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EZÚTON TÁJÉKOZTATJUK a Tisz-
telt Lakosságot, hogy önkormányza-
tunk elektronikai hulladékgyűjtést 
szervez. Az előző évektől eltérően 
idén az elektronikai hulladék leadá-
sára 3 nap áll rendelkezésre.

A HULLADÉKGYŰJTÉS  
IDŐPONTJA:         
 2023. március 23. (csütörtök) 
 9 és 14 óra között; 
 2023. március 24. (péntek) 
 9 és 14 óra között; 
 2023. március 25. (szombat) 
 8 és 14 óra között;

HELYSZÍN: 
Kistarcsa, KÖFE Kft. telephelye 
(Kossuth L. u. 23., a Csatornázá-
si Művek telephelyével szemben)
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy csak 
az egész, az egykori működéshez 

PÁLYÁZAT HÁZI  
GYERMEKORVOSI  
FELADATOK ELLÁTÁSRA

 

ELLÁTANDÓ FELADATKÖR:
 házi gyermekorvosi és iskola- és ifjúság-egészségügyi 
 orvosi feladatok ellátása.
PRAXISJOG MEGSZERZÉSE:
 A praxisjog térítésmentesen, az önkormányzattal való 
	 feladat-ellátási	szerződés	megkötése	útján	szerezhető	meg.
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
 Pest megye 2143 Kistarcsa, Batthyány utca 4.
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNÁL ELŐNYT JELENT:
 •  háziorvosi	munkakörben	töltött	idő.
A PÁLYÁZAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IRATOK, IGAZOLÁSOK:
 •  részletes szakmai önéletrajz,
 •  iskolai végzettséget és szakirányú képzettséget tanúsító okira-

tok másolata,
 •  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 •  érvényes	működési	nyilvántartás	másolata,
 •  a Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolása,
 •  munkaköri orvosi alkalmassági vélemény,
 •  a vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok másolata, cég 

esetén átláthatósági nyilatkozat, köztartozásmentesség iga-
zolása

 •  az	Országos	Kórházi	Főigazgatóság	véleménye	arra	vonatkozó-
an, hogy a pályázó praxisengedély megszerzéséhez szükséges 
feltételekkel rendelkezik,

 •  a pályázó hozzájárulása személyes adatainak a pályázati eljá-
rással összefüggésben szükséges kezeléséhez,

 •  nyilatkozat	arról,	hogy	a	pályázat	nyílt	ülésen	történő	tárgya-
láshoz hozzájárul-e.

A MUNKAKÖR BETÖLTHETŐSÉGÉNEK IDŐPONTJA:
 A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását 
	 követően	azonnal	betölthető.
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: folyamatos.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt  
Csépánné	Kövesi	Tünde	igazgatási	irodavezető	nyújt	a	 
06-70-501-4058-as telefonszámon. A feladatellátás helye  
igény	szerint	előre	egyeztetett	időpontban	megtekinthető.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:
 Postai úton, a pályázatnak a Kistarcsa Város Önkormányzat  
	 Képviselő-testület	címére	történő	megküldésével	
 (2141 Kistarcsa, Szabadság út 48.).
A PÁLYÁZATI KIÍRÁS KÖZZÉTÉTELÉNEK HELYE: 
www.kistarcsa.hu,  Semmelweis Egyetem Családorvosi tanszék 
honlapja.
A MUNKÁLTATÓVAL KAPCSOLATOS 
EGYÉB LÉNYEGES INFORMÁCIÓ:
	 A	praxis	után	vételárat	nem	kell	fizetni.
 Kistarcsa Város Önkormányzata fenntartja magának azt a jogot, 
hogy	az	eljárást	–	különösen	a	jogszabályi	környezet	jelentős	meg-
változása esetén – indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthassa.
 Részletes kiírás a www.kistarcsa.hu oldalon.

HÍREK ÖNKORMÁNYZAT

Testületi ülésről JELENTJÜK
Február 22-én 11 napirendet tárgyaltak, ekkor határoztak az óvo-
dai beiratkozások időpontjáról, felülvizsgálták a szociális ellátá-
sok helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletet, döntöttek 
az igazgatási szünetről, elfogadták a médiaszolgáltatók 2022. má-
sodik féléves beszámolóit, módosították a Szilas Tv-vel (EnterArt 
Bt.) kötött szolgáltatási szerződést. Sürgőséggel vették napirend-
re a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet módosítását.

Elektronikai 
hulladékgyűjtés 
MÁRCIUSBAN!

Fénymásolópapírral 
támogatják 
a RENDŐRŐRSÖT

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÁLYÁZATOT HIRDET HÁZI  
GYERMEKORVOSI ÉS ISKOLA- ÉS IFJÚSÁG- 
EGÉSZSÉGÜGYI ORVOSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

SZOLGÁLTATÁS – Hűtő-fűtő klíma besze-
relve 270.000 Ft-tól, valamint hűtőgép javítása 
garanciával.  06-70/316-6288

Akciós WC-tartály csere. Fix áron: 32.990 forin-
tért. Új WC tartállyal, munkadíjjal, kiszállással, 
garanciával és rövid határidővel. Április 30-ig. 
Tel: 06-20/412-0524

ÉLETJÁRADÉK – Fiatal, diplomás  
házaspár életjáradéki szerződést kötne  
idős hölggyel vagy úrral.  06-30-965-0495

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

APRÓHIRDETÉS 

szükséges minden elektronikai 
alkatrészt tartalmazó berende-
zéseket lehet leadni!
 Az elektronikai hulladékok kon-
ténerbe történő elhelyezése/berako-
dása a leadó feladata.

Kistarcsa Város Önkormányzata

EGY ÉVRE ELEGENDŐ fénymá-
solópapírt adományozott február 
28-án Juhász István polgármester 
a Kistarcsai Rendőrőrsnek. A vá-
ros ezzel a kis meglepetéssel is se-
gíteni szeretné a kistarcsai rend-
őrök munkáját. A papírt Magyar 
István őrsparancsnok vette át. 

Hirdetés

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.

Lakossági 
PB gáz és  

Targonca gáz

házhozrendeLésre!

Próbáljon ki minket,  
garantáltan nem csalódik!

rendelésfelvétel: 
06-20/382-32-68

Kijelölték az óvodai  
beiratkozások időpontját 
A 2023/2024-es nevelési évre az 
óvodai beiratkozást 2023. má-
jus 2-től május 5-ig bonyolítják le. 
Ezen időszak alatt a beiratkozás on-
line formában lehetséges az óvoda 
gesztenyes@kistarcsa.hu e-mail cí-
mére elküldendő dokumentumok 
segítségével. 
 A beiratkozáshoz szükséges a 
gyermek születési anyakönyvi ki-
vonata, oltási könyve, a gyermek 
TAJ száma, a szülő (gondviselő) sze-
mélyazonosító igazolványa, a szülő 
(gondviselő) lakcímet igazoló ható-
sági igazolványa és a gyermek ne-
vére kiállított személyi azonosító és 
lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 
valamint nyilatkozat az adatkezelés-
hez kapcsolódó tájékoztató megis-
meréséről. Az a szülő, akinek nincs 
lehetősége az online beiratkozásra, 
a 06-28-470-745-ös telefonszámon 
kérhet időpontot a meghirdetett na-
pok valamelyikére.
 A részletes kiírás megtalálható 
az újság 7. oldalán.

Jelentősen megemelték  
a szociális ellátások  
jövedelemhatárait 
Módosították a szociális ellátások 
helyi szabályairól szóló önkormány-
zati rendeletet. Az elmúlt évben a 
lakosság vagyoni helyzetének rom-
lása, illetve a nagy számban megnö-
vekedett kérelmek miatt is módosí-
tani kellett a rendeletet. 

 Tavaly 825 esetben támogat-
ta az önkormányzat a rászoruló-
kat. Szociális ellátásokra 10 millió 
457 ezer forintot fizetett az önkor-
mányzat. A mostani felülvizsgálat-
tal a rászoruló személyek részére 
még kedvezőbb jövedelemhatár 
emelésről döntöttek a képviselők. 
A lakhatáshoz kapcsolódó rend-
szeres kiadásokhoz, gyógyszerki-
adásokhoz, életkezdéshez és krí-
zishelyzethez nyújtható települési 
támogatásokhoz 20%-kal javasol-
ták megemelni a jövedelemhatáro-
kat. A tizennyolcadik életévét be 
nem töltött gyermek neveléséhez 
adható támogatástok esetében a 
családban élők és egyedülállók ese-
tében 20%-os emelést javasoltak. 
A családban tartósan beteg, vagy 
fogyatékos személy esetén, 30%-
kal javasolták a jövedelemhatáro-
kat megemelni.
 A pontos összeghatárokról ér-
deklődjenek a Kistarcsai Polgár-
mesteri Hivatal Igazgatási Irodáján 
vagy az Alapszolgáltatási Központ-
ban. A rendelet pontos szövege 
megtalálható a www.kistarcsa.hu 
honlapon.

Emelkednek a közterület-
használati díjak
Módosították a közterületek rendjé-
ről szóló 2012-ben megalkotott ren-
deletet. Erre azért volt szükség mert 
a közterülethasználati díjakat az inf-
lációhoz kellett igazítani és a rende-
let számos ponton nem felelt meg a 

jogszabály szerkesztési 
előírásoknak. A köz-
te rülethasználati díja-
kat a rendelet 2012-es 
megalkotása óta nem 
emelték, ezért az utób-
bi hónapokban meg-
változot t gazdasá-
gi környezetben – az 
önkormányzat kiadá-
sainak jelentős növe-
kedésére miatt – a dí-
jak 20%-os emelését 
támogatta a képvise-
lő-testület. 

