
rációt felváltották a vidám, színes 
papírdíszek és a lufik. A legizgal-
masabb persze az volt, hogy kiderül-
jön végre, ki, milyen jelmezbe öltö-
zik majd be. 
 A csoportokban az óvó nénik vi-
dám, mókás zenékkel teremtették 
meg a karneváli hangulatot, de a már 
tanult tréfás mondókákat, népdalokat, 
gyermekdalokat, farsangi rigmusokat 
is felidézték a gyerekekkel. Előtérbe 
kerültek a tréfás mesék: Az aranysző-
rű bárány, Kolontos Palkó, A brémai 
muzsikusok. Ezen kívül minden pe-

dagógusunk sokat beszélgetett a gye-
rekekkel a farsangi hagyományokról, 
népszokásokról, a télűző ünnepről. 
 Végre február 10-én elérkezett a 
várva várt farsangi mulatság napja a 
Tölgyfa Tagóvodában! Vidám zenék-
től volt hangos az egész épület. A gye-
rekek már reggel várakozással telve 
öltözködtek jelmezeikbe. Az ötletes 
maskarák mesés világba repítették 
viselőiket ezen a vidám délelőttön: 
volt mosolygós hercegnő, varázspál-
cás tündér, csodaszép röppenő pillan-
gó, katicabogár, titokzatos spiderman, 
superman, pöfögő mozdony, bátor ka-
tona és egyéb mesehősök, kisállatok. 
A gyerekek nagy örömére ezen a na-
pon az óvó nénik, a dajka nénik, és a 
pedagógiai asszisztensek is más bő-
rébe bújtak, és vicces jelmezekben 
fogadták az óvodásokat.
 Délelőtt számos mókás, ügyessé-
gi játékkal, versengéssel színesítet-

izgalmasabbá tették a várakozást. A 
farsangot megelőző napokban válto-
zatos technikákkal készítették a gyer-
mekek a színesebbnél színesebb ál-
arcokat, bohócokat, díszeket. Az óvó 
nénik, dajka nénik mókás dekoráci-
ókkal varázsolták még hangulato-
sabbá a csoportszobákat, folyosókat. 
 Február második hetében – készül-
ve a jelmezbe öltözős nagy napra – 
tréfás dalokat, mondókákat, rigmuso-
kat tanulgattunk, mondogattunk, va-
lamint beszélgettünk a gyermekekkel 
a farsangi népszokásokról. Mesé-

ink már a tél végét, a tavasz várását 
idézték. Sajnos az időjárás nem volt 
kegyes hozzánk, de a hideg ellenére, 
örülve a napsütésnek, vidám dalokkal, 
zenékkel igyekeztünk farsangi han-
gulatot varázsolni a csoportszobákba.
 Farsang napján mindenki más „bő-
rébe” bújva érkezett az óvodába. Ez 
alól az óvodapedagógusok, dajka né-
nik sem voltak kivételek. Ezen a na-
pon vidám zenétől, kacagástól volt 
hangos az óvoda. Jókat mulattunk 
egymás jelmezén, főleg amikor ki 
kellett találni, hogy kit is rejt valójá-
ban az adott maskara. 
 Ügyességi játékokkal, versengés-
sel színesítettük a gyerekek délelőtt-
jét, melyekkel a mókázás mellett 
képességeiket is sokoldalúan fejleszt-
hettük. A délelőtti buli egyik fény-
pontja több csoportban is a fánkevés 
volt, melyhez a fánkot a szülők és az 
óvó nénik készítették el a gyerekek-
nek. A játék ezen a napon is az ud-
varon folytatódott, ahol – télűző rig-

tük a gyerekek napját. Verseltünk, 
daloltunk, ettünk, ittunk, mulattunk. 
A kedves szülők gondoskodtak a fi-
nomabbnál finomabb ropogtatniva-
lókról és italokról, ezzel is segítve a 
mulatságot.
 Észre sem vettük mennyire gyor-
san eltelt a délelőtt! Tartalmas, mara-
dandó élményt nyújtó farsangi napot 
töltöttünk együtt, melyet a mosoly-
gós, vidám gyerekarcok is igazoltak.
 A farsangi időszak végén, egy régi 
népszokás felidézésével, a kiszebáb 
égetéssel űzzük majd el végleg a hi-
deget és várjuk a tavasz első napsu-
garait.

Antal Brigitta óvodapedagógus, 
Tölgyfa Tagóvoda

musok kíséretében – több csoport is 
elégette a kiszebabát, így jelképesen 
el is űztük a telet. 
 Ezen a szép farsangi délelőttön 
– a gyermekek ötletes jelmezeinek 
köszönhetően – az egész óvoda egy 
mesés világba repülhetett. Ennek a 
vidám napnak az emlékével szívünk-
ben várjuk óvodásainkkal a tavasz 
beköszöntét.

