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PROGRAMOK

Sokorai László: Iránban járva
A külföldi turisták által gyakran 
látogatott helyek Iránban. Az 
idegenforgalom szempontjából 
ismeretlen települések. Emberba-
rát lakosok a kis falvakban. Közle-
kedési lehetőségek vidéken. 3000 
km megtétele taxival. Kurd lako-
dalom. Az interneten létesített 
kapcsolatok pozitívumai.

 
Danis János: Magyar 
fotográfusok a nagyvilágban
Brassai, a sokoldalú művész. Ro-
bert Capa háború eseményeit do-
kumentálta. Ata Kandó változa-
tos hosszú élete. André Kertész 
francia művészbarátai. Martin 
Munkácsi Németországban és 
Amerikában. Moholy-Nagy Lász-
ló sokszínű tevékenysége. Szipál 
Márton és az amerikai filmsztá-
rok. Mások is.

KIKE karácsony: 
Az ajándékozás jegyében
Szeretnénk, ha mindenki hozna 
valami olyan ajándékot, aminek 
értékét nem pénzben mérik, amit 
nem lehet megvásárolni: egy ked-
ves verset, egy szép dalt, egy szív-
hez szóló idézetet… Vagy egy tál 
süteményt, egy üveg saját termé-
sű bort, vagy bármi mást, amivel 
megkínálhatja a többieket.

Nagy Imre: Halak a lakásban
Az életképes körülmények bizto-
sítása az akváriumban. Halakon 
kívüli más élőlények. Tengeri és 
édesvízi akváriumok. A víz minő-
ségének fenntartása. Akváriumi 
halak tenyésztése és szaporítá-
sa. Az akváriumban élő halfajták. 
A halak betegségei. Az akvárium 
folyamatos karbantartásának 
fontossága.

A Deáktanya előadásait a civilház (Szé-
chenyi 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 térítésmente-
sen látogathatja bárki. Ezen alkalmakon 
és a KIKE más rendezvényein lehet belép-
ni az egyesületbe.

Kistarcsai Kulturális Egyesület

2018. december 6.

2018. december 13.

2018. december 20.

2018. december 27.

DEÁKTANYA
A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM tavaszi pályázati 
eljárása most jutott az elbírálási szakaszba, ame-
lyen városunk „Kistarcsa, Raktár körút és a Móra 
Ferenc utca egyes szakaszainak szilárd burkolat-
tal történő kiépítése, felújítása és korszerűsítése 
gazdaságfejlesztési céllal” című projektje nyert. 
Ki kell hangsúlyozni, a pályázat Pest megyei te-
lepüléseknek volt kiírva, kimondottan gyűjtő utak 
felújítására, kiépítésére. Hetvennégy település 
nyert, a maximális elnyerhető összeg települé-
senként 150 millió Ft volt. 
 A projekt összköltség: 157 894 631 Ft, önrész: 
7 894 732 Ft, támogatás: 149 999 899 Ft
 AZ ÉRINTETT UTCÁK: 
 A Móra Ferenc utca alsó részének 658 m-es sza-
kaszán felújítják a burkolatot. A Vasút utcai keresz-
teződésnél 10 méter hosszúságban lefedik az árkot, 
valamint a Scheda Ferenc utcánál egy víznyelőt és 
egy csőátereszt építenek be, melynek célja az út-
csatlakozásnál lévő csapadék továbbvezetése. A 
járművek sebességének csökkentése érdekében 2 
helyen menetdinamikai küszöböt építenek be. A 
zöldfelület növelése érdekében 7 db fát ültetnek el 
és 500 m2-en gyepesítenek.  
 A Móra Ferenc utca legfelső szakaszán lévő 
földút 302 méter szilárd burkolatot kap és egy 
menetdinamikai küszöböt is felszerelnek, vala-
mint az árkot mindkét oldalon kiépítik. Zöldfe-
lület bővítésként 290 m2-en füvesítenek.
 A Raktár körút új aszfaltburkolatot kap. A Feny-
ves utcánál levő üzletsor előtt térkő burkolatot rak-
nak le, az üzletek elé 10 db kerékpártárolót he-
lyeznek ki. Az út és a járda kereszteződésében 
forgalomcsillapító küszöböt építenek, valamint a 
gyalogosátkelés helyein jelzést raknak ki.

A BELÜGYMINISZ-
TÉRIUM kiírásában 
önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatá-
sára lehetett pályázni.
 – A projekt keretében a Petőfi utcában 180 mé-
ter hosszan fel lehet újítani az útburkolatot, 255 mé-
ter járda készülhet el és 255 méter csapadékvíz el-
vezető árok felújítására is lehetőség lesz. 
 – A Nyírfa utcában 124 méter hosszúságban 
a több helyen megsüllyedt útburkolatot újítják fel, 
továbbá 100 méter csapadékvíz elvezető árkot is 
felújítanak. 
 – A Móra Ferenc utca középső szakaszán 118 
m-en útfelújítás és csapadékvíz elvezető árok hor-
dalék mentesítése valósul meg. 
 Támogatás önrésze: 10 millió Ft, a projekt össz-
költség: 40 millió Ft.
 A kivitelezés 2019-ben valósulhat meg. Jelen-
leg a közbeszerzési eljárás van folyamatban.

A KIVITELEZŐK mind a két réteg (kötő és kopó) 
aszfaltot bedolgozták a területen, de ezzel még 
nincs vége a munkáknak. A forgalomlassítás cél-
ját szolgáló fekvőrendőrnek kihagyták a helyet, ezt 
térkővel fogják leburkolni. Ezen kívül még meg 
kell csinálni a V alakú betonelemekből a csapa-
dékvíz elpárologtatására szolgáló rendszert, illet-
ve a Hunyadi utca felöli oldalon gyephézagos be-
tonelemekből szikkasztó árkokat készítenek. A 
beruházást kivételesen nem pályázati forrásból, 
hanem ingatlan eladásból fedezte az önkormány-
zat, vagyis vagyonból vagyont csinált.

LEGYEN EZ AZ UTOLSÓ!
Tudja, hogy átlagosan mennyi időt tölt sorban 
állással a csekkbefizetés során? Mi sem, de sze-
rintünk is túlságosan időrabló tevékenység…
 Gondolta volna, hogy a DPMV Zrt. éven-
te több mint 684 000 darab csekkel ellátott 
víz és csatornadíj számlát bocsát ki?
 Belegondolt már abba, hogy ön tőlünk 
évente 12 db számlát, azaz 24 db papírlapot 
és 12 db borítékot kap? Ezeket felhasználóink 
jelentős része – már csak megszokásból is 

– időszakosan tárolja, őrizgeti (sokszor éve-
ken át). Önnél is vannak ilyen „porfogók”?

Engedje meg, hogy segítsünk!
Akciónk keretében rengeteg hasznos időt 
és egy kis pénzt szeretnénk spórolni Ön-
nek, miközben egy nyereményjátékban is 
részt vehet!
 Amennyiben ön lakossági felhasználónk 
csak az alábbiakat kell megtennie:
 •   Regisztráljon E-ügyfél oldalunkon 

(https://eugyfel.dpmv.hu) és kérjen 
E-számlát

 •   Váltson át banki átutalásos díjbefizeté-
si módra, vagy adjon bankjánál csopor-
tos beszedésre felhatalmazást

 •   A fenti módon teljesítse a soron követ-
kező számláját/számláit az akció végéig

 Mindezek után valamennyi a fenti és a já-
tékszabályzatban foglalt egyéb feltételek-
nek megfelelő felhasználónk részt vehet ak-
ciónkban, mely során:
 Minden korábbi és új, a feltételeknek meg-
felelő felhasználónk részt vesz, egy nyere-
ménysorsoláson ahol kisorsolunk:
  •   1 db Electrolux A+++ mosogatógépet
  •   1 db Electrolux A+++ mosógépet
  •   30 db Multifunkciós H2O (víz) órát
Minden új, a nyereményjáték időtartama alatt 
E-számlát igénylő és ezen a módon legalább 
egy számlabefizetést teljesítő felhasználónk 
egyszeri 2 000 Ft számlajóváírásban részesül 
az akciónk utáni első (februári) számlájából;
 A Nyereményjátékban való részvétel fel-
tétele a Játékszabályzat tudomásulvétele és 
elfogadása az E-ügyfél oldalunkon. A sorsolá-
sok közjegyző jelenlétében történnek. A sor-
solások eredményét a sorsolást követően a 
DPMV Zrt. internetes oldalán teszi közzé.
 Az akció időtartama: 
2018. október 1.–2019. január 11.
 Részletek és feltételek honlapunkon: 
https://www.dpmv.hu
 LEGYEN EZ AZ UTOLSÓ 
PAPÍR ALAPÚ SZÁMLÁJA!

VÁROS HÍREI

DPMV ZRT.  
NYEREMÉNYJÁTÉK

150 MILLIÓ FORIN-
TOT nyert a város 
útfelújításra

Újabb 30 millió 
forintot nyert
Kistarcsa 
ÚTFELÚJÍTÁSRA

ELKÉSZÜLT AZ 
ASZFALTOZÁS a 
Bellus József utcá-
ban a Lőcsei utcáig

SZERENCSÉRE az időjárás kedvezett a kivi-
telező MiraBer Bt.-nek, így az öt hónaposra 
tervezett munkát a vállalt határidőre tudják 
teljesíteni. Novemberben szinte csak a tér-
kövek lerakásával és a terület parkosításá-
val foglalkoztak. Felállították új helyén a Tri-
anoni-emlékművet, amit a Varga és Fiai Kft. 
fel is újított. A tervek szerint november 30-
án megtörténhet az Ifjúság tér műszaki át-
adása. A beruházás saját erőből valósul meg, 
amit a kormány egy kedvező hitelkonstruk-
cióval támogatott. A tér felújítása 287 millió 
forintba kerül.

