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PROGRAMOK

Város Napja – Görhönyfesztivál Kistarcsán 
 

Versenykiírás 
 
 
 
 
 
Időpont: 2019. szeptember 14. 10 óra 
Helyszín: Csigaház, Simándy tér 
Nevezési díj: 5500 Ft, mely tartalmazza az alábbiakat: 

• 30 kg sütésre alkalmas burgonyát 
• az előkészítéshez és a tálaláshoz egy asztalt és 6 db széket 
• sütéshez szükséges tűzifát 

A görhöny elkészítéséhez további burgonyáról, a szükséges hozzávalókról, sátorról, az 
elkészítés és a tálalás kellékeiről a versenyzők gondoskodnak. 

 
Feltételek: 
Maximum 12 csapat nevezését tudjuk fogadni jelentkezési sorrendben. 

• a résztvevő csapatnak legyen neve 
• minden csapat 10 adag görhönyt biztosít a szervezők részére!!!! 
• az elbíráláshoz leadandó mennyiségnek 5 ember kóstolását kell biztosítania 
• a sütésről a csapatok gondoskodnak (gáztűzhely, tárcsa…) 

Elektromos sütőeszköz használata tilos! 
• a görhöny értékesítése a csapatok feladata, melynek ára egységesen 350 Ft 
• a csapat létszáma tetszőleges 
• a sütéshez szükséges terület (3*2 méter) 8 és 21 óra között áll rendelkezésre 

A zsűrizés szempontjai: 
• megjelenés (a tálalás külcsíne, a sütés körülményei) 
•  íz 
• ötletesség 

 
A csapatok az elkészült görhönyt 11.30 és 12.30 óra között mutathatják be a zsűrinek. 

Eredményhirdetés várhatóan 14.00 órakor lesz. 
 

Jelentkezni és a versenyben részt venni előzetes nevezés alapján lehet. 
 
Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 6., péntek 14 óra 
 
Elérhetőségek: Kistarcsai VMSK Kft., 2143 Kistarcsa, Kossuth L. u. 23. 
 iren.turi@vmsk.hu 
 06-70-656-5178 

 
A jó hangulatot és a zenét a szervezők biztosítják! 

ANGOL NYELVTANFOLYAM  
A CSIGAHÁZBAN!

Kezdők és újrakezdők figyelem!

Tel.: 06-70/512-5214
E-mail: 

klacsan.anett@vmsk.hu

Két tanfolyammal is készülünk ősztől.
Szeretnénk indítani egy kezdő és egy újrakezdő  

csoportot. Az órák hétköznap  2 alkalommal,  
délutánonként lennének megtartva.

Várjuk az angolul tanulni, beszélni vágyók  
jelentkezését az alábbi elérhetőségeken:

DÁTUM HULLADÉK TÍPUS
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2 H KOMMUNÁLIS
3 K KOMMUNÁLIS ZÖLD - ÉSZAK
4 Sze KOMMUNÁLIS
5 Cs KOMMUNÁLIS ZÖLD - DÉL
6 P KOMMUNÁLIS

37
. H

ÉT

9 H KOMMUNÁLIS
10 K KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - É
11 Sze KOMMUNÁLIS
12 Cs KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - D
13 P KOMMUNÁLIS
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KISTARCSA HULLADÉK- 
GYŰJTÉS RENDJE 2019 SZEPTEMBER

Tulipán Szlovák  
Folklórtalálkozó

2019. szeptember 14. 
(szombat) 10-14 óráig

A Görhönyfesztivállal egyidőben rendezi meg a Kistarcsai Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat a folklórtalálkozókat. Az egyik évben Pánt-
lika címmel multietnikus, a másikban Tulipán címmel országos szlovák 
találkozót.
Idén Tulipán Országos Szlovák Folk lórtalálkozót szerveznek.  
A résztvevők az ország különböző területein található szlovákok lakta 
településekről érkeznek. Zenészek, táncosok, énekesek szerepelnek  
a műsorban és részt vesznek a színpompás zenés-táncos felvonuláson.

A TERVEZETT PROGRAM
10.00  Megnyitó
10.10  Pannónia Pöttöm, Pösztörke
10.30  Csővári Muskátli Hagyományőrző Egyesület
10.50  Pannónia 2 csoportja
11.10  Liska Veronika Kistarcsa
11.20  Lipa Táncegyüttes Budapest
11.35  Keresztúr Táncegyüttes
12.50  Keresztúri Asszonykórus
12.10  Tessedik Táncegyüttes Szarvas
12.25  Pannónia Néptáncegyüttes Hagyományőrző Csoportja
12.40  Nezábudka Dalkör Csömör-Cinkota
12.55  Roszicska Néptáncegyüttes Maglód
13.15  Tessedik Táncegyüttes Szarvas  
13.30  Pannónia Néptáncegyüttes Hagyományőrző Csoportja,  
           Pannónia Néptáncegyüttes csoportjai –Kistarcsa  
14.00  Programzárás
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A z érdeklődőkön kívül az ünnepségen je-
len volt Solymosi Sándor polgármester, a 
képviselő-testület tagjai és az intézmények 

vezetői. A Himnusz eléneklése után Turi Irén mo-

derátor felkérte Solymosi Sándor polgármes-
tert ünnepi beszédének megtartására. 
 A polgármester kitért Szent István üzenetére: 
„Az a nyugati út, amire Szent István királyunk rá-
helyezte országunkat, fejlődőképes és építő volt. 
Szent István is olyan földi halandó volt, akit nem 
került el a szenvedés. Szeretett fiának, Imrének a 
halála nemcsak a családnak volt tragédia, hanem 
az országnak is, mert nem volt a nagy királynak 
olyan örököse, aki az ország kormányzását zökke-
nőmentesen tovább tudta volna vinni. Ekkor bíz-
ta hazánkat a Szűzanya kegyelmére. Így lettünk 
máig hatóan Regnum Marianum, vagyis Mária 
Országa, olyan lelki kötődéssel, ami a nehéz pil-
lanatokban a nemzetnek mindig erőt adott. Az új-
rakezdés erejét.” 
 Solymosi Sándor emlékeztetett, hogy a Szent Ist-
ván örökségéből a terület nagy része mára már el-
veszett, de államalapító királyunk szellemi örökség 
megmaradt. Napjainkban kicsiny kis országunkat 

diplomáciai szinten meg 
lehet alázni, a nagyha-
talmak lerohanhatnak 

bennünket, de a szelem-
mel az erő semmit sem tud 

tenni. Ehhez kell az az ön-
tudat és makacsság, amivel mi 

magyarok rendelkezünk. „A Szent 
Istváni szellemiség itt van velünk, csak éreznünk 
kell, küzdenünk kell érte. Ebben a családnak, az 
oktatásnak, a médiumoknak, és a kormányzatnak 
egyaránt meg van a maga felelőssége. Ha ebben 
bárki hibázik, annak a nemzet egésze issza meg 
a levét.”   
 A polgármester ünnepi beszédét egy olyan Szent 
Istváni üzenettel zárta, ami Imre fiához szólt, de 
mindannyiunkhoz elért: „Tartsd mindig eszedben, 
hogy minden ember azonos állapotban születik, és 
hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, sem-
mi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség.” 
 Solymosi Sándor beszéde után Görbe József plé-
bános megáldotta az új kenyeret. A kenyér meg-
áldása után a Pannónia Néptáncegyüttes Berke-
nye csoportjának ünnepei műsora következett. A 
program végén felszeletelték és szétosztották a 
friss, ropogós felszentelt kenyeret. Polgár

Életjáradék szerződést kötnék 70 év feletti személlyel.  
2 millió forint egyösszegű, és havi 50 ezer forint járadék 
kifizetéssel. 06-30/6213-4063

ÜNNEP VÁLASZTÁS

APRÓHIRDETÉS

Államalapító Szent István ünnepére a magyar nép évszá- 
zadok óta kegyelettel emlékezik. Kistarcsán idén a ha-
gyományoknak megfelelően augusztus 20-án délelőtt 
10 órától a Csigaházban tartották meg az ünnepséget.

Szent István  
napi ÜNNEPSÉG

Ünnepi beszédet Solymosi Sándor 
polgármester mondott

A műsorban a Berke-
nye csoport lépett fel
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VIII. Kistarcsai  
KAKASFŐZŐ 
FESZTIVÁL

Kistarcsa az elmúlt években Pest megye egyik legje- 
lentősebb gasztronómiai rendezvény helyszínévé vált.  
Minden évszakban rendeznek egy településen túlnövő  
fesztivált. Most már hagyomány augusztus 20-án,  
a Kakasfőző Fesztivál, amivel a nyarat zárja a település.

VÁROS ÉLETÉBEN XXX

EZ A RENDEZVÉNY IS  
AZ IFJÚSÁG TÉRRE KERÜLT

A körülmények az új Ifjúság téren ideálisak 
voltak, ráadásul a közönségnek is tetszik 
Kistarcsa egyik büszkesége, amit az is 

bizonyít, hogy nagyon vigyáztak rá. A gyönyö-
rű füvet kíméletesen használták, elhajított szeme-
tet alig láttunk. A tavaly decemberben átadott tér 
egy igazi közösségi helyként alkalmas ilyen nagy 
fesztiválok lebonyolítására is. 
 A 12 órakor meghirdetett megnyitóra talán ke-
vesebben jöttek el, mint az előző években, amit 
Juhász István alpolgármester főszervező azzal 
magyarázott, hogy a négynapos hétvége és a kel-
lemes nyári meleg sok kistarcsai családot csábí-
tott kirándulásra. 

 Idén kilenc csapat sorakozott fel a színpadon 
megtartott ünnepélyes megnyitón, ahol Solymo-
si Sándor polgármester pálinkával kívánt sok si-
kert a versenyre jelentkezőknek. A főzőcsapatok 
12.10-kor meggyújtották a tüzet a bográcsok alatt 

és ezzel elkezdődött a verseny. A versenykiírás 
szerint a kakasokból bográcsban bármilyen ételt 
lehetett készíteni, amit a csapatok kóstolójegy el-
lenében kínálhattak a helyszínen. A 600 Ft-ért 
árusított kóstolójegyeket mind eladták. A nevező 
csapatok a kakasfőzéshez egy kakast, fát, széke-
ket, asztalt, víz- és áramvételi lehetőséget kaptak. 
A bográcsos területen kiváló hangulat alakult ki, 
a csapatok egymást segítve dolgoztak, énekeltek, 
nevetgéltek. Belekukkantva a bográcsokba, egé-
szen elképesztő ételeket fedezhettünk fel. A Pol-
gármesteri Hivatal kakas ragulevest és kakas-
hamburgert készített káposztasalátával, a tavalyi 
győztes Kistarcsai Párducok (Készenléti Rend-
őrség csapata) bográcsában kakashúsleves máj-
galuskával és Tenkes-hegyi kakaspörkölt cigány-
vajda módra készült. A Fidesz helyi szervezete 
kakaspalóc levessel próbálkozott. A Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat most is Német János el-
nök vezetésével állt a bogrács mögé, gombás ka-
kaspörköltet készítettek roma hagyomány szerint. 
Az Etetlek fantázia nevű csapat palócos rablóhús-
sal nevezett, az Ellenlábasok kakasgulyással pró-
bálkoztak. A Kakaskodók – a Baleseti Kórház csi-
nos nővérkéi – kakaspörköltet nokedlivel vittek a 
zsűri elé, a Villámtánc – vagyis a Villámtánc Kul-
turális Művészeti Sport és Tánc Egyesület magya-
ros kakaspörköltet rotyogtatott a bográcsban, amit 
juhtúrós slambuccal egészítettek ki. A Momentum 
Szimpatizánsok Baráti Köre kakaspörköltet ké-
szített cukkinivel. Már az ételek nevei is kápráza-
tosak voltak, de amik a zsűri elé kerültek… szó-
val szem- szájnak ingere! Azt lehetett látni, hogy 
a csapatok nem improvizáltak, hanem egy szak-
ember irányításával főztek. A pártatlan zsűri baj-
ban is volt, mert bizony sok esetben csak egy-két 
pont különbség alakult ki. A négytagú zsűri elnöke 

