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Jól halad Kistarcsán a  
zarándok-vezetőképző építése 

A kistarcsai zarándok- 
vezetőképző látványterve

Hévízgyörkön zarándok-
turista pihenőhely épül 

JÓL HALAD a Mária út Pest megyei  
szakaszának infrastrukturális fejlesztése 

A Mária Út – Közép-Európa Zarándokút-
ja – kelet-nyugati tengelye az ausztriai 
Mariazelltől az erdélyi Csíksomlyóig ve-

zet. A teljes hossza mintegy 1400 km és mintegy 
400 települést kapcsol össze. A zarándokút, illet-
ve a zarándokturizmus különleges lehetőséget te-
remt a közösségek számára. Hozzájárul a gazda-
ság fejlődéséhez, az emberek közötti kapcsolatok 
és a helyi, térségi identitás erősítéséhez. Egyszerre 
szolgálja a munkahelyteremtést, a helyi gazdaság 
és azon belül a szálláshely- és vendéglátás szolgál-
tatásainak fejlődését, de a tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy jelentős mértékben elősegíti a közös-
ség részvételén és társadalmi felelősségvállaláson 
alapuló kezdeményezések sikerét. A települések 
egyenként és együtt is erősebbek lehetnek a za-
rándokturizmus fejlődésével. A kevésbé látoga-
tott, és viszonylag elzárt települések bekapcsolá-
sával – a vidéki térségek feltárásával – a Mária Út 
egyedülálló missziót tölthet be.
 A Mária Út nyugat-keleti és észak-déli szakaszai 
a leágazásokkal együtt közel 50 települést érinte-
nek Pest megyében. A zarándoklat fellendítése tu-
risztikai kitörési pont lehet Pest megyében.
 A projekt alapkoncepciója szerint Pest megyé-
ben a Mária út belépő és kilépő pontjai közelé-

ben (Perbál és Hévízgyörk) pihenőhelyet alakíta-
nak ki, továbbá a zarándokút egy centrális helyén  
zarándok-vezetőképző központot létesítenének. 
Ezt építik meg Kistarcsán. 

Március óta zajlik Zsiák Pé-
ter alpolgármester úr ko-
ordinálásával a kistarcsai 
padok felújítása. Az utób-
bi évek beszerzésének kö-
szönhetően rengeteg köz-
téri paddal rendelkezik a 
város, így a munka meny-
nyisége is jelentős volt.  
A KÖFE Kft. az állandó fel-
adatai elvégzése mellett 
vállalta ezt a plusz felada-
tot, ezzel is pénzt spórol-
va a városnak. Május végé-
re, mire jön a szép idő, már 
mindenhol felújított padok 
fogják várni a kistarcsaiakat 
és az idelátogatókat.

MEGÚJULNAK  
A KÖZTERÜLETI  
PADOK

A Pest Megye Önkormányzata által vezetett partnerség keretében a projektben Perbál Község, Hé-
vízgyörk Község, illetve Kistarcsa Város Önkormányzata vesz részt, emellett pedig szakmai támo-
gatást nyújt a Mária Út Közhasznú Egyesület. A támogatás forrását – közel 420 millió forintot – a 
Pénzügyminisztérium biztosítja a „Pest megye célzott pénzügyi támogatása” program keretében.

 •  Perbálon egy turista pihenő, konferencia és 
képző helyet, valamint egy kiállítóhelyet épí-
tenek körülbelül 200 m2-en.

 •  Kistarcsán zarándok-vezető-, turista-vezető-
képző központ létesül, körülbelül 180 m2-en.

 •  Hévízgyörkön zarándok-turista pihenőhely 
építése kezdődött. A tervezett épület mintegy 
105 m2-es lesz.

 Mindhárom helyszínen kertrendezés, kerékpár-
tároló kialakítása, illetve Hévízgyörkön és Perbálon 
lovas turizmushoz kapcsolódó, a lovak kikötésére, 
pihenésére alkalmas felülről fedett, oldalról nyitott 
lovas színt is építenek. www.pestmegye.hu

VÁLTOZNAK  
a közétkeztetési díjak

ÖNKORMÁNYZAT

VESZÉLYHELYZETBEN MEGHOZOTT POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormány- 
zat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő- 
testületnek a veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. Arra természetesen van lehetőség, hogy a 
polgármester e-mailben, vagy más módon a döntését megelőzően kikérje a képviselő-testület 
tagjainak véleményét. Juhász István polgármester az áprilisi határozatokhoz kapcsolódó előter-
jesztéseket a képviselő-testületnek megküldte, és így hozta meg a végső döntéseit április 19-én.

Módosították a Villámtánc  
SE-vel kötött közművelődési  
megállapodást 
Az egyesület pályázatot kíván benyújtani a 
Miniszterelnökség által a Városi Civil Alap 
keretében meghirdetett „Civil közösségi te-
vékenységek és feltételeinek támogatása” 
projektre. Az egyesület a pályázattal nyerhe-
tő 8 millió Ft támogatást az önkormányzattól 
bérelt Kistarcsa, Szabadság út 52. szám alatti 
épület (volt rendőrőrs), felújítására fordítaná. 
A pályázaton elnyerhető összegből nyílászá-
rókat cserélnének, tárolót és öltözőt alakítaná-
nak ki, új főbejáratot építenének, és szigetel-
nék az épület lapos tetejét és homlokzatát. A 
rendeletet azért kellett módosítani, mert a pá-
lyázati kiírás szerint az ingatlant az egyesület 
csak akkor újíthatja fel, ha az önkormányzat 
legalább a fenntartási időszakra szóló 5 éves 
időszakban lemond az épület bérleti díjáról, 
és ingyenes használatról szóló előzetes meg-
állapodást köt az egyesülettel. A polgármes-
ter döntésével azért támogatta a Villámtánc 
SE kérelmét, mert az épület felújítása Kistar-
csa Város Önkormányzatának, mint az épület 
tulajdonosának érdekeivel nem ellentétes, sőt 
kimondottan hasznos, mivel egy olyan pályá-
zatot ér el a város, amin saját maga nem tudna 
indulni, azonban a civil szervezet sikere ese-
tén olyan ingatlan tud megújulni, ami a város 
vagyonát növeli.

A Szekér-Transz 99’  
személyszállító Bt. beszámolt  
a tavalyi tevékenységéről 
Az önkormányzat a kistarcsai helyi menet-
rendszerinti autóbuszos személyszállítási köz-
lekedési feladatok ellátására közszolgáltatási 
szerződést kötött a feladatot korábban is ellá-
tó Szekér-Transz 99 Bt.-vel. A szerződés 2020. 
május 1-től 2021. október 31-ig szól. A szol-
gáltató köteles minden év március 31-ig be-
nyújtani a beszámolóját, amely tartalmazza 
az előző év közszolgáltatási tevékenységének 

mennyiségi, minőségi és gazdasági szempon-
tú értékelését. Szolgáltató a beszámolóban ki-
tért arra, hogy 2020-ban a jegy- és bérleteladás 
(a kialakult vírushelyzetnek köszönhetően) az 
előző évhez képest több, mint 40 %-kal esett 
vissza, így az értékesítésből származó bevéte-
lei is csökkentek. A veszteségek mérséklésé-
re az önkormányzat 2020. májusától minden 
hónapban 1 200 000 Ft összegű veszteségki-
egyenlítést fizetett a szolgáltatónak. A koráb-
bi időszakban a veszteségkiegyenlítés mérté-
ke havi 600 000 Ft volt.  

Változnak a közétkeztetési díjak 
Az önkormányzat az intézményi gyermekétkez-
tetés, a szünidei gyermekétkeztetés és a szociális 
étkeztetés ellátására (kivéve a bölcsődei étkez-
tetést, melyet intézményi keretek között lát el) 
2019. június 27-én közétkeztetési szolgáltatási 
és bérleti szerződést kötött a SAPEZOK Kft.-vel 
 (2000 Szentendre, Dobogókői út 1. fszt.6/b.). A 
szerződés 2019. augusztus 1-től 2021. március 
31-ig határozott időtartamra jött létre, amelyet 
a veszélyhelyzetre való tekintettel 2021. júni-
us 15-ig meghosszabbítottak. A régi szerződés 
lejártával új szerződést kell kötni, ezért az ön-
kormányzat az alábbi cégeknek küldött ajánlat-
tételi felhívást: 
 •  FOLLIPETTI TRADE Kft. 

(1046 Budapest, Hajló utca 15. III. em. 5.) 
 •  SAPEZOK Kft. (2000 Szentendre,  

Dobogókői út 1. fszt. 6/b.) 
 •  Gasztro-Sivár Vendéglátó Kft.  

(1045 Budapest, Chinoin utca 31. A. ép.) 
A 2021. április 9-ig meghirdetett határidőre 
mind a három cég érvényes ajánlatot nyújtott 
be. A legkedvezőbb ajánlatot a SAPEZOK 
Kft. adta, ezért ismételten ezzel a céggel kö-
töttek szerződést. Az élelmiszerárak és rezsi-
költségek emelkedése miatt a pályázók az ere-
deti árnál magasabb árra adtak ajánlatot. Az új 
szerződésben az önkormányzat a reálisabb tel-
jesíthetőség érdekében a szerződéses idősza-
kot egy tanévhez és a térítési díjfizetési gya-

koriság miatt teljes hónaphoz igazította, így a 
szerződést 2022. június 30-ig tartó határozott 
időtartamra kötötte. Az önkormányzat a leg-
kedvezőbb ajánlatot elfogadva is kénytelen 
mind az óvodai étkeztetést, mind az iskolai 
étkeztetést 17 %-kal megemelni. Az eme-
lés után az óvodában egy ebéd 451 forintra, a 
teljes ellátás egy napra 873 forintra, az isko-
lában az ebéd 515 forintra, a teljes ellátás egy 
napra 967 forintra módosul. A szociális ét-
keztetés árai nem változnak. A megemelt díj-
tételek 2021. július 1-jén lépnek hatályba. Az 
önkormányzat álláspontja szerint a térítési dí-
jak emelése nem eltúlzott, a gazdasági körül-
ményeknek megfelelő mértékű, valószínűsít-
hetően nem okoz jelentős terhet az étkeztetési 
szolgáltatást igénybevevők részére, de biztosít-
ja, hogy a jövőben megfelelő színvonalú szol-
gáltatást vehessenek igénybe.

