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2020. május 15-én, pénteken kezdődik a jubile-
umi, XXV. Kistarcsai Napok, melynek keretein 
belül fellépési lehetőséget kínálunk kistarcsai, 
illetve környékbeli együtteseknek.

Kizárólag zenekarok jelentkezését 
várjuk, melynek feltétele:
  •   egy megfelelő minőségű SoundCloud vagy 

YouTube link, 

KÉRJÜK TÁMOGASSA  
ALAPÍTVÁNYUNKAT 

ADÓJA  1  SZÁZALÉKÁVAL!
ADÓSZÁM:  18519259-1-13

KÖSZÖNJÜK!

Kistarcsa Város Önkormányzata pályázatot 
hirdet az 1-3 éves korú gyermekek bölcső-
dei ellátására. Az önkormányzat 2020. ápri-
lis 1-től 2020. szeptember 30-ig terjedő idő-
szakra ellátási szerződést kíván kötni 1-3 
éves korú, kistarcsai lakóhelyű gyermekek 
bölcsődei ellátására, maximum 36 férőhely-
re, 8  000  000  Ft keretösszeg erejéig.
Azok pályázhatnak, akik:
  •   bölcsődés korú gyermekek napközbeni 

ellátását végzik Kistarcsa településen jog-
erős működési engedéllyel.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
  •   a gyermekek napközbeni ellátásának mű-

ködési helyét,
  •   hány férőhelyre vállalja az ellátást,
  •   a pályázat benyújtásakor mennyi az ellá-

tott kistarcsai lakóhelyű, illetve az önkor-
mányzati támogatásban részesülő gyer-
mekek száma.

A pályázathoz csatolni kell:
  •   a gyermekek napközbeni ellátójának jog-

erős működési engedélyét – fénymáso-
latban.

  •   a pályázó nyilatkozatát, hogy vállalja az 
önkormányzat szerződési feltételeit.

 A pályázatokat 2020. március 9. 18 óráig 
Kistarcsa Város Önkormányzat Polgármeste-
rének címezve: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 
48. szám alá lehet személyesen vagy postai 
úton benyújtani, úgy, hogy az a jelzett idő-
pontig megérkezzen.
 További információ kérhető a Kistarcsai 
Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján 
(2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.), illetve 
telefonon a 28-470-711/120-as mellék tele-
fonszámon.

 Kistarcsa Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI  
FELHÍVÁS 
– családi bölcsőde

HÍREK

  •   egy db nagy felbontású zenekari fotó (minimum 
2000 x 2000 pixel, JPEG), amit e-mail-ben ké-
rünk megküldeni.

A jelentkezésen feltétlenül 
szerepeljenek az alábbi információk:
 A zenekar neve,
 a zenekar alapításának éve,
 a zenekar tagjai (név+hangszerek),
 a játszott zene stílusa,
 rövid leírás, bemutatkozás (maximum 400 ka-
rakter),
 korábbi fontosabb koncertek, nyilvános fellé-
pések (Nem feltétel!),
 a hanganyagok elérhető linkjei,
 kapcsolattartó neve,
 kapcsolattartó e-mail címe,
 kapcsolattartó telefonszáma.
 A kiválasztott zenekaroknak nagyszínpados fel-
lépési lehetőséget biztosítunk a Kistarcsai Napokon.
 Jelentkezés, további információ: iren.turi@
vmsk.hu  Kistarcsai VMSK Kft.

FELHÍVÁS

ÖRÖMZENÉLÉS  
a XXV. Kistarcsai 
Napokon
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KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„KISTARCSA, BALCZÓ ISTVÁN UTCA FELSZÍNI CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS 
LÉTESÍTMÉNYÉNEK KIÉPÍTÉSE”

Kistarcsa Város Önkormányzata a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt, a
„Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési 
vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című, 
PM_CSAPVÍZGAZD_2018/55 azonosítószámú pályázatán 120,51 millió Ft vissza nem 
térítendő, 95%-os intenzitású támogatásban részesült.

A támogatás forrása: a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és a Pest 
megye Településfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott 
pénzügyi támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból.

Támogató: Pénzügyminisztérium

Megvalósítás helye: 2143 Kistarcsa, Balczó István utca, Homok dűlő

A projekt célja a Kistarcsa, Balczó István utcában és a Homok dűlőn nyílt, és zárt rendszerű 
csapadékvíz-elvezetés kiépítése. A vizek visszatartására helyenként gyephézagos 
burkolattal ellátott nyíltárkok kerülnek kiépítésre. A zöldterületek fejlesztése érdekében 370 
m2 füvesítés valósul meg.

A fejlesztés eredményeként javul a település általános környezeti állapota, továbbá csökken 
a helyi káresemények mértéke és gyakorisága.

A kivitelezés kezdése: 2020. március
A kivitelezést végző vállalkozó: Vianova 87 Zrt.
A kivitelezés tervezett befejezése: 2020. augusztus 03.

További információ kérhető:
Kistarcsa Város Önkormányzata
Cím: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Telefon: +36-28 470-711
E-mail: hivatal@kistarcsa.hu
Honlap: www.kistarcsa.hu

Parkoló építés kezdődik a posta mellett
MÁRCIUS 4-ÉN elkezdik építeni a par-
kolót a posta oldalában az Iskola utca 
és Batthyány utca között. Ezért kérjük, 

hogy március 3-án este már ne parkol-
janak oda.
 Türelmüket és megértésüket köszönjük!
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A bölcsőde és a Raktár krt.  
közé ÉPÍTENÉK AZ ÚJ ISKOLÁT

Kistarcsai  
KISCSILLAGOK

Elfogadták 
a város  
KÖLTSÉG-
VETÉSÉT

A január 29-én megtartott 
testületi ülésen 19 napirendi 
pontot tárgyalt a képvi-
selő-testület. 

Dicsérendő hagyományt teremtett a KIKE a magyar kultúra 
napja tiszteletére. Ugyanis a kultúra napjához közeli időpontban 
kapnak lehetőséget a Kistarcsán lakó, és tanuló tehetséges gye-
rekek, hogy megmutassák „oroszlánkörmeiket”.

A február 12-én megtartott 
rendkívüli ülésről jelentjük.

ÖNKORMÁNYZAT

Megjelent  
A KISTARCSAI  
KALENDÁRIUM
A 200 OLDALAS, A/5formátumú kötet többnyire 
kistarcsai vonatkozású írásokat és képeket tartal-
maz. A kalendáriumot meg lehet vásárolni a vá-
rosi könyvtárban, valamint a KIKE rendezvénye-
in, többek közt a civilházban csütörtök esténként 
sorra kerülő Deáktanya előadások előtt és után.  
A kalendárium ára 1000 Ft.

Felhívjuk tisztelt adózóink figyelmét a 2020. 
március hónapban esedékes befizetési és 
bevallási kötelezettségükre!

 Az adót a pénzforgalmi bankszámla nyitás-
ra kötelezett adózónak a belföldi pénzforgalmi 
számlájáról történő átutalással, pénzforgalmi 
bankszámlanyitásra nem kötelezett adózónak 
belföldi postautalvánnyal vagy belföldi bank-
számlájáról történő átutalással kell megfizet-
nie. Utalás esetén a közlemény rovatban fel-
tüntetni szükséges az adóazonosító számot.
 Az ügyfélkapuval/cégkapuval rendel-
kező adózók a https://ohp-20.asp.lgov.hu/
szolgaltatasok elérhetőségen - előzetes re-
gisztrációt követően - online megtekinthe-
tik az önkormányzati adófolyószámláikat. 
 További felvilágosítással az adóügyi ügy-
intézők ügyfélfogadási időben (hétfő: 8.00-
18.00 óráig, szerda: 8.00-16.00 óráig) kész-
séggel állnak rendelkezésükre.

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal Adócsoport

ADÓFIZETÉSI  
KÖTELEZETTSÉGEK 
2020. március  
hónapban

E zen az ülésen többek között 
elfogadták a Települési Érték-
tár Bizottság féléves beszámo-

lóját, döntöttek a Közbiztonsági és Köz-
lekedési Munkacsoport megszüntetéséről, 
kihirdették az eredményt a „Kerékpárút létesítése 
Kistarcsán a kerékpáros infrastruktúra fejleszté-
se céljából” tárgyú, és a „Kistarcsa, Deák Ferenc 
utca Hunyadi utca és a Toldi Miklós utca közöt-
ti szakaszának és az Árpád utca tejes hosszának 
felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásról, és tá-
jékoztatást hallgattak meg a létesítendő iskoláról. 

A Pizza Mare Bt. parkoló  
megépítését ajánlotta fel
A vállalkozás a jövőben az üzleti tevékenységét az 
Eperjesi út 26. szám alatt szeretné végezni, ezért 

az ingatlan előtti közterületen 4 db személygép-
kocsi parkolását lehetővé tevő parkolót építene. A 

parkoló építéséhez szükséges építési engedélyt 
és a tervdokumentációt a Pizza Mare Bt. 

saját költségén biztosítja. A Bt. az el-
készült parkolót ingyenesen az ön-
kormányzat tulajdonába és üzemel-
tetésébe adná. A képviselő-testület 
a parkoló építéséhez megadta a tu-

lajdonosi hozzájárulást és határoz-
tak a parkoló tulajdonba és üzemel-

tetésbe vételéről is.

Megszüntették a Közbiztonsági  
és Közlekedési Munkacsoportot
A 2019. október 22-én megtartott alakuló ülésen 
a képviselő-testület létrehozta a Sport, Közleke-
dési és Közbiztonsági Bizottságot. Ez a bizottság 
látja el azokat a feladatokat is, amelyeket koráb-
ban a Közbiztonsági és Közlekedési Munkacso-
port végzett, ezért a munkacsoport léte a bizott-
ság létrejöttével okafogyottá vált.