Kovács Györgyné (Ági néni)
óvodapedagógus

Az óvó nénik is beöltöztek 

Turza Ferenc
egyéni vállalkozó

TElEfon: 06-20/543-9636

Fürdők WC-k teraszok burkolása.
Csőtörések utáni helyreállítások.

Falazás, vakolás,  
betonozás.

Sittelszállítás.

Kőműves és burKoló munKáK  
kivitelezése garanciával

30 éves szakmai rutinnal.

Hirdetés

A ZENÉT KEDVELŐK SZÁMÁRA 
nagyszerű évindító program volt az 
idén már tizenegyedik alkalommal 
életre hívott Regionális Csellótalál-
kozó. Ezúttal Fóton gyűltek össze a 
környékbeli művészeti iskolák csel-
lista növendékei és tanáraik, hogy 
ismét megmutathassák egymásnak 
– és persze a közönségnek –, hogy 
mekkora erő is rejlik a közös zené-
lésben. A rendezvény napján, 2023. 
január 28-án Csömörről, Gödöllő-
ről, Fótról, Kistarcsáról és Pécelről 
is érkeztek zenészek. A résztvevők 
száma meghaladta az 50 főt, kö-
zönséggel együtt bőven 100 fölött 

JANUÁR 23-ÁN a Simándy József 
Általános Iskolában is megünnepel-
ték a pedagógusok és a tanulók a ma-
gyar kultúra napját. A megemlékezés 
keretében a felső tagozaton különbö-
ző feladatokat kaptak a diákok, ame-
lyeket csoportokban oldottak meg. 
 Az 5-6. évfolyamosok az osztá-
lyuk címerét készítették el, amiben 
az volt a legjobb, hogy közösen dol-
gozhattak rajta. Az elkészült rajzok 
nagyon mulatságosra sikerültek. 
 A 7-8. évfolyamosok a Himnusz 
egy-egy versszakához készítettek il-
lusztrációt, illetve előre megadott sza-
vak felhasználásával kellett nekik is 
egy verset írni. A legjobb rajzok az 
iskola bejáratánál lévő paravánokon 
kaptak helyet. 
 Az általános iskolások tudását egy 
digitális kvízzel is próbára tették a ta-
nárok, amit a diákok nagyon élvez-
tek, hiszen külön élményt jelentett 
számukra, hogy a feladatot online 
lehetett megoldani.

Az 5-6.évfolyamon a következő 
eredmények születtek: 
 1. helyezett: 6. a (Dárdai Domon-
kos, Kelemen Eliza, Papp-Horváth 
Kristóf, Petró Adrienn, Simon Fran-
ciska)

voltak, akik együtt töl-
tötték ezt a muzsikáló 
délelőttöt. 
 A nagy létszámú 
rendezvény okozta ki-
hívásnak maradékta-
lanul eleget tett az ese-
ményt befogadó Fóti 
Zeneiskola – Alapfo-
kú Művészeti Iskola. A 
program megvalósításában a helyi 
Vörösmarty Művelődési Ház nyúj-
tott támogatást, amely segítséget ez-
úton is köszönünk!
 A XI. Regionális Csellótalálko-
zón tehetséges zenészekkel talál-

 2. helyezett: 6.c (Ambrus Ádám, 
Diczkó Anna, Székely Lia Hanna, 
Vass Ágnes)
 3. helyezett: 5.b (Füleki László, 
Markovits Viktor, Wagner Leven
te).

A 7-8. évfolyamon 
elért eredmények: 
 1. helyezett: 8.c (Bakos Luca, 
Göttli Sarolt, Gréczi Nóra, Nagy 
Viola)
 2. helyezett: 8.d (Bollók Kincső, 
Diriczi Zsófia, Fényes Zengő, Ka
tona Boglárka)
 3. helyezett: 8.d (Gelencsér Pan
na, Karsai Anita, Kunvári Regina, 
Partl Hanna). 
 
A programot Kovács Emese néni 
állította össze, ezúton is köszönjük 
a tanárnőnek a rendhagyó megem-
lékezés megszervezését!

Göttli Sára (6.c), Kiss Vivien, 
Király Léna, Tar Flóra (6.d)

kozhattak az érdeklődők. Gratulá-
lunk minden kedves résztvevőknek 
a nagyszerű zenei élmény biztosítá-
sáért!

 Nagy Eszter, a rendezvény- 
sorozat szervezője
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A Bom Jesus templom Braga 
városában Portugáliában

A KIKE 2020-ban az Erasmus+ mobilitá-
si pályázatán támogatást nyert „A helyi kul-
turális örökség feltárásának módszerei” 
című munkájával. A pályázat nyilvántar-
tási kódja: 2020-1-HU01-KA104-078307.