Döntöttek  
az igazgatási szünetről 
A közigazgatási szervek hatékony és 
zavartalan működésének egyik elen-
gedhetetlen feltétele a közszférában 
dolgozók szabadságának ütemezé-
se. A dolgozók a kialakult gyakorlat 
alapján a nyári szünetre, illetve a ka-
rácsony és újév közötti időszakra tar-
talékolják szabadságuk egy részét. A 
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal 2023. 
július 24-től 2023. július 28-ig (5 nap), 
valamint 2023. december 27-től 2023. 
december 29-ig (3 nap) tart igazgatá-
si szünetet. Az igazgatási szünet ide-
je alatt az ügyfélfogadás szünetel, de 
halaszthatatlan ügyekben - elsősorban 
anyakönyvi ügyintézésnél – tartanak 
ügyeletet, melynek szabályozása jegy-
zői utasításban történik.

Döntöttek arról, hogy meg-
kezdik a város hatályos te-
lepülésrendezési eszközei-
nek felülvizsgálatát
Az építésügyi szabályozások 2021. 
évben jelentősen módosultak.  
A tartalmi változások átvezetésre, 
új HÉSZ megalkotására az átme-
neti szabályozása értelmében 2027. 
június 30. napjáig van lehetőség. Te-
kintettel arra, hogy a HÉSZ számos 
ponton nem felelt meg a jogszabály-
szerkesztési előírásoknak, annak 
hatályon kívül helyezése és tartal-
milag nagyrészt azonos új rendelet 
megalkotása vált szükségessé. Az 
érvényben lévő HÉSZ több ponton 
eltér a jogszabályszerkesztés szabá-
lyaitól, ezért a módosítások közzété-
tele a Nemzeti Jogszabálytár (NJT) 
rendszerben nem volt sikeres, ezál-
tal ott nem lehet elérni a hatályos 
rendeletet. Emiatt többször előfor-
dult, hogy a szakhatóság elutasítot-
ta a telekalakítási kérelmeket. Az új 
tartalmi követelmények alkalmazása 
miatt a hatályos településfejlesztési 
dokumentumok (településfejlesztési 
koncepció, integrált városfejlesztési 
stratégia), valamint a településszer-
kezeti terv felülvizsgálata is szük-
ségessé válik.

Az egyebek napirendnél szóba ke-
rült, hogy mikor szüntetik meg a 
polgármesteri hivatal energiataka-
rékosság miatt bevezetett rendkívüli 
ügyfélfogadási rendjét. Dr. Gotthard 
Gábor jegyző tájékoztatásul elmond-
ta, hogy a jelenleg érvényben lévő 
munkarendet (3 nap ügyfélfogadás, 
2 nap távmunka) a fűtési szezon vé-
géig határozták meg, de amennyiben 
igény van az öt jelenléti napra – idő-
járástól függően – bármikor vissza-
állíthatják. Az ügyfélfogadási rendet 
márciusban felülvizsgálják.

Polgár 
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Az Országgyűlés 2000. június 16-án  
nyilvánította február 25-ét a kommu-
nizmus áldozatainak emléknapjává. 

KISTARCSA FEJLŐDIK!

A kommunizmus  
áldozataira  
EMLÉKEZTEK  

INTERJÚ JUHÁSZ ISTVÁN POLGÁRMESTERREL

A KOPJAFÁNÁL KOSZORÚZTAK

INTERJÚ ÖNKORMÁNYZAT

A megemlékezést este hat órakor tartották

A megemlékező műsorban Szabó Gyula Győző előadóművész szerepelt

K istarcsán február 24-én este 
a kopjafánál emlékeztek a 
múlt fájdalmas történéseire. 

Az Október 23. téren Turi Irén műve-
lődésszervező köszöntötte a megje-
lenteket, majd Szabó Gyula Győző-
vel, a Madách Színház művészével 
közösen elénekelték a Himnuszt. Ezt 
követően Turi Irén a történelmet fel-
idézve elmondta, hogy „A szovjet 
megszálló hatóságok koholt vádak-
kal 1947. február 25-én letartóztat-
ták Kovács Bélát, a Független Kis-
gazdapárt főtitkárát és elhurcolták a 
Szovjetunióba. Ez volt az első lépés, 
mely során a kommunista diktatúra 
kiiktatta az ellenszegülőket, így ez 
az esemény vált a demokrácia sem-
mibevételének jelképévé.” 

 A megemlékező beszéd után Szabó 
Gyula Győző elszavalta Szabó T. Anna: 
Az ég zsoltára című versét. Ezt köve-
tően a kopjafánál koszorút helyezett 
el Tóth Borbála a Kistarcsai Internál-
tak Emlékéért Alapítvány képviselője, 
Kistarcsa Város Önkormányzata ne-
vében Solymosi Sándor alpolgármes-
ter és Bergán János képviselő. Koszo-
rúztak a város intézményeinek vezetői, 
a Simándy József Általános Iskola ve-
zetősége, a FIDESZ frakció, a Jobbik 
Kistarcsai Szervezete, a Fenyvesliget 
Egyesület és a Kistarcsai VMSK Kft. 
A megemlékezést Szabó Gyula Győ-
ző előadóművész egy énekkel zárta. A 
megemlékező ünnepség végén a meg-
jelentek mécseseket gyújtottak a kop-
jafánál. P.Gy.

T öbb tényező kedvezőtlenül 
hatott a 2023. évi költség-
vetés tervezésére, mindezek 

ellenére a határidőt megelőzően, 
biztonságos működést garantáló és 
kiemelkedő fejlesztési kiadásokat 
lehetővé tevő költségvetési rende-
letet alkotott meg a képviselő-tes-
tület. Mit tart a legfontosabbnak 
az energia-veszélyhelyzeti körül-
mények között megalkotott költ-
ségvetési rendelettel kapcsolatban?
 – Valóban – más településekhez 
hasonlóan – komoly aggodalommal 
kezdtük meg a 2023. évi költség-
vetés összeállítását, mivel már ta-
valy félévtől nyilvánvaló bizony-
talansággal szembesültünk a 2023. 
évi lehetséges energiaárak alaku-
lása kapcsán. Az elmúlt években 
jól működő előrelátás jellemezte az 
energia beszerzéseinket, idő előtt le-
bonyolított beszerzéseink legalább 
két évre előre látható, garantáltan 
alacsony, fix összegű energiaára-
kat eredményeztek, kiszámítható 
tervezést tettek lehetővé. A min-
denkori éves költségvetés tervezése 
több hónapos munkafolyamat, mely 
a 2023. év tekintetében a 2022. év 
I. félévétől egy folyamatos újrater-
vezést igényelt, az aktuális energia 
árak alakulása függvényében. Ez 
volt a legnehezebb feladat az idei 
költségvetés összeállításában.
 Tervezési nehézség volt, hogy 
az elnyert beruházási támogatá-
sok felhasználása a korábbi évek-
nél nagyobb bizonytalanságot hor-
doz abból a szempontból, hogy az 
építőanyagárak és munkadíjak emel-
kedése minden bizonnyal komoly ki-
hívás elé állít minket a beszerzések 
folyamatában, ennek kiküszöbölésé-
re célzott tartalékképzést jelölt meg 
a testület.
 Tartalékaink nélkül nehezen tud-
nánk majd a 2024. évben szükséges 
energiaköltségek fedezetét előterem-
teni, erre is gondolnunk kell, hiszen 
akkor már a jelenleginél kedvezőtle-
nebb földgáz és villamosenergia-dí-
jak mellett kell a költségvetési egyen-
súlyt megteremteni.

 Fontos célom, célunk volt, hogy 
megtartsuk az intézményhálózat-
ban már bevezetett adható juttatáso-
kat, cafetéria rendszert, pedagógu-
sok és szociális ágazatban dolgozók 
esetében illetménykiegészítést, ill. a 
köztisztviselőknél a teljesítményér-
tékelés eszközét a béreltérítésre. Mi-
nőségi munkaerő nélkül ugyanis az 
infrastrukturális fejlesztések önma-
gukban nem elégségesek.
 A jelenlegi kedvezőtlen ka-
matkörnyezetben is sikerült meg-
teremtenünk a meglévő hitel-
szerződéseinkből eredő tőke- és 
kamatkötelezettségek fedezetét. 
Utóbbi érdekében az átmenetileg 
szabad pénzeszközeink lekötésé-
vel igyekszünk a megnövekedett ka-
matkiadásokat ellentételezni, amely 

nagyon gondos likviditásmenedzs-
mentet kíván. 
 Jó érzéssel tölt el, hogy a költség-
vetés elfogadására ebben az évben 
idő előtt, már február 8-án, a testü-
let majdnem teljes egyetértése mel-
lett (egy tartózkodással) került sor.

– A költségvetési főösszeg nagyará-
nyú növekedése minek köszönhető?
 – Az idei költségvetés valóban je-
lentős főösszegű, 3 738 339 ezer Ft, 
mely az előző évi eredeti költségve-
tésünkhöz mérten 54%-kal nőtt és 
szerencsére ez a növekedés egyér-
telműen a fejlesztési célú pályázata-
ink sikereinek köszönhető. Hatékony, 
professzionális projektelőkészí tés 
és -menedzsment eredményeként 
maximálisan ki tudtunk használni 

az ún. TOP Plusz fejlesztési forrá-
sokat. Idén több mint 600 millió Ft 
összegű fejlesztési támogatás érke-
zik a költségvetésbe, és rendelkezés-
re áll a tavaly már kiutalt és még fel 
nem használt támogatások összege 
is, ezek nagyságrendje további leg-
alább 650 millió forint. Büszke va-
gyok arra, hogy valamennyi köte-
lező feladatunk esetében képesek 
leszünk idén komoly beruházáso-
kat megvalósítani. 

