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VÁROS HÍREI

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„Kistarcsa, Rozmaring utca
felszíni csapadékvíz-elvezetés
létesítményének kiépítése”
A projekt keretében megvalósult a Kistarcsa, Kántor utca, Rozmaring utca, Holló utca egy része, Alig
utca szakaszon nyílt és zárt rendszerű csapadékKistarcsa Város Önkormányzata a Nemzetgaz- víz-elvezetés kiépítése. A vizek visszatartására
dasági Minisztérium által kiírt, a „Települések helyenként gyephézagos burkolat és vízvisszatarfelszíni csapadékvíz-elvezetés létesítménye- tó fogakkal ellátott nyíltárkok kerültek kiépítésre.
inek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás
korszerűsítésének támogatása Pest megye te- A fejlesztés eredményeként javul a település áltarületén” című, PM_CSAPVÍZGAZD_2017/14 lános környezeti állapota, továbbá csökken a helyi
azonosítószámú pályázatán 83,75 millió Ft vis�- káresemények mértéke és gyakorisága.
sza nem térítendő, 95%-os intenzitású támogatásban részesült.
A sikeres műszaki átadás dátuma:
2018. augusztus 22.
A támogatás forrása: a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030- és a Pest megye
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Településfejlesztési Programja 2014-2020 megvaKÉRHETŐ
lósításához nyújtott célzott pénzügyi támogatás a
Pest megyei fejlesztések előirányzatból
Kistarcsa Város Önkormányzata
Cím: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Támogató: Pénzügyminisztérium
Telefon: +36-28/470-711
E-mail: hivatal@kistarcsa.hu
Megvalósítás helye: 2143 Kistarcsa, Kántor utca,
Honlap: www.kistarcsa.hu
Rozmaring utca, Holló utca egy része, Alig utca
2018. 09. 12
KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

IDŐSEK VILÁGNAPJA
TISZTELT KISTARCSAI NYUGDÍJAS KORÚAK!

Az idén is két alkalommal rendezzük
meg az IDŐSEK VILÁGNAPJÁT!

2018. október 5-én
és 2018. október 12-én 16 órától a CSIGAHÁZBAN.
Jelentkezni lehet az Alapszolgáltatási Központnál
2018. szeptember 24. és 28. között mindennap 9–11 óráig
A jelentkezést személyesen, a személyazonosító igazolvány, a lakcím kártya és a TAJ kártya
együttes bemutatásával tudjuk elfogadni. 
Az Alapszolgáltatási Központ munkatársai
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2018. október 4.
Lukács Ilona Cecília:
A magyar irodalom évszázadai
A régi magyar irodalom korszakai (középkor,
reneszánsz, barokk). A felvilágosodás szerepe az újkori (modern) nemzeti irodalom kialakulásában. A magyar irodalmiság intézményes feltételeinek létrejötte. A romantika
stílusjegyei, a korszak jelentős alkotói. A realizmus és a kortárs irányzatok.
2018. október 11.
Császár Ildikó: Georgia, melyet többnyire
Grúziaként ismerünk
Egy kis ország a Fekete-tenger keleti részén.
Utazási lehetőség a volt szovjet tagköztársaságba. Tbiliszi és Kutaiszi, a két jelentős város.
A bortermeléshez megfelelő éghajlati viszonyok. Az ortodox keresztények ősi templomai és kolostorai. Sztálin szülővárosa, Gori.
A Kaukázus. Az orosz hatás nyomai.
2018. október 18.

KÖZMEGHALLGATÁS 2018
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. november 8-án (csütörtökön)
18 órától 20 óráig közmeghallgatást
tart.
Az ülés helyszíne: Csigaház (2143 Kistarcsa, Deák Ferenc u. 1.)
Lakossági kérdéseket a polgármesteri hivatalban elhelyezett gyűjtődobozba,
vagy a hivatal@kistarcsa.hu email címre
lehet eljuttatni.

DEÁKTANYA

Barki Gergely: A magyar festészet mesterei
A különböző stílusok és azok kiemelkedő alakjai. Hol képezték magukat a magyar festők?
Hazai festőiskolák. A XX. századi művészet
egyik legismertebb irányzata a kubizmus.
Ezen korstílusnak komoly magyar vonatkozású lenyomata van – diaszpóra Párizsban
és hazai tendenciák.
2018. október 25.

Október 7-én
vasárnap lesz
A EGYHÁZI BÚCSÚ
OKTÓBER első vasárnapja a Rózsafüzér Királynője ünnepe, a Kistarcsai Katolikus Templom búcsúja. 2018. október 7-én 10.30-kor kezdődik az
ünnepi szentmise, közreműködik a Vivace énekkar utána a kistarcsai hívők körmenettel emlékeznek azokra, akik valamikor itt éltek és templomot
építettek. Ezen a napon a Búcsú téren színes vásári forgatag fogadja majd az érdeklődőket. Az önkormányzat 12. alkalommal rendezi meg a kirakodó vásárt és a vidámparkot.

Tóth György:
Az első világháború hatásai az utókorra
Milyen tényezők hatására ért véget az első világháború? A földrajzi területek elosztása. A
trianoni béke és annak következményei – a
Magyarországtól elcsatolt részek lakossága.
Az országok elszegényedtek, a túlélő emberek lelki traumákkal küzdöttek. A csonka Magyarország gazdasági fejlődése.
A Deáktanya előadásait a Civilház (Széchenyi
u. 33.) közösségi termében tartjuk.
A klubestek ideje: csütörtökön este 7-től
10 óráig.
Az előadások csütörtökönként este 7 órakor kezdődnek, időtartamuk 1 óra körüli.
A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai
nyitottak, azokat térítésmentesen látogathatja bárki. Ezen alkalmakon és a KIKE más
rendezvényein lehet belépni az egyesületbe.
Kistarcsai Kulturális Egyesület

Kistarcsa 2018
Október 23.
Kistarcsa Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja a város polgárait az
1956-os Forradalom és Szabadságharc évfordulójának
megemlékezésére
Időpont: 2018. október 23. 10.00 óra
Programok
A volt internáló tábor emlékfalánál:
Himnusz

Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
fúvós zenekara

Vers
Koszorúzás

A Csigaházban:
Megemlékező beszéd
Irodalmi játék

Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói

Szózat

Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fúvós
zenekara

Minden érdeklődőt szeretettel vár Kistarcsa Város Önkormányzata

TESTÜLETI ÜLÉS

ÚJABB UTCÁKAT
aszfaltoznak Kistarcsán

Napközben nem jellemző az illegális
lerakás, így a megelőzés egyik hatékony eszköze lehetne a külterületen
felszerelhető vadkamera. A vadkamerát Kistarcsa külterületének különböző pontjain helyezik el, attól függően, hogy mely területeken jellemző a
hulladéklerakás. A kamera mozgásérzékelővel van ellátva, éjjel is képes
felvételt készíteni, fix beállítású, és a
felvételt saját memóriakártyán rögzíti,
majd egyidejűleg interneten keresztül
továbbítja a közterület-felügyelet részére. A kamera telepítésének nincs
jogszabályi akadálya.

TESTÜLETI ÜLÉSRŐL JELENTJÜK

Kihirdették a Bellus József
utca és Nyíltárok utca aszfaltozására kiírt közbeszerzési
eljárás győztesét

E

zen az ülésen többek között
elfogadták a Települési Értéktár Bizottság első féléves beszámolóját, a médiaszolgáltatók beszámolóját, módosították a háziorvosi
és a házi gyermekorvosi ügyelet közös ellátására kötött együttműködési
megállapodást, a képviselők módosították a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építésének határidejét, kijelölték
a mobil kamerák (vadkamera) helyét, ajánlattételi felhívást küldtek ki
a Raktár körút és a Móra Ferenc utca
egyes szakaszainak szilárd burkolattal történő kiépítésére és felújítására,
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Az illegális hulladéklerakást
vadkamerák kihelyezésével próbálják megfékezni Kistarcsán
Évek óta nagy problémát jelent mind
a kistarcsai lakosoknak, mind pedig
az önkormányzatnak a külterületen

KISTARCSA HULLADÉKGYŰJTÉS RENDJE 2018

41. HÉT

40. HÉT

DÁTUM

42. HÉT

Az augusztus 29-én
megtartott testületi ülésen 13 napirendi
pontot tárgyalt a
képviselő-testület.

A kivitelező Boros Építőipari és
Szolgáltató Kft. augusztus végén
írásban kérte az önkormányzattól
a vállalkozási szerződésben foglalt
teljesítési határidő módosítását. Az
eredeti kiírás szerint 2018. szeptember 17-én kellett volna végezniük, a
módosításban 2018. december 17-ét
kérik. Indoklásuk szerint a csúszáshoz hozzájárult a nyári özönvíz szerű esőzések miatti több hetes korlátozott munkavégzésük, valamint a
Pest Megyei Flór Ferenc Kórházat
ellátó szennyvízvezeték cseréjéből
adódó kiesett időszak. Mint ismeretes a kórház bekötővezetékének a
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde területe
alatt áthúzódó szakasza 2018. január
26-án eldugult. A szennyvízvezeték
átépítési munkái 2018. április 16-án
fejeződtek be. Tehát a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építését a vállalkozó
és az önkormányzat hibáján kívülálló, előre nem látható, hirtelen fellépő
probléma hátráltatta.