Kulturális ÖRÖKSÉG 2. rész
ERASMUS+ PÁLYÁZATON VETT RÉSZT A KIKE

E zen projekt célja a külföldi fel-
nőttképzésben történő részvé-
tel, melyet elsősorban a szer-

vezet ügyeit intéző munkatársaink 
figyelmébe ajánlottunk, annak ér-
dekében, hogy az idegen nyelvi kör-
nyezetben megszerzett új ismereteket 
a KIKE további sikeres működteté-
se során kamatoztathassuk. A szer-
ződést csak 2021-ben kötöttük meg, 
amely szerint a két évre szóló lebo-
nyolítás 2021-ben és 2022-ben történ-
het meg. Négy ország – Görögország, 
Olaszország, Belgium, Portugália – 
egy-egy intézményével egyeztettünk 
a képzés terén. 
 2021 tavaszán, amikor a korona-
vírus-járvány miatti szigorításokon 
enyhítettek, elkezdtük szervezni a 
tanfolyamokon való részvételt. Még 
a repülőjegyek megvásárlása előtt jöt-
tek hírek a járvány újabb változatá-
nak terjedéséről, így visszaléptünk. 
 2022 tavaszán újra próbálkoztunk. 
Persze tartottunk attól, hogy megint 
közbejöhet valami, de ekkor megol-
dódott a helyzet. Az eredetileg érintett 
személyek egy része már nem jöhe-
tett számításba az elkapott betegség, 
a munkahelyi körülmények változása 
és egyéb módosítások miatt, így az-
tán másokkal kellett egyeztetnünk. 
 A négy különböző országban meg-
valósult képzések közül kettőről a ja-
nuári lapszámban már írtunk. Most 
újabb két országgal folytatjuk a be-
számolót.

BELGIUM
Mivel tavaly nyáron rengeteg légi já-
ratot lemondtak, augusztusban in-

kább egy bérelt mikrobusszal men-
tünk hatan Gent városába. Itt a fő 
téma „A dokumentumok és adatok 
gyűjtési és tárolási módszereinek” 
ismertetése volt. Gentben nem tan-
folyamon vettünk részt, hanem tevé-
kenység tanulmányozásán, a Histories 
nevű szervezetnél. Ennek a távolság-
nak a megtétele elég sok időbe telt, így 
útközben meg kellett szállnunk. Elő-
ször Nürnbergben nézelődtünk, majd 
másnap Würzburgban volt lehetősé-
günk a várost bebarangolni. Gentbe 
érkezésünkkor épp kulturális feszti-
vál zajlott. Másnap egy egykori me-
nedékhelyre vittek bennünket, ahol 
az udvaron csipkekészítő kézműves 
foglalkozást mutattak be, majd meg-
néztük a helyi történetekkel foglalko-
zó könyvek gyűjteményéül szolgáló 
könyvtárat. Délután az épület má-
sik részében kialakított bábmúzeu-
mot, majd a közelmúlt már kevésbé 
használatos tárgyait bemutató nosz-
talgiamúzeumot jártuk be. Augusz-
tusban még sokáig világos volt, így 
a város csatornáin közlekedő egyik 
hajóról nézelődtünk. Szerettünk vol-
na még a városban található várba is 
bemenni, de sajnos mire odaértünk, 
már bezárt. A következő napon a tele-
pülés azon részébe mentünk, amely az 
egykori háborúkban özvegyen maradt 
asszonyok ellátására épült. Itt volt a fo-
gadó szervezetünk központja, melyben 
a környék különböző eseményeivel és 
ünnepeivel – úgy, mint például eskü-
vő, születés, karácsony – kapcsolatos 
anyagokat gyűjtik. Ezen a napon már 
elindultunk hazafelé, Kölnben álltunk 
meg, ahol egyesületünk egyik itt dol-

gozó tagja mutatta meg az óvárost és 
a Dómot. Lehetőségünk volt még Re-
gensburgban is nézelődni.

PORTUGÁLIA
Szeptemberre terveztük Braga város-
ba az „Ismerje meg a helyi kulturá-
lis örökség fontosságát!” című tan-
folyamra szóló utunkat, de a Braga 
mob. nevű intézmény jelezte, hogy 
a látogatás csak novemberben len-
ne alkalmas. 
 Portugália harmadik legnagyobb 
városába busszal jutottunk el a portói 
repülőtérről. Az első napon kulturális 
látogatáson vettünk részt, melynek so-
rán busszal vittek fel az egyik hegy-
re épült Sameiro templomhoz, majd 
egy rövid buszozás után legyalogol-
tunk a Bom Jesus templomba, ahon-
nan körülbelül 600 lépcsőn jutottunk 
le az úttestig, ahol a buszunk parkolt. 
Mindkét nevezetesség népszerű kegy-
hely. Délután sokat nézelődtünk a vá-
rosban. Bármerre mentünk, minden-

CIVILEK

hol láttunk templomot. A következő 
napon egy nagyon régi kápolnába vit-
tek bennünket, ahol a szobrok mellett 
már akkor – az azóta napjainkig hasz-
nálatos – csempék díszítették a falat. 
Másnap megnéztünk egy múzeumot, 
mely még a múlt század második fe-
lében is egy gazdag család lakóhelye 
volt, gyönyörűen kialakított kert tar-
tozott hozzá. Mivel a város területén 
római kori maradványokat is találtak, 
így létrehoztak egy modern múzeu-
mot, melyben a görög és római idő-
szak tárgyait mutatják be.
 A négy különböző országban meg-
valósított képzések során sok olyan 
ismeretre tettünk szert, melyek hoz-
zájárulnak a helyi örökség feltárásá-
hoz, valamint lehetőséget adnak arra, 
hogy más érdeklődők tárgykörrel 
kapcsolatos ismereteit bővítsük.