 Ünnepélyes téravató
 2018. december 8. 16.10-kor
 Ünnepi beszédek
 Nemzeti színű szalag átvágása

Részletes program a 3-ik oldalon.

December 8-án 
adják át 
az Ifjúság teret 
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A nyilvános ülésen részt vett Solymosi 
Sándor polgármester, Juhász István al-
polgármester, Czukkerné dr. Pintér Er-

zsébet jegyző, Hadnagy Zsolt aljegyző, intéz-
ményvezetők, a hivatal dolgozói és az érdeklődő 

lakosság. A polgármester, 
a bizottsági elnökök és az 
alpolgármester számoltak be 
az elmúlt egy évről, ezután 
írásbeli kérdésekre válaszoltak, 

végül pedig a helyben 
elhangzott kérdésekre adták 
meg a válaszokat. 
 A megjelenteket Solymosi Sán-
dor polgármester köszöntötte, majd 
egy képes (projektorral kivetített) 
beszámolóban foglalta össze az el-
múlt év legfontosabb beruházásait. 
Elmondta, hogy a kistarcsai Gesz-
tenyés Óvodában a Pénzügymi-
nisztérium 131 millió forintos tá-
mogatásával egy infrastrukturális 
fejlesztést tudtak megvalósítani. 
Ennek keretében felújították a ka-
zánházat, megcsinálták az emele-
ti lapos tető hő- és vízszigetelését, 
és felújítottak egy vizesblokkot. 
A Gesztenyés Óvoda és Tölgyfa 
Óvoda felújítása még nem fejező-
dött be, erre 35 millió Ft-ot nyertek 
egy Belügyminisztériumi pályáza-
ton. Fejlesztették a játszótereket az 
Eperjesi úton, az Arany János ut-
cában és az Árpád vezér úton. Az 
útépítési program keretében tel-
jesen elkészült a Megyeri Margit 
utca és a Tulipán köz, fele hosszá-
ban a Balczó István utca, továbbá 
a Boróka utca, a Fitos Sándor utca 
és a Nyíltárok utca egy része. Tér-

köves járdaburkolatot kapott a Kölcsey Ferenc 
utca, a Széchenyi út, a Vasút utca, a Hunyadi 
utca, és az Illés Bálint tér. Elkészült a parkoló 
a Hunyadi utcában a HÉV megállónál. Megépí-
tették az átereszeket a Szent László utcában és a 
Móricz Zsigmond utcában. Ennyi tájékoztatás 
után a polgármester átadta a mikrofont Zsiák 
Balázsnak a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság elnökének, aki ismertette a bizott-
ság alapfeladatait és elmondta az önkormány-
zat költségvetésének bevételi és kiadási tételeit.
 Solymosi Sándor a prezentációt folytatva a le-
zárult beruházásokról beszélt. Elmondta, hogy 
elkészült a Simándy József Általános Iskola és 
a polgármesteri hivatal energetikai korszerűsí-
tése, a Pénzügyminisztérium 93 millió forin-
tos támogatásából megépítették a Rozmaring 

utca csapadékvíz elvezetését, amihez 
4 millió forint önrészt biztosított 

az önkormányzat. Szintén vé-
geztek a csapadékvíz elveze-

tő rendszer kiépítésével a 
Kántor utcában és a Roz-
maring utcában. Elkészült 
a Városi Uszoda felújítá-
sa, a medencetér szigete-
lésével. 

  Juhász István alpolgár-
mester a folyamatban lévő 

nagyberuházásokról tájékoz-
tatta a jelenlévőket. Elsősorban 

az Ifjúság tér rekonstrukcióját emel-
te ki. Részletesen beszélt az alpolgármes-

ter a tér tervezésének folyamatáról és az aktu-
ális munkálatokról. Külön felhívta a figyelmet 
a december 8-ra betervezett téravató ünnepség-
re. 
 Solymosi Sándor polgármester beszámoló-
ját folytatva a tervezett beruházásokat ismertet-
te. Negyven millió forintból (30 millió Ft Bel-
ügyminisztérium, és 10 millió önrész) a Petőfi 
utca egy része új útburkolatot és járdát kap, fel-
újítják az utca csapadékvíz elvezetését. Szintén 
ebből a pénzből a Nyírfa utcában a több helyen 
megsüllyedt útburkolatot újítják fel, és jut még 
a Móra Ferenc utca középső szakaszának fel-
újítására is. A Pénzügyminisztérium pályáza-
tán 150 millió forintot nyert a város, ebből a 
pénzből a Raktár körút és a Móra Ferenc utca 
egyes szakaszait építik meg. Az Emlékhely és 
Könyvtár kialakítására 497 millió forintot ka-
pott Kistarcsa, amihez újabb plusz támogatást 
kért, ha ezt megkapja a város, akkor megkez-
dődhet a régóta tervezett beruházás megvaló-
sítása.
 Csampa Zsolt a Humánpolitikai Bizottság el-
nöke prezentációjában kitért az Alapszolgálta-
tási Központ tevékenységére és a Gesztenyés 
Óvoda működésére.
 Ezt követően az írásban és szóban feltett kér-
désekre válaszolt a polgármester. 

 Az írásban beküldött kérdések közül először 
azokat olvasta fel Solymosi Sándor polgármes-
ter, amelyek kérdezői személyesen is megjelen-
tek a közmeghallgatáson. Többen érdeklődtek 
az érvényben lévő víziközmű bekötési tilalom-
mal kapcsolatban. Solymosi Sándor válaszában 
elmondta, hogy az önkormányzat a vízközmű-
szolgáltatási tevékenységben az ellátásért fele-
lős, és mint tulajdonos vesz részt. Az önkor-
mányzat a szolgáltatóval szerződést kötött, így 
a szolgáltatást a szolgáltatónak el kellene vé-
geznie. A DPMV Zrt. a moratóriumot részle-
gesen már feloldotta, ezért a lakosság már rá 
tud csatlakozni a törzshálózatra.
 – Sok kérdés vonatkozott útépítésekre, ut-
cák felújítására, (Határ út, Holló utca) érdek-
lődtek a Nagytarcsa-füzesliget határában lévő 
homokbánya sorsáról. Visszatérő probléma a 
frissen leaszfaltozott utcákban, hogy előbb vagy 
utóbb forgalomkorlátozást kérnek az ott lakók 
(pl. Batthyány utca). 
 A Határ út felújításával kapcsolatban elmond-
ták, hogy az út kistarcsai szakaszán még nem 
szükséges az aszfaltozás, a homokbánya a he-
lyi építési szabályzat szerint nem kaphat nyitási 
engedélyt, a helyi utak forgalmi rendjét ötéven-
ként felül kell vizsgálni, a megbízott szakem-
ber a Batthyány utcára nem javasolta a forga-
lomlassító tábla kihelyezését. 
 – A Zsófia liget lakói a hulladéklerakó fe-
lől érkező elviselhetetlen bűz megszüntetés-
hez kértek segítséget.
 A Csömör területén található szemétlerakó-
ból áradó bűzzel kapcsolatban az önkormány-
zat már többször kért intézkedést a hulladékle-
rakó felügyeleti szervétől. Legutóbb kistarcsai 
felszólításra Csömör Önkormányzata mérése-
ket végzett és megállapították, hogy a szagkon-
centráció a „kifejezett” és „erős” tartományba 
esett. Ezért október 31-én újabb levelet írtak 
Csömör Önkormányzatának, hogy a mérések 
alapján függesszék fel a hulladéklerakó műkö-
dését. Sajnos a csömöri méréseket a hatóságok 
nem fogadták el bizonyítéknak. A két önkor-
mányzat egyelőre csak jogi lépéseket tud ten-
ni a probléma megoldása érdekében. 
 A felvetett kérdéseket és a részletes válaszokat 
megtalálják a város honlapján. (www.kistarcsa.hu, 
önkormányzat, 2018. évi ülések jegyzőkönyvei).                                                                                        
 Polgár

KÖZMEGHALLGATÁS Testületi ülésről  
JELENTJÜKA közmeghallgatás olyan nyílt önkormányzati fórum, amelyet kötelező évente legalább 

egyszer megtartani. Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. 
november 8-án (csütörtökön) a Csigaházban várta az érdeklődőket a közmeghallgatásra. 

Az október 24-én 
megtartott testületi ülésen 
21 napirendi pontot tárgyalt 
a képviselő-testület.