Több önkormányzati 
rendeletet módosítottak
Módosították a közigazgatási bírsággal kap-
csolatos szabályokat tartalmazó önkormány-
zati rendeletet és hatályon kívül helyezték az 
avar- és kerti hulladék égetéséről, valamint a 
háztartási és szolgáltatási tevékenységgel oko-
zott légszennyezésről szóló (8/2006. II.16.)  
önkormányzati rendeletet 
 Indokolttá vált a közigazgatási bírságolással 
kapcsolatos szabályokat megállapító egyes önkor-
mányzati rendeletek módosítása, mert azokban 
a közigazgatási szabályszegések szankcióinak 
átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási 
eljárásjog reformjával összefüggésben – egyes 
törvények módosításáról és egyes jogszabályok 
hatályon kívül helyezésé miatt – hatályát vesz-
tette.
 Hatályon kívül helyezték az avar- és kerti hul-
ladék égetéséről, valamint a háztartási és szolgál-
tatási tevékenységgel okozott légszennyezésről 
szóló önkormányzati rendeletet is, mert maga-
sabb szintű jogszabály miatt a rendeletek okafo-
gyottá váltak.  P.Gy.
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Az a cél, hogy Kistarcsa  
minden lakója EGYÜTT  
TUDJON MAJD ÜNNEPELNI  

INTERJÚ

INTERJÚ JUHÁSZ ISTVÁN POLGÁRMESTERREL
Egy település vezetőinek sikerét azzal lehet leginkább le-
mérni, hogy milyen beruházásokat sikerül nekik meg-
valósítani. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy Kistarcsa 
fejlesztése a nehézségek ellenére a meghatározott elkép-
zelések szerint halad. Az áthúzódott beruházásokat be-
fejezték, a járvány miatti központi elvonások nem le-
hetetlenítették el a várost. A harmadik hullám vége felé 
Juhász István polgármestert kérdeztük a kilátásokról.

A koronavírus-járvány kisebb-nagyobb 
megszakítással szinte kitöltötte Juhász 
István polgármesternek és a képviselő-

testületnek a 2019-es választások óta eltelt ide-
jét. A kialakult helyzet mennyiben nehezítette 
meg a munkájukat?
 – A nyár végére elmondhatjuk majd, hogy töb-
bet vezettem veszélyhelyzet alatt egyedül a vá-
rost, mint rendes, hagyományos módon a testü-
lettel. Ennek ellenére az önkormányzat működése, 
a város üzemeltetése, a beruházások, a hétköz-
napok ugyanúgy mentek tovább. Úgy gondolom, 
hogy ez egyrészt annak a szakmai csapatnak kö-
szönhető, akik a munkámat támogatják minden 
egyes nap, másrészt a képviselők aktivitásának. 
Ugyanis hiába nem tudunk testületi ülést tartani, 
a képviselőkkel ugyanúgy tartjuk a kapcsolatot: 
egyeztetünk az előterjesztésekről, a körze-
tekben felmerülő problémákról, felada-
tokról, és azok megoldásáról.

– Kistarcsa kivételes helyzetbe került 
a beoltások számát tekintve. Jóval 
az országos átlag felett áll a telepü-
lés. Ezt hogy sikerült elérni?  
 – Kistarcsán úgy tűnik rendkívül 
felelősségteljesek az emberek, vagy-
is szerintem ennek köszön-
hető főleg ez a nagy 
aktivitás, valamint 
a háziorvosok és 
asszisztenseik 
rendkívüli te-
herbírásának. 
A z  ö n k o r-
mányzat ré-
széről igye-
keztünk mi 
is kivenni a 

részünk az oltáskampányból, könnyíteni az or-
vosok munkáját, valamint a hosszú hónapok óta 
tartó helyi tesztelési lehetőség is sokat dobott a 
latba szerintem. Sokat köszönhetünk László End-
re Mártonnak, aki a Szent Márton Gyermekmen-
tő Szolgálat Közhasznú Alapítvány segítségével 
önkéntesen járult hozzá a lakossági gyorstesztek 
lebonyolításában. Így Kistarcsán 24 órán belül 
sikerült letesztelni a háziorvosok által napon-
ta jelentett koronavírus-gyanús eseteket. Mint 
ismeretes Kistarcsa Város Önkormányzata hat 
hónappal ezelőtt együttműködési megállapodást 
kötött az alapítvánnyal, hogy a legrövidebb időn 
belül elérhető legyen a COVID teszt a város la-
kóinak. 

– Penz András listáról bejutott képviselő már-
ciusban koronavírus fertőzés következ-

tében elhunyt. A képviselő úr helyét 
hogyan töltik be?
 – Listás hely lévén nem új vá-
lasztás lesz, hanem a korábbi 
választási listájukról juttatnak 
be valakit a jelölő szervezetek, 
ez esetben az MSZP-DK. Az új 

képviselő Hőnis István, aki idá-
ig külsős képviselőként segítette 

a munkánkat, vagyis van már 
tapasztalata. Úgy gon-

dolom, hogy jól fo-
gunk tudni együtt 
dolgozni. Penz 
András elvesz-
tése ugyanak-
kor rendkívüli 
nagy fájdalom 
volt nekünk, 
ké pv i selők-
nek is. Sze-

retném ismét itt is kinyilvánítani részvétemet 
a családja felé.

– Térjünk át a beruházásokra. Polgármes-
ter úr a Tipegő Bölcsőde projektzáróján még 
novemberben jelentette be, hogy a telepü-
lés következő nagy projektje várhatóan egy 
új általános iskola megépítése lesz. Hol tart 
ez a projekt? 
 – Jelenlég az engedélyes terv készítése folyik 
a többi Pest megyei programban szereplő iskolá-
val együtt. Példaértékű számomra, ahogy az ál-
lamtitkárság ezt a munkát végzi, ugyanis hiába 
állami beruházás, folyamatosan kikérik a véle-
ményünket a tervezés különböző szakaszaiban. 
A cél, hogy az új iskola minden szempontból iga-
zi kistarcsai suli legyen.

– A tervek között szerepel az Auchan tarta-
lék területének a teljes beépítése. A RAVAK 
Hungary Kft. beruházása elkészült, hason-
ló nagyságú építkezés látszik kibontakozni 
ugyanezen a területen a Ferenczi Épületgé-
pészeti Kft. jóvoltából. Mitől vonzó Kistarcsa 
és van-e újabb jelentkező erre a területre?
 – Tudomásunk szerint már az összes terület 
értékesítésre került. Az M0 és Budapest közel-
sége, a tömegközlekedési lehetőségek, a nagy-
számú helyi, képzett munkaerő mindenképp 
csábítóvá teszi a városunkat. Az önkormányzat 
igyekszik partner lenni a fejlesztésekben, segí-
teni az új vállalkozások megtelepedését, a meg-
lévők fejlődését a mindennapokban, hiszen a he-
lyi vállalkozások fejlődése közös érdek.

– A járvány enyhülésével most azt találgatják 
Kistarcsán, hogy mi az, ami beleférhet a vá-
ros életébe. A legnagyobb rendezvények közül 

- a Kistarcsai Napok, a Sport-és Családi nap, 
a Kakasfőző Fesztivál, a Görhönyfesztivál, a 
Mindenki Karácsonya – melyik megrendezé-
sére van esélye a településnek? 
 – Egyet biztosan ki merek jelenteni – a Kistar-
csai Napokat idén sem rendezzük meg. Ezenkívül 
semmi biztosat nem tudok mondani, ugyanis a je-
lenlegi szabályozások szerint csak az vehet részt 
ilyen rendezvényen, aki rendelkezik oltást igazoló 
kártyával. Véleményem szerint igazságtalan len-
ne, ha egy helyi lakos csak azért nem tudna részt 
venni egy helyi rendezvényen, mert nincs beoltva, 
pedig az adott rendezvényben az ő adója is ben-
ne van, vagyis egyelőre még kivárunk. Azt sze-
retném, hogy valóban mindannyian, együtt tud-
junk majd ünnepelni, őszinte mosollyal. Polgár

HÍREK

Zsiák Péter és Juhász István megköszönték 
László Endre Márton önkéntes munkáját 

Romáknak segítettek 
REGISZTRÁLNI 

Az alacsony esetszám miatt  
befejeződött az önkormányzati 
szervezésű GYORSTESZTELÉS

MEGKÖZELÍTŐLEG KETTŐ HETE Kistarcsa 
elérte az 50 százalékos oltottságot. Azonban nincs 
megállás a településen. Ezért az önkormányzat is 
mindent megtesz a minél nagyobb oltottság eléré-
sért. A Kistarcsai Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat elnöke, Horváth Béla Mihályné jelezte, hogy a 
helyi romák részben azért nem regisztráltak az ol-
tásra, mert nem rendelkeznek internettel és számító-
gépekkel, valamint nem annyira jártasak a számítás-
technika világában. Az önkormányzat a Kistarcsai 
Roma Nemzetiségi Önkormányzatot kisegítve má-
jus 10-én számítástechnikai eszközöket vitt a Bar-
tók Béla utcába és a helyszínen regisztrálták az ott 
élő roma lakosságot. Az eseményen jelen volt For-
gács István romaügyi szakértő is, aki országos kam-
pányt folytat a romák beoltásával kapcsolatban, és 
Kistarcsán is próbálta meggyőzni a bizonytalano-
kat az oltások fontosságáról. A regisztrációt Zsiák 

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA és a 
Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasz-
nú Alapítvány hat hónappal ezelőtt együttműkö-
dési megállapodást kötött a lakosság mielőbbi és 
megbízható tesztelése érdekében. A Kistarcsán 
működő mentőgyár ügyvezetője, László Endre 
Márton hozta létre a gyermekmentő szolgálatot, 
aki az alapítványt támogatva felajánlotta, hogy az 
önkormányzat rendelkezésére bocsájt személyzet-
tel együtt egy olyan mentőautót, ami képes a tesz-
teket elvégezni. Az OMSZ-al és a háziorvosokkal 
közvetlen összeköttetésben álló mentőegység Kis-
tarcsán az alapítvány saját költségén, az önkor-
mányzat által megvásárolt COVID gyorstesztek-
kel az országosan kialakult több nappal szemben 
egy nap alatt elvégezték a teszteteket. A város-
ban május elejére kb. 1200 gyorstesztet végzett 
el a mentőautóval László Endre Márton, ezzel je-
lentősen megakadályozta a betegség terjedését. A 
szolgáltatás november 16-án indult be a települé-
sen. A megbetegedések és a pozitív esetek számá-
nak csökkenése miatt az OMSZ már el tudja lát-
ni az új fertőzöttek tesztelését. Így alkalom nyílt 
arra, hogy László Endre Mártonnak, Juhász Ist-