43. HÉT

Év végére készülhet el
a Tipegő Bölcsőde

illegálisan lerakott hulladék. Évente
több százezer forintot költ a város a
hulladék elszállíttatására, valamint
az érintett területek megtisztítására.

44.
HÉT

kihirdettek a Bellus József utca és a
Nyíltárok utca útépítésre kiírt közbeszerzési eljárás győztesét.

A felhívást öt cégnek küldték el. A
felhívásban megjelölt ajánlattételi
határidőre mind az öt cég megküldte az ajánlatát. Hiánypótlási felszólítást és felvilágosítás kérést három
cégnek küldtek. Ebből egy ajánlattevő nem teljesítette határidőre a pótlást (MiraBer Bt.). Végül a bíráló
bizottság a legjobb ár-érték arányú
érvényes ajánlatot tevő Stone Dekor
Kft.-t (cím: 2615 Csővár, Madách
utca 1.) javasolta nyertesnek. A képviselő-testület felkérte a polgármestert a szerződése megkötésére (a két
utca összesen bruttó 75 millió 387
ezer forintba kerül). 
P.Gy.

1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31

október

HULLADÉK TÍPUS
H
K
Sze
Cs
P
H
K
Sze
Cs
P
H
K
Sze
Cs
P
H
K
Sze
Cs
P
H
K
Sze

KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS

ZÖLD - ÉSZAK
ZÖLD - DÉL
SZELEKTÍV/VEGYES - É
SZELEKTÍV/VEGYES - D
ZÖLD - ÉSZAK
ZÖLD - DÉL
SZELEKTÍV/VEGYES - É
SZELEKTÍV/VEGYES - D
ZÖLD - ÉSZAK

Az ünnepi műsorban fellépett
Bekes Anna és Tóth Ingrid

Juhász Áron Márk „2017. Év Sportolója”

„Kistarcsai Gyermekekért” díj – Liska Gyuláné

VÁROSSÁ AVATÁS
13-ik évfordulója
Major László kapta
a díszpolgári címet

„Kistarcsa Városért” elismerő
város legfontosabb rendezvényét most is
címet Bíró Ildikónak ítélték oda
megelőzte a délelőtt 10 órakor kezdődött
Görhönyfesztivál és a Szlovák Pántlika
ja. Közülük sokan ma a felnőtt vagy az ifjúsáNemzetiségi Folklórtalálkozó. A települést 13 évgi csoportban táncolnak.
vel ezelőtt avatták várossá. Egy rövid történelmi
A „Köz Szolgálatáért” kitüntetést Keesztiné
visszapillantóból kiderül, hogy 2005. július 1-jén
Hamza Ágnes kapta, aki 1991. augusztus 1-jétől
volt a hivatalos dátum. A városavató ünnepséget
dolgozik a Kistarcsai Önkormányzatnál,
„Kistarcsa
először 2005. szeptember 24-én rendezték a Csijelenleg ő az anyakönyvvezető. A KIKE
Díszpolgára” cígaház előtti téren. Azóta szeptember második fetagjaként rendkívül fontos szerepet tölt
met 2018-ban Malében szervezik meg a városi ünnepséget és ek- A „Köz Szolgálatáért”
be a város kulturális életében.
jor László András
kor adják át a város kitüntetéseit is.
kitüntetést Keresztiné
2018-ban a „Kistarcsa Városért” elispedagógus
Idén a város napja 15.30-kor kezdődött, ame- Hamza Ágnes kapta
merő címet Bíró Ildikónak adományozkapta.
lyen jelen volt Solymosi Sándor polgármester,
ták, aki 29 éve kezdte pályáját a kistarcsai
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző, a képvise1. számú Általános Iskolában, későbbi nevén
lő testület tagjai, az intézmények és a civil szerKölcsey Ferenc Általános Iskolában, jelenleg a
vezetek vezetői.
Simándy József Általános Iskola és Alapfokú
A Himnusz eléneklése után (közreműködött
Művészeti Iskola tanítója. A Kistarcsai Kultua Simándy József Általános Iskola és Alapfokú
rális Egyesület tagjaként aktív szervezője a váMűvészeti Iskola fúvószenekara) Solymosi Sánros kulturális eseményeinek. A 2010 novembedor ünnepi beszéde következett. A polgármester
rében alakult kistarcsai Rózsafüzér Királynője
összefoglalta az elmúlt év legfontosabb történéRómai Katolikus Egyházközösség Caritas szerseit, kiemelte a legnagyobb beruházásokat. Az
vezetének tagja.
ünnepi beszéd után Krisztik József az ünnepség
„Kistarcsa Díszpolgára” címet 2018-ban Mamoderátora színpadra szólította a zeneiskola két
jor László András pedagógus kapta.
tanárát, Bekes Annát és Tóth Ingridet, akik KaFelsőfokú pedagógiai tanulmányait a Jászberécsóh Pongrác: Rákóczi megtérése és Brahms: V.
nyi Tanítóképző Főiskolán végezte 1978-ban, majd
Magyar Tánc című művét adták elő. Ezt követőa Ho Si Minh Tanárképző Főiskolán 1984-ben. Iken az ünnepséget kitüntetések és a díjak átadáladon 1 évet dolgozott még képesítés nélküli pedasával folytatták. Először Solymosi Sándor „2017. Major László András díszpolgár
gógusként, majd pontosan 40 éve 1978.augusztus
Év Sportolója” címet adta át, amit a képviselő1-je óta dolgozik Kistarcsán az iskolában ének-, matestület Juhász Áron Márknak ítélt oda. A fiatal doklásból kiderült, hogy Valika 1979. augusztus gyar- és irodalomtanáraként. Meghatározó egyétriatlonista 2005-ben született, a Simándy József 1-je óta dolgozik Kistarcsán magyar-ének sza- niségével sok-sok fiatal érdeklődését keltette fel az
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ta- kos általános iskolai tanárként. Hat éven át is- ének-zene iránt. Több évtizeden keresztül szervenulója. Évek óta a Kistarcsai VSRC tagja és ver- kolaigazgatóként vezette a Kölcsey Ferenc Álta- zett vándortáborokat és nyári táborokat. A regiosenyzője. A 2017-es szezonban több alkalommal lános Iskola pedagógiai munkáját. Vezetésével nális Nyelvi Olimpia megalkotója, számos iskolai,
állt országos versenyeken dobogón csapatban és alakult meg1996-ban óvodás korú gyerekekből városi előadás írója, rendezője, nemzeti ünnepeegyéniben is.
a Pannónia Néptáncegyüttes Pöttöm csoport- inkhez kapcsolódó műsorok szervezője.
Úszásban, triatlonban, aqua
Hivatástudata, szakmai alázata,
tlonban, duatlonban és kéttusában
gyermekek iránti tisztelete, szereis a legjobbak között szerepel.
tete példaértékű.
Jelenleg korosztályában aquatlon
A díjak átadását követően a jeországos bajnok.
lenlévők elénekelték a Szózatot. Az
A képviselő-testület 2018-ban
ünnepséget követő műsorban felléa „Kistarcsai Gyermekekért” díjat
pett Pál Dénes, a Prestige Band és
Liska Gyulánénak ítélte oda. Az inaz Abba Sisters. 
P.Gy.
Az ünnepséget
a Simándy téren tartották
2018. 9. szám
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FESZTIVÁL

FESZTIVÁL

XV. GÖRHÖNYFESZTIVÁL
ÉS PÁNTLIKA Nemzetiségi
Folklórtalálkozó

A Pántlika Nemzetiségi Folklórtalálkozót nagy érdeklődés kísérte
Pannónia Barkóca csoportja

A Görhönyfesztivált és azzal párhuzamosan a
nemzetiségi folklórtalálkozót idén szeptember
15-én rendezték meg a Simándy téren.