ÖNKORMÁNYZATÖNKORMÁNYZAT

Zsiák Balázs a Pénzügyi és Település-
fejlesztési Bizottság elnöke 

A Csigaházban volt a közmeghallgatás, 
a kép előterében Dőringer Károly

Solymosi Sándor  lakossági kérdésekre válaszol 

Csampa Zsolt a Humán
politikai Bizottság 

elnöke

E zen az ülésen többek között 
döntöttek a háziorvosi pra-
xisjog átruházásáról, a Helyi 

Esélyegyenlőségi Program Fórum 
létrehozásáról, Magyar Államkötvény 
vásárlásáról. Kihirdették a „Háziorvo-
si és házi gyermekorvosi ügyelet ellátására” 
kiírt meghívásos pályázat eredményét, módosí-
tották az önkormányzat helyi sporttevékenység-
gel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről, 
valamint a sport helyi pénzügyi támogatási rend-
szeréről szóló rendeletet és megszüntetik a „Kis-
tarcsai Tipegő Bölcsőde építésére” kötött vállal-
kozási szerződést.

Feladatellátási szerződést  
kötöttek az új háziorvossal
Dr. Hatvani Szabolcs, a 3. számú háziorvosi 
körzet háziorvosa 2018 szeptemberében jelez-
te a képviselő-testület felé, hogy a háziorvo-
si praxisát –korára és egészségi állapotára te-
kintettel – 2019. január 1-től szeretné átruházni 
Dr. Pintér Brigitta háziorvosnak. A képvise-
lő-testület 2018. szeptember 26-án megtartott 
ülésén szándéknyilatkozatot fogadott el arról, 
hogy Dr. Hatvani Szabolcs háziorvosi praxisa 
működtetési jogának megszerzőjeként Dr. Pin-
tér Brigittát fogadja el. A háziorvosi praxis-
jog adásvétele megtörtént. Dr. Pintér Brigitta 
ezért kérte, hogy az önkormányzat 2019. janu-
ár 1-től a feladatellátási szerződést kösse meg 
a DRBG-M Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel, 
mert a vállalkozásán keresztül szeretné a házi-
orvosi feladatot ellátni.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program elő-
készítése, HEP Fórumot hoznak létre
Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló törvény alapján az ön-
kormányzatoknak öt évre szóló települési szin-
tű helyi esélyegyenlőségi programot (HEP) kell 
elfogadnia. Legutóbb 2013-ban hozták létre a 
Fórumot, aminek a megbízása 2018-ban lejár. A 
következő ötéves időszakra szóló HEP elkészí-
tése folyamatban van, de az elfogadást megelő-
zően HEP Fórumot kell tartani. A HEP Fórum 
tagjai: a Humánpolitikai Bizottság elnöke, a Kis-
tarcsai Gesztenyés Óvoda intézményvezetője, az 
Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője, a 
Kistarcsai VMSK Nonprofit Kft. ügyvezetője, a 
Simándy József Általános Iskola igazgatója, a 

Kistarcsai Tipegő Bölcsőde intézményvezetője, 
a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képvise-
lője, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képvi-
selője, a Római Katolikus Egyház képviselője, a 
Református Egyház képviselője, a Közösen Ér-

tük Alapítvány a Sérült Fiatalokért képviselője, 
Kistarcsai Csibék Nagycsaládos Egye-

sületének képviselője és a jegyző ál-
tal kijelölt köztisztviselők.

Magyar Államkötvényt  
vásárol az önkormányzat

2018. január 1-jétől lehetőség van 
arra, hogy a fejlesztési célú állami tá-

mogatásból származó átmenetileg szabad 
pénzeszközöket az önkormányzatok állampa-
pír vásárlásával hasznosítsák. Ezért a képvise-
lő-testület felhatalmazta a polgármester, hogy a 

„Könyvtár és Emlékhely megvalósítás” érdekében 
hazai forrásból kapott támogatásból, ill. az átme-
netileg szabad pénzeszközökből Önkormányza-
ti Magyar Államkötvényt vásároljon. Az érték-
papír fix kamatozású, éves kamata 1,25 %, ami 
messze túlmutat a pénzintézetnél elérhető beté-
ti kamatokon. 

Kihirdették a „Háziorvosi és házi gyer-
mekorvosi ügyelet ellátására” kiírt 
meghívásos pályázat eredményét
A képviselő-testület a három pályázó közül az 
ORSZÁGOS ORVOSI ÜGYELET Nonprofit 
Kft.-t (4031 Debrecen István út. 6.) pályázatát 
támogatta. A győztes kft. pályázatában többek 
között vállalta, hogy tájékoztató füzeteket ad ki 
az egészségnevelésről, évente négy alkalommal 
ingyenesen biztosítja az önkormányzati rendez-
vények orvosi ügyeletét, a helyi önkormányza-
ti újságban és az önkormányzati honlapon ne-
gyedévi rendszerességgel külön a gyermekeket 
és külön a felnőtteket érintően publikál az aktu-
ális betegségekről, tudnivalókról.

Meg kívánja szüntetni a képviselő- 
testület a „Kistarcsai Tipegő  
Bölcsőde építésére” kötött  
vállalkozási szerződést 
A kivitelezést végző Boros Építőipari és Szolgál-
tató Kft. többszöri módosítás után a beruházás 
átadását 2018. december 17-ki határidővel vállal-
ta. A megrendelő képviselői 2018. október 17-én 
jegyzőkönyvben rögzítették, hogy a vállalkozás 
a munkák elvégzését határidőre nem tudja telje-
síteni. Az épület 25 %-os készültségi fokon állt, 
ezért Kistarcsa Város Önkormányzata a vállal-
kozási szerződést a Boros Építőipari és Szolgál-
tató Kft-vel közös megegyezéssel meg kívánja 
szüntetni és a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építé-
sét egy új közbeszerzési eljárás keretében meg-
hirdeti.  P.Gy.

Január 
elsejétől mun-
kába áll az új 

háziorvos.
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

MEGOLDÓDOTT 
a hulladékszállítás 
Előző lapszámunkban megírtuk, hogy 
a Zöld Híd B.I.G.G. NKft. szeptember 27-én 
lemondta a zöldhulladék elszállítását.

NEVEZNI AZ ALÁBBIAK SZERINT LEHET:
Maximum 18 csapat nevezését tudjuk fogadni jelentkezési sorrendben.

NEVEZÉSI DÍJ: 38 000 Ft csapatonként, ezért 60 kilós fél sertést, tűzrevaló fát, 1 db raklapot, sátrat, 2 kg kenyeret, 20 db egyszer használatos 
kanalat, kést, villát, tányért, 1 db 2,5 m x 0,8 m felületű asztalt és 8 db széket kapnak. Az áram, a meleg és hideg víz vételi lehetőség biztosított.
A csapatok maguk gondoskodnak a felsoroltakon kívül minden disznótorhoz szükséges eszközről, fűszerekről.
A verseny a szúrástól a fogyasztható sült, vagy főtt termékek készítéséig tart.

A zsűri folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli a csapatok tevékenységét:
    •    Szúrás, perzselés, mosás, bontás (két csapat kap 1 disznót, a belsőséget megosztják egymás között).
    •    Bontás minősége, húsok, szalonnák formázása.
    •    Tepertő elkészítése.
    •    Abált szalonna formája, íze.
    •    Hurka, kolbász elkészítése, íze.
    •     A zsűri külön értékeli a pálinkát és a bort, valamint az asztalok díszítését, tisztaságát.

A feldolgozással 14 órára kell végezni, a zsűri ezt követően pontozás alapján állapítja meg a győztest. Zsűrizésre 1 kg sült, 
vagy főtt készterméket kell beadni, ezen kívül 1 kg nyers hurkátés 1 kg nyers kolbászt. A csapattagok a többi nyers húst 
és elkészített terméket hazavihetik, melynek további felhasználásáról kötelesek nyilatkozni.

SZABÁLYOK:
    •    Elektromos sütő használata tilos!
    •    Csak kézi daráló használható!
    •    Csak nyomáscsökkentővel ellátott palackok használhatók!
    •    Gázfelvétel fokozása céljából a gázpalackot melegíteni TILOS!
    •    Az állatok feldolgozása során maradéktalanul be kell tartani az élelmiszer higiéniai előírá-

sokat, sapka, fejkendő használata kötelező!
    •    Az előállított termékek árusítása, értékesítése tilos! A csapatok – kizárólag hőkezelés (sütés, főzés) után 

– kóstoló céljából adhatják saját csapattagjaiknak. A csapatok csak előzetesen otthon konyhakészre tisztított zöldsége-
ket, hagymát, fokhagymát, krumplit stb. használhatnak fel sütésre-főzésre, helyszíni tisztogatás nem megengedett.

A NEVEZÉSI DÍJ BEFIZETÉSI HATÁRIDEJE: 2019. JANUÁR 18.
CÍM: Kistarcsai VMSK Kft. 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.
Az előző nap a helyszínre szállított nagyobb méretű berendezések őrzéséről a szervezők gondoskod-
nak. A csúszásmentesítő anyagról a szervezők gondoskodnak. A csúszásmentesítést, esetleges sárel-
takarítást a csapatok végzik. A hulladékot és a veszélyes hulladék elszállítást a szervezők biztosítják. 
Az állati maradványokat külön erre a célra rendszeresített, helyszínen kiosztott zsákban kell tárolni!!!
Az eligazítást és a munkavédelmi oktatást a csapatok a verseny megkezdése előtt hallgathatják
meg. A szabályok megszegése azonnali kizárást von maga után!

A rendezvény várhatóan 21 óráig tart. 
Egész nap színes programok várják az érdeklődőket.