Magyarországon, háromféle módon le-
het igazolni a koronavírus elleni védett-
séget. Ha valaki megkapta a védőoltást, 
vagy igazoltan átesett a koronavírus-fer-
tőzésen, illetve ha valaki vélhetően át-
esett a fertőzésen, de nem tudott erről, 
vagy nem készült erről teszt, és az utó-
lag elvégzett ellenanyag-vizsgálat iga-
zolja a fertőzésen való átesését. (Ebben 
az esetben utólag lehet kérni 3000 forin-
tért az igazolvány kiállítását a kormány-
ablakoknál) Az első két feltétel teljesü-
lése esetén jár a védettségi igazolvány, 
amit ingyenesen és automatikusan 8-10 
napon belül küld ki a kormányhivatal. A 
védettségi igazolvány érvényessége 6 hó-
nap. Az érvényesség kezdete az utolsó po-
zitív eredményű vizsgálat napja. 
 Május 14-től már ingyen is le lehet tölte-
ni azt a  mobilalkalmazást, amely igazol-
ja az oltás tényét, ezzel képes a védettségi 
igazolvány kiváltásra.  A Google Play áru-
házban „EESZT alkalmazás” nevű, az App 
Store-ban pedig „EESZT Lakossagi” nevű 
applikáció nagyban megkönnyíti mind az 
oltottak, mind a sok embert fogadó szol-
gáltatók (pl. mozik, színházak, koncertek, 
fesztiválok, sport és egyéb rendezvények 
szervezőinek, vagy akár éttermek) dolgát. 
Azokon a helyeken, ahol a látogatás vé-
dettségi igazolványhoz kötött, a szolgál-
tató mostantól – a védettségi igazolvány 
felmutatása helyett – akár QR-kód leolva-
sóval is ellenőrizheti, hogy a látogató ol-
tott-e vagy sem. Az alkalmazás Androidos 
és iOS-es mobiltelefonokra is letölthető, 
és az a szolgáltatóknak és az oltottaknak 
is ingyenes.
 Az alkalmazás az első védőoltás rögzí-
tése után gyakorlatilag azonnal képes iga-
zolni az oltás tényét, mert közvetlenül ösz-
sze van kötve az oltóorvosok által használt 
informatikai rendszerrel (EESZT). Az alkal-
mazás így egyértelműen jelzi az oltás hiá-
nyát is. A mobilalkalmazás tehát az oltás 
tényét igazolja, a vírusfertőzésen való át-
esettséget nem, azt továbbra is csak a vé-
dettségi igazolvánnyal lehet igazolni. 

koronavirus.gov.hu

Tájékoztató  
a VÉDETTSÉGI  
IGAZOLVÁNYRÓL 

ván polgármester és Zsiák Péter alpolgármester 
május 14-én megköszönje a kistarcsai lakosok ré-
szére nyújtott önkéntes munkát.
 Kistarcsa lakosságának a tesztelés igénylése az 
eddig már ismert módon; a típusos tünetek észle-
lését követően az Országos Mentőszolgálaton ke-
resztül, és/vagy a kistarcsai háziorvosoktól/gyer-
mekorvosoktól közvetlenül beérkezett telefonos 
bejelentés alapján történik.

Péter alpolgármester szervezte meg, a helyszínen 
Pálfi Kálmánné, az Alapszolgáltatási Központ ve-
zetője koordinált. A munkát Juhász István polgár-
mester, Uvacsek Csaba, Zsiák Balázs képviselők 
(itt éppen mint informatikus), Hadnagy Zsolt kabi-
netfőnök és Balázs Richárd informatikus segítette. 
Másfél óra alatt 67 embert sikerült a rendszerbe re-
gisztrálni, akik közül azóta már többen megkaptak 
az első oltásukat is..

MEGKÖSZÖNTÉK LÁSZLÓ ENDRE MÁRTON ÖNKÉNTES MUNKÁJÁT
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Az térképen kékkel 
jelöltük az érintett 
szakaszokat 

HÍREK

KINYITOTT  
a NAV gödöllői
ügyfélszolgálata

Faültetés a Feny- 
vesliget Egyesület  
FELAJÁNLÁSÁVAL

Tavaszi kerti munkák  
AZ ÓVODÁBAN

2021. MÁJUS 10-TŐL újra nyitva 
a NAV gödöllői ügyfélszolgálata. A 
járványhelyzet miatt a személyes 
ügyintézéshez előzetes időpontfog-
lalás szükséges. Az adóügyek döntő 
többsége elektronikusan vagy tele-
fonon is intézhetők, így elkerülhető 
a személyes megjelenés. Ha a sze-
mélyes ügyintézést választják, május 
10-től már Gödöllőn (Kossuth Lajos 
utca 74.) is intézhetik adóügyeiket.
 Ügyfélfogadási idő: 
 hétfő: 8.15-17.00
 kedd: 8.15-12.00
 szerda: 8.15-16.00DÁTUM HULLADÉK TÍPUS

M
ÁJ

US

24 H KOMMUNÁLIS
25 K KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - É
26 Sze KOMMUNÁLIS
27 Cs KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - D
28 P KOMMUNÁLIS
31 H KOMMUNÁLIS

DÁTUM HULLADÉK TÍPUS

JÚ
N

IU
S

1 K KOMMUNÁLIS
2 Sze KOMMUNÁLIS
3 Cs KOMMUNÁLIS
4 P KOMMUNÁLIS
7 H KOMMUNÁLIS
8 K KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - É
9 Sze KOMMUNÁLIS

10 Cs KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - D
11 P KOMMUNÁLIS ZÖLD/VEGYES - Észak-Dél
14 H KOMMUNÁLIS
15 K KOMMUNÁLIS
16 Sze KOMMUNÁLIS
17 Cs KOMMUNÁLIS
18 P KOMMUNÁLIS
21 H KOMMUNÁLIS
22 K KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - É
23 Sze KOMMUNÁLIS
24 Cs KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - D
25 P KOMMUNÁLIS
28 H KOMMUNÁLIS
29 K KOMMUNÁLIS
30 Sze KOMMUNÁLIS

KISTARCSA HULLADÉK-GYŰJTÉS 
RENDJE 2021. május 24. – június 30.  

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zöld HÍD B.I.G.G. NKft. megváltoztat-
hatja a gyűjtési rendet, ezért kérjük a kedves ügyfeleket, hogy a hon-
lapon is tájékozódjanak a gyűjtési időpontokról. www.zoldhid.hu 

 csütörtök: 8.15-15.00
 péntek: zárva
 Kérjük ügyfeleinket, hogy a jár-
ványhelyzetben csak rendkívül in-
dokolt esetben és időpontfoglalás-
sal keressék fel személyesen a NAV 
ügyfélszolgálatát!
 Időpont a www.nav.gov.hu/nav/
szolgaltatasok/ugyfelszolgalati_
idopont_foglalasa oldalon lehet-
séges.
 Az ügyfélszolgálatokon kötelező 
az orrot és a szájat is eltakaró maszk 
szabályos viselete!

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

TÁJÉKOZTATÓ A HÁZHOZ  
MENŐ LOMTALANÍTÁSRÓL

A LOMTALANÍTÁS 
VÁRHATÓ IDŐPONTJA 
2021. MÁJUS 24. – JÚLIUS 3. 
A lomtalanítási igények leadásá-
ra még június 4-ig van lehetőség.
 Amennyiben az ingatlanhaszná-
ló részéről a Közszolgáltatóval kö-
zösen egyeztetett időpontra nem 
történik meg a hulladék átadása, 
és ezért a lomtalanítás meghiú-
sul, abban az esetben új időpont 
egyeztetés már nem lehetséges!
 A bejelentés nélkül történő hul-
ladék közterületre történő kihe-
lyezése illegális hulladéklerakás-
nak minősül, ami szabálysértési 
bírság kiszabásával jár. A közterü-
letre kihelyezett hulladékot nem 
szállítják el!
 Részletes tájékoztatás a Kistar-
csai Híradó 4. számában és a vá-
ros honlapján található.

 
 
 
 
 
 
 
 

Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. 
 2100 Gödöllő, Dózsa György  
 út 69. (VÜSZI Irodaház)
 Hétfő: 7:00–12:00, 12:30–19:00
 Csütörtök: 8:00–12:00, 
 12:30–16:00
 +36-28-561-200 
 ugyfelszolgalat@zoldhid.hu,  
 zhbigg@zoldhid.hu, 
 wwww.zoldhid.hu A mindennapos mozgás mellett (futkáro-

zás, biciklizés stb.) alkalom nyílik arra is, 
hogy különböző folyamatokban is részt 

vegyenek, mint például a virágok ültetése. Ez le-
hetőséget biztosít számukra, hogy közvetlenül 
megfigyelhessék a környezetüket, tapasztalatot 

szerezzenek, megismerjék és meg is értsék az 
őket körülvevő világot. 
 Egy szép napsütéses napon, kihasználva a jó időt, 
igyekeztünk a gyerekekkel az udvarra, hogy nö-
vénypalántát ültethessünk. A csoport nagy része 
a virágágyás körül sertepertélt, alig várták, hogy 
valami feladatot kapjanak. Nagyon izgatottan és 
lelkesen kezdték el az ültetés legelső mozzanatát, 
a föld gyomlálását és meglazítását gyerek kapa se-
gítségével. Majd a számukra legérdekesebb fázis 
következett, vagyis a virágok ültetése. Az ágyás 
beültetése előtt kiválogatták a számukra legjob-
ban tetsző virágot és türelmesen vártak, míg rájuk 
került a sor. Először a lányok, majd a fiúk kezdték 
gondosan kiásni ásóval a földet, belehelyezték a 
gödörbe a virágot, majd kiskezeik segítségével a 
virág gyökerére húzták a földet. Végül locsolókan-
na segítségével meg is locsolták a növényeket. De 
nemcsak a virágültetés folyamatát sajátították el ez 
idő alatt, hanem közvetlenül tapasztalatot szerez-
tek a kerti szerszámokról, azok biztonságos hasz-
nálatáról is.
 A gyermekek lelkesedése mindvégig megma-
radt és egy csodaszép kis virágoskert ékesíti az-
óta is az óvoda udvarát, amelyet a mai napig gon-
dosan locsolgatnak. 

