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A LAVET KFT.  
közérdekű  
felajánlást tett
A korlátozások feloldása után, idén először június 30-án ült össze 
a képviselő-testület Kistarcsán. Az első rendes ülésen összesen 18 
napirendet tárgyaltak. Napirendek előtt Juhász István polgármes-
ter átadta az év rendőre és az év polgárőre kitüntetéseket. Ezen az 
ülésen a képviselők többek között elfogadták a Gesztenyés Óvo-
da, az Alapszolgáltatási Központ, a Tipegő Bölcsőde, a Kistarcsa 
Rendőrőrs és a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. beszámolóját. Ezen 
kívül elfogadták az önkormányzat vízkárelhárítási tervét, dön-
töttek a Vasút utcát érintő forgalmi rend változásról, és zárt ülé-
sen határoztak az önkormányzati kitüntetések adományozásáról.

A LAVET Kft. közérdekű  
felajánlásával újítják fel  
az Eperjesi úton lévő sportpályát
Az önkormányzat felújítja az Eperjesi úti lakótele-
pen fekvő kézilabda pálya méretű, aszfalt burkola-
tú sportpályáját, melynek költsége közel 22 millió 
forint. A LAVET Kft. felajánlotta, hogy az önkor-
mányzat által beszerzett nyertes ajánlatban szerep-
lő vállalkozási díj 50 %-ának megfelelő összeget az 
önkormányzat rendelkezésére bocsátja a sportpá-
lya felújíthatósága, mint közérdekű cél érdekében. 
A LAVET Kft. kérése, hogy a felújítást követően 
egy táblát helyezzenek ki a sportpálya közvetlen 
környezetében, amely a lakosságot tájékoztatja ar-
ról, hogy a LAVET Kft. támogatást nyújtott a fel-
újításra. A műszaki tartalom szerint két rétegben 
– sporttevékenységre alkalmas, apró szemcsemé-
retű – aszfaltot terítenek le. Elbontják a rozoga ke-
rítést, és új táblás kerítést kap a létesítmény, felet-
te labdafogó hálóval, illetve felfestéssel.

Beszámolt tavalyi munkájáról  
a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. 
A SZIGÜ Pest Megyei Temetkezési Zrt.-vel 2002. 
július 1-jén kötött kegyeleti közszolgáltatási szer-
ződést az önkormányzat. A beszámoló melléklete-
ként a Kft. csatolta a 2020. január 1-től 2020. dec-
ember 31-ig terjedő időszakra a Kistarcsai Temető 
üzemeltetéséből származó bevételek és kiadások 
kimutatását. Tavaly is több lakossági észrevétel ér-
kezett a temető rendjével kapcsolatban. A hiányos-
ságok megszüntetése érekében a képviselő-testü-
let 2021. június 3-án temetőbejáráson vett részt. A 
SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. javasolta a G par-
cella koporsós sírhelyről urnasírhellyé történő át-
minősítését. Az elmúlt időszakban Kistarcsán is 
megnövekedett a kereslet az urnasírhelyek iránt. 
A jelenleg használt urnasírhely parcella a közeljö-
vőben megtelik, ezért javasolják a jelenlegi tervek 

szerint koporsós temetésre szánt G – és az 
egységes megjelenés érdekében a mel-
lette található H – parcella területét 
urnasírhellyé átalakítani. A szolgál-
tató jelezte, hogy a környéken olcsó-
nak számító kistarcsai sírhelyek mi-
att egyre gyakoribb, hogy nem helyi 
lakosok (elsősorban budapestiek) te-
metkeznek a temetőben. Ezért a SZIGÜ 
Zrt. a kistarcsai lakosság érdekeit szem előtt 
tartva a sírhelyek megváltási díját 100 %-os mér-
tékben megemelné. A módosítás miatt a kistarcsa-
iak kedvezményben részesülnének, azaz részük-
re ténylegesen nem történne díjemelés.
 A jelenlévő képviselők egyeztettek a sírhely 
megváltási díjak emeléséről, újraszabályozásá-
ról, kedvezményekről. Megállapították, hogy az 
urnafal mentén lévő térkövezetet több helyen is 
javítani kell.
 A napirend befejezéseként módosították a fel-
jebb jelzett pontosítással a temetőről és a temet-
kezésről szóló 6/2008. (I.24.) önkormányzati ren-
deletet, ami 2021. szeptember 1-től lép életbe.