Herbst Norbert kétszeres grillbajnok 
volt, a zsűribe meghívták Mészáros 
László mesterszakácsot, a Kisgöm-
böc Étterem tulajdonosát, Klacsán 
Lajost és Juhász Istvánt, a Vállalko-
zók Baráti Körének elnökét is.
 A csapatokat az Uszoda előtti 
parkolóban helyezték el a szerve-
zők. Pongrácz Viktória a Kistarcsai 

 
Tálalás és esztétikum kategóriában:
 1. Ellenlábasok
 2. Villámtánc
 3. Etetlek

Hagyomány és hungarikum  
kategóriában:
 1. Kistarcsai Párducok
 2. Kistarcsai Fidesz
 3. Kakaskodók

Ötlet és kreativitás kategóriában:
 1. Polgármesteri Hivatal
 2. Roma Nemzetiségi Önkormányzat
 3.  Momentum Szimpatizánsok Baráti 

Társasága

VMSK Kft. vezetője, főszervező elmondta, hogy 
próbálták kihasználni a tér kiváló adottságait, így 
a színpad és környékét a Széchenyi úti parkolóba 
helyezték, a kirakodó vásár a sétáló utcába került, 
a tér közepét üresen hagyták, itt a hőség ellen a 
napvitorlák adtak kellemes árnyékot, akárcsak a 
nagy rendezvénysátor a tér jobb oldalán. A vi-
dámpark kiszorult a térről, de a takarékpénztár 
melletti parkolóig nem kellett sokat gyalogolni.   
 Visszatérve a főzőversenyhez, a csapatoknak 
fél ötig kellett elkészíteniük az ételeket. A zsűri 
délután fél hatkor hirdetett eredményt. A tavalyi 
bravúrt megismételve a fődíjat a Kistarcsai Pár-
ducok csapata kapta, második helyen a Polgár-
mesteri Hivatal végzett, a harmadik díjat a Kis-
tarcsai Fidesz érdemelte ki. Szinte mindegyik 
résztvevő kapott valamilyen elismerést, ugyan-
is három kategóriában díjazták a résztvevőket.

Az eredményhirdetés végén Juhász István alpol-
gármester külön ajándékkal és oklevéllel köszön-
te meg a zsűri munkáját. 

 A főzőversennyel párhuzamosan a színpadon 
egy órától éjfélig változatos műsorral készültek a 
szervezők. Az első órában az Aquila Dance Sport-
egyesület bemutatóját láthatta a közönség. Kettő 
órától Szász Kati és Pomlényi Péter nagyon nagy 
sikerrel operett slágereket énekelt. Minden műfaj-
nak megvan a közönsége, talán ezzel is magya-
rázható, hogy a The Bits – Beatles Emlékzenekar 
is megmozgatta a kistarcsaiakat. Este hatkor Dj 
Dominique-t és vendégeit – Poór Pétert, Oszvald 
Marikát, Marcellinát, Kefirt, FLM-t, Csordás Ti-
bit, Groovehouse-t, Zoltán Erikát és Thomx-t már 
igazi kistarcsai koncert hangulat fogadta. A kon-
cert közben este 10 órakor lőtték fel azt a tűzijá-
tékot, amit a Kistarcsai Napokon a viharfelhők 
megakadályoztak. A tűzijáték és Dj. Dominique 
után a műsort Raul zárta.
 A fesztivál támogatói voltak: Kistarcsai VMSK, 
Lavet Kft., JUKA Bt., Kistarcsai KÖFE Kft., 
Miraber, Szilas FOOD, Siculus Kft., Fincsi Lán-
gos, Nova Bau és Kistarcsa Város Önkormány-
zata.   Polgár

Délután folyamatosan kóstoltak a térre látogatók Aquila Dance egyórás bemutatót tartott

Itt még nem tudta a FIDESZ csapata, hogy az összetett 3. helyet szerzi meg 

Ilyen étel-
szobrok is 
készültek

Kakaspörkölt nokedlival

A kakashamburger az összetett 2. helyhez volt elég

A győztes csapat – Kistarcsai Párducok

Eredményt hirdet a zsűri

Az abszolút második – a Polgármesteri Hivatal 

Juhász István gratulál Csampa Zsoltnak 

Momentum Szimpatizánsok Baráti Köre Kakaskodók – Baleseti Kórház csapata 
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Nekem Kistarcsa és a benne 
élő emberek A FONTOSAK

Juhász József 2006-ban 
MSZP színeiben került a 
képviselő-testületbe.

INTERJÚ INTERJÚ

Büszke vagyok rá, HOGY 
KIÁLLTAM AZ IGAZAMÉRT

Csonkáné Kisréti Boglárka 2014-ben a Kistarcsa Városért Egyesület 
színeiben indulva a 3. számú egyéni választókerületben egyéni kép-
viselőként nyerte meg a választást. A mostani időszakban a Humán-
politikai Bizottság munkájában vett részt. 3 gyerekes édesanyaként, 
egyedüli nőként az ellenzék színeiben került a testületbe. 

E gyéni győzelmével nagy meg-
lepetést okozott 2014-ben. 
Mennyire készült akkor tu-

datosan az önkormányzati mun-
kára?
 – Már 2010-ben is megkerestek, 
hogy nem indulnék-e az akkori vá-
lasztásokon. 2014-ben némi hezitálás 
után úgy döntöttem, hogy megpró-
bálom. A kampányidőszakra teljes 
gőzzel koncentráltam, aminek meg 
is lett az eredménye. Természetesen 
nagy volt az öröm, de ezzel együtt 
rám zuhant a felelősség terhe is. Tele 
tervekkel, ötletekkel indultam neki az 
öt évnek, szépen lassan belerázód-
tam.  Nagy segítséget jelentett Maj-
sai Sándor képviselőtársam tapasz-
talata. 

– Testületi üléseken keményen har-
colt az igazáért. Ezzel a harcos felfo-
gással milyen eredményeket ért el a 
saját választókerületében?
 – Ez volt az egyik legfontosabb 
célom: megmaradni a saját elve-
im, értékrendem mellett. Én úgy ér-
zem sikerült, de ezt nem nekem kell 
megítélni. Büszke vagyok rá, hogy 
kiálltam az igazamért. Ezt mi sem 
bizonyítja jobban, mint, hogy volt 
olyan testületi ülés, aminek a vé-
gén az egyik képviselőtársam elné-
zést kért tőlem, hogy nem támogatta, 
– mert nem támogathatta – a javas-
latomat, pedig velem értett egyet. 
 Ami a választókerületemet illeti, a 
lakossági kéréseket, ötleteimet min-
dig továbbítottam az önkormányzat 
felé. Ezek közül van, ami megvaló-
sult, de akadt olyan is, ami különbö-
ző okokra hivatkozva sajnos nem.

– Ellenzéki képviselőként mit tar-
tott fontosnak érvényesíteni saját 
munkájában?

 – Minden olyan ügy mellett ki-
álltam és támogattam, ami nyilván-
valóan a várost szolgálta. Attól, 
mert ellenzékként ültem a testü-
letben nem az volt a célom, hogy 
mindenbe belekössek vagy ellene 
szavazzak, de hangot adtam nemtet-
szésemnek, ha szükségesnek érez-
tem. Azt gondolom, hogy egy ütő-
képes, minőségi ellenzékre igenis 
szükség van: segít helyes irányban 
tartani a döntéseket, józan ésszel 
gondolkodni, építő kritikával élni.  
Bízom benne, hogy októberben is 
egy olyan testülete lesz a városnak, 
ahol kiegyensúlyozott arány lesz a 
„kormánypártiak” és az ellenzéki-
ek között. 

– A Humán-
politikai Bizott-
ság tagjaként tu-
dott-e hatékonyan 
dolgozni?
 – A Humánpolitikai 
Bizottság szerintem nagyon jó mun-
kát végzett az öt év alatt. Koopera-
tívan, olykor heves viták közepette, 
de építő célzattal dolgoztunk a város 
érdekeit szem előtt tartva. Ahogy a 
bizottság neve is jelzi, főként olyan 
témákat érintettünk, amikben köny-
nyű volt konszenzusra jutni: szociá-
lis-és gyermekjóléti ügyek, egyesüle-
ti-, alapítványi, támogatások, óvoda-, 
iskola munkatervei és ehhez hason-
lók. A pénzügyi bizottság tagjaként 

Interjú Csonkáné Kisréti Boglárkával, a 3. 
számú egyéni választókerület képviselőjével

Interjú Juhász József képviselővel

biztosan nem tudtam volna ennyire 
együttműködően dolgozni.

– Az elmúlt időszakban több nagy 
értékű beruházás is történt Kistar-
csán. Melyiket emelné ki és miért?
 – Minden elnyert pályázatot és 
beruházást örömmel fogadtam, de 
nem mindet tudtam szavazatommal 
támogatni. Nagyon örültem az isko-
lát és óvodát érintő beruházásoknak: 
a városi sportközpontnak, az iskola 
energetikai projektjének, az óvodai 

fejlesztéseknek. Saját körzetem-
ben pedig az Orgona sétány, 

a Petőfi utca és a Széchenyi 
utca járdaszakasz - és útfel-
újításainak. 
 Nem gondolom azonban, 
hogy minden esetben mű-

ködik a „cél szentesíti az esz-
közt” elv. Sokszor vitába száll-

tam a projektek lebonyolítása miatt.

– Volt-e olyan előterjesztés, amit ön 
kezdeményezett?
 – Mivel egy önkormányzatnak szi-
gorú munkamenete van, és arra hiva-
tott, hogy teljes körűen lefedje a vá-
ros működését, felmérje a lakossági 
igényeket, kéréseket, ezért önálló elő-
terjesztést kifejezetten nem kezdemé-
nyeztem, nem is volt rá különösebben 
szükség. A lakossági kéréseket ter-
mészetesen tolmácsoltam az önkor-
mányzat felé, amik aztán javarészt be 
is kerültek a testületi anyagokba. 
 Az üléseken az előterjesztéseknél 
viszont számos alkalommal éltünk a 
módosító javaslat lehetőségével.  

– A legutóbbi választáson a Kis-
tarcsa Városért Egyesület támoga-
tásával indult. Most milyen tervei 
vannak?
 – Az októberi választásokon biz-
tosan nem indulok, de hogy mit hoz 
a jövő azt nem tudhatom. Nem zár-
kózom el a későbbi lehetőségektől.
 Végezetül meg is ragadnám az 
alkalmat, hogy köszönetet mondjak 
Kistarcsa Városért Egyesületének a 
támogatásért, Majsai Sándor kép-
viselőtársamnak „Sanyi bácsinak”, 
hogy szakmai hozzáértésével, óriá-
si tapasztalatával segített nekem, és 
együtt csinálhattuk végig ezt a cik-
lust. A leendő testületnek pedig kí-
vánom, hogy az elkövetkező öt év-
ben józan ésszel, lelkiismeretesen 
végezzék munkájukat a városért, a 
lakosságért, a választópolgárokért.                                                                                     

P.Gy.

Azt gondolom, 
hogy egy ütőké-
pes, minőségi el-
lenzékre igenis 
szükség van…

A 2008-ban kiírt időközi válasz-
táson az MSZP kompenzáci-
ós listájáról jutott be. 2010-ben 

szintén az MSZP kompenzációs listájáról 
került be. Az MSZP a legutóbbi választáson 

a 3. számú körzetben egyéni je-
löltként indította, végül kom-

penzációs listáról került a 
testületbe, ahol részt vett 
a Pénzügyi és Telepü-
lésfejlesztési Bizottság 
munkájában.

– 13 éve vesz részt az ön-
kormányzat munkájában, 

melyik ciklusban tudott a 
leghatékonyabban dolgozni?

 – Önkormányzati képviselőségem első cik-
lusában – Tóth Szabolcs polgármesterrel – tud-
tam igazán érvényesíteni meggyőződésemet, az 
akkor még nagyközség érdekeiben.