Kereszti Ferenc

Megnéztük a Gravensteen  
kastélyt Gentben, 
Belgiumban Az előadás előtt, nőnap  

alkalmából a résztvevők között  
20 DB JEGYET SORSOLNAK KI 
a következő Kistarcsai Humorestre.

 Info: 06-20-955-5123

Druzsin József:  
Zsélyi Aladár, az aviatika úttörője 
Az aviatika a levegőben való közlekedésre 
vonatkozó tudományos és technikai isme-
retek összessége, azaz repüléstan. Zsélyi 
Aladár munkássága a repüléstudomány te-
rületén is korszakalkotó. Életének egykori 
emlékeit tevékenysége helyszínén, a köze-
li Mátyásföldön is megtalálhatjuk.

Kiss János: Cukorbetegség és érrendszer
A cukorbetegség egészségügyi neve a di-
abétesz. Amitől előjön, az a glükóz feldol-
gozási zavara. Ennek oka a hasnyálmirigy 
által termelt inzulin hiánya, vagy a szerve-
zet inzulin iránti érzéketlensége. A cukorbe-
tegség megelőzése. A magas koleszterin-
szint hatása az érrendszerre. Érszűkületi 
problémák.

Farkas Ibolya Mária: A megszületés öröme
A születés az életünk meghatározó élménye, 
az öröm alapmintája. Ez a sémája minden „el-
indulok”, „megküzdök” és „célba érkezem” 
helyzetnek. Ha elindultam valami felé, küsz-
ködés után megérkezem, ami kiáradó öröm.

Gál Tibor: A sport szerepe
Gyerekkori futás élmények és későbbi ered-
mények. A közlekedési baleset utáni változá-
sok. A sportos tevékenységek. Szolgáltatások: 
mozgáselemzés, teljesítménydiagnosztika, 
komplex mozgáselemzés, edzéstervezés.

Földiák András: Rózsaszínű hullám  
Dél-Amerikában – brazíliai beszámoló
Dél-amerikai országok? Az Európai Unió leg-
nagyobb összefüggő erdeje? A Baktérítő elvá-
lasztja a szegényebb és a gazdagabb országo-
kat? Mit jelent a rózsaszínű hullám? Mennyire 
egységes ez a kontinens? Mi az, hogy BRICS?

Nagy László József: Napóleon küzdelmei
A wagrami csata Napóleon ötödik koalíci-
ós – francia-lengyel-olasz-német – ütköze-
te volt a Bécstől északkeletre fekvő Morva 
mezőn. Az eylaui csata Kelet-Poroszország-
ban zajlott. A néhány békeév utáni oroszor-
szági háború.

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 rendezvé-
nyein lehet belépni az egyesületbe.

Kistarcsai Kulturális Egyesület

2023. február 16.

2023. február 23. 

2023. március 2. 

2023. március 9. 

2023. március 16. 

2023. március 23.

DEÁK-
TANYA

KULTÚRA

I smeritek Kukorit, 
a naplopó kakast? 
És az ő párját, a 

szorgalmas Kotkodát, 
aki legszívesebben 
egész nap csak kapir-
gálna? Kettőjük szó-
rakoztató kalandjairól 
mesél Bálint Ágnes: 
Kukori és Kotkoda 
című mesekönyvében, 
amely a sikeres rajzfilmsorozat legvidámabb epi-
zódjai alapján készült. A történetekben feltűnik 
Kukori szélhámos barátja, Kopasznyakú kakas 
is, aki méltó társa Kukorinak a munkakerülés-
ben. De hiába a két jómadár minden ravaszsága – 
a derék Hápogi szomszéd vagy a pimasz Szöcske 
segítségével – Kotkoda szinte mindig megleckéz-
teti a széltoló kakasokat.

Kerstin Gier: Nefe-
lejcs című ifjúsági re-
gényének főszereplője 
menő, okos és népsze-
rű fiú. A lány a gyűlölt 
szomszéd család tagja, 
kedveli a fantasy tör-
téneteket, és alapvető-
en nem a fiú esete. De 
amikor Quinnt egy éj-
jel félelmetes lények ve-

szik üldözőbe, és súlyosan meg is sérül, olyan dol-
gokat fedez fel, amelyek valószínűleg nem ebből 
a világból származnak. De kiben bízhat, amikor 
a szobrok hirtelen rossz rímekben kezdenek be-
szélni, és a koponyák bizalmasan rámosolyognak? 
Legjobban a szemben lakó lányban, aki egyálta-
lán nem jelent számára semmit. Hogy ő és Matil-
da egy veszélyekkel teli, mágikus kalandban talál-
ják magukat, arra mindenesetre Quinn egyáltalán 
nem számított. És arra még kevésbé, hogy halálo-
san szerelembe esik...