Részben TAO támogatásból  
biztosítják a KVSC működését
A 20  800  m2 alapterületű Pecsenyicki Mihály 
Sportcentrum fejlesztését, sporteszközök beszer-
zését és a sportcentrum működési költségeit, vala-
mint a KVSC utánpótlás nevelés ellátását az erre a 
célra nyújtott társasági adókedvezmény (TAO tá-
mogatás) kihasználásával valósítaná meg a város. 
A Sportpálya és környezetének felújítása, fejlesz-
tése, sporteszközök beszerzése a KVSC érdeke is, 
hiszen a tervezett beruházással, a tehetséges lab-
darúgást kedvelő gyermekek helyben tartásával, a 
technikai, létesítményi, szakmai feltételek megte-
remtésével a KVSC jelentős szerepet érhet el a kis-
térségben az utánpótlás nevelésben is.  A sportfej-

lesztési programhoz kapcsolódó pályázati anyag 
(a teljes anyag Kistarcsa Város Önkormányzatá-
nak honlapján elérhető a következő linken: https://
kistarcsa.hu/cikk/kistarcsai_varosi_sport_club) a 
helyzetelemzés mellett részletesen kitér a szüksé-
ges munkálatok ismertetésére és azok költségtar-
talmára. A KVSC az összeg önrészének csak egy 
részét tudná előteremteni, ezért az önkormányzat 
4  000  000,  Ft-ot (az összköltség 8,039  %-a) biztosít 
a KVSC-nek. A tervezett beruházások összköltsé-
ge bruttó 49 756 235  Ft, melyhez az önkormány-
zat 4  000  000  Ft (8,039  %) támogatást nyújt. Az 
önkormányzat ebben az évben is együttműködé-
si megállapodást, valamint támogatási szerződést 
köt a Kistarcsai Városi Sport Club-bal.

ELFOGADOTT ÉVES BESZÁMOLÓK:
1. Gesztenyés Óvoda
A beszámoló konkrét, átfogó képet ad az intézmény 
személyi, technikai és tárgyi feltételeiről, az intéz-
mény pedagógiai munkájáról, továbbképzésekről, 
a belső és külső információ áramlásról, partneri 
együttműködésről, a tárgyi eszközfejlesztésről, 
az intézmény pályázati tevékenységéről és a tele-

pülés életében játszott szerepvállalásáról.
 Gáspár Csabáné óvodavezető beszá-

molójából kiderül, hogy Kistarcsán 
ebben a nevelési évben összesen 19 
óvodai csoportban fogadták a gye-
rekeket, a két óvodában maximáli-
san 607 férőhely állt rendelkezésre, 

és 450 gyermeket láttak el. Szülői 
igény szerint lehetőséget biztosítottak 

a 2,5 éves óvodaérett gyermekek felvéte-
lére is. 2020. szeptemberében 111 három- éves, 7 
három év alatti gyermek, 168 négy-ötéves és 123 
hatéves gyermek kezdte meg az óvodát.
 A csoportlétszám 19-24 fő között alakult. 12 
SNI-s gyermek nevelését-fejlesztését látták el. 
 2021. március 8-tól a koronavírus miatt elren-
delt rendkívüli szünet ideje alatt az óvoda ügyele-
ti nyitvatartással működött, ebben az időszakban 
az óvodapedagógusok home office-ban végezték 
a pedagógiai munkájukat. Az óvodai csoportok 
Facebook oldalán küldték el a gyermekeknek a 
heti tematikus tervnek megfelelő tevékenysége-
ket, meséket, verseket, énekeket.
 2020 szeptemberében minden pedagógus állás-
hely be volt töltve Kistarcsán. Idén szeptembertől 
két pedagógus helyre írnak majd ki pályázatot.

2. Alapszolgáltatási Központ
Az Alapszolgáltatási Központ többcélú integ-
rált szociális, család- és gyermekjóléti, valamint 
egészségügyi intézmény. Tekintettel arra, hogy 
komplex intézmény, szociális és gyermekjólé-
ti feladatokat is ellát, így mindkét területre vo-
natkozó jogszabályok alapján évente beszámolót 
kell készítenie a fenntartó részére.
 Az intézmény munkáját 2020-ban a Pest Me-
gyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi 
Főosztály Szociális Osztálya a pandémia miatt 
nem ellenőrizte. 