Kézműves foglalkozás szórakoztatta a gyerekeket
Értékel a zsűri: Mészáros László, Kohajda Péter, Csampa Zsolt

A rendezvényt Csampa Zsolt képviselő nyitotta meg

Az összetett második hely a Burgenyák csapaté

Az első helyezett Jobbik csapata

A

Görhönyfesztivál már része Kistarcsa életének. Pedig az első ilyen rendezvényen, amit 15 évvel ezelőtt a KIKE
szervezett (az utóbbi években az önkormányzat vette át a rendezést), még
részletesen el kellett magyarázni
a közönségnek, hogy eszik-e vagy
isszák a görhönyt. Az eltelt másfél
évtizedben ismét népszerű lett Kistarcsán ez a krumplis étel, de más
Tavaszi görhönytál – ez akár
egy ünnepi főmenű is lehetne

Solymosi Sándor és Vécsey
László krumplit reszelt
a görhönyhöz
településen talán tócsni,
lapcsánka, görhe, bujka,
cicege, matutka, bere, macok, harula,
siligó vagy hadifasírt néven ugrik be
az idősebbeknek. Kistarcsára a betelepített szlovákok hozták ezt az Idén is a KIKE csapata volt a legnépesebb
ételt. A Görhönyfesztivál most már
országos hírű. Rengetegen jönnek het. Ezt az egyszerű ételt szinte száz- Nagycsaládos Egyesülete, KIKE,
vidékről kóstolni a fesztivál idején, féleképpen el lehet készíteni. A sima Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat,
az ínyencek kolbászos vagy kapros, görhöny egyszerűen kivitelezhető: le Simándy iskola, Burgenyák, „Közökáposztás vagy sajtos görhönyt ke- kell reszelni a burgonyát, hozzá kell sen értük” Alapítvány). Délelőtt 10
resik leginkább. Büszkék lehetünk adni némi lisztet, sót, és ezt jól meg órakor Szabóné Tóth Katalin a Kiserre a rendezvényünkre, mert ezt a kell keverni, amit már csak olajban tarcsai Szlovák Önkormányzat elfesztivált már azonosítják Kistarcsá- kell kisütni. Érdemes megpróbálni! nöke és Polgár Gyula műsorvezeval. A csapatok és a résztvevők is so- A Görhönyfesztiválon kilenc csapat tő színpadra kérte Vécsey László
kat fejlődtek, hiszen olyan különle- nevezett (Kistarcsai Triatlonisták, országgyűlési képviselőt, dr. Szages ételeket készítenek a versenyző Pannónia Néptáncegyüttes, Jobbik bó Zsuzsannát az Országos Szlovák
csapatok, amire csak csettinteni le- Helyi Szervezete, Kistarcsai Csibék Önkormányzat Pénzügyi Bizottsá6

A Pannónia Hagyományőrző csoportja

gának elnökét, Solymosi Sándor pol- tes Isaszegről, az Opanke Szerb Hagármestert és a csapatok képviselő- gyományőrző Egyesület Pomázról, a
it. A rendezvény résztvevőit Vécsey Nezábudka Dalkör (Cinkota – CsöLászló köszöntötte, majd dr. Szabó mör), a Borovenka Hagyományőrző
Zsuzsanna arról beszélt a köszöntő- Néptáncsoport és a Rozmaring Hajében, hogy milyen fontos az az ha- gyományőrző Asszonykórus Sáriból,
gyományápolás, amit Kistarcsán a a Polonéz Táncegyüttes Budapestről
Görhönyfesztivál és a nemzetiségi és a Kerepesi Hagyományőrző Pávafolklórtalálkozó szervezésével meg- kör. Hallhattuk Liska Veronika népteremtettek. A rendezvényt Csampa dalénekes gyönyörű éneklését is, aki a
Zsolt képviselő, a Humánpolitikai Balaton-felvidékről hozott csokrával
Bizottság elnöke nyitotta meg. Az lépett fel. A kistarcsai népdalénekes
egész napos színpadi program mel- 15 éve zenekarok énekese is. A töb- Opanke Szerb Hagyományőrző Egyesületet
lett nép- és iparművészeti vásár, kéz- bieket nem megsértve két együttest
műves foglalkozás, szövés-fonás vár- emelnénk ki a színvonalas programta a közönséget.
ból. Az Opanke Szerb HagyományőrA nemzetiségi találkozót Pántlika ző Egyesületet, akik 35 éve alakultak
címen hirdették meg, mert idén nem- Pomázon. Fő céljuk, hogy gyűjtsék a
zetiségi csoportokat hívtak meg a ren- szerb, illetve délszláv táncokat, zedezvényre. A Pántlika Nemzetiségi néket, ápolják a hagyományokat és
Folklórtalálkozó szervesen illeszke- továbbadják azt a jövő nemzedékédett a Görhönyfesztivál hangulatához. nek. Az egyesületet a kormány 2014A különböző nemzetiségű csoportok ben Nemzetiségekért Díjban részesí– énekesek, táncosok, zenészek 15-20 tette. A másik csoport a POLONEZ
perces színpadi műsorban adtak íze- Táncegyüttes. A Néptáncegyüttes
lítőt hagyományaikból. Szlovák, ma- közel 15 éves múltra tekint vissza. A
gyar, román, szerb és lengyel tánco- XVIII. kerületi Lengyel Nemzetiségi
kat láthattak az érdeklődők. Ebben az Önkormányzat elnöke és az együtévben a 25 éves jubileumát ünnep- tes vezetője, Balogh Katarzyna azzal
lő Pannónia Néptáncegyüttes több a céllal hozta létre a Polonézt, hogy A fergeteges sikert aratott POLONEZ Táncegyüttes
csoporttal képviseltette magát. Az Magyarországon hagyományt és isérdeklődő szülők és hozzátartozók mertséget teremtsenek a lengyel nép- terem tulajdonosa – egyben a zsű- csapata végzett, a dobogó harmadik
most is megtöltötték a Simándy te- dal és néptánc világának. Táncosa- ri elnöke, Kohajda Péter vállalkozó fokára pedig a Pannónia Néptáncret. Nem véletlen, hiszen a Pösztörke ik közül hárman Lengyelországban a Lovas Deresudvar tulajdonosa és csoport álhatott fel. Aki eljött erre a
(óvodás korosztályból kinőtt gyere- szerezték meg a néptánc felsőfokú Csampa Zsolt képviselő kihirdette a programra az biztosan nem csalókekből hozták létre tavaly a csopor- koreográfus szakképesítést. Fellépé- XV. Görhönyfesztivál győzteseit. Tá- dott. Az időjárás is nagyon kedvetot), a Berkenye, a Barkóca, a Pöttöm, seiken az adott tánchoz illő lengyel lalás és Esztétikum kategóriában a ző volt, nem esett az eső, nem sütött
az Ifjúsági csoport, a Felnőttek és a népviseleti ruhákat viselik. Óriási győzelmet a Burgenyák csapata sze- forrón a nap. Aki nem volt ott, biHagyományőrzők is színpadra lép- vastapsot kaptak Kistarcsán.
rezte meg, a Szívélyes Vendéglátás zony, bánhatja! Külön dicséret a kitek. A színvonalat emelte, hogy az
A Pántlika Nemzetiségi Folklór- kategóriában a Kistarcsai Szlovák lenc csapatnak, akik reggeltől estig
„A banda” zenekar kísérte a tánco- találkozó délután fél háromkor ért Nemzetiségi Önkormányzat diadal- pucoltak, reszeltek és sütöttek. Kijár
sokat. A Pannónián kívül fellépett a véget. A színpadot rögtön utána el- maskodott. Összetett versenyben első a dicséret a rendező önkormányzatMuskátli Hagyományőrző Egyesület foglalta a Görhönyfesztivál zsűrije. helyezést ért el a Jobbik Helyi Szer- nak és a lebonyolító VMSK-nak is.
Csővárról, a Csatangoló Táncegyüt- Mészáros László, a Kisgömböc Ét- vezete, második helyen a Burgenyák
Polgár
2018. 9. szám
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LENGYEL TESTVÉRVÁROSUNKBAN jártunk
Radomysl nad Sanem
polgármestere Jan Pyrkosz
meghívta Kistarcsát a szeptember 9-én megrendezett
Krumplifesztiváljukra.
Simándy család az ünnepségen

KIKE Kulturális Hét
Szeptember 10-től
16-ig tartott

bita), Dolhai Béla (orgona), Matus
Mihály (tárogató), Tomecz Róbert
(orgona) és ifj. Ladjánszki László
(operaénekes). A programsorozat
szeptember 12-én szerdán a református templomban folytatódott a
kamara-és dalesttel, ahol a Simándy
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben tanító zenetanárok és vendégművészek léptek fel (Bekes Anna, Botrágyi Károly,
Botrágyiné Virágh Orsolya, Síposné
Varga Edit, Nagy Eszter, Tóth Ingrid, vendégként Fehér Ilona és ifj.
Ladjánszki László). Szeptember 13án, csütörtökön a Deáktanya programja idén is beolvadt a Kulturális
Hétbe. Most is olyan vendéget hívtak meg, aki szorosan kapcsolódott a
rendezvényhez. A belettől a néptáncig címen Simándi Józsefné (Hegedűs Judit) tartott egy előadást a balett és a népzene kapcsolatáról, aki
egykor az Operaház balettművésze
volt. Szeptember 15-én szombaton
Simándi József a művész unokája
rendezték meg a Görhönyfesztivált,
mondott megemlékező beszédet
ami valamikor szintén a KIKE rendezvénye volt. A Görhönyfesztivállal
település legnagyobb kul- párhuzamosan szervezte meg a Kisturális rendezvénysoroza- tarcsai Szlovák Nemzetiségi Öntát szeptember 10-én este a kormányzat a Pántlika Nemzetiségi
hagyományoknak megfelelően egy Folklórtalálkozót, ahol 9 nemzetisékoszorúzási ünnepséggel nyitották gi csoport és a Kistarcsai Pannónia
meg. Simándy József operaénekes Néptánccsoport kápráztatta el a kömárvány emléktábláját koszorúzták meg, ami arra emlékeztet, hogy
1916-ban a kistarcsai katolikus templomban keresztelték meg a művészt.
Szeptember 10-én hétfőn az egyházzenei kamara-és dalesten a Kistarcsáról elszármazott művészek
léptek fel. Megcsodálhatták többek között Váray-Major Zsófia és
Váray Domonkos csodálatos zongora előadását, ott volt a templomban a
Corvinus trió (Major László, Major
Zsófia, Váray Péter), Druzsin Barnabás (fuvola), Fehér Ilona (trom-
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Szeptember
10-én hétfőn az
egyházzenei kamaraés dalesten a Kistarcsáról elszármazott
művészek léptek fel.