Fredrik Backman: Az 
ember, akit Ovénak 
hívnak című köny-
vének főszereplője 59 
éves és Saabot vezet. 
És megvan a vélemé-
nye mindazokról, akik 
képesek Volvót, vagy 
pláne valami lehetetlen 
külföldi márkát venni. 
De ennek már semmi 

jelentősége a történtek után, hiszen Ovénak már 
állása sincs. Neki, akinek lételeme a munka. Nem 
sokra becsüli ezt a komputerizált világot, ahol egye-
seknek egy radiátor légtelenítése vagy egy utánfu-
tós tolatás is probléma. És most a szomszédai, akik 
ilyesféle hasznavehetetlen alakok, mintha még ösz-
sze is esküdtek volna ellene. Meghalni sem hagy-
ják. Pedig semmire sem vágyik jobban. Egymás 
után fordulnak hozzá bajos ügyeikkel, amikben 
szerintük ő, és csakis ő képes segíteni: hol tolatni 
kell helyettük, hol szerelni, hol beteget szállítani 
vagy épp befogadni egy rozzant, kóbor macskát. 
Mit kezd mindezzel a mogorva Ove, aki kénysze-
res szabálykövetésével oly gyakran vált ki szem-
rángást a környezetében? Végül is mi a baja a vi-
lággal, s hogyan jutott el mostani élethelyzetéig, 
amely szerinte csak egy, végső megoldást kínál? 
Milyen ember ő valójában, s van-e számára kiút?

Minden gazdi boldog 
kutyát szeretne – min-
den kutya magabiztos 
gazdit szeretne. A jó ku-
tyakiképzés mindenek-
előtt azt jelenti, hogy a 
gazdákkal és a kutyák-
kal egyenlő mértékben 
foglalkozunk. Miklósi 
Bernadett: Kutyaköte-
lesség című könyvében 
szembesíti a kutyatulajdonosokat és -kiképzőket a 
legfontosabb kötelességeikkel. Könyvében meg-
mutatja, miképpen alakíthat ki minden kutyagazdi 
bizalomra épülő partneri viszonyt a kutyájával. A 
könyv egyéni igényekre szabható módszereket és 
gyakorlatokat ismertet a kutyával közös élet és a 
városi kutyatartás legfontosabb sarokpontjaihoz. 
A gazdák mindent megtudhatnak az ember és 
kutya közötti jó kapcsolat alapjairól, vagyis ar-
ról, hogyan erősíthetik a kutyával való kötődést, 
milyen jeleket kell megérteniük, és hogyan hoz-
hatnak nagyobb változatosságot a kutyával való 
mindennapokba.

Nincs az a téli hideg, 
amiben ne juthatna 
friss, saját termesztésű 
zöldséghez, aki megis-
meri Heidi Lorey: Téli 
zöldségeskert című 
könyvének szereplőit 
a klasszikus káposzták-
tól kezdve a saláták sok-
féleségén át a pak choi 
néven is ismert bordás-

kelig. Több mint 40, télen is szedhető zöldség rész-
letes portréját állította össze a szerző, beleértve a 
termesztésükkel, gondozásukkal és a vetésforgó-
val kapcsolatos összes említésre érdemes részle-
tet. Annak is ajánlott elolvasnia a könyvet, aki-
nek nincs kertje, hiszen az is kiderül belőle, hogy 
nemcsak magaságyásban vagy növényházban, de 
még egy-egy balkonládában is megteremhet némi 
friss, ropogós zöldség télire.

Németh Tímea könyvtáros

Amikor tanácstalan az em-
ber, hogy mit is olvasson, egy 
könyvajánló sokat segíthet a 
döntésben. A Városi Könyvtár 
újdonságai közül néhány ta-
lán megkönnyíti a választást.

KÖNYVSAROK

10 
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Olvasandó: 

Lukács evangéliuma 15, 1-7

Jézus megkeresi az elveszett bárányt
REFORMÁTUS EGYHÁZ

CIVILEK HITÉLET

A város központjában, a polgár-
mesteri hivatal mellett található 
K.É.K. Ház nemcsak egy egye-
sületi központ, hanem oktatá-
si, fejlesztő és közösségi ház is.

