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ÖNKORMÁNYZAT

TESTVÉRVÁROSOK

Minden kistarcsai
fogyatékkal élő INGYEN
HASZNÁLHATJA AZ USZODÁT
ködést aláíró szervezetek, intézmények. A HEP
Fórum 2019. november 12-én ülésezett és áttekintette az intézményi beszámolók alapján a HEP
Intézkedési Tervének időarányos megvalósítását.
Új feladatként javasolta, hogy kerüljön be a HEP
IT-be a kistarcsai fogyatékos személyek ingyenes
uszoda használata. A módosítást támogatva a
képviselők elfogadták, hogy minden kistarcsai fogyatékkal élő személy kísérőjével együtt ingyen használhassa az
Tudósítás a
uszodát. Az érintettek a részletekről
2019. decemaz uszodában érdeklődhetnek.
ber 11-i testüleA HEP Fórum hosszútávon a feltárt esélyegyenlőségi problémát a foti ülésről
Az elmúlt években a város vezetése
gyatékkal élők integrálásával és támomást sem tett, mint olyan pályázatogatásával szeretné megoldani.
kat és beruházásokat valósított meg, amivel Kistarcsa is hozzájárult a szén-dioxid-kibo- Pótmunka kifizetésével
csátás csökkentéséhez: ilyen volt az intézmények biztosítja az önkormányzat
hőszigetelése, nyílászárók, kazánok, tetők cseré- a Tipegő Bölcsőde továbbépítését
je, lapos tetők hőszigetelése, napelemek telepíté- Az önkormányzat a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde
se. A képviselők 10 igen és egy nem szavazattal építésére tavaly új közbeszerzési eljárást írt ki. Ezt
elutasították a képviselő indítványát, mert a kér- a MiraBer Bt. nyerte el. Az önkormányzat 2019.
déses témakörben önkormányzati rendelet meg- augusztus 26-án szerződést kötött a céggel. Már
alkotása jogszerűen nem lehetséges.
2018-ban kalkuláltak azzal, hogy a fennmaradó
munkálatok költségvetése magasabb lesz az eredeA jelzőrendszeres házi
ti tervezetnél és nem várt kiadások is nehezíthetik
segítségnyújtást 2020-ban
a kivitelezést. A műszaki ellenőr szakvéleménye
is biztosítja az önkormányzat
alapján az ütemezett továbbépítés csak pótmunA jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az ön- kák beiktatásával lehetséges. A képviselő-testület
kormányzat önként vállalt feladatként biztosítja, a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde továbbépítését gaami egyébként 2013. július 1-től állami hatáskör- rantáló pótmunkákra 22 068 275 Ft + áfa összegbe tartozik. Jelenleg a megvalósítását a Szociá- gel megemelte a vállalkozó díját, amit részben a
lis és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a Nemzeti rendelkezésre álló hitelkeretből fizetnek ki. A hiSzociális és Rehabilitációs Hivatalnál nyilvántar- ányzó 6 668 275 Ft+áfa összeget a tárgyévi költtásba vett működési engedéllyel rendelkező fenn- ségvetés fejlesztési célú tartalékkeret terhére biztartókkal (ilyen Kistarcsa Önkormányzata is) meg- tosítják. A pótmunkák fedezetére javasolt pénzt
állapodás útján látja el, amit minden évben meg a képviselő-testület egyhangúlag megszavazta.
kell újítani. A főigazgatóság korábban már írásban jelezte, hogy amennyiben az önkormányzat Döntöttek a Kistarcsa Kórház,
nem vállalja a feladatot, úgy a településen meg- Kistarcsa és Zsófialiget HÉV
szűnik a szolgáltatás. Kistarcsán a 40 készülék- megállókban kijelölt gyalogos
kel rendelkező jelzőrendszer felügyeletét a Mul- átkelőhely létesítésére vonatkozó
ti Alarm Zrt. látja el, a gondozónőket megbízási önálló képviselői indítványról
szerződéssel az Alapszolgáltatási Központ bizto- Penz András képviselő önálló képviselői indítvásítja. Az önkormányzat az Alapszolgáltatási Köz- nyában azt kérte a képviselő-testülettől, hogy kezpont tehermentesítésére 2020-tól más szolgálta- deményezze kijelölt gyalogos átkelőhelyek létesítókkal is felveszi a kapcsolatot.
tését az említett megállóknál, tekintettel arra, hogy
a megjelölt helyeken jelentős gyalogos forgalom
Minden kistarcsai fogyatékkal
zajlik, és nem biztonságos az átkelés.
élő ingyen használhatja az uszodát
Az indítványt a testület elutasította, mert a jeKistarcsa Város Önkormányzata 2018. decem- lenleg érvényben lévő forgalomszabályozás szerint
ber 12-én fogadta el a 2019–2023 időszakra szóló egyik helyszín sem felel meg gyalogos átkelőhely
Helyi Esélyegyenlőségi Programját és Intézkedé- létesítéséhez (nincsenek meg a jogszabályokban
si Tervét (a továbbiakban: HEP). Az önkormány- előírt telepítési feltételek). Viszont felkérték a Sport,
zat évenként felülvizsgálja, és ha kell, módosítja Közlekedési és Közbiztonsági Bizottságot, hogy
a HEP-et. Az önkormányzat a HEP megvalósítá- az indítvány tartalmát vizsgálja meg abból a szemsa, értékelése és ellenőrzése érdekében Felelős Fó- pontból, hogyan lehet a megoldásokat beépíteni a
rumot hozott létre, melynek tagjai az együttmű- felülvizsgálandó Közlekedési Koncepcióba.P.Gy.

A képviselők koccintással búcsúztatták az évet

Az év utolsó testületi ülését december 11-én tartották.

J

uhász István polgármester napirendek előtt
elmondta, hogy több olyan napirend is szerepelt a december havi munkatervben, ami
végül nem került be az ülésre – a Menetrend szerinti autóbusz közlekedés viteldíjáról szóló rendelet felülvizsgálata, a Környezetvédelmi Alap
létrehozásáról szóló rendelet felülvizsgálata, az
önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazható versenyeztetési szabályokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata mivel azok mindenben megfelelnek a hatályos
jogszabályoknak – mivel azok mindenben megfeleltek a hatályos jogszabályoknak. Viszont javasolta sürgősséggel felvenni Penz András képviselő önálló indítványát az előterjesztések közé. A
képviselő-testület ezen kívül tárgyalta a 2020. évi
költségvetési koncepciót, felülvizsgálták a Helyi
Esélyegyenlőségi Programot, beszámolót hallgattak meg a Szociálpolitikai Kerekasztal tevékenységéről, pótmunkát rendeltek el a Tipegő Bölcsőde
továbbépítésére, és átfogó tájékoztatást hallgattak
meg a 2019. évben aktuális pályázatokról. Összesen 14 napirendi pontot tárgyaltak

Elutasították Penz András
önálló képviselői indítványát

A képviselő önálló képviselői indítványában önkormányzati rendelet megalkotását kérte „Az éghajlati vészhelyzetről és a párizsi megállapodásban lefektetett célok eléréséhez történő hozzájárulásról”
Az indítványban két javaslat szerepelt. Az egyik:
Kistarcsa városa is mondja ki a klíma vészhelyzetet, a másik: készítessen el a város egy fenntartható energia és klímatervet, ami felméri a település
jelenlegi helyzetét és megoldási javaslatokat nyújt
az energia felhasználás mérséklésére. Juhász István polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy
a város jelenleg is több olyan programmal, intézkedési tervvel rendelkezik, amelyek alkalmasak
az adott témakör szerinti kérdések rendezésére.
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Juhász István polgármester koszorút helyezett
el az nemzetközi katonai temetőben
Lukáš Pilc Milovice polgármestere és a kistarcsai küldöttség

Új testvérvárosa
van Kistarcsának
MILOVICE BEMUTATÁSA

A képviselő-testület még tavaly szeptemberben döntött arról, hogy testvérvárosi együttműködési megállapodást köt a csehországi Milovice településsel.

A

két település hasonló adottságai – fővá- Balázs, Csampa Zsolt, Szemán Gergely bizottrosok közelsége, az abból származó elő- sági elnökök és Kiss Károly (Kerepes volt alnyök és hátrányok, valamint a lakosság- polgármester) tolmács.
szám - megfelelő alapokat adtak ahhoz, hogy
A kétnapos esemény első napján meglátotestvérvárosi kapcsolat létesüljön. Milovicével gatták a Milovicei Nemzetközi Katonai Temeegyütt már öt településsel tart testvérvárosi tőt. Itt több, mint hatezer hadifoglyot – lengyel,
kapcsolatot Kistarcsa – (Belusa (szlovák), Tor- orosz, cseh, osztrák, magyar, szerb, lett, litván,
ja (Románia), Radomysl nad Sanem (lengyel), török és olasz katonákat – temettek el, akik elFancsika (Ukrajna).
sősorban az I. világháború ideje alatt voltak itt
A 12 ezer lakosú Milovice városa Csehor- hadifogságban. A temetőben 5276 olasz katoszágban a Nymburki járásban, a Prágát és Mladá na nyugszik, ezért is hívják a kegyhelyet olasz
Boleslavot összekötő D10 autópálya mellett ta- temetőnek. Milovice városa minden év novemlálható. A várost az Elbamenti-síkság termékeny ber elején ünnepélyes megemlékezést tart a tetalaja veszi körül. Széles erdősávjaival és elhe- metőben.
lyezkedésével stratégiai helynek számít az ipar
Ezt követően Lukáš Pilc polgármester fogadés a kereskedelem számára. A nemzetközi kato- ta a városházán a kistarcsai delegációt. A városnatemető és az Alexandriai Szent Katalin temp- háza egy új, modern épületben található, ahol
lom a katonamúltra emlékeztet. A városhoz tar- rendkívül nagy tereket alakítottak ki. Például
tozik az európai jelentőségű Pod Benáteckym egy színpad is található az aulában. Másik érVrchem élővilága, ahol az Európában is egye- dekesség, hogy a városőrség és a polgárőrség is
dülálló Vadló-és Bölényrezervátumot sikerült az épületben kapott helyet.
létrehozni. A 200 hektáros területen találhaAz első nap látogatás sorozata a milovicei áltó a Mirakulum Vidámpark és a Tankodrom is. talános iskolában folytatódott. Az új iskola 1600
Utóbbi egy olyan katonai bázis, amit a turisták- tanuló befogadására alkalmas, jelenleg 1000
nak nyitottak meg.
diák tanul a XXI. századi modern intézmény2019. november 28-29. között az
együttműködési megállapodás alá- Kirándulás a vadrezervátumban
írására Csehországba utazott a város küldöttsége. A delegáció tagjai
voltak: Juhász István polgármester,
Solymosi Sándor alpolgármester,
Zsiák Péter alpolgármester, Zsiák

