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HÍREK

Ismét SIKERESEN  
PÁLYÁZOTT Kistarcsa

KÁTYÚZNAK  
a városban

SERTÉSTARTÓK  
FIGYELMÉBE!
AZ ŐSZI mezőgazdasági munkálatokra tekin-
tettel felhívom a sertéstartó gazdák figyelmét, 
hogy a vaddisznóban előforduló afrikai sertés-
pestis megbetegedések miatt fokozott figyelmet 
kell fordítani a házi sertésállományok védelmére. 
A fertőzött vaddisznóval való érintkezés lehető-
sége miatt a mezőgazdasági területek, az onnan 
származó termékek óriási veszélyt jelentenek, je-
lenthetnek sertéseinkre.  
 – A vaddisznók fertőződése miatt szántóföld-
ről, kaszálóról, legelőről betakarított takarmányt 
illetve alomanyagot frissen ne használjanak házi 
sertéseik ellátására. Szálas takarmányt és gabo-
nát a beszállítástól számítva 30 napig, a szalmát 
90 napig kell tárolni felhasználás előtt. Zöldtakar-
mány etetése tilos! (Természetesen ez vonatko-
zik a learatott kukoricatáblák böngészése során 
összegyűjtött kukoricára is!) A takarmányt és az 
alomanyagot elkülönítve zártan tárolják, biztosít-
sák, hogy a vadon élő állatok ne férjenek hozzá.

 – Élő állatot csak sertés szállítólevéllel és ér-
vényes állatorvosi bizonyítvánnyal ellátva sza-
bad vásárolni! A vásárolt sertéseket az állomány 
többi egyedétől el kell különíteni.
 – Ha sertése megbetegszik, azonnal értesítse 
állatorvosát.
 Ha egy vagy több sertés hirtelen, minden lát-
ható tünet nélkül elhullik, ha egy vagy több állat 
bágyadt, nem eszik, lázas, gyenge, bizonytalanul 
mozog, ha a bőrön vérzések figyelhetők meg, a 
bőr vöröses lilásan elszíneződik, véres hányást, 
hasmenést látnak, minden esetben gondolni kell 
az afrikai sertéspestis lehetőségére. 
 Amennyiben az állattartó tőle elvárhatóan köz-
reműködött, a betegséget időben bejelentette, az 
elvárható járványvédelmi zártságot megterem-
tette, az esetleges járványvédelmi intézkedések  
állami kártalanítás mellett történnek. Keressék 
állatorvosukat!
 A járvány aktuális hírei valamint a betegség-
gel kapcsolatos hasznos információk az alábbi, fo-
lyamatosan frissülő weboldalon elérhetőek: http://
portal.nebih.gov.hu/hu/afrikai-sertespestis

Dr. Vajda Lajos, 
Országos Járványvédelmi 

Központ vezető

ITT VAN AZ ŐSZ, itt van újra a kátyúzás idő-
szaka. A Városüzemeltetési Iroda munkatársai 
összeírták a javítandó szakaszokat, a kivitele-
ző pedig megkezdte a kátyúk kivágását és új az 

HUSZONÖT Pest megyei önkormányzat nyert 
mintegy 4,3 milliárd forint hazai fejlesztési támo-
gatást a csapadékvíz-elvezető rendszereik felújí-
tására, korszerűsítésére, vagy kiépítésére. 
 A pályázat azonosítója: PM_CSAPVÍZ-
GAZD_2018, Települések felszíni csapadékvíz-

AZ EURÓPAI UNÓI által előírt Európai lakos-
sági egészségfelméréshez (ELEF2019)  gyűjt 
adatokat a Központi Statisztikai Hivatal. Az 
adatfelvétel célja a lakosság egészségi álla-
potának, az azt befolyásoló életmódjának, 
és az egészségügyi szolgáltatások igénybe-
vételének, az ellátásokkal való elégedett-
ségének vizsgálata. Az ország 510 telepü-
léséről 10470 személyt választottak ki a 
véletlen mintavétel szabályai szerint, akik 
névre szóló, válaszadásra felkérő levelet 
kaptak szeptemberben. A felmérés első 
két hetében van lehetőség a kérdőív inter-
neten való kitöltésére, majd az ezt követő 
időszakban fényképes igazolvánnyal ren-
delkező összeírók keresik fel azokat, akik 
személyesen szeretnének válaszolni. A vá-
laszadás önkéntes. A felmérésben résztve-
vők utazást, valamint az internetes kitöltők 
sportszerutalványt nyerhetnek.
 Az adatgyűjtést Kistarcsán 2019. szep
tember 16. és december 16. között végzik.
Információkérés, kapcsolatfelvétel: Euró-
pai lakossági egészségfelmérés (ELEF2019) 
Honlap www.ksh.hu/elef2019 , email cím: 
lakinfo@ksh.hu 0680/200766/3 (HCs:8
16:30; P:814 óra)

A KSH 2019.  
szeptember 16.  
és december 16. 
között adatot  
gyűjt Kistarcsán

EZÚTON tájékoztatjuk a Tisztelt Lakossá-
got, hogy önkormányzatunk elektronikai 
hulladékgyűjtést szervez. A hulladékgyűj-
tés tervezett időpontja: 
 2019. november 16. (szombat);  8 és 13 
óra között.
 Helyszín: Kistarcsa, Búcsú tér (Kossuth 
L. u. 1820. a Csatornázási Művek telephe-
lye mellett)
 Felhívjuk a figyelmet, hogy csak olyan 
elektronikai hulladékot vesznek át, ami az 
egykori működéshez szükséges minden 
elektronikai alkatrészt tartalmazza. 

ELEKTRONIKAI  
HULLADÉK GYŰJ-
TÉS KISTARCSÁN 

elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települé-
si vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása 
Pest megye területén. A nyertesek között ott van 
Kistarcsa is.
 A pályázattal a Balczó István utca felszíni 
csapadékvíz-elvezetésére nyert 120,5 millió 
forintot a város. A projekt keretében elkészül 
majd az utca bal oldalán 595 m gyephézagos 
kőburkolattal ellátott szikkasztó árok, 404 
méteren zárt csapadékvíz-elvezető csatorna, 
a befogadó Homok dűlő és a Vasút utca cso-
mópontjában egy zárt csapadékcsatorna, 11 db 
tisztítóakna, és egy 370 m2-es terület füvesí-
tése. A beruházás tervezetten 2020. augusz-
tusára készül el, ennek érdekében az önkor-
mányzat már ebben a hónapban  megindította 
a közbeszerzési eljárást.

burkolat kialakítását. Most az Eperjesi út kör-
nyékén kezdődött el a munka, de mindenhova 
el fognak jutni. A munkák alatt útlezárásokra 
lehet számítani.

f s
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ÓRIÁS DIGITÁLIS KIJELZŐ  
kerülhet az Ifjúság térre
A nyári szünet után augusz-
tus 28-án tartotta első rendes 
ülését a képviselő-testület.

ÖNKORMÁNYZAT

A város legfontosabb rendezvényét most is 
megelőzte a délelőtt 10-től lebonyolított 
Görhönyfesztivál és a Tulipán Szlovák 

Folklórtalálkozó. A fél háromkor kezdődött ün-
nepségen jelen volt Solymosi Sándor polgármes-
ter, Juhász István alpolgármester, Czukkerné dr. 
Pintér Erzsébet jegyző, a képviselő testület tag-
jai, az intézmények, a civil szervezetek vezetői, és 
Benkő Pál díszpolgár, vállalkozó. A Himnusz el-
éneklése után (közreműködött a Simándy József 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
fúvószenekara, vezényelt Baraciusz Nikosz Dá-
vid) Solymosi Sándor mondott ünnepi beszédet.
 A polgármester összefoglalta az elmúlt egy év 
legfontosabb történéseit. Kiemelte a legnagyobb 
beruházásokat. Megköszönte a sportegyesületek 
és civil szervezetek sikeres működését.
 Az ünnepi beszéd után a zeneiskola művészta-
nárai léptek a színpadra. Siposné Varga Edit igaz-
gató fagotton adott elő egy átiratot, zongorán kí-
sérte Tóth Ingrid Bernadett.
 Ezt követően az ünnepséget kitüntetések és a 
díjak átadásával folytatták.
 Először Solymosi Sándor a „2018. Év Sporto-
lója” címet adta át, amit a képviselő-testület idén 
Takács Tündének ítélt oda. A 14 éves válogatott 
tollaslabdázó 10 évesen kezdett el tollaslabdázni a 
Honvéd Zrínyi SE-ben. Edzői hamar felfigyeltek 
rá. Kistarcsát két alkalommal képviselte az Or-

szágos Diákolimpián. Mind a két esetben arany-
éremmel tért haza. Nem csak a sportban, hanem 
a tanulásban is eredményes, hiszen az általános 
iskolában végig kitűnő volt. A díjat egy nemzet-
közi versenye miatt nem tudta személyesen át-
venni. Jelenleg hatodik a felnőtt ranglistán.
 A „Kistarcsai Gyermekekért” díjat 2019-
ben Szalainé Katona Erika kapta. A kitüntetett 
több mint három évtizede a Kistarcsai Geszte-
nyés Óvoda elkötelezett, szeretett, megbecsült pe-
dagógusa. A munkával eltöltött évei alatt aktív 
résztvevője volt az intézményi alapdokumentu-
mok elkészítésének, és a Pedagógiai Programok 
megírásának. Munkaközösség vezetőként részt 
vett a pedagógiai munka fejlesztésében. Jelenleg 
is aktív tagja az óvoda Belső Ellenőrzési Csoport-
jának. Az óvoda hagyományainak, jeles ünnepei-
nek lelkes szervezője, tevékeny résztvevője a Dö-
mötör napnak, gyermeknapnak és a karácsonyi 
vásároknak.
 A „Köz Szolgálatáért” kitüntetést idén To
meczné Brancs Katalin vehette át. Első munka-
helye a Flór Ferenc Kórház volt, majd 1991-ben 
jelentkezett az akkor még Kerepestarcsai Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatalába. A hivatalban 
eltöltött majdnem 30 év alatt bejárta a ranglétrát: 
titkárnőként kezdte, majd a hivatal előadójává, 
az Államigazgatási Főiskola elvégzése után pe-
dig egyik osztályvezetőjévé nevezték ki. Lelkiis-
meretes, precíz munkáját mind közvetlen kollegái, 
mind az önkormányzat, illetve az intézményei-
ben dolgozók és a polgármesteri hivatallal kap-
csolatba kerülők is megismerhették. 
 A vezetése alatt lévő szervezeti egység, az Igaz-
gatási Iroda teljesítménye kiemelkedő. Évtizede-
ken keresztül nagy hivatástudattal és hivatássze-
retettel végezte a közszolgálati munkáját. 
 „Kistarcsa Díszpolgára” címet 2019-ban pél-
daértékű életútja és személyisége nagyrabecsülé-
séért, v.l. Dömötör Zoltán nemzetőr vezérezredes 
kapta. A kitüntetett a Corvin Mátyás Gimnázi-
umban érettségizett, 1954 és 1957 között az Egri 
Tanárképző Főiskola magyar-történelem szakos 
hallgatója volt, de nem diplomázhatott le a forra-
dalom, illetve a szabadságharc alatt folytatott te-
vékenysége miatt. Egerben 1957. március 5-én 
fogták el. A megyei fogdák túlzsúfoltsága mi-
att került a Kistarcsai Központ Internáló Tábor-
ba, ahol 10  000 emberrel együtt tartották fogva. 
1957. szeptemberében az egri megyei bíróság első 
fokon 7 év börtönre ítélte a Népi Demokratikus 
Államrend megdöntésére irányuló fegyveres szer-
vezkedés miatt. Később a felsőfokú bíróság jog-

erősen 5 évre csökkentette a büntetést, így 1962. 
márciusában szabadult. 
 1991-ben rehabilitált honvédtiszt lett, ezáltal ko-
rábbi büntetése jogtalanná vált, becsületét vissza-
adták, elégtételt szolgáltattak számára. Kistarcsa 
Város Nemzeti Ünnepeinek állandó résztvevője, 
1956-ot túlélt internáltak egyik utolsó szóvivője. 
Számos állami kitűntetés tulajdonosa. Jelenleg a 
Magyar Honvédség nyugállományú századosa, 
az 1956 Magyar Nemzetőrség elnök-főparancs-
noka, vezérezredesi rendfokozatban.
 Dömötör Zoltán nem jött üres kézzel, ugyan-
is hozott magával egy elismerést. A napi paran-
csot v.l. Kertész Lóránt altábornagy, 1956 Magyar 
Nemzetőrség budapesti parancsnoka olvasta fel, 
és közösen adták át az oklevelet és az emlékér-
met Solymosi Sándornak. A polgármester meg-
köszönte a kitüntetést, majd a jelenlévők elénekel-
ték a Szózatot. Az ünnepséget követő műsorban 
fellépett Soltész Rezső és a Tancevaty Partyzans 
Horányi Julival. P.Gy.