Magyar Andrea és Antal 
Eszter óvodapedagógusok

VÁROSUNK kiemelten szívén vi-
seli a közterületi fa és növényállo-
mány gondozását/fenntartását és örö-
münkre szolgál, ha ezt a lakosság is 
támogatja új fák, cserjék ültetésével.
 A Fenyvesliget Egyesület felaján-
lásával, Kistarcsa Város Önkormány-
zatának hozzájárulásával, a KÖFE 
Kft. 2021. május 13-án a Borostyán 
utcai játszótéren és környékén, illetve 
a Zsálya utcában található edzőpark 
területén 8 db díszfát ültetett – 3 db 
díszcseresznyét, 2 db gömb koronájú 
csepleszmeggyet és 3 db lisztes berkenyét. Utób-
bi fa a 2021. év fája címet is elnyerte az Országos 
Erdészeti Egyesület tematikus szavazásán.

ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS 

06-30/919-4694

Ács tetőfedő 

bádogos mesterek

Alpintechnikával.  

Kedvező árak!

SzAKKépzETT 

  mESTErEK 

•  zsindelyezés
•  széldeszkázás
•  szegőelemek cseréje
•  beázások javítása
•  ereszcsatorna javítása,  

cseréje, takarítása
•  tetőszerkezet teljes  

cseréje és fedése

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

Óvodánk, a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda Zöld Óvoda, ezért 
kiemelten fontos számunkra a külső világ tevékeny meg-
ismerése. A tavasz megérkeztével, amelyet a gyere-
kek már nagyon vártak, több lehetőség nyílik számuk-
ra az óvoda udvarán való játékra és tevékenykedésre. 

A burkolt árok helyére az Auchan Magyaror-
szág Kft. megbízásából 2021. május 17-én 
elkezdték a csapadékcsatorna építését, ezért 
az építkezés idején, a Fenyves úton és a Rak-
tár körúton szakaszosan félpályás lezárás 
lassítja a forgalmat. A munka várhatóan 
másfél hónapig tart.
 Az építést a Fenyves úton a Boróka ut-
cától kezdték a kivitelezők. Óvatosan ve-
zessenek!

Átépítik a nyitott 
árkot a Raktár  
körúton és  
a Fenyves úton

A Borostyán utcai 
játszótérre is jutott 
a nyolc darab fából
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OKTATÁS

JÚNIUS 11-IG lehet  
jelentkezni a zeneiskolába

OKTATÁS

A zenetanulás fejleszti a nyelvi és logikai készségeket, segít az iskolai követelmé-
nyek teljesítésében, fejleszti a személyiséget és felszabadítja a kreatív energiákat is. 
Azok a szülők, akik úgy döntenek, hogy zeneiskolába íratják a gyermekeiket, egy 
egészen más életlehetőséget biztosítanak nekik. Országosan június 11-ig tartanak  
a felvételik a zeneiskolákba. Kistarcsáról és Kerepesről is várják a jelentkezőket.

A koronavírus-járvány miatt 
idén is csak bizonyos feltéte-
lek betartásával lehet a gye-

rekeket beíratni a művészeti iskolába. 
Hogy mire kell odafigyelni a szülők-
nek, azt Sipos Varga Edit mesterpe-
dagógustól, a Simándy József Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola intézményvezető-helyettesétől, 
a zeneiskoláért felelős szakmai ve-
zetőtől kérdeztük, aki fagottművész 
és furulyatanár is egyben. 

– Ebben a járványhelyzetben ho-
gyan lehet jelentkezni a Simándy 
József Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskolában működő 
zeneiskolába? 
 – A most érvényben lévő rendel-
kezések szerint egy előregisztrációval 
tudjuk a 2021/2022-es tanévre a je-
lentkezéseket elfogadni. Az iskola 

weboldalán (www.simandy. sulinet. 
hu/dokumentumok/2020_21_zene-
iskola_felveteli) található egy tájé-
kozató link. Itt lehet regisztrálni is. 
Amikor ez megtörténik, akkor fel-
vesszük a kapcsolatot a szülőkkel a 
megadott elérhetőségek egyikén és 
időpontot adunk a meghallgatásra. 
A megadott napon kell a gyermeket 
behozni az iskolába, ekkor hallgatja 
meg a szakmai bizottság a felvételi-
zőt. Tehát lesz személyes meghallga-
tás, de a járványhelyzetre való tekin-
tettel nem úgy, mint ahogyan azt a 
korábbi években megszokhattuk. 

– Ebben a tanévben összesen hány 
növendék tanult a zeneiskolában?
 – Összesen 259 növendékünk járt 
ebben a tanévben hozzánk, ebből 74-
en Kerepesen tanultak. A jövő tan-
évre vonatkozó létszámunkat még 

nem tudjuk, ez mindig a visszairat-
kozások számától függ, amely má-
jus végén derül ki. A korábbi évek 
tapasztalatai alapján kevés új gyer-
meket tudunk felvenni a hangszeres 
tanszakokra. Az a szerencsés, ha a 
szülő rögtön az első, legkésőbb má-
sodik osztálytól beíratja gyermekét 
a zeneiskolába a szolfézs előkészítő-
re, ahol első lépésben a zene elméle-
ti alapjait sajátítják el a gyerekek. A 
szolfézs előkészítő kiváló alapot ad a 
gyerekeknek ahhoz, hogy egy évvel 
később sikerrel induljanak a hangsze-
res zenetanulás útján. Ráadásul első 
lépésben, az előképzős szolfézs cso-
portból töltjük fel a hangszeres tan-
szakokon felszabaduló helyekre a 
gyermekeket. A szolfézs előkészí-
tőre járó gyermekek a felvételinél 
előnyt élveznek. 

– Az idei tanévtől a Kerepesi Ze-
neiskola integrálódott Kistarcsá-
ra. Több szülő tiltakozott, de úgy 
tűnik az összevonás kiállta az idő 
próbáját! 
 – Személy szerint nem tudok ar-
ról, hogy tiltakoztak volna a szü-
lők, de megértem, ha nyugtalanok 
voltak a változás miatt. A Dunake-
szi Tankerületi Központ még 2020-
ban fenntartói jogkörében eljárva a 
kerepesi iskola átszervezéséről dön-
tött, amely egy országosan jellemző 
folyamat része volt. A cél az erőforrá-
sok (humán, anyagi eszköz stb.) op-
timális kihasználása volt, ugyanis a 
nagyobb létszámmal és személyi ka-
pacitással működő művészeti isko-
lák által több lehetőség nyílik meg a 
kisebb művészeti iskolák előtt.  Ná-
lunk is így van ez. A kistarcsai zene-
tanárok közül jó néhányan tartanak 
órát Kerepesen is. Bővült a hangszer 
kínálat is így többet tudunk nyújta-
ni a családoknak, bővebb a válasz-
tási lehetőségük. Több olyan hang-
szert is vásároltunk az elmúlt egy 
évben, amit kifejezetten Kerepesnek 
szántunk. A felvételi rendszerünket 
is bevezettük Kerepesen. Így szept-
ember helyett, már májusban eldönt-
heti a szülő, hogy melyik tanszakra 

íratja be a gyermekét, persze ez az 
iskola érdeke is, hogy könnyebben 
tudjunk tervezni a jövőre nézve. A 
lehetőségek a jövőben még tovább 
bővülhetnek, például lehetősége van 
a kerepesi gyerekeknek bekapcso-
lódni a fúvószenekar munkájába, 
ami egy nagyon izgalmas területe 
a zenetanulásnak. Meg kell emlí-
tenem, hogy nagyon jó a kapcsola-
tunk a kerepesi iskola igazgatójával, 
az ottani nevelőtestülettel, minden-
ben segítik és támogatják a munkán-
kat, amit ezúton is szeretnék meg-
köszönni Nekik.

– Melyik tanszakra jelentkeznek a 
legtöbben?
 – A zongora, a hegedű és a gitár 
tanszakok a legnépszerűbbek, de a 
többi tanszakra sem könnyű bejut-
ni, mert kevés hellyel rendelkezünk. 
Jelenleg nagyon jól képzett pedagó-
gusaink vannak, ezért minden tan-
szakunkat jó szívvel tudom ajánlani. 

– Hogyan tudják eldönteni, hogy 
milyen hangszer való a jelentke-
zőknek?  
 – Van egy alkalmassági meg-
hallgatásunk, ahol három próbát 
kell a gyermekeknek „kiállniuk”, 
mint a mesében. Ez nagyon egy-
szerű és nem is kell megijedni tőle 
senkinek. Hozniuk kell egy dalt a 
gyerekeknek, amit elénekelnek (le-
het gyermekdal, népdal stb.), majd 

„visszhangjáték” következik, amely-
ben egy megadott ritmust tapsolnak, 
és egy általunk énekelt dallamot 
dúdolnak vissza. Ennyi. Sokszor 
a szülők és a gyermekek egy része 
már konkrét elképzeléssel érkezik 
a felvételire, hogy milyen hangsze-
ren szeretne a kicsi játszani. Ezért 
a meghallgatáson figyeljük a gyer-
mekek úgynevezett hangszer al-
kalmasságát is, amelyből el tudjuk 
dönteni, hogy a gyermek adottságai 
alapján képes-e a tehetségét kibon-
takoztatni a választott hangszeren.  
Sokszor számít a jelentkező élet-
kora, magassága, mekkora a keze 
stb. Kicsiknél fontos szempont bi-

 

SZOLFÉZS KISELŐKÉPZŐ 

 
Szolfézs kiselőképzőre várjuk a leendő elsős és másodikos 
gyerekeket, akik szeretnének zenei előképzettséget kapni 

hangszeres tanulmányaik előtt. 

Jelentkezési szándéknyilatkozatukat leadhatják a 
www.simandy.sulinet.hu weboldalon található linken, vagy 

elküldhetik a gyorgyne.vetro@simandy.edu.hu címre. 

Jelentkezési határidő: 2021. június 11. 