ben. A város vezetése – figyelembe véve a lakosság növekedését – nagyobb férőhelyre tervezte az iskolát, abból a megfontolásból, hogy
a későbbiekben ne okozzon problémát a gyereklétszám változása. A rendet és a tisztaságot
úgy tudják biztosítani, hogy mindenki papucsban közlekedik az iskolában. Ennek fontos feltétele, hogy minden egyes tanuló rendelkezik
öltözőszekrénnyel.
Megmutatták azt a lakótelepet, amit a volt
szovjet tiszti és legénységi lakótömbök felújításával alakítottak ki. Milovice környékén, mintegy 6000 hektáros területen harmincezer – elsősorban szovjet – tiszt állomásozott. Itt volt a
Varsói Szerződés kelet-közép európai hadi irányító központja.
A második napon a kistarcsai küldöttség
először a vadon élő lovak és bölények rezervátumába látogatott el. A vadlovak állománya
Exmoorból származik, Angliából. Az exmoor
ló egy veszélyeztetett állatfaj, amely a kihalás
szélén áll. Miloviceben található Közép- és Kelet-Európa egyetlen egy ménescsordája. A bölények is érdekesen kerültek a rezervátumba. Az
1627-ben Lengyelországban kihalt bölényeket
sikerült egy úgynevezett zárttéri szaporítással
reprodukálni és a bölények egy részét Lengyelországból telepítettek Csehországba. A vadrezervátum után megnézték a Mirakulum Vidámparkot. A 17 hektárnyi zöld területen vannak
kisebb-nagyobb játékok, csendes parkok, alagutak, csúszdák, vízi park. A fő látványosság egy
kőfalakkal védett favár. A kirándulás a Tankodromban folytatódott. A 200 hektáros területen, több működő harci eszköz – tank, kétéltű
jármű – várja az érdeklődőket Nagyon élethűen berendezett haditáborok is vannak, például
egy vietnámi mintára készült amerikai katonai
tábort is meg lehet tekinteni.
A második nap legfontosabb eseménye a testvérvárosi szerződés aláírása volt. A két település vezetése megállapodott abban, hogy a lehető
legszélesebb spektrumban próbálják kiépíteni a kapcsolatokat. Szó volt zeneiskolák közötti együttműködésről, nemzetközi futballtornán
való részvételről, esetleges gazdasági kapcsolatfelvételről és természetesen önkormányzati-közigazgatási tapasztalatcseréről. Megbeszélték, hogy a lehető legrövidebb
időn belül folytatjuk az ismerkedést, ezért Kistarcsa Önkormányzata meghívta Milovice Város vezetését a Böllérfesztiválra, amelyet
nagy örömmel el is fogadtak.  P.Gy.
2020. 1. szám
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Rengeteg dolog van, amit
szeretnék idén ÚJRAGONDOLNI
Évindító interjú Juhász István polgármesterrel

LAKOSSÁGI
FELHÍVÁS!

Juhász István 2008 óta a képviselő-testület tagja, 2009 óta a város alpolgármestere. Gödöllőn, a Premontrei Gimnáziumban érettségizett, majd az ELTE ÁJK politológia szakán
szerzett diplomát. A mostani választáson a 8. számú választókerületben meggyőző fölénnyel nyerte a képviselő választást és a polgármester választáson is diadalmaskodott.
32 évesen az ország egyik legfiatalabb polgármestere. Újabb sikere, hogy 2019. november
20-án a „Zöld Híd” Önkormányzati Társulás ülésén megválasztották a társulás elnökévé.

A

z októberi választások óta Kistarcsán még
nagyobb fokozatra kapcsoltak. Gondolt
ekkora pörgésre?
– Az elmúlt, lassan 12 év tapasztalata alapján
természetesen igen. Főleg 2010 óta folyamatos pörgésben vagyunk, köszönhetően a rengeteg elnyert
pályázatnak, önerős projektnek, illetve maga a városüzemeltetés, az úgynevezett hétköznapi feladatok is rengeteg időt igényelnek.

– Most milyen állapotok vannak az utóbbi másfél évben sok botrányt és változást megélt „Zöld
Híd” Önkormányzati Társulásnál?
– Rengeteg elmaradással kellett szembesülnünk. Nem létező, hiányos, illetve egymásnak ellentmondó belső szabályzatok ugyanúgy jelen vannak a rendszerben, mint gazdálkodási anomáliák.
Jelenleg ezek feloldásán, a belső működés racionalizálásán, a megfelelő források kilobbizásán, a
működés fenntarthatóságán dolgozunk a felettes
szervekkel együttműködve. A cél egy megfelelő
tőkével, forrással, stabil gazdálkodással rendelkező cég megteremtése, és a katasztrófavédelmi
üzemeltetés megszüntetése év végéig.
– Kerepes polgármesterét választották meg a
„Zöld Híd” Önkormányzati Társulás alelnökének. Azt látom, hogy Kerepes és Kistarcsa
több ponton is összekapcsolódhat a jöA város
vőben. Milyen területeken lát lehetőlakossága
séget az együttműködésre?
robbanásszerű– Elsősorban infrastrukturális és
en nőtt az elmúlt
közbiztonsági kérdésekben igyekévekben, és
– A város lakossága robbanás- – Két alpolgármestere van a városnak – Solyszünk majd együttműködni. Közös
folyamatosan
szerűen nőtt az elmúlt években, és mosi Sándor és Zsiák Péter. Az ellenzéki képbuszjárat, a két település határán lévő
nő.
folyamatosan nő. Ezért hatalmas for- viselők egy része csak Solymosi Sándort támoterületek közös rendezése, fejlesztése,
galom jelentkezik a kis utcáinkban is, gatták. Polgármester úr ebben a kérdésben elég
valamint a betörések és drogproblémák
gyakorlatilag a város egész területén. Renge- elszántnak látszott!
megoldása a kiemelt cél.
teg parkolási probléma is van, valamint folyama– Zsiák Péter támogatásának két oka van. Az
– A hatékonyabb munka érdekében az eddigi tos az igény a lakosság részéről a forgalmi szabá- egyik, hogy az elmúlt években, mint tanácsnok
két bizottság helyett három bizottságot alakítot- lyok alakítására. A lakosságszám és a forgalom jóval több feladatot látott el, mint azt a pozíciótak. Két bizottság elnöke nem változott – Zsiák növekedésével közbiztonsági kérdések is teríték- ja indokolta volna. Ha este 11-kor kellett valahoBalázs maradt a Pénzügyi, Településfejlesztési re kerültek, és úgy gondoltuk, hogy van ezekkel va kimenni, vagy hajnalban, őt bármikor leheés Környezetvédelmi Bizottság élén, míg Csampa már annyi feladat, hogy kiemelten kell kezelni a tett hívni, és jött. Sokszor még kérni sem kellett
Zsolt a Humánpolitikai Bizottságot vezeti. Sze- szakterületet. Így munkacsoport szintről bizott- egy-egy feladatra, magától vállalta és csinálta.
mán Gergely a Sport, Közlekedési és Közbiz- sági szintre emeltük. Valamint a Sport területet Vagyis véleményem szerint az elvégzett muntonsági Bizottságot kapta. Mit várhatunk ettől is külön választottuk, ebben is számítok Szemán ka is indokolja ezt az úgynevezett előléptetést.
Gergely munkájára.
a bizottságtól?
Másrészt igyekszem, mint polgármester egyre
6

több kistérségi és megyei ügyben is részt venni, ezzel erősítve városunk kistérségi szerepét,
új, gyümölcsöző kapcsolatok kiépítését. Azonban ez, akárcsak a Zöld-hídra gondolva, rengeteg plusz feladattal, idővel jár. Zsiák Péterre a
város hétköznapi működtetésében, a különböző programok szervezésében számítok kiemelten, vagyis egyszerűen szólva, amikor én távol
vagyok, ő legyen a helyszínen helyettem és jelentse a problémát vagy oldja meg. Ehhez azonban az alpolgármesteri tisztség tud kellő hátteret adni.
– A választások után távozott a jegyző a polgármesteri hivatalból. Kiderült a távozás oka?
– Egyszerű karrier kérdés ez. Jegyző asszony
a 8. kerületbe kapott lehetőséget folytatni a munkáját, és ő úgy gondolta szeretné ott is megmérettetni magát. Sok sikert kívánunk neki.