Kihirdették „Kerékpárút létesítése 
Kistarcsán a kerékpáros infrastruktú-

ra fejlesztése céljából” tár-
gyú közbeszerzési eljárás 
eredményét
Kistarcsa Város Önkormányzata még 
2018 végén támogatási kérelmet nyúj-
tott be a Pénzügyminisztériumhoz a 
Raktár körúton és a Szabadság úton 
tervezett kerékpárút kiépítésére, va-
lamint a város több helyszínén kerék-
pártárolók kihelyezésére. A képvise-
lő-testület a beruházásra legfeljebb 
bruttó 142 129 110 Ft fedezetet biz-
tosított. Az ajánlattételi felhívást öt 

cégnek küldték el. A bíráló bizottság a legjobb ár-
érték arányú érvényes ajánlatot tevő GRILGÉP 
Kft.-t (székhely: 2030 Budaörs, Stefánia u. 32.) 
hirdette ki nyertesnek.

Eredményes volt az útfelújításra  
kiírt közbeszerzés
A képviselő-testület még tavaly novemberben köz-
beszerzést írt ki a „Kistarcsa, Deák Ferenc utca 
Hunyadi utca és a Toldi Miklós utca közötti sza-
kaszának és az Árpád utca teljes hosszának fel-
újítása” tárgyában. A képviselő-testület a beru-
házásra legfeljebb bruttó 38 411 800 Ft fedezetet 
biztosított.  A felhívásban megjelölt ajánlattételi 
határidőre öt cég küldött ajánlatot, a bíráló bizott-
ság a MiraBer Bt.-t (székhely: 2143 Kistarcsa, Dé-
ryné utca 34.,)  hirdette ki az eljárás nyertesének. 
Figyelemmel arra, hogy a legelőnyösebb ajánlat 
is az eredeti fedezeten felüli volt, a képviselő-tes-
tület további 3 695 323 Ft többlet fedezetet bizto-
sított a beruházás megvalósításához.

Kijelölték az új iskola helyét
A kormány még tavaly decemberben döntött ar-
ról, hogy Kistarcsán egy új 16 osztályos iskolát kí-
ván létesíteni. Az intézmény a Magyar Állam tu-
lajdonában lévő, fenyves erdő melletti 136 455 m2 
nagyságú ingatlan területének egy részén, való-
sulna meg. Az iskola épülete a bölcsőde és a Rak-
tár krt. közé kerülne. A BMSK Beruházási Ügy-
nökségének képviselői a tervezésbe bevonják a 
tankerületet és a várost is. Az ütemterv szerint 
először elkészítik a megvalósíthatósági tanulmá-
nyokat, ennek függvényében elindítják a közbe-
szerzéssel kiválasztott tervezést, majd az építési 
közbeszerzést. Az iskolát több mint 18  000 m2-re 
tervezik, B típusú tornateremmel, művészeti is-
kolákban előírt szaktantermekkel. Polgár

Testületi 
 ülésről  

jelentjük 

F ebruár 12-én négy napirendet tárgyal-
tak, többek között elfogadták a Kistarcsai 
VMSK Kft., és a Kistarcsai KÖFE Kft. 

2020. évi üzleti tervét, módosították a Kistarcsai 

KÖFE Kft.-vel megkötött támogatási szerződést, 
rendeletet alkottak Kistarcsa Város Önkormány-
zatának 2020. évi költségvetéséről, és módosítot-
ták az önkormányzati támogatások rendjéről szó-
ló rendeletet.

Elfogadták a Kistarcsai 
VMSK Kft. üzleti tervét
Az üzleti terv összeállításakor a Kft. vezetése je-
lezte, hogy 2020-ban a rendezvények tervezése-
kor bekért árajánlatok alapján a szolgáltatások díjai 
(színpadtechnika, hangosítás, sátorbérlés, fellépők 
díjai) átlagosan 10%-kal emelkednek
 A költségek emelkedéséhez hozzájárul az is, 
hogy a garantált bérminimum bruttó összegé-
nek növekedése miatt a kizárólag minimálbé-
ren dolgozó alkalmazottak bérét a törvény ál-
tal meghatározott minimum összeggel meg kell 
emelni.
 A képviselő-testület – a körülményeket fi-
gyelembe véve – 2020-ban a Kistarcsai VMSK 
Kft.-nek nyújtandó működési támogatás össze-
gét 141  500  000  Ft-ban határozta meg.

Elfogadták a Kistarcsai KÖFE 
Kft. üzleti tervét
A KÖFE Kft. Felügyelő Bizottsága által jóváha-
gyott üzleti tervet a képviselő-testület is támogat-
ta és a működési támogatás összegét 2020. január-
tól 2020. decemberéig 95 millió 586 ezer forintban 
határozta meg. 

Rendeletet alkottak 
a 2020-es költségvetésről 
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésében a be-
vételek és a kiadások együttes főösszege 2 milli-
árd 938 millió 055 ezer forint. Az előző évben ez  
2 milliárd 911 millió 322 ezer forint volt. A 2020-as 
települési költségvetésben most is magas a beruhá-
zásokra szánt költség. A teljes kiadási összeg 39%-
át (1 milliárd 153 millió 588 ezer forint) tervezték 
beruházásokra és fejlesztésekre. A költségvetés biz-
tonságos egyensúlyát garantálja az állami támoga-
tás, az önkormányzat saját adóbevétele, a múlt évről 
rendelkezésre álló maradvány és a pályázati forrá-
sok. (a 2020-as költségvetésről a márciusi újság-
ban adunk részletes tájékoztatást.) Polgár

Megnevezés Befizetési 
határidő

2020. I. félévi  
iparűzési adóelőleg 2020. 03. 16.

2020. I. félévi  
gépjárműadó előleg 2020. 03. 16.

2020. I. félévi  
telekadó előleg 2020. 03. 16.

2019. évi talaj- 
terhelési díj beval-
lás és befizetés

2020. 03. 31.

I dén összesen 21 műsorszámot 
láthatott a közönség a Csigaház 
színpadán. Most is voltak egé-

szen kiemelkedő produkciók. Ami 
örvendetes, hogy egyre többen jelent-
keznek erre a műsorra. Kereszti Ferenc a 
KIKE elnöke, ötletgazda és főszervező, ki-
használva a nagy érdeklődést, évről-évre a leg-
jobbakat hívja meg a gálára. A gálához hozzátar-
tozik két KIKE pályázat eredményhirdetése is. 
Itt vehették át az Irodalmi pályázat és a Kistar-
csai Kisalkotók győztesei a megérdemelt díjakat. 
 A műsoros est két felvonásban került a kö-
zönség elé. Gubek Krisztián műsorvezetése mel-
lett az első részben fellépett a Harmónia Tánc-
klub két versenyzője, Majoros Dorina és Szigeti 
Zsófia, őket követte Maczó Noémi (vers), Dávid 
Emma Nóra (hegedű), Szenti Boglárka (mese), La-
kos Flóra Lili (hegedű), Kovács Izabella Zselyke 
(vers), Váray Domonkos (zongora), Andok Luca 
Bianka (vers), Rapai Hanna (hegedű), Szabó Bo-
tond Bendegúz (népmese) és a Pannónia Néptánc-
együttes Pösztörke csoportja. 
 A második felvonás díjkiosztással kezdődött. 
Először Takács Tímea az Irodalmi pályázat leg-
eredményesebb résztvevőit szólította a színpad-
ra.  A Kistarcsai Kulturális Egyesület 1997-től 
kezdődően minden évben meghirdeti gyerek és 
felnőtt kategóriában az irodalmi pályázatot. Idén 
két különböző témában lehetett pályaművet ké-
szíteni. (Vásárlás a piacon, Azt hallottam a rá-

dióban…) A 2019-es irodalmi pá-
lyázatra gyerek kategóriában nem 
érkezett írás. Felnőtt kategóriában 
három pályaművet díjazott a ku-
ratórium. A pályázat első helye-
zettje a Közéleti kaleidoszkóp Má-
tyás király szemével 2019 című írás 
lett, melyet Borbély Mihály írt meg. 
Megosztott második helyen végzett 
Szám László és Szőke Piroska. 
 A Kistarcsai Kisalkotók képzőmű-

vész pályázaton Mentsük meg a 
Földet! és Barátság címen le-

hetett alkotásokat beadni. Ez-
úttal is bőven voltak festett, 
illetve rajzolt képek, főleg a 
felső tagozatosoktól. A szak-
mai zsűri a következő gye-

rekeket jutalmazta: az alsó 
tagozatosoknál nem hirdet-

tek győztest, Vass Ágnes külön-
díjat kapott, a felső tagozatosok-

nál Majoros Dorina Eszter végzett az 
első helyen, második díjat kapott Rapai Csenge, 
a harmadik hely Radu Eszternek jutott. A díja-
kat Csajáné Sándor Éva, a Kistarcsai Kulturális 
Egyesület kuratóriumának tagja adta át. 
 Az eredményhirdetések után a második fel-
vonásban szerepelt Szigeti Zsófia (modern tánc), 
Örvössy Flóra (vers), Filep Maja (hegedű), Pintér 
Vince (népmese), Majoros Dorina, Szigeti Zsófia 
(sport akrobatika), Szabó Blanka (mese), Rapai 
Csenge (hegedű), Csimár Hanna (vers), Sidó Ta-
mara, Sidó Ádám (rock ballada) és Pannónia Nép-
táncegyüttes Berkenye csoport.
 A teljesség igénye nélkül szeretnénk három 
produkciót kiemelni, Váray Domonkost, aki zon-
gorán saját szerzeményét adta elő, Sidó Tamást, 
aki gitárjátékával egyre nehezebb „húrokat pen-
get” és a Pannónia Néptáncegyüttes Berkenye 
csoportját, akik már most felnőttes technikai tu-
dással rendelkeznek. 
 Ugye tudják, a tehetség előbb vagy utóbb utat 
tör magának. Reméljük a most látott fiatal sze-
replők közül többen fogják öregbíteni Kistarcsa 
hírnevét az országban.  P.Gy.