 
A jelenlegi veszélyhelyzetre való tekintettel a 

felvételi meghallgatások időpontjáról később értesítjük Önöket. 
 

Bővebb információ kérhető a fent megadott e-mail címen 

 vagy a 06-30-670-44-80-as telefonszámon,  

hétköznapokon 12:00-16:00 óra között. 

Várunk Mindenkit Szeretettel! 
 

2021/2022-es tanévre az alábbi tanszakra:

 

 

Hegedű    Fagott 

Cselló    Rézfúvós hangszerek: 

Gitár    Trombita, Kürt, Tenorkürt  

Fuvola    Harsona, Tuba 

Furulya     Ütő 

Klarinét (szaxofon)  Zongora 

 

Jelentkezési szándéknyilatkozatukat leadhatják a 
www.simandy.sulinet.hu weboldalon található linken, vagy 

elküldhetik a gyorgyne.vetro@simandy.edu.hu címre. 

A jelenlegi veszélyhelyzetre való tekintettel a 
felvételi meghallgatások időpontjáról később értesítjük Önöket. 

 

Jelentkezési határidő: 2021. június 11. 

 

Bővebb információ kérhető a fent megadott e-mail címen  

vagy a 06-30-670-44-80-as telefonszámon,  

hétköznapokon 12:00-16:00 óra között. 

Várunk Mindenkit Szeretettel! 
 

2021/2022-es tanévre az alábbi tanszakokra:

zonyos hangszereknél (főleg fúvó-
soknál), hogy kinőttek-e már a vég-
leges fogai. Ha nincs elképzelése 
még a gyermeknek arról, hogy mi-
lyen hangszeren tanulna szívesen, 
segítünk neki választani. Szóval a 
meghallgatáson felmérjük a jelent-
kezők zenei képességeit, készsége-
it és igyekszünk a számára legjobb 
hangszert és zenepedagógust meg-
találni. 
 Előfordulhat olyan, hogy első kör-
ben nem találja meg a gyermek a 
hangszerét, ilyenkor tanév végén van 
lehetőség másik hangszert választa-
ni. Célunk, hogy mindenkit az adott-
ságának és érdeklődésének megfe-
lelő hangszerre irányítsuk, ami egy 
hosszútávú, akár életre szóló kap-
csolatot is jelenthet a zenével. 

– Hogy állnak tehetséges növendé-
kekkel. Kiket emelne ki?
 – Nagyon sok tehetséges növen-
dékünk van. Az egész művészeti ok-
tatás igazi lényege a zenei tehetség 
kibontakoztatása. Nehéz is lenne 
mindenkit felsorolni, előre elnézést 
kérek, ha véletlenül valakit kifelejte-
nék. A legügyesebb növendékeink-
nek lehetősége van emelt szinten ta-
nulni a hangszerén az úgynevezett 

„B” tagozaton, ahová bizonyos fel-
tételek teljesítésével lehet bekerül-
ni. Itt kiemelten tudunk foglalkozni 

növendékeinkkel és általában kö-
zülük kerülnek ki a zenei pályán 
továbbtanuló növendékink is. Ta-
valy Kacsári-Szabó Rebeka gor-
donka szakon nyert felvételt zenei 
szakgimnáziumba, idén Dicső Atti-
la trombita szakon jutott be. Földes 
Marci hegedül és zongorázik, na-
gyon tehetséges mindkét hangsze-
rén, jövőre tervezi a zenei pályára je-
lentkezést akár csak Gál Eszter, aki 
szintén nagyon tehetséges és szintén 
zongorista. Papp-Horváth Levente 
is kiemelkedő tehetségű növendé-
künk, aki saját műveket is kompo-
nál és egy zeneszerző versenyen is 
indult az idén és jövőre szintén ze-
nei pályára készül. Ezen kívül min-
den évben vannak alap-és záróvizs-
gás növendékeink, akik egy szép és 
színvonalas koncert keretén belül 
csillogtatják meg zenei tudásukat. 
Szóval nem kell messzire menni, ha 
az ember ifjú virtuózokat szeretne 
hallgatni, itt élnek közöttünk Kis-
tarcsán és Kerepesen! Igen, Kerepe-
sen is, mert az elmúlt egy évben ott 
is nagyon sok ügyes gyermeket is-
merhettem meg. Bizonyságot nyer 
az a tény, hogy tehetséget bárhol 
lehet találni. Mi pedig arra törek-
szünk a művészeti iskolában, hogy 
a hozzánk kerülő gyermekek kibon-
takoztathassák a bennük rejlő lehe-
tőségeket.  Polgár Gyula
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ISKOLA

M ég élénken él bennem, 
– ahogy, szinte mindenki-
ben – a saját középisko-

lai ballagásom, az érettségi idősza-
ka. A fokozott hangulat, az izgalom, 
a készülődés. A tanulás fázisai is, de 
a ballagásra való készülődés, ahogy 
ünneplőbe öltöztettük magunkat és 
a szívünket. És arra is emlékszem, 
hogy láttam a szüleim szemében a 
büszkeséget, a szeretetet.  A család 
körém gyűlt, az én napom volt, ün-
nepeltek, ünnepeltünk. Fényes nap-
nak kerekedett. Amit az idén érő gye-
rekeknek meg kellett tapasztalniuk, 
gyakorlatilag iskola nélkül érettsé-
gizni, közösségtől elzárva, barátok, 
társak nélkül helytállni életük első 
igazi megmérettetésén, búcsúzni a 
gyerekkortól, a társaktól úgy, hogy 
nem látták egymást csak az éteren 
keresztül… nos, ez igazi kihívás. 
Ijesztő, szívfacsaró. (Forgács Fan-
ni ötletgazda engedélyével)
 A vírushelyzet ebben a tanévben 
is különböző akadályok elé állította 
a diáktársadalmat. Sok helyen már 
a szalagavatókat sem tartották meg. 
Kimaradt az életükből, hogy milyen 
érzés egy iskolában végzős osztály-
nak lenni. Van, aki az ovi óta nem 
ballagott (aki többévfolyamos gim-
náziumba járt). 

 Bátovszky Mariannával gondol-
tunk egy nagyot és nekiláttunk meg-
szervezni városunkban a közösségi 
ballagást/ballagtatást. Célunk az volt, 

Közösségi ballagás  
KISTARCSÁN
„A SIKER nem  
a körülményektől, 
 hanem a hozzá- 
állásodtól függ!”  
(Andrew Matthews)

CIVIL KEZDEMÉNYEZÉS

Ezt a plakátot tűzték 
ki a ballagók a kapujukra

hogy az idén érettségire, szakvizs-
gára készülő diákoknak mégis csak 
legyen egy emlékük ballagásuk nap-
járól. Forgács Fanni tavaly indította 

el ezt az akciót Szadán, innen az öt-
let. A Facebookon létrehoztunk egy 
csoportot. Ide vártuk a ballagók és 
a ballagtatók jelentkezését. A meg-
adott határidőig 21 diák – volt ahol 
meglepetés volt és a család jelentke-
zett helyette – jelezte, hogy szeretne 
részt venni az eseményen. Ajándé-
kozók is csatlakoztak szép számmal. 
A nagy napnak április 30-át jelöltük 
ki, mivel a legtöbb iskolában erre a 
napra volt kitűzve a ballagás. A cso-
portban közzétettük a fiatalok nevét 
és címét (ebbe beleegyeztek, ami-
kor jelentkeztek). Innen tudták az 
ajándékozók kiválasztani, hogy kit 
szeretnének meglepni. Két anyuka, 
Kiefaberné Illés Ildikó és Mészáros 
Bea, elkészített egy nagyon kedves 
kis plakátot. Szeretném itt is megkö-
szönni nekik. Ezt nyomtattuk, lami-
náltuk és kiosztottuk a ballagóknak, 
melyet 30-án kitűztek a kapujukra. 
Ez volt az ő közös, különös ismer-
tetőjelük. Aki ajándékozott könnyen 
megtalálta, hogy hova kell mennie.  
A ballagókat 10 és 19 óra között le-
hetett felkeresni. Így április 30-án 
10 órakor kezdetét vette Kistarcsán 
a közösségi ballagás. Útra keltek az 
ajándékozók. Azt már az elején meg-
beszéltük, hogy nem az érték, mind-
inkább a gesztus a lényeg. Mondha-
tom, hogy nagyon kreatívak voltak 
az ajándékozók. A teljesség igénye 
nélkül: volt szerencsesüti kedves idé-
zettel, ballagó batyu, lufi, szerencse-
hozó toll, a körülményhez illő maszk 
ballagós mintával, virág, stb. Akci-
ónkhoz csatlakozott Molnár Zsuzsan-
na is a The Ballon Shop Hungary tu-
lajdonosa is (Ifjúság téri lufis bolt). 
Aki a csoportra hivatkozva vásárolt 
nála, az kedvezményt kapott. Kö-
szönjük Zsuzsa!
 A csoportba érkezett visszajelzé-
sek alapján bizton állíthatom, hogy 
az esemény elérte a célját. Sikerült 
meglepni a fiatalokat, és remélhető-
leg örök emlék marad számukra ez 
a fura ballagás.
 Köszönjük minden résztvevő se-
gítségét! A fiataloknak sok sikert 
a vizsgákon (mire a cikk megjele-
nik már legtöbbjük túl is lesz rajta) 
és a továbbtanulásban. Kívánjuk, 
hogy váljon valóra minden álmuk!
 Dőringerné K. Melinda

AZ ONLINE OKTATÁS UTÁN – ami-
kor nagyon szorgalmasan tanult az 
osztályunk – arra a meglepetésre jöt-
tünk vissza az iskolába, hogy gyö-
nyörűen virító tulipánokat láthatunk 
a termünk ablakaiból.
 Boldogan játszottunk itt. Egészen 
más volt.
 Majd jött az ötlet, hogy tegyük 
rendbe ezt a kis kertet, hogy min-
dig szép virágokban gyönyörköd-
hessünk.
 Lelkesen hozzáfogtunk a gyere-
kekkel és ők megosztották lelkese-
désüket a szüleikkel. Egy szép csü-
törtöki napon rajzóráink keretében 
fogtunk neki a nagy munkának.
 Szűcs Kira virágot hozott, Süli 
Kristóf családja több vödör kom-

posztot, Németh Lackóék virágföl-
det, Jankov Beniék elkészítették a 
táblánkat.
 Tamás Bogi apukája, Tamás 
Márton elkészítette az új ma gas-
ágyást és hozott még kavicsot, 
földet és rengeteg növényt. Vele 
együtt újíthattuk meg a kertün-
ket. Köszönjük neki a meglepe-
tés fagyit is!
 Csampa Boldiék jóvoltából gon-
dozhatjuk, locsolhatjuk kertecskén-
ket a stílusos locsolókannával.
 Köszönjük mindenki munkáját 
és támogatását!
 Örülünk, ha megállsz és örömöd 
leled benne.
 Arra kérünk te is vigyázz rá!