 Az intézmény tavaly 
létszámhiánnyal műkö-
dött (18 álláshelyből 4 
betöltetlen volt). A lét-
számhiányt megbízási 
szerződéssel és helyet-
tesítéssel oldották meg.
 A márciusi kijárási 

korlátozások új feladat elé állították az intéz-
mény munkatársait. Az egyedül élő, idős, beteg 
lakosok számára postai ügyeket, bevásárlásokat, 
gyógyszerek felíratását, kiváltását intézték, segí-
tettek az egészségügyi segédeszközök beszerzé-
sében, javíttatásában.
 Előfordult, hogy az intézményi kapacitást 
meghaladó megkeresés érkezett, de a közterü-
let-felügyelők, a védőnők, a bölcsőde vezetője, 
az óvoda munkatársai, magánemberek saját au-
tójukkal nyújtottak segítséget a vállalt feladatok 
ellátásához.
 
 •  A Család és Gyermekjóléti Szolgálat 101 

gyermeket gondozott együttműködési meg-
állapodás alapján (alapellátás), ezen kívül 88 
fővel együttműködési megállapodás nélkül, 
egyszeri esetként foglalkoztak.

 •  A Házi Segítségnyújtás Szolgáltatás 2020-
ban 21 gondozottat látott el. A napi gondozási 
feladatok nem érintették mind a 21 szerződést, 
átlag 9 gondozás jutott minden hétköznapra.

 •  A Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás 40 
idős ember számára nyújt biztonságot és azon-
nali segítséget.

 •  A védőnők az év nagy részében online ta-
nácsadást végeztek, így védve a babákat és 
szüleiket. Azonban ha lakóhelyen nyújtott 
személyes tanácsadásra volt szükség, akkor 
a védelmi intézkedések betartása mellett fel-
keresték a szülőket.

 Az intézmény – a koronavírus-járványtól füg-
gően – a rászoruló családoknak heti rendszeres-
séggel ingyenes ruhaosztást és élelmiszerosztást 
szervezett. Tavaly 46 alkalommal tudtak élelmi-
szert osztani összesen kb. 12 159 kg mennyiséget.
 Az Őszirózsa Nyugdíjasklub tervezett foglal-
kozásai 2020-ban a kialakult vírushelyzet miatt 
elmaradtak. 

3. Kistarcsai Tipegő Bölcsőde
Az intézmény 2021. január 4-én nyitotta meg 
kapuit. Az alapító okiratban meghatározott férő-
helyek száma 48 fő. A 16 fős kisgyermeknevelői 
kollektíva kezdéstől változatlan. A bölcsődénk-
ben a 2020/2021-es nevelési évben a januári kez-
dés óta folyamatosan emelkedik a beíratott gyer-
mekek létszáma. Májusban 34 gyermeket fogadott 
az intézmény. A még üres férőhelyek folyamato-
san töltődnek fel, attól függően, hogy a szülőnek 
(főleg anya) mikor kell újra munkába állnia. A 
bölcsődébe a jelentkezés folyamatos.