NEVEZÉS ÉS FELVILÁGOSÍTÁS:
TURI IRÉN művelődésszervező, tel: 06-70-656-5178, 
e-mail: iren.turi@vmsk.hu, www.vmsk.hu www.kistarcsa.hu

VIII. Kistarcsai Böllérfesztivál
VERSENYFELHÍVÁS

Örömmel értesítjük, hogy 2019. február 2-án rendezzük meg a VIII. Kistarcsai Böllérfesztivált,  
melyre sok szeretettel meghívjuk önt és baráti társaságát, hogy összemérjék ügyességüket 
 a hagyományos disznóvágás feladataiban.

Rendezvényünket a tradicionális népi disznóvágások hangulatának felélesztése céljából indítottuk  
útjára hagyományteremtő, hagyományőrző céllal, illetve azzal a nem titkolt szándékkal, hogy nem csak  
a bölléreknek, hanem a fesztiválra ellátogató nézőknek is színes programokat kínáljunk a téli időszakban.

2019. február 2. 7 órai kezdéssel
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér (Kistarcsai Városi Uszoda melletti terület)A 116 érintett önkormányzat 

elektronikus levelet kapott, 
aminek a tömör lényege a 

következő volt „a zöldhulladék be-
gyűjtését 2018. október 1-jétől 2018. 
november 4-ig felfüggesztjük.” Kis-
tarcsa Város vezetése erre reagálva 
úgy határozott, hogy a Zöldhíd Big 
NKft.  helyett 2018. október 24. és 
26. között elszállítja a településről a 
zöldhulladékot. Erről a honlapon és 
az önkormányzat Facebook oldalán 
tájékoztatatták a lakosságot. 
 Mivel nem a megszokott jármű-
vek vitték a zöldhulladékot Kistar-
csán elkezdtek találgatni az emberek 
hogy mi történhetett a gödöllői Kft.-
nél. Gémesi György az Észak-Kelet 
Pest és Nógrád Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási és Környe-
zetvédelmi Önkormányzati Társu-
lás elnöke (Gödöllő polgármestere) 
nem késlekedett a magyarázattal és 
az országos sajtóban közzétett in-
doklása szerint azért volt erre szük-
ség, mert a járműveik meghibásodá-
sának mértéke elérte azt a szintet, ami 
miatt újra kellett gondolniuk felada-
taik ellátását. Pár nappal később az-
tán kiderült, hogy a korlátozást va-
lójában azért léptették életbe, mert a 
Zöldhíd Big NKft. nem kapta meg a 
neki járó pénzt a Nemzeti Hulladék-
gazdálkodási Koordináló és Vagyon-
kezelő Zrt.-től (NHKV). Gyenes Szi-
lárd a Zöldhíd Big NKft.  megbízott 
ügyvezetője ezt kiegészítve október 
végén azt nyilatkozta, hogy számítá-
sai szerint  havonta körülbelül 130 

millió forinttal kaptak kevesebbet, 
mint kellett volna. Az alulfinanszí-
rozottság miatt felélték tartalékaikat, 
ezért állították le a szolgáltatásaikat. 
Mielőtt ez megtörtént volna, többször 
is segítséget kértek a Kukaholding-
tól, de az nem is reagált a megkere-
sésre.
 Október 25-én a kialakult helyzet-
ben Gulyás Gergely miniszterelnök-
séget vezető miniszter a  kormányin-
fón azt mondta, hogy jelentős lobbik 
mozdultak meg, és jelentős tartozá-
sok halmozódtak fel. Üzleti zsarolá-
soknak nem engednek, nem enged-
nek a rezsicsökkentésből. Ha kell, a 
katasztrófavédelem is átveheti a sze-
métszállítást, bár nem ez a cél. 
 Az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság (OKF) október 30-án 
este közölte az MTI-vel, hogy meg-
tette a szemétszállítás folytatásához 
szükséges intézkedéseket, miután a 
Zöldhíd Big NKft.  ügyvezetője a ka-
tasztrófavédelem központjában ked-
den tartott találkozón megtagadta a 
szolgáltatásra kötelező határozat át-
vételét. Innentől aztán felgyorsultak 
az események. Október 31-én reggel a 
katasztrófavédelem átvette a Zöldhíd 
Big NKft. -től a szemétszállítás koor-
dinálását 116 Pest és Nógrád megyei 
településen. Ezt a Belügyminiszté-
rium önkormányzatokért felelős ál-
lamtitkára jelentette be október 31-
én délelőtt. Pogácsás Tibor közölte: 
a cég munkatársai felvették a mun-
kát, így október 31-én szerda reggel 
már a katasztrófavédelem koordiná-
lásával kezdődhetett meg a szemét el-
szállítása.
 A Zöldhíd Big NKft.  taktikázásá-
val kapcsolatban október 31-én Pogá-
csás Tibor részletesebben kifejtette 
a véleményét. „Az ellenzéki vezeté-
sű önkormányzati társulás által mű-
ködtetett hulladékkezelő cég politi-
kai játszmát folytat a kormány ellen, 
a célja pedig a botránykeltés,” Az ál-
lamtitkár kijelentette: „véget ért az az 
időszak, amikor a közszolgáltató cé-
gek felsrófolhatják az árakat.” Szerin-
te a Zöldhíd Kft. nem volt hajlandó 
átszervezni a saját szervezetét a ha-
tékonyabb gazdálkodás érdekében. 
 Gémesi György november 5-re 
összehívta az Észak-Kelet Pest és 
Nógrád Megyei Regionális Hulla-

dékgazdálkodási és Környezetvédel-
mi Önkormányzati Társulás közgyű-
lését. A szándéka az volt, hogy saját 
pozícióját megerősítve, további kor-
látozásokat vezessen be, de az erede-
tileg beterjesztett napirendi pontokat 
nem szavazták meg a küldöttek, vi-
szont a polgármesterek két napirendi 
javaslatot is benyújtottak: az egyik-
ben a visszahívását, a másikban új 
elnök kinevezését kezdeményezték. 
Gémesi azt mondta, a szervezeti és 
működési szabályzat szerint az új el-
nököt három hét múlva lehet megvá-
lasztani, addig ügyvezetőként áll a 
társulás élén. Ebben a helyzetben úgy 
döntött, hogy megelőzve eltávolítását 
inkább maga mond le társulás elnö-
ki tisztségéről amit másnap Gyenes 
Szilárd ügyvezető is megtett – dec-
ember 4-vel lemondott. Az ügyveze-
tő eleget tett a közérdekű adatigény-
lésnek, amiben leírta, hogy tényleg 
vásároltak egy PFB-642 forgalmi 
rendszámú turista buszt, 40 millió 
386 ezer Ft-ért az önkormányzati 
társulás költségére. 
 Vécsey László, a Fidesz-KDNP 
Pest megye 6. számú, gödöllői köz-
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pontú választókerület egyéni ország-
gyűlési képviselője szerint azzal, hogy 
Gémesi Györgyt a társulás elnöke le-
mondott, elismerte a felelősségét a ki-
alakult helyzetért. Vécsey szerint a 

„kétséges hatályú” szervezeti és mű-
ködési szabályzatra hivatkozva az új 
elnököt három hét múlva választanák 
meg, addig Gémesi György ügyve-
zetőként egy olyan jelentést akar ösz-
szeállítatni a társulás pénzén, ami va-
lószínűleg arról szól majd, hogy „ők 
semmiben nem hibásak, mindent jól 
csináltak, csak a körülmények és a 
többi szereplő hibázott”.
 Vécsey László a térség országgyű-
lési képviselője úgy vélekedett, hogy 
az új vezetésnek visszamenőleg meg 
kell vizsgálnia a társaság gazdálko-
dását.
 Gémesi György közölte: a felü-
gyelőbizottság szintén november 
5-én megállapította, hogy semmi-
lyen olyan utasítást nem adtak Gye-
nes Szilárddal, a ZöldHíd megbízott 
ügyvezető igazgatójával, amely el-
lentétes lett volna az alapszabállyal, 
a határozatokkal, valamint nem ad-
tak politikai utasításokat a cégnek.

Hirdetés
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Várakozás
ADVENTBEN minden hétköznap reggel 6 
órakor roráte szentmisét tartunk. 
 December 14-15. péntek-szombat, lel-
kigyakorlat a 18 órai szentmise keretében, 
Bokros Levente atya vezetésével. 
 December 15-én, szombaton kb. 19 órá-
tól Adventi zenés áhítat a Vivace kórus ve-
zetésével a templomban.
 A hónapok harmadik vasárnapján 15-18 
óra között, keresztény filmklubot tartunk a 
plébánián. Utána beszélgetünk a filmről.

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 

Keresztelő Szent János sza-
vai – készítsük az Úr útját, 
egyengessük ösvényeit – új 
helyzetet teremtenek Isten 
és ember között. 