 Pannónia Néptáncegyüttes 
Berkenye csoportja

A csoportos és egyéni műsorokban 80 gyerek lépett színpadra

Váray  
Domonkos

APRÓHIRDETÉS  
Most induló varrodába keresek egyelőre beugró kollégát. A gé-
pek és a helyszín már biztosítva. Jelenleg a bevezetés zajlik. A telep-
hely a Nagytarcsai Ipari Parkban található. További információkért ké-
rem hívjon, vagy írjon. +36-70/9446974, zsilkaestarsa@gmail.com 

Munkavállalás Ács-tetőfedő, bádogos, lapostető javítása-, szige-
telése, külső homlokzati szigetelés készítése. Épületek karbantartási 
munkálatait vállaljuk lakosság és közületek részére.  
06-70/224-9326, 36-20/397-9998 

Kert- telekrendezés! Metszés, permetezés, favágás, bozótírtás,  
térkövezés, kerítés építés. Reális áron! www.telekrendezes.hu  
Tel.: 06-20/259-6319
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IX. BÖLLÉRFESZTIVÁL

VÁROS ÉLETÉBŐL

A Böllérfesztivál napján 
február1-jén kora reggel, ta-
vaszias időben rengeteg ér-

deklődő gyűlt össze a Csigaház mel-
letti téren. A terület elrendezése a 
szokásos volt, vagyis a színpadot a 
Lavet Kft. felöl állították fel, a Csi-
gaház parkolójában pedig a csapatok 
sátrait, de itt kapott helyet a Szabja 
Étterem látványkonyhája és az áru-
sok egy része is, aki nem fért ide azt  
a Thököly utcába került. 
 A tér szűkössége miatt idén is 11 
csapat nevezését fogadták el. Indult 
Torja (erdélyi testvértelepülésünk, 
Előpatak (Kovászna megye), Zenta 
(Szerbia), Gádoros (Békés megye), 
a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal, 
a helyi Fidesz, a Jobbik, a Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat (Előde-

ink nyomában), a Baráti Kör (Kalmár 
István), a Kistarcsai Párducok, és elő-
ször neveztek a Dányi Jóbarátok.
 A Böllérfesztivált pontosan hét 
órakor nyitotta meg Solymosi Sán-
dor alpolgármester, aki az elmarad-
hatatlan fogópálinkával indította a 
sok izgalmat kínáló napot. Az ünne-
pélyes megnyitó után rögtön, a kor-
donnal körbekerített részén Klacsán 

Lajos, a nap házigazdájának mode-
rálása mellett elkezdődött a szúrás. 
Három csapat – a Baráti Kör, a Szlo-
vák Nemzetiségi Önkormányzat és 
Zenta egy egész sertés feldolgozását 
vállalták. Mindegyik csapat az elekt-
romos sokkoló kábító hatása után ki-
véreztette a disznót, majd rögtön a 
perzselés következett. A gördüléke-
nyebb lebonyolítás érdekében a sok-

Előző nap este a böllérfesztiválra meghívott testvérvárosok küldöttségeit, illet-
ve a határon túli magyarok csapatait fogadták egy vacsorán a Csigaházban. A 
meghívottak között ott volt Kistarcsa Város új cseh testvérvárosának, Milovicé-
nek delegációja, Lukáš Pilc polgármester, Radomysl nad Sanem lengyel test-
vérvárosa, Jan Pyrkosz polgármester, Torja erdélyi testvértelepülése, Daragus 
Attila polgármester és Előpatak (Erdély) Kovács László polgármester vezeté-
sével. A vacsora előtt a vendégeket Juhász István polgármester köszöntötte.

Kistarcsa legnagyobb gasztrofesztiválját 
idén február 1-jén rendezték meg

kolót Kohajda Péter őstermelő ke-
zelte, így az általa szállított sertések 
visítás nélkül lehelték ki a lelküket. 
 Most is a legnagyobb közönség-
sikere a hagyományos szalmás per-
zselésnek volt. Ezzel a módszerrel a 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 
csapata perzselt. A csapatok a forró 
vizes tisztítás után gyorsan szétbon-
tották a disznókat. Tempósan tevé-
kenykedett mindenki, hiszen dél-
után kettőre a zsűrinek 1 kg sült, vagy 
főtt készterméket kellett leadni az el-
bíráláshoz. 
 A zsűri (Herbst Norbert elnök, sza-
kács-oktató, Juhász István a Kistarcsai 
Vállalkozók Baráti Körének elnöke, 
Jurcsi Lajos nemzetközi séf, mester-
szakács és Tóth Attila, a kistarcsai „A 
Bisztró” tulajdonosa) folyamatosan fi-
gyelemmel kísérte a csapatok munká-
ját. Bírálási szempont volt a szúrás, a 
perzselés, a mosás, a bontás minősége, 
a húsok, a szalonnák formázása, a te-
pertő elkészítése, abált szalonna for-
mája és íze, a hurka, kolbász elkészí-
tése és íze. A bírák külön értékelték 
a pálinkát, a bort, valamint az aszta-
lok díszítését és tisztaságát.

 A Jobbik csapata a rendezvényt jó 
alkalomnak tartotta egy jótékonysá-
gi gyűjtés megszervezéséhez is. Ko-
csonyát és májpástétomot árusítottak. 
A bevételből az Attila Nyilai Egye-
sület nyári táborát támogatják majd, 
ahol a tavalyi sikeren felbuzdulva, 
Kistarcsa testvértelepüléseiről sze-
retnének gyerekeket vendégül látni. 
 A kirakodóvásárban füstölt kész-
termékeket, lekvárokat, házi sajtot, 
szörpöket, mustot, friss pecsenyét 
és kolbászt, kürtöskalácsot, cukor-
kát árultak, de igényes „vásárfiát” is 
lehetett kapni a kézműves sátraknál.
 A böllérfesztiválra kilátogatókat 
színvonalas műsor is szórakoztatta. 
Reggel 8 órától este nyolc óráig pereg-
tek a programok. A sort a Retroleum 
zenekar nyitotta meg, akik a záró ut-
cabálnál is közreműködtek. A Pannó-
nia Néptáncegyüttes négy csoportja 
lépett fel – nagy sikerrel szerepelt a 
Berkenye, az Ifjúsági, a Felnőtt és a 
Hagyományőrző csoport. A délutá-

ni programban Polgár Peti humoris-
ta, a mulatós zenét képviselő Dup-
la Kávé és Köteles Cindy, valamint 
a Három Díva (Détár Enikő, Fésűs 
Nelly, Ladinek Judit) lépett fel.
 A délutáni eredményhirdetésnél 
mindegyik csapat kapott egy rész-
vételt igazoló oklevelet. A csapatok 
természetesen most is a legrango-
sabb elismerésért, a három fődíj va-
lamelyikéért izgultak a legjobban. 
 Az összetett első helyet és az ehhez 
járó 120 kg-os sertést, amit Kohajda 
Péter és Bundik Szilveszter ajánlott fel, 
2020-ben az újonc csapatként indult 
Dányi Jóbarátok nyerték, a dobogó 
második fokára a tavalyi győztes Ba-
ráti Kör csapata állhatott fel, a har-
madik helyet Torja csapata szerez-
te meg.
 A külön kategóriák győztesei: 
 Különleges ízvilág: FIDESZ 
 Tálalás és esztétikum: Jobbik 
 Hagyomány és hungarikum: Dá-
nyi Jóbarátok 
 Szívélyes vendéglátás: Gádoros 
(Helyi Hagyományőrző és Faluszé-
pítő Egyesület)
 A program kora este utcabállal 
végződött. 
 A IX. Böllérfesztivál támoga-
tója volt: Kistarcsa Város Önkor-
mányzata, Lavet Kft., Nova Bau Kft., 
Juka Járműjavító Bt., M&J Home 
Kft., Szilas Food Kft., Kohajda Pé-
ter őstermelő, Szablya Étterem – 
Bundik Szilveszter, Fincsi Lángos, 
Miraber Bt., Ritecz László és Kiss 
Joachim. Kistarcsa Város Önkor-
mányzata utólag is köszöni mind-
azoknak a munkáját, akik eszkö-
zeikkel, egyéb hozzájárulásaikkal 
támogatták a rendezvényt. A fő-
szervező a Kistarcsai Városi Mű-
velődési, Sportközpont és Könyv-
tár NKft. volt. Polgár 

Délután ekkora tömeg volt a fesztivál helyszinén

A csapatok nagy része raklapon bontott
A Fidesz csapata – a kép bal-
oldalán Bergán János képviselő

A különleges ízvilág kategóriát 
a Fidesz csapata nyerte

Pannónia Felnőtt csoportja

Solymosi Sándor Jan Pyrkosz  polgármestert 
és feleségét köszönti  (lengyel testvérváros)

A tálalás és esztétikum kategóriában első helyen végzett a Jobbik csapata 

Az összetett győzelmet a Dányi Jóbarátok szerezték meg 

A polgármesteri
 hivatal 

kolbászos 
kerítése 

A műsor sztárvendége a Három Díva volt

A zsűrit ilyen tálakkal 
kápráztatták el 

Torja küldöttsége 
a vacsorán

A zsűri

A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat csapata perzselte a disznót
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Tetszik az emberek 
NYITOTTSÁGA

Számos új ötlet,  
jó gondolat  
SZÜLETETT

Szemán Gergely 2014 óta tagja Kistarcsa Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének. Aktív sportolóként kiemelkedő ered-
ményeket ért el judo sportágban, diplomáját a Semmelweis 
Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán szerezte re-
kreáció szakon. Jelenleg a Kistarcsai VMSK Városi Művelődé-
si, Sportközpont és Könyvtár Nonprofit Kft. sportreferen-
se, a Városi Uszoda vezetője. Nős, egy gyermek édesapja.