– A mostani ciklusban is ellenzéki képviselő-
ként tevékenykedett, de nagyon konstruktívan 
dolgozott együtt a Fidesz-KDNP vezette önkor-
mányzattal, miért?
 – Mert számomra Kistarcsa és a benne élő 
emberek a fontosak, nem pedig azok, akik ve-
zetik.

– Volt-e olyan előterjesztés, amit ön kezdemé-
nyezett?
 – Külön előterjesztést nem adtam be, mert az 
előterjesztések javával egyetértettem.
A közbeszerzési eljárásokkal többször nem értet-
tem egyet, ennek minden esetben hangot is adtam.

– Szeretné-e az önkormányzati munkát folytatni?
 – Természetesen folytatom a város érdekében, 
amíg erőm és egészségem engedi.  

Polgár

Dőringer Károly 2014-ben 
a Jobbik jelöltjeként kom-
penzációs listáról került 
a képviselő-testületbe. 

Interjú Dőringer Károly  
önkormányzati képviselővel

P olgármester jelöltként is indult. A mos-
tani időszakban a Pénzügyi és Telepü-
lésfejlesztési Bizottság munkájában vett 

részt valamint tagja a Sóderbánya,  illetve a Köz-
biztonsági és Közlekedési munkacsoportnak.  
A KÖFE Kft. Felügyelő Bizottságának, vala-
mint a Kistarcsai Polgárőr Egyesületnek tagja.
 Három gyermek édesapja, 1998 óta kistar-
csai lakos.

– Mennyire tudta a Jobbik választási program-
ját képviselni?
 – Ahogy ígértem minden olyan kezdeménye-
zést támogattam, ami a város fejlődését szolgálja. 
Az országos politikában is voltak jó programok, 
sajnos nem mindig jött át, pedig akár a mostani 
városvezetés is sikeresen alkalmazhatott volna 
belőle több pontot. Azt azonban a testület több 
tagja  és én is beláttuk, hogy csak  az országos 
politikát alkalmazni nem szabad, megmérgezni 
egy város közösségének az életét akármilyen önös 
érdekből nem lehet. Így a nagypolitikát megpró-
báltuk távol tartani a helyi ügyeinktől és így tel-
jesen új munkaszemléletet tudtunk kialakítani.

– A Pénzügyi és Tele-
pülésfejlesztési Bizott-
ság tagjaként tudott-e 
hatékonyan dolgozni?
 – Szerintem igen, hi-
szen sikerült  jó pár kiegé-
szítést és módosítást is benyúj-
tanom. Volt, amit a testület  elfogadott 
és volt olyan is, amit sajnos nem. Természete-
sen voltak olyan döntések is, amelyeket mások 
szerint ellenzéki képviselőként nem lett volna 
szabad megszavaznom, de mint azt már emlí-
tettem, egy városban nem feltétlenül pártérde-
kek alapján, mintsem a lakókat szem előtt tart-
va kell dolgozni, döntéseket meghozni. Nyilván 
voltak olyan döntések, amelyekkel nem értettem 
egyet, úgy éreztem, hogy nem a legjobb megol-
dás, azt természetesen nem szavaztam meg.

– Volt-e olyan előterjesztés, amit ön kezde-
ményezett?
 – Amire a leginkább büszke vagyok az a 
Humánpolitikai Bizottságban a külsős bizott-
sági tagunk által előterjesztett és  a testület ál-
tal egyhangúan elfogadott  életkezdési támo-
gatás, mely bevezetésre is került, valamint a 
közbiztonság javítását célzó módosításaim, il-
letve a közbeszerzésekkel kapcsolatos vélemé-
nyeim ismertetése a testülettel és azok bizo-
nyos fokú elfogadása is fontos volt számomra.  
A Trianon  emlékév elfogadását is sikerként 
könyvelem el.

– Milyennek ítéli a képviselő-testület munkáját? 
 – A jelenlegi testület munkáját mindenkép-
pen pozitívan tudnám jellemezni, hiszen az el-
múlt időszakban több olyan előterjesztés, véle-
mény is megfogalmazódott, elfogadásra került, 
ami a városunk lakóinak érdekét szolgálta. Na-

gyon fontos, régen várt kisebb-nagyobb beru-
házásokról döntöttünk, melyek megva-

lósultak, illetve folyamatban vannak. 
Nyilván mindenkinek más lenne 

az elképzelése, de olyat, ami kö-
zel 15.000 embernek egyformán 
tetszik nehéz találni. Mindig van, 
amit lehet és kell is jobban csi-
nálni. A választás eredményé-
től függetlenül továbbra is azon 

leszek, hogy Kistarcsa egy élhe-
tő kisváros legyen, ahova jó haza 

jönni.
 Ami számomra  pozitív tapaszta-

lás az elmúlt 5 évben, hogy nagyon sok új 
embert ismertem meg politikai nézettől füg-
getlenül. Bátran fordultak hozzám a lakosok 
ügyes-bajos dolgaikkal, melyekre a lehető leg-
rövidebb időn belül próbáltam megoldást talál-
ni. Bárkihez fordultam ilyenkor segítségért, le-
gyen az az önkormányzat bármely részlege, a 
KÖFE Kft., a Kistarcsai VMSK, képviselőtár-
sak, mindig segítő szándékkal fordultak felém 
és megtaláltuk a lehető legjobb megoldást. Ez-
úton is köszönet érte.

– Képviselő úr esetében a hogyan tovább kér-
dése egyértelmű. Képviselőként is indul vagy 
csak a polgármesterségre koncentrál?
 – Mivel a kettő nem zárja ki egymást, ter-
mészetesen indulni kívánok képviselőként is, hi-
szen számomra fontos minden a településünkön 
lakó állampolgár véleménye, akár a  körzetem-
ben előforduló vagy városszintű problémáról is 
legyen szó.
 Egy  nagyon fontos dolgot viszont minden-
kinek célszerű lenne szem előtt tartani, semmi-
lyen nemtelen alku elfogadása nem lehet eszkö-
ze az előrejutásnak. Én és csapatom is eszerint 
teszünk, és fogjuk is tenni a dolgunkat.  P.Gy.

Mindig van, amit lehet  
és kell is JOBBAN CSINÁLNI
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Kistarcsa Város Önkormányzata a Nemzetgazda-
sági Minisztérium által kiírt, az „Önkormányzati 
tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal tör-
ténő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésé-
nek támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest me-
gye területén” című, PM_ONKORMUT_2018/66 
azonosítószámú pályázatán 150 millió Ft visz-
sza nem térítendő, 95%-os intenzitású támoga-
tásban részesült.
 A támogatás forrása: a Pest megye Terület-
fejlesztési Koncepciója 2014–2030, és a Pest me-
gye  Területfejlesztési Programja 2014-2020 meg-
valósításához nyújtott célzott pénzügyi támogatás 
a Pest megyei fejlesztések előirányzatból. 
 Támogató: Pénzügyminisztérium
 Megvalósítás helye: 2143 Kistarcsa, Raktár 
körút és Móra Ferenc utca
 A projekt keretében megvalósult a Móra Fe-
renc utca alsó részén az aszfalt burkolat felújítá-
sa, egy szakaszon a nyílt árok burkolása, víznyelő 
és csőáteresz építése, valamint két helyen menet-
dinamikai küszöb beépítése. 
 A Móra Ferenc utca legfelső szakaszán lévő 
földút szilárd burkolattal került kiépítésre, egy 
menetdinamikai küszöb és kétoldali árok kiépí-
tésével. Az utca alsó és felső szakaszán a zöldfe-
lület növelése érdekében 7 db fa ültetése és ösz-
szesen 790 m2 füvesítés valósult meg. 

 A Raktár körút új, aszfalt burkolatot kapott, va-
lamint az üzletsor előtt térkő burkolat került kiépí-
tésre, az üzletek elé 10 db kerékpártárolót helyez-
tünk ki, továbbá az út és a járda kereszteződésében 
forgalomcsillapító küszöb, valamint a gyalogos-
átkelő felálló helyein taktilis jelzés került beépí-
tésre.
 A fejlesztés eredményeként fenntarthatóbb vá-
rosi, települési környezet valósult meg, a települési 
közszolgáltatások elérhetősége javult, a közleke-
désbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozá-
sok hatására csökken a balesetek száma. A projekt 
megvalósulásával többletértékként megújított víz-
elvezetés és járda, kialakított új zöldfelületek, ke-
rékpár tároló, továbbá nagyobb teherbírású utak 
keletkeztek. 

A kivitelezés kezdése: 2019. március 19. 
A kivitelezést végző vállalkozó: 
Vianova 87 Zrt.
A kivitelezés befejezése: 2019. május 16. 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

SAJTÓKÖZLEMÉNY

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

„Kistarcsa, Raktár körút és a Móra Ferenc utca 
egyes szakaszainak szilárd burkolattal történő 
kiépítése, felújítása és korszerűsítése gazdaság-
fejlesztési céllal”

„Kistarcsa, Gesztenyés óvoda felújítása az óvo-
dai ellátás infrastrukturális színvonalának ja-
vítása céljából”

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ:
Kistarcsa Város Önkormányzata
Cím: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Telefon: +36-28/470-711
E-mail: hivatal@kistarcsa.hu 
Honlap: www.kistarcsa.hu 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ:
Kistarcsa Város Önkormányzata
Cím: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Telefon: +36-28/470-711
E-mail: hivatal@kistarcsa.hu 
Honlap: www.kistarcsa.hu 

A MÁV a nyár végére tervezte a gödöllői HÉV kis-
tarcsai (és kerepesi) szakászának felújítását. A sí-
nek, talpfák (amelyek betonból készültek…) fel-
szedése után az alapokig kiszedték a stabilizáló 
réteget. A zsófialigeti megállóban a járdát is elbon-
tották. Tehát nem egyszerű vágánycsere lesz, ha-
nem a teljes talapzatot, alapinfrastruktúrát meg-
újítják. A munkák miatt lezárták a Móra Ferenc 
utcai átjárót. A felújítás miatt a H8-as HÉV helyett 
pótlóbusz jár Kistarcsa kórház és Kerepes között 
augusztus 5-től szeptember 1-éig. A MÁV-HÉV 
Zrt. tájékoztatójából az is kiderül, hogy a pálya-
felújítással szeptember első hetében végeznek.

Kistarcsa Város Önkormányzata a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium által kiírt, az „Önkormány-
zati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények 
fejlesztésének támogatása Pest megyében” című, 
PM_OVODAFEJLESZTES_2017/13 azonosító-
számú pályázatán 125 millió Ft vissza nem térí-
tendő, 95%-os intenzitású támogatásban részesült.
 A támogatás forrása: a Pest megye Terület-
fejlesztési Koncepciója 2014–2030 és a Pest me-
gye Területfejlesztési Programja 2014–2020 meg-
valósításához nyújtott célzott pénzügyi támogatás 
a Pest megyei fejlesztések előirányzatból. 
 Támogató: Pénzügyminisztérium
 Megvalósítás helye: 2143 Kistarcsa, Eperjesi 
út 1. hrsz.3144/25
 A projekt keretében megvalósult a Kistarcsai 
Gesztenyés Óvoda kazánházának komplett felújí-
tása, a 9-10. csoportszobához tartozó vizesblokk, 
valamint az emeleti lapostető teljes hő- és vízszi-
getelése.  
 Az óvoda udvara új játszóudvar résszel bővült, 
továbbá füvesítés és kerítésépítés mellett ivókutak, 
játszóalagút, játszótéri eszközök, ütéscsillapítók 

telepítése és óvodai eszközök, játékok beszerzé-
se valósult meg.  
 A fejlesztés eredményeként a felújított Kistar-
csai Gesztenyés Óvodában javul az intézmény 
költségvetési és környezeti fenntarthatósága, a vi-
zesblokk felújításával nagymértékben javul a hi-
giénia, valamint a korszerű tisztálkodáshoz való 
hozzájutás lehetősége. Az új udvari és egyéb já-
tékok beszerzése segíti a gyermekek fejlődését, 
közérzetük javítását, valamint a rendszeres test-
mozgáshoz való hozzájutás esélyét. 
A kivitelezés kezdése: 2018. december 10.
A kivitelezést végző vállalkozó: 
Véptech Kft, MiraBer Bt.
A kivitelezés befejezése: 2019. augusztus 8.