– Mekkora összeget tud a város költ-
ségvetése megtakarítani az ener-
getikai veszélyhelyzeti intézkedési 
tervben rögzített kiadáscsökken-
tési lehetőségek végrehajtásával? 
 – A képviselő-testület még ta-
valy októberben, a 189/2022.  
(X. 26.) számú határozat szerint jóvá-
hagyott energetikai veszélyhelyzeti 
intézkedési tervben előírta azokat az 
energiamegtakarítást garantáló sza-
bályokat, melyek meghozták a várt 
eredményeket. Az intézményeknél 
előírt hőfokprotokoll betartásával, 
az egyes helyszíneken kiépített hűtő-
fűtő berendezésekkel, a polgármes-
teri hivatalnál bevezetett heti táv-
munkával elért megtakarítás, tavaly 
november közepétől 2023. február 
végéig már 8,5 millió Ft megtaka-
rítást eredményezett. A megtakarí-
tás 25%-a a polgármesteri hivatal-
nál bevezetett hőfokszabályoknak 
és távmunkának köszönhető, mint-
egy 40%-ban pedig a Csigaház és a 
Sportközpont energiafelhasználása 
csökkenésének. A képviselő-testület 
tehát e tekintetben is jól időzített, és 
kimutathatóan hatékony döntést ho-
zott az energiakiadások csökkenté-
se érdekében.

– Az energiaárak emelkedése nagy 
mértékben terheli a 2023. évi költ-
ségvetést. A kormány által megítélt 
25 millió forintos kompenzáció ele-
gendő-e az idei energia-többlet-
költségekre? 
 – A központi költségvetésből 
megítélt 25 millió Ft természete-
sen nem fedezi a teljes energia -több-

letköltségeink fedezetét, nagyság-
rendileg ennek kétszerese a valós. A 
Kistarcsának megítélt kompenzáci-
ót nyilvánvalóan a település adóerő 
képességét figyelembe véve határoz-
ták meg, szerencsére e tekintetben 
nagyságrendi elmozdulást mutatnak 
a bevételeink. Az egy főre jutó adó-
erő képességünk 2023. évben 22%-
kal nőtt, 2023-ban már 690 millió Ft 
összegben tervezünk iparűzési adó-
ból bevételt. Ez nagyon fontos adat 
a középtávú költségvetési lehető-
ségeinkre nézve, ezért a Kistarcsá-
nak megállapított alacsonyabb idei 

„energia -többletköltség kompen-
záció” valójában kedvező adat, hi-
szen ez azt jelenti, hogy a település 
elhelyezkedése, az ide települt adó-
zók teljesítőképessége kellő garan-
cia lehet a város további lendületes 
fejlődéséhez. 
 Büszke vagyok a jól működő in-
tézményi ellátórendszereinkre. Az 
itt élő családok minőségi óvodai, 
bölcsődei ellátásban részesülhet-
nek, a szociális ellátási rendsze-
rünk kiszolgálja a helyi igénye-
ket. Lehetőséget ad a költségvetés 
a helyi civil szervezetek megszo-
kott nagyságrendű támogatására is, 
sok sport és kulturális szervezet-
tel hosszú évek óta példaértékűen 
jó együttműködést alakított ki a 
testület. A képviselő-testület által 
létrehozott két gazdasági társasá-
gunk finanszírozása idén is garan-
tálja a városüzemeltetési feladatok 
folyamatos, kielégítő ellátását, va-
lamint a kulturális és sportfelada-
tok megszervezését. Kevés hasonló 
lakosságszámú település mondhat-
ja el, hogy energia-veszélyhelyzeti 
környezetben is képes fenntartani 
helyi uszodát, sportközpontot, va-
lamint, hogy regionális szinten is 
kiemelkedő színvonalú városi ren-
dezvényeket képes megszervezni. 
Meggyőződésem, hogy mindezek 
elengedhetetlenek a jó minőségű 
kisvárosi élethez.

– Az elmúlt években is tudatosan 
érvényesült a költségvetésben a 
kellő tartalékképzés, ebben az év-
ben sikerült-e megnyugtató tarta-
lékot képezni?
 – Arra törekedünk minden évben, 
hogy a költségvetés évközi bizonyta-
lanságainak ellensúlyozására, az év 
közben felmerülő igények kielégíté-
sére kellő tartalékkal vágjunk bele. 
Ez a tartalék a költségvetés főössze-
gének viszonylatában nem igazán 
magas, azonban annak köszönhe-
tően, hogy a költségvetés összeál-
lítása folyamatában igen szigorúan 
és fegyelmezetten számolunk, és ezt 
várjuk el a végrehajtás során az in-
tézményvezetőktől, gazdasági társa-
ságok vezetőitől, így kijelenthetem, 
hogy tartalékaink biztosítják az év 

elején nem várt többletkiadások fi-
nanszírozását. Idén kiemelt szem-
pont volt, hogy az elnyert pályáza-
tok maximális kihasználásának ne 
szabhasson gátat esetleges többlet-
önerő rendelkezésre állása. A beru-
házások megvalósulásának tartalék-
kerete idén majd 50 millió Ft, míg az 
általános tartalék összege 35 millió 
Ft összegű, ez működési kiadásaink 
1,5%-a.

– A 2023. évi felújítások és beru-
házások tervezett összege a tavalyi 
eredeti összegnek több mint duplá-
jára nőtt. Ezt hogy sikerült elérni?
 – Az elmúlt 10 év viszonylatában 
2023. évben a legmagasabb a fejlesz-
tésre fordítható költségvetési forrá-
saink nagyságrendje, ami a jelen 
gazdasági és háborús veszélyhely-
zeti és energia-válsághelyzeti kör-
nyezetben kiemelkedő teljesítmény-
nek számít. A fejlesztési kiadások 
mértéke a teljes összevont költség-
vetés 32%-át teszik ki, összegsze-
rűen 1 217 719 ezer forint. Ahogyan 
már említettem nagyon pozitív tény, 
hogy szinte valamennyi kötelező fel-
adatunk vonatkozásában, nem csu-
pán a mindennapi működést tudjuk 
biztosítani, hanem jelentős fejlesz-
téseket is. Polgármesterként mindig 
az a cél lebeg a szemem előtt, hogy 
valamennyi választópolgár tapasz-
talhassa meg közvetlen környezeté-
ben ezt a fejlődést. Amennyiben idén 
a tervezett beruházásaink elkészül-
nek, úgy gondolom Kistarcsa telepü-
lésfejlesztési feladatait tekintve egy 
fontos mérföldkőhöz érünk. Tovább 
épülő kerékpárút, további csoport-
szobákkal bővített bölcsőde, terve-
ink szerint bővül és korszerűsödik 
az Egészségház, energiahatékony 
fejlesztések valósulnak meg önkor-
mányzati beruházásban a Simándy 
József Általános Iskolát érintően, a 
nagy forgalmú Eperjesi úton útfel-
újítást, parkoló építést és kerékpár-
sáv kialakítást tervezünk. Öt évvel 
ezelőtt ilyen nagyságrendű fejleszté-
sek legfeljebb vágyálomként voltak 
jelen a költségvetés megalkotásakor, 
most 2023-ban pedig realizálódni 
látszanak. 
 Megteremtettük a lehetőségét idén 
is az elégséges közvilágítást érintő 
bővítéseknek, tervezünk martasz-
faltos útfelújításokat, lakossági for-
rásbevonással, igyekszünk orvosol-
ni néhány közlekedést érintő igényt 
(sebességcsökkentők kiépítése), jár-
dafejlesztést, gondoskodunk a meg-
valósítást szolgáló terveink korsze-
rűsítéséről. A polgármesteri hivatal 
szomszédságában lévő, volt rendőr-
őrs épületének külső homlokzati hő-
szigetelését már elkezdte a kivitele-
ző, és szerencsére még sorolhatnám 
a további kisebb beruházásainkat.

Polgár

Elfogadták a város  
2023-as költségvetését
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ÓVODA

2023. ÁPRILIS 14-ÉN (péntek dél-
után) 16 és 18 óra között a Kistarcsai 
Tipegő Bölcsődében „BÖLCSŐDEI 
CSIPEGETŐ” programunk keretei 
között lehetőséget biztosítunk arra,  
hogy a családok eljöjjenek, a bölcsődét 
megnézhessék, kérdéseiket feltehessék.