A 12 ezer lakosú Milovice városának polgármesterével tavaly 
novemberben írta alá a testvérvárosi együttműködési megál-
lapodást Juhász István polgármester. A két település hasonló 
adottságai – fővárosok közelsége, az abból származó előnyök és 
hátrányok, valamint a lakosságszám – megfelelő alapokat ad-
tak ahhoz, hogy előremutató testvérvárosi kapcsolat létesüljön.

TESTVÉRTELEPÜLÉSI KAPCSOLATOK INTERJÚ

Hirdetés

 •  Könyvelés
 •  Bérszámfejtés
 •  Adótanácsadás
 •  Könyvelés ellenőrzés
 •  IFRS szerinti könyvvezetés
 •  Pénzügyi tanácsadás
 •  Üzleti tanácsadás

„A könyvelő, adótanácsadó  
a vállalkozás tartópillére” 

Személyes közreműködésünkkel is segítünk a gazdasági folyamatok  
lebonyolításában, beindításában, működtetésében…

Ha biztos kézbe szeretné helyezni cége gazdasági működését, várjuk megkeresését!

 •  Vállalkozások pénzügyi  
rendszeréhez segítségnyújtás

 •  Online könyvelési, pénzügyi tanácsadás 
 •  Könyvelés a cégek  

székhelyén-outside bookkeeping
 •  Szabályzatok készítése 

– képzett szakemberekkel

KÖNYVELÉSI ÉS SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÓ Kft.
(Zrt.-k, Kft-k, Bt-k, Nonprofit 

szervezetek, egyéni vállalkozások részére)

Elérhetőségünk: 2143 Kistarcsa, Árpád Vezér u. 2. Tel: 06-30/517-3517, 06-28/793-007

ÚJ 
HELYEN!

További információ a https://www.ravak.hu/hu/allaslehetoseg oldalon,
vagy a szerviz@ravak.hu email címen.

FÜRDŐSZOBAI TERMÉKEK BESZERELÉSI, JAVÍTÁSI,
KARBANTARTÓI FELADATOK ELVÉGZÉSÉHEZ KERESÜNK

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

SZERELŐ
MUNKATÁRSAKAT

A z őszi önkormányzati választáson az  
5. sz. egyéni választókerületben 47,74 %-os 
meggyőző fölénnyel nyert. Ebben a cik-

lusban a Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bi-
zottság elnökének választották meg. 

– Legutóbb júliusban nyilatkozott az önkormány-
zat lapjának. Akkor még nem sejtette, hogy bi-
zottsági elnökként folytatja a munkáját. Mi a fel-
adata ennek a bizottságnak?
 – Először is szeretném megköszönni a válasz-
tópolgároknak, hogy az októberi önkormányzati 
választáson bizalmat szavaztak nekem, így a jö-

vőben is képviselő-testületi tagként a város fejlő-
dését szem előtt tartva végezhetem munkámat. 
 Juhász István polgármester úr felkérésére, va-
lamint képviselőtársaim támogatásának köszön-
hetően a Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bi-
zottság elnöki feladatait örömmel vállaltam, bár 
eléggé összetett és nagyon szerteágazó területe-
tekről van szó.
 Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján azt lát-
juk, hogy a lakosság körében egyre nagyobb igény-
ként jelentkezett a forgalmi szabályok újragon-
dolása, forgalomtechnikai eszközök beszerzése, 
kiépítése, valamint a közbiztonságot tovább nö-
velő intézkedések bevezetése. A gyorsabb döntés 
és a hatékonyabb működés érdekében határozott 
úgy a képviselő-testület, hogy a Közbiztonsági és 
Közlekedési Munkacsoport helyett létrehozza a 
Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottságot.
 A sporthoz kapcsolódóan figyelemmel kísér-
jük a sportlétesítményeink helyzetét, valamint a 
Humánpolitikai Bizottsággal véleményezzük és 
elbíráljuk a TAO-s, valamint a sport és civil szer-
vezetek által benyújtott pályázatokat.

– Az eltelt négy hónapban milyen problémákat 
sikerült megoldania?
 – Az 5 főből álló bizottsággal minden kérdés-
ben közösen hozzuk meg döntéseinket, illetve tesz-
szük meg javaslatainkat a képviselő-testület felé. 
Az elmúlt hónapok alapján azt látom, hogy egy na-
gyon hatékony munka kezdődött el és bízom ben-
ne, a jövőben is kitart. Számos új ötlet, jó gondolat 
született meg, amit az elkövetkezendő időszakban 
át kell ültetni az elméletből a gyakorlatba. Vannak 
olyan területek, aminek kidolgozására, kivizsgá-
lására jóval több idő kell.
 Kiemelten figyeljük az Ifjúság téri közlekedés 
okozta nehézségeket a reggel 7 és 8 óra közötti 

időszakban, javaslatot tettünk terelőbóják hasz-
nálatára. A parkolás okozta nehézségek kapcsán 
a frekventált időpontokban fokozott közterület-
felügyeleti, polgárőri jelenlétet kértünk.
 A 2019 novemberében megtartott bizottsági 
ülésen felkértük a polgármesteri hivatalt, hogy 
a Közbiztonsági és Közlekedési Munkacsoport 
2018 áprilisában javasolt, majd a képviselő-testü-
let által elfogadott helyi utak forgalmi rendjének 
megvalósulását vizsgálja meg és tegyen javasla-
tot annak szükséges módosítására. Ezt azért is tar-
tottam szükségesnek, mert több olyan utcát érintő 
problémát kell megvizsgálnunk, ahol a lakosság 
részéről folyamatosak egy adott útszakaszra vo-
natkozóan a különböző visszajelzések.
 Továbbá a 2020-as önkormányzati költségve-
tésben 2 darab menetdinamikai küszöb (fekvő-
rendőr) kiépítésére biztosítottuk a szükséges for-
rást. Az egyik a Késmárki utca, Aradi utca közötti 
kereszteződésben, a másik a Bartók Béla utcában 
valósulhat meg.

– A közbiztonság kérdése a Gödöllő környé-
ki településeken kiemelt helyre került. Kistar-
csán hogyan próbálják a lakosság biztonságér-
zetét javítani?
 – A kistarcsai rendőrőrs megépülésével úgy 
gondolom, hogy jelentős mértékben növekedett 
az emberek biztonságérzete, hiszen városunkban 
egész napos a rendőri jelenlét. Az elmúlt években 
Kistarcsa számos pontján kamerát szereltünk fel, a 
központi területeinken is megújítottuk, illetve ki-
bővítettük kamerarendszereinket. Kiemelném to-
vábbá a közterület- felügyelet, a polgárőrség és a 
rendőrség szoros együttműködését, mely nagyban 
hozzájárul a felmerült biztonságtechnikai problé-
mák hatékony megoldásához.

– A megnövekedett feladatai mellett az 5-ös szá-
mú választókörzet képviselőjeként mit tud tenni 
a saját körzetében?
 – Bár a feladataim valóban megnövekedtek, 
hiszen most már nemcsak a körzetem, hanem az 
egész városra is kiterjedő közlekedési és köz-
biztonsági kérdésekkel kell foglalkoznom, ettől 
függetlenül ez nem vesz el energiát és időt attól 
a közösségtől, akik bizalmat szavaztak nekem. 
Néha természetesen előfordul, hogy rajtam kí-
vül álló okok miatt csúszik egy-egy árok léte-
sítése, vagy például a földutakon a murvázást 
az időjárási viszonyok késleltetik, de igyek-
szünk ezeket minél előbb pótolni. Természe-
tesen a jövőben is tovább fogok dolgozni azon, 
hogy minél élhetőbb városrészt építsünk. Úgy 
gondolom, hogy ezzel a jól összeszokott és jól 
együttműködő csapattal erre minden esélyünk 
megvan.

– Az elkövetkező két hónapban több olyan ren-
dezvény is szerepel a naptárjában, ami Elnök Úr 
nevéhez fűződik. Hol tartanak az előkészületek?
 – A kistarcsai Városi Uszodában 2020. március 
28-án XXVIII. alkalommal rendezzük meg a Nyu-
szi kupa úszóversenyt, melyre a 2009 és 2014 kö-
zött született gyerekek jelentkezését várjuk. 2020. 
május 1-jén a IV. Kistarcsai Sport és Családi Na-
pon ismét számos színes programot, sportolási le-
hetőséget kínálunk a mozogni, kikapcsolódni vá-
gyóknak. A tavalyi évhez hasonló menetrenddel 
készülünk, a részletek kidolgozása jelenleg még 
folyamatban van. Szeretettel várunk minden ér-
deklődőt rendezvényeinken. P.Gy.