Középen Jan Pyrkosz polgármeseter

A megérkezés pillanata
Radomysl nad Sanem várasházához

S
Corvinus trió az egyházzenei esten– zongora Váray-Major Zsófia,
gordonka Váray Péter, hegedű Borsos Kata
zönséget. Szlovák, magyar, román,
A vasárnap délután megrendezett
szerb és lengyel táncokat láthattak örökségsétán a Kistarcsán működő
az érdeklődők. A Pannónia Néptánc- mentőgyárat nézhették meg az éregyüttes több csoporttal képvisel- deklődők.
tette magát. Rajtuk kívül fellépett a
KIKE a Kulturális Hét zárásaMuskátli Hagyományőrző Egyesület ként Simándy József, Kistarcsa szüCsővárról, a Csatangoló Táncegyüt- lötte, minden idők legemlékezetetes Isaszegről, az Opanke Szerb Ha- sebb Bánk bánja, a Magyar Állami
gyományőrző Egyesület Pomázról, a Operaház örökös tagja születésének
Nezábudka Dalkör (Cinkota – Csö- 102. évfordulója alkalmából koszorúmör), a Borovenka Hagyományőrző zási emlékünnepséget tartott a műNéptáncsoport és a Rozmaring Ha- vész szobránál. Megemlékező beszégyományőrző Asszonykórus Sáriból, det mondott Simándi József, a nagy
a Polonéz Táncegyüttes Budapestről énekes unokája. Az emlékműsorban
és a Kerepesi Hagyományőrző Páva- fellépett Matus Mihály, aki tárogakör. Hallhattuk Liska Veronika (Kis- tón játszott, Országh Péter Tárkányi
tarcsa) gyönyörű éneklését is.
Imre: Simándy Józsefnek című versét mondta el, Liska Veronika népdalénekes pedig Moldvai népdalcsokrot
adott elő. Hangfelvételről Simándy
József hangját is megcsodálhatták a
jelenlévők. Az ünnepség végén koszorút helyezett el a nagy magyar
tenor szobránál a Kistarcsai Kulturális Egyesület, a Simándy család, a
Simándy József Társaság, a párizsi
Simándy József Polgári Kör, Kistarcsa Város Önkormányzata, a Simándy
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Vállalkozók Baráti Köre.
Polgár

olymosi Sándor polgármester vezetésével
egy 32 fős delegáció utazott a lengyel testvérvárosba. A küldöttséggel tartott Zsiák
Péter, Zsiák Balázs, Csampa Zsolt, Uvacsek Csaba képviselők, Hadnagy Zsolt aljegyző és Pongrácz Viktória, a VMSK ügyvezetője is, főszer-

vezőként. A kistarcsaikat Radomysl nad Sanem
polgármestere fogadta. Vasárnap a lengyelek egy
baráti ebéden látták vendégül a delegációnkat, a
kistarcsaiak részt vettek egy tűzoltó autó avatóján,
amit megelőzött egy ünnepi szentmise. Ezen azok
voltak ott, akik nem a Krumplifesztivál előkészítését végezték. A fesztivál sütőversenyén Rózsa-Ajler
Angelika és Kapitány József vezetésével görhönyt
készítettek, amit a szakmai zsűri különdíjjal jutalmazott. Hőnis István és felesége pedig lángost sütött. A csapat többi tagja pedig a görhöny és lángos készítésben segédkezett, kóstolót kínált, míg
Solymosi Sándor polgármester pálinkával kínálta
az igencsak kíváncsi helyieket. Természetesen a
közös éneklés sem maradhatott el a lengyel házigazdákkal, akiknek a megértésében Uvacsek Csabáné (Krisztina) segédkezett, aki anyai gondoskodással fordított lengyelek és magyarok között.

MIKOR RAKHATJA
KI HULLADÉKÁT
A KÖZTERÜLETRE?
A Közterület-felügyelet felhívja a figyelmet arra, hogy Kistarcsa Város Önkormányzatának a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező
igénybevételéről szóló 10/2011.(III. 21.) önk. rendelete szerint
a TSZH gyűjtőedény (köznyelvben: szemetes kuka), a köztisztasági zsák, a szelektív hulladék és zöldhulladék zsák a szállítást
megelőző nap 18:00 órától, a szállítás napján legkésőbb 6:00
óráig helyezhető ki, és a szállítás napján 18:00 óráig tartható
közterületen. Ezért kérjük, hogy csak a rendeletben meghatározott időpontban helyezzék ki közterületre a gyűjtőedényt/
szelektív zsákot. (A zsák csak megfelelően bekötve helyezhető ki a közterületre.)
Amennyiben ezen felszólításnak nem tesznek eleget, azzal
a közösségi együttélés általános szabályait sértik meg. Szabálysértés esetén hatósági eljárás indul az ingatlan tulajdonosával/
tulajdonosaival szemben, és 50.000,- Ft-ig terjedő helyszíni bírság vagy 200 000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.
A Közterület-felügyelet nem akkor bírságol, ha a Zöld
Híd nem vitte el a hulladékot, hanem akkor, ha több nappal vagy héttel előbb kirakják a tároló edényeket vagy zsákokat az utcára.
Hirdetés

FELHÍVÁS A TÉLI REZSICSÖKKENTÉS
korábbi intézkedéseiben nem
részesült háztartások részére
TÁJÉKOZTATJUK a Tisztelt Lakosságot, hogy
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
Kistarcsa településen bejelentett lakóhellyel, vagy
2018. október 15.
bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személyek részére téli rezsicsökkentés keretében egysze- A határidő jogvesztő! A BM Országos Katasztróri természetbeni támogatást nyújt Magyarország favédelmi Főigazgatóságának területi szervei az
Kormánya, azon igénylők részére, akik a korábbi igénybejelentést szúrópróbaszerű, helyszíni vizsrezsicsökkentés keretében biztosított földgáz-ár- gálat keretében ellenőrizhetik. A vizsgálat lefolytámogatásban nem részesültek. Háztartásonként tatására a támogatás felhasználásának végső határegy igénylés nyújtható be.
idejéig kerülhet sor. Ha a vizsgálat eredményeként
A támogatás igénylés szempontjából háztar- valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhitás: a szociális igazgatásról és szociális ellátások- szeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési,
ról szóló 1993. évi III. törvény 4.§ (4) bekezdésé- vagy – minősítő körülmény fennállása esetén –
nek f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, büntetőeljárást kezdeményezhet.
ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hel�Az igénybejelentések országos összesítését kölyel rendelkező személyek közössége.
vetően állami támogatás formájában vehető igénybe a támogatás, melynek módjáról, határidejéről a
A juttatás igényelendő formája:
későbbiekben tájékoztatjuk a lakosságot.
Tűzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propánAz igénybejelentő nyilatkozat és az adatkezelébután tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikett.
si tájékoztató letölthető az önkormányzat honlapA kizárólag elektromos fűtési móddal rendel- járól, valamint személyesen átvehető a Kistarcsai
kező háztartások nem jogosultak az igénybejelen- Polgármesteri Hivatal recepcióján. A nyilatkozat
tésre.
leadására ügyfélfogadási időben van lehetőség,
Az igénybejelentő nyilatkozatok benyújtásának hétfő 08.00-18.00, szerda 08.00-16.00 óra között.
helye és határideje:
Kistarcsa Város Önkormányzata
2018. 9. szám
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MOZAIK

Ünnepélyesen is átadták a ROZMARING
UTCAI CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐT
A NYÁR VÉGÉRE elkészült a Rozmaring utcában és a környék utcáiban (Holló és Kántor utcák egy-egy
szakasza, Alig utca) a csapadékvíz
elvezető csatorna, amit a Nyíltárokba
kötöttek be. A 80 millió Ft-os költségű beruházás Magyarország Kormánya, a Pénzügyminisztérium és Pest
Megye Önkormányzatának segítségével valósult meg.
2018. szeptember 18-án a Zsálya – Kántor – Borostyán utcák ke
reszteződésében megtartott záróren
dezvényen a meghívottakat Juhász
István alpolgármester köszöntötte,
aki elmondta, hogy a száz milliósnál is nagyobb kistarcsai projektek
között már észre se vesszük a kisebb,
de fontos létesítmények megvalósítását. Pályázat ugyan nem EU-s pályázat, hanem hazai, de ugyanolyan
fontos az önkormányzatnak, az itt lakóknak, az új városrésznek, ahol már
sajnos tíz éve probléma volt az esővíz elszikkasztása, elvezetése. Ráadásul a Közép-Magyarországi Régióban kevés pályázati lehetőség van,
így mindent meg kell ragadni.
Zsiák Péter, a terület önkormányzati képviselője hozzászólásában
elmondta, hogy képviselőségének
kezdete óta tudja, hogy ennek a területnek a víz kérdés két aspektusa

Zsiák Péter a terület képviselője külön köszönetet
mondott a lakóknak és a kivitelezőknek

A kisebb pályázati lehetőséget is ki kell
használni –mondta Juhász István
alpolgármester

de nem jelentősen.
Nagy esőknél továbbra is szivattyúzni kellett, sokszor a tűzoltók segítségével. Ezért
meg kellett ragadniuk ezt a lehetőséget, hogy pályázat útján egy, a
problémát átfogó csapadékvízrendszert építsenek, ami az itt élők körülményeit, közérzetét nagyban javítja.
A képviselő köszönetet mondott – a
lakók és a Fenyves Liget Egyesület
nevében – a hivatal dolgozóinak és
Az átadás után a képviselők és a vendégek bejárták a területet
a kivitelezőnek munkájukért, hogy
mindez megvalósulhatott. Egyben
is fontos volt. Tízéves előkészítés de nem tudta kezelni a csapadék- külön köszönetét fejezte ki a lakókután éppen 3 évvel ezelőtt adták át víz elvezetést. Először – pályázatok nak, akik nagy türelemmel kivárták,
az ivóvíz projektet, ami megoldotta nélkül – szikkasztó árkokat és kuta- majd tűrték a beruházás közbeni kela nyomás és csőtörés problémákat, kat építettek. Ettől a helyzet javult, lemetlenségeket.