A KISTARCSAI Gesztenyés Óvo-
da, zöld óvoda is, ezért fontos cé-
lunk a gyermekek környezetvéde-
lemre és a fenntarthatóságra való 
nevelése. Az ,,Egészséghét” pro-
jekt keretében mézes napot tartot-
tunk a Süni csoportban. 
 A tavasz közeledtével a be-
porzók védelmére és a méhek 
fontosságára hívtuk fel a gyer-
mekek figyelmét. Ezen a hé-
ten is sok új ismerettel bővít-
hették tudásukat a gyermekek.  
A környezeti nevelés során óvo-
dásaink komplex módon, köny-
nyen magukévá tudják tenni az új 
ismereteket. Óvodánkban a gyer-
mekek környezettudatos gondol-
kodása, viselkedése és szemlélet-
formálása összetett pedagógiai 
munkát igényel. Beszélgettünk 
egész héten a gyermekekkel a 
méhek munkájáról, fontosságá-
ról, valamint arról, hogy mi a 

EZÚTON ÉRTESÍTJÜK a Tisztelt 
Lakosságot, hogy Kistarcsán az 
ELMŰ Hálózati Kft. megbízásából 
a Kelet-Pest megyei Kft. a 20 kV-os 
villamoshálózat mentén 2023. áp-
rilis 30-ig az alábbi utcákban vé-
gez gallyazást:
 Nyíltárok út, Grassalkovich utca, 
Füleki utca, Pozsonyi utca, Komá-
romi utca, Vadrózsa utca, Malom 
utca, Fenyves utca, Kamilla utca, 
Vereckei utca, Holló utca, Aulich L. 

GORCSA ZOÉ kistarcsai kislány 
– édesapjával együtt – rendszeresen 
összeszedi a mások által eldobált sze-
metet a városban. Kevés apuka mond-
hatja el magáról azt, hogy gyermeke 
babázás helyett társadalmilag hasz-
nos munkát végez, és mindezt rá-
adásul örömmel teszi. Természete-
sen Zoé tevékenységének híre eljutott 
a városházára is, ahol Juhász István 
polgármester február végén szemé-
lyesen fogadta a lelkes kis önkéntest. 
Polgármester úr oklevéllel, cicás kira-
kóval és egy krétacsomaggal fejezte 
ki háláját a kislány elhivatottsága és 
környezettudatos munkája iránt. Ez-
úton is köszönjük Zoénak, hogy hoz-
zájárul városunk tisztán tartásához!

A NAGYSZABÁSÚ járőrözésen feb-
ruár 22-én este 17-en vettek részt. A 
főszervező Kistarcsai Polgárőr Egye-

Egyeztetéssel indult  
a közbiztonsági akció

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

Jelentkezni a gesztenyes@kistarcsa.
hu e-mail címen, a beiratkozáshoz 
szükséges dokumentumok becsato-
lásával lehet.
	 Az	a	szülő,	akinek	nincs	lehetősé-
ge az online beiratkozásra, a 06-28-
470-745-ös telefonszámon kérhet 
időpontot	az	óvodai	beiratkozás	
meghirdetett napjainak valamelyi-
kére.
 Az óvodába beíratható az a kis-
tarcsai gyermek, aki 2023. au-
gusztus 31-ig betölti a 3. életévét. 
Azok	a	szülők,	akiknek	gyermeke	
2023. augusztus 31. után tölti be a 
3. életévét, óvodai felvételi szán-
dékukat jelezhetik az intézmény-
ben	és	az	óvodai	felvételükről	a	
2023/2024. nevelési évben a jog-
szabályban megfogalmazott, a fo-
lyamatos	felvételre	vonatkozó	elő-
írásoknak	megfelelően	dönt	az	
óvoda	vezetője.

A BEIRATKOZÁSHOZ 
SZÜKSÉGES:
 •  a gyermek születési  

anyakönyvi kivonata,
 •  oltási könyve, 
 •  a gyermek TAJ száma, 
 •  a gyermek nevére kiállított  

személyi azonosító és lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány,

 •  a	szülő	(gondviselő)	személy-
azonosító igazolványa,  
valamint lakcímet igazoló  
hatósági igazolványa,

 •  nyilatkozat az adatkezeléshez 
kapcsolódó tájékoztató  
megismeréséről.

Az a gyermek, aki 2023. augusz-
tus 31-ig 3. életévét betölti, a 
2023/2024. nevelési évben napi 
négy órát köteles óvodai nevelés-
ben részt venni. 
 A szülő - tárgyév április 15. 
napjáig benyújtott - kérelme 
alapján a gyermek jogos érde-
két szem előtt tartva, annak az 
évnek az augusztus 31. napjá-
ig, amelyben a gyermek a ne-

gyedik életévét betölti - különös 
méltánylást érdemlő esetben, 
újabb kérelem alapján annak az 
évnek az augusztus 31. napjá-
ig, amelyben a gyermek az ötö-
dik életévét betölti -a Kormány 
rendeletében kijelölt szerv (a to-
vábbiakban: felmentést engedé-
lyező szerv) felmentheti a gyer-
meket az óvodai foglalkozáson 
való részvétel alól, ha a gyermek 
családi körülményei, sajátos 
helyzete indokolják azt. 
 Ha az eljárásban szakértőt kell 
meghallgatni, csak az óvodave-
zető vagy a védőnő, továbbá tar-
tós gyógykezelés alatt álló gyer-
mek esetében az Eütv. 89. §-a 
szerinti általános járóbeteg- 
szakellátásban, vagy az Eütv.  
91. §-a szerinti általános fekvő-
beteg-szakellátásban részt vevő 
szakorvos rendelhető ki. Tartós 
gyógykezelés alatt álló gyermek 
esetében a kérelem a tárgyév áp-
rilis 15. napja után is benyújtható. 
Az eljárás időtartama ötven nap.
 Az a szülő, akinek gyermeke 
2023. augusztus 31-ig betölti a  
3. életévet és nem íratja be az 
óvodába gyermekét, szabálysér-
tést követ el és a szabálysérté-
sekről, a szabálysértési eljárásról 
és szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 
247. § (1) bekezdés a) pontja alap-
ján szabálysértési bírsággal sújt-
ható.

A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda in-
tegráltan	nevelő	intézmény,	fel-
vételi körzete Kistarcsa Város te-
lepülés.
	 Az	óvodai	felvételről	az	óvoda	
vezetője	dönt,	legkésőbb	2023.	 
június 4-ig.
 A döntéssel szemben fellebbe-
zést	benyújtani	–	a	kézhezvételtől	
számított 15 napon belül – Kistar-
csa	Város	Önkormányzat	jegyzőjé-
hez lehet. 

Kistarcsa Város Önkormányzata

ZÖLDZSÁK OSZTÁS
A Kistarcsai Polgármesteri Hi-
vatal a tavalyi évhez hasonlóan 
idén is megszervezi a kistarcsai 
magáningatlanokon keletke-
ző	zöldhulladék	elszállításához	
szükséges, lebomló „zöldzsá-
kok” osztását.
	 Az	elszállítást	végző	DTKH	
Kft.	jelenleg	fél	évre	elegendő	
zsákot biztosít a lakosság szá-
mára,	amelyet	az	alábbi	idő-
pontokban lehet 
átvenni az Alap-
szolgáltatási Köz-
pont	belső	udvará-
ban (2143 Kistarcsa, 
Batthyány u. 2-4.):

ZÖLDZSÁK OSZTÁSI 
IDŐPONTOK:
 2023. április 1. (szombat) 
 9:00-15:00
 2023. április 3. (hétfő) 
 8:00-18:00
 2023. április 4. (kedd) 
 8:00-17:00.

Az átvételhez kérjük, mindenki 
hozza magával a lakcímkártyá-

ját és a legutóbbi 
hulladékszállítás-
ról szóló számláját 
(az átvétel feltétele 
egy	élő	szerződés	a	
DTKH	Kft.-vel)!

BÖLCSŐDEI CSIPEGETŐ 
– nyílt nap
KEDVES SZÜLŐK, ÉRDEKLŐDŐK!

MÉHÉSZ bemutató  
a Süni csoportban

GALLYAZÁSI  
munkálatok a városban

Juhász István polgár-
mester megajándékozta 
Zoét, a KÖRNYEZET- 
TUDATOS KISLÁNYT 

KÖZBIZTONSÁGI  
AKCIÓT szerveztek
Kistarcsán

sületen kívül segítették a munkát a 
Kistarcsai Rendőrőrs járőrei, a kis-
tarcsai körzeti megbízott, a kistarcsai 
közterület-felügyelők és a Nagytar-
csai FLEX Polgárőr Egyesület tagjai. 
A fokozott ellenőrzés érintette a Hol-
landia telepet, a bevásárlóközpontok 
környékét, a parkolókat, az Ifjúság 
teret, a kórház környékét, a lakóte-
lepet és a lakóparkokat, valamint a 
HÉV-megállókat és az egyenruhások 
felszálltak a HÉV-szerelvényekre 
is. Minden helyszínen igazoltatták 
a gyanúsan viselkedő személyeket. 
Az akcióban egy körözött bűnözőt 
előállítottak. A közbiztonsági akció 
célja az volt, hogy megelőzzék a köz-
területi jogsértéseket és növeljék a 
lakosság szubjektív biztonságérze-
tét. A kiemelt ellenőrzésen Juhász 
István polgármester úr is részt vett, 
aki megígérte, hogy hasonló akció-
kat a jövőben is szerveznek.

DTkH Nonprofit Kft.