Interjú Szemán Gergellyel, a Sport, Közleke-
dési és Közbiztonsági Bizottság elnökével

Interjú Lukáš Pilc Milovice polgármesterével

A cseheket a február 1-jén megrendezett 
Böllérfesztiválra hívták meg először. Kis-
tarcsára eljött a polgármester, az alpol-

gármester és a képviselő-testület három tagja.  
A böllérversenyen nem indultak, de nagy érdeklő-
déssel kóstolták a kistarcsai disznótorost. A város 
jó vendéglátóként nagyon tartalmas programot ál-
lított össze a cseheknek, Kistarcsa látnivalóin kívül 
megmutatták nekik Gödöllő és Budapest neveze-

tességeit is. Lukáš Pilc polgármestert a Böllérfesz-
tivál záró vacsoráján kértem meg egy rövid interjú-
ra. A tolmácsolásban Podolszká Gyöngyi segített.

– Mik az első benyomásaik? Hogy tetszik Kis-
tarcsa és a böllérfesztivál?
 – A Böllérfesztivál meglepett bennünket, mert 
nem gondoltuk volna, hogy egy népi hagyományt 
feldolgozó rendezvényt ilyen látványosan meg le-

het szervezni. Nagyon szimpatikusak a magya-
rok. Tetszik az emberek nyitottsága. Kistarcsán is 
mindent szerettek volna velünk megismertetni és 
megkóstoltatni. Meglepő és nagyon finom ízekkel 
találkoztunk. Vendéglátóink megmutatták Kistar-
csán az iskolát és az uszodát. Milovicében most 
építettük meg Csehország egyik legkorszerűbb 
iskoláját, amit nagyon sokan irigyelnek tőlünk. 
Mi meg nagyon megirigyeltük a kistarcsaiaktól 
azt a lelkesedést, ahogy az intézményekben dol-
goznak. Ilyen emberekkel nagyon szívesen mű-
ködnénk együtt. Budapest egyébként gyönyörű, a 
Gödöllői Királyi Kastély pedig lenyűgözött ben-
nünket. 

– A cseh delegációt könnyű volt felismerni Kis-
tarcsán, mert mindenki ugyanolyan sapkát vi-
selt. Magyarországon ezt sísapkának nevezeték a 
60-as években. Ez Milovice egyik jelképe lenne?
 – Ez a sapka Csehországban a hentesek sap-
kája, ami a házi disznóvágáson kötelező viselet. 
Ezért gondoltuk, hogy elhozzuk Kistarcsára. 

– Miért nem indultak el a böllérversenyen?
 – Úgy voltunk ezzel, hogy először tájékozó-
dunk, aztán döntünk. Nekem nem idegen ez a do-
log, mert vágtam disznót és a feldolgozás sem je-
lent problémát. Ez nehéz munka, amihez fontos a 
szakértelem. Most elsősorban a várost szerettük 
volna megismerni, ezért inkább a képviselő-tes-
tület tagjait hoztam magammal. Ha legközelebb 
eljövünk a Böllérfesztiválra, akkor egy böllércsa-
patot is kiállítunk.

– Hasonló gasztrórendezvény van Milovicében is? 
 – Ilyen nincs, de szeptemberben tervezünk 
egy szakácsfesztivált, ahol a cseh nemzeti ételek-
ből szeretnénk bemutatót tartani és erre kérnénk 
a testvérvárosainkat is. Lengyel és olasz testvér-
városokon kívül szeretnénk meghívni Kistarcsát 
is és reméljük, hogy egy ilyen rendezvény segít-
ségével megismerhetjük egymás konyháját. 

– Hogyan tudják első lépésben az együttműkö-
dést elképzelni? 
 – Nagyon megörültünk, hogy Kistarcsán is van 
zeneiskola – itt elképzelhető egy csereprogram.
 A sport lehet még egy olyan terület, ahol nem-
zetközi tornákat szervezve több korosztály spor-
tolóit tudjuk versenyeztetni. Természetesen a vá-
ros önkormányzatai is tudnak együttműködni, 
akár közös EU-s pályázatok megírásával. 

Polgár

A cseh delegáció. Sapkában Lukáš Pilc polgármester, tőle balra Bial Tibor Csehország nagykövete 
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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.

Hirdetés

Hirdetés

K özhírré tétetik! A Pannó-
nia Néptáncegyüttes csodás 
2019-es évet zárt! A csoport-

jaink nemcsak létszámban és tudás-
ban, hanem lélekben is megerősöd-
tek. Ahogy jelmondatunk hirdeti: 
közösség és szakmaiság. A közösség 
azt jelenti, hogy a szakmaiság mel-
lett a hozzánk járó gyermekek, fia-
talok igazi néptáncot szeretővé vál-
janak. A titok: minőségi népzene és 
néptánc. Nehogy plágiummal vádol-
janak, Kodály Zoltán mondotta, hogy 
a kultúrát nem lehet örökölni, min-
denkinek meg kell szereznie magá-
nak. A megszerzés pedig tanulással 
történik. Fiataljainknak kemény, iz-
zadságos, de örömteli munka a tánc-
tanulás. Komoly elvárás és teljesít-
mény, hogy egy- egy koreográfiát 
hitelesen, kiművelve a színpadra al-
kalmazza. Nagyon nehéz a mai em-
bernek, aki már a digitális forradalom 
révén hozzászokott a gyorsan válta-
kozó, készen kapott képi világhoz. 
Sokszor mondjuk, hogy „videóklipet” 
gyártunk, persze jó értelemben. 20 
évvel ezelőtt az emberek nyugod-
tabb világban éltek, nem hiányzott 
a gyors kép, a térváltás egy-egy ko-
reográfiában. Azt gondolom, hogy a 
cél, hogy értő közönségünk is legyen, 
akik a tánc esztétikáját is majd egy-
kor igénylik és értik. 
 Nos, ahogy említettem, a sikerek-
ben gazdag év azt jelenti, hogy fel-
nőttjeink „jól minősült” kategóriát 

szereztek Százhalombattán a Martin 
György Nép táncszövetség országos 
minősítőjén. Gyermek csoportjaink 
(Pösztörkék, Barkócák, Berkenyék és 
Ifik) szinte kivétel nélkül rendszere-
sen arany, kiemelt arany minősítéssel 
térnek haza. Talán ezen minősítések-
nek a legfontosabb eredménye, hogy 
a csoportokon belüli összetartást erő-
síti. Megtanulnak a gyerekek, de akár 
a felnőttek is felelősséget vállalni a 
produkciókért, egymásért, a meste-
rekért és a Pannónia hírnevéért. Nem 
könnyű egy ilyen feszes felkészülé-
si időszak, a sok-sok próba, a ruhák 
rendbetétele és a táncosok felkészí-
tése testileg-lelkileg. Komoly erőfe-
szítés mindenki részéről. De minden-
képpen megéri, még akkor is, ha nem 
mindig a legkiválóbb eredmény lesz 
belőle, mert bizton mondhatom, hogy 
megerősödünk általa. 
 A minősítő fesztiválokon kívül 
sok-sok kistarcsai fellépésünk volt, 
így a Görhönyfesztiválon, a Kistar-
csai Napokon, a Böllérfesztiválon, 
vagy akár más helyi rendezvényen. 
 Amiről még nem ejtettünk szót, 
az a Barkóca csoportunk országos 
hírű sikere. Igen, sikerült, beválo-
gatták őket a MTVA „Fölszállott a 
páva 2019”-es évadába és megél-
hettünk egy elődöntős szereplést. A 
visszajelzések alapján is mondhatom, 
hogy fantasztikus energiával és kurá-
zsival táncoltak. Nagyon büszkék va-
gyunk a csapatra! A két napos próba 
és élő adás komoly kihívás elé állítot-
ta őket. Csodás volt látni, annak elle-
nére, hogy nagyon fárasztó volt, mi-
lyen könnyedén vették az akadályokat. 
Az egész jelenlétüket egy nagy játék-
nak tekintették. Ők már csak ilyenek. 
Imádnak táncolni! A páva hozomá-

VIVAT  
Pannónia! SZLOVÁK farsangi bál Sikerekben gazdag 
évet zárt a Pannónia 
Néptáncegyüttes

Kistarcsán már hagyomány, 
hogy a Szlovák Nemzetiségi 
Önkormányzat farsangi idő-
szakban rendezi meg a bálját.

KULTÚRA

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 tárgyakat.

nyaként ezzel a koreográfiával a Bar-
kócák bekerültek a 2019-es szegedi 
gyermek néptáncantológiára, ahol az 
év legjobb 16 produkciója között le-
hettek. Csak így tovább, Barkócák!
 Az idei évtől a Pöttöm csopor-
tot Jelinek Eszter vezeti. Köszönjük 
Máté-Liska Zsófinak az eddigi áldo-
zatos munkáját! 
 Hagyományőrzőink hihetetlenül 
dinamikusak, mondhatjuk, hogy 
nincs unalmas hétvégéjük, mert fo-
lyamatosan járják az országot egyik 
fellépésről a másikra! 
 2020. február 8-án tartottuk a  
27. évfordulós műsorunkat ismét 

Kőbányán, a Kőrösi Csoma Sándor 
Művelődési Központban teltház előtt.  
A műsort rögzítette a Régió + tele-
vízió, a felvételt megtekinthetik a 
YouTube-on. 
 Mindezen sikerek nem jöhetnének 
létre, ha nem egy kiváló csapat lenne 
a Pannónia. Az írásom végére hagy-
tam azt, amire a legbüszkébb vagyok, 
mégpedig hogy a „Battai Majálison”, 
ahol minősültünk, az Örökség népmű-
vészeti Egyesület kitüntette a Pannó-
niát a „legkiemelkedőbb műhelymun-
káért” járó különdíjjal. Köszönöm 
Mindenkinek! Hajrá Pannónia!

Szengyel István művészeti vezető

LAKOSSÁGI 
FELHÍVÁS!