A rendezvény célja a közösség erősítése
össze főzőtudásukat. Megkóstolhattunk vadhúsból készült pörköltet nokedlivel, húscsíkokat ajvár mártásban,
borsós sertéspörköltet tarhonyával, valamint bográcsban sült lángost is. Az
idő nagyon kegyes volt hozzák és végig verőfényes napsütés mellett készülhettek az ételek. Ez nem így történt a
júniusban megrendezett Fenyvesliget
Napon. Az akkor elmaradt koncertet
most a Bográcsfesztiválon hallgathat-

2018. október 1. – 1615-1745
2018. november 5. – 1615-1745
2018. december 3. – 1615-1745

tuk meg. A jó hangulatot a FEZZ zenekar alapozta meg. Zene mellett készültek az ételek, majd az ismert számokat
énekelve és közben táncolva fogyasztottuk el a finomabbnál finomabb étkeket ezzel is figyelve a testi és lelki békére. A rendezvényre közel 100
fő (kicsik és nagyok) látogatott ki. A
kisebbek a játszótéren élvezték a közös mókát, a csapatok főztek a szurkolók már éhesen várták az ételek elkészültét. Közben magvas gondolatok
átbeszélése zajlott kisméretű poharak
és azok kísérői mellett, így néhányan
a Fenyvesliget Naphoz hasonló eredménnyel jutottak haza, csak eső nél-

kül. Az idei rendezvény is megerősített bennünket abban, hogy egy igazán
jó rendezvényhez csak az alábbi hozzávalók kellenek:
•  végy egy marék jó időt
•  válassz hozzá egy megfelelő helyet
•  hívj meg pár embert (a többiek úgy
is jönnek majd maguktól)
•  és az eredmény garantált
2019. szeptember elején újabb recepteket és ételeket ismerhetünk majd
meg, ahol bízunk benne, hogy a jó
idő mellett ismét egy olyan bulit rendezhetünk, amiről még sokáig beszélnek majd a résztvevők.
Osztrogonácz Ivó

KÖNYVSAROK
A nyári szünet után sok szeretettel és új könyvekkel várjuk a kedves olvasókat a könyvtárba. Ezek közül emelnék ki néhányat:

SZÖSZMÖTÖLÉS HELYE:

2143 KISTARCSA, Batthyány u. 2/a
Érdeklődni a programról a fenti címen valamint
az alábbi telefonszámon lehet: 06-20/568-74-98

JÁTÉK & DUMA
KLUB

10-14 év közötti fiatal vagy?
Szeretnél új barátokat?
Vagy szeretnél egy helyet,
ahol a barátaiddal
gyütt lehetsz?

A jó hangulatról a FEZZ zenekar gondoskodott
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Ismét várjuk a szöszmötölni vágyó
kistarcsai iskoláskorú gyermekeket
az Alapszolgáltatási Központban.
SZÖSZMÖTÖLÉS IDŐPONTJAI:

VII. Fenyvesligeti
BOGRÁCSFESZTIVÁL

IDÉN egy hét csúszással 2018.
szeptember 8-án rendeztük meg a
Fenyvesligeti Bográcsfesztivált a közösségi terünkön, ami már a hetedik
éve színesíti az egyesületünk életét.
Az iskola kezdési sokkot túlélve mindenki megnyugodva és önfeledten élvezhette a programot. Délután 3 órától
kezdtek gyülekezni a lelkes csapatok
(szám szerint négy), akik most is igen
változatos ételek elkészítésével mérték

KREATÍV SZÖSZMÖTÖLŐ

Akkor szeretettel várunk
Klubunkba havonta egyszer
SZERDAI NAP 16 -18 KÖZÖTT!

Berecz Ilona
és Raffay Veronika

Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat

KLUB
IDŐPONTOK:
2018. október 17. ,
november 21., december 19.
Helyszín:
Alapszolgáltatási Központ
(Csigaházzal szemben)

A

Mi Micsoda Junior sorozat
Az óra és az idő című kötete az idő birodalmába kalauzolja a gyerekeket. Bemutatja az mije, Agatha Raisin és az ogre vére,
évszakok és a napszakok jellegze- nagyszerű szatíra a londoni és a vitességeit. Az apróságok megtudhat- déki életről, remek karakterekkel
ják, mire jó a naptár és hogyan mér- és pergő, fordulatos cselekménnyel.
jük az időt. Megismerkedhetnek az Az amatőr detektív remekül megrajórák fajtáival, és a könyvben talál- zolt figuráját kritikusok és a rajonható tanulóóra segítségével gyako- gók egyaránt megszerették, a sororolhatják az óra olvasását. Minden zat már a 25. kötetnél tart.
Amerikát már megnyerte magákönyv közel 50 titkos ablakot rejt,
melyek fedelét felnyitva a gyere- nak, és hamarosan Európát is fenekestül felforgathatja az édesburkek kielégíthetik kíváncsiságukat.
Egy titokzatos párduc alakú hegy, gonya, vagyis a batáta. Változatos
egy csapat gyerek, egy kezdetektől ételeket készíthetnek belőle akár a
fogva gyanús hegymászó, egy ku- fehér krumpliból, azonban az élettatya, egy talpraesett portás néni és ni hatása annál kedvezőbb. Fogyaszegy igen furcsa szerkezet, ami bár- tásának gyógyító szerepet tulajdoníkit és bármit tetszőleges méretűvé tanak a magas vérnyomásbetegség
alakít. Az egész csak egy hegymá- kezelésében. Segít a vércukor szint
szó szakkörnek indult, de hogy mi alacsonyan tartásában. A fogyókúlett belőle, az kiderül Kertész Erzsi rázók és diétázók ideális tápláléka.
izgalmas, letehetetlen és vicces if- A benne található fehérje és magjúsági kalandregény sorozatából, a nézium miatt ideális a sportolóknak
is. Czanik Balázs és Kovács András
Panthera trilógiából.
Hiába utálja Agatha Raisin az receptkönyvében olyan ételeket taamatőr színjátszást, barátnője elci- lálnak, amelyek alapja az édesburpeli egy falusi műkedvelő előadás- gonya.
Jöjjön el és válogasson kedvére
ra. Agathának nemcsak hogy végig
kell ülnie a produkciót, de amikor a új könyveinkből, de ne felejtse ottfüggöny lehulltával az egyik fősze- hon azokat sem, amiket már régen
replő, a helybéli pék nem jön ki meg- kölcsönzött, hogy mindenki meghajolni, a nyomozót az előadásnál is találja a könyvtárban azt a könyvet,
rémesebb folytatás várja a kulisszák amire vágyik.
Németh Tímea könyvtáros
mögött. M. C. Beaton izgalmas kri2018. 9. szám
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HITÉLET

Katolikus
HÍREK
SZEPTEMBER 30-ÁN

Kistarcsán a 9 órai szentmisén fiataljainkat bérmálja Varga Lajos püspök atya. Aznap lesz a nagytarcsai templom búcsúja a
11.30 órai szentmisét Bokros Levente csömöri plébános mutatja be.
Októberben képzést indítunk felnőttek számára, akik nem részesültek korábban a szentségekben és szeretnének megkeresztelkedni,
elsőáldozók lenni, vagy bérmálkozni. Várjuk a
jelentkezéseket elérhetőséggel együtt a sekrestyében, vagy irodai órák alatt a plébánián.

VÁLTOZIK A MISEREND!