A 2. c osztály csapata
Hirdetés

Lakossági 
PB gáz és  

Targonca gáz

házhozrendeLésre!

Próbáljon ki minket,  
garantáltan nem csalódik!

rendelésfelvétel: 
06-20/382-32-68

APRÓHIRDETÉS 
SZOLGÁLTATÁS – Dugulás
elhárítás falbontás nélkül. WCk, 
tartályok, csapok javítása, cseréje. 
Vízszerelés. Tel.: 06204915089

Kevés a nyugdíja? Egészítse ki biz
tonságos életjáradékkal. Mindenre 
van megoldás, hívjon bizalommal, 
kérésére vissza is hívom. 
Tímea: 0620/2664499

Eladó Hyundai I30 1.4 DOHC 2008, 
pezsgő metál, friss műszaki, 8 db 
könnyűfém felni (téli, nyári gumi), 
automata klíma, elektromos ablak 
előlhátul, elektromos tükör.  
Irányár: 1.390. 000 Ft. 
Tel.: 0620/5934534

A  Simándy iskola 2.c 
osztálya megújította
A VIRÁGOSKERTET A jogviszony: határozatlan, teljes munkaidő, valamint 

 határozatlan, heti 20 órás részmunkaidő 

A munkavégzés helye: 
Simándy József Általános Iskola, 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3. 
A munkakörbe tartozó feladatok: 
Matematika-informatikai feladatok ellátása az általános isko-
la felső tagozatán. 
Pályázati feltételek: 
 •  főiskola, szakirányú végzettség 
 •  büntetlen előélet, 
 •  főiskolai szintű végzettség és tanítói szakképzettség a nem-

zeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98.§ (8) be-
kezdésében foglaltakat figyelembe véve. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 •  szakmai önéletrajz, 
 •  végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok máso-

lata, 
 •  a pályázó nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy pályázati 

anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárás-
sal összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2021. augusztus 23. napjától tölthe-
tő be. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a +36-
28-470-390-es telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
 •  Elektronikus úton a titkarsag@simandy.edu.hu e-mail cí-

men keresztül

A Simándy József Általános  
Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola pályázatot hirdet
MATEMATIKA-INFORMATIKA 
SZAKOS TANÁR
munkakörbe

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Kistarcsai KÖFE Kft. városüzemeltetési te-
rületre, intézmények és közterületek karban-
tartására, gondozására az alábbi munkatársak jelentkezését várja:

 •  KERTÉSZ, ILLETVE FŰKASZÁS MUNKAERŐ 
  Feladatok: Kertészeti feladatok ellátása,  

zöldterület kezelése, gondozása
 •  UDVAROS-KARBANTARTÓ MUNKAERŐ
  Feladatok: Intézmények belső takarítása,  

külső területek gondozása, tisztántartása 

Az állásokhoz tartozó elvárások: precíz munkavégzés, megbíz-
hatóság, csapatmunka, terhelhetőség. Az állás betöltéséhez előnyt 
jelent, szakképesítés, gépkezelői bizonyítvány és jogosítvány, de 
nem feltétel. 

Munkavégzés helye: Kistarcsa Város területén

Jelentkezni telefonon a 06-28/470-119-es telefonszámon lehet mun-
kanapokon, 8.00-16.00 óráig. Az önéletrajzokat az info@kkofe.hu 
e-mailcímre várjuk, melyek feldolgozása folyamatos. 
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Először sírsz. 
Azután átkozódsz. 
Aztán imádkozol. 
Aztán megfeszíted 
Körömszakadtig maradék-erőd. 
Akarsz, egetostromló akarattal – 
S a lehetetlenség konok falán 
Zúzod véresre koponyád. 
Azután elalélsz. 
S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. 
Utoljára is tompa kábulattal, 
Szótalanul, gondolattalanul 
Mondod magadnak: mindegy, mindhiába: 
A bűn, a betegség, a nyomorúság, 
A mindennapi szörnyű szürkeség 
Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés! 
S akkor – magától – megnyílik az ég, 
Mely nem tárult ki átokra, imára, 
Erő, akarat, kétségbeesés, 
Bűnbánat – hasztalanul ostromolták. 

Akkor megnyílik magától az ég, 
S egy pici csillag sétál szembe véled, 
S olyan közel jön, szépen mosolyogva, 
Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull. 

Akkor – magától – szűnik a vihar, 
Akkor – magától – minden elcsitul, 
Akkor – magától – éled a remény. 
Álomfáidnak minden aranyágán 
Csak úgy magától – friss gyümölcs terem. 

Ez a magától: ez a Kegyelem.

KULTÚRA

A jó idő beköszöntével itt az al-
kalom, hogy kiüljünk a kert-
be vagy a teraszra és egy jó 
könyvet olvasva feltöltődjünk.

Babarókának kis-
testvére született: 
Apróka. Apróka 
sír. Babaróka iga-
zán rendes nagy 
testvér – mindent 
megpróbál be -
vetni, hogy jobb 
kedvre derítse a 

kisrókát. De Apróka vigasztalhatatlan, csak sír 
és sír. Lehet, hogy itt csak Mamaróka tud segíte-
ni? Kiss Judit: Apróka sír című könyve lapozó 
formában a legkisebbeknek ajánlható.

Catherinne Barr: Az 
óceán világa egy tek-
nős szemével című 
könyvében kövesd a 
tengeri teknőst, és fe-
dezd fel az óceánok min-
den zegzugát a napsütöt-
te vízfelszíntől kezdve 
egészen a koromsötét 
mélytengerekig. Ennek 

a lenyűgöző könyvnek a segítségével megismerhe-
ted Földünk óceánjait, a bennük élő növényeket és 
állatokat. A szemed láttára kelnek életre az óceá-
nok, és kiderül számodra, hogy mit tehetsz a meg-
mentésük érdekében.

Leigh Bardugo: Ár-
nyék és csont című 
könyvének főszereplő-
je Alina Starkova sosem 
várt túl sokat az élettől. 
A határháborúk során 
elveszítette a szüleit, és 
árvaként csupán egyva-
lakire számíthatott, leg-
jobb barátjára, Malra. 
Mindkettőjüket beso-
rozzák hazájuk, Ravka 

hadseregébe és életveszélyes küldetésre kell indul-
niuk az Árnyzónába. Ezen az iszonyatos helyen a 
földöntúli sötétség az úr, ahol valósággal hemzseg-
nek az emberevő szörnyetegek. Amikor támadás éri 
a katonai konvojukat, Alina olyan titokzatos erőnek 
adja tanújelét, amiről mindaddig még ő sem tudott. A 
csodálatos megmenekülés kiszakítja a hétköznapok 

KÖNYVSAROK 2021. május 2-tól az istentiszteleteket és 
gyermek-istentiszteleteket a szokott rend szerint tartjuk va-
sárnap 10 órakor (a megfelelő távolságokkal és maszkban).

Néhány héttel ezelőtt alkalmam volt részt  
venni egy online továbbképzésen, ahol gyönyörű istenes 
versekről volt szó, melyek mély, erőt adó érzelmeket váltottak
ki belőlem. Mindez arra ösztönzött, hogy elővegyek néhány
régi versgyűjteményt, és tovább töltekezzek belőlük. 

Templomunk  
ÚJRANYITÁSA

Gondolatok 
PÜNKÖSDRE

REFORMÁTUS EGYHÁZ

KATOLIKUS EGYHÁZ

HITÉLET

világából. Meg sem áll a fővárosig, az uralkodó ud-
varáig, ahol az árva lány is a Grisa testvériség tagja 
lesz. A legfőbb varázsló szerint az Alinában rejtőző 
erő képes lesz elpusztítani az Árnyzónát. Miközben 
hazája egyre nagyobb veszélybe kerül, feltárul előtte 
egy hajmeresztő összeesküvés. Dönteni kell. Szem-
beszáll a birodalom leghatalmasabb nagyuraival?

Egy békés nyug dí jas-
otthonban négy barát 
minden csütörtökön 
összeül, hogy megol-
datlan gyilkosságokról 
beszélgessenek. Ami-
kor kegyetlen gyilkos-
ság történik a saját ott-
honukban, a csütörtöki 
nyomozóklub hirtelen 
egy aktív nyomozás kö-
zéppontjában találja ma-

gát. S bár Elizabeth, Joyce, Ibrahim és Ron már a 
nyolcvanhoz közelítenek, van még pár trükk a tar-
solyukban, amire senki sem számít. Vajon képes 
ez a furcsa, de végtelenül imádnivaló csapat el-
kapni a gyilkost, mielőtt túl késő lenne? Kiderül 
Richard Osman: A csütörtöki nyomozóklub 
című regényéből.