František Salaj, Juhász István, Hollerné Racskó Erzsébet 
és Szabóné Tóth Katalin nyitotta meg a bált

A Barkóca csoport – nagy sikert elérve –  
bejutott a Fölszállott a páva elődöntőjébe

Nagytarcsaiak és kerepesiek a bálon

Fellépett a Pannónia Néptáncegyüttes Hagyományőrző csoportja 

J anuár 24-én a teltházas rendezvényt este 
nyolc órakor nyitotta meg Szabóné Tóth Ka-
talin, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

elnöke. A rendezvényen jelen volt Hollerné Racs-
kó Erzsébet, az Országos Szlovák Önkormány-
zat elnöke, Juhász István polgármester, Solymosi 
Sándor alpolgármester, a szlovák testvértelepü-
lés Belusa küldöttsége, Szlaukó Istvánné Nagy-
tarcsa alpolgármestere, Uvacsek Csaba képviselő, 
Cinkota, Kerepes és Nagytarcsa meghívott vendé-
gei. A szlovák delegációt František Salaj képvise-
lő vezette, aki Belusa polgármesterének üzenetét 
is tolmácsolta. A küldöttség most azért volt ilyen 
kis létszámú, mert a testvértelepülés egyházköz-
ségi rendezvénye miatt nem tudtak többen jönni.

 A bál résztvevőit Hollerné Racskó Erzsébet, 
az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke és 
Juhász István polgármester is köszöntötte. Ezt 
követően a Pannónia Néptáncegyüttes Hagyo-
mányőrző Csoportja lépett fel, a táncot Szilágyiné 
Suba Éva koreográfiája alapján Szilágyi Zsolt ta-
nította be. Majd Liska Veronika kistarcsai nép-
dalénekes a közönséget is megénekeltetve egy 
népdalcsokorral örvendeztette meg a bálozókat. 
A vacsorát a Didó Grill szolgáltatta. Az éjfélkor 

megtartott tombolasorsoláson sok értékes nyere-
mény talált gazdára. A tombola fődíját, egy egri 
wellness hétvégét, a polgármester ajánlotta fel, 
de az ajándékokhoz hozzájárult a belusai polgár-
mester, az OSZÖ elnöke, a környékbeli és helyi 
szlovák önkormányzatok és a Hyginett Kft., va-
lamint sok egyéni vállalkozó és magánszemély 
is. A bálhoz a zenét a FER együttes szolgáltat-
ta. A közel 120 fős vendégsereg, hajnalig táncolt.
 Polgár
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HÍREK

A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. a hulladék-
szállítási szolgáltatás átláthatósága és rend-
szerezése érdekében „matricás” azonosító 
módszert alkalmaz. Az Ügyfelek matricával je-
lölik meg a hulladéktárolójukat, ami alapján a 
hulladékszállítást végzők tudják, hogy kik jo-
gosultak a szolgáltatás igénybevételére.

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

MATRICÁS  
RENDSZERT  
vezet be a Zöld  
Híd B.I.G.G. Nkft.

KÖNYVAJÁNLÓ 
KULTÚRA

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

Hirdetés

Aranyossy - Péter Máté: Katonasírok
Hogyan jut el az ember a katonasírok ápolá-
sáig? Melyik korszak hőseinek sírjaival fog-
lalkoznak? A temetőkben lévő katonasírok 
megtalálására kialakított módszerek. A kis-
tarcsai temetőben felfedezett katonasírok.  
A sírápolás és a felújítás menete. A sírok gon-
dozásával foglalkozó szervezet.

 
Ladjánszki László ifj.: Italia mia 

– ahogy én láttam Olaszországot
A régiókra osztható ország. Veneto, a legné-
metebb hangulatú olasz tartomány. A he-
lyi életmódból származó pozitív és nega-
tív tapasztalatok. Tanulmányaim célja: az 
olasz emberek viszonya a klasszikus zenéhez.  
A zenei élet kiemelkedő magyar képviselői-
nek ismertsége olasz körökben.

Kovács Krisztina: 
Védikus India – a születéstől a halálig
Mik azok a Védák? A Védák által említett kor-
szakok. Mi a varṇāśrama-dharma és kik al-
kotják? A védikus időben létezett, különbö-
ző házassági rítusok. A rituálékra jellemző 
tulajdonságok. Az ősatyáknak tett felajánlás 

– śrāddha szertartás – fontossága.

Nádasi Ádám: 
Élmények egy Karib-szigetről
Guadeloupe, a Kis Antillák gyöngyszeme. 
Franciaország teljes értékű tengerentúli me-
gyéje. Európai Unió a tengeren túl. Egy rend-
kívül zöld és különleges sziget a Karib tengeri 
térségben: gazdag élővilággal és csodálatos 
strandokkal. Olaszok, franciák és őslakosok. 
Karibi érzés: rum és partik.

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 kez-
dődnek, időtartamuk 1 óra körüli. A Deáktanya 
ismeretterjesztő előadásai nyitottak, azokat té-
rítésmentesen látogathatja bárki. Ezen alkalma-
kon és a KIKE más rendezvényein lehet belépni az 
egyesületbe. Kistarcsai Kulturális Egyesület

2020. március 5.

2020. március 12.

2020. március 19.

2020. március 26. 

DEÁK-
TANYA

A z ingatlanhasználók 2020. ja-
nuárjában az NHKV Zrt. ál-
tal kibocsátott, 2019. utolsó 

negyedéves hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjról szóló számlá-
val együtt 2020-ra érvényes éves mat-
ricát kapnak, amelyet 30 napon belül 
a gyűjtőedényre kell felragasztaniuk.
 A 4 gyűjtőedénynél több ürítésé-
re szerződött ingatlanhasználók köz-
vetlenül a közszolgáltatótól kapják a 
matricákat postai úton.
 Az egyéni díjfizetésű társasházi 
lakók a számla mellé nem kapnak 
matricát; a társasházak gyűjtőedé-
nyeire a közszolgáltató rendszerfe-
lügyelői helyezik el a matricákat.
 A gyűjtőedénnyel rendelkező (nem 
zsákos) üdülőingatlanok használói 
a szolgáltatás használatára jogosító 
matricát 2020 márciusában vehetik 
át, külön tájékoztatás mellett.

 Azon ingatlanhasználók, akik 
– a fenti kivételeket leszámítva – nem 
kapnak matricát, jelezzék azt a köz-
szolgáltató ügyfélszolgálatán, és a jo-
gosultság ellenőrzését követően pót 
matricát kapnak.
 Az év közbeni költözés, új ingat-
lanhasználóként vagy új gazdálko-
dóként történő bejelentkezés esetén 
a matricát a közszolgáltató ügyfél-
szolgálati irodája biztosítja.
 A hulladéktárolók matricával tör-
ténő jelölésére várhatóan egy hónap 
türelmi idő áll majd rendelkezésre, 
ezen idő alatt a hulladékszállítást 
végzők csak tájékoztatják az in-
gatlanhasználókat a matrica hasz-
nálatának szükségességéről. Azok 
az ingatlanhasználók, akik matri-
ca nélküli gyűjtőedényt helyeznek 
ki, a közszolgáltatást jogosulatla-
nul veszik igénybe. Amennyiben 
a gyűjtőedény tulajdonosát nem le-
het beazonosítani, két alkalommal 
történő felszólítás után a szolgálta-
tó megtagadhatja a hulladék elszál-
lítását.
 A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. 
köszöni az együttműködésüket!
 Matrica minták 2020. évben:

SZABADTÉRI ÉGETÉS
Főszabály, hogy sza-
badtéren égetni TILOS, 
kivéve, ha azt jog-
szabály (az adott te-
lepülés önkormány-
zati rendelete) külön 
megengedi. A szabad-
téri égetés során száraz 
növényi hulladékon kívül egyéb 
hulladék égetése TILOS, belterüle-
ten és külterületen egyaránt.

SZABADTÉRI TŰZGYÚJTÁS
Belterületen és külterületen nö-
vényi eredetű hulladékot égetni 
csak abban az esetben lehet, ha 
van erre vonatkozó önkormányzati 
rendelet, és akkor is a rendeletben 
meghatározott időpontokban és 
az abban foglalt feltételek mellett.

KÜLTERÜLETI  
IRÁNYÍTOTT ÉGETÉS
Külterületen az ingatlan tulajdo-
nosa, használója legfeljebb 10ha 
egybefüggő területen végezhet 
irányított égetést, abban az eset-
ben, ha azt az adott település ön-
kormányzati rendelete engedélye-
zi. Az irányított égetés terjedelmét, 
időpontját, helyszínét (földrajzi 

koordinátákkal, helyraj-
zi számmal) a megkez-

dés előtt 5 nappal a 
katasz trófavéde -
lem területi szervé-
hez írásban be kell 

jelenteni. Érvényben 
lévő tűzgyújtási tilalom 

idején az irányított égetés 
végzése tilos. 

HASZNOS TANÁCSOK  
A SZABADTÉRI  
TŰZGYÚJTÁSHOZ
A kijelölt tűzrakó helyeken törté-
nő tűzgyújtás (otthoni sütés-főzés, 
bográcsozás stb.) továbbra is meg-
engedett. Fontos, hogy a szabad-
ban meggyújtott tüzet ne hagyjuk 
őrizetlenül. Mindig gondoskod-
junk a megfelelő mennyiségű ol-
tóanyagról és legyen nálunk a tűz 
oltására alkalmas szerszám. Fi-
gyeljünk, hogy ne legyen a tűz-
gyújtás környezetében könnyen 
lángra kapó éghető anyag. Külön 
figyelmet fordítsunk arra, hogy 
hogy szeles időben ne gyújtsunk 
tüzet, mert a lángok így könnyeb-
ben továbbterjedhetnek.