4. Kistarcsai Rendőrőrs 
A Gödöllői Rendőrkapitányság megbízott kapitány-
ságvezetője, Szigeti János r. alezredes jóváhagyta 
a Kistarcsa település közbiztonsági helyzetéről, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az 
ezekkel kapcsolatos feladatokról szóló 2020. évi 
beszámolót, amit elküldtek a képviselő-testület-
nek véleményezésre.
 A Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi 
területén található 26 település közül a Kistar-
csa Rendőrőrs, Kistarcsa, Csömör, Nagytarcsa, 
Kerepes és Mogyoród településeken látja el a 
közbiztonsági feladatokat. A település közbiz-
tonságát elsősorban a Kistarcsai Rendőrőrs, egy 
körzeti megbízott, a Gödöllői Rendőrkapitány-
ság és időnként a Készenléti Rendőrség látja el. 
 Az elmúlt évben Kistarcsa lakosságának szub-
jektív biztonságérzetének növelése, a közbizton-
ság javítása, valamint a bűncselekmények meg-
előzése volt a cél Kistarcsán.
 A városban 2020-ban jelentős mértékben emel-
kedett a regisztrált bűncselekmények száma. (2019. 
évi 126 esetről 160-ra) Ennek ellenére a lakosság-
arányosan regisztrált bűncselekmények számát te-
kintve Kistarcsa a térség egyik legbiztonságosabb 
települése. 
 Örvendetes, hogy halált okozó testi sértés, rab-
lás, személygépkocsi lopás, illetve embercsempé-
szés nem történt a településen az elmúlt évben.
 A közlekedési balesetek száma valamelyes növe-
kedett, tavaly 10 személyi sérüléssel járó balesetnél 
történt rendőri intézkedés (2019-ben 8 volt), ebből 2 
eset volt súlyos sérüléssel járó, halálos baleset nem 
történt. A baleseteket a gyorshajtás, az elsőbbség 
meg nem adása és a kanyarodási szabályok meg-
sértése okozta. Mind a felderítésben, mind a meg-
előzésben sokat segít a térfigyelő kamerarendszer, 
aminek a bővítése és korszerűsítése tovább erősí-
tené a településen élők szubjektív biztonságérzetét. 
 A beszámolójában külön megköszönték a pol-
gárőrség, a közterület-felügyelők, az erdészek és 
a mezőőrök munkáját. 

BIZOTTSÁGI DÖNTÉSEK
Megrendelték a Városi  
Uszoda bővítésének tervét
A Pénzügyi Településfejlesztési és Környezet-
védelmi Bizottság júniusi ülésén megrendelte az 
uszoda bővítés engedélyezési tervdokumentáci-
óját. Az elképzelések szerint a sátorban található 
kiszolgáló helyiségek és öltözők helyére egy 5x8 
méteres tanmedencét építenének, az öltözőblok-
kot pedig a bejárattól jobbra lévő szabad terüle-
ten alakítanák ki. A tervezési feladat ellátására 
három tervező cégtől kértek ajánlatot.

Tovább építik a kerékpárutat
Megrendelték azt a tervdokumentációt, ami a 
Raktár krt-on megépült kerékpárút továbbveze-

tését tenné lehetővé. A tervek sze-
rint a meghosszabbított kerékpárút 
nyomvonala a 
 Fenyves úton, a Komáromi utcán, 
a Pozsonyi utcán, az Aulich L. ut-
cán, a Kossuth L. utcán és a Nagy-
tarcsai úton haladna egészen a vá-
ros közigazgatási határig.  Ennél a 
projektnél már kiválasztotta a Pénz-
ügyi Településfejlesztési és Környe-
zetvédelmi Bizottság a tervet elké-
szítő vállalkozást.  Polgár

Testületi  
ülésről 

 jelentjük

Kistarcsa Város Önkormányzata pályá-
zatot hirdet Kistarcsa Város közigazga-
tási területén helyi menetrend szerinti 
autóbuszos személyszállítási tevékeny-
ség végzésére kizárólagos joggal, vala-
mint a személyszállítási tevékenység-
gel összefüggő előkészítési, irányítási 
és ellenőrzési feladatok végrehajtására. 
A jelen pályázat mellékletében szereplő 
közszolgáltatási szerződés és menetrend 
szerinti szolgáltatás végzésére.
 A pályázat benyújtásának határide-
je: A pályázati felhívás Magyar Közlöny 
Hivatalos Értesítőben történő közzété-
telétől számított 60. nap.
 A közszolgáltatási szerződés idő-
tartama 10 évre szól, 2021. november 1. 
napjától 2031. október 31. napjáig tartó 
határozott időtartamra.
 Az eredményhirdetés időpontja: Elő-
reláthatólag 2021. szeptember 29. vagy 
2021. október 28.
 A további részletek a pályázati felhí-
vásban olvashatóak, ami megtalálható 
a szada.hu oldalon.
 A pályázati felhívás megjelent a Ma-
gyar Közlöny 33. számú Hivatalos Ér-
tesítőjében is. 