HELYÉRE a Széchenyi u. 33. szám alá za-
rándokvezető-turistavezető képző közpon-
tot építenének. Az előzményekhez tartozik, 
hogy a Pest Megyei Önkormányzat vezeté-
sével konzorciumi megállapodást kötött há-
rom település: Hévízgyörk, Kistarcsa és Per-
bál azért, hogy a Mária út (http://mariaut.hu/) 
Pest megyei szakaszához kapcsolódó fejlesz-
tések kapcsán összesen 400 milliós turiszti-
kai pályázatot nyújtson be. Az alapkoncep-
ció szerint Pest megyében egy zarándokút 
belépő és kilépő pihenőhelyét alakítanák 
ki, továbbá egy zarándok vezetőképző köz-
pontot is építenének. Perbálon kulturált tu-
rista pihenő-, konferencia- és képzőhely, va-
lamint kiállítóhely készülne, Hévízgyörkön 
zarándok-turista pihenőhelyet valósítaná-
nak meg, Kistarcsán pedig egy zarándokve-
zető-turistavezető képző központot hozná-
nak létre a Széchenyi u. 33. alatti helyszínen 

– ez a Civil Ház utcafronti épületrésze, aminek 
elbontását önerőből Kistarcsa Város Önkor-
mányzata vállalta. 
 A képzési központban egy nagyméretű 
elő  adóterem létesülne, ami kiállítási hely-
színül is szolgálna, illetve kisebb oktatóter-
meket alakítanának ki. Az új épület bruttó 
alapterülete 250 m2 lenne.
 A 400 millió Ft-os projektköltségekből 
172,3 millió forint jutna Kistarcsára. A pro-
jekt kezdését a Pénzügyminisztérium támo-
gató döntése határozza meg, amiről szintén 
tájékoztatást fogunk adni.

ELBONTJÁK  
A CIVIL-HÁZAT

LEZÁRTÁK  
a HÉV átjárót Elkészült A BELLUS 

UTCA ASZFALTOZÁSA

A KISTARCSA és Kerepes város ha-
tárán található utca lakói kezdemé-
nyezték a beruházást.
 A Homok dűlő sajátossága, hogy 
a Budapest felőli oldalon a házak 
Kistarcsához tartoznak, míg a ke-
rítésen kívüli terület és a túloldal 
már Kerepes fennhatósága alatt áll. 
A fura jogi helyzet miatt évtizede-
kig nem történt előrelépés, de most 
egy korábbi kezdeményezést köve-
tően a két önkormányzat megegye-
zett abban, hogy amikor Kerepes 
elkészül a területrendezéssel, ak-
kor közösen Újítják fel az utcát.
 Nyár elején lakossági fórumon 
döntöttek az utca lakói arról, hogy 
amíg nem lehet pályázni burkolt 
útra, addig is valamit kezdeni kel-
lene a járhatatlan utcával. A több-

IDÉN a Bellus utcában – II. ütem-
ként – a Lőcsei utcától a Határ útig 
készült el az aszfaltos út ugyanaz-
zal a műszaki tartalommal, mint a 
tavalyi első ütemben. A technológia 
ugyanaz volt: szegélykő, alap, te-
herhordó pályaszerkezet, kétrétegű 
aszfaltozás. Az út két oldalán tömör 
párologtató árkot építettek. Ezzel a 
csapadékvíz probléma is megoldó-
dik az utcában. A gépkocsi bejárók-
nál a padka térkőből készült, egyéb 

Mart aszfaltos burkolatot 
kapott Kistarcsán  
A HOMOK DŰLŐ

Újabb szakaszt aszfaltoz- 
tak a SZÉCHENYI UTCÁBAN 

Tájékoztató 2019.  
szeptember hónapban 
esedékes ADÓFIZETÉSI  
KÖTELEZETTSÉGEKRŐL 

ség a mart aszfaltos burkolást támo-
gatta. Mindkét település vállalta a 
rá háruló feladatokat, a lakosok 3,2 
millió Ft-ért megvették az anya-
got. Így augusztus 7-én – fantaszti-
kus közösségi összefogással először 
grédereztek (nemcsak ezt, hanem a 
Scheda Ferenc és a Balczó Istvánt 
utcát is), mart aszfaltot terítettek, út-
hengereztek, tömörítettek, emulziót 
locsoltak, és mivel a gépjármű el-
romlott, ezért a két település szakem-
berei, Juhász István alpolgármester 
és az ott lakók kézzel terítették szét 
a követ. Közel 1200 méter hosszan 
3,5-4 méter szélességben 10 centis, 
tömörített, emulzióval ellátott mart 
aszfalt réteget terítettek le az utcá-
ban. A munkával augusztus 10-én 
végeztek.

A PÉNZFORGALMI számlanyitásra 
nem kötelezett adózók befizetései-
ket a saját bankszámlaszámukról át-
utalással, illetve a 2019 márciusában 
postán kiküldött készpénz-átutalási 
megbízáson (csekken) teljesíthetik. 
 A pénzforgalmi számlanyitásra 
kötelezett adózók a jogszabályi ren-
delkezés alapján belföldi pénzforgal-
mi számlaszámukról átutalással kö-
telesek teljesíteni befizetéseiket.
 Kérjük, hogy a befizetés beazo-
nosíthatósága érdekében átutalás 
esetén a közlemény rovatba minden 
esetben tüntessék fel az adóazono-
sító jelet, vagy adószámot, vagy az 
önkormányzati nyilvántartásban 
szereplő ügyfél azonosító nyilván-
tartási számot.
 Felhívjuk az adózók figyelmét, 
hogy az adóbefizetéseik határidőn 

MIVEL az út települé-
sek közötti forgalmat 
bonyolít, ezért ez nem 
az önkormányzat tulaj-
dona, hanem a Magyar 
Államé. Így a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. 
felel az út állapotárért. 
Ők pedig néhány éve 
meghallgatták a város 
vezetőinek azon kéré-
sét, hogy – amennyi-
ben költségvetési 
forrásuk engedi, 
akkor – újítsák 
fel a belterü-
leti szakaszt. 
Első ütem-
ként tavaly a 
Kossuth ut-
cai szakaszt 
aszfaltozták 
újra, idén pe-
dig az Aulich 
utcától a Pozsonyi 
közig tartó részt. A fél-
pályás útlezárás mellett dolgoztak 

túli rendezése esetén késedelmi 
pótlékot kell fizetni, illetve hátra-
lék esetén az adóhatóság intézke-
dik az adótartozás behajtása iránt. 
A végrehajtás költségei az adózót 
terhelik.
 Az ügyfélkapuval/cégkapuval ren-
delkező adózók a https://ohp-20.asp.
lgov.hu/szolgaltatasok elérhetőségen 
– előzetes regisztrációt követően –on-
line megtekinthetik az önkormány-
zati adófolyószámláikat. 
 A felmerülő adózási kérdések-
ben, csekk igénylés esetén, adófolyó-
számla egyeztetés ügyében a Kistar-
csai Polgármesteri Hivatal adóügyi 
munkatársai állnak rendelkezésük-
re az alábbi ügyfélfogadási időben: 
hétfő 8.00-18.00, szerda: 8.00-16.00

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal 
Adócsoport

MEGNEVEZÉS BEFIZETÉSI HATÁRIDŐ

2019. II. félévi iparűzési adóelőleg 2019. 09. 16.

2019. II. félévi gépjárműadó 2019. 09. 16.

2019. II. félévi telekadó 2019. 09. 16.

HÍREKHÍREK

helyen ún. nemesített padka épült 
zúzott kőből. A szakaszon egy me-
netdinamikai küszöb (térköves fek-
vőrendőr) is elkészült. Idén 175 mé-
ter hosszan építették meg az utcát 
mintegy 26,3 millió Ft-os nettó áron, 
a tavalyi 325 méter után. Ahogy ta-
valy is, úgy most is ingatlaneladás-
ból finanszírozta az önkormányzat 
a beruházást. A Bellus utca teljes 
költsége (első + második ütem) 61,2 
millió Ft + Áfa.

a gépek, és au-
gusztus köze-
péig végeztek 

a teljes terítés-
sel. Az informá-

ciónk szerint a Ma-
gyar Közút Nonprofit 

Zrt. az utolsó rész javítását 
is tervezi a költségvetésében.

Juhász István alpolgármester is bekapcsolódott a munkába
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KIKE KULTURÁLIS HÉT
2019. szeptember 9-15.

Szeptember 9., hétfő – katolikus templom
  19.00  A SIMÁNDY EMLÉKTÁBLA KOSZORÚZÁSA
  19.15  EGYHÁZZENEI EST
  Közreműködik: Bognár Szilvia, Dolhai Béla, Fleischer Bence, Ladjánszki 

László, Ladjánszki László ifj., Nagy Eszter, Tomecz Róbert, Váray-Major 
Zsófia, Váray Péter, Vivace kórus.

  Összeállította: Tomecz Róbert
  Vezeti: Major László

Szeptember 11., szerda – református templom
  19.00  KAMARA- ÉS DALEST 
  Közreműködik: Bekes Anna, Csupacselló trió, Dolhai Béla, Fehér Ilo-

na, Ladjánszki László, Ladjánszki László ifj., Nagy Eszter, Síposné Var-
ga Edit, Tóth Ákos, Tóth Ingrid.

  Vezeti: Síposné Varga Edit

Szeptember 12., csütörtök – Civilház
  19.00  LACZÓ ANDRÁS: AZ OPERA KIALAKULÁSA
  Az előadó Laczó András, Bartók-Pásztory díjas operaénekes – tenor, 

kontratenor – emellett fuvolán, furulyán és ütőhangszereken is ját-
szik, a Zeneakadémián Simándy József tanítványa volt. Az előadás 
témája a barokk opera, a barokk zene és ezek magyar vonatkozásai. 
Élő ének, fuvolajáték és filmvetítések teszik színessé az előadást.

Szeptember 13., péntek – Csigaház
  19.00  SZÍNHÁZI ELŐADÁS
  Közreműködik: Tótkomlósi Szlovák Színjátszó Kör

Szeptember 14., szombat – Simándy tér
  10.00  GÖRHÖNYFESZTIVÁL
  10.00  TULIPÁN SZLOVÁK FOLKLÓRTALÁLKOZÓ
  10.00  GÖRHÖNYSÜTŐVERSENY  
  14.15  EREDMÉNYHIRDETÉS
  15.30  ÖNKORMÁNYZATI KITÜNTETÉSEK ÁTADÁSA 
  16.40  KÖNNYŰZENEI KONCERTEK
  19.00  UTCABÁL

Szeptember 15., vasárnap
  15.00  ÖRÖKSÉGSÉTA
  Az Európai Kulturális Örök-

ség Napjai alkalmából idén 
a Kistarcsai Kulturális Egye-
sület által állított köztéri al-
kotásokat tekintjük meg – 
találkozás az uszoda előtt.

  17.00 SIMÁNDY-SZOBOR 
KOSZORÚZÁSA

  Az ünnepi beszédet Simándi 
Péter tartja.

  Közreműködik: Fleischer 
Bence, Gulyásik Attila, Ju-
ta si-Varró Diána,Kelemen 
Zoltán, Váray-Major Zsófia. 

  Hangfelvételről Simándy 
József.

HÍREK

Barnáné Zajakovszky Mária: 
Ukránok és ruszinok
Sokan azt hiszik, a ruszinok valójában ukrá-
nok. A Kádár korszakban a magyarországi 
szlovákok csoportjába sorolták őket. A ru-
szinok megjelenése Magyarországon. Föld-
rajzi elhelyezkedésük. Gazdasági szokásaik 
és hagyományaik. Jelenlegi helyzetük: ok-
tatás, nyelvismeret, létszám…

Laczó András: 
Az opera kialakulása
Simándy József – hangszereken is játszó – 
volt tanítványa, az Operaház aranygyűrűs 
énekművésze élő tenor, kontratenor éne-
kekkel, fuvolajátékkal és filmfelvételek ve-
títésével mutatja be a barokk idők operáit 
és az akkori zenét, beleszőve a magyar vo-
natkozásokat is.