January Dudose nem 
hétköznapi története 
az 1900-as évek elején 
veszi kezdetét. A lány 
Cornelius Locke párt-
fogoltjaként éli min-
dennapjait a milliomos 
üzletember birtokán, 
miközben apja régé-
szeti felfedezőként a 
világ legkülönbözőbb 
pontjain kutat letűnt 

civilizációk után és gyarapítja egzotikus tár-
gyakkal Locke gyűjteményét. January az egyik 
nap a házban bolyongva talál egy könyvet, ami 
mintha idegen világok varázslatos illatát hor-
dozná magán. Ajtókról mesél, melyek átjáróként 
funkcionálnak a távoli helyek között. A lány ek-
kor még nem sejti, hogy ez az esemény milyen 
hatással lesz az életére, és milyen veszélybe so-
dorja majd. Az addigi kényelmes mindennapok 
egyik napról a másikra borulnak fel, ráadásul 
egy olyan sötét erő veszi üldözőbe, ami nem ret-
ten meg semmitől. Alix E. Harrow bemutatkozó 
regénye a Tízezer ajtó felejthetetlen utazások, 
örök barátságok és világokat átívelő szerelmek 
szívbe markoló története.
 Németh Tímea könyvtáros

N agy örömöm volt, hogy az üres templom 
után újra gyülekezet előtt prédikálhat-
tam. Jelenleg csak 75 fő tud a távolság-

tartás miatt részt venni az istentiszteleten. Re-
méljük, hogy a cikk megjelenésekor már többen 
is jöhetnek. És hamarosan lekerülnek a távolság-
tartást jelzők is a padokról!
 A járványveszélyt megelőzően az úrvacsora 
alatt mosogattuk el a kicsi kelyheket. A járvány 
alatt viszont a védekezési előírásokat megtartva 
egy hétig vártunk az edények elmosogatásával. 
Azt kértük, ha valakiről utólag derül ki, hogy 
covidos volt, akkor jelezze, és nagyobb fokú fer-
tőtlenítést fogunk alkalmazni. Hála Istennek ez 

nem következett be, így elegendő volt a szokott 
fertőtlenítés.
 A nagyobb létszám miatt kicsiny műanyag 
kelyheket veszünk, hogy a hétnapos védekezést 
meg tudjuk tartani.
 Nagyon szépen kérjük a testvéreket, hogy tér-
jenek vissza a jelenléti istentiszteletre! Jöjjenek 
ugyanúgy, mint korábban, hiszen vásárolni is, fod-
rászhoz is, gyógyszertárba is mennek. Az a ta-
pasztalatom, hogy a templomban sincs nagyobb 
veszély, mint az előbb említett helyeken. Isten-
tiszteletünk lényege, a Szentháromság Isten kö-
zös imádata. Ezért, és áldást kérni jövünk el va-
sárnaponként a templomba. 

 Amint a járványveszély elmúlik, megszün-
tetjük az istentisztelet időpontjában való online 
közvetítést a Facebook oldalunkon, csak a hon-
lapunkon (https://www.kistarcsaireformatus.hu.) 
lehet majd megtekinteni az istentiszteletet, illet-
ve tájékozódni a hirdetéseinkről.
 Az online időszakban is tartottunk jegyes-
pári sorozatot 
 „Közeledjetek Istenhez, közeledjetek egymás-
hoz” címmel. Ezen alkalommal készültek a je-
gyespárok a házasságkötésükre, a felnőtt konfir-
málók pedig a konfirmációra. 
 Hasonló módon tartottuk meg az ifit és a hit-
oktatásokat is.
 „Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, 
megaláztatik, aki pedig megalázza magát, fel-
magasztaltatik.” Lukács 18, 14
 9 éves unokámmal társasjátékoztunk. A „lé-
lektani hadviselés” eszközeként az elején közöl-
tem, hogy mind a két jolly nálam van, és hama-
rosan nyerni is fogok. Az unokám egy szót sem 
szólt, csak megvárta a játék végét. Éppen ő nyert, 
és ekkor azt mondta: „Az a megfigyelésem, hogy 
Isten mindig fordítva cselekszik: aki felmagasz-
talja magát, azt megalázza, aki pedig megalázza 
magát, azt felmagasztalja. Ezért nem érdemes az 
elején dicsekedni, hogy győzni fogok.” Ez teljesen 
így igaz az életben is, nem csak a játékban! Eh-
hez még hozzátehetem, hogy így kerül mindenki 
a helyére… Riskó János református lelkész

R eményik Sándor verse, régi nagy ked-
vencem, nem kifejezetten pünkösdre író-
dott, de úgy érzem mégis nagyon jól il-

lik az idei pünkösdünk hangulatához. Ahogy a 
bezárkózó, rettegő, reményvesztett apostoloknak 
megnyílt az ég és megnyíltak a zárt ajtók, hogy 
a Szentlélekkel eltelve, új erőt merítve, elindul-

janak és hirdetve Isten csodálatos 
szeretetét, a hit maradandó gyümöl-
cseit teremjék, úgy nyitja meg a mi 
szívünket is a Kegyelem, hogy mi 
is, itt is, most is, újra és újra erőre 
kapjunk és teremhessük a szeretet 
gyümölcseit.
 Sokan közülünk nagyon nehéz 
időket élnek mostanában, sokan 
küszködnek betegséggel, gyásszal, 
vagy akár csak a mindennapi „ször-
nyű szürkeség”-gel. Sokszor érezzük 

mi is a tehetetlenséget, azt, hogy hiába erőlködünk 
„mindegy, mindhiába”. De mindannyiunknak 
tudnunk, tudatosítanunk kell, hogy az Isten nem 
hagy el minket, minden nap, szüntelenül küldi 
erőt adó kegyelmét, az Ő csodálatos, vigasztaló, 
megújító Szentlelkét. 
 Kérjük és fogadjuk be Őt!   VVA

Reményik Sándor: 
KEGYELEM

A szabadság  
KEGYELME 

PÜNKÖSD ÜNNE-
PÉN, május 23-án újra nyitunk. A Sztehlo Gá-
bor Evangélikus Szeretetszolgálat kápolnájában 
(Kistarcsa, Szent László u. 2.) ismét látogatha-
tóak lesznek istentiszteleti alkalmaink, ame-
lyek vasárnap 9 órakor kezdődnek.
 Hosszú, erőt próbáló böjt után megélhetünk 
egyfajta fellélegzést: ismét személyesen talál-
kozhatunk; egymás szemébe nézhetünk; együtt 
dicsérhetjük az Urat; megélhetjük a krisztusi 
közösséget az úrvacsorában, az igehallgatás-
ban, az imádságban. Már nem a távolból gon-
dolunk egymásra, hanem újra megérezhetjük 
egymás közelségét, átélhetjük a közösség lel-
ket felemelő erejét. Újra.
 Ez az újra nem csupán megismétlése, megele-
venítése valami réginek, megszokottnak. Több 
annál. Nem ismétlés, hanem valóságos ÚJAT 
kezdés. Olyan új kezdése, ami szívig hatol. Olyan 
új, amely megerősíti bennünk az igazi szabad-
ság üzenetét, értékét: megtehetem, szabad va-
gyok rá. 
 Olyan csodálatos, hogy ismerhetjük ezt a 
szabadságot! A Szentírás ezt az elemi élet-va-
lóságot kegyelemnek nevezi. Mindig ott törté-
nik, ott valósul meg, ahol Isten munkálkodik. 
Hála neki, a hozzánk legközelebb eső helyen 
végzi áldásos tevékenységét: az életünkben. 
 Szüntelenül tesz értünk. Szabadítani akar. 
Szabadítani a megkötözöttségünkből az ÉLETre. 
Ezért van, marad velünk Jézusban, a szabadító-
ban. Nélküle csak megkötözöttség, szorongás, 
magány, félelem lenne osztályrészünk. Vele vi-
szont valami csodálatos lehetőség ér el minket, 
a szabadság valósága: élhetek vele, mellette, 
benne, érte. Életünk igazi szabadsága kizáró-
lag a vele való kapcsolatban születik meg. Erre 
lettünk megteremtve.
 Réges-régen egy kisázsiai gyülekezetnek üzent 
így az Úr: „Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet 
senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, 
mégis megtartottad az én igémet, és nem tagad-
tad meg az én nevemet” (Jel 3,8). A gyengeséget 
is feledtető nyitott ajtó. Új lehetőségekkel teli, a 
szabadság örömével erősító, a „minket valaki ott 
vár” ajándékával éltető jelkép. Ez vár ránk, és en-
nek az előízét kapjuk a gyülekezeti közösségeink-
ben. A felüdülés ideje köszönt rá az Isten, Krisz-
tus, Szentlélek cselekvését várókra. Nem marad 
el kegyelme. Ma újra hív és vár téged: a szabad-
ság közösségébe! Ne maradj el! 

Eszlényi Ákos evangélikus lelkész

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
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HOMLOKZATI 
HŐSZIGETELÉS

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

AKCIÓS  
KOMPLETT 

HŐSZIGETELŐ 
RENDSZEREK!

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

A Lavet Gyógyszeripari Kft. megkezdte a piacvezérelt kuta-
tás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása pályáza-
ti felhívásra benyújtott és támogató döntésben részesített 
innovatív állatgyógyászati készítmények kifejlesztésére 
irányuló projektjének megvalósítását.

Az NKFI alap által 443 millió Ft támogatásban részesülő pro-
jekt keretében, mely a társaság kistarcsai működési helyszí-
nén valósul meg, lovak hatékony, biztonságos és stressz-
mentes gyógykezelésére szolgáló gyógyszerkészítmények 
kifejlesztésére kerül sor.

A 30 éves működési múltra visszatekintő vállalkozás ki-
váló minőségű, ugyanakkor kedvező árú gyógyszerkészít-
mények széles skálájával látja el a hazai és nemzetközi 
állatgyógyászati piacot. Tevékenysége során a felelős ma-
gatartást helyezi előtérbe, melyek az állattartók minden-
napi gondoskodásához igyekszik a lehető leghatékonyabb 
módon hozzájárulni – ennek szellemében alkotta meg „You 
Love We Care” szlogenjét is. A három éven át tartó ipari ku-
tatást és kísérleti fejlesztést is magában foglaló komplex 
projektje eredményeként előálló prototípus termék nem-
zetközi szinten is kiemelkedő szakterületi jelentőséggel bír.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

hozzáadott

Nyitvatartás:

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 7-19 óráig.
SZOMBATON ZÁRVA!

MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN 
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

 

KLÍMA KARBANTARTÁS,  
SZERELÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS

BEMUTATÓTERMÜNK  
ÚJ CÍME: 

2143 KISTARCSA
SZABADSÁG ÚT 30.

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

Elkötelezett szerelőcsapat, 
megbízható márkák,  

széles választék.
Daikin, Mitsubishi, Panasonic,  

Gree, Midea, LG, Syen, MDV

Fűtéskorszerűsítés; hőszivattyús fűtési 
rendszer kiépítése akár otthon  

felújítási támogatással.
2021-től a legalább egy gyereket 

 nevelő családok részére az állam állja  
a költségek felét 3 millió forintig!