Hétfőn, szerdán, csütörtökön, pénteken,
szombaton 18 órakor, kedden reggel 7 órakor lesz szentmise.
Vasárnap 7.30 diákmise lesz, de időpontját később közöljük, 10.30-kor lesznek a szentmisék.
Minden este a mise előtt a rózsafüzér
közös imádkozása a templomban. Október 3-án templomunk felszentelésének
138. évfordulója. Október 7-én vasárnap
10.30, templomunk búcsú ünnepén szolgál a Vivace énekkar.
November 1-jén 15 órától imádság a temetőben elhunyt szeretteinkért és sírkőszentelés.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

A plébánia címe:
2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 13.
Telefon:
+36 (30) 640-1359; +36 (28) 740-377
Honlap: kistarcsa.plebania.hu;
nagytarcsa.plebania.hu
E-mail: kistarcsa@communio.hu;
nagytarcsa.plebania@gmail.com

HÍREK

Református gyülekezeti
családos hitmélyítő
tábor PILISCSABÁN

A táborban részt vevők
záró gondolatai:

F. Judit: A tábor igen erős közösségformáló, hiszen
egész nap együtt vagyunk, étkezünk, beszélgetünk,
előadásokat hallgatunk, imádkozunk, éneklünk,
kirándulunk. Nemcsak gazdag volt ez a program,
hanem az egyes sorozatok összehangolása is nagyon jól sikerült, hiszen az elhangzott üzenetek
és gondolatok nagyon jól kiegészítették egymást.
N. Sándorné: A tábor idén is jól sikerült. Ké- Református tábori csoportkép
nyelmes szállás, szép környezet, finom étel, de
mindezek felett a lelki feltöltődés és épülés, hi- felerősödik a táborban... Naomi és Ruth történetét hallgatva pozitív megerősítését kaptam, hogy a
tünk megerősítése is garantált volt.
30 év házasság után is rengeteget tanultam a nehéz próbatételek alatt is hű szívvel tudjam szolpár nap alatt a családról és arról, hogy Isten sze- gálni Istent.
K. Fanni: Érdekesek voltak az előadások, pélrint hogyan is kellene benne élnünk. 19 éves lányomnak is tetszett az előadás-sorozat. A boldog dául amelyik a szülőtípusokról szólt, de a bizonycsalád titka olyanokon alapszik, mint a szeretet, ságtételek is tetszettek. Nagyon élveztem a kinti
elfogadás, lemondás, bocsánatkérés és megbo- sétákat és az esti „gyilkosozások”-at is. Örülök,
hogy eljöhettünk, jövőre sem akarjuk kihagyni a
csátás. Egyik-másik nem igazán könnyű!
F. Zoltán: Ha nem gondozzuk, nem ápoljuk kel- tábort.
M. Rozália: Nagy hatással volt rám a koráblő odafigyeléssel a házasságunkat, ha nem kezeljük a kötődésünket a házastársunkhoz, akkor az ban alkoholista házaspár bizonyságtétele, ahogy
szükségszerűen megromlik, kiüresedik és az elhi- Krisztus segítségével sikerült letenniük a poharat
és újra egymásra találtak.
degülés légköre válik uralkodóvá.
P. Csilla: Megtérésem óta lelki szükségletem,
Az Ige melletti elcsendesedés, az Istennel való
imádságos kapcsolat, Ruth hűsége és alázata, a hogy nyaranként gyülekezeti táborba mehessek
magunk érzelmi megnyitása házastársunk előtt a most már gyermekeimmel együtt.
A feltöltődés belsőképpen megerősít, ezt később
rendszeres minőségi együttléteken mind-mind lehetőség és eszköz a házasságunk karbantartásá- a mindennapjaimban is megélem. Ezen a nyáron
az egyik legelgondolkodtatóbb előadás a szülőtíra, sőt kiteljesítésére, kortól függetlenül.
K. Zoltánné: Mi az, ami erősít a hitmélyítő tá- pusokról szólt. Rádöbben az ember, milyen sokféborban? Hogy az Úr lábánál vagyok. Az éneklé- le hatás befolyásolja tudattalanul is, hogy milyen
sek, az áhítatok, a hajnalig tartó beszélgetések, a szülőkké válunk, válhatunk. Változtatásra viszont
szakemberek, a lelki vezetők segítenek az ember mindig van módunk, hiszen már a felismerést is
hitének elmélyítésében, tanításában. A szeretet Isten munkálta bennünk.

A Kegyelemmel teljes
Szűz Mária, a Kegyelemmel
teljes, aki magába tudta fogadni Isten akaratát.

N

em közvetlenül Istennek mondott igent,
hanem a küldöttnek, az angyalnak. Az Istennek szolgáló angyalok azon fáradoznak,
hogy az ember a megszentelő kegyelem állapotában élhessen, azaz Isten Fiát hordozhassa testében.
Kegyelemmel teljes csak az lehet, aki magára
öltötte a szolgai létformát. Szűz Mária öntudata
nem az én, hanem az önátadó szeretet irányába mutat. Az anya nem tépheti el magát az ajándékozás
lelkületétől, mert ha igen, akkor mindent mérlegre fog tenni, a gyermeke életét is. Mivel ez összeegyeztethetetlen az anyaságról alkotott képünkkel,
ezért azt kell mondanunk: az anyaság magában
hordozza azt az önátadó lelkületet, amely inkább
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önmaga ellen fordul, semmint a benne fogant élet
ellen. A nő, vagy önmagát kívánja megteremteni, és ezzel lemond az anyaságról, vagy anya akar
lenni, és így a gyermeket önmaga elé helyezi.
Szűz Mária tisztában volt azzal, hogy Isten valami fölfoghatatlant kér tőle. Ez nyilvánvalóan az
öntudatát is befolyásolta, és megértette, hogy az
élete, szabad döntése nélkülözhetetlen. Istennek
szüksége van a szolgálatára. A Szűzanya személye Isten művének szolgálatába állt. Jelezve ezzel:
a személy igazi öntudata – méltósága – a szolgálatban bontakozik ki.
Mária öntudata az első parancsolatból – „Uradat, Istenedet imádd, s csak nekik szolgálj!” (Mt
4,10) – forrásozik, azonban egyetlen ember sem
képes azt oly tökéletesen véghezvinni, mint ahogyan a Kegyelemmel teljes. Ezért az ő imádatába
és szolgálatába oltódik be minden teremtmény. Az
imádat és szolgálat értelme éppen az, hogy minden bekapcsolódhasson a megtestesülés művébe.

A megtestesülés láthatóvá teszi Isten minden
értelmet meghaladó (önátadó) szeretetét. Ezt úgy
lehet szolgálni, ha vállaljuk az anya hivatását: igent
mondunk Istennek, és a szívünkbe fogadjuk Isten Fiát. Ha így teszünk, akkor – Szűz Máriához
hasonlóan – mi is azt érezhetjük, hogy nélkülözhetetlenek vagyunk, mert Istennek szüksége van
ránk, hiszen bennünk akar láthatóan, megtapasztalhatóan jelen lenni a világban.
Ha az anya saját életének értelmét és célját az
önátadó szeretetben éli meg, akkor az anya eleve
a gyermekének szerető szolgálatában talál önmagára. Az anya tehát lényénél fogva a szolgáló szeretetre hivatott. A kegyelem az anya szeretetét az
imádat természetfölötti síkjára emeli. Az anya ily
módon az egész valóság titkát szeretheti és szolgálhatja saját gyermekében, hiszen minden élet
Istentől, az Atyától van.
Jézus Krisztus kegyelmi ajándéka nem istenivé
akar alakítani minket. A Megváltónk kegyelme arra
ösztönöz, és ahhoz ad erőt, hogy krisztusivá legyünk.
Minden kegyelem az ő vonásait hordozza, mely által Isten fiai leszünk.
Görbe József plébános

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2952 m2 nagyságú ingatlan
ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