MEGÚJUL a Kistarcsai  
Élmény és Mozgásközpont

H abár az épület belülről újsze-
rű (a Villámtánc S.E. újította 
fel a termeket), energetikai 

korszerűsítés hiányában – és sajnos 
külsőleg is – a 60-as éveket idézi az 
épület. A tervek már régóta elkészül-
tek, de forrás hiányában évekig nem 
újulhatott meg a közösségi ház. Az 
önkormányzat a Lavet Kft. által nyúj-
tott támogatás egy részét – melyet a Villámtánc 
S.E. vezetősége ezúton is megköszön – 2023-ban 
ennek az épületnek a szigetelésére és külső rend-
betételére fordítja. Tavaly ősszel már elindult egy 
megelőző felújítási fejlesztési program, melynek 
keretében kicserélték a nyílászárókat, továbbá fo-
lyamatban van még – egy kisebb építkezéssel járó 
– bővítés és további ablakcsere. A hosszú távú ter-
vekben pedig az előtér bővítése, felújítása, valamint 
akadálymentesített, új bejárat megépítése szerepel. 
Az említett beruházások az önkormányzati épület 

értékét emelik, ugyanakkor a civil fenntartású kö-
zösségi ház egyre bővülő tevékenységi körének ki-
teljesedését is támogatják. A székházban elsősor-
ban a mozgás és tánc iránt érdeklődő gyermekek 
fejlesztésével, tanításával foglalkozunk, de mind-
ezek mellett angol nyelviskola is működik az épü-
letben, és a NotBad kistarcsai rockzenekar szék-
helye is itt található. Az épület hagyományos és 
alternatív mozgásközpontként, jógacentrumként 
(ovis, gyermek-, felnőtt és szenior jóga) és reha-
bilitációs központként is funkcionál (Aviva tor-
na, gyógytorna, rekreációs és kondicionáló torna, 
egészségvédő foglalkozások). Ezek az órák egyelő-
re csak két teremben zajlanak, és helyszűke miatt 
csak bizonyos idősávokban lehet a foglalkozások-
ra időpontot foglalni. Az épület nagyon sok kistar-
csai és környékbeli lakónak nyújt olyan mozgási és 
tanulási lehetőséget, amelyet csak a fővárosban le-
hetne elérni. A K.É.K. Házban található nagyterem 
hétvégén rendezvények megtartására kibérelhető 
(pl. születésnapi ünnepség, ballagás, egyéb gyer-

mekprogramok), ezen kívül az egye-
sület kb. 50-60 fő befogadására alkal-
mas nézőteret is tud biztosítani, így 
kisebb színházi eseményeket is meg 
lehet szervezni a házban!
 A székházban hetente 100-150 em-
ber fordul meg, nem csoda, hogy ki-
alakult egy olyan közösség, amely 
összefog, attól függetlenül, hogy mi-

lyen órákat, foglalkozásokat vesznek igénybe.  A 
pandémia alatt alakult ki az a mag, amely mára a 
fő mozgatója a közösségnek: ez a szülőkből és gye-
rekekből álló összetartó, baráti közösség (akik kö-
zül valamennyien a Villámtánc S.E. tagjai) a kis-
tarcsai rendezvényeken rendszeresen megjelennek, 
ezért kijelenthetjük, hogy a Villámtánc S.E. 22 éve 
működő tánciskolájának gyermek és felnőtt tagjai 
a helyi kulturális és művészeti programok állan-
dó résztvevői. (A tánciskola versenycsapata pedig 
minden évadban hozza az eredményeket.)  
 A tánc és mozgásfejlesztés alapvetően az egyé-
ni figyelemre alapul, de nem lenne eredmény a jól 
képzett asszisztensek, diplomás táncpedagógusok, 
a táncművészet világában elismert mestertanárok, 
koreográfusok nélkül. Ezért elmondhatjuk, hogy 
hosszú távon a kitartó munka mindig meghozza 
eredményét, legyen szó akár rehabilitációról, akár 
a tánctudás fejlesztéséről. 
 A K.É.K. Házban az érdeklődők nemcsak szak-
mailag ismert és elismert foglalkozásvezetőkkel, 
hanem családias légkörrel találkozhatnak. A szé-