Katolikus  
advent

HITÉLET

I sten útjai – amelyről az Ószövetség még 
úgy nyilatkozik, hogy „amennyivel ma-
gasabb az ég a földnél, annyival magasab-

bak az én útjaim a ti útjaitoknál, az én gondo-
lataim a ti gondolataitoknál” – a mi útjainkká 
lettek. Együtt kell járnunk, együtt kell gondol-
kodnunk Istennel, hiszen „birtokában vagyunk 
Krisztus gondolatainak” (1Kor 2,16). Jézus ér-
kezése arra derít fényt, hogy Isten és ember kö-
zös úton járnak.
 Lelkünk adventi készülete 
elszakíthatatlan a szótól, a 

„pusztába kiáltó” szavaitól. 
Ezeknek a hangoknak kell 
fölerősödniük bennünk.
 A valódi, az embert gyó-
gyító igék meghallásához 
az kell, hogy tökéletesen el-
csöndesedjünk. Minden rez-
gésnek és hullámverésnek meg kell 
szűnnie bennünk. Amikor elértük ezt a nyugal-
mat, akkor ez a csönd alkalmat teremt a lélek-
nek, hogy most már ne a kívülről jövő dolgok-
ra figyeljen, hanem arra, ami bennünk szólal 
meg.
 Két dolog képes fölkavarni a lelkünket: a sze-
retet és a gyűlölet. A gyűlölet hullámait Jézu-
son kívül senki nem képes lecsöndesíteni. Aki 
nem tud adventben megbékélni, aki nem képes 
elcsitítani lelkének hullámveréseit, az nem akar 
majd őszintén találkozni és beszélgetni kará-
csony éjszakáján a Megváltóval. Az ilyen em-
ber akármit tesz is, valójában – János szavai-
val élve – „menekül a közelgő harag elől”. De 
mivel szinte mindegyikünkben vannak lelki 
viharokból visszamaradt hullámverések, ezért 
tudatosítanunk kell magunkban az orvosságot: 
engedjük, hogy fölerősödjenek bennünk a sze-
retet hangjai. A szeretet hangjait erősítsük föl 
addig, amíg egészen tisztán nem halljuk azo-
kat, hogy válaszolni tudjunk rájuk. Ezek a sze-
retetünket közvetítő válaszok (ima, hálaadás) 
adventünk gyümölcsei.
 Tudnunk kell, hogy Jézus megjelenése nél-
kül egyáltalán nem lehetnénk biztosak az em-
ber Isten előtti helyzetéről. Igaz, az emberek 
mindig is tudták: nem lehetne élni itt a világ-
ban, ha Isten semmilyen közösséget sem vállal-
na velünk. Advent célja, hogy Istennel való kö-
zösségünket – azt, hogy ő a mi Atyánk – egyre 
mélyebben megismerjük.
 Bizony elgondolkoztató, nekünk, keresztény 
embereknek – akik Isten gondolatainak birtokában 
vagyunk, akiknek Isten útját kell egyengetnünk –  
vajon van-e küldetéstudatunk? Legnagyobb 
kincsünkként tudatosítjuk-e magunkban: Is-
ten gyermekei vagyunk. 

Görbe József plébános

HITÉLET

Soli Deo gloria!  
„Egyedül Istené a dicsőség!”  

100 éves a Kistarcsai Református Egyházközség

KEREK jubileumot ünnepelt a református gyü-
lekezet 2018. október 31-én. Ebből az alkalom-
ból hálaadással emlékezett meg a korábbi lelki-
pásztorokról Riskó János kistarcsai lelkipásztor, 
aki megköszönte az elődöknek, hogy a gyüle-
kezetet összefogták. Velük együtt megköszön-

te a gondnokoknak, a presbitereknek, a gyü-
lekezeti tagoknak és a támogatóknak, hogy 
segítették megépülni a templomot, a lelkész-
lakást, a gyülekezeti házat, majd vállalták ez 
épületek felújítását is. Riskó János előadását 
alább egy picit rövidítve olvashatják.

Ifj. Dr. Szabó Aladár gödöllői lelkipásztor, a Kis-
tarcsai Református Egyházközség alapító lelkésze 
(1918–1930). Szolgálati ideje alatt a hajdani szór-
ványgyülekezetet önálló egyházközséggé alakí-
totta, és vezette a templom felépítését. 
 1928-ban nagy kölcsön felvételével elkészült a 
templom. Istennek legyen hála ezért az egyszerű-
ségében is nagyon szép templomért! Van karza-
ta, és szépen kialakított a boltíves mennyezet is.  
Fűteni is lehetett egy vaskályhával. 160 ember is 
elfér benne.1928. április 30-án bezárt a vasgyár. 
Egyre több munkást és tisztviselőt bocsátottak el. 
Sokan elköltöztek, akik maradtak, azoknak sem 
volt munkájuk. Ezért a gyülekezetünk csak nagy 
nehezen tudta fizetni az adósságát.

1930-ban a 27 éves Kovács Zoltánt választották 
az ősi mogyoródi és kistarcsai gyülekezetek kö-
zös lelkészéül. Hollandul és németül is kiválóan 
beszélt, zenélt, így a gyülekezet énekét is tudta 

vezetni a harmóniumon. Főgondnok maradt az 
ényi Dömötör Lajos. A kistarcsai gondnok Hó-
dos György. A presbiterek száma 16. Mogyoró-
don pedig D. Varga István lett a gondnok, és 5 
presbitert választhattak. 
 1931-ben arra kérte a lelkész a mogyoródi test-
véreket, hogy közgyűlési határozattal helyezzék 
át a székhelyet Mogyoródról Kistarcsára. Nehéz 
volt a kérését teljesíteni, mert az ősi mogyoródi 
gyülekezetben a századforduló óta mindig lakott 
legalább helyettes lelkész. Többen súlyos sérel-
met látnak a lelkész elköltözésében, sőt veszélyez-
tetve látták a lelkészi szolgálat kielégítő ellátását 
is. Ezt a nehéz döntést a hit szelídségével mégis 
elfogadták, de nem könnyű szívvel mondták: le-
gyen meg Isten akarata.
 A Bem utcában lévő lelkészlakás egészségtelen 
és korszerűtlen volt.  Ezért 1939-ben gyűjtést indí-
tottak, hogy új parókia épülhessen. 1941 áprilisá-
ban beköltözött a lelkészcsalád a villaszerűen ter-
vezett, s szerény lehetőségünk figyelembevételével, 
de az egészség és az otthonosság követelményeinek 
megfelelően felépített lelkészlakásba. 1942 évben 
Kovács Imre buzgó egyháztag végrendeletileg az 
egyházra hagyta a kerepesi házát, s így a Kistar-
csai Egyházközség az értékesítés révén visszafi-
zethette a konventi kölcsönt, a s gödöllői egyház-
nál fennálló kölcsönét. Szolgálatának utolsó évei 
az egyház számára reménytelen évek voltak nem-
csak Kistarcsán, hanem egész Magyarországon. 
Inkább fogytak a gyülekezetek, mint növekedtek. 
Mintha kezdték volna elfelejteni az emberek a 16 
esztendővel azelőtti eseményeket: 1956-ot.
 Egyre több gyülekezetet bokrosítottak a nagy 
lelkészhiány miatt. Lesz-e jövője ennek a sok-
szórványú gyülekezetnek?
 Felépült a gyülekezeti ház felerészben Magyar 
Ilona és Ella hagyatékából.

 Fónagy Miklós gyülekezetünk új lelkipászto-
ra 1971–1989 között. Szamosközi István püspök 
áldotta meg a beiktatásán. 

Koczó Pál 1989–2001-ig volt a gyülekezetünk lel-
késze. Édesapja áldotta meg Koczó Pál lelkészt 
a beiktatásán. 
 1991-ben Mogyoród saját útján indult el és Fót-
hoz kapcsolódott. Reméljük, hamarosan ők is ön-
álló gyülekezetté lehetnek! Csömörön ettől kezdve 
hetente tartanak istentiszteletet, Kerepesen két-
hetente.

 2001 óta Riskó János és felesége a gyülekezet 
lelkészei. 
 Nagytarcsán az ott élő kevés református szá-
mára 2002-ben kezdődtek református istentiszte-
letek kéthetente.
 2010-ben önálló gyülekezetté lett a Csömör-
Nagytarcsai Református Missziói Egyházközség.

Ifj. Dr. Szabó Aladár (1918–1930)

Koczó Pál 1989–2001-ig volt a gyüleke-
zetünk lelkésze. Édesapja áldotta meg 
Koczó Pál lelkészt a beiktatásán

A beiktatáson Fónagy Miklós lelkészt 
köszöntötte édesapja. Jól látszik 
a régi kályha a sarokban

Pólus Ibolya hajdani beosztott lelkész 
és Riskóné Fazekas Márta, háttérben 
Nagy Józsefné presbiter

Kovács Zoltán 1930–1971 között 
a gyülekezetünk lelkésze

Fónagy Miklós gyülekezetünk új lelkipásztora 
1971–1989 között. Szamosközi István püspök 
áldotta meg a beiktatásán