Nagy Gergely: 
Ománi különlegességek
Egy arab ország, ahol az olajból származó 
bevételt a hagyományok őrzésére fordít-
ják. Érdekes táji változatosságok. 3002 m 
magas hegy a tengerparti országban. Kü-
lönleges öntöző rendszerek alkalmazása. 
Kirándulás az egzotikus hegyi falvakban. 
Bálna is látható a tengerben.

Tóth János: 
Örvények titkai – víz alatti régészet
A víz alatti régészet módszerei. A víz alatt 
talált fontosabb leletek. A hajóépítészet 
és a tengeri kereskedelem érdekességei 
az ókortól a középkorig. Bepillantás a ma-
gyarországi folyami és tavi régészet ered-
ményeibe. Újabb víz alatti kutatások ki-
bontakozása.

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 óra-
kor kezdődnek, időtartamuk 1 óra körüli.
 A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai 
nyitottak, azokat térítésmentesen látogat-
hatja bárki.
 Ezen alkalmakon és a KIKE más rendez-
vényein lehet belépni az egyesületbe.

Kistarcsai Kulturális Egyesület

2019. szeptember 5.

2019. szeptember 12.

2019. szeptember 26.

2019. szeptember 19.

DEÁKTANYA

KULTÚRA

B erg Judit legújabb könyve A holló gyű-
rűje, kedves mese a budavári Mátyás-
templomot díszítő kőállatokról és Emmá-

ról, akinek a nagypapája a templom orgonistája, 
ezért gyakori vendég a templomban. Kedvence 
a Szentháromság-kápolnában lakó kőkutya, ami 
egy kőoroszlánnal együtt őrzi III. Béla király és 
a felesége, Anna királynő csontjait. Emma el is 
nevezi a kőkutyust Bodzának. Egy este azonban 
vihar tör ki, az állatok megelevenednek, és reggel-
re, mikor ismét kővé változtak, eltűnt a templom 
tetején ülő holló csőréből a gyűrű, és egy másik 
torony tetején ülő szélkakas. Bodza kutya pedig 
nem változott vissza reggel, mint a többiek és ha-
mar rájön, hogy bűntény történt. Az állatok kö-
zös tanácskozásán pedig arra is fény derül, hogy 
ha nem kerül meg hamarosan az ellopott gyűrű, 
mindannyian halandókká válnak és jobb híján az 
Állatkertben kötnek ki. Nagyon izgalmas törté-
net, miközben szórakoztat és izgulhatnak a gye-
rekek az események fordulatain, sok ismeretre is 
szert tesznek, szinte észrevétlenül.
 Jessica Townsend: Nevermoor című ifjúsági 
regényének főszereplője Morrigan Crow elátko-
zott gyerek. Mivel épp Napszálltakor született, őt 
okolják minden bajért: ha megdöglik a konyha-
macska, ha szívrohamot kap a kertész. Ám ami 
ennél is szörnyűbb, hogy a 11. születésnapján, 
pontban éjfélkor meg kell halnia. Csakhogy épp 
mielőtt tizenkettőt ütne az óra, az ajtóban meg-
jelenik egy különös férfi, és azt kérdezi: „Mondd 
csak, akarsz-e élni?” Jupiter kimenti a Füst és Árny 
Vadászainak karmából Morrigant, és egy titokza-
tos városba, Nevermoorba viszi. Ahhoz azonban, 
hogy maradhasson, és felvételt nyerjen a Csudála-

tos Társaságba, a lánynak négy próbát kell kiáll-
nia. Az élete a tét: ha sikerül, biztonságban élhet 
tovább Nevermoorban, ha nem, el kell hagynia a 
várost, és szembenéznie a végzetével.
 William Stoner szülei egyszerű földműve-
sek voltak. 19 éves korában kerül be a Missouri 
Egyetemre, ahol agrárszakon kezdi tanulmánya-
it, azonban két évvel később átvált az irodalomra, 
a diploma után pedig itt is kezd tanítani, és éle-
te végéig ott is marad. Nem fut be komoly karri-
ert, tanárnak is középszerű, a családi élete sem 
sikerül túl jól, egy átlagos ember, aki éli az éle-
tét, jól-rosszul, amíg bejárja azt a sorsot, amely 
a számára rendeltetett, és amely attól különle-
ges, hogy csak az övé… John Williams: Stoner 
című könyvében nincsenek nagy szavak, de meg-
mutatja nekünk az életet a maga valóságában, és 
rákényszerít bennünket arra, hogy elgondolkod-
junk saját sorsunkon. Miközben zajlik a kis éle-
tünk, folyamatosan döntéseket hozunk, és soha 
nem tudhatjuk, hogy mi lett volna, ha ott és akkor 
másként határozunk saját magunk felől. Félelme-
tes belegondolni, mennyire triviális dolgokon tud 
elcsúszni egy sors, mennyire ragaszkodunk a be-
vált úthoz, mennyire gyávák vagyunk kilépni a 
mókuskerékből, és mennyire bele lehet kesered-
ni abba, hogy a nagy kalandok és lehetőségek el-
kerülnek bennünket. A napi rohanásban fel sem 
tűnik, hogy most megy el mellettünk az életünk, 
és éppen erre hívja fel a figyelmünket kíméletlen 
egyszerűséggel ez a könyv.
 2008-ban indult útjára Bán Mór Hunyadi Já-
nosról szóló sorozata, a Csillagösvény hídja című 
kötettel. A történet Hunyadi János nagyapjával 
és a család Magyarországra menekülésével ve-
szi kezdetét, és bemutatja a törökverő hős pálya-
futásának legfontosabb fordulatait és legnagyobb 
győzelmeit. Mindezt egy, a mohácsi csata idején 
játszódó kerettörténetbe ágyazva, amelynek so-
rán az idős mesélő egy fiatal szerzetesnek mond-
ja tollba a család történetét. A regényfolyam leg-
újabb 10. kötete a Vihartépte zászlaink bátran 
ajánlható mindenkinek, aki szeretné megismer-
ni regényes formában, hogy milyen heroikus erő-
feszítésre volt szükség ahhoz, hogy évtizedekre 
feltartóztassuk a hódító Oszmán Birodalmat. 

Németh Tímea könyvtáros

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

KÖNYVSAROK

A Kistarcsai Kulturális Egyesület 
irodalmi pályázatot hirdet az aláb-
bi témakörökben:
 a. Vásárlás a piacon
 b. Azt hallottam a rádióban…
 A pályázaton részt vehet minden 
kistarcsai lakos, valamint a Kistar-
csán dolgozó, illetve tanuló szemé-
lyek.
 A legjobb pályázatokat két kate-
góriában – felnőtt és gyerek (14 éves 
korig) – díjazzuk, és megjelentetjük 
a Kistarcsai Kalendárium 2019 című 
kiadványban.
 A díjak: I. díj: 15 000 Ft, II. díj: 
10 000 Ft, III. díj: 5 000 Ft, a gye-

rek kategória helyezettjei értékes 
könyvjutalomban részesülnek.
 A pályázat jeligés.
 A pályaműveket postai úton kér-
jük eljuttatni a következő címre:
 Kistarcsai Kulturális Egyesü-
let, Kistarcsa, Bercsényi u. 18.
 Beküldési határidő: 2019. szept-
ember 9.
 Részletes kiírás a www.kike.hu 
honlapon olvasható
 Bővebb információ kérhető a 
28/470-926-os telefonszámon, vagy 
a kike@kike.hu címen (Kereszti Fe-
renc).

Kistarcsai Kulturális Egyesület
      

KIKE irodalmi pályázata

ŐSZI PROGRAMOK  
az Alapszolgáltatási 
Központban

Corvinus trió a tavalyi egyházzenei esten

SZEPTEMBERTŐL ÚJRA INDUL 
A KREATÍV SZÖSZMÖTÖLŐ
Várjuk azoknak a gyermekeknek és 
szüleiknek a jelentkezését, akik ked-
vet éreznek az alkotó tevékenység 
iránt. Alkossunk együtt, legyünk 
kreatívak, töltsük hasznosan a sza-
badidőt.

FOLYTATÓDNAK A BABÓCA 
KLUB RENDEZVÉNYEI
Csütörtökönként várjuk mindazo-
kat az édesanyákat és gyermekeiket, 
akik szívesen ismerkednének hason-
ló korú gyermeket nevelő szülőtár-
saikkal, akik szívesen megosztanák 
egymással nevelési tapasztalataikat. 
Havi rendszerességgel meghívott 
vendégekkel is kedveskedünk, akik 
a gyermekek fejlesztéséről, táplálá-
sáról, alternatív technikákról beszél-
nek nekünk.

A NYÁRI SZÜNETRŐL VISSZATÉR 
A NYUGDÍJAS KLUB IS 
Havi rendszerességgel zenés táncos 
esten kapcsolódhatnak ki a jelentke-
zők, ahol műsorral, finom ételekkel, 

kellemes zenével, jó hangulatban szó-
rakozhatnak a település nyugdíjasai.

IDŐSEK VILÁGNAPJA
A rendezvény októberben esedékes, 
jelentkezni az intézményben lehet. 
A részvétel ingyenes, de regisztrá-
cióhoz kötött.

VÁRJA TAGJAIT AZ IDŐSEK 
NAPPALI ELLÁTÁSA
Töltse velünk a délelőttjeit. Klubveze-
tőnk programokkal készül, havonta 
az időseket érintő, előadásokat szer-
vezünk. Sport, fejlesztő programok, 
beszélgetés, vidámság. 

JELZŐRENDSZERES HÁZI 
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Ha egyedül él, ha egészségi állapo-
ta megromlott, ha fontos hogy gyors 
segítséget kapjon, ha baj van jelent-
kezzen szolgáltatásunkra. Szakkép-
zett gondozónők nyújtanak gyors 
segítséget önnek. A szolgáltatás té-
rítésmentes.

Alapszolgáltatási Központ 
munkatársai
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Kistarcsán is  
elérhető az  
Alzheimer Café!

BÁNHIDI ILDIKÓ vagyok, volt 
kistarcsai védőnő. Az el-

múlt 2 évben szívügyem-
mé vált a demens embe-
rek szakápolása. Sajnos 
a személyes érintettség 

is motivált, illetve a ten-
ni akarás és segítségnyúj-

tás a rászorulók részére. Itt-
hon még gyermekcipőben jár 

a magas szintű szakmai képzés, de 
szerencsém van,mert közeli barátom ennek 
a témának a hazai specialistája Juhász Ágnes 
megmutatta , megtanította nekem, hogy le-
het ezt jól csinálni! Most pedig belevágtam! 
Egy régi álmom vált valóra. A kistarcsai Ka-
tolikus Egyház plébániája ad otthont a ta-
lálkozóknak, minden hónap második csü-
törtökén. 17.00 órától. Dőringerné Kovács 
Melinda pedig süteményekkel járul hozzá 
ehhez a nemes ügyhöz. Az Alzheimer Café 
a demenciával élő személyek és családtag-
jaik, gondozóik részére szervezett rendsze-
res találkozók sorozata, ahol szakember je-
lenlétében tájékozódhatnak a betegségről, 
kötetlen beszélgetésen és más társas tevé-
kenységben vehetnek részt, megismerhetik 
a hasonló helyzetű családok életét.
 Célja a folyamatos segítségnyújtás a beteg-
ség megismerésében és elfogadásában, az 
otthoni elszigetelődés leküzdésében, a csa-
ládtagok lelki egészségének megóvásában.
 Az Alzheimer café lényege: Információkat 
adni a demens betegek pszichoszociális és 
orvosi aspektusáról
 Nyílt és tabuk nélküli dialógus kialakítása 
a betegségről. A betegek és hozzátartozóik 
szociális izolációjának megszüntetése. A csa-
ládias légkör, amely lehetővé teszi a betegség 
empátiás megközelítését és elfogadását. Az 
Alzheimer Café UK nevű angol szervezet ösz-
szefoglalásában: az Alzheimer café a beteg-
ség felismerését (a diagnózist) követő, rend-
szeresen ismétlődő csoportos foglalkozás, 
amely a demenciára vonatkozó ismereteket, 
valamint a demens személyek és gondozó-
ik számára különféle támogatást nyújt. Se-
gít a demenciával élő személyeknek és csa-
ládtagjaiknak (barátnak, gondozónak), hogy 
másokkal kapcsolatot tartsanak. Lényeges 
szempont az önkéntes részvétel és a folya-
matosság: nem egyszeri alkalomról van szó, 
hanem rendszeresen (2-4 hetente) ismétlő-
dő találkozókról, könnyen megjegyezhető 
állandó időpontokban (pl. minden hónap 
meghatározott napján, meghatározott órá-
ban, 2-3 óra időtartamban.
 Következő találkozó: 2019. szeptember 
12-én 17 óra. Római Katolikus Plébánián. 
Cím: 2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 13.
 De ezen felül is rendelkezésre állok bár-
milyen demenciával kapcsolatos kérdéssel 
kapcsolatban.
 Elérhetőségeim: Bánhidi Ildikó, 06-20/46-
69-009, e-mail:banhidi0909@citromail.hu, 
facebook oldal: Alzheimer Café Kistarcsa
 A részvétel INGYENES!