PÁLYÁZATI  
FELHÍVÁS
autóbusszal végzett 
menetrend szerinti  
helyi személyszállítás 
szolgáltatójának  
kiválasztására

APRÓHIRDETÉS 
SZOLGÁLTATÁS –Dugulás elhárítás 
falbontás nélkül. WC-k, tartályok,  
csapok javítása, cseréje.  
Vízszerelés. 06-20-491-5089

Kevés a nyugdíja? Egészítse ki 
biztonságos életjáradékkal. 
Mindenre van megoldás, hívjon 
bizalommal, kérésére vissza is 
hívom. Tímea 06-20/266-4499
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IGAZGATÁSI SZÜNET  
A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

A közigazgatási szervek hatékony 
és zavartalan működésének egyik 
elengedhetetlen feltétele a köz-
szférában dolgozók szabadsá-
gának ütemezése.
 A Kistarcsai Polgármesteri Hi-
vatal 2021. július 26-tól 2021. 
augusztus 6-ig igazgatási szü-
netet tart. Ezen időszak alatt a 
polgármesteri hivatal – a halaszt-
hatatlan ügyek kivételével – zár-

va tart. 2021. július 26. és augusz-
tus 6. közötti időszakban történt 
halálozások és születések anya-
könyvezésére anyakönyvvezető-
ink személyesen, vagy telefonon 
8.00-tól 12.00 óráig állnak ren-
delkezésre. A bejelentések foga-
dására 8.00-tól 12.00 óráig van 
lehetőség a hivatal központi te-
lefonszámán, 06-28-470-711. 

dr. Gotthard Gábor jegyző 

A feladatot 
köszönettel
ELFOGADTAM

Hőnis István 1967-ben született Beregszászon, Kerepesetarcsára 
1981-ben költözött. A  település szétválása után 2006-ig Kerepe-
sen élt, ezután költözött családjával Kistarcsára. Három gyerme-
ke van, kettő már felnőtt, a harmadik általános iskolás.  Sütőipa-
ri szakterületen végezte az iskoláit, Budapesten az Élelmiszeripari 
Szakközépiskolában érettségizett. 1986-tól 2010-ig a Fővárosi Sü-
tőipari vállalat és annak jogfolytonos cégeinél dolgozott. 2010-
ben felsőfokú biztonságszervezői végzettséget megszerezve a va-
gyonvédelmi szakmában is dolgozott pár évet. 2017-től családi 
vállalkozásban a feleségével egy büfét üzemeltetnek Kistarcsán.

Minden évben visszatérő kistarcsai hagyomány, 
hogy a közbiztonságban dolgozók előző évi tel-
jesítményét - vezetőik javaslatára - az önkor-
mányzat erkölcsi és anyagi elismeréssel is díjazza. 

INTERJÚ HŐNIS ISTVÁNNAL,  
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÚJ TAGJÁVAL

INTERJÚ

I ndult az önkormányzati választáson 2014-
ben és 2019-ben is, legutóbb az 1. számú 
egyéni választókerületben MSZP-DK tá-

mogatással. Egyéniben nem sikerült bejutnia 
a képviselő-testületbe, de meghívták a Pénz-
ügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottságba külsős képviselőnek. Penz András 
márciusban bekövetkezett halála után javasol-
ták képviselőnek, 2021. májusától a képviselő-
testület rendes tagja. 

–  Gratulálunk a képviselői tagságához. Nem 
érte váratlanul, hogy önt javasolták a képvi-
selő-testületbe?
 – Köszönöm szépen. Képviselői tagságom 
sajnos egy haláleset miatt került előtérbe, mi-
vel Pencz András képviselő úr koronavírusban 
elhunyt. E tragikus esemény miatt a választási 
listán a következő személy léphetett a képvise-
lő úr helyébe. A feladatot köszönettel elfogad-
tam.

–  Ez a fordulat mennyiben alakítja át az életét?
 – Nagyon nem alakítja át az életemet ez a 
feladatkör, mivel 2014-től részt veszek a Pénz-
ügyi- Településfejlesztési- és Környezetvédel-
mi Bizottság munkájában, mint külsős tag. 
Talán jobban áttekinthetem a többi bizottság 
munkáját is, ami nem minden esetben a pénz-
ügyi döntésekről szól, hanem más területeket 
is érint. 

–  A koronavírus-járvány utáni veszélyhelyze-
tet követően Kistarcsán június 30-án ült ösz-
sze a képviselő-testület. Milyennek látta a tes-
tületet belülről?
 – Az első testületi ülésen, ami a pandémia 
után volt megtartva, nem tudtam részt venni.  
A testületi ülések, véleményem szerint, bizto-
san olyan minőségben folytak, mint a bizottsá-
gi ülések. Képviselőtársaim nagy része tagja a 
bizottságnak is, így közel hét éve dolgozunk 
együtt. Szerintem jól fogunk együttműködni 
a továbbiakban is.