AZ ELMÚLT 100 ÉV lel- 
kipásztorai Kistarcsán 

Hirdetés

Együtt  
kell járnunk, 

együtt kell gon-
dolkodnunk  
Istennel…



10 112018. 11. szám

A Városi Könyvtár november-
ben is sok új könyvvel gya-
rapodott. Az óvodás korú 

közönségnek szól Zdenek Miler: 
Kisvakond és a számok című színes 
keménytáblás lapozója, amely tré-
fás versek segítségével tanítja meg 
a számokat egytől tízig. Te is segít-
hetsz Kisvakondnak és ellenőrizhe-
ted jól számolt-e.
 Kiss Attila: Altináj című regé-
nye a magyar történelem őskorá-
ban játszódik, a keszi törzs tagjai 
között. Főhőse egy Csábán nevű 
kisfiú, akinek édesapja eladja ked-
venc lovát, Altinájt. A tízéves gyer-
mek a ló keresésére indul, közben 
találkozik a törzsszövetség más tag-
jaival, kereskedőkkel, lótolvajokkal 
és útja során népének legendás alak-
jai szinte valósággá válnak számá-
ra. A kortárs ifjúsági irodalomban 
hiánypótló témájú regény a lovas-
nomád életformát és az ősi pogány 
hitvilág elfeledett meséit, mondáit 
mutatja be.
 Sarah J. Maas: Tüskék és rózsák 
udvara című könyve egy Szépség és 
a Szörnyeteg feldolgozás nem szok-
ványos módon, hanem még annál is 
jobban! A tizenkilenc éves Feyrét 
magával hurcolja egy szörnyeteg, 
egy baljós és mágikus vidékre. Feyre 
hamar rájön, hogy fogva tartója va-
lójában nem állat, hanem Tamlin, 
egy halhatatlan tündér. Tamlin bir-
tokán Feyre egyre jobban megisme-
ri a tündérek veszedelmes világát. A 

birodalom felett 
azonban egyre 
nő egy ősi, go-
nosz árnyék és 
a lánynak kell 
megtalálnia a 
módját, hogy 

feltartóztassa vagy örök pusztulás-
ra ítélje Tamlint és világát.
 Lucinda Riley: Angyalfa című 
regényében eltemetett titkok kerül-
nek a felszínre. Harminc év telt el 
azóta, hogy Greta elhagyta walesi 
otthonát. Az asszony egy régi ba-
rátja meghívására tér vissza egy-
kori otthonába. A korábban itt töl-
tött időből azonban semmire sem 
emlékszik, egy tragikus baleset kö-
vetkeztében ugyanis élete több mint 
két évtizede kitörlődött a memóri-
ájából. Amikor egyik nap sétára az 
erdőben, véletlenül rábukkan egy 
sírra. A gyermek neve ismerősnek 
tűnik Greta számára, és az asszony 
emlékei hirtelen a felszínre törnek. 
Elkezdi összeilleszteni nemcsak a 
saját, de lánya, Cheska történetét 
is, aki tragikus körülmények áldo-
zatául esett. És egyáltalán nem az 
az angyal volt, akinek hitték… 
 Urbánszki László: Ördögfattyú 
című kötete egy lebilincselően fordu-
latos, kalandozáskori regény, amely-
ben a 10. századi magyar történelem 
elevenedik meg. Még tíz év sem telt el 
a honfoglalás óta, ám a magyar hadak 
folyamatos harci készültségben állnak. 
Agacs, a nehéz sorba születő avar még 
gyermek, amikor elhagyja a szülői há-
zat, mert a nagyfejedelem dicső harco-
saként szeretne élni. A seregbe vezető 
út azonban igen rögös. Vajon sikerül-e 
a furfangos, betyárlelkületű fiatalnak 
képzett harcossá válni, és a nagyfeje-
delem századának tagjaként nyereg-
be szállni a germánok ellen? 
 Az amerikai futball hazánkban is 
egyre népszerűbb, sokan éjszakáz-
nak miatta hétvégente. Ezt a világot 
mutatja be Nate Jackson: Kelj fel és 
járj! című sportkönyve, amely egy-
szerre vicces, bensőséges, őszinte és 
emberi. Könyve ledönti az amerikai 
futballt övező mítoszokat, lebilin-
cselő őszinteséggel mesél a játéko-
sokról, akik közül sokan az egész-
ségüket és életüket is kockára teszik 
a karrierért. A csillogás mellett az 
árnyoldalakról is mindent megtu-
dunk, anélkül, hogy mindez panasz-
kodásba és önsajnálatba csapna át. 
Fájdalmasan őszinte és mégis na-
gyon szórakoztató könyv az NFL 
mindennapjairól.
 A könyvtár 2018. december 20-
tól 2019. január 2-ig zárva tart. 2019. 

január 3-tól 
a megszokott 
nyitva tartási 
időben várjuk 
kedves olvasó-
inkat!
 Németh 

Tímea 
könyvtáros

KÖNYVSAROK
KULTÚRA SPORT

Új könyvek érkeztek 
a könyvtárba

JÁTÉK & DUMA KLUB
10-14 év közötti fiatal vagy? Szeretnél új barátokat? 

Vagy szeretnél egy helyet,  
ahol a barátaiddal együtt lehetsz?

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

Berecz Ilona és Raffay Veronika 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

KLUB IDŐPONT: december 19.
Helyszín: Alapszolgáltatási Központ (Csigaházzal szemben)

Ismét várjuk a szöszmötölni vágyó kistarcsai  
iskoláskorú gyermekeket az Alapszolgáltatási Központban.

KREATÍV SZÖSZMÖTÖLŐ

SZÖSZMÖTÖLÉS IDŐPONTJA:
2018. december 3. – 1615-1745

ELŐSZÖR jutott ki versenyzőnk a 
World Ballet Association szervezé-
sében megrendezett AMD Mondial 
Dance World Championship tánc 
világbajnokságon. A Rómában 
2018. október 25-27. között lebo-
nyolított világbajnokságon 16 or-
szág mintegy 300-400 ifjú verseny-
zője négy korcsoportban mérte 
össze tudását. A BABY (9-11 éve-
sek) között a MODERN kategó-
riában induló kistarcsai Molnár 
Anna a tavaszi zágrábi Európa-
bajnokságon, valamint a brassói 
Európa-bajnokságon való sikeres 
szereplése után a júniusi Ritmus-
csapatok Országos Bajnokságán 
elért ezüstérmével biztosította 
helyét a legjobbak között. Az ola-
szos szervezés minden hátulütőjé-
vel tarkított nemzetközi megmé-
rettetésen Anna végül a nyolcadik 
helyen zárt. A soron következő vi-
lágversenyekre Anna új egyéni ko-
reográfiával készül és – minthogy 
a siker önmagát gerjeszti – részvé-
telével már egy duó is formálódik 
a Villámtánc Kulturális Egyesület 
berkein belül, ami remélhetőleg 

újabb érmeket hoz majd Kistar-
csának a soron következő verse-
nyeken. A nemzetközi megméret-
tetés Anna számára nem újdonság, 
hiszen ebben az évben a Brassói 
Európa Bajnokságról és a Zágrábi 
Európa Kupáról szintén nagy sike-
rekkel tért haza, ezért a Kistarcsai 
Önkormányzat a Római Világbaj-
nokságon való részvételt kiemel-
ten támogatta, melyet ezúttal is 
köszönünk mind a család mind 
az egyesület nevében! 

Villám Vera
Villámtánc Kulturális Egyesület            

Így táncoltunk mi
Molnár Anna a római  
világbajnokságon

SZÖSZMÖTÖLÉS HELYE: 
2143 KISTARCSA, Batthyány u. 2/a 

Érdeklődni a programról a fenti címen valamint 
az alábbi telefonszámon lehet: 06-20/568-74-98
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A XIX. Amatőr Vízilabda-
tornával avatták fel

Átadták a felújított 
VÁROSI USZODÁT

SPORT

2017. JÚLIUSÁBAN a Kistarcsai VMSK Kft. 
vette át a Városi Uszoda üzemeltetését. Első 
és egyben legfontosabb feladatunknak tar-
tottuk a medencetér, illetve az uszoda álla-
potának teljes körű felmérését.
 Sajnos azt tapasztaltuk, hogy a már több 
éve fennálló folyamatos vízszivárgás miatt a 
medence szerkezete olyan mértékben káro-
sodott, ami rövidtávon a biztonságos üzemel-
tetést veszélyeztethette volna, amit szakértői 
vélemények is alátámasztottak. Egyértelmű-
vé vált, hogy ennek elkerülése végett sürgős 
beavatkozásra van szükség.
 Képviselőtársaimmal együtt meghozott 
képviselő-testületi döntésnek köszönhetően 
35 millió forintot biztosítottunk önkormány-
zati forrásból az uszoda rekonstrukciós és ál-
lagmegóvási munkálatainak első ütemére, il-
letve eszközbeszerzésre. Ennek keretén belül 
megújulhatott a medencetér teljes szigetelé-
se burkolatcserével együtt. Ez volt az egyik 
legfontosabb lépés annak érdekében, hogy 
megállítsuk a további állapotromlást és biz-
tosíthassuk az uszoda további működését.
 A lefolyótesten lévő lábrácsok, padlóössze-
folyók, korlátok, lépcsők cseréje is megtör-
tént, valamint új padozat is készült az uszo-
da hátsó részén. 
 A már rég elavult és sokat fogyasztó halo-
gén lámpatestek helyett korszerű, energia-
takarékos lámpák lettek felszerelve.
 Ezenkívül gépészeti és uszodatechnikai 
eszközök beszerzésére is lehetőségünk nyílt. 
Digitális hőfokszabályozót és a kiegyenlítő 
tartályba szintszabályzó készüléket is beépí-
tettek, valamint az uszoda főelosztóját is ki-
cserélték.
 Bár nem szerves része a beruházásnak, 
azonban már régi igény volt egy víz alatti au-
tomata medenceporszívó beszerzése is, ami 
nagymértékben hozzájárul a medencevíz tisz-
tán tartásához.
 Úgy gondolom ezzel a fejlesztéssel nagy 
lépést tettünk az uszoda felújítása, megújítá-
sa érdekében, de természetesen vannak még 
további feladataink. Bízva egy állami támo-
gatásban a 2. ütemben szeretnénk befejez-
ni a medence alsó részének megerősítését. 
Hosszútávú terveink között pedig szerepel 
egy új öltözőrendszer és tanmedence építé-
se is annak érdekében, hogy minél színvona-
lasabb körülményeket biztosítsunk az uszo-
dába járó iskolás osztályok, és a sportolni, 
kikapcsolódni vágyó vendégek számára. 