A z allergiás tüneteket okozó anyagokat 
allergéneknek nevezzük. Ilyenek lehet-
nek például  virágok pollenjei, állati sző-

rök, atka, penész-spórák, különböző állatok mér-
gei, mikroorganizmusok, bizonyos élelmiszerek, 
gyógyszerek, vegyszerek, fémek stb.
 Az allergia tehát az immunrendszer „tévedésé-
nek” következménye, eltúlzott válasza egy egyéb-
ként ártalmatlan anyagra. A szezonális allergiát 
sokszor szénanáthának is szokták nevezni.
 Az allergiás betegség kialakulásának folyamata 
nem ismert pontosan. Néhány körülményről azon-
ban bebizonyították, hogy szerepet játszhat az al-
lergia kialakulásában:
 •  genetikai hajlam
 •  dohányzás a családban
 •  háziállatok tartása a lakásban
 •   a lakókörnyezet és a munkahelyi környezet bi-

zonyos jellemzői (levegőszennyezettség, urba-
nizáció, párás, zárt helyiségek) stb.

 Ezen tényezők jelenléte megsokszorozhatja az 
allergia kialakulásának valószínűségét.
 Az allergia tünetei többfélék is lehetnek, attól 
függően, hogy mi okozza azt.
 Például: tüsszögés, vizes-nyákos orrfolyás, orr-
dugulás, orrviszketés, szemviszketés, a szem égő 

EGÉSZSÉGÜGY

érzése, szemkönnyezés, torokviszketés, fáradtság, 
csalánkiütés, ekcéma.

Mit tehetünk az allergia ellen?
Amennyiben felmerül a gyanú, hogy allergiásak 
vagyunk valamely növény pollenjére, mindenkép-
pen érdemes allergológushoz fordulni. A fellépő 
tünetek enyhítésére számos gyógykészítmény elér-
hető a patikákban, köztük vény nélkül és receptre 
kaphatóak is, a leginkább megfelelő szer kiválasz-
tásához ugyanakkor javasolt szakember segítsé-
gét kérni. Ugyancsak hasznos lehet az átlagosnál 
gyakrabban végzett kéz- és hajmosás, illetve az 
ágyneműk és ruházatunk tisztítása. A szellőzte-
tést pedig időzítsük inkább az éjszakai, hajnali 
órákra, mivel ilyenkor a legalacsonyabb a leve-
gő pollenkoncentrációja. Egyes pollenek kapcsán 
könnyen léphetnek fel keresztreakciók élelmisze-
rekkel, így érdemes erről is orvostól tájékozódni.

Felső légúti fertőzés
A felső légutak gyulladásos betegségei általában 
fertőzéses eredetűek, melyeket leggyakrabban ví-
rusok, esetenként baktériumok okoznak. A felső 
légúti betegségek általában hirtelen kezdődnek, 
rossz közérzettel. A kezdeti tüneteket láz is kísér-
heti. Az egyszerű nátha esetében jellemző a bő vi-
zes orrfolyás. Hangsúlyozni kell, hogy mivel a fel-
ső légúti betegségek körülbelül 70 százalékáért a 
már említett vírusok a felelősek, ezért felesleges, 
sőt káros antibiotikum-kezelést alkalmazni. An-
tibiotikummal a baktériumok pusztíthatók el, így 
használatuk a bakteriális felülfertőződés kezelé-
sében jön csak számításba. Az enyhe megbetege-
dések esetén a tünetek általában néhány nap alatt 
javulnak. Amennyiben a beteg állapota nem javul, 
vagy tüszős mandulagyulladásra, középfül-, vagy 
arcüreggyulladásra utaló tüneteket észlelünk, fel-
tétlenül forduljunk szakorvoshoz. 

Megelőzése
A betegség fő szezonja 
az őszi-téli, kora tavaszi 
időszak. Ilyenkor az idő-
járás kedvez a kórokozók 
szaporodásának. Ebben 
az időszakban lehetőleg 
fogyasszunk vitaminban 
gazdag gyümölcsféléket, 
citrusféléket, kerüljük a 
zárt, zsúfolt tereket. Fon-
tos, hogy a hűvös idő el-
lenére is rendszeresen 
mozogjunk a szabad le-
vegőn. Napi néhány per-
ces séta, sportosabbak-
nak a futás, nem csak a 
közérzetnek tesz jót, ha-
nem véd a megfázástól is.

Országos Orvosi 
Ügyelet Nonprofit Kft.  

III. negyed éves 
publikációja

„AMIT AZ ISTEN 
MEGTISZTÍTOTT,  
azt te ne mondd 
tisztátalannak.”  

Apostolok cselekedetei 10, 15.REFORMÁTUS EGYHÁZ

KATOLIKUS ÓVODA Kistarcsán

ALLERGIÁRÓL

Néhány évvel ezelőtt Görbe József plébános atya 
kezdeményezésére kezdtünk el beszélgetni egy katolikus óvoda fel-
építéséről Kistarcsán. Megkerestük a Váci Egyházmegyét a ter-
vünkkel és ők nem zárkóztak el a kivitelezés lehetőségétől. 

Az allergia az immunrendszer túlzott reakciója olyan  
anyagokra, amelyek  egészséges (= nem allergiás) egyé-
neknél semmilyen választ nem váltanak ki a szervezetből.

KATOLIKUS EGYHÁZ

Az egyházi óvoda látványterve

HITÉLET

N éhány szokás úgy kíséri el 
az embert, mint az árnyéka. 
Legtöbbjéről nem is vesz-

szük észre, hogy szüleinktől „örö-
költük”. Így volt ezzel Péter apos-
tol is. Mint abban a korban minden 
hívő zsidó, ő sem lépett be tisztátalan 
pogány házába. Nem ült velük egy 
asztalhoz, nem evett tisztátalan ételt. 
Így tettek szülei, nagyszülei is. Elfo-
gadták, hogy hagyományosan mind-
ez „tiltott dolog”.
 Isten viszont azt akarta: Péter apos-
tol lépjen túl azokon a szokásokon, 
amik az apák számára olyan fonto-

sak voltak. Ezért magányos imádsá-
ga közben háromszor ismétlődő kü-
lönös látomást látott. „Látta, hogy az 
ég megnyílik, és leszáll valami nagy 
lepedőhöz hasonló, amely négy sarká-
nál fogva ereszkedett le a földre. Ben-
ne volt ebben a föld mindenféle négy-
lábú és csúszómászó állata, és az ég 
mindenféle madara. Ekkor hang hal-
latszott: » Kelj fel, Péter, öld és egyél!« 
Péter azonban így szólt: „Semmikép-
pen nem, Uram, mert  soha nem et-
tem semmi közönségest vagy tisztá-
talant«. De másodszor is szólt hozzá 
a hang: » Amit az Isten megtisztított, 

azt te ne mondd tisztátalannak«”.  Is-
ten azt akarta: Péter lépjen túl azokon 
a szokásokon, amik az apák számára 
olyan fontosak voltak. Aki a törvényt 
korábban adta, most e látomás által 
fel is oldotta azt. „ Isten nem törvény-
szegésre buzdította Pétert, hanem a 
megváltás által a felesleges parancs 
mellőzésére.” (Victor János)
 Igénk felel a mai kor legnagyobb 
egyházi kérdésére: konzervatívok 
vagy liberálisok legyenek-e a hívő 
emberek?
 A konzervatívok azzal érvelnek: a 
konzervativizmus voltaképpen szö-
vetség és jövendő között, apák és fiak 
között. Az apák nem csak a vagyo-
nukat, hanem eszméiket is szeretnék 
a fiaikra hagyni.
 A liberálisok is szívesen hivatkoz-
nak erre az igehelyre, kiragadva belőle 
egy fél mondatot: „ne mondjunk senkit 
tisztátalannak!”. Úgy értik sokan ezt 
ma: „azonos minden gondolat. Nincs 
eszmei értékkülönbség. Kornéliusz is 
képvisel valami jót, Péter is.” Néhá-
nyan tovább viszik ezt: „Péter se tanít-
sa Kornéliuszt. Mivel mindenki kép-
visel valami jót, legalábbis értékeset, 
ezért ne mondjunk senkit tisztátalan-
nak, inkább tanuljunk egymástól!”

 Ha a hívő ember a döntéseit az 
imádság csendjében hozza meg, ak-
kor elkerülheti mind a szélsőséges 
konzervativizmus, mind a szélsősé-
ges liberalizmus csapdáját, sőt át is 
lépheti az árnyékát. Isten az imádság 
közben nemcsak erőt ad, hanem for-
mál, használhatóvá tesz a maga szá-
mára. Amíg például Péter apostol 
imádkozott megszabadult egy előí-
télettől. Ezért el tudta kezdeni a po-
gánymissziót. Mintha azt mondaná 
igénkkel Isten: nem csontosodhat 
bele az egyház valamiféle üres kon-
zervativizmusba!
 De elkerülheti a parttalan libera-
lizmust is, mert csak azt a gondola-
tot fogja tisztának tartani, amit isten 
megtisztított. Lehet a számára sok 
más is érdekes. Foglalkozhat vele 
például vallástörténeti szempont-
ból is. De nem fogja tisztának tarta-
ni. Miért? Mert a saját életében már 
átélte a különbséget a tisztátalan és 
a megtisztított között. S miután ő a 
golgotai kereszt tövében megtisztult, 
ki tudja mondani azokról a bűnökről, 
amelyekkel talán másoknak imponált: 
tisztátalanok voltak. Az ilyen ember 
nem fog mindent tisztának mondani.            