VÁROSSÁ AVATÁS  
14-ik évfordulója

2019-ben „Kistarcsa Díszpol-
gára” címet Vitéz Lovag Dö-
mötör Zoltán nemzetőr ve-
zérezredesnek ítélték oda 

Ö sszesen 14 napirendi pontot tár-
gyaltak. Ezen az ülésen többek 
között elfogadták a Települési 

Értéktár Bizottság első féléves beszá-
molóját, a médiaszolgáltatók beszámo-
lóját, módosították a személyes gondos-
kodást nyújtó ellátásokról szóló rendeletet. 
A képviselő-testület elfogadta a LAVET Kft. 
több parkoló kialakítására tett közérdekű felaján-
lását, és megszavazták, hogy küldjék ki az aján-
lattételi felhívást a „Kerékpárút létesítése Kis-
tarcsán a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése 
céljából” című projekt megvalósításához. Ezen a 
testületi ülésen választották meg a Helyi Válasz-
tási Bizottság tagjait is. Sürgőséggel tárgyalták és 
elfogadták „A közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatására” kiírt pályázat beadását.  

Elfogadták a Települési Értéktár  
Bizottság féléves beszámolóját
A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok 
gondozásáról szóló kormányrendelet szerint az 
Értéktár Bizottságnak félévente kell beszámolnia 
tevékenységéről. A bizottság elnöke, Csaja János 
a 2019. első félévében végzett tevékenységükről 
tájékoztatta a képviselőket. A bizottság munkájá-
ban Csaja János elnökön kívül még Lippai Klau-
dia, Gacsályi Ádám, Vass Ferenc és Konyári Fe-
renc vett részt. 2019-ben a következő feladatokat 
végezték el. Megtörtént a zsidó temető területé-
nek kimérése, és javaslatot tettek a városi infor-
mációs tábla megvalósítására. 
 A digitális kijelző a jelenkor elvárásainak meg-
felelő „Totem” kijelző lenne, amit az Ifjúság té-
ren képzelnének el. A bizottság támogatást kért 
a költségek fedezésére, amit a képviselő-testület 
megszavazott.

Megválasztották a Helyi  
Választási Bizottság tagjait
A választási eljárásról szóló törvény alapján a 
helyi választási bizottság három tagját és leg-

alább két póttagját a képviselő-testü-
letének legkésőbb 2019. szeptem-

ber 1-jéig kellett megválasztania.  
A választási bizottság a válasz-
tópolgárok független, kizárólag 
a törvénynek alárendelt szerve, 
amelyek elsődleges feladata a vá-

lasztási eredmény megállapítása, 
a választások tisztaságának, törvé-

nyességének biztosítása, a pártatlanság 
érvényesítése és szükség esetén a választás 

törvényes rendjének helyreállítása.
 A választási bizottság tagjának csak a települé-
sen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzék-
ben szereplő választópolgárt lehet jelölni. A képvi-
selő-testület tagként megválasztotta Gyolcs Gézát, 
Kozma Sándornét, Zabodál Krisztinát, póttagnak 
Pálfi Kálmánnét és Nagy Mártont.

10 parkoló megépítését  
ajánlotta fel a LAVET Kft. 
A LAVET Kft. közérdekű felajánlás keretében 
az Iskola utcában, a Posta telke mellett szeretné 
megépíteni a parkolót úgy, hogy a Posta bejáratá-
nál egy parkolót rokkant személyek parkolására is 
alkalmassá tenne. A Kft. az elkészült beruházást 
ingyenesen az önkormányzat tulajdonába és üze-
meltetésébe adná. A felajánlott vagyonnal az ön-
kormányzat törzsvagyona gyarapodna. A parkoló 
építéséhez szükséges építési engedélyt és a terv-
dokumentációt a LAVET Kft. saját költségén áll-
ja. A képviselő-testület a parkoló építéséhez meg-
adta a tulajdonosi hozzájárulást és határoztak a 
parkoló tulajdonba és üzemeltetésbe vételéről is.

Pályázati pénzből „Közösségi FREE Wifi” 
hálózatot alakítanak ki a városban
Kistarcsa sikeresen pályázott az Innovációs és Há-
lózati Projektek Végrehajtó Ügynökség által kiírt 

„Internetkapcsolatok helyi közösségekben történő 
előmozdítására ”elnevezésű projektre. 
 A három árajánlatkérő felhívásra a legjobb 
ajánlatot ACE TELECOM Telekommunikációs 
és Informatikai Szolgáltató Kft. adta. A pályázat 
15 ezer eurót biztosít a megvalósításhoz. A Wifi 
hálózat a következő helyszíneken válik elérhető-
vé: Ifjúság tér, Sportközpont, Sportpálya, Röp-
labdapálya, Hősök tere, Egészségház, Gördesz-
ka park és a Csigaház előtti tér.

A VMSK Kft. eszközfejlesztésére 827 ezer  
forint támogatást kér az önkormányzat
Erre az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
minisztere írt ki pályázatot „A közművelődé-
si érdekeltségnövelő támogatás”címen. A sür-
gősséget a szűk – szeptember 9-ki – beadási 
határidő indokolta. Kiírás szerint költségvetési 
forrást biztosítanak az önkormányzati fenntar-
tású vagy a települési önkormányzattal kötött 
közművelődési megállapodás alapján működő 
közművelődési intézmény műszaki technikai 
eszközállományának, berendezési tárgyainak 
gyarapítására, épületének karbantartására, fel-
újítására. A támogatásból 1 db Soundcraft UI24 
R – keverőpultot, 1 db moduláris táblát, 4 db 
kondenzátor mikrofont vásárolnának, amiket 
a VMSK Kft. intézményeiben, és a város ren-
dezvényein használnának.

Az illegális hulladék elszállítására  
3 millió forint támogatást nyert a város 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ál-
tal kiírt „Illegális hulladéklerakók felszámolása” 
című, HILL076 azonosító számú pályázaton el-
nyert támogatást Kistarcsa önkormányzati tulaj-
donú külterületein elhagyott, ellenőrizetlen körül-
mények között elhelyezett hulladék elszállítására 
használhatja fel. Az önkormányzat a Zöld Híd 
B.I.G.G. Kft.-vel kötött szerződést. A pályázaton 
nyert támogatás kizárólag a konténerek helyszín-
re szállítására, majd a megtöltést követő elszállí-
tására számolható el.                  P.Gy.

Testületi  
ülésről  

jelentjük

Hirdetés

Lakossági 
PB gáz és  

Targonca gáz

házhozrendeLésre!

Próbáljon ki minket,  
garantáltan nem csalódik!

rendelésfelvétel: 
06-20/382-32-68

Életjáradék szerződést kötnék 
70 év feletti személlyel. 2 millió 
forint egy összegű, és havi 50 
ezer forint járadék kifizetéssel. 
Tel.: 06-30/213-4063

Magánszemélytől eladó egy Magyar-
országon vásárolt. 90%-ban autópá-
lyán használt, 15 ezer km-ként szervi-
zelt Chevrolet Orlando 2.00 LTZ diesel, 
2012-es évjáratú szgk., 145.000 km-el, 
végig vezetett szervizkönyvvel, új ak-
kumulátorral, alufelnivel. Plusz ext-
rák: tetőcsomagtartó, vonóhorog, cso-
magtér tálca, alumínium küszöbsínek, 
pótkeréktartó, téli kerékgarnitúra.  
Ár: 2.700.000 Ft. Megtekinthető  
Bp. XVII. Tel.: 06-30/955-7581 

Apró- 
hirdetés

„Köz Szolgálatáért” kitüntetést 
kapott Tomeczné Brancs Katalin 

A „Kistarcsai Gyermekekért” díjat 
Szalainé Katona Erika vehette át

„Kistarcsa Díszpolgára” címet v. l. Dömötör Zol-
tán nemzetőr vezérezredesnek adományozták 

Solymosi Sándor és Juhász István
adta át a díszpolgári címet

A sztárfellépő Soltész Rezső volt

A kép jobb szélén v.l. Dömötör Zoltán Kistarcsa új díszpolgára
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XVI. GÖRHÖNYFESZTIVÁL
2019. szeptember 9–15.

RENDEZVÉNY

A kulturális hét szeptember 9-én hétfőn este 
a hagyományoknak megfelelően a katoli-
kus templomban kezdődött Simándy Jó-

zsef emléktáblájának koszorúzási ünnepségével. 
A kulturális héten – kedd kivételével – minden 
nap egy-egy program várta az érdeklődőket. Hét-
főn este a Tomecz Róbert által összeállított igen 
színvonalas klasszikus és egyházzenei műsor-
ban fellépett: Bertalan Nikoletta, Bognár Szilvia, 
Dolhai Béla, Fleischer Bence, Ladjánszki László, 
ifj. Ladjánszki László, Nagy Eszter, Tomecz Ró-
bert, Váray-Major Zsófia, Váray Péter és a Vivace 
kórus. A műsort Major László vezette.
 Szeptember 11-én szerdán a re-
formátus templomban megrende-
zett kamara és dalesten közremű-
ködött Bekes Anna, a Csupacselló 
trió (Baranovszky Elizabeth, Kenesei 
Sára és Kopornyik Veronika), Dolhai 
Béla, Fehér Ilona (kiváló trombitást 
a Szent István Király Zenei Szak-
gimnázium végzős diákja kísérték), 
Ladjánszki László, ifj. Ladjánszki 
László, Nagy Eszter, Síposné Var-
ga Edit, Tóth Ákos és Tóth Ingrid. A 
műsort Síposné Varga Edit vezette.
 Szeptember 12-én, csütörtökön, a 
Deáktanya rendezvényén egy érdekes 

előadást hallgathatott meg a közönség 
„Az opera kialakulásáról”. Az előadó, 
Laczó András, Bartók-Pásztory díjas 
operaénekes – tenor, kontratenor – a 
Zeneakadémián Simándy József ta-
nítványa volt. Az előadás témája a ba-
rokk opera, a barokk zene és ezek ma-
gyar vonatkozásai voltak. Mivel Laczó 
András fuvolán, furulyán és ütőhang-
szereken is kiválóan játszik, előadását 
fuvolajátékkal tette még színesebbé.
 Szeptember 13-én pénteken szín-
házi napot tartottak. A Tótkomlósi 
Szlovák Színjátszó Kör szerepelt a 
Csigaházban. 
 Szeptember 14-én szombaton a 
Csigaház előtti téren volt a Kultu-
rális Hét csúcspontja a XVI. Gör-
hönyfesztivál és a Nemzetiségi Folklórtalálkozó. 
Idén Tulipán Országos Szlovák Folklórtalálkozót 
szerveztek. A résztvevők az ország különböző te-
rületein található szlovákok lakta településekről 
érkeztek. Délelőtt 10-től délután 2-ig 13 műsor-
számot láthatott a közönség. Fellépett a Pannónia 
Pöttöm és Pösztörke csoportja, a Roszicska  Nép-
táncegyüttes Maglódról., a Pannónia Berkenye és 
Barkóca csoportja, Liska Veronika, a Lipa Tánc-

együttes Budapestről, a Keresztúri Táncegyüttes, 
a Keresztúri Asszonykórus, a Tessedik Táncegyüt-
tes Szarvasról,  a Csővári Muskátli Hagyomány-
őrző Egyesület, a Baló Lipót Dalkör, a Pannónia 
Hagyományőrző csoportja, Pannónia ifjúsági és 
felnőtt csoportja  A színvonalat emelte, hogy „A 
banda” zenekar kísérte a táncosokat. 
 A görhöny sütését már délelőtt 10 órakor el-
kezdte a kilenc benevezett csapat.  A résztvevőket 