ruházásokat nézzük, akkor ebben az évben mit
lát reálisan megvalósíthatónak?
– Természetesen a bölcsőde befejezése, az elnyert pályázatok megvalósítása a legfontosabb.
Gondolok itt a bicikli útra, az útfelújításokra, csapadékvíz-elvezetés kiépítésére a Balczó utcában,
vagy akár az új köztéri kondi parkunkra. Próbáljuk megmenteni a múzeum projektet, ami rajtunk
kívül álló okokból csúszik, valamint a Civil-ház
elbontása és újjáépítése is lassan elindul reményeink szerint. Kemény tárgyalásokat folytatok
a kórház parkolója kapcsán, akárcsak a fenyves
erdő kistarcsai fenntartásba vételéről is. Ezzel
párhuzamosan zajlik az új általános iskola megépítésének előkészítése, a terület „megszerzése”
az egyház számára. De rengeteg dolog van, amit
szeretnék idén újragondolni, hogy a 2021-es költségvetésben már akár rendszerszintű változások
is lehessenek. Valamint az Auchan tartalék területének a teljes beépítését is igyekszünk segíteni a terület tulajdonosának és az új vállalkozásoknak, hiszen ez a város érdeke is az iparűzési
adóbevétel miatt. Ugyanis az a szerencsés helyzet, hogy ez az oldal már kistarcsai közigazgatási területen van, nem úgy, mint sajnos az Auchan.

A KISTARCSAI Trianoni Emlékbizottság
felhívással fordul városunk lakossága felé:
magánirat és tárgyi emlékek gyűjtésében
kérjük a segítséget Trianon tárgykörben.
Bármi értéket képviselhet, akár olyan
emlékek is, amelyekről nem is gondolnánk, hogy források lehetnek: egy kézzel
írott recept, egy levél, egy napló, fényképek, használati tárgyak, háztartási eszközök -például a trianoni döntéssel összefüggő ábrázolást kapott poharak, tányérok
– kitüntetések, vagy bármi, ami kapcsolatba hozható az adott időszakkal.
Mivel az összegyűlt tárgyak és dokumentumok egy kiállítás anyagát képeznék, fontos, hogy eredetiben kapjuk meg
azokat.
A felkínált darabokat a Kistarcsai VMSK
Kft.-nél, Kistarcsa, Kossuth L. u. 23. lehet
leadni egyéb információk info@vmsk.hu,
+36-70-656-5178.
Természetesen a kiállítás után a tulajdonos visszakapja az általa felajánlott emlékeket

ÚJ ISKOLA
ÉPÜL
Kistarcsán

– Az új jegyző nem ismeretlen a településen, hiszen dr. Gotthard Gábor 2003-tól 2008-ig aljegyÖT PEST MEGYEI tankerületi központban 16 közzőként már dolgozott a polgármesteri hivatalban.
nevelési intézményt bővít, illetve épít a kormány
Azt látom, hogy vele új lendületet kapott a mun60 milliárd forintból. Veresegyházon és Dunahaka a hivatalban!
rasztiban 24 osztályos, Csömörön és Kistarcsán
– Az új jegyző úgy gondolom öröm volt az
16 osztályos új iskola épül. Emellett Nagykovácsiürömben, hiszen nem örültem, hogy a ciklust rög- – Újabb testvérvárosa van Kistarcsának. Az előző ban, Diósdon, Gyömrőn, Inárcson, Dunavarsánytön úgy kellett kezdenem, hogy a hivatal első em- évben egy ötödik településsel a cseh Milovicevel ban, Délegyházán, Szigethalmon, Kismaroson,
bere távozott. De azzal, hogy egy ilyen tapasztalt is felvette Kistarcsa a kapcsolatot. Hol tart a kap- Sződön, Vácdukán, Őrbottyánban és Tahitótfaés harcedzett szakembert sikerült leigazolnunk, csolat építése?
luban bővítik az iskolákat 8, 16, illetve 24 tanmár nem problémát látok a kialakult helyzetben,
– A testvérvárosi szerződést már megkötöttük, teremmel. Az új iskolák építésekor a legfontohanem lehetőséget. Így pár hónap távlatából úgy a böllérfesztiválon is vendégül látjuk őket. Szó- sabb szempontok, hogy legyenek egészségesek,
érzem, hogy a 2010 óta kialakult, kicsit megszo- val jelenleg az összecsiszolódás zajlik, és keres- energiatakarékosak, legyen alacsony az épületek
kottá vált rendszerbe kellett az új szemlélet. A hi- sük már a lehetőségeket, hogy milyen pályázato- szén-dioxid-kibocsátása és legyenek felszerelve
vatal hangulatán is ezt érzem.
kon tudnánk együtt elindulni, illetve igyekszünk a legkorszerűbb oktatási eszközökkel. Az iskolaa két település kiemelt vállalkozóit is megismer- udvarok és környezetük kialakításában fontosak
– Nagyon dinamikusan fejlődött a város az elő- tetni egymással.
lesznek az ökológiai szempontok is.
ző ciklusban, több átívelő beruházás is elindult
A kivitelezések – a tervezés és a beszerzések
az elmúlt hónapokban. Most a választások után – Polgármester úr, köszönöm az interjút!
után – várhatóan 2021-ben kezdődhetnek el.
mi a legfontosabb megoldandó feladat? Ha a bePolgár Gyula
forrás: MTI
2020. 1. szám
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ÉLETMÓD

EGY NYOLCÉVES KISTARCSAI
KIS KOMPONISTA
a Zeneakadémia pódiumán

Domi a Zeneakadémia színpadán
KIEGÉSZÍTÉSEK
EGY DECEMBERI HÍRHEZ
Decemberi híradásaink között már
beszámoltunk arról, hogy egy nyolcéves kistarcsai kisfiú, Váray Domonkos a „Rondó Hüvelyk Matyinak és
a Tenkes kapitányának” című zongora-darabjával korosztályos (8-13
év) első helyezést ért el a Kárpátmedencei kiírású Szokolay Sándor
„InspirArt” (SzIA) zeneszerzői verse-

nyen. A Zeneakadémia Nagytermében december 9-én bemutatott, Bartók zenéjének hatását tükröző közel
négyperces díjnyertes művet – Domonkos tolmácsolásában – vastapssal fogadta a közönség. A szakmai
értékelések kiemelték a darab formai érettségét, izgalmas ritmusvilágát és gazdag ihletettségét.
Kovács Zoltán zeneszerző-zongoraművész, a Magyar Művészeti
Akadémia tagja szerint: „Domi már
most egy zeneszerző, mert minden
porcikája erről tanúskodik. Valóban
ritka jelenség ez.”
A Simándy József Általános Iskola 2.d osztályába járó kis komponista a verseny megnyerése óta sem
pihent: újabb és újabb érdekes zenei
ötletekkel lepi meg környezetét.
Szokolay Sándor (1931–2013) Kossuth-díjas zeneszerző családtagjai
írásos üzenetükben így biztatták Domonkost: „Csak így tovább, Domi!
Nagyon drukkolunk!”
Mi is így gondoljuk, mi is ezt kívánjuk!

ÁLMOK
Karácsonyfája
Kistarcsai és csömöri
családok gyermekei
kaptak ajándékot

D

ecember 17-én tartotta a
Procter&Gamble csömöri gyára ünnepi karácsonyi
rendezvényét, melyen idén is több
kisgyermek álmát igyekeztek valóra váltani.
Az Álmok Karácsonyfája program keretében a gyár dolgozóinak
önkéntes felajánlásával 41 gyermek
kívánságait teljesítették a Kistarcsai
Katolikus Karitász és a Csömöri
Nagycsaládosok Egyesületének segítségével.
Lego, játékkonyha, tricikli, öltöztetős baba, roller… rengetegen vannak, akik ezeket nem engedhetik meg
maguknak, és karácsonykor sem kerül ajándék a fa alá. Ebben próbál segíteni minden évben a P&G csömöri
gyára, hogy a szerény körülmények
között élők ünnepét szebbé tegyék.
Idén 41 gyermek örülhetett a vágyott
ajándéknak a vállalat december 17-i
karácsonyi átadó ünnepségén.
A már hagyománnyá vált Álmok
Karácsonyfája program a gyár dolgozóinak köszönhetően számos nehéz sorsú család számára jelent segítséget. Az ünnepségen 20 kistarcsai
család kapott ajándékot, amit a felajánlást tett dolgozók és a gyár ve-

zetői adtak át a boldog gyermekeknek és szüleiknek.
Az ünnepségen Horváth Katalin
termelési igazgató, és Dancsó András
gyárigazgató köszöntötte a családokat. A gyárigazgató elmondta, hogy
a Csömöri egységük már nyolcadik
éve segít karácsonykor is a rászoruló családokon. A karácsonyi álmokat
a gyár dolgozóinak segítségével valósítják meg, ők vásárolják az ajándékokat önkéntes felajánlással, akár
csapatban, akár egyénenként. Az Álmok Karácsonyfája programot minden vállalati egységükben megvalósítják, tehát a budapesti irodájuk és a
gyöngyösi gyáruk is csatlakozott hozzájuk, így évente több mint 100 gyermek karácsonyát varázsolják szebbé.
A Procter&Gamble csömöri gyára nagy hangsúlyt fektet a helyi közösségek életében való részvételre és
folyamatosan támogatják a környező
települések jótékonysági programjait.
Több tízmillió forint értékű termékkel támogatják a rászorulókat számos
civil szervezeten keresztül, több ezer
nőnek biztosítva akár egész évre a női
intimhigiéniai védelmet. A telephely
folyamatosan támogatja a helyi szervezeteket, a Habitat for Humanity Magyarországot, a Csömöri Családsegítő
Közalapítványt, a Kistarcsai Katolikus Karitászt, valamint adományt
juttatott el a kistarcsai Flór Ferenc
Kórház és az Összefogás az Egyenlő Esélyekért Alapítvány részére is.