Gödöllő Katasztrófavédelmi  
Kirendeltség

Megváltozott  
az Országos Tűz- 
védelmi Szabályzat

A kisveréb nagyon izgatott: a mama mellett 
a fészekben ott egy tojás! Tényleg abban 
lakik a testvérkéje? A kisveréb alig vár-

ja, hogy kikeljen! Egy nap végre ki is kel. „A leg-
kisebbek kedvenc meséi” a Scolar Kiadó új soro-
zata, a tipegő apróságok legfontosabb problémáit 
járja körül. Katja Reider: Testvéred lesz, kisve-
réb című történetét a bájos illusztrációk teszik iga-
zán szerethetővé. 
 Elég a kalandokból! Amikor a Szélkirálynő le-
génysége megpihen a Gyöngy-lagúnában, és béké-
sen fagyizgatva napoznak és úszkálnak, egészen 
biztosan úgy érzik, hogy most egy ideig végre nyu-
galom lesz körülöttük. De persze nem is lenne ez 
egy igazi Rumini-könyv, ha a számításaikat nem 
húzná keresztbe néhány ártalmatlannak tűnő, ám 
annál veszélyesebb higanyhidra, aminek a mérgé-
től Sajtos Rozi nemcsak gondolatolvasó lesz, de 
ha nem tesznek valamit sürgősen, az egész teste 
ezüstté fog válni… Állítólag az ellenszer egy bi-
zonyos Tükör-szigeten található. Csakhogy a tér-
képen jelölt helyen két egyforma sziget áll! Az 
egyik a másiknak tükörképe, és mindkettő na-
gyon veszélyes! De vajon melyik az igazi, és hol 
rejtőzik a gyógyszer? Minden titokra fény derül 

Berg Judit: Rumini Tükör-szigeten című köny-
véből, még arra is, mi rejtőzik a tükör mélyén!
 Delia Owens regénye Észak-Karolina ritkán la-
kott, mocsaras partvidékén játszódik az 1950-es 
és 60-as években. A történet főhőse a lápvidéken 
sorsára hagyott kislány, Kya Clark, aki az évek so-
rán elszigeteltségében önellátásra rendezkedik be, 
s alig érintkezik a környékbeliekkel. Az első szere-
lem azonban Kya életét is felforgatja: a közeli kis-
városban élő Tate megtanítja olvasni, és ő az, aki-
vel a lány osztozni tud a természet és a költészet 
szeretetében is. Ám nem Tate az egyetlen, aki ér-
deklődik a különleges, magának való lány iránt… 
Egy rejtélyes gyilkosságot követően a helyi közös-
ség felbolydul, és a gyanú hamarosan a mocsárban 
magányosan élő „Lápi lányra” terelődik. A bioló-
gus Delia Owens: Ahol a folyami rákok énekel-
nek című első regénye egyszerre fordulatos krimi, 
érzékeny fejlődésregény, valamint a vadon és az 
emberi lélek lenyűgöző természetrajza. 
 Néha messzire kell utaznod, hogy megtaláld azt, 
ami ott van előtted. Nana úton van, de nem biztos 
benne, hová tart. A lényeg az, hogy imádott gaz-
dája, Szatoru mellett terpeszkedhet az ezüstszí-
nű furgon anyósülésén. Szatoru nagyon szeretne 
találkozni három régi, ifjúkori barátjával, Nana 
azonban nem tudja miért, a férfi pedig nem akar-
ja elmondani. Hiro Arikawa: Az utazó macska 
krónikája című regénye ritka szelídséggel és hu-
morral elmesélt történet, amely Japán változó év-
szakaiban játszódik, az élet váratlan fordulatainak 
csodáját és örömét mutatja be. Arra tanít, hogy tud-
juk, mikor adjunk, és mikor kapjunk. Egy csodá-
latos történet hűségről és barátságról.
 A Városi Könyvtár új könyveiről a https://www.
facebook.com/Kistarcsai-VMSK oldalon találnak 
további információkat. Németh Tímea könyvtáros
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HITÉLET

: 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

SZOMBAT – NYITÁS: 21 ÓRA
2020. MÁRCIUS 7. 

Nőnapi

Helyszín: CSIGAHÁZ Kistarcsa, Deák F. utca 1.

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

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

AMIKOR több, mint 
két évvel ezelőtt megalakult Kistarcsán a Férfi-
ak klubja, még nem gondoltam, hogy ilyen nép-
szerű lesz. Az volt a terv, hogy minden hónap 
második péntekén összejövünk egy-egy elő-
adásra és beszélgetésre. Ezeket az estéket a fér-
fiak most már fix rendezvényként tartják számon. 
 Ez idő alatt sok vendégelőadónk volt, akik a sa-
ját területüknek kiválóságai. Én most csak egyet 
emelnék ki közülük.

 Bedő Imre – aki a magyarországi Férfiak klub-
ja vezetője – igazán izgalmas előadó.
 Beszélt családon belül a férfi és a nő viszonyá-
ról, a válások nagyon magas számáról (már 70 % 
körül járunk), arról, hogy a fiatalok nem akarnak 
elköteleződni. Hogy mennyire nehéz férfivá válni 
a mai világban; hogy miért nem találnak a mai lá-
nyok megfelelő férjet maguknak; hogy miért nem 
akarnak a férfiak alárendelődni a nőnek (vagy a 
családnak) és a nők hogyan „férfiasodnak” el ott-
hon, a munkahelyükön, a közéletben. Szó esett a 
férfi családfenntartó szerepéről a „kétkeresős” mo-
dell árnyékában; hogyan kommunikálunk a nők-
kel, stb.,stb., szóval nagyon sok, a férfiakat és a 
nőket, sőt a házastársakat foglalkoztató témáról 
esett szó. Imre könyve, a Férfienergia népszerű 
volt a hallgatóság körében, többen vásároltak is 
belőle.
 Én már olvastam és két érdekességet megosz-
tok az olvasókkal:
 Az egyik, hogy a népnyelv szerint: a „régi lá-
nyok úgy főztek, mint az anyjuk, a mai lányok 
meg úgy isznak, mint az apjuk”.

A TAVASZ különle-
ges ajándéka Istennek. Élményekkel teli. Jól ismer-
jük azt, ahogyan a fagyott világ életre melegszik. 
Ahogyan a sötét, ködös reggeleket lassan felváltja a 
mind erőteljesebb ragyogással felkelő nap hajnala. 
Vagy, ahogyan a langyos szél a felszínre hívogat-
ja a virágokat, rügyeket, megannyi színnel, illat-
tal örvendeztetve meg a szíveinket. Nem véletlen, 
hogy mennyire vágyakozunk a kikelet után, mert 
valahogyan mi magunk is életre kelünk ilyenkor.
 Ez a természeti jelenség, folyamat tökéletesen 
példázza Isten közelségét, életünkre gyakorolt 
hatását. Mintha csak annak képmása lenne. Dá-
vid így énekelt erről egyik zsoltárában: „Lelke-
met felüdíti…” (Zsolt 23,3).

A BÖJT önmegtar-
tóztatás az étkezésben, kényelemben, szórako-
zásban, stb., hogy több időm, erőm maradjon 
az imádságra, lelki életemre és mások szolgála-
tára. Ebből most csak az imádságot emeljük ki. 
Azért is böjtölhetünk, hogy több időnk marad-
jon az imádságra.
 Az imádságot azért adta Isten, mert ez is a ja-
vunkat szolgálja öt értelemben is.
  •   Imádság közben ledönti Isten a bűn falát, ami 

tőle elválaszt (Ézs 59:2).
  •   Megértem imádság közben, mit akar velem, 

majd ki tudom mondani: „Atyám,...ne úgy le-
gyen, ahogyan én akarom, hanem amint te.” 
(Máté 26, 39) Nem azért kérem Istent, hogy őt 
meggyőzzem, hanem hogy megértsem, mit akar 
velem. Ez a hívő ember imádságának a lényege.

 Felüdülés. A bizonyságtételekben megszaba-
dulást, örömre, életre ébredést jelent: igazi cso-
dát. Azt, amit Isten teremt meg a lelkünkben, egy 
igazán különleges történetként. Azt, amikor vég-
re fellélegezhetünk, felegyenesedhetünk. Pusztán 
azért, mert van rá okunk!
 Mert egyébként minket annyi minden köt 
gúzsba. Szenvedünk az elvárásoktól, a meg-
feleléskényszertől, a minket körülvevő igaz-
ságtalanságoktól, bizonytalan helyzetek mi-
atti félelmektől, tehetetlenségtől, magánytól, 
erőtlenségtől, és még lehetne sorolni… Ezek 
mind bennünk vannak, rólunk szólnak. Az 
Isten cselekvésének örömhíre, az viszont ne-
künk!

KEGYELMI időszak

BÖJTÖLÖK, hogy több időm  
maradjon az imádságra

Férfiak klubja, A KOHÓ

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

REFORMÁTUS EGYHÁZ

 A másik történet, ami nagyon igaz a házasok 
életére: egy rádióműsorban riportot készítettek 
az 50 évnél régebben házasságban élő párokkal. 
A néni és a bácsi mesélt a nehézségekről, örö-
mökről, széthúzásokról, összefogásokról. Aztán 
a riporter megkérdezte a bácsit: „És Jóska bácsi, 
soha nem gondolt arra, hogy elválik?”, mire az 
öreg kis gondolkodás után így felelt: „Hát arra, 
hogy elváljunk, soha. De arra, hogy agyonütöm, 
arra sokszor gondoltam.”
 A KOHÓ folyamatosan szervez apa-gyerek 
hétvégéket is. Szombat-vasárnapra elutazunk 
valamelyik erdei szálláshelyre a Mátrába vagy 
a Börzsönybe, kirándulunk, magunknak készít-
jük a kaját, stb., szigorúan a feleségek nélkül. A 
gyerekek is nagyon élvezik ezeket az utakat. Leg-
utóbb már közel negyvenen voltunk, Berneceba-
rátiban egy matracszálláson aludtunk. 
 Hitkó László „Intéző”

KATOLIKUS EGYHÁZ

KÖZLEMÉNY  
Azok a jegyespárok, akik az idei évben szeret-
nének házasságot kötni, szándékukat február 
végéig jelezzék irodai időben a plébánián (Kis-
tarcsa, Széchenyi utca 13.)
 