KIKE KULTURÁLIS HÉT

A kulturális hetet a telepü-
lés legnagyobb rendezvé-
nyét a KIKE szervezte, ami-
nek része volt a VMSK Kft. 
által lebonyolított egész na-
pos Görhönyfesztivál és a Szlo-
vák Nemzetiségi Önkormány-
zat Tulipán Folklórtalálkozója. 

Csampa Zsolt a Humánpolitikai Bizottság elnöke 
köszöntötte, ezzel párhuzamosan a Csigaház előtti 
téren berendezkedtek a vásárosok – volt népi- és 
iparművészeti vásár, a KIKE szervezésében kéz-
műves foglalkozás, ügyességi és szellemi játék.  
A kézműves foglalkozásokat is sokan látogatták. 
A pityókajegyeket most a csapatok árulták, ami 
szépen fogyott. A zsűri, Mészáros László, a Kis-
gömböc Étterem tulajdonosa – egyben a zsűri elnö-
ke, Kohajda Péter vállalkozó a Lovas Deresudvar 
tulajdonosa és Csampa Zsolt képviselő, kellő szi-
gorúsággal kóstolgatta a változatosan elkészített 
görhöny ételeket és délután három órakor már ki-
hirdették a győzteseket is. Négy kategóriában ér-
tékelték a csapatokat és volt egy összesített ver-
seny is. A Tálalás és Esztétikum kategóriában 
a győzelmet a KIKE szerezte meg 2. helyen a Kis-

tarcsai Triatlonisták, 3. 
helyen a Simándy-sokk 
végeztek. A Szívélyes 
vendéglátás kategóri-
ában a Villámtánc SE  

diadalmaskodott, megelőzve, a Kistarcsai DK-
MSZP csapatát. Különleges ízvilág kategóriá-
ban a Kistarcsai JOBBIK győzött, 2. az Ánanda 
Jóga Team 3. a Fenyvesliget Egyesület. A Leg-
szebb pult kategóriában a Polgármesteri Hiva
tal végzett az első helyen, második helyre futott 
be a   Pityókások csapata és harmadik helyre so-
rolták a   Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatot. 
Az összetett versenyt a Jobbik Helyi Szervezete 
nyerte (tavaly is ők végeztek az első helyen), má-
sodik lett a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, 
a dobogó harmadik fokára pedig a KIKE csapata 
álhatott fel. Gratulálunk a csapatoknak!
 Külön dicséret a kilenc csapatnak, akik reggel-
től késő délutánig pucoltak, reszeltek és sütöttek. 
Kijár a dicséret a rendező önkormányzatnak és a 
lebonyolító VMSK-nak is. Délután a városi ünnep-

ség keretében átadták a város kitüntetéseit, majd 
műsor és utcabál zárta az egész napos programot. 
 Szeptember 15-én vasárnap délután megren-
dezett örökségsétán a Kistarcsai Kulturális Egye-
sület által állított köztéri alkotásokat tekinthették 
meg az érdeklődők. 
 Szintén vasárnap délután a KIKE a Kulturális 
Hét zárásaként koszorúzási emlékünnepséget ren-
dezett Simándy József szobránál. A műsorban fel-
lépett Fleischer Bence, Kelemen Zoltán, Gulyásik 
Attila, Jutasi-Varró Diána, Váray-Major Zsófia. 
Simándy Józsefre, a nagy művész fia Simándi Pé-
ter, a Magyar Állami Operaház művésze emlé-
kezett meg. Koszorút helyezett el a talapzaton a 
KIKE, a Simándy család, a Simándy Társaság, a 
Simándy József Baráti Társaság, a Párizsi Simándy 
József Polgári Kör, Kistarcsa Város Önkormány-
zat, a Simándy Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészetoktatási Intézmény, és a Vállalkozók Baráti 
Köre. Köszönjük az egész héten át zajló rendkí-
vül színvonalas programot Kereszti Ferencnek a 
KIKE elnökének, és a KIKE tagjainak        P.Gy.

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat csapatának ezüstérmes tálja 

Simándy család a koszorúzáson 

Vécsey László országgyűlési képviselő Juhász István
és Kereszti Ferenc (KIKE) társaságában

Váray Péter és Váray-Major Zsófia

Az egyházzenei est fellépői

A zsűri 
gratulál 

az MSZP-DK 
csapatának

A Pannónia Hagyományőrző csoportja

Keresztúri Asszonykórus

Idén is a Jobbik csapata nyerte a görhönysütést 

Pannónia Barkóca csoportja a színpadon
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D őringer Károly vagyok, 1975-
ben születtem Budapesten.  
Iskoláimat ott végeztem, ke-

reskedelmi végzettséget szereztem. 
Egy év sorkatonai szolgálat után a 
szakmámban helyezkedtem el. Elő-
ször alkalmazottként, majd saját vál-
lalkozásomban dolgoztam. Jelenleg 
feleségemmel egy kis vállalkozást 
kezdünk beindítani. Kistarcsán 1998 
óta élek, 1999-ben kötöttem há-
zasságot, három kamasz gyerme-
ket nevelünk. Már fiatal korom óta 
hobbi szinten figyeltem a politikát. 
Ennek hatására kezdtem felnőtt fej-
jel komolyabban is foglalkozni vele.  
A Jobbik Kistarcsai Szervezetének 
2011 óta vagyok tagja. A tagság fel-
kérésére 2012 óta a helyi szervezet 
elnöki tisztségét látom el, illetve az 
idei évtől a Jobbik Pest megyei alel-
nöke is vagyok. 2014-ben kompen-
zációs listáról kerültem a képvise-
lő-testületbe. Ebben a ciklusban a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bi-
zottság munkájában vettem részt. 
Tagja vagyok a Sóderbánya, illetve a 
Közbiztonsági és Közlekedési mun-
kacsoportnak, valamint a KÖFE Kft. 
Felügyelő Bizottságának. A Kistar-
csai Polgárőrség munkáját is aktív 
tagként segítem. Az így megszer-
zett tapasztalatokkal és rendkívüli 
munkabírással szeretném városun-
kat tovább szolgálni. Párt színek-
ben indulva, de NEM pártérdeke-
ket kiszolgálva tenni a közösségért, 
Önökért. Azt gondolom, hogy ezt 
a szemléletet tudtam kamatoztat-
ni az elmúlt 5 év során is. Ezt kérem 
Önöktől is. Nem pártot kell válasz-
tani, hanem polgármestert és mel-
lé olyan képviselőket, akik valóban 

DŐRINGER  
KÁROLY  
a Jobbik  
polgármester-
jelöltje

KISTARCSÁN három 
polgármesterjelölt indul 

Engedjék meg, hogy pár  
szóban bemutatkozzam  
és megosszam néhány  
gondolatomat Önökkel.

Szeptember 9-én délután négy óráig lehetett le-
adni az ajánlásokat a Helyi Választási Irodánál. 
Az ajánlások ellenőrzése után a jelölteket a He-
lyi Választási Bizottság nyilvántartásba vette. 
Kistarcsán 3 polgármesterjelölt, 28 egyéni vá-
lasztókerületi képviselőjelölt, 7 roma és 6 szlo-
vák nemzetiségi képviselőjelölt regisztrált.

VÁLASZTÁSVÁLASZTÁS

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

POLGÁRMESTERJELÖLTEK
 1. Dőringer Károly – Jobbik 
 2. dr. Sipos Bernadette – független
 3. Juhász István – FIDESZ- KDNP

EGYÉNI KÉPVISELŐJELÖLTEK
1. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
 1. Dőringer Károly – Jobbik 
 2. Hőnis István – DK-MSZP
 3. Ondrisek László – független
 4. dr. Sipos Bernadette – független
 5. Zsiák Péter Pál – FIDESZ- KDNP   

2. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
 1. Lengyel József – DK-MSZP
 2. Uvacsek Csaba – független
 3. Csaja János – FIDESZ-KDNP
 4. Tóth Sándor – Jobbik 

3. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
 1. Zsiák Balázs – FIDESZ-KDNP  
 2. Dőringerné Kovács Melinda – Jobbik 
 3. Juhász József – DK-MSZP

4. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
 1. Pataki András – Jobbik 
 2. Solymosi Sándor – FIDESZ-KDNP
 3. Kiss József – DK-MSZP

5. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
 1. Véber Krisztina – Jobbik 
 2. Penz András Ferenc – DK-MSZP
 3. Szemán Gergely – FIDESZ-KDNP 

6. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
 1. Bergán János – FIDESZ-KDNP   
 2. Czövek László – Jobbik 
 3. Rónaszékiné Győrfi Katalin – DK-MSZP 

7. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
 1. Juhászné Csorba Ilona – független
 2. Juhász Józsefné – DK-MSZP 
 3. Méhes Gábor – Jobbik 
 4. Csampa Zsolt – FIDESZ-KDNP     

8. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET
 1. Németh Istvánné – DK-MSZP 
 2. Bánhidi Ildikó – Jobbik 
 3. Juhász István – FIDESZ-KDNP 

MEGYEI LISTÁK
 1. MOMENTUM
 2. FIDESZ-KDNP
 3. MSZP
 4. JOBBIK
 5. DK

TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI  
ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

ROMA TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI  
KÉPVISELŐJELÖLTEK:
 1.  Németh János – PHRALIPE Független Cigány  

Szervezet Országos Szervezete
 2.  Pataki József Tamás – „LUNGO DROM” Országos  

Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
 3.  Oláh Éva – „LUNGO DROM” Országos Cigány  

Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
 4.  Csóka Jenő – PHRALIPE Független Cigány Szervezet  

Országos Szervezete
 5.  Bangó Józsefné – „LUNGO DROM” Országos Cigány 

 Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
 6.  Horváth Béla Mihályné – „LUNGO DROM” Országos  

Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség
 7.  Pusoma Zsanett – PHRALIPE Független Cigány  

Szervezet Országos Szervezete

SZLOVÁK
Magyarországi Szlovákok Szövetsége - Csabai Szlovákok Szer-
vezete – IDENTITA Szlovák Egyesület – Dolina Pestvidéki Szlo-
vákok Regionális Egyesülete jelölésével indul:
 1. Csaja Mihályné                                
 2. Navratil Krisztina                            
 3. Bontó Istvánné                                
 4. Antal Péter                                       
 5. Jeney Ferencné                                
 6. Szabóné Tóth Katalin Zsuzsánna

a városért kívánnak dolgozni. Kis-
tarcsa és lakóinak érdekeit, igényeit 
szem előtt tartva eddig is és ezután 
is támogatni fogok minden pozitív 
kezdeményezést. Megválasztásom 
esetén azon leszek, hogy a folya-
matban lévő ügyek, beruházások 
átadás-átvétele zökkenőmenete-
sen megtörténjen, az a városra és 
lakóira negatív hatással ne legyen. A 
megválasztott képviselőkkel pártál-
lástól függetlenül jó kapcsolat kiala-
kítása az elsődleges cél, hiszen csak 
így lehet eredményesen dolgozni 
egy közösségért. Polgármesterré 
választásom esetén a tiszteletdíjam 
terhére jótékonysági alapot szeret-
nék létrehozni a rászorulók megse-
gítésére. Nagy hangsúlyt fektetve a 
lakossági igényekre állítottuk össze 
programunkat. Néhány ezek közül: 
 •  Iskolabővítés mielőbbi megkez-

dése.
 •  Fontos a közbiztonság fokozása, 

térfigyelő kamerarendszer bőví-
tése és annak folyamatos ellen-
őrzése. Külterületeink megóvá-
sa, az illegális szemétlerakások 
felszámolása.