Az országos találkozó lelkes résztvevői

Szenior öröm(TÁNC)
Országos Szenior Örömtánc
Találkozó volt Kistarcsán
A szenior örömtánc klub egy évvel ezelőtt alakult Kistarcsán Kálmán
Éva vezetésével. A 40 fős csoport nagy része kistarcsai. Az ötven
feletti korosztályt képviselő mozgalom tagjai hetente egyszer találkoznak a Csigaházban kedd délelőttönként 10 és fél 12 között.

A

z eltelt egy év alatt remek közösség alakult Kistarcsán, s egyre gyarapodó létszámmal jelennek meg az érdeklődők a
foglalkozásokon. Kálmán Éva oktató (testnevelő
tanárként ment nyugdíjba) elmondta, hogy a szenior örömtánc kimondottan az idősebb korosztálynak kitalált új közösségi mozgásforma. Nincs
szükség sem táncpartnerre, sem előzetes tánctudásra. Az oktató megmutatja, majd gyakoroltatja a csoporttal a rövid koreográfiát, amit meg kell
jegyezni. Először speciális, ún. ritmikus beszéddel segíti a tanulást, majd amikor már jól megy,
zenére táncolja el a csoport – többször is – a táncot. Ez a kíméletes sporttevékenység és „agytorna”, bizonyítható módon eredményesen késlelteti
a demencia és az Alzheimer-kór kialakulását. Fontos kihangsúlyozni, hogy a szenior örömtánchoz
nem szükséges előzetes tánctudás, nincsenek benne pörgések, forgások, hirtelen mozdulatok. Van
viszont egy nem túl bonyolult, de kötött koreográfia, amelynek elsajátítása a memóriát tartja karban.
A zene üteme segíti megjegyezni a lépéskombinációkat. A mozgással pedig örömhormonok szabadulnak fel, így nemcsak az erőnlétet és az emlékezetet fejleszti, hanem jó közérzetet is kialakít.
A foglalkozásokba bármikor be lehet kapcsolódni, mert a mozgáskombinációk nagyon egyszerűek A csoport időskorúak számára olyan összetartó közösséget teremt, amely kiválóan alkalmas a
Kálmán Éva oktató több táncot is tanítotott
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érkező táncosok között. Érdekesség, hogy Kistarcsán nagyon kevés férfi vett részt a foglalkozáson
– összesen három. Kálmán Éva szerint ez világjelenség, ugyanis ebben a korosztályban már kevesebb az aktív férfi. A nők ezen a területen is sokkal életrevalóbbak. De talán, egy idő után a férfiak
is felfedezik ezt a mozgási lehetőséget.
Magyarországra 2017-ben az osztrák szövetség
közvetítésével jutott el a tánc, ők finanszírozták az
első magyar oktató, Csirmaz Szilvia kiképzését.
A nyugdíjas némettanárnő azóta is rendkívüli elhivatottsággal végzi a szenior örömtánc magyarországi népszerűsítését és az oktatók képzését.

Kálmán Éva és Csirmaz Szilvia
magány oldására. A táncok megalkotói gondoltak
azokra is, akiknek az állás, járás már nehézséget
okoz. Nekik ülőtánc-formációkat állítottak össze.
Kistarcsán január 11-én tartották az első Országos Szenior Örömtánc Találkozót batyus bál
jelleggel, ahol Csirmaz Szilvia örömtánc oktató,
szakreferens is megjelent és a közel 150 táncosnak több koreográfiát is betanított. A jó hangulatú program reggel 9 órától délután négy óráig tartott. Kisebb szünetekkel, öt oktató folyamatosan,
egymást váltva tanította a táncosokat. A repertoárban szerepelt páros tánc, körtánc, blokk-, és
sortánc. A rövid szünetekben tombola sorsolást
is rendeztek, ezzel is fokozva a jó hangulatot. Az
ilyen táncos alkalmak során kedves ismeretségek,
barátságok szövődnek a különböző településekről

Csirmaz Szilvia, a magyarországi
SZENIOR ÖRÖMTÁNC MOZGALOM elindítója, az egyedüli magyar referens, aki valamennyi oktató képzője és továbbképzője
A Szenior Örömtánc Világszövetség hitvallása szerint a társadalom elöregedésével
előtérbe került az a cél, hogy az időskorúak
minél tovább őrizzék meg testi, szellemi és
lelki frissességüket. Ebben segít a nyugaton
rendkívül elterjedt, de már Magyarországon
is hozzáférhető, forradalmian új mozgásforma, a három az egyben: mozgás, öröm, agytorna. Kitalálója, Ilse Tutt német táncpedagógus. Több mint 40 évvel ezelőtt, anyósa
kérésére fejlesztette ki ezt a határozottan
időseknek szánt mozgásformát, amely annak köszönheti népszerűségét, hogy nem
szükséges hozzá előzetes tánctudás. Örömteli dolog, hogy Magyarországon is egyre többen érdeklődnek a mozgalom után és egyre
többen szerzik meg az oktatói papírt. Jelenleg 160 oktató tevékenykedik több, mint kétszáz helyszínen kb. 6000 aktív résztvevővel.
Csirmaz Szilvia még kiemelt egy fontos
kutatási eredményt, ami a szenior örömtánc jótékony hatását bizonyítja. Notger
Müller, az idegdegenerációs betegségekkel foglalkozó magdeburgi központ munkatársa - aki a kutatásért megkapta tavaly
a Theo és Friedl Schöller kutatói díjat, – kutatási programjában neurológusokkal és
sporttudósokkal két csoportba osztott 65
és 80 év közötti résztvevőket. Fejlődésüket
18 hónap elteltével hasonlították össze. Az
egyik csoport tagjai vonalas táncot tanultak, amelynél a táncosok egyesével sorba
rendeződve egymás mögött állnak. Mindig
új lépéseket tanultak, idővel a koreográfia gyorsabb és bonyolultabb lett. A másik
csoport tagjai egy fitneszprogramot teljesítettek, miközben zenét hallgattak. Mindkét csoport esetében pozitív hatásai voltak
a mozgásnak az agyra, csak éppen más agyi
területekre.
A fitnesz a kisagyat, az automatizált mozgásokért felelős területet, a táncolás a nagyagyat és azt a részt stimulálta, amely a két
agyféltekét összeköti. Az összes résztvevőnek javult az egyensúlya, ami sokat segít az
esések kivédésében és megőrizni az idős emberek mobilitását. A táncolásnál ez a hatás
erőteljesebb volt.
Fontos, hogy az idősebb ember a szenior
örömtánccal tovább megőrizheti fizikai és
szellemi frissességét.
Polgár Gyula
2020. 1. szám
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MELYIK MADÁRFAJ MIT SZERET?
A madarak téli etetésének első és legfontosabb szabálya: ha egyszer elkezdtük, ne hagyjuk abba! Ugyanis
a madaraknak nagy szükségük van
a kihelyezett, magas energiatartalmú
táplálékokra ahhoz, hogy megőrizhessék a súlyukat, és jó kondícióban
legyenek a tavaszi költési időszakra.
Az etetési időszak Magyarországon az első fagyok beköszöntétől azok
tartós megszűnéséig tart. Előfordul,
hogy az évnek ez a periódusa november elejétől egészen áprilisig tart.
Az etető kihelyezésénél vegyük figyelembe, hogy olyan helyen legyen,
ahol a madarak biztonságban lehetnek a házi macskáktól és más ragadozóktól. Ajánlatos minden sűrűbb
bokortömegtől 3-4 méter távolságra lennie az etetőnek, így a megbújó
ragadozó támadása esetén van elég
idejük a madaraknak elillanni.
A téli etetés során alkalmazható
madáreleségek három csoportba sorolhatók, melyeket együtt érdemes alkalmazni, és így biztosak lehetünk
abban, hogy az ivóvízzel együtt az
etetők minden madarának – megközelítően 50 madárfajnak hazánkban –
minden igényét ki tudjuk elégíteni.

Ezek a következő eleségek:
• olajos magvak: napraforgó, köles, további aprómagvak, illetve a
drágább, kiegészítésnek tökéletes
dió, fekete dió, mogyoró, pisztácia
• állati zsiradék: a faggyú, a kacsa-,
liba- vagy sertésháj; a sertés zsírszalonna; a főzéssel sótlanított étkezési szalonna, cinkegolyó, lágysajt, vajtégla
• gyümölcs: legfőképp alma
A legtöbb nálunk telelő madár szereti az őrölt madáreledelt és a félbe
vágott almát, de kis megfigyeléssel
megtudhatjuk, pontosan milyen fajok látogatnak el az etetőnkhöz, és
célirányosan etethetjük őket.
A rigóknak helyezzünk ki gyümölcsöt. A lehullott, esetleg sérült almák is tökéletesek erre a célra, amit a
szajkó is szeret – ő félénkebb és igen
mozgékony madár, lévén keveset fordul meg háztájakon.
A napraforgóbelet nagyon szeretik a verebek, a cinegefélék és a pintyek is.
A vörösbegyek a lisztkukacot kedvelik, amit frissen vagy szárítva is kitehetünk egy asztalkára vagy az etető közelébe a talajra.

forrás: Agroforum
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Az idei évben is sok új
könyvvel várjuk az olvasókat a Városi Könyvtárban.