Riskó János

A z óvoda épülete a Kistarcsai 
Egyházközség telkére, a Fa-
sor és a Pozsonyi utca között 

elhelyezkedő közel 4 000 m2-es telek-
re (a volt Klacsán-kertészet helyén) fog 
felépülni. Úgy terveztük, hogy 4 cso-
portszobában a törvényben előírt ke-
reteknek megfelelően 25 gyermeket 

tudjunk majd fogadni csoportonként. 
Ennek megfelelően, a tornateremmel, 
irodai résszel, vizesblokkokkal és ki-
szolgáló helyiségekkel kb. 1000 m2-
es épület fog megvalósulni. A bejárat 
a Pozsonyi utca felől lesz, ahol a tel-
ken belül 10+5 parkolóhelyet is kiala-
kítanak. A Fasor utca felől egyelőre 

nem lesz személybejárat, hiszen ezen 
a részen lesz a gyerekek játszóudva-
ra. 2018-ban a Váci Egyházmegye 
– Görbe atya és a jövőbeli óvodavezető, 
Lukács Kéméndi Ágnessel együttmű-
ködve – elkészítette az épület terveit.
 A jogerős építési engedély alapján 
még 2018 végén elkészültek az óvo-

da kiviteli tervei is. Kiírták a közbe-
szerzési eljárást, aminek eredménye-
képpen kiválasztották a kivitelező 
céget és 2019 júliusában elkezdőd-
tek az építési munkálatok.
 A kivitelezőnek kb. 12 hónap áll 
rendelkezésére, hogy elkészítse az 
óvodát. A jövő év július 15-e után 
kb. 1 hónap lesz, amíg az Egyház-
megyei Katolikus Iskolák Főható-
sága (EKIF) műszaki átadás-átvétel 
keretében – az esetlegesen felmerü-
lő hibák kijavítása után – átveszi az 
épületet. Reményeink szerint az új 
katolikus óvodát 2020. szeptember 
elején birtokba vehetik a gyerekek.
 Idén februárban Király Zoltán volt 
a vendégünk, aki – az EKIF beruhá-
zási igazgatója és az óvoda projektve-
zetője – ismertette az érdeklődőkkel, 
az óvodával kapcsolatos tudnivaló-
kat. Az építkezés költségeit részben 
kormányzati támogatásból, részben 
az EKIF saját forrásából kiegészítve 
a Váci Egyházmegye finanszírozza. 
Erre a célra 500 millió forint össze-
get különítettek el, amiben még nincs 
benne a berendezés és az udvari já-
tékok. Az épület fenntartója szintén 
a Váci Egyházmegye lesz, így a dol-
gozók bérét, a rezsit és a hirtelen fel-
merülő költségeket is ők állják. Az 
épületben melegítőkonyhát is kiala-
kítanak. 

Kistarcsai Egyházközség
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RH dental
Minőségi fogászati szolgáltatások

R.H.Dental
Fogorvosi rendelők  
és fogtechnikai laboratórium

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

• Zsalukövek
• Falazóelemek

• Habarcsok, vakolatok

• Cserepek
• Kéményrendszerek

• Térburkolatok

• Szigetelőanyagok

ÉPÍT? FELÚJÍT? ALAPTÓL A TETŐIG VEGYEN MINDENT EGY HELYEN!

KISTARCSA, 
Móra Ferenc utca 81.

Kérdése van? Hívjon minket!

06-28/552-675 • 06-20/561-1050 

www.kocsistuzep.hu • kocsistuzep.kft@upcmail.hu

www.facebook.com/kocsis.tuzep.kistarcsa

KERESSEN MINKET  
A FACEBOOKON IS!

MINDEN,  
ami építőanyag

MÁR BANKKÁRTYÁVAL  
IS FIZETHET!

RIGIPS NORMAL STANDARD 12,5 gipszkarton
RIGIPS IMPREGNÁLT gipszkarton

RIGIPS TŰZGÁTLÓ  
gipszkarton

RIGIPS – BLUE ACOUSTICÚJDONSÁG

GIPSZKARTON AKCIÓ!

520 Ft/m2 (1250 Ft/tábla)

835 Ft/m2 (2000 Ft/tábla)

680 Ft/m2 (1630 Ft/tábla)

A                                TAGJA. 

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

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 

Tarcsa-Vet
Állatorvosi rendelő • Állatpatika
2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 71. 
(Petőfi utcáról nyílik)
Hétköznap: 1300-1900

+36-30/43-999-75, +36-28/533-727 

KEREPES

NAGYTARCSA

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

VÁLLALUNK
LEMEZVÁGÁST 
ÉLHAJLÍTÁST  

3 m hosszban-Lv 5 mm-ig
• kisebb lakatos munkát

• esztergálást,  
marást.

Tel.: 06-30/984-7506

Lakossági 
PB gáz és  

Targonca gáz

házhozrendeLésre!

Próbáljon ki minket,  
garantáltan nem csalódik!

rendelésfelvétel: 
06-20/382-32-68

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

NYITVATARTÁSI IDŐ!
Minden pénteken 10-19 óráig.
SZOMBATON ZÁRVA!

Minden héten
FRISS TŐKEHÚS! 

MINDEN PÉNTEK ESTE HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!
A megrendeléseket CSÜTÖRTÖK DÉLIG kérjük leadni!

TANYASI
HÚSBOLT
Kohajda Péter őstermelő 
KISTARCSA, Nagytarcsai u. 3.
Tel.: +36-30/402-59-61, +36-30/308-0559

 

Hirdetés

A gyerekekkel napi 3, a felnőttekkel napi 4 
edzésen foglalkozott, aminek köszönhe-
tően óriási fejlődésen mentek keresztül. A 

tábori ébresztő 6.30-kor keltette a csapatot. Gyors 
készülődés után indult a reggeli futás és az erősí-
tő edzés. Délben pontkesztyűs, küzdő edzés, este 
bázis és formagyakorlatok voltak. Emellett elmé-
leti oktatásban is részt vettek a gyerekek, ahol a 

Taekwondo, Hapkido történelmét, bázis eleme-
it és elemezték.
 A tanítványok közül a tábor végén 20-an sike-
res Taekwondo, Hapkido övvizsgát tettek, ahol 
sárga, zöld, kék és piros öves, valamint fekete öv 
minősítést értek el.
 Az edzőtábor képeit és videóit a www.sentinelse.
hu a galéria menüben találhatják meg!

 
INDUL ISMÉT KISTARCSÁN A 
TAEKWONDO ÉS HAPKIDO OKTATÁS
Szeptembertől ismét jelentkezni lehet a 
Sentinel Olimpiai Taekwondo SE-be. 
 Szeptembertől tagfelvételt hirdetünk 
a Simándy Általános 
Iskolában!
Korhatár: 
5-60 éves korig.

TAEKWONDO 
EDZÉS: 
gyerek: 18.30-19.20 
hétfő-szerda
felnőtt: 19.20-20.30 hétfő-szerda
                             
HAPKIDO ÖNVÉDELMI+ERŐNLÉTI EDZÉS
gyerek, felnőtt, szülő                
19.00-20.00 csütörtök, 
9.45-11.00 szombat                    

A jelentkezőknek az első edzés ingyenes! 
Jelentkezni lehet Hegyes Imre Mester-
nél: 06-20/551-0919, 
info: www.sentinelse.hu

Kistarcsai Taekwondosok  
a balatonboglári EDZŐTÁBORBAN
Hegyes Imre 4. danos Taekwondo és 2. danos Hapkido Mes-
ter irányította és vezényelte a balatonboglári edzőtá-
bort. Júliusban a gyerekekkel, augusztusban a felnőttek-
kel indult el a balatoni Taekwondos táborba. A két hét alatt 
25 edzést, 9 elméleti oktatást és két övvizsgát tartott.

SPORT
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HOMLOKZATI 
HŐSZIGETELÉS

10 cm vastag komplett 
hőszigetelő rendszer

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

AKCIÓ!

br. 3190 Ft/m2

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

AZ ÁNANDA STÚDIÓ 
Hatha jógaóráit 

az ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONTBAN
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 2/a

kedden és pénteken 1900–2030 óráig tartom.

HATHA jóga alapú, gerincfókuszú jógaóráimon 
VÁROM KEDVES VENDÉGEIMET.

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

KLÍMA KARBANTARTÁS,  
SZERELÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS

TELEFON: 
06-70-603-7830,  
06-70-623-5168

BEMUTATÓTEREM:  
2143 Kistarcsa,  

Szabadság út 2.

Daikin, Mitsubishi, Panasonic, Gree, 
Midea, LG, 
Syen, MDV

A KistarcsaKlimánál 
elkötelezett, hivatalos 

szerelőcsapat, 
és megbízható márkák 
széles választéka várja!

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

 Legyél
      PLAZMAADÓ!

Válj hőssé
 és segíts másokon!

Mi a plazma és a plazmaadás?
A plazmaadás a véradáshoz hasonló folyamat. Vannak 

olyan gyógyszerek, amelyek alapanyagait laboratórium-
ban nem lehet előállítani, ilyen alapanyag a vérplazma is. 
A vérplazma a vér egy alkotóeleme, 90 %-ban víz. És hogy 

kinek segítesz? Többek között vérzékeny és immunhiányos 
betegek számára készül gyógyszer a vérplazmából.

Egy évben 45-ször jöhetsz hozzánk.

Ki lehet plazmaadó? 
Ahhoz, hogy plazmaadó lehess, néhány feltételnekmeg 

kell felelned. Korhatár: 18 - 60 év.
Súlyhatár: 50 – 140 kg. 

Mit adunk mi?
Plazmaadásonként 4000 Ft jár készpénzben, amely min-

den 4. és a 45. alkalommal 5000 Ft-ra módosul. Ezen 
felül minden alkalommal 2000 Ft ajándékutalványhoz, 

minden 4. és a 45. alkalommal pedig 1000 Ft ajándékutal-
ványhoz juthatsz!

ELÉRHETŐSÉGEINK / IDŐPONTFOGLALÁS
Ingyenesen hívható zöldszámunk: 06 80 205 370

ÁRKÁD PLAZMA PONT
1106 Budapest, Örs vezér tere 25/B ÁRKÁD Bevásárlóközpont (3. emelet)

www.arkadplazma.hu

STUDIUM PLAZMA PONT
1093 Budapest, Czuczor u. 10. III. em. STUDIUM Irodaház 

www.studiumplazma.hu

CORVIN PLAZMA PONT
1082 Budapest, Kisfaludy u. 38. IV.em CORVIN IRODAHÁZ 

www.corvinplazma.hu

Az első adóknak most 10.000 Ft 
értékű juttatást adunk az alkalmassági 

vizsgálattal együtt.

Évente akár 
270.000 Ft
értékű juttatást is kaphatsz tőlünk!

Hozd vissza ezt a kupont
a 3 budapesti Plazma Pont
valamelyikére legkésőbb 
szeptember 30-ig és egy
mozijegy is a tiéd lehet!*
*Az akcióval kapcsolatos további információk   
  recepciónkon!

BEIRATKOZÁS HELYSZÍNE: 
 Simándy József Általános Iskola épületében,  

Cím: 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3., II. emelet • Tel.: 06-70-504-2779,  
Honlap: www.mdiskola.hu • e-mail: kistarcsa.mdiskola@gmail.com

TANULJON NÁLUNK  
A 2019/2020-AS TANÉVBEN IS!

INGYENES OKJ-s oktatás esti tagozaton,  
Ceglédi SzC MIHÁLY DÉNES Szakgimnáziuma  

és Szakközépiskolájában KISTARCSÁN!

•  Számítógép szerelő és – karbantartó •  Szociális gondozó és ápoló

•  Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I.

• Vállalkozási mérlegképes könyvelő •  Ápoló

•  Grafikus (keresztféléves kezdéssel)
•  Pénzügyi számviteli ügyintéző
•  Vállalkozási és bérügyintéző
•  Pedagógiai és családsegítő  

munkatárs
•  Gyógypedagógiai  

segítő munkatárs
•  Informatikai rendszerüzemeltető

•  Szociális szakgondozó
•  Logisztikai és szállít- 

mányozási ügyintéző
•  Gyógymasszőr
•  Gyakorló ápoló
•  Irodai titkár
•  Vám-, jövedéki-  

és termékdíj ügyintéző

BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA: 
SZEPTEMBER 03., 05.,06.,10.,12.,13 
Minden beiratkozás 16 órától 19 óráig tart. 

Az első és a második szakma megszerzése ingyenes!

ALAPFOKÚ ISKOLAI VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐK RÉSZÉRE:

RÁÉPÜLÉS (MEGFELELŐ BEMENETI FELTÉTEL TELJESÜLÉSE ESETÉN)

RÁÉPÜLÉS (MEGFELELŐ BEMENETI FELTÉTEL TELJESÜLÉSE ESETÉN):

ÉRETTSÉGIZETTEK RÉSZÉRE:

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.
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Kistarcsa, Thököly út 5.

Régi ígéretünket 
teljesítettük azzal, 
HOGY MEGNYITOTTUK KISTARCSÁN  
A CUKRÁSZDÁNK FÖLÖTTI SZINTEN AZ ILLÉS CAFÉT!

Helyben készült cukrász  
és péktermékek, hagyományos  

és különleges ízekkel. 

Alkalmi, esküvői, és figuratorták.  
Édes és sós aprósütemények.