 •  Szociális hálózat kibővítése a rá-
szorulók igényeinek figyelembe 
vételével. 

 •  Vállalkozóbarát önkormányzat.
 •  Út és járdaépítési program foly-

tatása, kisebb közösségi terek ki-
alakítása a város több pontján. 
Jómagam és csapatom program-
járól a postaládájukba eljuttatott 
szórólapokról tájékozódhatnak 
bővebben.  

A településen 1 polgármestert, és 8 egyéni választókerületi képvise-
lőt lehet választani, 3 fő kompenzációs listáról kerülhet be a tes-
tületbe. A mostani választáson kompenzációs listát tudott állíta-

ni a FIDESZ-KDNP, a Jobbik és a DK-MSZP.
 Szavazni 2019. október 13-án 06.00-19.00 óra között az Nemzeti Vá-
lasztási Iroda értesítőjében megadott szavazókörben lehet. Kistarcsán 
8 szavazókörben lehet szavazni. Az egyes szavazókörökhöz tartozó ut-
cajegyzéket megtalálják a település honlapján (www.kistacsa.hu). 
 Szavazáskor külön-külön szavazólap szolgál, a polgármesterjelöltek, az 
egyéni választókerületi képviselőjelöltek, valamint a megyei önkormány-
zat képviselőjelöltjeinek választására. A polgármestert a települések vá-
lasztópolgárai közvetlenül választják. A választópolgár érvényesen csak 
egy jelöltre szavazhat, akárcsak az egyéni választókerületi jelöltek eseté-
ben A megyei listákra külön szavazólapon lehet szavazni úgy, hogy a vá-
lasztópolgár a szavazólapon szereplő listák közül egyet választ. A kom-
penzációs listára nem szavaznak a választópolgárok. 
 A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán csak a nemzetisé-
gi névjegyzékben szereplő választópolgár szavazhat. Szavazatát ugyan-

abban a szavazókörben adhatja le, amelyben a helyi önkormányzati je-
löltekre szavaz.
 A választópolgároknak igazolniuk kell személyazonosságukat és sze-
mélyi azonosítójukat vagy lakcímüket. 
 Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog gyakorlására 
nincs lehetőség.
 A választással kapcsolatos bővebb tájékoztató a www.kistarcsa.hu ol-
dalon, a legfelső menüsoron található kereső használatával érhető el a 
legegyszerűbben. A keresőbe be kell írni a választás szót, a legördülő ol-
dal tartalma folyamatosan frissül. 
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VÁLASZTÁS

DR. SIPOS BERNADETTE 
független polgármesterjelölt

JUHÁSZ ISTVÁN  
polgármesterjelölt, FIDESZ-KDNP

Szeretném megköszönni mindenkinek, akik 
aláírásaikkal lehetővé tették számomra, 
hogy polgármesterjelöltként indulhassak. 

2008 óta vagyok a képviselő-testület tagja, 
2009 óta pedig a város alpolgármestere.

M ár 2014 előtt is dolgozott a Pénzügyi 
Bizottságban, mint külsős tag. Meny
nyire volt tudatos, hogy 2014-ben el

indult a választáson?
 – Teljesen tudatos lépés volt. Polgármester úr-
ral, amikor leültünk egyeztetni és elmondtam ter-
veimet támogatott, hogy induljak el, mint képvi-
selő a 7-es választókerületben.  
 Külsős bizottsági tagként figyeltem, tanultam, 
hogy mivel tudok többet adni a választókerület-
nek, fontosnak tartom a mai napig is ezt. Úgy gon-
dolom, hogy legjobban úgy tudom képviselni vá-
lasztópolgáraim érdekeit, ha ott indulok ahol élek. 

– A 7es választókerület lakói a KERHU Kft. 
által üzemeltetett csömöri hulladéklerakó bű
zétől ebben a ciklusban is többször szenvedtek. 
A képviselő úr aktívan részt vett a probléma or
voslásában. Hol tart az ügy?
 – Sajnos a választókerület felső részét érinti 
legjobban a depóniagáz bűze, és ezzel nagyon sok 
polgár életét keseríti meg. Évekig ment hosszas 
levelezés a hivatalokkal, ahol válaszként mindig 
azt kaptuk, hogy a csömöri oldalon, ahol a bánya 
megtalálható, mindent rendben van. Majd jött a 
fordulat tavaly év közepén, amikor is Csömörön 
civil kezdeményezésre elkezdtek foglalkozni az 
üggyel. Csömör Képviselő-testülete felemás ha-
tározatokat hozott, ennek ellenére mi kezdtünk 
örülni, hogy hátha végre megoldódik a helyzet, 
hiszen bizonyították a csömöri oldaláról is, hogy 
a bűz a KER-HU Kft. bányájából származik. En-
nek következtében a hatóság kötelezte a bánya tu-
lajdonosát a depóniagáz elvezetésére, amit csőhá-

lózatok segítségével oldott meg. A gázt a kazán 
részhez vezették, ahol elméletileg elégették. Ta-
vasszal pár hónapig minden rendben is működött, 
kezdtünk örülni, de sajnos jött a fekete leves, is-
mét több alkalommal terjedt a bűz. Legszörnyűbb 
a dologban, hogy sokszor ezt éjszaka lehetett és 
lehet érezni, mert ekkor engedik ki a gázt, és ez-
által sokan arra ébrednek, hogy lakás tele van ez-
zel a szaggal. Nemrég beszéltem a Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezet-
védelmi és Természetvédelmi Főosztály vezető-
jével erről. Amikor kijönnek, akkor minden rend-
ben van – volt a válasz. Ezért biztatok mindenkit, 
hogy ha érzik a gázt, akkor hívják őket, írjanak 
nekik. Csak így tudjuk elérni, hogy a vállalkozó 
a szabályokat betartva jár el. Erről néha Dávid és 
Góliát története jut eszembe, ahol mi vagyunk Dá-
vid, aki a végén legyőzi Góliátot. 

Csampa Zsolt 2014 óta tagja a Kistarcsa Város Önkormány-
zat Képviselő-testületének, miután az önkormányzati válasz-
táson az 7. sz. egyéni választókerületben a Fidesz-KDNP jelölt-
jeként győzött. Ebben a ciklusban a Humánpolitikai Bizottság 
elnökeként, valamint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizott-
ság tagjaként tevékenykedett. A civil életben egy piacvezető biz-
tosítótársaságnál dolgozik, felülvizsgáló szakértői munkakörben. 
Tanulmányait a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Közgaz-
dasági szakán fejezte be, mint közgazdász. Gyerekkora óta a Kis-
tarcsai Református Gyülekezet tagja, 22 éve presbitere és pénz-
tárosa. Feleségével és három gyermekével Zsófialigeten laknak.

Interjú Csampa Zsolttal a 7. sz. egyéni  
választókerület egyéni képviselőjével

INTERJÚ

D r. Sipos Bernadette független polgármesterjelölt vagyok, 51 éves, 
házas, két gyermek édesanyja, születésem óta Kistarcsán élek. Jogi, 
pénzügyi és személyügyi felsőfokú képesítésekkel rendelkezem, és 

mindhárom területen széleskörű szakmai munkatapasztalatot szereztem az 
elmúlt 30 évben. Célom az önkormányzat pénzügyi rendjének stabilizálása, 
racionális és átlátható gazdálkodással Kistarcsa fejlődésének felgyorsítása, 
a város kiváló helyzeti adottságából eredő előnyök kihasználása. Egy város 
fejlődése attól sikeres, ha a vezetése elszánt, jól képzett, az új megoldások 
és lehetőségek irányába nyitott, menedzser szemléletű képviselők csoport-
jából áll, akik a város társadalmi, gazdasági fejlődése érdekében képesek 
csapatmunkában együttműködve dolgozni a helyi közösségek bevonásá-
val, és akik képesek az egyéni érdekeken felülemelkedve a köz érdekét szol-
gálni. A pénzügyi rend megalapozza a gazdasági fejlődést. Hatékony helyi 
adópolitikával vonzóvá kell tenni Kistarcsát a lakosság, a vállalkozások, a 
befektetők részére is, hogy bátran hozzák ide vállalkozásaikat, ami munka-
lehetőséget biztosít az itt élők számára. Ha körbenézünk, láthatjuk, hogy a 
környező települések ipari fejlődése messze meghaladja Kistarcsa fejlődé-
sének ütemét. A fejlődés gyorsítása érdekében jól előkészített, szakmailag 
megalapozott döntésekre van szükség. Független, egyik politikai oldal irá-
nyában sem elkötelezett polgármesterként bátran hozhatok olyan dönté-

seket, ami pártpolitikai érdekektől mentes, és Kistarcsa fejlődését szolgálja. 
Az EU-s pályázatok, a hazai támogatások hitem szerint nem pártpolitikai 
alapon, hanem szakmai érvek alapján kerülnek elbírálásra. Legfontosabb 
a bölcsőde befejezése, iskola bővítése, korszerű kulturális központ építése, 
út és járda program, P+R parkolók kialakítása, a gyalogos közlekedés biz-
tonságának növelése.  Összefogással Kistarcsát olyanná kell építeni és for-
málni, amely képes a 
gyermekeinket a város-
ban tartani, jövőt nyújt 
az ifjúságnak, munkát 
biztosít az itt élőknek, 
amely város oktatási, 
egészségügyi, kulturá-
lis és sport szolgáltatá-
saival képes arra, hogy 
méltó legyen a városi 
rangjára. 2019. október 
13-án arra a kérdésre 
kell választ adni: Akar-
juk-e azt, hogy a régi-
óban Kistarcsa fejlődé-
sének üteme továbbra 
is alul teljesítsen, vagy 
a változást választva, 
együtt felemeljük vá-
rosunkat.  