Szemán Gergely uszodavezető

MEGÚJULT  
A KISTARCSAI  
VÁROSI USZODA!

KISTARCSA VÁROSI 
SPORTCSARNOK 
A SENTINEL SE szervezésében több generáció, 
három egyesület vezetőedzője és tanítványai pró-
bálhatták ki a koreai Hapkido mozgásanyagát.
 A 4 órás szemináriumon esések, kéz és láb tech-
nikák, szabadulás technikák, támadó és védeke-
ző és földharc technikák voltak. Az edzések vé-
gén Kopasz Attila 5. danos Hapkido Mester egy 
zenés bemutatóval zárta az eseményt.
 A programot irányította: Kopasz Attila 5. dan 
KHF Hapkido, Hegyes Imre 2. dan KHF Hapkido, 
Kispál László 2. dan KHF Hapkido
 Röviden a hapkidóról 
Mit jelent a Hapkido? Az irányított erő útja.
 Mi a Hapkido? A Hapkido egy ízületi csava-
rásokon és dobásokon alapuló koreai harcművé-
szet. Előszeretettel alkalmaz kéz- és lábtechni-
kákat. Ez még kiegészül fegyveres technikákkal. 
Ebből is látszik, hogy milyen komplett önvédel-
mi rendszer. A Hapkido lényege, hogy az ellenfe-
let minél hamarabb egyensúlyvesztéssel a földre 
kényszerítsük, és ott rögzítsük.
Miért a Hapkidot válaszd, ha sportolni vágysz?
 A Hapkido egy olyan összetett önvédelmi rend-
szer, amely minden támadás ellen felkészít a haté-
kony védekezésre. Nőknek, gyerekeknek, férfiak-
nak egyaránt kiváló választás, hogy megtanulják, 

XI. Tradiconális Hap- 
kido SZEMINÁRIUM

hogyan védjék meg magukat veszélyhelyzetben. 
Önbizalmat ad minden helyzetben. Személyiség-
fejlesztő hatása is van. Megtanít összpontosítani a 
figyelmet. Kellő visszafogottságra mégis ugyan-
akkor határozottságra nevel.

Hapkido és Taekwondo edzéseket ingyene-
sen ki lehet próbálni a Simándy Általános Is-
kola tornatermében!

HAPKIDO EDZÉSEK: 
csütörtökön 19.00-20.00, 
szombaton 9.45-11.00 gyerek, felnőtt

TAEKWONDO EDZÉSEK: 
hétfőn és szerdán 18.20-19.20 gyerek, 
19.20-20.20 felnőtt

Info: www.sentinelse.hu  
Érdeklődni Hegyes Imre Mesternél lehet! 
Tel.: 06-20/551-0919

A kistarcsai szeminárium résztvevői

Volt fiú és leány vegyes csapat is Megújult a medencetér

KezeléseK: arc-hát 
Gyantázás: intim gyanta 
(steril gyantával)
Masszázs, paKolásoK
szeMöldöK forMázása, 
tartós festése

Kistarcsa, Zsófialiget HÉV megálló
Tel.: 06-70/575-1588
Nyitvatartás: H-P: 8-17

Telefonos bejelentkezés esetén szombaton is. 

A GONDTALAN  
CSALÁDI 

PILLANATOKÉRT
FIX ÉVI 7,99%-OS ÉVES 

KAMATTÓL

THM: 
9,16-19,51%

Fix Takarék Személyi Kölcsön,
most akár évi 7,99%-os hitelkamattal*

THM: 9,16-19,51%

*Az akció 2018. július 2-től annak visszavonásáig befogadott  Fix Takarék Személyi Kölcsön hitelkérelmekre érvényes.  A THM meghatározása az aktuális feltételek és a 
hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát.  A THM 
meghatározása az aktuális feltételek, hatályos jogszabályok figyelembevételével, 3 millió Ft hitelösszeg és 5 éves futamidő feltételezésével, a 2018. július 02. napján érvényes 
kondíciók alapján, az alábbi járulékos szolgáltatások figyelembevételével történt: Takarék Lakossági Bankszámlához tartozó számlavezetési díj, folyósítási jutalék, törlesztés 
beszedésének díja. A THM mértéke a választott konstrukciótól függ.  A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat 
jogát fenntartják.  A Fix Takarék Személyi Kölcsön kizárólag az értékesítésben részt vevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját a www.patriatakarek.hu 
weboldalon találja. A Fix Takarék Személyi Kölcsön részletes feltételei megtalálhatóak a Pátria Takarékszövetkezet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési 
Feltétekben, illetve a Hirdetményben, melyeket a Pátria Takarékszövetkezet ügyfelei számára nyitva álló helyiségekben és a www.patriatakarek.hu honlapján érhet el. ¹A 
feltüntetett kamat elérésének feltétele a nettó 240.000 Ft jövedelem átutalásának vállalása és fenntartása a teljes futamidő alatt az ügyfél hitelintézetnél vezetett lakossági 
bankszámlájára valamint a takarekcsoport.hu oldalon történő online kölcsönigénylés. Reprezentatív példa: Fix Takarék Személyi kölcsön 240 000 Ft jövedelem jóváírás vál-
lalásával – online igénylés esetén Hitelösszeg (hitel teljes összege): 3 000 000 Ft; futamidő: 5 év; hitelkamat: évi 7,99%; hitelkamat típusa: rögzített, a teljes futamidő alatt 
fix; folyósítási jutalék: 30 000 Ft; bankszámlavezetés díja: 200 Ft/hó; törlesztés beszedésének díja: 183 Ft; havi törlesztőrészlet: 60 984 Ft; a hitel teljes díja: 712 081 Ft; 
visszafizetendő teljes összeg: 3 712 081 Ft, THM: 9,16%.

Már 110 000 Ft jövedelem-jóváírás vállalásával is igényelhető.

Karnyújtásnyira a megoldás, hogy könnyebben induljon az ünnepi készülődés.

www.patriatakarek.hu

A z ünnepélyes átadáson november 11-én 
délután először Szemán Gergely a Kis-
tarcsai Városi Művelődési és Sportköz-

pont Nonprofit Közhasznú Kft. sportreferense, 
az uszoda vezetője a beruházás lebonyolításáról 
tájékoztatta a megjelenteket. (részletesen keretes 
cikkünkben olvashat erről szerk.), majd Solymo-
si Sándor a programra koncentrálva köszöntötte 
a résztvevő csapatokat és megnyitotta a vízilab-
datornát. Buzdításként elmondta, hogy azon ke-
vesek közé tartozik, aki a legelső tornán is részt 
vett és ezt a XIX. versengést sem fogja kihagy-
ni. Mindenkinek jó versenyzést kívánva nyitotta 

meg az egész délutánt betöltő vízilabdatornát. A 
fergeteges hangulatú rendezvényen öt felnőtt és 
négy gyermekcsapat küzdött az érmekért. A já-
tékszabályok nem változtak, csapatonként 5 me-
zőnyjátékos és egy kapus szerepelhetett. A csapa-
tok kétszer 7 percig játszhattak. A vízilabdatornát 
a Kistarcsai VMSK Kft. szervezte, a mérkőzések 
lebonyolításában és a csapatok összeállításában 
Valkai Ferencné segédkezett. A torna a 9-12 éves 
korosztály csatáival kezdődött. A fiú csapatokat 
lányok is erősítették. A tornát mind a gyerekeknél, 
mind a felnőtteknél körmérkőzéses formában bo-
nyolították le. A felnőtteknél az ÖregVUK győ-
zött, a gyerekek mezőnyében a Kapufarombolók 
végeztek az első helyen.  Az első három helyezett 
csapatot éremmel díjazták.
 A program végén babgulyással csillapíthatták 
éhségüket a rendezvény résztvevői.
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 nextstop.hu

Nyitás: 2018. december 7. 
Nyitvatartás: minden pénteken 15:00-19:00 között.

MINŐSÉGI ALAPANYAGOK MAGYAR 
TERMELŐKTŐL A NEXT STOP 
ÜZLETKÖZPONT TERMELŐI PIACÁN!

TERMELŐI PIAC NYÍLIK A NEXT STOPBAN!

NextStop 2018 termeloi piac CS A5 fekvo.indd   1 2018. 11. 13.   10:41

2143 Kistarcsa, szabadság út 36.
Nyitva tartás:  H-P.: 700–1700, szo.: 730–1300

Tel/Fax: 06-28-473-118, Mobil: 06-20-262-5525
E-mail: csavarkiraly@hotmail.com 

Honlap: www.csavarkiraly.hu

november Havi aKciós terméKeinK:

minőségi kerti szerszámok 
bevezető áron

Üst+ház:
27 400 Ft 

24 500 Ft 

Neo munkavédelmi 
acélbetétes cipő:

13 900 Ft  11 500 Ft 

D vagy e
profil 
barna 
és fehér 
színben: 180 Ft/M

 

Kistarcsa, Szabadság út 44.
Tel.: 06-20/968-4515

www.teddyfestekbolt.hu
Festék Szaküzlet • Festék „Szakiknak” • Festék nem csak 

„Szakiknak” • Nem csak Szaküzlet • Nem csak „Szakiknak”

50 000 Ft feletti vásárlás esetén 
INgyeNeS kISzállítáS

Pest megyén belül

Héra beltéri falfesték
15 literes

5890 Ft

Poli-Farbe Inntaller
diszperziós beltéri falfesték

15 literes
5390 Ft

Rigips Rimano Plus
20 kg

3290 Ft

Rigips Rimano 3-6mm
20 kg

3190 Ft

Rigips Rimano 6-30mm
25 kg

4390 Ft

Bevezetésre 
került a 

MIleSI 
termékcsalád!