A
Január 1-jétől
MEGNŐTT az
üzemanyagok
etanol tartalma

Magyarország is csatlakozott a környezetbarát E10-es üzemanyagot használó államokhoz, vagyis nálunk is megemelkedett az
üzemanyagok biológiai összetevőinek aránya.

E

gészen pontosan a benzinbe és a dízel üzemanyagba
kevert, megújuló energiaforrásnak minősülő, biológiai eredetű összetevők kötelező, legkisebb
összevont mértéke 6,4 százalékról
8,2 százalékra nőtt, a 95-ös benzin
bioetanol-aránya pedig legalább
6,1 százalékra változott. A régi típusú autót használóknak célszerű
ellenőrizni, hogy lehet-e kocsijukba az új üzemanyagból tankolni.
Magyarországon a személygépkocsi-állomány átlagos kora 2007 óta
folyamatosan növekszik, 2018-ban
már 14,2 év volt, az azonban, hogy
az új üzemanyag szempontjából mi
számít öregnek, márkája és típusa
válogatja, többnyire a 2000 utáni gyártmányok tulajdonosainak
nincs miért aggódniuk.
Egyszerű a Dacia-, a Hyundaiés a Kia-tulajdonosok élete, autóik
korlátozás nélkül képesek használni
az új üzemanyagot, ugyanez igaz a
Peugeot- és a Citroën-modellekre,

de csak a 2000-es gyártási évtől. A Renault 1997. januártól ad
szabad utat, de tucatnyit fel is sorol, mint kivételt. Az E10 benzin
engedélyezett az összes európai
Toyotába, amely 1998 januárjától
készült, kivéve két Avensis, amit
2000 és 2008 között gyártottak.
A Volkswagen-csoportnál főleg az első generációs közvetlen
befecskendezésű FSI-motoroknál
érdemes figyelni, a Seatnál és a
VW-nél 2005-ig, az Audinál egészen a 2008-as modellévig. A
Suzukinál az E10 jó az összes jelenlegi gyártási modellbe, a régebbieknél azonban nem ússzuk meg, hogy
elolvassuk a használati útmutatót.
Több európai uniós országban
is átálltak a magasabb bioetanoltartalomra és a tapasztalatok szerint mindez nem okozott műszaki
problémát
A töltőállomásokon a 95-ös benzint E10-es matrica jelzi az eddigi
E5-ös helyett.

legkisebb korosztály számára készülő Kukucs-könyvek kellően nagyok és strapabírók ahhoz, hogy állják a kíváncsiskodó
ujjacskák rohamát! Kinyitható, tologatható és húzogatható részeik szórakoztató elfoglaltságot kínálnak a kicsiknek. A Ki lakik itt? című lapozóban a kisegér búvóhelyet keres. De sajnos már
mindenhol lakik valaki. Told el a kis ablakokat,
és meglátod őket!
Akinek hiányzott már Alagaësia, Eragon és sárkányok, az most visszatérhet Christopher Paolini
ki nem apadó képzeletében Az örökség-ciklus világába A villa, a boszorkány és a sárkány című
ifjúsági regényben. Eragon egy éve indult el, hogy
megkeresse a megfelelő helyet a Sárkánylovasok
új nemzedékének. Azóta fuldoklik a feladatok
tengerében: fel kell építeniük egy hatalmas sárkányvárat, őrizni a sárkánytojásokat, gyógyítani
a megőrült sárkányszíveket, összebékíteni a nagyképű tündéket a harcias urgalokkal… soha nem
ér a végükre. Az aggódó Saphira, az Eldunarí segítségével úgy próbálja elvonni a figyelmét, hogy
megmutatja neki, hol jár, és mit csinál a testvére.
Felbukkan Angela, a füvesasszony is, az urgalok
énekmondója pedig elmesél egy régi, de tanulságos történetet a sárkányról, a bosszúról és a megbocsátásról.
Itt az ideje, hogy a tányér mellé száműzött kenyeret visszahelyezzük az őt megillető helyre: az
asztal közepére. A kenyérsütés alapjait nem nagy
kunszt elsajátítani, ám
igazán jól csinálni művészet. Aggodalomra semmi ok, bárki elsajátíthatja
a kenyérsütés fortélyait, mivel Paul Hollywood: Kenyér-reggelire, ebédre, vacsorára
című könyvében lépésről lépésre, fotók segítségével mutatja be a tennivalókat. Nemcsak kenyér,
hanem egyéb recepteket, sütéssel kapcsola-

tos trükköket és egy csomó tippet is ad a világhírű sztárszakács.
1991 nyarán egy kilencéves kislány valami kimondhatatlan gonosz elől menekül. Nincsenek emlékei arról, hogy ki ő, honnan jött, és mi történt
vele. Huszonegy évvel később Jana Berzelius sikeres ügyészként nyomozást vezet a norrköpingi
Bevándorlásügyi Hivatal osztályvezetőjének meggyilkolása ügyében. A gyanú hamar a feleségre terelődik, de a nyomozás váratlan fordulatot
vesz, amikor a közelben egy fiatal fiú holttestére
bukkannak. Minél mélyebbre ás Jana a halott fiú
múltjába, annál közelebb jut az igazsághoz, ami
sötétebb és véresebb, mint valaha képzelte volna.
Emelie Schepp: Mementó című krimije lebilincsel, a székhez szögez és belemélyedsz, más választásod nem lesz.
Leila Meacham: Szitakötő című történelmi regényében a második világháború idején egy maroknyi idealista fiatalnak levelet kézbesít a posta,
amelyben egy kormányzati cég azt kérdezi tőlük, hajlandóak lennének-e szolgálni a hazájukat.
A nagyon különböző háttérrel rendelkező férfiak
és nők mindannyian igent mondanak a felkérésre, de mindegyiküknek megvan erre a maga titkos oka. Kiképzésük után ők alkotják a Szitakötő
kódnevű csoportot, amely a németek által megszállt Párizsban kezdi meg tevékenységét. Franciaországba érkezésüket követően megkezdődik
a veszélyes macska-egér kémjáték, amit hónapokon át sikeresen űznek, mígnem egy végzetes tévedés a csapattagok egyikének életébe kerül. Ám
húsz év múltán felmerül a gyanú, hogy a szemtanúk nem azt látták, amit látni véltek...
A Városi Könyvtár új könyveiről a https://www.
facebook.com/Kistarcsai-VMSK oldalon találnak
további ismertetőket. Németh Tímea könyvtáros

2020. február 6.
Kuthi István: A Michigan-tó vidéke
Brookfieldi kapcsolatok. Chicago, az USA
harmadik legnagyobb városa. Különös látnivalók. Szétnyíló hidak és emeletes utak.
A Chicago folyó eltérítése és a zsiliprendszer kialakítása. A 66-os út és a transzkontinentális vasútvonal. Milwaukee a legkedveltebb amerikai város.
2020. február 13.
Both Előd: Utazás a Holdra
Az Apollo-11 űrhajósai elsőként léptek a
Holdra 1969-ben. Hat Holdra szállás. Az
emberes űrrepülés csúcspontjának előzményei és a program folytatása. Az Apolloprogram véget ért, de a Hold kutatása azóta
is folyik – nem emberekkel, hanem automatákkal. Mikor léphet ember újra a Holdra?
2020. február 20.
Matthew Peery:
A magyarországi mormon egyház
Az Amerikában alapított keresztény egyház
hivatalos neve: Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza – a mormon
megnevezést már nem használják. Jézus
Krisztus visszaállított, eredeti egyházaként
működik, székhelye a Utah állambeli Salt
Lake City. 70 000 fiatal misszionáriusa van.
2020. február 27.
Országh Péter: Délszláv történelem
A balkáni népek az Oszmán uralom alatt.
Az 1912-13-as háborúk. A Balkán népei a
két világháború alatt. Tito rendszere és eltávolodása a szovjet tömbtől. Jugoszlávia
Tito után. A szomszédokból ellenségek lesznek. A Kalasnyikov-ügy és a szerb expanzió.
A Deáktanya előadásait a civilház (Széchenyi
u. 33.) közösségi termében tartjuk.
A klubestek ideje: csütörtökön este 7-től
10 óráig.
Az előadások csütörtökönként este 7 órakor kezdődnek, időtartamuk 1 óra körüli.
A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai
nyitottak, azokat térítésmentesen látogathatja bárki.
Ezen alkalmakon és a KIKE más rendezvényein lehet belépni az egyesületbe.
Kistarcsai Kulturális Egyesület

Apróhirdetés
MUNKAVÁLLALÁS Ács-tetőfedő, bádogos,
lapostető javítás-szigetelés, külső homlokzati szigetelés készítése. Épületek karbantartási munkálatait vállaljuk lakosság és közületek részére. 06-70/224-9326, 06-20/397-9998
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HITÉLET

„Örüljetek az Úrban mindenkor!
Ismét mondom: örüljetek!” Filippi 4,4

Az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. téli publikációja

A TÉLI
DEPRESSZIÓ
Jelen publikációnkkal szeretnénk tájékoztatást nyújtani
a téli hónapokban jelentkező depresszió tüneteiről, kezeléséről és megelőzéséről