G ödöllőn, a Premontrei Gimnáziumban érettségiztem, majd az ELTE 
ÁJK politológia szakán szereztem diplomát. 
 Alpolgármesterként fő feladataim a beruházások és a városüze-

meltetés menedzselése, kiemelt rendezvények szervezése, polgármester úr 
helyettesítése volt. Részt vettem a pályázatok előkészítésében, a terve-
zési folyamatokban, egészen az elkészült beruházások átadásáig. Ki-
emelt fontosságúnak tartottam a lakossággal való folyamatos kom-
munikációt, a napi szinten felmerülő kisebb-nagyobb problémák 
minél előbbi megoldását. Ehhez akár telefonon, akár interneten fo-
lyamatosan, szabadidőmben is igyekeztem rendelkezésre állni. 
 Elmondhatom, hogy mind a testület, mind az intézményvezetők, 
mind a szakemberek egy nagy csapatot alkotunk. Célunk 
a város szebbé és élhetőbbé tétele. Az elmúlt évek-
ben olyan beruházásokat tudtunk megvalósítani, 
amik illeszkedtek az élhető kisváros programunk-
ba. Rengeteg területen léptünk előre, és még ko-
rántsem fogytunk ki a lendületből, az ötletekből 
és a lehetőségekből, hiszen rengeteg kihívás áll 
még előttünk:
 •  Folytatni kell az utak építését, felújítását, és a 

járda programot.
 •  Bővíteni kell a csapadékvíz hálózatot.
 •  Ki kell váltanunk az általános iskola kis épüle-

tét egy modern, korszerű épülettel.

 •  A kórház előtti parkoló önkormányzati fenntartásba vétele, ingye-
nessé tétele.

 •  Gondozásba vennénk az államtól a kórház mögötti fenyvest, melyet 
megtisztítanánk, felújítanánk, felelős erdőgazdálkodást folytatnánk a 
fák megmentése érdekében. Hangulatos kandelábereket és padokat 
telepítenénk a sétálók érdekében, zárt agility pályát a kutyásoknak, 
futókört a sportolni vágyóknak.

 •  Pályázati úton kerékpárúttal csatlakozunk majd a fővároshoz.
 •  Játszóterek, közterületi edzőparkok fejlesztése.

 •  Továbbra is minimum az eddigi színvonalon tartanánk a ren-
dezvényeinket. Támogatni fogjuk, ahogy eddig is a város civil, 
kulturális, vallási és sportéletét.

 •  Segítő program indítása az egyedül élő időseknek az ingat-
lanjuk körüli feladatok elvégzésében  a KÖFE Kft. segítségével.

 •  Civil-ház felújítása.
 •  Iskolabusz indítása.

 •  Színházi előadásokat hoznánk Kistarcsára, kihasználva 
a főváros közelségéből adódó lehetőségeket, együtt-
működve a vándorszínházakkal.
 •  Folytatnánk az energetikai és megújuló energia 

beruházásokat.
 •  További sikeres pályázatokat hoznánk Kistarcsára 

az önkormányzat saját szakembereivel.
 Köszönjük az eltelt öt évben az együttműködé-
süket, és hogy segítségünkre voltak közös céljaink 
megvalósításában! Bízunk benne, hogy Önökkel kö-
zösen a következő önkormányzati ciklusban is ha-
sonló eredményeket érhetünk el!  

Legjobban úgy tudom képviselni 
választópolgáraim érdekeit, 
HA OTT INDULOK, AHOL ÉLEK

– Ezen kívül milyen kérdések foglalkoztatták a 
7-es választókerület lakóit?
 – Minden embert más és más. Elsősorban a 
szűk környezetükhöz tartozó problémák megol-
dása foglalkoztatja a lakókat. Ahol még nem volt 
kiépítve a szilárd útburkolat, ott az volt a prob-
léma. Ebben a ciklusban ezt egy utca kivételé-
vel sikerült megoldani. A depóniagáz az előbb 
elmondottak miatt továbbra is gondot jelent. Itt 
sajnos nem tudok egyelőre tartós sikerről beszá-
molni, de megkerestek járdaépítési igényekkel, 
többen szeretnék, ha csökkenne az átmenő for-
galom. 

– Ebben a ciklusban óriási fejlődés volt Kistar
csán. Mit emelne ki saját választókerületéből?
 – Igen az elmúlt 5 évben nagyot fejlődött Kis-
tarcsa, látszik, hogy jól dolgozik a képviselő-tes-
tület és a városvezetés. Visszatérve az eredeti kér-
désre úgy gondolom és vallom, hogy nem lenne 
szerencsés egy-egy dolgot kiemelni. Nekem min-
den beruházás fontos volt a legkisebbtől (kátyú-
zás), a legnagyobbik (út- vagy járdaépítés). Nem 
lehet különbséget tenni. Az egyéni képviselőnek 
az a legfontosabb, hogy választókerületében mi-
nél több beruházást valósítson meg, hiszen ezért 
választottak meg.

– Volt-e olyan dolog, ami már nem fért bele 
ebbe a ciklusba?
 – Természetesen mindig is voltak olyan mun-
kák, amik kicsúsznak a ciklusból, vagy forrás-
hiány miatt nem tudnak megvalósulni. De azért 
kell dolgozni, hogy ezek a munkák megvalósult 
beruházások legyenek a következő ciklusban, és 
ne csak beszéljünk róluk. 

– Márciusban már kérdeztük a képviselő urat 
a Humánpolitikai Bizottságban végzett mun
kájáról. Az ott végzett feladatain kívül azt le
hetett látni, hogy Ön más területen is nagyon 
aktívan dolgozik, szinte mindenhol ott van: ren
dezvényt nyit meg, alapkövet helyez el, díjat ad 
át, és sorolhatnánk. Hogyan tudott mindenre 
időt szakítani?
 – Bizottság elnökeként az volt a feladatom, a 
munkám, hogy ott legyek mindenhol, főleg ha 
szakterülethez tartozó rendezvényekről, esemé-
nyekről beszélünk. Néha nehéz volt összeegyez-
tetni mindent, sokszor a családomtól kellett el-
venni az időt, de mindenben támogattak, amit 
nagyon köszönök nekik. A választókerületi mun-
kámmal kapcsolatban pedig azt tudom mondani, 
hogy mindig megfelelő időt kell szánni a felada-
tok elvégzésére. 

– Szeretné-e az önkormányzati munkát folytatni?
 – Ha választópolgáraim a következő ciklus-
ban is bizalmat szavaznak nekem, akkor termé-
szetesen folytatni kívánom a munkámat.  P.Gy.
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A MANT és a Kistarcsai VMSK Kft. rajzpályázatot hirdet a Világűrben 
címmel 

Kiíró: MANT és a Kistarcsai VMSK Kft 

Az alábbi 4 kategóriában várunk pályázati műveket: 

- óvodás kategória 

- kisiskolás kategória (1–4. osztály)  

- felső tagozatos - középiskolás kategória 

- felnőtt kategória 

Nevezési feltételek: A rajzpályázatra szabadon 
választott méretű és technikájú (pl.: vízfesték, tempera, 
olajfesték, filctoll, tollrajz, zsírkréta, pasztell, montázs, 
batikolás, kollázs, vegyes technika stb.) művek 
nevezhetők.  

A rajzpályázatra egy alkotó kizárólag egyetlen 
alkotással pályázhat, amely megfelel a pályázatban kiírt feltételeknek. 

Javasoljuk, hogy az oktatási intézmények a gyermekek pályázatait összegyűjtve küldjék el. 

Kérjük, hogy a pályaműhöz mellékelve, vagy a hátuljára írva adják meg az alkotás címét, a pályázó 
nevét, életkorát, évfolyamát, elérhetőségét, az iskola nevét, címét, e-mail címét. 

Nyeremények: A zsűri által kiállításra kiválasztott rajzok alkotói emléklapot kapnak. A kiállítási anyag 
megjelenik a Kistarcsai VMSK Kft honlapján és facebook oldalán, illetve kamara-kiállításként is 
megtekinthető lesz városunkban. 

A nyertes pályázatokat vásárlási utalvánnyal, tárgynyereménnyel és oklevéllel díjazzuk. 

Beérkezési határidő: 2019. november 1. 

Beadási és posta  cím: 

Kistarcsai VMSK Kft. 2143 Kistarcsa, Kossuth L. u. 23. 

Kistarcsai Városi Könyvtár 2143 Kistarcsa Szabadság út 48. 

Kérjük, a boríték tárgyában tüntessék fel: Világűrben rajzpályázat 

Értékelés, díjátadás, kamara-kiállítás megnyitó ideje és helyszíne: 

2019. november 16.  Csigaház 

A résztvevőket és díjazottakat értesítjük a pontos időpontról. 

                                                             

KISTARCSA HULLADÉK- 
GYŰJTÉS RENDJE 2019 OKTÓBER

DÁTUM HULLADÉK TÍPUS

40
. H

ÉT

1 K KOMMUNÁLIS ZÖLD - ÉSZAK
2 Sze KOMMUNÁLIS
3 Cs KOMMUNÁLIS ZÖLD - DÉL
4 P KOMMUNÁLIS

41
. H

ÉT

7 H KOMMUNÁLIS
8 K KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - É
9 Sze KOMMUNÁLIS

10 Cs KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - D
11 P KOMMUNÁLIS

42
. H

ÉT

14 H KOMMUNÁLIS
15 K KOMMUNÁLIS ZÖLD - ÉSZAK
16 Sze KOMMUNÁLIS
17 Cs KOMMUNÁLIS ZÖLD - DÉL
18 P KOMMUNÁLIS

43
. H

ÉT
21 H KOMMUNÁLIS
22 K KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - É
23 Sze KOMMUNÁLIS
24 Cs KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - D
25 P KOMMUNÁLIS

44
. H

ÉT

28 H KOMMUNÁLIS
29 K KOMMUNÁLIS ZÖLD - ÉSZAK
30 Sze KOMMUNÁLIS
31 Cs KOMMUNÁLIS ZÖLD - DÉL

Ispánovity Éva:
A magyar-horvát közös történelem
Hogyan alakult a 816 évig tartó közös tör-
ténelem? A török hódoltság elől menekü-
lő horvátok Magyarország különböző ré-
szein telepedtek le. Az egyes csoportok 
között különbözőek a kultúrák, a népszo-
kások, a népviseletek.

Töröcsik Anett:
Egy év külföldön egyetemistaként
Egy eltöltött év tapasztalatai Olaszország-
ban. Betekintés az olasz kultúra és az egye-
temi élet világába. A külföldi részképzés 
nyújtotta lehetőségek. Miért érdemes bele-
vágni a más országban történő tanulásba?

Fazekas Barnabás: Kis háztáji
Mezőgazdasági művelés területei. Szabad-
földi növénytermesztés. Tökfajták és para-
dicsomok sokszínűsége. A gyümölcsfák ke-
zelése. Gazdaságossági körforgás elérése. 
A kecskék hasznossága. Kecsketej allergia 
ellenes hatása.

Ruzsa Bence: Kistarcsa ’56 után
Kistarcsa az 1956 októberi eseményeknél 
fő kistérségi helyszín volt. '57től az inter-
nálótábor ismét megnyitotta kapuit: a köz-
biztonsági őrizet számára. Hányan voltak, 
és miért? Mikor végeztetett be végleg a tá-
bor története?

Pálinkás Éva: 
A Várva Várt Alapítvány tevékenysége 
Az alapítvány célja, hogy a magfogant mag-
zatok várva várt személyként jöhessenek vi-
lágra. A válságos helyzetben lévő várandós 
anyák magzataikat kihordhassák, megszül-
hessék, és saját családjukban nevelhessék fel. 