SzíNvilág
Festékház

Dr. Horváth Bánk
Dr. Berényi Evelin

Dr. Szabó Lola
Dr. Henter Áron

Dr. Horváth Rudolf

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, +36-30/22-177-23

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

Kerepes

nagytarcsa

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

Helyben készült cukrász és péktermékek, 
hagyományos és különleges ízekkel. 

Őszi-téli ajánlatunk: profiteroles,  
tiramisu tál, házi somlói, gesztenye püré, 

eckler és képviselő fánk.
alkalmi, esküvői, és figuratorták.  

édes és sós aprósütemények.

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

Nyitvatartás
Hétfő–szombat: 8-20-ig. 

Vasárnap: 8:30-20-ig

kistarcsa, thököly út 5.

Gázkészülék 
szerelés

Budapesten 
és környékén!

Beüzemelés, karBantartás, javítás

06-70/948-4073

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 válla-
lom megegyezés 

szerint.

Elérhetőség: Pálfi Kálmánné – 06-20/950-8839
e-mail: stollandi@freemail.hu • facebook: Ánanda
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Varga István magyar rally  
bajnok, autószerelő mester

•  vizsgáztatás
•  javítás
•  Klíma töltés

•  diagnosztiKa  
(motor, aBs, stb.)

•  hivatalos Bosch  
szaKműhely

K i s ta r c s a

varga autójavító

3D computeres 
futóműállító 
technológia

Csömör, Kistarcsa Határ út
Tel.: 06-28/445-244, 

06-30/9647-669
NyiTvaTarTás: H-P: 8-17 óráig

Homlokzati 
hőszigetelés

10 cm vastag komplett 
hőszigetelő rendszer

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

Akció!

br. 2990 Ft/m2

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

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

Az Adecco Kft. higiénia termékekkel foglalkozó 
partnercége megbízásából munkatársakat keres 

BETANÍTOTT MUNKAKÖRBE!
Mit kínálunk?

• cafetériát 12.000 Ft összegben
• havi nettó 160.000-250.000 Ft-os fizetést

•  több településről ingyenes buszjáratot  
(Pest és Nógrád megye)

• ingyenes céges képzések, átképzéseket
• egyszerű, könnyű fizikai munkát

• bejelentett munkaviszonyt
• tiszta, kiemelkedően rendezett munkakörnyezetet
• azonnali munkakezdést
Mit várunk cserébe?
• 3 műszakrend vállalását
• megbízhatóságot
• precíz, pontos munkavégzést
Mi lesz a feladatod?
• higiéniai termékek csomagolása,
• alapanyag bekészítése, feltöltése

Érdeklődni és jelentkezni a 06-30/265-2706-os 
telefonszámon illetve a  

bernadett.repka@adecco.hu e-mail címen lehet!

Körömstúdió
• Kéz- és lábápolás
• Pedikűr
• Manikűr
• Műkörömépítés

TesTvibrációs Tréner - Flabélos
Kistarcsa, Zsófialiget HÉV megálló
telefon: 06-70/621-5448

Házi készítésű májas hurka, zsemlés 
véres hurka, sütnivaló kolbász, grill- 
kolbász, kenőmájas, disznósajt, teper-
tő, paprikás abált szalonnák, füstölt 
készítmények nagy választékban.

Új nyitvatartási idő!
Minden pénteken 10-19 óráig.
sZOMBatOn Zárva!

Újdonság 
Minden héten friss tőkehús! 

Minden péntek este házhozszállítás!

Tanyasi
hÚsbolT
Kohajda Péter őstermelő 
KisTarcsa, nagytarcsai u. 3.
tel.: +36-30/402-59-61, +36-30/308-0559

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.
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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 
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 után-
nyomni, sokszorosítani tilos. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért 
a Kiadó nem vállal felelősséget.

RH dental
Minőségi fogászati szolgáltatások

R.H.Dental
Fogorvosi rendelők  
és fogtechnikai laboratórium

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!
KiStArcSAi privÁt rendeLéSünK:
Hétfő és szerda: 16-20 – Dr. Répay Klára

Szerda: 9-14 és péntek: 14-20 – Dr. Farczádi Tímea

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

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

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

Cement, oltott mész, beton termékek.
TüzeLőanyag a LegKedvezőbb áron!

kulé kavics, fehér murva, termőföld

Megújult honlapunkon  
tekintse meg friss akcióinkat!

facebook.com/csempekistarcsa
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.

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

RuhaSzaki
Minden aMi varrásvarrónő

Kistarcsa, Eperjesi út 7.
H-K: zárva, Sze-Cs: 1300–1700, P: 1300–1900, Szo-V: zárva  

Telefon: 06-20/342-1101

JUKA JárműJAvító Bt.
Hogy mindig úton legyen

Szerviz és Műszaki Ellenőrző Állomás
ISO 14001 • ISO 9001

•   Személy- és tehergépjárművek javítása, 
szervizelése, helyszíni vizsgáztatása

•   Tachográf hitelesítés
•   Gépkocsik eredetiségvizsgálata
•   Központi zsírozó feltöltése

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

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

www.jukabt.hu • jukabt@invitel.hu

kutyakozmetikaBarBara
Kérésre házhoz megyek!

Telefon: 
06-20/935-5059

2142 Nagytarcsa, 
Tessedik Sámuel u. 38.
www.barbarakutyakozmetika.hu

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, 
telefax: (28) 470-357, hivatal@kistarcsa.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfőn: 8.00-18.00 óra 
között, szerdán: 8.00-16.00 óra között.

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
Simándy József Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.
Tel.: +36 (28) 470-390, +36 (28) 470-690
Igazgató: Jutasi-Varró Diána Ildikó
Titkárság: +36 (30) 295-2997, E-mail: info@
simandy.sulinet.hu, www.simandyiskola.hu

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda
2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1.
Tel. és fax: (28) 470-745
E-mail: gesztenyes@kistarcsa.hu
Óvoda vezető: Ratimovszky Tiborné

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda 
Tölgyfa Tagóvodája
2143 Kistarcsa, Széchenyi út 61.
Tel. és fax: (28) 470-246
E-mail: tolgyfaovoda@kistarcsa.hu
Óvodavezető helyettes: Terázné Malina Ilona

Kistarcsai VMSK Városi, Művelődési, 
Sportközpont és Könyvtár Kft.
2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.
Tel.: +36 (20) 568-7598, info@vmsk.hu, Ügyveze-
tő: 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
Postahivatal
2143 Kistarcsa, Iskola utca 8.
Tel.: 06-28/470-841, 06-28/470-609,  posta.hu
Nyitva tartás: H: 8-18, K-Sze-Cs-P: 08-16 

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

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

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

Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
+36-1/216-0505

Idősek nappali ellátása
Kistarcsa, Batthyány u. 2/a, 2143, Tel.: (28) 742-
083, 06-20-568-7627, 06-20-442-7182

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

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

EGYHÁZAK
Református Egyházközség
2143 Kistarcsa, Hunyadi utca 17., +36-28/470-644

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

FONTOS INFORMÁCIÓK



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

RaktáRRól vihető teRmékek

A feltüntetett képek illusztrációk! A feltüntetett árak a kedvezményeket tartalmazzák. Az egyes akciók nem vonhatók össze, folyamatban levő megrendelésekre nem érvényesek!
Az akcióban részt vevő bútorokról és feltételekről érdeklődjön áruházunkban! Raktárról csak a készlet erejéig tudunk kiszolgálni!

A konyhabútor árak nem tartalmazzák a háztartási gépek, asztalok, székek és a világítások árait.

Black 
week

akár 50% kedvezmény 

StockHolm NyitHató kaNaPé
két db. fotellel

ÁllaNDó alVÁSRa: NyitHató,
ÁGyNemŰtaRtóS, tÖBB SZÍNBeN!

ÁGyak, matRacok 
10-15% keDVeZméNNyel

elemeS koNyHaBÚtoR,
BŐVÍtHetŐ, Nem cSak SaRok VÁltoZatBaN 

X
-T

E
N

D

VieNa NyitHató kaNaPé,
elektRomoS RelaX fotel, fotel

HaVaNa ÖtSZemélyeS kaNaPé,
foRGó fotel, PUff

ÁllaNDó alVÁSRa: NyitHató, ÁGyNemŰ-
taRtóS, 300-féle kÁRPittal ReNDelHetŐ!

Nov. 23. – dec. 2. -45%

-45%

-20%

-40%

285 000  Ft
525 000 ft

174 900  Ft
203 300 ft

155 900  Ft

309 900  Ft

379 900  Ft

179 900 ft

516 200 ft

636 100 ft