A HULLADÉKGYŰJTÉS RENDJE 
2023. MÁRCIUS–ÁPRILIS

DÁTUM HULLADÉK TÍPUS

M
ÁR

CI
US 21. K SZELEKTÍV

24. P KOMMUNÁLIS
31. P KOMMUNÁLIS

ÁP
RI

LIS

4. K SZELEKTÍV
7. P KOMMUNÁLIS

11. K ZÖLDHULLADÉK
14. P KOMMUNÁLIS
18. K SZELEKTÍV
21. P KOMMUNÁLIS
25. K ZÖLDHULLADÉK
28. P KOMMUNÁLIS

HÍREK

utca, Kossuth L. utca, Új utca, Zsá-
lya utca.
 A szóban forgó villamos hálózat 
védőtávolsága 3 méter, tehát a nö-
vényzetet olyan módon kell vissza-
vágni, hogy ezt a védőtávolságot a 
gallyak egy éven keresztül ne sért-
sék meg.
 A keletkezett zöldhulladék elszál-
lításáról a munkát végző vállalkozó 
gondoskodik. 
 Megértésüket köszönjük!

szerepük a növények életében, 
mit gyűjtenek, és mit készíte-
nek. Pénteken Szabolcsi Zoltán 
és László Edit méhészek – a Nek-
tárvölgyi Mézfutár méhészettől – 
bemutatót tartottak a Süni csoport-
ban, ahol a Méhecske csoport is 
jelen volt. Szó volt a méhek életé-
ről, a rájuk leselkedő veszélyekről 
és a méhészkedésről. Az előadás 
olyan gazdag tudásanyagot adott 
át – játékos formában – hogy még 
az óvó nénik számára is tartoga-
tott új információkat. A bemutató 
komplex és interaktív volt, a gyer-
mekek nagy érdeklődéssel hallgat-
ták Edit nénit. Volt még méhész-
eszköz-bemutató, amit mindenki 
kipróbálhatott. A gyermekek vi-
aszgyertyát is készíthettek és több-
féle mézet is megkóstolhattak. Re-
mélem, jövőre újra találkozunk!

Demeter Róbertné
óvodapedagógus

László Edit méhész méhviaszból 
készült műlépet is bemutatott 

A gyerekek közelebbről is 
megismerkedhettek a műléppel

Ellenőrzés a HÉV 
szerelvényen

2023. MÁJUS 2–5. KÖZÖTT, 
ONLINE MÓDON LEHET BEIRATKOZNI  

 Várjuk azokat a szülőket, akik ér-
deklődnek az intézmény működése 
iránt, és szeretnék gyermeküket, gyer-
mekeiket bölcsődénkbe íratni.
 Kérjük, hogy részvételi szándéku-
kat előzetesen jelezzék a bolcsode@
kistarcsa.hu e-mail címen!
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ISKOLA ISKOLA

KIEMELT NÍVÓDÍJBAN RÉSZESÜLTEK: 
Petrik Dániel; Friss Leila Napsugár; Albert Ka-
rola 1.a; Cinegék 2. b; Váray Dániel 2.c; Nagy 
Sára Kata; Kóczián Zoé 2.d; Pösztörkés csa-
jok; Újvári Luca 3.d; Samu Barnabás; Bartha 
Kamilla 3. a; Molnár Péter 4.e; Póser Anna 5.d; 
Simon Franciska 6.a; Tiszai leányok 6.a
NÍVÓDÍJBAN RÉSZESÜLTEK: Pusztai Jáz-
min; Király Lilien; Csipke csoport 1.d; Kati-
ca csoport 1.e; Zathureczky Viktória 2. c; Ka-
ticabogarak 2.b; Tulipán csoport 2.e; Bódi 
Ábel 3.d; Reményi Anna 3. b; Hirs Adrienn 
Hanna 3.c; Dalos pacsirták 4.b; Major Bog-

lárka 4.c; Pesti Katica 4.c; Penta-ton 5.c; Pa-
csirták 5.d; Szabó Viktória 5.b; Rábapato-
nai menyecskék és legények 5.a; Coulibaly 
Adám 5.e 
FELKÉSZÍTŐ TANÁROK: G. Molnár Anita; 
Kunsztné Kiss Katalin; Gáspár Botond; Ritó 
Ibolya; Vargáné Faragó Anikó; Samu Zoltán; 
Major Lászlóné; Major László; Takács-Nagy 
Jázmin; Sándor Erika; Bergán Orsolya; Sán-
dor Lívia; Szabó Katalin; Pluhárné Bence And-
rea; Szíjártó-Molnár Monika; Darai Katalin; 
Bükkfalvyné Kocsis Beáta; Juhászné Börzsö-
nyi Eszter.

A NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY GYŐZTESEI

A névadó Simándy József is örömmel nézett 
volna végig a kis dalosokon, akik szebb-
nél szebb dalcsokrok előadásával gyö-

nyörködtették meg a közönséget a népdaléneklé-
si versenyen! Tisztán csengő hangon énekeltek a 
gyerekek. Az évfolyamok, egyre nehezedő dal-
anyag megszólaltatásával mutatták be tudásukat. 
Voltak bátortalan, de saját félelmüket is legyőzni 
tudó énekesek, és magabiztos, szinte rutinos elő-
adók. Az egyre ügyesebb versenyzők a zsűrinek 
is feladták a leckét. Igyekeztünk igazságos, ám 
nem túl szigorú döntést hozni: a kiemelt nívódí-
jat kapott tanulókat elismerve, a folytatás mellett 
még magasabb szint elérésére bíztattuk. Akik pe-
dig dicséretben részesültek, azokat a bennük lévő 

NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY  
a Simándy József Általános Iskolában

2023. FEBRUÁR 4-ÉN rendezték meg Budapes-
ten, a BVSC uszodában a közép-magyarországi 
régió diákjainak az úszás diákolimpiát. Iskolán-
kat hat gyermek képviselte, akik nagyon szép 
eredményeket értek el:
 1. korcsoport: Cserháti Kolos (2.b)
 – gyorsúszásban 13., hátúszásban 17. helyezés
 2. korcsoport: Molnár Ádám (5.d)
 – gyorsúszásban 47., hátúszásban 32. helyezés
 3. korcsoport: Andok Luca (5.d)
 – gyorsúszásban 26., hátúszásban 13. helyezés
 Hornyák Zsófia Lilla (5.d)
 – gyorsúszásban 14., hátúszásban 8. helyezés
 Pacskó-Berczeli Zoltán (6.e)
 – gyorsúszásban 26. helyezés
 Rapai Zoltán (5.d) – gyorsúszásban 11., mell-
úszásban 7. helyezés.
 Gratulálunk az elért eredményekhez!

Székely Andrea testnevelőtanár

A C³ Alapítvány 2022-ben 20. alkalommal rendez-
te	meg	19	év	alatti	fiataloknak	szóló	Formáld	a	vi-
lágod!	címmel	számítógépes	versenyét.		A	ver-
seny mindenkori célja ösztönözni a kreativitást és 
az	innovációt,	felfedezni	a	fiatal	tehetségeket,	akik	
most	is	saját	készítésű,	digitális	eszközzel	létreho-
zott alkotásokkal nevezhettek.
 A 2022-es verseny felhívására beérkezett mint-
egy	300	alkotás	közül	szakmai	zsűri	választotta	ki	
a	12	nyertes	pályaművet.	Ennek	a	versenynek	a	lé-
nyege a formálás szabadsága, így pályázni bármi-
lyen informatikai megoldással lehetett. A díjazott 
munkákban nem a használt technológia bonyo-
lultságát	vagy	fejlettségét,	hanem	az	újszerű	ötle-
tet,	kreativitást	értékelte	a	zsűri.	Nemrég	hirdet-
tek eredményt: a 12 nyertes között van – egyedüli 
10 éven aluliként – Krakkó Nóra 2.a osztályos ta-
nulónk	is,	aki	digitális	rajzaival	varázsolta	el	a	zsű-
rit. A rajzok címe: PYRORAPTOR, GIGANTOS AURUS, 
THERIZINOSAURUS,	DUNK	LEOSTEUS.
	 Részlet	az	értékelésből:	„A	formák	és	a	színek	
élénksége	igazán	szerethetővé	teszi	ezeket	–	az	
első	gondolatra	–	nem	kimondottan	kedves	lé-
nyeket.	A	digitális	rajz	által	kedvessé,	kedvelhető-
vé	teszi	az	alkotó	a	négy	darab	őslényt,	és	a	kreatív	
környezet, valamint a textúrák és az ecsetkezelés 
mind-mind ezt támasztják alá.”
	 Büszkék	vagyunk	Nórira,	és	szívből	gratulálunk	
neki!
	 (A	nyertes	alkotások	megtekinthetőek	itt:	 
www.formaldavilagod.hu)