3624 m2 nagyságú
ingatlan
ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

fonszám, elektronikus elérhető- A kiíró szerv
vezetékrendszer (20069) javára,
megnevezése, székhelye:
ség, törvényes képviselő)
jogosult. ELMÜ HÁLÓZAT EL•  vételár feltüntetése, a vételár ren- Kistarcsa Város ÖnkormányzaOSZTÓ Kft. (1132 Budapest, Váci
delkezésre bocsátásának mód- ta, 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
út 72-74.)
ja és ideje (ezen elemek bírálati (Tel: 36 28-470-711,
•  az ingatlan pályázati eljárás kereFax: +36 28-470-357,
szempontokat képeznek)
tében értékesíteni kívánt 6/12 tue-mail: hivatal@kistarcsa.hu)
lajdoni hányadára a többi tulajdoAz ajánlatok beadásával
nostársat elővásárlási jog illeti meg.
Az értékesítésre szánt vagyon:
Az értékesítésre szánt vagyon:
kapcsolatos információ:
•  elővásárlási jog áll fenn a közös
Kistarcsa 6846 hrsz-ú, zártkerti Az ajánlatok benyújthatók sze- Kistarcsa 6697 hrsz-ú, szántó műtulajdonban lévő tulajdonostárművelés alól kivett terület rendel- mélyesen, vagy postai úton. Az velési ágú zártkert rendeltetésmódú
sak javára a Ptk. 5:81. §-a alapján
tetésmódú 2952 m 2 nagyságú in- ajánlatokat zárt borítékban, egy 3624 m2 nagyságú ingatlan Kistar•  az ingatlan mezőgazdasági haszgatlan.
példányban, hivatalos cégszerű csa Város Önkormányzatát megillenosítású föld, a mező- és erdőgazaláírással, az ajánlatok benyújtá- tő 6/12 tulajdoni hányadát (1812 m2).
dasági földek forgalmáról szóló
A pályázattal kapcsolatos
sára megjelölt időpontig és helyen
2013. évi CXXII. törvény 18. §-a
információt szolgáltató
kell benyújtani. Az ajánlat min- A pályázattal kapcsolatos
alapján annak adásvétele esetében
neve, címe telefonszáma,
den oldalát kézjeggyel kell ellát- információt szolgáltató neve,
elővásárlási jogok állnak fenn, toelektronikus elérhetősége:
ni. A zárt borítékon a pályázatra címe telefonszáma,
vábbá a tulajdonjogának megszerKistarcsai Polgármesteri Hiutaló jelzésként fel kell tüntetni elektronikus elérhetősége:
zéséhez a mezőgazdasági igazgavatal, jogi és vagyongazaz alábbi szöveget: „Véte- Kistarcsai Polgármesteri Hivatal, jogi
tási szerv hatósági jóváhagyása
dálkodási ügyintézője
li ajánlat a 6846 hrsz-ú és vagyongazdálkodási ügyintézője
szükséges.
A pályázati kiMészárosné dr. Papp Katalin, 2143
Mészárosné dr. Papp
ingatlanra”.
Kistarcsa Szabadság út 48., telefo- Az ajánlatok beadásával
Katalin, 2143 Kisírás részletesen
tarcsa Szabadság út
Az ajánlatok benyúj- non: 06 28/470-711/113, 06 20 568- kapcsolatos információ:
megtalálható a
48., telefonon: 06tásának helye, határ- 7001, e-mail: katalin.meszarosne@ Az ajánlatok benyújthatók szeméwww.kistarcsa.hu
kistarcsa.hu, vagy személyesen ügy- lyesen, vagy postai úton. Az ajánla28/470-711/113, 06ideje:
oldalon.
20/568-7001, e-mail:
A pályázatokat Kistar- félfogadási időben.
tokat zárt borítékban, egy példánykatalin.meszarosne@
csa Város Önkormányzat
ban, hivatalos cégszerű aláírással,
kistarcsa.hu, vagy szemészékhelyén, Kistarcsa, Sza- Kérjük, hogy a pályázatában
az ajánlatok benyújtására megjelölt
lyesen ügyfélfogadási időben
badság út 48. szám alatt, 2018. ok- szerepeltesse az alábbi adatokat: időpontig és helyen kell benyújtani.
•  természetes személy esetén: (név, Az ajánlat minden oldalát kézjeggyel
tóber 15. 10 óráig az ügyfélszolcím, telefonszám, elektronikus kell ellátni. A zárt borítékon a pályáKérjük, hogy a pályázatában sze- gálaton lehet benyújtani. (a postai
elérhetőség)
repeltesse az alábbi adatokat:
úton feladott pályázatoknak ezen
zatra utaló jelzésként fel kell tüntet•  jogi személy esetén (elnevezés, ni az alábbi szöveget: „Vételi ajánlat
•  természetes személy esetén: (név, időpontig be kell érkezniük).
székhely, cégjegyzékszám, tele- a 6697 hrsz-ú ingatlanra”.
cím, telefonszám, elektronikus
fonszám, elektronikus elérhetőelérhetőség)
A pályázati kiírás részletesen
Az ajánlatok benyújtásának helye,
ség, törvényes képviselő)
•  jogi személy esetén (elnevezés, megtalálható a www.kistarcsa.
határideje: A pályázatokat Kistar•  vételár feltüntetése, a vételár ren- csa Város Önkormányzat székhelyén,
székhely, cégjegyzékszám, tele- hu oldalon.
delkezésre bocsátásának módja és Kistarcsa, Szabadság út 48. szám alatt,
Hirdetés
ideje (ezen elemek bírálati szem- 2018. október 15. 10 óráig az ügyfélpontokat képeznek)
szolgálaton lehet benyújtani. (a postai úton feladott pályázatoknak ezen
A pályázati eljárás tárgyára
időpontig be kell érkezniük).
kiskertekbe házhozszállítással
vonatkozó terhek, korlátozások:
•  vezetékjog 1 m2 nagyságú terület- A pályázati kiírás részletesen megmegrendelhető.
re a VMB-207/2010. engedélyszá- található a www.kistarcsa.hu olmú Kistarcsa 1,4 kV-os 1. számú dalon.

A kiíró szerv
megnevezése, székhelye:
Kistarcsa Város Önkormányzata, 2143 Kistarcsa, Szabadság
út 48. (Tel: 36-28/470-711, Fax:
+36-28/470-357, e-mail: hivatal@
kistarcsa.hu)

ÉRETT MARHATRÁGYA
Tel.: 06-30/9623-382

Apróhirdetés
RENDSZERES, vagy alkalomszerű fűkaszálást vállalok rövid határidővel. Árajánlatot ingyenes helyszíni felmérés után adok. Hívjon most!
– 06-30/218-7023

KISTARCSAI cukrászdánkba (volt
Szekeres piacon) felvételre keresünk cukrászt, pultost, konyhai kisegítőt, fő illetve mellékállásban,
pályakezdők, nyugdíjasok és GYESen lévők jelentkezését is várjuk.
Tel.: 06-20/373-0833

2018. 9. szám
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Az ÁnAndA Stúdió szervezésében

péntekenként délután 1415-1545 óráig
HATHA jógaóráimon várom kedves vendégeimet.
Helyszín: KiStArcSAi ÉlmÉny Központ

2143 Kistarcsa, Szabadság út 52. (a régi rendőrőrs épülete)

Kedden és pénteken este 1900-2030-ig
a VÁroSi SportKözpontbAn
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.
várom HATHA jógaóráimon az érdeklődőket.

Egyéni, csoportos
és céges jógaórák
vezetését is vállalom megegyezés
szerint.

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

… ahogy a nagyi is készítette!

Budapest

Kistarcsa

XVI ker., Veres Péter út 33.
Telefon: 06-20/437-9277

Szabadság út 6.
Telefon: 06-70/775-7674

www.koronaretes.hu

TAKARÉK
OTTHON HITEL
THM:

2,50-8,74%

Elérhetőség: Pálfi Kálmánné – 06-20/950-8839
e-mail: stollandi@freemail.hu • facebook: Ánanda
Hirdetés

Homlokzati

hőszigetelés

www.patriatakarek.hu

Igényelje Takarék Otthon Hitel konstrukciónkat
ingatlan vásárlására, építésére, bővítésére, felújítására!
2018. 08. 01-től érvényes Hirdetmény alapján. Takarék Lakáshitelek: Takarék Otthon Hitel Fix 10 – THM: 5,50 % 8,74 %; Takarék Otthon Hitel Fix 5 – THM: 4,81 % - 8,02 %; Takarék Otthon Hitel Referencia – THM 2,50 % 5,64 %. 2018. december 31-ig befogadott, és 2019. március 31-ig szerződött ügyletekre.

Akció!

10 cm vastag komplett
hőszigetelő rendszer

br.

2990 Ft/m

2

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

Kistarcsa, Nagytarcsai út 6.

06-70/945-5757, 06-30/625-6560 • info@hosziget.hu
14

A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. A feltételek változása esetén
a THM mértéke módosulhat! A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Tájékoztatjuk, hogy a hitel fedezete ingatlanra
bejegyzett jelzálogjog. A fedezetül bevont ingatlanra érvényes vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges. A tájékoztatás nem
teljes körű és nem minsősül ajánlattételnek.A Pátria Takarékszövetkezet a hitelbírálat jogát fenntartja.A Takarék Lakáshitelekre vonatkozó
további információk és feltételek a Pátria Takarékszövetkezet vonatkozó Üzletszabályzatában és Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a hitelhez kapcsolódó Hirdetményben találhatóak, amelyeket a Pátria Takarékszövetkezet ügyfelek számára nyitva álló fiókjaiban és a
www.patriatakarek.hu weboldalon érhet el. További, részletes információért forduljon a Pátria Takarékszövetkezet munkatársaihoz!

• Zsalukövek
• Falazóelemek
• Habarcsok, vakolatok
• Cserepek
• Kéményrendszerek
• Térburkolatok
• Szigetelőanyagok
• Minden, ami
Kistarcsa, Móra Ferenc utca 81.
építőanyag

Nyitva tartás:

H-P: 7.30-16.00
Szo: 7.30-12.00

Folyamatosan bővülő árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat!

06-28/552-675 06-20/561-1050 kocsistuzep.kft@upcmail.hu www.kocsistuzepkft.hu
2018. 9. szám
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varga autójavító
K i s ta r c s a

Csömör, Kistarcsa Határ út
Tel.: 06-28/445-244,
06-30/9647-669
NyiTvaTarTás: H-P: 8-17 óráig

• vizsgáztatás
• javítás
• Klíma töltés

• diagnosztiKa

(motor, aBs, stb.)

• hivatalos Bosch
szaKműhely

3D computeres
futóműállító
technológia

Gréta
Ízözön

cukrászdája

Helyben
készült
torták,
sütik,
különlegességek
Keddtől vasárnapig 10-18 óráig várjuk
vendégeinket a régi Szekeres piacon!