CSEH TULAJDONÚ, FÜRDŐSZOBAI TERMÉKEKET GYÁRTÓ CÉG HAZAI
LEÁNYVÁLLALATA ÚJ MUNKATÁRSAKAT KERES AZ ALÁBBI POZÍCIÓKBA:

MUNKAVÉGZÉS HELYE: KISTARCSA, MESTER U. 1. (M0-S MELLETT)

További információ: www.ravak.hu/allaslehetoseg oldalon
Jelentkezni lehet: karrier@ravak.hu

MÁRKASZERVIZES SZERELŐ
RAKTÁROS

MINDIG KEDVEZŐ ÁRAK!
2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos u. 27. 

Tel.: 06-28/473-398 • mail: info@epitesianyag.hu
Nyitva: H-P: 730-1600, Szo.: 730-1130

Cement, oltott mész, beton termékek.
TÜZELŐANYAG A LEGKEDVEZŐBB ÁRON!

Kulé kavics, fehér murva, termőföld

Megújult honlapunkon  
tekintse meg friss akcióinkat!

facebook.com/tuzepkistarcsa
www.epitesianyag.hu

Ne szalassza el szerencséjét!
NYERJEN VISSZA AKÁR 6%-OT!

Nádszövet  •  Kisméretű tégla
Betonacél vágás, hajlítás.

CSEMPE, PADLÓ, CSAPTELEP
Ragasztók, habarcsok, beton.

ÉPÍTŐIPARI TERVEZÉS,  
FELELŐS MŰSZAKI 
VEZETÉS.

Monty Állatpanzió  
RÁKOSCSABA
SZOLGÁLTATÁSAINK:  
kutya, cica, madár, rágcsáló PANZIÓ

TEL.: 06-70/595-6931
WEB: www.allatpanzio.com Monty Állatpanzió

• NAPKÖZI
• KUTYAOVI
• PANZIÓ (hosszabb távra is)
• ÁLLATKOZMETIKA
• BLÖKI-FUVAR

• KUTYAKIKÉPZÉS
• KUTYASÉTÁLTATÁS
• KUTYAFUTI
•  INGYENES  

CHIP OLVASÁS
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Nap 19 Kft.

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

Nyitva
Hétfőtől-Csütörtökig: 8-16 óráig

Péntek: 8-15 óráig
   Szombat, Vasárnap: zárva

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

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

A nyitvatartásról és a házhoz szállításról érdeklődjön telefonszámunkon!

GÉPKÖLCSÖNZŐ
ÉPÍTŐIPARI ÉS KERTI GÉPEK BÉRBEADÁSA

FŐ SZEZONÁLIS GÉPEINK:
• ágdarálók (különböző méretben)
• vésőgépek
• guruló állványok
• födémfúrók
• földmunkagépek
• beton és falcsiszolók
HA-KOS Kft. 2144 KEREPES, SZABADSÁG ÚT 77.

Nyitvatartási idő: H-P: 7-17; Sz: 8-12
Tel.: +36 (30) 9-482-163

| Kétféle napi menü | Kiszállítás | Táborok |
| Rendezvény | Netes rendelés |

Telefon: 06-30/583-7371 • kisgombocetterem.hu 
2143 Kistarcsa, Hunyadi u. 20. • Nyitva: hétfőtől péntekig: 11–16 óráig.

Kisgomboc_minta_majus_Kisgomboc_majus  15/05/2020  15:46  Page 1

Ajánlataink 2021 május 131ig, ezen belül a készlet erejéig érvényesek!
Csak kiskereskedelmi mennyiséget szolgálunk ki!
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• 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

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 
Nyomda: Pauker-Holding Kft. 1047 Budapest, Baross u. 11-15.
Felelős vezető: Varga Szilárd
Megjelenik 5200 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.

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 ide-
je: a Polgármesteri Hivatalban minden hónap harma-
dik 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, 
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK
Simándy József Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.
Webes elérhetőség: http://www.simandy.edu.hu/
Telefon: +36 28 470 390, +36 30 295 2997
Intézményvezető: Jutasi-Varró Diána Ildikó
Az általános iskola központi címe: titkarsag@simandy.
edu.hu • A zeneiskola központi címe: 
zeneiskola@simandy.edu.hu

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda
Óvodavezető: Gáspár Csabáné
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 Tipegő Bölcsőde
vezető: Szénás Béláné
Honlap: https://kistarcsaitipego.hu/
2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1/A
+36-70-503-4090 • bolcsode@kistarcsa.hu

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

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) 504-1308
Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 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: Bagdán Ádám 
r. őrmester 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. Pintér Brigitta +36 (28) 501-031
Dr. László Lívia +36 (28) 501-032
Dr. Loján András +36 (28) 501-033
Dr. Kribusz Edgár +36 (28) 501-034
Labor (vérvétel): +36 (28) 501-035
Fogorvosi rendelő: +36 (28) 470-113
Védőnők: +36 (28) 471-794
Gyerekorvosok: +36 (28) 472-335

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

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

Völgy Patika
2143 Kistarcsa, Szabadság út 56/I.
Tel.: +36 (28) 999-615, Nyitva: H-V.: 0.00-24.00
E-mail: volgypatika@egyogyszer.hu

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., Tel.: 06-30/638-4737
www.https://www.kistarcsaireformatus.hu/
e-mail: kistarcsairefgyul@gmail.com
Élő tv közvetítés: https://www.facebook.com/
kistarcsairefgyul  

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. Tel.: +36-20/778-1869

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

FONTOS INFORMÁCIÓK

KISTARCSA, SZABADSÁG ÚT 2. 
(A SHOP-STOP mellett.)

Kövess minket facebookon: Fenyves Szolárium

VÁLTOZATLANUL, MINDEN NAP  
VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET!

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!

Varga István magyar rally  
bajnok, autószerelő mester

•  VIZSGÁZTATÁS
•  JAVÍTÁS
•  KLÍMA TÖLTÉS

•  DIAGNOSZTIKA  
(motor, ABS, stb.)

•  HIVATALOS BOSCH  
SZAKMŰHELY

3D computeres 
futóműállító 
technológia

Csömör, Kistarcsa Határ út
Tel.: 06-30/9647-669

E-mail: vargaautojavito@gmail.com
NYITVATARTÁS: H-P: 8-17 óráig

Tisztelt Ügyfelünk!
Örömmel értesítjük Önöket, 
hogy bővítjük szolgáltatásainkat!
Hamarosan lehetőségük lesz  
GUMISZERELÉS ÉS CENTRÍROZÁS 
igénybevételére is! A fenti telefonszámon  
vagy személyesen érdeklődjenek!

K I S TA R C S A

varga autójavító

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket,  
hogy a vírus terjedésének megfékezése 
érdekében a gépjárműveik tisztaságára is 
legyenek szívesek nagyobb gondot fordítani!

klíma
KISZELY

KLIMATIZÁLÁS  

ÉS VILLANYSZERELÉS  

EGY KÉZBEN

KLÍMABERENDEZÉSEK, HŐSZIVATTYÚK ÉRTÉKESÍTÉSE,  

TELEPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA, TISZTÍTÁSA

Klímaberendezés igényeinek 

megfelelő elektromos  

hálózat kiépítése, bővítése

Tel.: +36-70-745-2223

E-mail:  info@kiszelyklima.hu 

kiszelyklima@hütesfütes.hu  

WEB: www.kiszelyklima.hu

 márkától 

függően

Akár  

ÉV 
garancia             10 

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

+36-30/44-999-18, +36-28/490-369 
Tarcsa-Vet

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

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

KEREPES

NAGYTARCSA

www.kerepesvet.hu • Facebook: KerepesVet • e-mail: info@kerepesvet.hu
KÍVÁNSÁGRA HÁZHOZ MEGYÜNK!

Dr. Horváth Bánk
Dr. Berényi Evelin

Dr. Ujvárossy Petra
Dr. Plaszkony Adrienn

Dr. Henter Áron
Dr. Lénárt Zoltán

Dr. Paul Róbert

HÁZIAS ÍZEK BOLTJA

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

Rántott hús, 
fasírt, sült hús, 

grillkolbász és sok 
más finomság!

ITT A GRILLSZEZON!
GRILLKOLBÁSZ 3 ízben kapható! 

Magyaros, bajor, csípős – 1 790 Ft/kg
 Hamarosan sütve is árusítjuk!

KISTARCSA, Hunyadi u. 8. (üzletsoron)
Nyitvatartás: hétfő zárva, kedd-péntek 8-18-ig, szombat  7-13  

Tel.: 06-70-333-8336,  
Facebook: KISTARCSA HÁZIAS ÍZEK BOLTJA

VÁRJUK SZERETETTEL KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!



ÉPÍT? FELÚJÍT? ALAPTÓL A TETŐIG VEGYEN MINDENT EGY HELYEN

AKÁR 50 %-os ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL TAVASZI AKCIÓINK KERETÉN BELÜL!

KISTARCSA, 
Móra Ferenc utca 81.

Kérdése van? Hívjon minket!

06-28/552-675 • 06-20/561-1050 

www.kocsistuzep.hu • info@kocsistuzep.hu

www.facebook.com/kocsis.tuzep.kistarcsa

KERESSEN MINKET  
A FACEBOOKON IS!

MÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHET!A                                TAGJA. 

Nyitvatartás: 
H-P: 7.00-16.00
Szo: 7.30-12.00

CSEREPEK

TÉRKÖVEK

FALAZÓTÉGLA
• Zsalukövek
• Falazóelemek

• Habarcsok, vakolatok

• Cserepek
• Kéményrendszerek

• Térburkolatok

• Szigetelőanyagok

MINDEN,  
ami építőanyag

Hő  
és víz- 

szigetelő  
termékek

RH dental
Minőségi fogászati szolgáltatások

R.H.Dental
Fogorvosi rendelők  
és fogtechnikai laboratórium

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

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

KISTARCSAI PRIVÁT RENDELÉSÜNK:
Dr. Répay Klára – hétfő és szerda: 16-20 óráig

DR. FARCZÁDI TÍMEA – kedd  8.30-12, szerda: 8.30-12,  
csütörtök és péntek: 14-20 óráig 

VÁRJUK KEDVES PACIENSEINKET FOGORVOSI RENDELŐNKBEN!
Extra minőségű fogpótlások kedvező áron (cirkon hidak)

Konzerváló fogászat és felnőtt fogszabályozás
Fogászati lézeres megoldások: gyökérkezelés, fogfehérítés, afta, herpesz

AKCIÓS ÁRON CIRKON HIDAK ÉS IMPLANTÁCIÓK!