ELINDULT A FAGYI SZEZON!  
A nyári időszakban 34 féle fagylalt.  

Köztük glutén, cukor és tejmentes is.

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

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

KLIMATIZÁLT VENDÉGTÉR

Különleges kávék, extra ízek szeretettel!

MEGNYITOTTUNK!

 ILLÉScafé

A kávékülönlegességek szerelmeseinek, az exkluzív 
desszertek kedvelőinek ajánljuk elegáns kávézónkat, 

azoknak, akik egy hangulatos, nyugodt oázisban 
 szeretnek kikapcsolódni. 

Bízunk abban, hogy a fagylaltkelyhek, a dús  
limonádék és koktélok, valamint ízletes hideg-meleg 

szendvicseink sok vendégünknek válnak kedvenceikké. 

Gondolunk a családokra,  
a fiatalokra, és a kényelmes üzleti  
megbeszélésre vágyókra egyaránt!

Nyitva tartás: H-Cs: 8-23, P-Sz: 8-24, V: 6-11

ÍZELÍTŐ KÍNÁLATUNKBÓL:
 Kistarcsai-Hamburgeres

Kövessen minket a facebookon aktuális akcióinkért!

Kistarcsai 
HAMBURGERES

TÖBB MINT 20 ÉVES TAPASZTALATTAL  
A KISTARCSAI HÉV ÁLLOMÁSON.

GYROS 
TÁL

CSIRKE-
TÁL

KENTUCKY
CSIRKÉS 
TORTILLA

750 Ft

1430 Ft

1260 Ft

ÜDÍTŐK  
ÉS SZESZES- 

ITALOK NAGY 
VÁLASZTÉKA

GYROS 
PITA

HOT-DOG

HAMBUR- 
GEREK,
többféle

MELEG- 
SZENDVICS
többféle

750 Ft

440 Ft

540-890 Ft

530 Ft

• 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

2143 KISTARCSA, Szabadság út 36.  
Nyitvatartás:  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

KIEMELT TERMÉKEINK EBBEN A HÓNAPBAN
TAKARÓ ÉS 
PIPA LÉCEK

GIPSZKARTON 
CSAVAR AKCIÓ

A HÓNAP 
CSAVARJA A 
FASZER- 
KEZET ÉPÍTŐ 
CSAVAR  
10% KEDVEZ-
MÉNNYEL…
(60-400-ig)

MUNKAVÉDELMI 
DESIGN CIPŐK

MUNKAVÉDELMI 
RUHÁK

LOCSOLÁSTECHNIKA

MEDENCE  
VEGYSZER

TALICSKA MÉG 
MINDIG NÁLUNK 

A LEGOLCSÓBBAN :-)

NAPVITORLÁK
 TÖBB MÉRETBEN

 • Növénytámaszok és karók
 • Sarokvasak, oszloptartók

 • Csavarodásmentes slag méterre is … 

… és egyéb  
legalább 5000 féle 
termék kedvező áron

Szúnyogháló  
MÉTERRE!

 HUZALSZEG AKCIÓ
550 Ft-ról 500 Ft/kg

SZÍNVILÁG
FESTÉKHÁZ

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

KISTARCSA,  
Szabadság út 44.

Telefon: 06-20/968-4515

Milesi  viaszos vékony 
lazúr minden színben  
5 literes kiszerelésben:

14880 Ft

TOVÁBBI 
AKCIÓINK:Komplett 10cm-es hőszi-

getelő rendszer minőségi 
anyagokból 1.5 mm-es ka-
part vagy 2 mm-es dörzsölt 
vakolattal, dryvit hálóval  
(145 g/m2), + 5db dűbel/m2

ALL INCLUSIVE AKCIÓNK:

Országos felmérésben 
II. legjobb minősítést 
kapott felsőkategóriás  
hőszigetelő tábla.

Polifarbe Inntaller 
beltéri falfesték  

15 literes kiszerelésben:

5970 Ft

Murexin level NA320 
kül- és beltéri aljzat 

kiegyenlítő

3780 Ft

2990 Ft/m2
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KÖZPONTI TELEFONSZÁMOK
Mentők: 104 • Tűzoltók: 105 • Rendőrség: 107
Általános segélyhívó: 112 • Központi tudakozó: 198

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

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 Hi-
vatalban 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, 
Honlap: www.simandy.sulinet.hu

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda
Óvodavezető: Ratimovszky Tiborné
Honlap: www.kistarcsaovi.hu
Cím: 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1.
Telefon és Fax: 06-28-470-745
E-mail: gesztenyes@kistarcsa.hu
Helyettes: Kisné Szabó Márta, Lovas Attiláné

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda 
Tölgyfa Tagóvodája
Cím: 2143 Kistarcsa, Széchenyi út 61.
Telefon és Fax: 06-28-470-246
E-mail:tolgyfaovoda@kistarcsa.hu
Tagóvodavezető: Szász Istvánné

Kistarcsai VMSK Városi, Művelődési, 
Sportközpont és Könyvtár Kft.
2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.
Tel.: +36 (20) 568-7598, info@vmsk.hu, Ügyvezető: 
Pongrácz Viktória,  viktoria.pongracz@vmsk.hu

Kistarcsai KÖFE Közterület-fenntartó Kft.
2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.
Tel.: +36 (28) 470-119, E-mail: info@kkofe.hu, 
Ügyvezető: Mira László, 

HIVATALOK
Gödöllői Járási Kirendeltség
2143 Kistarcsa, Oázis üzletház I. emelet
Telefonszám: +36 (70) 504-1286
Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 08:00-16:00
K-Cs-P: 08:00-12:00, Szerda: 13:00-16:00

Postahivatal 2143 Kistarcsa, Iskola utca 8.
Tel.: 06-28/470-841, 06-28/470-609,  
Honlap: http://posta.hu
Nyitva tartás: H: 8-18, K-Sze-Cs-P: 08-16

Zöldhatóság
Pest Megyei Kormányhivatal, Érdi Járási Hivatalá-
nak Környezetvédelmi Főosztálya
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.
Telefonszám: +36 (1) 478-4400
E-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu

 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 (70) 370-3104
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4/A.

Háziorvosok
Dr. Pintér Brigitta +36 (28) 501-031
Dr. László Lívia +36 (28) 501-032
Dr. Loján András +36 (28) 501-033
Dr. Kribusz Edgár +36 (28) 501-034
Labor (vérvétel): +36 (28) 501-035
Fogorvosi rendelő: +36 (28) 470-113
Védőnők: +36 (28) 471-794
Gyerekorvosok: +36 (28) 472-335

Gyógyszertár
Patrona Hungariae Gyógyszertár
2143 Kistarcsa, Hunyadi út 1.
Tel./Fax: +36 (28) 470-206, Nyitva tartás:  
H-P.: 8:00-19:00, Sz.: 8:00-13:00, V: zárva 

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

Völgy Patika
2143 Kistarcsa, Szabadság út 56/I.
Tel.: +36 (28) 999-615, Nyitva: H-V.: 0:00-24:00
E-mail: volgypatika@egyogyszer.hu

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

Evangélikus Lelkész 
(gyülekezetplántálás)
2143 Kistarcsa, Szent László u. 2.
Telefonszám: +36-20/778-1869

Kistarcsai temetkezés
SZIGÜ Temetkezés Cégcsoport
2143 Kistarcsa, Temető
Telefon: +36-30/331-8822 (éjjel-nappal hívható)

FONTOS INFORMÁCIÓK

KISTARCSA VÁROS KÖZÉLETI TÁJÉKOZTATÓ LAPJA
Megjelenik a hónap utolsó hetében. 
Kiadó: Po-Ker Bt., 1173 Budapest, Székicsér u. 15.
Felelős szerkesztő: Polgár Gyula, gyulapolgar56@gmail.com), 
+36-20/966-1190 
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.

Nap 19 Kft.
Nyitva

Hétfő-Csütörtök 7-17
Péntek 7-16 • Szombat 7-12

Felújításhoz, építkezéshez:
Szigetelőanyagok: Homlokzati szigetelés

Üveg- és Kőzetgyapot, Vízszigetelés
Gipszkarton, -Profilok, -Kiegészítők
Glettelőanyagok, Vékonyvakolatok

Külső vakolatok, színezők
Festékek, Lazúrok, Zománcok, Tetőfóliák

2144 Kerepes, Szabadság u. 105.
06-28/490-613 • 06-30/991-3027

www.nap19.hu • nap19kft@gmail.com

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

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.

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
KISTARCSA, RAKTÁR KÖRÚT 5.  
a Fenyves Sportcsarnok mellett.

Kövess minket facebookon: Fenyves Szolárium

NÁLUNK MINDIG SÜT A NAP! 
Mélybarnító csokicsöveink, gyönyörű csokoládé barnára  

varázsolják bőrödet és feltöltenek D-vitaminnal.  
Kedves személyzet, tisztaság, akciók, szuper krémek és gépek várnak!

GYERE ÉS TÖLTŐDJ FEL NÁLUNK, JÓT TESZ A KÜLSŐDNEK,  
BELSŐDNEK, HA BETÉRSZ HOZZÁNK!

BARNULJ JÓ HELYEN!



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

TOVÁBBI TERMÉKEINK: ELŐSZOBABÚTOROK,  
KONYHABÚTOROK, NAPPALI BÚTOROK, ÉTKEZŐBÚTOROK,  

HÁLÓSZOBABÚTOROK ÉS FÜRDŐSZOBABÚTOROK.

SAMBA MATRAC

LEVANDA MATRAC

PUFA-PUFINA MATRAC

IMPRESIA MATRAC

BELLA MATRAC

PACIFICA MATRAC

GALAXY MATRAC

LUXURIO MATRAC

AZ ALÁBBI MATRACOKAT CSAK ÁRUHÁZUNK FORGALMAZZA, A LEGJOBB ÁRAKON!

Ha ággyal együtt veszi a matracot, az ágy teleárából további 25% engedmény biztosítunk!

90 x 200 cm 32 000 Ft
140 x 200 cm 42 000 Ft
160 x 200 cm 47 000 Ft
180 x 200 cm 49 500 Ft

90 x 200 cm 44 600 Ft
140 x 200 cm 57 000 Ft
160 x 200 cm 61 900 Ft
180 x 200 cm 69 300 Ft

140 x 200 cm 84 900 Ft
160 x 200 cm 84 900 Ft
180 x 200 cm 90 900 Ft

140 x 200 cm 94 500 Ft
160 x 200 cm 94 500 Ft

180 x 200 cm 100 500 Ft

90 x 200 cm 42 600 Ft
140 x 200 cm 63 900 Ft
160 x 200 cm 63 900 Ft
180 x 200 cm 76 300 Ft

90 x 200 cm 44 600 Ftl
140 x 200 cm 69 300 Ft
160 x 200 cm 74 300 Ft
180 x 200 cm 79 200 Ft

140 x 200 cm 86 900 Ft
160 x 200 cm 86 900 Ft
180 x 200 cm 92 900 Ft

140 x 200 cm 102 500 Ft
160 x 200 cm 102 500 Ft
180 x 200 cm 108 000 Ft

26 cm vastag

26 cm vastag

30 cm vastag

30 cm vastag

-35%

-35%

-35%

-35%

-35%

-35%

-35%

-35%

23 cm vastag

27 cm vastag

27 cm vastag

ZSÁKRUGÓS, TENCEL HUZATTAL

ZSÁKRUGÓS, MEMÓRIAHAB FELÜLETTEL ZSÁKRUGÓS, MEMÓRIAHAB FELÜLETTEL

ZSÁKRUGÓS, HULLÁMHAB FELÜLETTEL

ZSÁKRUGÓS

ZSÁKRUGÓSZSÁKRUGÓS

28 cm vastag

PUFA-PUFINA, GALAXY, IMPRESIA, LUXURIO MATRACOKAT MEGRENDELÉSRE SZÁLLÍTJUK! 
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!

JÓ MINŐSÉG, JÓ ÁRAK, JELENTŐS KEDVEZMÉNYEK! VÁRJUK ÁRUHÁZUNKBAN!