Elérhetőségünk: 06-31/7839-747

Varga István magyar rally
bajnok, autószerelő mester

R.H.Dental

Fogorvosi rendelők
és fogtechnikai laboratórium

RH dental

Minőségi fogászati szolgáltatások

TANFOLYAM KISTARCSÁN
Kedden és csütörtöKön 9-10 vagy 15-16 óra
A baba 2 hónapos korától
1 éves korig ajánlott,
de hasfájós babánál
előbb is elkezdhető.

Tanyasi
hÚsbolT

Kohajda Péter őstermelő
KisTarcsa, nagytarcsai u. 3.

tel.: +36-30/402-59-61, +36-30/308-0559

Kistarcsa, Váci M. u. 2. (bejárat a Síp u. felől)

csordás csilla – 06-30/314-5118
okleveles babamasszázs oktató, ny. védőnő

Házi készítésű májas hurka,
zsemlés véres hurka, sütnivaló
kolbász, grillkolbász, kenőmájas,
disznósajt, tepertő, paprikás
abált szalonnák, füstölt készítmények nagy választékban.

JUKA JárműJAvító Bt.
Hogy mindig úton legyen

Új nyitvatartási idő!

Minden pénteken 10-19 óráig.
sZOMBatOn Zárva!

Szerviz és Műszaki Ellenőrző Állomás
ISO 14001 • ISO 9001

Újdonság

• Személy- és tehergépjárművek javítása,
szervizelése, helyszíni vizsgáztatása
• Tachográf hitelesítés
• Gépkocsik eredetiségvizsgálata
• Központi zsírozó feltöltése

Minden héten friss tőkehús!
Kerepes

2144 Kerepes, Szabadság út 65. (3-as főút)

Hétköznap: 900-2000, szombaton 900-1230
+36-30/44-999-18, +36-28/490-369, +36-30/22-177-23

Kistarcsa, Nagytarcsai út. 6.

nagytarcsa

Tel.: 06-28/506-086, 06-30/948-3424
Vizsgasor: 06-30/650-0346, 06-30/650-0345
Munkafelvétel: 06-30/650-0347

Kistarcsa, Árpád vezér u. – Szt. László u. sarok
Várjuk kedves pacienseinket fogorvosi rendelőnkben.
Extra minőségű fogpótlások kedvező áron (cirkon hidak).
Konzerváló fogászat és felnőtt fogszabályozás
Akciós áron cirkon hidak és implantációk!

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

www.jukabt.hu • jukabt@invitel.hu

CSÖVES CENTER
ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKÜZLET

KISTARCSA, Thököly u. 1. (Zsófia ligeti HÉV megálló)
Nyitvatartás: H-P: 730-1630 Szo: 800-1300

Tel: +36 30 445 9783, +36 30 445 9532 • E-mail: ketcsoveskft@gmail.com

Bankkártyás
fizetési
lehetőség!

Kerepes-Vet

Állatorvosi rendelő • Állatpatika

JUKA JárműJAvító Bt.

KiStArcSAi privÁt rendeLéSünK:
Hétfő és szerda: 16-20 – Dr. Répay Klára
Szerda: 9-14 és péntek: 14-20 – Dr. Farczádi Tímea

16

BABAMASSZÁZS

Dr. Horváth Bánk
Dr. Berényi Evelin
Dr. Szabó Lola
Dr. Henter Áron
Dr. Horváth Rudolf

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, +36-30/22-177-23

www.kerepesvet.hu • Facebook: KerepesVet • e-mail: info@kerepesvet.hu

OKTÓBERI AKCIÓ:
BRH556 25-60/180 keringető
szivattyú AKCIÓS ÁR 12 780 Ft
KTM 16-os ötrétegű
PeX-AL-Pex szigetelt cső
AKCIÓS ÁR 333 Ft
KTM 20-as ötrétegű
PeX-AL-Pex szigetelt cső
AKCIÓS ÁR 445 Ft

NOUR
ROUND
esőztetős
zuhanyszett
AKCIÓS ÁR
9 500 Ft

10”-os műanyagházas ivóvízszűrő AKCIÓS ÁR 4 450 Ft
2018. 9. szám
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facebook.com/csempekistarcsa
www.epitesianyag.hu

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

Cement, oltott mész, beton termékek.
TüzeLőanyag a LegKedvezőbb áron!
kulé kavics, fehér murva, termőföld

nádszövet • Kisméretű tégla
Rigips Rimano Plus
20 kg

Bevezetésre
került a

3290 Ft

Rigips Rimano 3-6mm
20 kg

3190 Ft

Rigips Rimano 6-30mm
25 kg

Baumit One

fagyálló csemperagasztó

4390 Ft

25 kg

999 Ft

MileSi

termékcsalád!

Héra beltéri falfesték
15 literes

5890 Ft

Építőipari tervezÉs,
felelős műszaki
vezetÉs.

Poli-Farbe Inntaller

diszperziós beltéri falfesték

15 literes

5390 Ft

2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos u. 27.

Festék Szaküzlet • Festék „Szakiknak” • Festék nem csak „Szakiknak” • Nem csak Szaküzlet • Nem csak „Szakiknak”

varrónő

Minden aMi varrás

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

Kistarcsa, Eperjesi út 7.
H-K: zárva, Sze-Cs: 1300–1700, P: 1300–1900, Szo-V: zárva
Telefon: 06-20/342-1101
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Solymosi Sándor 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.
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző
Tel.: +36 (28) 507-132, A jegyző ügyfélfogadási ideje: a Polgármesteri Hivatalban minden hónap harmadik 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
Kistarcsai KÖFE Közterület-fenntartó Kft.
2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.
Tel.: +36 (28) 470-119
E-mail: info@kkofe.hu, Ügyvezető: Mira László,

Mindig kedvező árak!

www.teddyfestekbolt.hu

RuhaSzaki

betonacél vágás, hajlítás.
CSemPe, PadLó, CSaPTeLeP
ragasztók, habarcsok, beton.

Polgármesteri Hivatal
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Központi telefonszám: +36 (28) 470-711,
telefax: (28) 470-357, hivatal@kistarcsa.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfőn: 8.00-18.00 óra
között, szerdán: 8.00-16.00 óra között.

Tel.: 06-28/473-398 • mail: info@epitesianyag.hu
Nyitva: H-P: 730-1630, Szo.: 730-1130

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
Kistarcsai körzeti megbízott: Fehér Zsolt Lajos rendőr
főtörzsőrmester Tel.: +36 (20) 313-7200
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 rendelő
Ügyelet: +36 (28) 501-030
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4/A.
Háziorvosok
Dr. Hatvani Szabolcs +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
Védőnői Szolgálat
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4., Tel.: +36 (28) 471-794
További információk a www.kistarcsa.hu oldalon

Kisállatrendelő

Dr. Csizmadi Sándor
2143 Kistarcsa, Malom utca 2.
tel.: 06-28/506-265, 06-30/9-518-590
www.kistarcsaiallatorvos.hu
Rendelési idő: H-P: 17-21 óra, szo.: 8-9 óra, V: 19-20 óra
Házi vizit: rendelési időn kívül telefonos egyeztetéssel!

Csandy Kutyakozmetika
Telefon: 06-30/251-98-46
2143 Kistarcsa, Malom utca 2.

kistarcsa, thököly út 5.

Telefon: +36-28/470-308
Web: www.illescukraszda.hu
Nyitvatartás

Hétfő–Szombat: 8-20-ig.
Vasárnap: 8:30-20-ig

KISTARCSA VÁROS KÖZÉLETI TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

Megjelenik a hónap utolsó hetében.
Kiadó: Po-Ker Bt., 1173 Budapest, Székicsér u. 15.
Felelős szerkesztő: Polgár Gyula, polgargyula@a-vecses.hu,
+36-20/966-1190
Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Juhász András.
Nyomda: Pauker-Holding Kft. 1047 Budapest, Baross u. 11-15.
Felelős vezető: Varga Szilárd
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.

Helyben készült cukrász és péktermékek,
hagyományos és különleges ízekkel.
A nyári időszakban 34 féle fagylalt köztük,
glutén, cukor és tejmentes is.
Alkalmi, esküvői, és figuratorták.
édes és sós aprósütemények.
2018. 9. szám
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KISTARCSA Bellus József u. 2-4.
Nyitva: H-P: 10-18-ig, Szo: 9-16-ig, V: zárva
T.: 06-28/473-188, 06-20/4600-585

www.siculuskft.hu

A CSÖMÖRI AuChAn
első körforgalmának
határ úti (DeCAthlon
utáni) kihajtójánál

A jól megérdemelt év végi pihenéshez Ajánljuk:

hálószobák, mAtrAcok 10-20% kedvezménnyel!
140-160-180 cm
széles matrachoz,

300-féle színben

ElEmEnként vásárolható hálógarnitúrák
szekrény, ágy,
2 db éjjeliszekrény
259 400 ft 129 700 ft

Akciós árAk,
most híVjon!

158 600 ft

59 900 ft

-50%

14 400 ft

Vintage fehér
színben is!

90 200 ft

76 500 ft

216 000 ft

58 270 ft

49 800 ft

183 200 ft

92 300 ft

78 300 ft
37 900 ft

sonoma tölgy
színben is!

32 100 ft
225 cm

Wenge
színben is!

264 cm

A képen látható teljes hálószobabútor
(matrac és világítás nélkül) 299 900

ft