A

téli depresszió spektrumbetegség, a tünetek
intenzitása széles skálán mozoghat. Állandó fáradékonyság, levertség, kedvetlenség,
behúzódottság, ingerlékenység, döntésképtelenség,
koncentrációs nehézségek, hirtelen és jelentős testsúlyváltozás – ebben az esetben súlygyarapodás –,
önvád, súlyosabb esetekben az érdeklődés elvesztése. Fontos tudni, hogy a téli depresszió csak egyike a lehangoltsággal járó hangulati betegségeknek.
A depresszív tünetek és depresszióval járó pszichés
betegségek többsége nem évszakhoz kötött. Az ős�szel, tél elején jelentkező depresszív tünetek esetén is indokolt a diagnózis körültekintő felállítása.
A tünetek jellemzően október végén, november
elején jelentkeznek minden évben, és következő
év tavaszával szűnnek meg. A tünetek súlyossága eltérő lehet. Aktuális életesemények, lelki

történések, az átélt stressz
mennyisége éppúgy befolyásolhatják, mint az ős�szel mért napsütéses órák
száma. A depresszió komoly
betegség, nem lustaság, nem egyszerű rosszkedv, ezért a kezelését is komolyan kell venni.
Az ünnepek közeledtével az idős, elhagyatott,
valamint depresszióra hajlamos személyek esetében fokozottan oda kell figyelni a fentebb felsorolt tünetek megjelenésére, hiszen ezen személyek
ilyenkor még inkább egyedül érezhetik magukat,
és még több támogatásra vágyhatnak. Ha Önnek,
vagy a hozzátartozójának van ilyen ismerőse, akkor ajánlatos ebben az időszakban nagyobb figyelmet szentelni neki. Amennyiben Ön is egyedül élő
személy és nincs olyan családtagja vagy barátja,
akire számíthatna érdemes szakemberhez fordulni, vagy valamilyen Szociális Szervezetet felkeresni a depresszió elkerülésének érdekében.

A TÉLI DEPRESSZIÓ
LEGJELLEMZŐBB TÜNETEI:

• Megnövekedett alvásigény állandó fáradtságérzet.

• Borús hangulat, negatív gondolatok, sötét jövőkép.
• okozott szénhidrátbevitel érdeklődés beszűkülése.
• Visszahúzódás a társas- és párkapcsolatokból.
• Csökkenő koncentrációskészség és munkateljesítmény feszültségek.
• Mozgásszervi panaszok.
• Pszichoszomatikus betegségek immunrendszer gyengesége.
• Érzelmi zavarok.
• Testi fájdalom vagy rossz érzés, fej- vagy
hátfájás, szájszárazság, székrekedés.
• Szorongás.
• Reménytelenség érzése.

HOGYAN KEZELHETJÜK
HATÁSOSAN A DEPRESSZIÓT?

Általában a különböző terápiák együttes alkalmazása a legcélravezetőbb. A
téli depresszióban a leghatékonyabb
a fényterápia, a gyógyszeres terápia
- hangulatjavító gyógyszerek, úgynevezett antidepresszánsok - és a
pszichoterápia együttes alkalmazása.

A DEPRESSZIÓ MEGELŐZÉSÉNEK
ALAPVETŐ SZEMPONTJAI:

• Étkezzen egészségesen, fogyasszon kevesebb cukrot, több gyümölcsöt.
• Ápolja tudatosan szociális kapcsolatait, járjon társaságba.
• Aktív kikapcsolódás, a sport is sokat segít.
• Induljon hosszú sétákra, főleg a délelőtti órákban.
• Szervezzen barátaival, családjával hétvégi
kirándulásokat, hogy feltöltődjön.
• Kösse le a figyelmét olyan tevékenységekkel, amik örömmel töltik el.
• Törekedjünk a stresszhelyzetek megoldására,
illetve elkerülésére, a feszültségek oldására.
• Igyekezzünk napi ritmusunkat szabályozni,
biztosítsunk időt a sport mellett a megnövekedett alvásigény kielégítésére.
• Ha mindez mégsem elég, érdemes pszichiáter szakorvossal konzultálni a konkrét terápiás lehetőségekről.

Hirdetés

LAKOSSÁGI
PB GÁZ és

TARGONCA GÁZ
HÁZHOZRENDELÉSRE!
Rendelésfelvétel:

06-20/382-32-68
Próbáljon ki minket,
garantáltan nem csalódik!
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TISZTÁN-LÁTÁS
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ ÉRDEKESEN néz ki
leírva az idei évünk száma – 2020. Egyik kedves
ismerősöm hívta fel a figyelmemet arra, hogy Amerikában a látás értékelésében használják a 20-20
kifejezést. Mindez azt jelenti, hogy mindkét vizsgált szem kiválóan érzékeli a környezetét, nem tapasztalható egyikben sem látásromlás.
Tudom, hogy semmi köze sincs az év dátumának a szemészeti értékekhez, mégis megragadott a két szám összekapcsolása. Azt szimbolizálja, hogy ez az esztendő a tisztánlátás éve… vagy
legalábbis az lehet.
Ez alatt természetesen, nem a szemünk védelmére, egészségére gondolok, hanem sokkal inkább arra a lelki tapasztalásra, ahogyan a világot
érzékeljük és benne önmagunkat. Nagy kérdés az,
hogy milyen összefüggéseket látunk meg benne.
Felfedezzük-e benne az örömre gyógyulásunkat,
biztonságunkat, illetve hogy meglátjuk-e életünk
szövetében a kegyelem evangéliumi szálát, amely
mindent megváltoztat – minket is.
Jézus egy alkalommal a tanítványaihoz így szólt:
„a ti szemetek boldog, mert lát…” (Mt 13,16). Egyértelműen önmaga látásáról beszélt, pontosabban
a meglátásáról, megértéséről. Azt hirdette, hogy
az életünkben az Ő meglátása okozza az igazi boldogságunkat.
A Szentírás alapüzenete, hogy a mindennapjainkban megtapasztalt üresség, céltalanság, keserűség voltaképpen az Isten nélküli létünknek
a súlyos, kikerülhetetlen következménye. Kikerülhetetlen, mert minden és mindenki áldozatául
esett/esik ennek a hiábavalóságnak, az elveszett
állapotnak. Egy valóságos, gyógyíthatatlan betegségként szorongat minket. Ez egy olyan valóság,
amit valahol mindenki érzékel az élete történeteiben. De ez csak az egyik ténye életünknek.
A Biblia másik üzenete az, hogy van ebből
gyógyulásunk, ingyen, kegyelemből! Ezt a felszabadítást Jézus (meg)látásában elnyerhetjük! Ő
azért jött, hogy megváltson, és tanításán keresztül felnyissa szemünket erre a valóságra, önmaga tisztán-látására. Azért érkezett hozzánk, „hogy
hirdesse a vakoknak szemük megnyílását… és hirdesse az Úr kedves esztendejét” (Lk 4,18).
Őt így tapasztalni az életünkben mindig kegyelem, ajándék, szabadulás, öröm. Teljes szívből kívánom, hogy ez az év Neked is a tisztánlátás, a Jézus-, kegyelem-látás időszakává váljon!
Eszlényi Ákos

REFORMÁTUS EGYHÁZ SOKAN nem is gondolják, hogy a gyülekezeti élet a számos közösségépítő rendezvénnyel nem egy kötelezettség, hanem
öröm! Az istentiszteleteken kívül a leglátogatottabb a nyári hitmélyítő hetünk, amit Piliscsabán
tartunk. Pályázunk azért, hogy idén elhozhassuk ide a határon túli testvérgyülekezetek tagjait.
Tartottunk még szalonnasütést és gyülekezeti napot. Az utóbbit, mivel kicsi a templomunk, a
Csigaházban tudtuk megtartani az önkormányzat
segítségével.
Az ádventi és a virágvasárnapi játszóház és barkácsolás a hittanosok részére a fiatalok bevonásával és segítségével zajlott le. A fiatalok képességei szerint szolgáltak a játszóházban. Volt, aki a
kicsikkel kézműveskedett, mások gofrit sütöttek.
Tartottunk a gyülekezetünkben szeretetvendégségeket, a konfirmációhoz kapcsolódóan grillezést,
más alkalommal közös ebédet, utána pedig egy
érdekes előadást hallgattunk és beszéltünk meg.
Ezeken fiatalok és idősek is részt vettek.
Örömünk a középiskolás ifi péntekenként. Csoportjuk február 2-án, vasárnap, az ifjúsági istentiszteleten szolgál majd.
A 70-es években, a Pasaréti Gyülekezetben
egy jó ifiben nőttem fel. Ott is voltak táborok és
az előbb felsoroltakhoz hasonló alkalmak. Ez a
példa lebeg a szemem előtt. Ilyesmit szeretnék a

Kistarcsai Református Gyülekezetben is megvalósítani. Azt viszont ott is mondták, hogy a közösség akkor lesz „védett közösség”, ha azok jönnek
el, akik a lelki programban is részt vesznek. Ha
mindenki eljön a kötetlen programjainkra, de a
lelki programok nélkül, az nem fog különbözni a
világi buliktól. A pasarétiekkel együtt vallom én
is, hogy a kötetlen rendezvényeink nem a misszió
eszközei. Nem azért csináljuk, hogy a többen jöjjenek, hanem azért, hogy a mi saját fiataljaink jól
érezzék magukat egy védett közösségben.
Mindenkit nagy szeretettel várunk a gyülekezet lelki közösségébe, mert csak azon keresztül
vezet az út a szabadidős programokba!
Riskó János református lelkész

HÍREINK

Idén is tartunk felnőtteknek konfirmációi felkészítést. Érdeklődni, jelentkezni a lelkészi hivatal számán lehet: 06-30/638-4737.
Az új esztendőben folytatjuk a gyászolók
közösségét szerdánként 18.15-től. Nem feltépni szeretnénk a sebeket, hanem a gyógyulásban segíteni.
Mindenkit szeretettel várunk!