les körű szakmai kapcsolatok által pedig az okta-
tók mindenkinek megpróbálják azt az információt 
vagy tudást átadni, amely az egyén további tanu-
lásához, fejlődéséhez, gyógyulásához szükséges 
lehet. Büszkén valljuk, hogy a K.É.K. Házban 
alanyi jogon, tehát mindenkinek jár a személyre 
szabott figyelem biztosítása.
 A központban 2020 óta működik az Aranyszab-
lya Történelmi Harcművészeti Iskola és Hagyo-
mányőrző Kör, amelyet dr. Hidán Csaba régész-
történész, harcművészet-oktató vezet, aki egyben 
az Aranyszablya Történelmi Vívóiskola alapítója. 
Dr. Hidán Csaba, a Magyarságkutató Intézet fő-
munkatársa magyarságunk sztyeppei eredetének 
kutatásában, régészetében kiemelkedően elismert 
szakember, valamint nemzetközi kapcsolatokkal 
rendelkező harcművész. Értékteremtő interaktív 
előadásait, kisfilmjeit a TV5 és a Regio TV is rend-
szeresen közvetíti. 13-14 éves kortól – lányoknak 
és fiúknak egyaránt – ajánlott csatlakozni foglal-
kozásaira. A szakember magas szellemi, erkölcsi 
értékeket is közvetítő munkáját az egész világon, 
mind a hagyományőrző mesterek, mind a ma-
gas rangú hon- és nemzetvédelemi szakemberek – 
nemzettől függetlenül – elismerik. Rendszeresen 
utazik a világ minden tájára, a kistarcsaiaknak és 
a környéken élőknek pedig kiváltság, hogy rend-
szeresen tőle tanulhatnak.
 A K.É.K Ház programjaira folyamatosan lehet 
csatlakozni, szeretettel várunk mindenkit 2023-ban 
is! Eredményeinkről, tevékenységeinkről és fogla-
kozásainkról a Kistarcsai Híradóban, a Facebook 
oldalakon (Kistarcsai Élmény és Mozgásközpont, 
Harmónia Tánc és Mozgásközpont, Villámtánc 
S.E.) és a honlapunkon olvashatnak: 
kistarcsaielmenyesmozgaskozpont.hu 

Villám Veronika

A KIKE VÁRJA A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁT
Az adományokra mindig nagy szükségünk 
van. Mióta egyszerűsödött az adóbevallás, 
országos szinten is lényegesen lecsökkent 
a személyi jövedelemadó 1 %-áról törté-
nő rendelkezés – mivel a NAV elkészíti sok 

adózó bevallását, többségük nem foglal-
kozik a felajánlásra vonatkozó kérdéssel. 
A rendelkezés határideje májusban lesz.
 Februárban nyújtják be adóbevallásu-
kat a vállalkozások, és most is van lehe-

tőség a személyi jövedelemadó 1 %-áról 
rendelkezniük. A kifejezetten a KIKE ré-
szére szóló rendelkező nyilatkozat letölt-
hető a honlapunkról. 

KIKE

A felújított próbaterem

Az Aranyszablya Történelmi 
Vívóiskola  dr. Hidán Csabával

Versenyzőink a  Magyar Látványtánc  
Sportszövetség Évadzáró Téli kupáján

N agy kísértés a hívő embereknek, ha azt 
hiszik, hogy nincs szükségük a megté-
résre. Így gondolkoztak Jézus kortársai.

 Nemcsak az a személy lehet elveszett, aki el-
züllött, hanem az is, aki nincs a helyén, vagy azt 
érzi, hogy Jézus nélkül is jól tudna élni. Az elzül-
lött jelentése: „nyomorúságos helyzetben levő”.
 Nyomorúságos helyzetbe kerülni nemcsak tuda-
tos döntéssel lehet, hanem sodródással is. Ha a bá-
rány szakadékba esett volna, azonnal bégetni kez-
dett volna. De ha úgy érzi, hogy jobb mezőt talál, 
mint ahová a jó Pásztor vezetni akarja, akkor nem 
sír fel, hanem megy a pásztor nélkül. Nagyon soká-
ig lehet Jézus nélkül úgy haladni, hogy az emberrel 
nem történik semmi rossz. Nem esik verembe, nem 
esik tövisek közé. Látszólag nagyon jó az élete. 
 Miért keresi Jézus az elveszetteket? Mert tud-
ja: ha a juh elvész, szomjan, vagy éhen hal, vagy 
széttépik a vadállatok.

 Közülünk is, aki elveszett, lelki értelemben 
pusztulásra van ítélve. Előbb-utóbb tehetetlen-
né válik a bűnnel szemben. Ezért vagyunk mi 
is olyan elesettek, olyan szánalmasan tehetetle-
nek, amikor beérnek engedetlenségünk gyümöl-
csei. Máskor belegabalyodunk a magunk szőtte 
szálakba, vagy a verembe esünk, amit mások-
nak ástunk.
 Számunkra sincs más megoldás, csak az, hogy 
megkeres, vállára vesz, hazavisz Jézus, mint az el-
veszett bárányt a pásztor. A megtért ember legna-
gyobb meglepetése az öröm lesz, amivel a meny-
nyei Atya vár minden megtértet. Ez az öröm a 
menny előíze.
 Mit tett és tesz Jézus a megtérésünkért? Az éle-
tét adta értünk a golgotai kereszten, ezáltal elvette a 
bűneinket, és lehetővé tette, hogy megtérjünk. Nem 
a mi hitünk gyümölcse a megtérés, hanem a megté-
résünk után lesz élő, személyes hitünk. Tehát min-
den megtérés Jézus megváltói halálából születik.
 A megtért ember teljesen újjálesz. Ezt úgy fe-
jezik ki a Református Iszákosmentő Misszióban, 
hogy: „a kutyából is lesz szalonna!”