Siposné Varga Edit intézményvezető

Szép siker a digitális  
alkotók versenyében

Téli simándys  
HAGYOMÁNYOK

Tanulóink a DIÁKOLIMPIÁN

lehetőségek még alaposabb kiaknázá-
sára buzdítottuk. A számokban gon-
dolkodóknak pedig a következő ada-
tokkal szolgálhatok: a két napon 46 
népdalcsokor hangzott el, 25 szólista, 
2 duett, 19 énekcsoport előadásában.
 A 46 produkciót 14 pedagógus ta-
nította be: osztálytanítók, ének-zene 
és zeneiskolai tanárok. Ez hatalmas 
dolog és sok munkát igényel. A fel-
készítés többnyire tanórán kívül va-
lósult meg, a sok különóra pedig ren-
geteg plusz energiát igényelt mind a tanulók, mind 
a nevelők részéről.  
 Térjünk vissza a versenyre! Az egymást fi-
gyelmesen hallgató kis énekesek remélhetőleg, 
sok hasznos tapasztalatot is gyűjtöttek a követke-
ző megmérettetéshez. A tehetség és a felkészülés 
mellett a dalválasztás is nagyon fontos, ehhez is 
meghatározó szempontokat lehet szerezni egy ver-
senyen. Jó, ha a jelentkezők a megmérettetésen tör-
ténő indulás előtt felteszik maguknak a következő 
kérdéseket: A társam előadásában mi tetszik, mi 

nem? Melyik dalt sze-
retném én is megtanul-
ni? Legközelebb melyik 
dalt hagyom ki – annak ellenére, hogy szeretem-, 
mert azt az előző versenyen sokan énekelték?
 A zsűriből külön öröm volt látni, hogy a néhány 
kisfiú és kislány viseletben, népi blúzban, mellény-
ben jelent meg. Az alkalom adja magát, hogy kül-
sőnkkel is kifejezzük a verseny fontosságát.
 Végezetül szeretném megköszönni a Nagytar-
csai Vencsok Asszonykórusnak az eredményhir-
detésen való megjelenését! Gyönyörű viseletük 
és természetesen előadott dalcsokruk megkoro-
názta ezt az ünnepet. És példát is mutattak a cso-
portos éneklés nyújtotta lehetőségekből, hiszen 
szólistás, felelgetős éneklést és közösen előadott 
dalokat is hallhattunk citera kísérettel. Az ered-
ményhirdetés daltanulással is gazdagodott, ami-
kor az iskola aulája visszhangozhatta a csilingelő 
gyermekhangokat, a velük együtt éneklő szülők 
és tanárok hangjával.
 Simándy József az égi dalárdában biztosan 
örömmel hallgatta mindezt!
 Szeretettel gratulálok a Simándy Iskola közös-
ségének, minden résztvevő diáknak és felkészítő 
kollégának! Örülök, hogy részese lehettem ennek 
a csodának!  Köszönöm! 

Liskáné Vali nyugdíjas pedagógus  
és korábbi intézményvezető

2023. február 28. és már-
cius 2. ünnep volt a kistar-
csai Simándy József Álta-
lános Iskola és AMI-ban.

2023. FEBRUÁR 15-ÉN Gödöl-
lőn rendezték meg a Pest megyei 
Diákolimpia keretében a IV. kor-
csoportban röplabdából a körze-
ti döntőt. Négy csapat mérkőzött 
meg egymással, a gödöllői Dam-
janich Általános Iskolával, a Ha-
jós Alfréd Általános Iskolával és 
a Szent Imre Általános Iskolával 
játszottunk. A versenyben lánya-
ink hősiesen küzdöttek, végül két 
győzelemmel és egy vereséggel a 
második helyen végzett a csapat.
 A csapat tagjai: Klampfer Alíz, 
Klampfer Tiffani (6.b), Petra Lili, 
Sziráky Nóra, Zakor Hanna (6.e) 
Bokor Dorka, Szabó Blanka (7.b), 
Bartl Zsófia (7.d), Fényes Zengő Vadvirág, Kar-
sai Anita, Partl Hanna (8.d).

A röplabdacsapat Cziáky Péter tanár úrral

Kiemelt nívódíjat vehettek át a 
Pösztörkés csajok, Barna Panni 
és Nagy Sára

Samu Barnabás 
3.a kiemelt nívódíjat 
kapott

 Gratulálunk a lányoknak!
Filipovics Tamásné munkaközösség-vezető

Monty Állatpanzió  
és Kutyaiskola Rákoscsaba
SzolgáltatáSaink:  
kutya, cica, madár, rágcsáló panzió

Tel.: 06-70/595-6931
Web: www.allatpanzio.com Monty Állatpanzió

•  KutyanapKözi
•  Kutyapanzió (hosszabb távra is)
•  KutyaKiKépzés
•  ŐrzŐ- védŐ tréning
•  hoopers-,  

nózi tanfolyam

•  Kutyafuttató (felügyelt)
•  Kutyás edzéseK
•  coursing
•  féKezŐernyŐs-,  

szánKó sprint
•  futópad

Hirdetés

Telefon: 06-30-944-6242
pincetömb, kiemelés, út és parkoló építés. 

tereprendezés, 
medence és  

sávalap ásás  

Minőségi natúr és

darált terMőföld

A NÉPHAGYOMÁNY SZERINT február 2-án a med-
ve kijön a barlangjából és – az időjárás segítségével – 
megjósolja, hogy vége van-e a télnek: ha a napsü-
tésben meglátja az árnyékát, akkor visszabújik még 
aludni, mert tudja, hogy még sokáig tél lesz. Ha 
azonban nem látja az árnyékát – mert borús az idő 

– akkor kint marad és hamar beköszönt a tavasz.
 Ezen a napon – Sándor Erika tanító szervezé-
sében – megtartottuk alsós diákjainkkal a hagyo-
mányos Macinapunkat. Február 2-án macival ér-
keztek a gyerekek az iskolába, de már napok óta 
valamennyien készültek és izgultak, vajon előbú-

jik-e egyáltalán a medve 
és meglátja-e az árnyé-
kát? Diákjaink mindent 
megtettek a célért: ösz-
szegyűltek az udvaron 
és 300 alsós tanuló tán-
colt együtt a mackójával 
ezen a napon.  

Darai Katalin tanító

ISKOLÁNKBAN nem-
csak a maci ébredését 
vártuk együtt, hanem a 
telet is közösen próbál-
tuk elűzni. Február 16-

án kora délután ebben az évben is megrendeztük a 
már hagyományosnak mondható téltemető progra-
munkat. Különféle zajkeltő eszközök segítségével 
óriási hangzavart csaptunk, és mindezt télűző mon-
dókákkal egészítettük ki. „Jer, jer kikelet,/Seprűzd 
ki a hideget,/Ereszd be a meleget,/Dideregtünk ele-
get!” – kántáltuk több százan az iskola udvarán. A 
Kolompos együttes zenéjére énekeltünk, majd Bi-
bók Anett néni vezetésével még táncra is perdült 
a diákság!  A fő attrakcióra - a kiszebáb égetésére 

- a program zárásaként került sor. Minden osztály 
elhozta az általa írt gondűző cédulákat, és a kisze-
bábbal együtt tűzbe dobták azokat. A bábu elége-
tésével váljon füstté a tél és a gond, és helyükbe 
költözzön a jó és jöjjön a kikelet!

Bakacsi Katalin tanító

Téltemető program Kati nénivel

300 alsós tanuló 
 táncolt a mackójával  
a mackónapon
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kis településen. A ka-
tasztrófában minden-
ki életét veszti, leszá-
mítva egy testvérpárt, 
akik még időben elér-
ték az egyik óvóhelyet. 
A jelenség hamarosan 
több helyen megismét-
lődik, és további meg-
magyarázhatatlan ese-
mények is történnek.  
A kormány a helyszín-
re küld egy csapatot, hogy kivizsgálja az esetet, 
de a csapat tagjai egymással ellentétes felada-
tokat kapnak. Dr. Martha Chan pszichológus-
nak, aki egészségügyi vészhelyzetekre szakoso-
dott, tanulmányoznia kell a túlélőket. Alexander 
Fraser főhadnagynak, aki egész életében kato-
nai pályára készült, és nem bízik a civilekben, el 
kell különítenie őket. Kisvártatva azonban telje-
sen eluralkodik a káosz, és mindenki kénytelen 
lesz összefogni, hogy megoldást találjanak az 
őrjítő zaj eredetére, ami senkit és semmit nem 
kímél. James Patterson és J.D. Barker: A zaj 
című második közös regényében a rettegés ed-
dig ismeretlen hangon szólal meg, és ez a hang 
a két méltán népszerű szerző képzeletvilágának 
legsötétebb zugaiból származik.

Az Eiffel-tornyot min-
denki ismeri – alkotóját, 
Gustave Eiffelt már jó-
val kevesebben. Pedig a 
mérnök zseni keze nyo-
mát mindenhol megta-
lálni a modern világ-
ban, legyen szó a New 
York-i Szabadság-szo-
borról, a budapesti 
Nyugati pályaudvar-
ról vagy Porto vasúti 
hídjáról. Hosszú élete 
során Eiffel volt ünne-

pelt sztármérnök, börtönbüntetésre ítélt sikkasztó 
és korát megelőző felfedező. Az életét övező dia-
dalok és botrányok magukért beszélnek, de ma-
gáról az emberről, a feleségét fiatalon elveszítő 
férjről, a lányát imádó apáról vagy a gyermekko-
ri szerelmét az Eiffel-torony alakjában halhatat-
lanná tévő férfiról alig esik szó. A neves francia 
újságírónő, Christine Kerdellant: Eiffel titkai 
című hiánypótló regényes életrajza végre bemu-
tatja az embert, aki alkotásaival és találmányai-
val az egész világot átformálta.

Németh Tímea könyvtáros

F arkas Nóra: 
Összeköt  a 
barátság című 

gyermekkönyvének ki-
csi főszereplője, Kobak 
reggelente nem szeret 
elbúcsúzni az anyu-
kájától az óvodában. 
Ilyenkor durcás, még az autók sem tudják fel-
vidítani, sőt, Pannival sem akar együtt játszani. 
Hátat fordítanak egymásnak, és külön építenek. 
Csakhogy végül mégis kiderül, milyen jó móka 
is a közös játék!