Betegek KÓRHÁZI ÖRÖMEI
KATOLIKUS EGYHÁZ A KISTARCSAI kórházban a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi
Szolgálata által tizenhat éve segítjük és támogatjuk a beteg embereket. A mindennapos
lelkigondozói szolgálat mellett különféle ünnepeket szervezünk, és minden lehetőséget megragadunk azért, hogy a kórház ne csak a nehézségek helye legyen, hanem a találkozásokról és
örömökről is szóljon. Fontosnak tartjuk, hogy
az évszakok szépségében és az ünnepi körforgásokban a betegek is részesüljenek, ezért nagyon
sok ünnepséget szervezünk. Ahol lehetőség adatik, ott meghitt és meleg környezetet alkotunk,
zenés áhítatot biztosítunk, hogy a szépség által
önmagukról, betegségükről a figyelmük elterelődjön és a fájdalom ezáltal is könnyebb legyen,
a teher pedig viselhetővé váljon. Ilyen nagyobb
ünnepek például: betegek világnapja, nagyböjt,
húsvét, pünkösd, advent, karácsony. Ezeken az
ünnepeken szellemi és lelki javakkal, hétköznapi használati tárgyakkal és apró kincsekkel
ajándékozzuk meg a betegeket és nagyon sokszor a dolgozókat is.
Karácsony előtt, december 22-én délután, közel kilencven fiatal és fiatal felnőtt jött be a kórházba azért, hogy minden egyes betegágyhoz
elvihessük az angyalok és a pásztorok énekét.
Ezen a délutánon a tizenegy énekes csoporttal
kórteremről kórteremre jártunk és hangszeres
zenéléssel megidéztük a betlehemi csodát: Jézus
születésének örömhírét elvittük mindenkihez.
Énekeltünk, zenéltünk, szaloncukrot, szentképeket és gyerekrajzokat osztottunk, vigasztaltunk, nevettünk és örömökkel gazdagodva tértünk mi magunk is haza, hiszen a beteg ember

mellett lévő „kézzel fogható” Isten minket is átjárt s a valódi életre, az igazi értékekre felnyitotta szemeinket.
A kistarcsai plébániai közösségből húszan
lehettünk jelen ezen a szép délutánon és mindannyian úgy éreztük, hogy a lehető legtöbbet
tettük azért, hogy a saját családi karácsonyunk
igazán örömteli legyen. A „jelen pillanat megélésére”, aki nagyon vágyik, az jövőre bátran
csatlakozzon közénk!
Részletes beszámolót és fényképeket a weboldalunkon találnak:
http://korhazlelkesz.hu/Hirek/515/Karacsony_
elott_minden_gyermek_nagyot_almodik.html
Bálint Brigitta,
kórházi lelkigondozó

KÖZLEMÉNY

Azok a jegyespárok, akik az idei évben szeretnének házasságot kötni, szándékukat
február végéig jelezzék irodai időben a plébánián (Kistarcsa, Széchenyi
13.) 13
2020. utca
1. szám

SPORT

Kisállatrendelő

Dr. Csizmadi Sándor
2143 Kistarcsa, Malom utca 2.
tel.: 06-28/506-265, 06-30/9-518-590
www.kistarcsaiallatorvos.hu

Óriási sportdiplomáciai és szakmai sikert
ért el a SENTINEL SPORTEGYESÜLET
Kistarcsai
TRIATLONOS SIKER

NIKOLICS ZORÁN kistarcsai triatlon versenyző kijutott a 2020-as Ironman Világbajnokságra
Az Ironman triatlon a hosszútávú triatlon
versenyek egyik fajtája. A világkupát 1978 óta
évente Hawaii szigetén rendezik. A verseny
3,86 km úszásból, 180,25 km kerékpározásból
és egy maraton futásból (42,20 km) áll, ebben
a sorrendben szünet nélkül.
Ebből is látszik, hogy hihetetlen bravúrt hajtott végre a kistarcsai triatlonos versenyző. Tavaly
október 26-án Malajziában, élete első ironman
távú versenyén, élete első ironman győzelmével jutott ki a 2020-as Hawaii Ironman Világbajnokságra! A Gödöllői Szent István Egyetem
hallgatója, a Kistarcsai VRSC versenyzője 4 éve
készült erre a versenyre. Egyébként a világbajnokságra úgy lehet kijutni, hogy meg kell nyerni egy kvalifikációs versenyt. Az ő esetében a
továbbjutást nehezítette, hogy a saját korosztályában (1996-ban született) általában csak 1 indulási jogot (1 slotot) osztanak 1 versenyen, tehát egy kvalifikációs versenyen kell kiharcolni
a továbbjutást.
Tóvári Dóra is indult a versenyen és korosztályában az előkelő 3. helyezést érte el!

HEGYES IMRE 4. danos taekwondo mester a koA nagymesterek előtt sikerrel vizsgázott
reai nagymesterek előtt sikeres 3. dan fokozatot hapkido 3. dan fokozatra, Hegyes Imre a Sentinel
ért el hapkido harcművészeti ágból is.
SE vezetőedzője és Kispál László, valamint Far2017-ben megalakult a Tradicionális Hapkido kas Dávid, aki hapkido 2. dan fokozatra lépett.
Szövetség, amit két egyesület vezetőedzője Kopasz Attila és Hegyes Imre mesterek közösen álmodtak meg. Három év kemény munkának és a
hazai és Koreai Mester képzéseknek köszönhetően a tavalyi év folyamán együttműködési megállapodást írtak alá
a Koreai Hapkido
Szövetséggel. Ennek köszönhetően
érkezett hazánkban először a három nagymester:
Mae Yeol Kim 7.
dan, Hyong Sang
Kim 6. dan és Lo- A koreai nagymesterek
Koreai nagymester grauis Min Seop Eom
tulál Hegyes Imrének
4. dan.
A két szövetség a programok mellett több siA Sentinel SE taekwondosainak és hapk i keres együttműködést is kötött, ami tartalmazza,
dosainak fantasztikus élményben volt részük hogy még ebben az évben szeretnének Magyaraz egész napos szemináriumon, Hódmezővá- országra egy koreai bemutató csapattal jönni és
sárhelyen, ahol a hapkido technikák mellett, egy közös hapkido bemutatót tartani a Tradicirendőri letartóztatási és elvezetési módsze- onális Hapkido Szövetség tanítványaival.
reket is tanulhattak, valamint mindkét klubban a következő napokban nagy színvonalú
A Sentinel SE januártól ismét várja az új tahapkido edzést is kaptak a tanítványok Mae
gokat a Simándy József Általános Iskolában!
Yeol Kimtől a 7. danos nagymestertől, aki egyAz első edzés ingyenes!
ben a koreai rendőrség instruktora is. A képJelentkezni lehet Hegyes Imre mesternél:
zések célja, hogy magasabb szintre hozzák a
06-20/551-0919, info: www.sentinelse.hu
koreai hapkidot a Tradicionális Hapkido Szövetség tagjainak is.

Három kistarcsai labdarúgó KAPOTT KITÜNTETÉST
AZ MLSZ Pest Megyei Igazgatósága 2019 év végén szervezte meg a Pest Megyei Gólkirályok
Gálája elnevezésű, évről évre nagy érdeklődéssel várt ünnepségét. Két egykori remek labdarúgó, a kétszeres NB I-es gólkirály Tököli Attila
és az egyszeres gólkirály Kabát Péter voltak az
este meglepetésemberei, ők gratuláltak elsőként
a Pest megyei gólkirály hölgyeknek és uraknak.
Mint ismert: ezen a rendezvényen jutalmazzák
a különböző Pest megyei korosztályos csapatok
színeiben gólkirály(nő)i címet szerzett „gólfelelősöket”, akik az U11-es korosztálytól kezdve az ifjúságiakon és a felnőtteken át egészen
az öregfiúkig, ideértve a női pontvadászatokban, valamint az MLSZ központilag szervezett
labdarúgó- és futsal bajnokságaiban szereplő
csapatokban bizonyultak az adott verseny legeredményesebb játékosának. Külön öröm, hogy
a Kistarcsa VSC ifjú labdarúgói is - Gali Noel
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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.

TANYASI
HÚSBOLT

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!

Kohajda Péter őstermelő
KISTARCSA, Nagytarcsai u. 3.

Tel.: +36-30/402-59-61, +36-30/308-0559
Házi készítésű májas hurka, zsemlés
véres hurka, sütnivaló kolbász, grillkolbász, kenőmájas, disznósajt, tepertő, paprikás abált szalonnák, füstölt
készítmények NAGY VÁLASZTÉKBAN.

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

KISTARCSA, RAKTÁR KÖRÚT 5.
a Fenyves Sportcsarnok mellett.

Kövess minket facebookon: Fenyves Szolárium
FÜRDŐSZOBAI TERMÉKEK BESZERELÉSI, JAVÍTÁSI, KARBANTARTÓI
ILLETVE RAKTÁROZÁSI FELADATOK ELVÉGZÉSÉHEZ KERESÜNK

NYITVATARTÁSI IDŐ!