A Deáktanya előadásait a civilház (Széchenyi 
u. 33.) nagytermében tartjuk.
 A klubestek ideje: csütörtökön este 7-10 óráig.
 Az előadások csütörtökönként este 7 óra-
kor kezdődnek, időtartamuk kb. 1 óra, de a 
kérdések megválaszolásával és a hozzászó-
lásokkal 9-ig is eltarthatnak.
 A Deáktanya heti ismeretterjesztő előadá-
sai mindenki számára nyitottak, azokat bár-
ki térítésmentesen látogathatja.

Kistarcsai Kulturális Egyesület

2019. október 3.

2019.  október 10.

2019. október 24. 

2019. október 31.

2019. október 17. 

DEÁKTANYA

KÖZÉLET

AUGUSZTUS 29-ÉN két nagyobb beruházás 
projektzáróját rendezték meg a városban. A 
Móra Ferenc utcában az év egyik legnagyobb 
útépítésének és felújításának az elvégzését jelen-
tette be Juhász István alpolgármester. A Pénz-
ügyminisztérium 150 milliós támogatásából 
a Móra Ferenc utca több szakaszát burkolták, 
egy szakaszon burkolatot kapott az árok, víz-
nyelőt és csőátereszt építettek, valamint két he-
lyen menetdinamikai küszöböt is kialakítottak.  
 A Raktár körút új aszfalt burkolatot kapott, 
valamint az üzletsor előtt térkövet raktak le és 

Befejeződött a Móra  
Ferenc utca–Raktár 
körút és az óvoda  
FEJLESZTÉSI PROJEKT 

az üzletek elé 10 db kerékpártárolót is kihe-
lyeztek.
 A Gesztenyés Óvodában az intézmény felújí-
tását és infrastruktúrájának javítását valósítot-
ták meg. Elkészült az óvoda emeleti la postetejé-
nek teljes hő- és vízszigetelése, felújították a 
kazánházat, és a 9-10. csoportszobához tarto-
zó vizesblokkokat. Az óvoda udvara új játszó-
udvarral bővült, továbbá ivókutat, játszóala-
gutat és játszótéri eszközöket kapott az óvoda. 
Ebben a projektben is a Pénzügyminisztérium 
volt a támogató.

: KISTARCSAI RETRO-BULI

BELÉPŐ: 1900 Ft/fő
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

EGÉSZ ESTE A LEGJOBB 
RETRO- ÉS MAI 

DISZKÓ SLÁGEREK

ZENE: 
SmartPro aka 
DJ Márfai Tibor

ÉVADNYITÓ

2019. OKTÓBER 19. 
SZOMBAT – NYITÁS: 21 ÓRA

Helyszín: CSIGAHÁZ Kistarcsa, Deák F. utca 1.
A projektzárót Juhász István alpolgármester tartotta

Az óvoda lapostetejét újraszigetelték
A futóbicikliknek nagyon 
örültek az ovisok

Rengeteg sporteszközt is vásároltakÚj játszóudvart kapott az óvoda
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NEMZETISÉG

HÁZIAS ÍZEK BOLTJA

KISTARCSA, Hunyadi u. 8. (üzletsoron)
Nyitvatartás: hétfő 8-13, kedd-péntek 8-18, szombat 8-13

Tel.: 06-70-333-8336, Facebook: Házias Ízek Boltja
VÁRJUK SZERETETTEL KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

TOVÁBBI AJÁNLATUNK:
Házi sertészsír ............ 550 Ft/kg
Házi disznósajt ........ 2 200 Ft/kg
Erdélyi szalonna ...... 1 980 Ft/kg

OKTÓBERI AKCIÓINK!

Itt a hurka szezon!
- HÁZI VÉRES HURKA,
- MÁJAS HURKA,
- SÜTŐ KOLBÁSZ KAPHATÓ!

Friss meleg tepertő mindennap kapható!
Étkezési utalvány és bankkártya elfogadás!

M árciusban az önkormány-
zat múzeumlátogatással 
és a szlovák hagyomá-

nyos hajviseletek elkészítésének ok-
tatásával egybekötött kirándulást 
szervezett azon kistarcsai lakosok 
számára, akik kötődnek a szlovák 
kultúrához. Látogatást tettek a rác-
kevei múzeumba, ahol megtekin-
tették a helyi lakosok történelmét 
feldolgozó kiállítást, majd a Magyar-
országi Szlovákok Kulturális Intézete 
által berendezett, főként hajviselete-
ket és fejfedőket bemutató kiállítást, 
melynek anyagát a magyarországi 
szlovák települések tájházaiból vá-
logatták össze. Az Intézet igazgató-
nője, Király Katalin szakszerű tár-
latvezetése alapján megismerhették 
a magyarországi szlovákok viseleté-
ben a különböző tájegységek hason-
lóságát és különbözőségét, valamint 
a vallási hovatartozásban jelentkező 
eltérő viseleti jegyeket. Ízelítőt kap-
tak a hajviseletek elkészítéséről, fo-
nási módokról. A Pannónia Néptánc-
együttes táncosai is megtekintették, 
felvételen rögzítették és kipróbálták 
egymáson is a többes hajfonási tech-
nikákat, amelyeket az igazgató asz-

szony mutatott be. E technikákat a 
későbbiek során hasznosíthatják a 
szlovák hagyományokat őrző ko-
reográfiák bemutatásakor.
 A Kistarcsai Kulturális Egyesület 
elnöke felkérte a Kistarcsai Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, 
hogy tartson előadást a Deáktanya 
előadássorozat keretében a magyar-
országi szlovákokról, különös tekin-
tettel a kistarcsai szlovákokra. Az 
előadásba építve elhangzottak a nem-
zetiségi önkormányzatiság adta le-
hetőségek, a szlovák nemzetiség ön-
kormányzati felépítése, az Országos 

Szlovák Önkormányzat intézménye-
inek sokszínű tevékenysége.
 Az anyanyelvi színjátszás iránt 
érdeklődők részére, kihasználva 
a Nemzeti Színház nemzetiségi 
színjátszási hetén felkínált szlovák 
nyelvű előadás bemutatását, közös 
színházlátogatást szervezett a helyi 
szlovák önkormányzat. Megvásárol-
ta a jegyeket és autóbusszal a hely-
színre szállította az érdeklődőket.
 Három képviselő részt vett a 
Magyarországi Szlovákok Kultu-
rális Intézete által megrendezett 
Tájházvezetők Konferenciáján, amely 

A KISTARCSAI SZLOVÁK  
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2019-ben végzett tevékenysége
Az évet ez évben is, mint mindig, a hagyományos Szlovák Bállal kezdte  
az önkormányzat. A rendezvényen fellépett a Pannónia Néptáncegyüttes  
Hagyományőrző Csoportja, a bemutatott szlovák táncukkal nagy sikert  
arattak. A jó hangulatú rendezvényen nemcsak a helyi, hanem cinko- 
tai, kerepesi, nagytarcsai, sőt sátoraljaújhelyi szlovákok is részt vettek.

KÖZÉLET

DEMONSTRÁCIÓ  
a tisztább kistarcsai 
és csömöri levegőért
SZEPTEMBER 5-ÉN a lakosság ké-
résére Juhász István (Kistarcsa) és 
Bánhidi Balázs (Csömör) demonst-
rációt szervezett a KER-HU Kft. be-
járata elé. A tüntetéssel a két tele-
pülés azt szerette volna eléri, hogy 
a hulladéklerakót üzemeltető cég 
megfelelő technika alkalmazásával 
megszüntesse a lakosságot zava-
ró, egészségtelen gázok terjedését. 
(A rendezvény pártpolitika mentes 
volt, kormánypárti és ellenzéki kép-
viselők egyaránt részt vettek rajta.)  
A demonstráció súlyát félpályás 
útlezárással nyomatékosították.  
Az interneten szerveződött megmoz-
duláson kisgyerekes szülőktől kezd-
ve a nyugdíjasokig bezárólag minden 
korosztály képviselte magát. Bár a 
táblákon Csömör és Kistarcsa neve 
szerepelt, de a jelenlevők jóérzéssel 
vették tudomásul, hogy Kerepesről 
is érkeztek demonstrálók. 
 A településeket képviselő Bánhi-
di Balázs és Juhász István egy petí-

ciót nyújtott át a KER-HU Kft. kép-
viselőinek, amiben felszólították a 
bánya tulajdonosait, hogy tartsák 
be a szabályokat, a hatóságok által 
előírt feltételeket. Sajnos a feltéte-
lek betartatását ellenőrző Zöldha-
tóság nem vett részt a rendezvé-
nyen, de nekik is elküldték a petíciót.  
A résztvevők és a közlekedők biz-
tonságát a rendőrség és a közterü-
let-felügyelők biztosították.

Hirdetés

Szabóné Tóth  Katalin és Zuzana  Čaputova  szlovák köztársasági elnök

A Kistarcsai Napokon két helyi szövőmesterrel, 
Galánfi Annával és Puskás Gyöngyivel közösen  
mutattuk be a hagyományos szlovák szőtteseket 

Az idén megrendezett Görhönyfesztiválon 
második helyen végzett  csapatunk

előadások, illetve gyakorlati bemu-
tatók keretében betekintést nyújtott 
az állagmegóvásba, sérült kiállítási 
tárgyak javításába. Szó volt a pályá-
zati lehetőségekről is. 
 A rendszeresen tartott „Elődeink 
nyomában” programsorozat kereté-
ben a „Tavaszváró” rendezvényt má-
jus elején rendezte meg a KSZNÖ. 
Nagytarcsai, cinkotai, csömöri ven-
dégek is hivatalosak voltak. Ezúttal a 
nagytarcsaiak mesélték el éves szo-
kásaikat és felléptek az említett te-
lepülések énekkarai, valamint Liska 
Veronika helyi népdalénekes, akit 
csakúgy, mint a Pannónia Néptánc-
együttes Hagyományőrző Csoport-
ját az „A Banda” népzenekar kísért.
 A Kistarcsai Napokon kiállítást 
rendezett be a KSZNÖ. Két helyi 
szövőmesterrel, Galánfi Annával és 
Puskás Gyöngyivel közösen mutatták 
be a hagyományos szlovák, illetve a 
modern, továbbgondolt, új felhasz-
nálási módú szőtteseket. A kiállítás 
keretein belül a két mester szövés-
re oktatta az érdeklődőket, főként 
gyermekeket. És szép számban vol-
tak érdeklődők. 
 Júniusban kistarcsai és torjai gye-
rekek részvételével „Testvértelepülés 
Tábor” volt Kistarcsán. A heti program 
keretén belül tárlatvezetéssel egybe-
kötve megtekintették a Szlovák Nép-
rajzi Gyűjteményt is. 
 A KSZNÖ elnöke és helyettese 
megtekintették a rákoskeresztúri 
szlovák önkormányzat képviselőjé-
nek „Fényvilágom” című fotókiállítá-
sát, melynek az Angyalföldi Szlovák 
Önkormányzat adott helyet. A fény-
képek mellett a Keresztúr Asszony-
kórus szlovák népdalcsokrának elő-
adása is emelte a rendezvény fényét.
 A Pannónia Néptáncegyüttes Ha-
gyományőrző Csoportjával együtt 
az elnök részt vett a Budapest 16. 
Kerület Szlovák Önkormányzatá-
nak „Ugorj be egy fánkra” rendez-
vényén, valamint Dabas-Sári szlo-
vák asszonykórusának évfordulós 
ünnepségén.
 A Magyarországi Szlovákok Nap-
ja július elején volt megtartva Acsán, 
melyen 30 fő érdeklődővel Kistarcsa 
is részt vett. Színvonalas műsort lát-
hattak, a fellépők közül a képvise-
lők kettőt meghívtak a szeptember-
ben megrendezendő Tulipán Szlovák 
Folklórtalálkozóra is.   