Böszörményi Gyula: A 
hullaházi skandalum 
című utolsó ifjúsági re-
gényében a Monarchia 
hírneves magánzó de-
tektívje, báró Ambrózy 
Richárd és ifjú felesé-
ge, Mili 1901 júniusá-
ban két, már-már meg-
oldhatatlan feladattal 
szembesülnek. A friss 
házasoknak valahogy 

össze kell boronálniuk az arisztokrata és a pol-
gári lét magukkal hozott, ám egymástól eltérő 
szokásait. Nem könnyű ez, ha a báró úr kocsisa 
egykor kasszafúró, az inasa kávéházi fizetőpin-
cér, a mindenese a hírhedt Conti utca bordélya-
inak lakója volt, ráadásként a báróné őnagysá-
ga a börtöncellában ismerte meg a cselédlányát, 
morózus szakácsnőjének múltjáról pedig semmit 
nem tud. Az Ambrózy-villában eluralkodó káoszt 
azonban még lehetne is valahogy kezelni, ha nem 
éppen ekkor bontakozna ki a fiatal Budapest ad-
digi leghátborzongatóbb és legvéresebb bűnügye. 
Ambrózy báró és cserfes neje, Mili most először 
házaspárként vágnak bele közös életük legfelka-
varóbb nyomozásába.

Az oregoni Mount Hood közelében egy ismeretlen 
eredetű, pusztító erejű hanghullám söpör végig egy 

HITÉLET

Babarczi József:  
A Forfa iskola létesítése
Az akkoriban Magyarország csodájának 
számító kistarcsai iskola hat hónap alatt 
készült el – nyolc tanteremmel. Utána még 
épült négy tanterem és tornaterem. Fiata-
lok	voltak	a	pedagógusok,	és	fiatal	igazga-
tó vezette az intézményt.

Illés Tibor: Kistarcsai cukrászda
A vállalkozás beindulásának körülményei. 
Az üzemeltetés közbeni korábbi nehézsé-
gek.	A	finom	pogácsák	sajátosságai.	Min-
den évben elkészül és megkóstolható az 
év tortája. A sütemények elkészítésének 
módszerei.	A	sokféle	fagylalt	finomságát	
előidéző	tevékenység.

Dulai Sándorné:   
Nyomódúcok a Galga mentén – Hímzés
Fehér lyukhímzés a Galga környéki tele-
püléseken. Az idevonatkozó motívumok 
gyűjtése	a	Bag,	Boldog,	Galgahévíz,	Püs-
pökhatvan, Szada, Tura, Veresegyház hím-
zései közül. A megjelent kiadvány ennek a 
vidéknek	a	hímző	kultúráját	mutatja	be.

Szász László: Hegymászás  
a pakisztáni Karakoramban 
2022-ben	az	előadó	vezetésével	jutott	ki	a	
Magyar Nemzeti Hegymászó Válogatott Pa-
kisztánba. Öt hétig tartó expedíció alatt si-
került két 5000 m-es hegyet alpesi stílusban 
elsőként	megmászni.	A	Bondit	Peak	meg-
mászásának nemzetközileg is nagy értéke 
volt. Korábban már több expedíció siker-
telenül próbálkozott.

Fábián István – Fábián Nóra:  
Amatőrcsillagászat
Mi vezetett a csillagászathoz? Mit látunk 
szabad szemmel, és hogyan tájékozódunk 
az esti égbolton? Mit láthatunk a kistarcsai 
ég alatt? – Hold, Nap, nyílthalmazok, gömb-
halmazok,	kettős	csillagok,	szupernova	rob-
banás	maradványa,	galaxisok.	Egy	kezdő	
asztrofotós tapasztalatai és fotói.

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

2023. március 30.

2023. április 6.

2023. április 13.

2023. április 20.

2023. április 27.

DEÁK-
TANYA

KULTÚRA

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
 Nagyon sokan attól fél-

nek, hogy a rádióban, tévében hallható há-
borús hírek már a végidő jelei. De ezekről 
azt mondta Jézus: „... ez még nem a vég …”

Magyarországon tizenhatodik alkalommal szer-
vezték meg a Házasság hetét. Na, de tulajdonképpen mi is ez a ren-
dezvény? Engedjék meg, hogy az alábbiakban bemutassam nem-
csak ennek a nemes mozgalomnak a történetét, hanem azt is, 
hogy idén hogyan kapcsolódtunk a programsorozathoz.

„... ez még nem a vég …”
(Márk evangéliuma 13. fejezet)

A Házasság hetének ÜNNEPLÉSE

REFORMÁTUS EGYHÁZ

KATOLIKUS EGYHÁZ

K ét próféciát mondott Urunk: 
 Az elsőt Jeruzsálem el-
pusztulásáról: ennek földi 

jeleit sorolta fel, amelyek a történe-
lemben folyamatosan ismétlődnek: 

„Amikor pedig háborúkról és hábo-
rús hírekről hallotok, ne rémülje-
tek meg: ennek meg kell történnie, 
de ez még nem a vég.” Ekkor kö-
vetkezik be a templom pusztulása. 
Ezért ne meneküljenek a szent vá-
rosba. Mert ott nagy nyomorúság 
várna rájuk. 
 Megértették szavait a tanítványok, 
ezért Pellába menekültek. 

 Erről az időről azt mondta Üd-
vözítőnk: „Bizony mondom nektek, 
hogy nem múlik el ez a nemzedék, 
amíg mindez meg nem történik.”
 A második prófécia az Ember-
fia eljöveteléről szól, aki Jézus. Ezt 
szoktunk a világvégeként emlegetni. 
Ezt kozmikus jelek kísérik: „a nap 
elsötétedik, és a hold nem fénylik, 
és a csillagok lehullanak az égről, és 
az egek tartóoszlopai megrendülnek. 
És akkor meglátják az Emberfiát el-
jönni a felhőkön, nagy hatalommal 
és dicsőséggel.” Ilyen jelek eddig 
nem fordultak elő a történelemben. 

Ennek idejéről azt mondta Megvál-
tónk: „Azt a napot viszont vagy azt 
az órát senki nem tudja, sem az an-
gyalok az égben, sem a Fiú, hanem 
csak az Atya.”
 Úgy értelmezték Mesterük szava-
it az első tanítványok, hogy amikor 
elpusztul Jeruzsálem, akkor azon-
nal eljön az Emberfia is. Azt hitték, 
hogy ekkor lesz a világvége. 
 Kr. u. 70-ben értették meg ponto-
san e két prófécia viszonyulását egy-
máshoz, hiszen Jeruzsálem pusztu-
lását követően nem jött el azonnal a 
világvége.
 Ez azt bizonyítja, hogy az evangé-
liumot még 70 előtt leírták, pontosan 
úgy, ahogyan megértették Jézus sza-
vát. Ekkor még éltek kortársai, akik 
tanúsították (gyakran életük feláldo-
zása árán is) Mesterük szavainak hi-
telességét. Később, amikor teljes is-
meretre jutottak, akkor sem javítottak 

T öbb mint két évtizede Angli-
ából indult el ez a kezdemé-
nyezés, amely Valentin-nap 

környékén minden évben egy hétig 
a házasság és a család fontosságá-
ra kívánja irányítani a figyelmet. A 
házasság hetét, amelyhez hazai és 
nemzetközi szinten is számos is-
mert közéleti személyiség csatlako-
zott kifejezve elköteleződését a há-
zasság, a család ügye iránt, mára 4 
kontinens 21 országában ünneplik. 
Hazánkban az országos esemény-
sorozatot 2008 óta rendezik meg a 
keresztény egyházak és civil szer-
vezetek széles körű összefogásával, 
számtalan nagyváros, település, kö-
zösség részvételével. 
 Az idei évben a rendezvény vá-
lasztott mottója: „Szeretetbe kapasz-
kodva”. Ez biztosan nem véletlen, 
hiszen a nehéz évek, amelyek világ-
szinten mögöttünk vannak, elég jól 
szimbolizálják a házasság nehézsé-
geit is, amikor semmi másba nem tu-
dunk kapaszkodni, csak a szeretetbe, 
azaz a Jóistenbe.

 A Kistarcsai Rózsafüzér Király-
nője közösségben több házas cso-
port is működik, akik minden hó-
napban találkoznak és évről évre 
szerveznek ünnepi találkozókat is 
a házasságok ápolásának céljával. 
Az idei évben a Házasság hetéhez 
úgy kapcsolódtunk, hogy részt vet-
tünk számos országos előadáson és 
utána sokat beszélgettünk az ott el-
hangzottakról.

 A Házasság hetének záró szentmi-
séjét Kistarcsán február 19-én rendez-
tük meg: közösségünk gitáros zene-
kara szolgált, Dolhai Attila és Varga 
Mónika közreműködésével. Az ün-
nephez méltó énekek igazán széppé, 
emelkedetté tették a szentmisét. A 
prédikáció keretein belül dr. Csókay 
András idegsebész tett tanúságot a hi-
téről, a házasságáról és a megbocsá-
tás fontosságáról.

 Áldozás után a házaspárok megál-
dották egymást a következő módon: 
Kovács István akolitus és felesége, Ni-
koletta olvasták az áldás sorait, először 
a férjek áldották feleségeiket, majd 
utána fordítva. A házasság megerő-
sítésére, mélyítésére nagyon jó gya-
korlat ez, amivel a közösségünk há-
rom-öt évente élni szokott.
 Szentmise végén a plébánia ud-
varán volt egy kis agapé is. Pogácsa 
és puncs mellett még hosszasan be-
szélgettünk. Jó volt együtt örülni az 
ünnepnek, egymásnak, amihez a Jó-
isten kétórás napsütést is ajándéko-
zott az esős, hideg idő közepén!
 Nagyon nehéz időket élnek a csalá-
dok és a házasságok, de a kisközösségek 
rengeteg erőt és tisztulási lehetőséget 
rejtenek magukban. Jó megtapasztalni, 
hogy senkinek sem könnyű az őszin-
te, hiteles út, de szeretettel és összefo-
gással el tudunk mélyülni és az őszin-
te megosztásokkal egymást is tudjuk 
segíteni! Érdemes a minőségi házas-
ságért megdolgozni, rendszeresen ten-
ni érte, mert ezáltal boldogabb lesz az 
életünk, örömtelibbekké válnak a min-
dennapok és gyermekeink is egészsé-
gesebben tudnak növekedni. Szere-
tettel kívánjuk, hogy ez a szép ünnepi 
nap minden öröme és áldása járja kör-
be városunk valamennyi családját és a 
Jóisten szeretetének kiáradását kíván-
juk minden házasságra és családra!