SZERELŐ ÉS RAKTÁROS

Minden pénteken 10-19 óráig.
Február 28-án, pénteken ZÁRVA!
SZOMBATON ZÁRVA!

MUNKATÁRSAKAT

MUNKAVÉGZÉS HELYE: 14. KERÜLET, ZUGLÓ,
2020 NYARÁTÓL AZ ÚJ KISTARCSAI CÉGKÖZPONTBAN

MINDEN PÉNTEK ESTE HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!

A megrendeléseket CSÜTÖRTÖK DÉLIG kérjük leadni!

Minden héten
FRISS TŐKEHÚS!

További információ a https://www.ravak.hu/hu/allaslehetoseg oldalon,
a +36-30/152-7576 telefonszámon vagy a szerviz@ravak.hu email címen.

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

Pálfi Péter

Gali Noel

Márk, (Pest megyei II. osztály U11-es C-cso- Tamás, az MLSZ Pest megyei igazgatója, Szlahó
port gólkirálya), Balogh Viktor (Pest megyei II. Csaba, az MLSZ Pest megyei elnöke, Rózsavölosztály U14-es korosztály Közép csoport gólki- gyi Sándor, az MLSZ Pest megyei alelnöke, dr.
rálya), Pálfi Péter (Pest megyei II. osztály U15 Bársony Farkas és Kovács Márton, az MLSZ
korosztály Keleti csoport társgólkirálya) – kap- PMTE elnökségi tagjai adták át.
tak egy-egy oklevelet. A kitüntetéseket Szabó
Fotók: Sipos Hajnalka
István, a Pest megyei közgyűlés elnöke, Benkő
MLSZ Pest Megyei Igazgatóság

… ahogy a nagyi is készítette!

Budapest

Kistarcsa

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

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

www.koronaretes.hu

2020. 1. szám

15

KISTARCSA,

Móra Ferenc utca 81.

Nyitva tartás:
H-P: 7.30-15.30
Szo: 7.30-12.00
(2020. március 1-ig)

n minket!
Kérdése van? Hívjo
050
75 • 06-20/561-1
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49 000 Ft/kaloda
KALODÁS TŰZIFA 33 cm 1 x 1 x 1,75

SZÉN BRIKETT/NÉMET BRIKETT

1 100 Ft/10 kg köteg
FABRIKETT TÖLGY/KŐRIS 10 kg 990 Ft/10 kg csomag
FABRIKETT RUF 11 kg
990 Ft/11 kg csomag
KONIX KOROMTALANÍTÓ 1 kg
800 Ft/csomag
460 Ft/doboz
PE-PO ALÁGYÚJTÓS 40 db/doboz
KÖRNYEZETBARÁT JÉGMENTESÍTŐ SÓ 10 kg 1350 Ft/10kg
4800 kcal 10 kg

A

TAGJA.

KERESSEN MINKET
A FACEBOOKON IS!

csa
www.facebook.com/kocsis.tuzep.kistar
• Zsalukövek
• Falazóelemek
k
• Habarcsok, vakolato
• Cserepek
• Kéményrendszerek
• Térburkolatok
• Szigetelőanyagok

varga autójavító
K i s ta r c s a

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

• vizsgáztatás
• javítás
• Klíma töltés

ÚJDONSÁGAINK !

• diagnosztiKa

(motor, aBs, stb.)

HÁZIKENYÉR, PÉKÁRÚ KAPHATÓ!

• hivatalos Bosch
szaKműhely

3D computeres
futóműállító
technológia

M I N DE N ,

ami építőanyag

MÁR BANKKÁRTYÁVAL
IS FIZETHET!

HÁZIAS ÍZEK BOLTJA

Varga István magyar rally
bajnok, autószerelő mester

PECSENYEPULT KÍNÁLATUNKBÓL!
Sült hurka-kolbász, tarja, csirke comb,
sült máj, rántott hús, fasírt, sült szalonna.
KÍNÁLATUNKAT FOLYAMATOSAN BŐVÍTJÜK!

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

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!

R.H.Dental

Fogorvosi rendelők
és fogtechnikai laboratórium

Kistarcsa, Thököly út 5.

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

RH dental

Minőségi fogászati szolgáltatások

Nyitvatartás

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

Helyben készült cukrász és péktermékek,
hagyományos és különleges ízekkel.
TÉLI AJÁNLATUNK: profiteroles,
tiramisu tál, házi somlói, gesztenye püré,
eckler és képviselő fánk.
Alkalmi, esküvői, és figuratorták.
Édes és sós aprósütemények.
2020. 1. szám
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FONTOS INFORMÁCIÓK
A Gózon Gyula
Kamaraszínház
(1172 Bp., XV. u. 23)

Hoztam valamit a hegyekből - MEZEI MÁRIA
Tóth Auguszta önálló estje
ELŐADÁSOK:
JANUÁR 31., 19.00
FEBRUÁR 1., 19.00

FEBRUÁR 6., 19.00
FEBRUÁR 9., 17.00

JEGYEK VÁLTHATÓK: SZÍNHÁZ SZERVEZÉS

1172 Bp. Ferihegyi út 26, Tel.: +36 1 247-2882 • www.gozon.
KEREPES

Facebookon
is elérhető
a KISTARCSAI HÍRADÓ
A https://www.facebook.com/kistarcsaihirado
oldalon naponta frissülő tartalommal
várjuk a Kistarcsai Híradó olvasóit!

LÁJKOLJÁK AZ OLDALT ÉS
OSSZÁK MEG ISMERŐSEIKKEL!

Kerepes-Vet

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

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
NAGYTARCSA

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

Tarcsa-Vet

2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 71.
(Petőfi utcáról nyílik)
Hétköznap: 1300-1900

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

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

www.nap19.hu • nap19kft@gmail.com

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

RuhaSzaki

JUKA JárműJAvító Bt.

varrónő

Hogy mindig úton legyen

MINDEN AMI VARRÁS

Szerviz és Műszaki Ellenőrző Állomás
ISO 14001 • ISO 9001

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
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Mentők: 104 • Tűzoltók: 105 • Rendőrség: 107
Általános segélyhívó: 112 • Központi tudakozó: 198
Polgármesteri Hivatal
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Központi telefonszám: +36 (28) 470-711,
hivatal@kistarcsa.hu,
Ügyfélfogadási idő: hétfőn: 8.00-18.00 óra között,
szerdán: 8.00-16.00 óra között.
Juhász István polgármester
Tel.: +36 (28) 507-132
A polgármester ügyfélfogadási ideje:
a Polgármesteri Hivatalban minden hónap
első és harmadik hétfőjén 16.00-18.00 között
az előzetes időpont egyeztetést követően.
Előzetes időpont egyeztetés: polgarmester@
kistarcsa.hu, hivatal@kistarcsa.hu,
+36 (28) 507-132, +36 (28) 470-711/211-es
melléken keresztül.
dr. Gotthard Gábor jegyző
Tel.: +36 (28) 507-132,
A jegyző ügyfélfogadási ideje: a Polgármesteri Hivatalban minden hónap harmadik hét hétfőjén
16.00-18.00 között előzetes időpont egyeztetést
követően. Előzetes időpont egyeztetés:
hivatal@kistarcsa.hu, +36 (28) 507-132,
+36 (28) 470-711/211-es melléken keresztül.

INTÉZMÉNYEK

Állatorvosi rendelő • Állatpatika

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

KÖZPONTI TELEFONSZÁMOK

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 utánnyomni, sokszorosítani tilos. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért
a Kiadó nem vállal felelősséget.

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

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: H-K-Cs-P: 08:00-12:00,
Szerda: 13:00-16:00

KISTARCSA, Eperjesi út 7.

Nyitvatartás: hétfőtől-csütörtökig telefonos időpont
egyeztetéssel, P: 1300–1900, Szo-V: zárva
Telefon: 06-20/342-1101

Postahivatal 2143 Kistarcsa, Iskola utca 8.
Tel.: 06-28/470-841, 06-28/470-609,
Honlap: http://posta.hu
Nyitva tartás: H: 8-18, K-Sze-Cs-P: 08-16
Zöldhatóság
Pest Megyei Kormányhivatal, Érdi Járási Hivatalának Környezetvédelmi Főosztálya
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.
Telefonszám: +36 (1) 478-4400
E-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu

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 ügyelet
Ügyelet: +36 (70) 370-3104
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4/A.
Háziorvosok
Dr. Hatvani Szabolcs +36 (28) 501-031
Dr. László Lívia +36 (28) 501-032
Dr. Loján András +36 (28) 501-033
Dr. Kribusz Edgár +36 (28) 501-034
Labor (vérvétel): +36 (28) 501-035
Fogorvosi rendelő: +36 (28) 470-113
Védőnők: +36 (28) 471-794
Gyerekorvosok: +36 (28) 472-335

Gyógyszertár

Patrona Hungariae Gyógyszertár
2143 Kistarcsa, Hunyadi út 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-nappal19
hívható)
2020. 1. szám

A KOMMUNIZMUS
ÁLDOZATAINAK
Emléknapja alkalmából
Kistarcsa Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja
a város lakosságát

2020.

február 25.
18 órára

MEGEMLÉKEZÉS
A KOPJAFÁNÁL
Himnusz
Vers
Megemlékező beszéd
Koszorúzás
Szózat

Közös gyertyagyújtás
az áldozatokért

Kérjük vendégeinket, gyertyával vagy mécsessel
érkezzenek a megemlékezésre!

Kistarcsa Város Önkormányzata
www.kistarcsa.hu

Kistarcsai VMSK Kft.
www.vmsk.hu