  •   Békességet, örömöt adott Isten az imádság 
közben. 

  •   Imádság közben meglátom magam úgy, aho-
gyan Isten látott engem pl. egy vitámban, fö-
lényeskedésemben, keményszívűségemben, ir-
galmatlanságomban.

  •   Valamilyen felismerésre segített el. Csókay 
András főorvos számolt be arról, hogyan se-
gítette a sebészi munkájában is az imádság. 

„Nekem az összes olyan sebészi ötlet, amiből 
aztán jó eredmény lett a betegek számára, és 
lett nemzetközi, világi siker, az nekem mindig 
imában jött meg.”

 Arra viszont nagyon figyeljünk, nehogy elka-
landozzon a figyelmünk imádság közben a hét-
köznapi feladatokra! Az imádság olyan, mint egy 
nagyító: mindent jobban látunk azon keresztül, de 

különbség van aközött, amikor az imádság köz-
ben valamire ráirányítja Isten a figyelmünket, és 
aközött, amikor minden másra figyelünk az imád-
ság közben, csak Istenre nem.
 Mit tegyen, aki még egyiket sem élte át? Ne 
adja fel! Imádkozzon tovább, és higgye el: Isten 
napjainkban is, nekünk is tud segíteni az ima ál-
tal!  Ha annyi áldása van az imádságnak, miért 
nem szentelünk több időt az imádságra, miért 
nem általa akarjuk elérni célunkat?
 Egy idős lelkésznő férje betegségét követően 
egy nagyon kicsiny gyülekezetbe került. Nagyon 
vágyott arra, hogy legyen egy ifjúsági csoport a 
gyülekezetében. Elhatározta, hogy minden nap 
ugyanabban az órában imádkozni fog érte. Egy-
szer csak egy falubeli fiatal megtért a katonaság-
ban más felekezetű hívő sorkatonák között. Ettől 
kezdve együtt imádkoztak. Majd újabb és újabb 
fiatalok tértek meg, és imádkoztak együtt az ifi-
ért, míg végül egész sokan lettek. Az imádság-
ban fogant ez az ifi. Mindenkit csak bátorítani 
tudok: kezdjen neki az imádságnak!    

Riskó János

 Dávid (is) arról tesz bizonyságot, hogy igenis 
lehet/van változás az életünkben. Ahol Ő, a Min-
denható megjelenik, munkálkodik, ott felüdül, fel-
szabadul az ember lelke minden megkötözöttség-
ből. A kegyelem csodálatos természete ez. 
 Egyszerű szavakkal: Urunk elfogad olyannak, 
amilyen vagy. Minden hibáddal, hiányosságoddal, 
ürességeddel. Számára a legdrágább, a legértéke-
sebb vagy – bárhogy is látod magadat. Nem kell 
a szeretetéért megküzdened, azt kiérdemelned. 
A tiéd. Sőt, Ő annyira szeret, hogy minden bű-
nödet megbocsátotta. Azt is, amit elkövettél, azt 
is, amiben benne élsz, de azt is, amit el fogsz kö-
vetni. Szentlelkével munkálkodik benned, hogy 
megváltozz, megújulj szabad életre.
 Átélt, megélt valóságról énekelt Dávid. Te is isme-
red, éled ezt az isteni tavaszt? A kegyelem ideje van 
most! Élj, éld át! Eszlényi Ákos evangélikus lelkész
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Varga István magyar rally  
bajnok, autószerelő mester

•  vizsgáztatás
•  javítás
•  Klíma töltés

•  diagnosztiKa  
(motor, aBs, stb.)

•  hivatalos Bosch  
szaKműhely

K i s ta r c s a

varga autójavító

3D computeres 
futóműállító 
technológia

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

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

• 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!

A                                TAGJA. 

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

49 000 Ft/kaloda

1 100 Ft/10 kg köteg

990 Ft/10 kg csomag

990 Ft/11 kg csomag

800 Ft/csomag

460 Ft/doboz

1350 Ft/10kg

KALODÁS TŰZIFA 33 cm 1 x 1 x 1,75

SZÉN BRIKETT/NÉMET BRIKETT  
4800 kcal 10 kg

FABRIKETT TÖLGY/KŐRIS 10 kg

FABRIKETT RUF 11 kg 

KONIX KOROMTALANÍTÓ 1 kg

PE-PO ALÁGYÚJTÓS 40 db/doboz

KÖRNYEZETBARÁT JÉGMENTESÍTŐ SÓ 10 kg

Helyben készült cukrász és péktermékek, 
hagyományos és különleges ízekkel. 

A TAVASZ BEKÖSZÖNTÉVEL  
ÚJDONSÁGOKKAL  

VÁRJUK VENDÉGEINKET!
Alkalmi, esküvői, és figuratorták.  

Édes és sós aprósütemények.

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

Nyitvatartás
Hétfő–Szombat: 8-20-ig. 

Vasárnap: 8:30-20-ig

Kistarcsa, Thököly út 5.

ÚJDONSÁG!

English_Panels_183x130mm_2

2020. február 21. 10:11:46

+36 30 218 5599

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
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KISTARCSA VÁROS KÖZÉLETI TÁJÉKOZTATÓ LAPJA
Megjelenik a hónap utolsó hetében. 
Kiadó: Po-Ker Bt., 1173 Budapest, Székicsér u. 15.
Felelős szerkesztő: Polgár Gyula, gyulapolgar56@gmail.com, 
+36-20/966-1190 
Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Juhász András.
Nyomda: Pauker-Holding Kft. 1047 Budapest, Baross u. 11-15.
Felelős vezető: Varga Szilárd
Megjelenik 5300 példányban.
ISSN 1788-7291
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat a tartalom 
lényegi megváltoztatása nélkül, szerkesztett formában közölje. A lapban 
megjelent cikkeket a Kiadó írásbeli engedélye nélkül másolni, a lapot után-
nyomni, sokszorosítani tilos. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért 
a Kiadó nem vállal felelősséget.

• 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

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.

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 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:  H-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 
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

Alapszolgáltatási Központ 
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 2/a.
Intézményvezető: Pálfi Kálmánné, +36 (28) 742-083
E-mail cím: hello@alapszolg2143.hu

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
+36-1/216-0505

Idősek nappali ellátása
Kistarcsa, Batthyány u. 2/a, 2143, Tel.:  
+36 (28) 742-083, 06-20-568-7627, 06-20-442-7182

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

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

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

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

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

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

FONTOS INFORMÁCIÓK

…nem is gondolnánk, hogy a hétköznapjainkat megkeserítő rossz  
szokásaink és testi fájdalmaink mögött egy, a múltban gyökerező 

negatív tapasztalás, rossz beidegződés áll. Ha megkeressük,  
tudatosítjuk és megszüntetjük a probléma gyökerét a múltban,  

akkor a jelenlegi probléma is tovaszáll.

- feszültség,
- idegesség,
- stressz,
- fáradékonyság-alvászavar,
- evészavarok-túlsúly,
- depresszió,
- félelmek-fóbiák leküzdés

- kényszeres szokások,
- önismeret, önbizalomhiány,
- agresszió kezelés,
- munkahelyi és párkapcsolati nehézségek,
- elengedés, gyász,
- tanulási nehézségek,
- diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia

LELKI UTAZÁSOK

Facebook: Lelki utazások • www.lelkiutazasok.webnode.hu

k i n e z i o l ó g u s

Dr. Horváth Bánk
Dr. Berényi Evelin

Dr. Szabó Lola
Dr. Henter Áron

Dr. Lénárt Zoltán

Kerepes-Vet
Állatorvosi rendelő • Állatpatika
2144 Kerepes, Szabadság út 65. (3-as főút)
Hétköznap: 900-2000, szombaton 900-1230

+36-30/44-999-18, +36-28/490-369, +36-30/22-177-23

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

+36-30/43-999-75, +36-28/533-727, +36-30/22-177-23

KEREPES

NAGYTARCSA

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

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



 Telefon: 06-20/9943-275
www.muskatliviragcenter.hu

Muskátli Garden Virágcenter Kerepes 
H-P: 8-19 óráig • Szo-V: 8-17 óráig

Ha minőséget szeretne a Muskátli Gardent keresse!

KISTARCSA
KEREPES Vasút u. 23.

(MOL kút mögött!) 

NŐNAPRA RENDELÉST FELVESSZÜK!
KÍNÁLATUNKBÓL:

Hagymás növények
Árvácska

Százszorszép, Nefelejcs, Crocus
Tulipán, Nárcisz 

Dísz - és Mediterrán növények 
Örökzöldek, Díszfák, Cserjék

Gyümölcsfák kaphatók! 

ÓRIÁSI NŐNAPI  
ÉS TAVASZI  

VIRÁGVÁSÁR!
MUSKÁTLIMUSKÁTLIGarden

VIrÁgcenTer
www.muskatliviragcenter.hu

Növényvédő szerek • Szerves és Műtrágyák 
Növény tápok • Virágföldek kaphatók!