Pasztorális Munkacsoport 

bele a leírt evangéliumba. Ha 70 után 
írta volna le Lukács Megváltónk sza-
vait, akkor már nem kapcsolta volna 
össze a kettőt.
 A 2 Péter 3,8-12. megerősítette, 
hogy Urunk bizonyára eljön.
 Hogyan kell várnia a hívő embe-
reknek az utolsó napot?
 Bizalommal, tudva, hogy ugyanaz 
jön el ítélni élőket és holtakat, aki az 
életét adta értünk, hogy ezzel meg-
mutassa szeretetét. Itt a földön meg-
gyógyította azokat, akik hittek ben-
ne. Így fog tenni az utolsó ítéletben 
is azokkal, akik hisznek benne. 
 Bűnbánatban, mert amely bűnt 
itt a földön megbánunk, azt már 
nem fogja számonkérni az utolsó 
ítéletben.
 Mindez nem vezethet bénultság-
hoz. Erre figyelmeztetett Luther 
Márton, amikor megkérdezték tőle, 
hogy mit tenne, ha tudná, hogy hol-
nap visszajön Jézus. Azt válaszolta: 

„elültetnék egy fát.” És hozzátette: 
„Imádkozz úgy, mintha holnap jön-
ne el, dolgozz úgy, mintha örökké itt 
élnél.” Érdemes ezt nekünk is min-
dig a szemünk előtt tartani.

Riskó János református lelkész
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SPORT HÍREK

ALAPÍTVÁNY A SIMÁNDY ISKOLÁÉRT
Örömteli eseménnyel indult a 2022/23-as 
tanév második féléve a Simándy Iskolában. 
2023. január 25-én bejegyezték a Simándy Is-
koláért Alapítványt, melynek célja nemcsak 
a Simándyba járó gyermekek általános, vala-
mint	művészeti	nevelésének,	illetve	oktatá-
sának támogatása, hanem az ott tanító pe-
dagógusok munkájának segítése is. Továbbá 
az iskolai környezet szépítése, a sportolók tá-
mogatása, részvétel versenyek és kirándulá-
sok megvalósításában, programok szerve-
zése,	valamint	hátrányos	helyzetű	tanulók	
segítése is a vállalások között szerepel.

AZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓI:
Siposné Varga Edit	intézményvezető,	
Simándi Péter (Simándy József operaénekes 
fia,	örökségének	ápolója)	és	Juhász István 
polgármester, iskolánk egykori diákja.

A KURATÓRIUM TAGJAI:
Ferenczi Szilvia, Pintérné dr. Ritecz Erika és 
Nagy Eszter.

A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG TAGJAI:
Mira-Berczeli Krisztina, Fábián-Rigó Ildikó, 
Csampa Zsolt.

Induló alapítványként a szervezet minden 
adományt szívesen fogad, a legkisebb segít-
ség	is	támogathatja	a	célkitűzések	megva-
lósítását.

SZÁMLASZÁMUK:
OTP BANK: 11742513-21458037
Fogjunk	össze	gyermekeinkért!	Hozzájáru-
lást	adománygyűjtő	dobozaink	által	is	mó-
dunkban áll fogadni. 

(Az adó 1%-át jelenleg nem tudjuk fogadni.) 

K im Mae-Yeol 
8. danos nagy-
mester Kore-

ából érkezett Magyar-
országra, hogy egy 
négynapos edzés ke-
retében önvédelmi sze-
mináriumot tartson 
kezdőknek és fekete-
öves-mestereknek.
 A taekwondóhoz 
igen közel álló koreai 
harcművészet egyre 
népszerűbb Magyar-
országon. A koreai 
szóösszetétel magyar-
ra fordítása pontosan 

Szép sikereket értek el a 
Sentinel S.E. VERSENYZŐI

fedi, mit is jelent a testet és a szel-
lemet együtt fejlesztő sportág: hap 
= irányítás, ki = a bennünk lakozó 
belső erő, do = út, vagyis hap kido 
az nem más, mint az irányított erő 
művészete.
 Ennek szellemében rendezték 
meg február 18-án Szegeden a Tra-
dicionális Hapkido Szövetség Nyílt 
Koreai Hapkido Magyar Bajnok-
ságát.
 A Hwarang-Do Sportegyesü-
let által szervezett versenyen a 
Sentinel S.E. csapata 10 fővel in-

dult el, ahol 5 arany-, 4 ezüst- és 2 bronzér-
met szereztek.
 A csapat a nagyon jó bázistechnikai alapok-
nak köszönhetően rúgástechnikai számban, min-
den kategóriában az első helyen végzett, emellett 
eséstechnika-kategóriában is aranyérmet szerez-
tek, valamint földharc ver seny számban arany- és 
ezüstérmet értek el.
 Gratulálunk minden résztvevőnek, valamint 
a Kistarcsai Sentinel S.E. vezetőedzőjének, He-
gyes Imre mesternek is!
 Szeretnénk felhívni olvasóink figyelmét, hogy 
a Sentinel S.E. Taekwondo-Hapkido Szakosztá-
lyába folyamatos a tagfelvétel!
 Ha önvédelmet szeretnél tanulni, itt a he-
lyed! Gyere, csatlakozz, védd magad!
 www.sentinelse.hu, 06-20-551-0919

A LEGTÖBB ÉRMET ÖNVÉDELMI  
KATEGÓRIÁBAN SZEREZTÉK

A hapkido sportág népszerűsítésében, fejlesztésében vég-
zett áldozatos munkájáért, kitüntetésben részesült He-
gyes Imre mester, a Kistarcsai Sentinel S.E. vezetőedző-
je. Az elismerő oklevelet és diplomát Kim Mae-Yeol 8. danos 
nagymester adományozta Hegyes Imrének, akit a nagy-
mester ebből az alkalomból tanítványává fogadott.

Érmet szerzett versenyzőink

Kim Mae-Yeol 8. 
danos nagymester 
kitüntette Hegyes 
Imre kistarcsai edzőt
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RH dental
Minőségi fogászati szolgáltatások

R.H.Dental
Fogorvosi rendelők  
és fogtechnikai laboratórium

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

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

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

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

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

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

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

AKCIÓS ÁRON CIRKON HIDAK ÉS IMPLANTÁCIÓK!

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

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

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

márciusi Nyitvatartás
Hétfőtől-Csütörtökig: 8-15 óráig

Péntek: zárva
   Szombat, Vasárnap: zárva

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
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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!

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!

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

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!
Április 14-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

 
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

VILLANYSZERELŐ
 környékbeli szakember vállal: HIBAELHÁRÍTÁST,  ZÁRLATKERESÉST

EGYEDI LÁSZLÓ

... és kisebb, (csip-csup) villany szerelési munkákat  
pl.: biztosítéktábla, kapcsoló, konnektor, falilámpa, csillár, 
kapucsengő, tűzhely, hőtárolókályha szakszerű cseréjét, 

javítását, RövId HATÁRIdővEL, gARAncIÁvAL.
HAJDU/AQUASTIC BOJLER SZUPERSZERVÍZ!

Hívd apát! 

Vízkőtelenítés, anódrúd csere, időszakos karbantartás, javítás, gyorsan, precízen,  
saját alkatrészraktárról, azonnal a helyszínen.

25-éves szakmai rutinnal,  korrekt árakkal, profi felszereltséggel, kulturált (füst és alkohol-
mentes) megjelenéssel várom szíves megrendelését munkaidőben: H-P: 8-16 óráig.

 Tel.:  06-20-329-31-36                 egyedivillany
Munkavégzés esetén ingyenes kiszállás! ÁFa Mentes szerelő!

:



18 192023. 3. szám

• 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
HÁZIAS ÍZEK BOLTJA

Kistarcsa, Hunyadi u. 8. (üzletsoron)
Nyitvatartás: hétfő zárva, kedd 8-18, szerda 8-18,  

csütörtök 8-18, péntek 8-18, szombat  7-13  
Telefon: 06-28-793-417 

facebook: Kistarcsa Házias ízeK boltja

Étkezési utalvány és bankkártya elfogadás!

Akció!
parasztkolbász 3 900 Ft/kg 

 házi sertészsír 1 199 Ft/kg • füstölt csülök 2 700 Ft/kg

március 20-tól április 9-ig!

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

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



Rajcz Gábor: 06-70-949-44-66,  
Gátfalvi Alex: 06-70-319-88-47

SzolGáltAtáSAink:
 • szeglemezes tetőszerkezet
 • rácsos tartók gyártása
 • egyedi igények szerint
 • tervezéstől a kivitelezésig

JAvASolJuk:
családi házak- és ipari  
épületek tetőszerkezetének  
kialakítására, cseréjére

ElőnyEi:
 • tágas belső terek
 • gyors kivitelezés

E-mail: info@truss-wood.hu • WEB: wwww.truss-wood.hu