 A nyár folyamán látogatást tett 
Magyarországon a szlovák köztársa-
sági elnök, Zuzana Čaputová. Látoga-
tása során találkozott a magyarorszá-
gi szlovákság néhány képviselőjével, 
köztük a KSZNÖ elnökével is. Rö-
vid beszélgetést folytattak Kistarcsa 
és a régió szlovákjainak történetéről, 
életéről.
 Augusztus elején a belusai test-
vértelepülésről és környékéről Ma-
gyarországon töltötték szabadsá-
guk néhány napját a KSZNÖ néhány 
programján rendszeresen részt vevő 
barátok. Kistarcsa polgármestere és 
szlovák önkormányzatának elnöke 
is eltöltött velük egy rövid időt.
 Közös testvértelepülésük, Tor-
ja hozta össze Kistarcsa és Gádo-
ros baráti társaságait, melyek év-
tizedes barátságot ápolnak. Együtt 
vesznek részt a két település, illet-
ve Torja gasztronómiai eseményein. 
Mivel a kistarcsaiak tagjai egyúttal 
a helyi szlovák közösség tagjai is, 
a szlovák önkormányzaton keresz-
tül hívták meg őket a Gádorosi Ízek 
Napjára görhönyt sütni. Az ottani-
ak nem ismerik ezt a finom cseme-
gét, de miután megkóstolták, nagy 
sikere volt.

 A Kistarcsai Kulturális Egyesü-
let a Kulturális Hét alkalmából fel-
kérte a KSZNÖ-t, hogy szervezzen 
szlovák színházi előadást a lakos-
ság részére így szeptember 13-án, 
pénteken 19 órától a Csigaházban 
a tótkomlósi Szlovák Amatőr Szín-
játszó Csoportja előadta a „Drotár” 
(Drótos tót) című darabját. Az ön-
kormányzat szeptember 14-én sike-
resen megszervezte a Tulipán Szlo-
vák Folklórtalálkozót és egy csapattal 
részt vett a Görhönyfesztiválon. 
 Szeptember 28-án 15 órakor a Ci-
vilházban közmeghallgatást tart a 
Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Ön-
kormányzat, ezzel egyben lezárja öt-
éves ciklusát, a jelenlegi képviselő-
testületet felváltja az október 13-án 
megválasztandó új testület.
 Felhívjuk regisztrált választóink 
figyelmét, hogy a választásokon min-
denki saját szavazókörében szavaz-
hat a nemzetiségi jelöltekre is. Az 
önkormányzati választások szavazó 
lapján kívül itt kap zöld színű nem-
zetiségi szavazó lapokat és borítékot 
is, melyet leragasztva kell az urnába 
dobni!

Szabóné Tóth Katalin 
a KSZNÖ elnöke

 Zuzana Čaputová találkozott a magyarországi szlovákok képviselőjivel
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NYÁRI hitmélyítő hét
Kistarcsai református  

gyülekezetünk 40 fővel tartotta augusz-
tusban idei hitmélyítő hetét Piliscsabán  
a Pázmány Egyetem egyik kollégiumában. 

REFORMÁTUS EGYHÁZ

VENI SANCTE
Szeptember 2-án  

újra felbolydult a város és több ezer  
kisdiák kezdte az iskolaévet.

KATOLIKUS EGYHÁZ

HITÉLET

L egnagyobbrészt családok vol-
tak jelen, ifisek, gyerekek, és 
néhány korombeli személy, 

egyedül. Örültünk, hogy Ratkovics 
Petra, gyülekezetünk idei teológusa, 
aki az ifivel foglalkozott év közben, el 
tudott jönni. Élménybeszámolójuk-
ból gyűjtöttem egy kicsiny csokrot..

 „Örülök, hogy volt 
lehetőségem eljutni a 
táborba, kiszakadni a 
hétköznapok mókuske-
rekéből. Szükségem volt 
rá, hogy figyelmemet Is-
tenre tereljem, hogy több 
időt töltsek vele az ige 
üzenetének hallgatásá-
ban, hogy nagy nevét di-
csérhessük az énekekben.
 A csoportos beszélge-

tések az asszonyokkal kimondottan ál-
dásosak voltak nekem. A bizonyság-
tételekben jó volt hallani, hogy Isten 
útjai mily csodálatosak, ahogy meg-
érinti az emberek szívét, hívja, vonz-
za magához őket. Ha visszatekintünk, 
láthatjuk megtartó, gondviselő oltal-
mát, ahogy végigkíséri az életünket.

 Megfogalmazódott, hogy az éle-
tünkkel mutathatjuk be, hogy Jézus 
Krisztus él, és hogy ezt ne tartsuk 
meg magunknak, hanem legyünk 
mi is ennek a jó hírnek a hirdetői, 
hogy még sokan megtalálják az éle-
tük Megváltóját.” F.B.Z.
 „Az evangélizáción rengeteget ta-
nultam. Jó hangulatúak voltak az ifis 
foglalkozások és az áhítatok előtti kö-
zös zenélések, éneklések. A bibliai 
akadályverseny és a túra is emléke-
zetes élmény volt számomra.” F.I.
 „A bibliai akadályversenyt (ve-
télkedőt) valóságos csodaként éltem 
meg. Csoda volt az, hogy szinte min-
den előzetes, a tábort megelőző fel-
készülés nélkül (mert a felkészülés 
a tábor egyik programja volt), olyan 
jól sikerült, hogy a tábor valamennyi 
résztvevője nagyon jól érezte magát 
a játék során. Köszönhető pedig ez 
annak, hogy kivétel nélkül minden-
ki - a legkisebbektől a legidősebbe-
kig - komolyan vette és önzetlenül, 
áldozatos lelkülettel vett részt a fel-
készülésben és magában a játékban. 

S okan gondolják azt, hogy ez ter-
mészetes, ez az élet rendje, ez 
a gyermekek kötelessége, ami-

ben helyt kell állniuk, hogy felkészül-
jenek az életre. Sokan elfelejtették már 
azokat a régi szorongásokat, nehézsé-
geket, amelyeken bizony mindannyi-
an átmentünk gyermekkorunkban. 
 Három gyermekes pedagógusként 
jól látom, hogy bizony a szeptember 
igencsak embert próbáló időszak a 
gyerekeknek, tanároknak, szülőknek 
egyaránt. Rengeteg szabálynak, kö-
vetelménynek, elvárásnak kell meg-
felelniük hirtelen, talán túl soknak is. 
 Jól emlékszem még arra a régi-ré-
gi időre, amikor megszeppenve ül-
tem kis elsősként első nap az isko-
lában. Bár örültem, hogy végre én 
is nagy vagyok, izgatottan vártam a 
rám váró új feladatokat, mégis féltem, 
izgultam, hiányzott az anyukám…
 Szorongatott helyzetemben az őr-
angyalomat hívtam segítségül. Jó fan-
táziámnak köszönhetően élénken el-
képzeltem, ahogy baktatott mellettem 
a suliba, vitte akár a táskámat is, ha 
kértem, vigasztalt, bátorított, sőt jó 
lett volna, ha akár a dolgozatokat is 
megírta volna helyettem. 

 Hiszem, hogy az én csemetéimre 
is vigyáznak az őrangyalaik, de ag-
gódó anyukaként ilyenkor legszíve-
sebben a sajátomat is velük küldeném. 
 Kérjük a Szentlelket, hogy adjon 
kegyelmet mindannyiunknak ebben 
a tanévben is kitartásra, megértésre, 
odafigyelésre, türelemre, de legfő-
képpen békességre és szeretetre.
 Egyúttal foglaljuk imáinkba mind-
azokat, akik áldozatos munkájukkal 
segítik gyermekeink testi, lelki fejlő-
dését.
 Jöjj el Szentlélek Úristen, adj ne-
künk kedvet, szorgalmat, türelmet 
és kitartást erre a tanévre is!
 Világosítsd meg értelmünket, hogy 
a munkatársainkban, feladatainkban 
fölfedezzük a Teremtő Isten gondvi-
selő szeretetét! 
 Nevelj és alakíts bennünket, hogy 
képesek legyünk együttműködni, en-
gedelmeskedni! 
 Segíts, hogy felismerjük mások 
áldozatkész gondoskodását, és hálás 
lélekkel segítsük munkájukat! Végül 
add, hogy, szorgalmas munkánk ered-
ményeként megtaláljuk azt az utat a 
világban, amelyre meghívtál minket! 
Amen. Katolikus hitoktatók

Az óvoda épülete a Kistarcsai 
Egyházközség telkére, a Fasor 
és a Pozsonyi utca között el-
helyezkedő közel 4 000 m2es 
telekre fog felépülni. A tervek 
szerint 4 csoportszobában a 
törvényben előírt kereteknek 
megfelelően 25 gyermek be-
fogadására lesz alkalmas az 
új épület. Ennek megfelelően, 
tornateremmel, irodai résszel, 
vizesblokkokkal és kiszolgáló 
helyiségekkel kb. 1000 m2es 
óvodát építenek. A bejárat a 
Pozsonyi utca felől lesz, ahol 
a telken belül 10+5 parkolóhe-
lyet is kialakítanak. Az építke-

zés költségeit részben kormány-
zati támogatásból, részben az 
EKIF saját forrásából kiegészít-
ve a Váci Egyházmegye finan-
szírozza. Erre a célra 500 millió 
forint összeget különítettek el, 
amiben még nincs benne a be-
rendezés és az udvari játékok. 
Az épület fenntartója szintén 
a Váci Egyházmegye lesz, így 
a dolgozók bérét, a rezsit és a 
hirtelen felmerülő költségeket 
is ők állják. Már júliusban el-
kezdődtek az építési munkála-
tok, az új katolikus óvodát 2020. 
szeptember elején birtokba ve-
hetik a gyerekek.

EGYHÁZI ÓVODA  
ÉPÜL KISTARCSÁN

Számomra úgy tűnt, hogy minden-
kinek maradandó élményt jelentett. 
Dicsőség Istennek!” F.Z.
 „A táborban nemcsak a hitben mé-
lyedhettünk el, de a szabadabb dél-
utánok lehetőséget adtak a közösség 
építésére. A kirándulások, beszélge-
tések nagyon fontosak voltak, ezek-
re a vasárnapi alkalmakon nem tud 
sor kerülni. A gyerekek (ifisek) kö-
zössége annyira megerősödött, hogy 
azóta is tartják a kapcsolatot egymás-
sal messengeren is. Nagyon jó, építő 
pár napot töltöttünk el együtt.” KÁ 
és F
 „Egyik nagylányommal együtt ér-
keztünk a piliscsabai táborba, ennyi 
év után mintha már »hazaérkeztünk« 
volna --hamar otthonosan éreztük ma-
gunkat, de nemcsak mi!
 A bibliaórák közösségét szeretném 
kiemelni, úgy érzem, egyre nagyobb 
bizalommal meg tudunk nyílni egy-
más előtt. Valóban elgondolkodtató, 
hogy a missziónak milyen lépéseit 
tehetnénk meg...
 A leányom az ifivel töltötte idejét, 
felszabadultan voltak együtt, tetszett 
neki a felnőttek által szervezett bib-
liai játék, verseny.” P. Cs.