MEGHÍVÓ
Vendégünk KISS GERGELY

Háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó
Helyszín: Csigaház

Időpont: 2023. március 10. 19 óra

A részvétel INGYENES!
Szervező: a Kistarcsai Férfiak Klubja

Érd: hitkolaszlo@gmail.com

KatolIKuS egyHáz

TémA:   •   az egyén sikerhez vezető útja 
  •   mi kell az egyéni kiválósághoz 
  •  a sport előnyei 
  •  a mai társadalom kihívásai 
  •  az egyén és a közösség

 Mi a különbség a megtérés és a naponkénti 
megtérés között? Megtérni egyszer kell a nagy 
életgyónással, amikor valaki átmegy a halálból 
az életbe. A naponkénti megtérés pedig a napon-
ként elkövetett bűneink megvallását jelenti.

Miből látható, hogy megtértem-e? 
Néhány szempontot gondoljunk végig!
 1.   Emberek szerint gondolkozom, vagy Isten 

szerint? 
 2.   Látom-e a saját bűneimet?
 3.   Hogyan akarom elérni a céljaimat? Tudom-e, 

hogy gondomat viseli Isten?
 4.   Tudok-e arról, hogy megtalált Isten?
 5.   Szeretem-e a másik embert? 
 6.   Szeretem-e az igét és az imádságot?
 „Nem elég belépni a szoros kapun, járni is 
kell a keskeny úton, mely az örök életre vezet.” 
(Modersohn E.)

A megtérés gyümölcsét a Jeremiás 29,13. vers-
ben olvashatjuk.

Riskó János református lelkész
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PROGRAMOK

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
Kisállatrendelő

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

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

dr. Kuffa szilvia

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

nyílászáró
forgalmazás • beépítés

ingyenes  
árajánlat!

Papp norbert – 06-30/373-0712
Petőházi Ákos – 06-70/341-3007
E-mail: info@aktivablak.hu

Redőny, Reluxa, szúnyoghÁló,  
PÁRkÁny beéPítés utÁni lejavítÁs.

minőségi műanyag  

fa és alumínium ajtó és ablak
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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!

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!

Megújult honlapunkon  
tekintse meg friss akcióinkat!

facebook.com/tuzepkistarcsa
www.epitesianyag.hu

2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos u. 27. 
Tel.: 06-28/473-398 • mail: info@epitesianyag.hu

Nyitva: H-P: 730-1600, Szo.: 730-1130

TŐZEGBRIKETT  
és KEMÉNYFA BRIKETT KAPHATÓ!

Tüzelőanyag a legkedvezőbb áron!

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.
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

 

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

Januári – Februári nyitvatartás
Hétfőtől-Csütörtökig: 8-15 óráig

Péntek: zárva
   Szombat, Vasárnap: zárva
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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, Korrektor: Koczka Réka 
Nyomda: Pauker-Holding Kft. 1047 Budapest, Baross u. 11-15.
Felelős vezető: Vértes Dániel
Megjelenik 5300 példányban.
ISSN 1788-7291
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat a 
tartalom lényegi megváltoztatása nélkül, szerkesztett formában 
közölje. A lapban megjelent cikkeket a Kiadó írásbeli engedélye 
nélkül másolni, a lapot 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: www.kistarcsa-simandy.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: Kaszanyiné Révész Réka.

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. Barbara zacharewicz

Dr. Berényi evelin
Dr. Fülöp Dorottya

Dr. Plaszkony adrienn
Dr. Ujvárossy Petra

Dr. henter áron
Dr. Paul róbert

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

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

HUrKa, KOLBÁsZ, HÁZi ZsÍr  
és DisZNÓsaJt  
folyamatos árusítása!

Glutén- és laktózmentes  
virsli kapható!

Újdonság!

TelepíTés • karbanTarTás 
 szerelés • javíTás

Ingyenes 
felmérés

hívjon  
bizalommal!

Telefon: 06-30 878 88 48
Web: www. klimadigital.hu • E-mail: info@klimadigital.hu

hűtés • fűtés • klímatechnika



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
Hagymás növények,árvácska,  

Primula,  extra OrcHideák,  
dísznövények,  

növénykülönlegességek.
Vetőmagok, lemosó permetszerek, szerves  
és műtrágyák kaphatók kertészetünkben!

Ha minőséget szeretne  
a muskátli gardent keresse!

VIRÁGVÁSÁR!
Tavaszi és Nőnapi  

Óriási növényválasztékkal várjuk kedves vásárlÓinkat!
nőnapra rendelést felveszünk!!!

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

Keressen minKet  
a FacebooKon is!

már banKKártyával is Fizethet!A                                tAgjA. 

Nyitvatartás: 
H-P: 7.00-15.30
szo: 7.30-12.00

cserepek

térkövek

falazótégla
• Zsalukövek
• Falazóelemek

• Habarcsok, vakolatok

• Cserepek
• Kéményrendszerek

• Térburkolatok

• Szigetelőanyagok

Minden,  
ami építőanyag

Hő  
és víz- 

szigetelő  
termékek

tüzifa készletről  
folyamatosan elérHető!