Riskó János lelkész

A Fenyvesliget Egyesület spor-
tos kemény magja idén sem 
hagyta ki szokásos kerék-

pártúráját, melyet a hagyományok-
hoz híven vízparti elszállásolással 
szerveztünk meg. Célpontunk To-
kaj és környéke volt, az időpont pe-
dig 2019. június 14-16.
 Pénteken már az út, – a megérke-
zés – és a sátorállítás is kalandosra 
sikeredett. Minden család munka-, 
osztálykirándulás vagy egyéb fon-
tos programot követően tudott csak 
útra kelni, és bár voltak dugók, te-
relések, balesetek mindenki szeren-
csésen megérkezett. Emellett a to-
kaji kempingekben ezen a hétvégén 
DJ fesztivált is rendeztek, de ez sem 
szegte kedvünket, hanem egy hely-
szín módosítást követően több hul-

lámban támadtuk meg a várost és a 
Tutajos Beach kempinget.
 Akik korán érkeztek azoknak vi-
szonylag „egyszerű” volt a sátorállí-
tás, mert még fényes nappal sikerült 
a produkció, így jól láthatták azt a te-
mérdek mennyiségű, kiéhezett vér-
szívót is, amik mindent megtettek an-
nak érdekében, hogy erejét vegyék 
lelkes csapatunknak (megjegyzés: 
azért egy kicsit sikerrel is jártak).
 A későn érkezők már sötétben, leg-
inkább emlékezetükre hagyatkozva 
állíthatták fel a sátraikat változatos 
zenei aláfestés mellett, viszont nekik 
a szúnyogokkal kevésbé kellett meg-
küzdeniük, de szerencsére nem ma-
radtak ki a „csípős” fogadtatásból sem.
 Szombat reggel üdén, frissen és 
kívánatosan ébredve összeszedtük 
magunkat és kerékpárokat ragad-
va nekiláttunk a nagy útnak. A leg-
első elképzelés szerint célunk Nyír-
egyháza lett volna, de Rakamazon 
rájöttünk, hogy az esti DJ fesztivál-
lal való zenei versengésünk (melyet 
szerintünk mi nyertünk) és a szú-

Tokaj és környéke  
KÉT KERÉKEN
Országos kerékpár-
túrán volt a Fenyves-
liget Egyesület

TÖBB éven keresztül folyt az intéz-
mény önerős (pályázati forrás nélküli) 
nyílászáró cseréje, ami most az utol-
só rész elkészültével be is fejeződött. 
Kezdetben az önkormányzat költség-
vetéséből, most legutóbb már az in-

AZ ÖSSZES ABLAKOT KICSERÉLTÉK  
az Alapszolgáltatási Központ épületén

nyogokkal vívott kimerítő küzdel-
münk sokat kivett belőlünk, így az 
első vendéglátóipari egységben a he-
lyi lakosokkal konzultálva igen gyor-
san újra tervezést végeztünk és mó-
dosítva eredeti útvonalunkat Tímár 
felé vettük az irányt.
 Az ebédet Tímáron a Tisza parti 
halsütödében fogyasztottuk el egy 
kellemes vidéki presszózást követő-
en. Az oda vezető út nagyon kényel-
mes volt, mert viszonylag sík terepen, 
sok helyen árnyékot adó fák mentén 
tudtunk haladni, és rendszeresen si-
került a gyerekeknek a nagy mele-
get enyhítendő jégkrémet vásárolni, 
egyidőben a munkavédelmi előírá-
sok szigorú betartása miatt védőitalt 
is magunkhoz venni.
 Szabolcs településen volt a fordu-
lópont, onnan indultunk vissza To-
kajba.
 Ez volt eddigi biciklitúráink közül 
a legrövidebb, de egyben az egyik 
legfárasztóbb is. Visszaérkezve a 
kempingbe kis pihenést, heverészést 
követően felkészültünk az esti gaszt-

CIVIL OLDAL

ronómiai programunkra, ami az idén 
egy exkluzív borkóstoló volt. Már az 
időpont választása sem volt véletlen, 
hiszen azon a hétvégén rendezték a 
Jó éjszakát! Mád hagyományos ze-
nés-boros éjszakai fesztivált. Mi a 
Royal Tokaji Borászat esti piknikjét 
választottuk, ahol kellemes halk élő-
zene mellett nagyon finom borokat és 
hamburgereket lehetett elfogyasztani. 
A piknik során lehetőségünk adódott 
belülről is megtekinteni a borászat-
ban zajló szakmai munkát és minő-
síteni az ott készülő szebbnél szebb 
tételeket Kovács Zoltán kalauzolása 
mellett, aki a Royal Tokaji Borászat 
vezérigazgatója.
 Zoltán megismertetett bennünket 
a cég múltjával és jelenével, végig-
vezetett minket a pincerendszeren 
és megkóstolhattuk a Royal Toka-
ji által készített fehérborokat, finom 
aszukat és még a messze földön híres 
Essenciából is kaptunk egy kis ízelí-
tőt. A teljes program legalább kétórás 
volt, de még a legkisebbek is nagyon 
élvezték a bemutatót (persze az íze-
ket is) a szakavatott tolmácsolásban.
 A borkostolót követően megfárad-
va érkeztünk vissza a szállásra, ahol 
már csak arra volt energiánk, hogy a 
fogmosást követően a sátrakat meg-
találva belebújjunk a hálózsákokba.
 Vasárnap reggel felkelve viszony-
lag gyorsan közös nevezőre jutottunk 
a napi programmal kapcsolatban. Ma-
radtunk a Tutajos Kempingben, a csa-
pat egyik része megmártózott a Ti-
szában, emellett előkerültek a tollas 
szettek, frizbik és a jó öreg petanque 
készlet is. A napot lazítással töltve 
kora délután sátrat bontottunk és in-
dultunk vissza Kistarcsára.
 Az idei biciklitúra is megerősített 
bennünket abban, hogy kerékpározni 
jó, de annál sokkal fontosabb, hogy 
jó társaságban, nagyszerű progra-
mok mellett érezzük jól magunkat. 
A 2020-as túraútvonal még nem állt 
össze, de nem is az a kérdés, hogy 
megyünk-e, hanem csak az, hogy 
mikor? Osztrogonácz Ivó

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

tézmény költségvetéséből finanszí-
rozták a felújítást. Az évek során az 
épület hőszigetelést, és fedőszínt, új 
tetőfedést kapott; parkosították a kör-
nyezetet, s most az ablakcserével egy 
időre befejeződött az épület felújítása.

Hirdetés
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• 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

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.

ŐSZI-TÉLI  
AJÁNLATUNK

 Profiteroles, tiramisu  
tál, házi somlói,  

gesztenye püré, eckler  
és képviselő fánk.

Telefon: +36-28/470-308 • Web: www.illescukraszda.hu
Nyitvatartás: Hétfő–Szombat: 8-20-ig.  

Vasárnap: 8:30-20-ig
Különleges kávék, extra ízek szeretettel!

MEGNYITOTTUNK!

 ILLÉScafé

Az őszi időben forró  
italokkal,ételekkel, kokté- 

lokkal várjuk Vendégeinket.

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

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

7000,- Ft-tól

Graphite sarokcsiszoló
13 000,-Ft-tól
barkács és ipari 

kivitelben is
Pipalécek és  
takarólécek  

méretei ismét  
bővültek!

Munkavédelmi  
bakancsok

Ablak-ajtó  
szigetelő  
D vagy  
P profil  
méterre

Új gépeink  
bevezető áron

Füstcsövek,  
könyökök nagy 
választékban 

Munka-
ruhák 
nagy  

válasz-
tékban

Az EU-Plastic Invest Zrt. műanyaghulladék 
újrahasznosító telephelyére

GÉPKEZELŐ és
TARGONCAVEZETŐ

munkatársat keres.

Munkavégzés helye: 
2141 Csömör, Határ út 15.

Állás típusa: Teljes munkaidő

Gyere, és dolGozz nálunk fiAtAlos,
bArátsáGos munkAkörnyezetben,

versenyképes fizetésért.
Jelentkezz most!

Jelentkezni a penzugy@euplastic.hu
email címünkre küldött ÖNÉLETRAJZZAL

lehet, illetve a +36-30-586-7620-as
telefonszámon.

EU-Plastic_KER-080_szerzodes_2019-09-05_90x130  05/09/2019  16:06  Page 1

Stresszoldás felnőtteknek, gyerekeknek, mert  
a stressz korunk nagy betegsége, amely elképesztő 

módon befolyásolja testi és lelki egészségünket a rossz 
irányba. Okok keresése és oldása, mely aktiválja a 

szervezet öngyógyító mechanizmusait. 

                  SZOLGÁLTATÁSOK:

KINEZREFEL

Bejelentkezés: 
+36-20/562-2709

Weboldal: 
kinezrefel.hu

Helyszín: 
KISTARCSA, 

FENYVESLIGET

• �Stresszoldó�kezelés��
a�kineziológia�módszereivel

• �Fülakupresszúrás�kezelés
• �Kinesio-tape�felragasztás
• �Gyerekek�stresszoldása
• �Tanulási�nehézség�kezelése

Keress facebookon: Kinezrefel
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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!

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

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.

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

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

 

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
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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

Alapszolgáltatási Központ
Címünk. 2143 Kistarcsa, Batthyány u 2/a
Telefonszám: 06-28-742-083 
Mobilszám: 06-20-568-7627, 06-20-442-7182, 
Nyitva tartás: Hétfő és Szerda 08.00-18.00, 
Kedd: 08.00-16.00, Csütörtök: 08.00-12.00, 
Péntek: 08.00-14.00

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 17887291
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.

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

RuhaSzaki
MINDEN AMI VARRÁSvarrónő

KISTARCSA, Eperjesi út 7.
Nyitvatartás: hétfőtől-csütörtökig telefonos időpont 

egyeztetéssel, P: 1300–1900, Szo-V: zárva  

Telefon: 06-20/342-1101

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

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.

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



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

ÜLÖGARNITÚRÁK 10-20% KEDVEZMÉNNYEL

ÁGYAZHATÓ KIS KANAPÉK, NAGY FEKVŐFELÜLETTEL

HÁLÓSZOBÁK 
50% KEDVEZMÉNNYEL

ÁGYAZHATÓ, ÁGYNEMŰTARTÓS

-50%

-10%

-20%

-20%

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!

129 900 Ft 159 900 Ft

299 900 Ft

Szélesség: 168 cm

BÉZS SZÖVETTEL

Szélesség: 197 cm

ŐSZI SZEZONNYITÓ KEDVEZMÉNYEK! 5-50%-IG
TEKINTSE MEG TELJES KÍNÁLATUNKAT!

90 x 200 cm 43 000 Ft
140 x 200 cm 60 400 Ft
160 x 200 cm 60 400 Ft
180 x 200 cm 66 500 Ft23 cm vastag

-15%

-35%

Ággyá nyitható 
kanapé két személyre

Ággyá nyitható kanapé, 
ágyneműtartós  

NYITHATÓ ASZTAL 
(140/200cm), 6 db székkel

KONYHABÚTOROK 25 % KEDVEZMÉNNYEL,
VAGY AJÁNDÉK ÖSSZESZERELÉSSEL.

KONYHA-
TERVEZÉS, 
FELMÉRÉS

-10%

84 900 Ft

214 900 Ft
Akciós áron:

169 800 Ft

A feltételekről 
érdeklődjön 

áruházunkban!

375 000 Ft