–  A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környe-
zetvédelmi Bizottság külsős tagjaként rálá-
tása volt eddig is az önkormányzatban folyó 
munkára. Mit szeretne elsősorban támogatni 
és megvalósítani Kistarcsán? 
 – Kistarcsa fejlődő város! Mindent támoga-
tok, ami a város lakói számára fontos és javára 
válhat. Elengedhetetlennek tartom a város infra-
struktúrájának fejlesztését, bővítését, valamint 
a sport- és kulturális élet támogatását, továbbá 
úgy gondolom, hogy a város fejlődéséhez fon-
tos, hogy minél több sikeres pályázatot nyújt-
sunk be, ami segíti a település pénzügyi lehe-
tőségeit.

–  Listás képviselőként lát-e lehetőséget arra, 
hogy az 1. számú választókerületre is odafi-
gyeljen? 

 – Legyen az egyéni vagy listás képviselő, 
szerintem mindenben segíteni kell a város la-
kóinak a terveik és az elképzeléseinek megva-
lósításában.

–  Penz András ellenzéki képviselőként nagyon 
aktív volt. Több önálló indítványa került a tes-
tület elé. Ön hasonlóképpen harcosan küzdene 
majd vagy más stílusban szeretne politizálni?
 – Pencz András valóban harcos ember volt, 
ahogy ön is említette és becsültem is karakán 
kiállásáért, de nem vagyunk egyformák. Nem 
hiszem, hogy másként gondolkodnék, mint az 
elmúlt 6-7 évben, tehát a stílusom olyan, mint 
eddig volt. Az igazságért mindig ki fogok áll-
ni, és mindig a város érdekében fogom a leg-
jobb döntést meghozni.

–  Az MSZP a hatpárti ellenzéki összefogás tag-
jaként készül az előválasztásra Az első fordu-
ló szeptember 18. és 26. között lesz. Ön érin-
tett-e valamilyen formában?
 – Az őszi hatpárti ellenzéki összefogás elő-
választásáról annyit tudok mondani, hogy mint 
szavazó állampolgár részt fogok venni rajta.

–  Mit vár az ellenzéki előválasztástól, és mit 
gondol, ez az összefogás mire lesz elég 2022-
ben?
 – Bízom benne, hogy az előválasztás által si-
kerül a megfelelő személyeket megtalálni arra, 
hogy egy tiszta és korrekt versenyben derüljön 
ki, hogy a választópolgárok kit szeretnénk majd 
a 2022-ben megtartandó országgyűlési válasz-
tásokon képviselőjüknek.
 Nos, hogy mire lesz elég, mit érhet el a koa-
líció még a közvélemény kutatók többsége sem 
tudja, nemhogy én. Szerintem egy szoros ered-
mény mindenkinek jót tenne, mert egy nagy győ-
zelem, bármelyik oldalon, mindig arrogánssá 
teszi a győztest.

Köszönöm a beszélgetést.  P.Gy.

ÉV RENDŐRE 
ÉS POLGÁRŐRE

E bben az évben a koronaví-
rus-járvány miatt a június 30-
án megtartott testületi ülésén 

adta át napirend előtt Juhász István 
polgármester az elismeréseket. Ko-
rábban Kistarcsán „Az év polgárőre” 
címet a június 27-én esedékes polgár-
őr nap időpontjához legközelebb eső 
testületi ülésen adták át, így ennek az 
időzítése aktuális volt, de a „Kistar-
csa Város Év Rendőre” cím átadása 
bő egy hónapot csúszott, mert azt az 
április 24-hez kötődő Szent György 
napjához kapcsolódó rendőrség nap-
ján kellett volna átadni.

„Kistarcsa Város Év Rendőre” cí-
met a 2020-ben végzett munkájáért 

BAGDÁN ÁDÁM 
rendőr őrmester kapta
Kistarcsa Város Önkormányzata a 
Kistarcsai Rendőrőrs hivatásos ál-
lományába tartozó rendőrei részére 
a város közbiztonsága érdekében ki-
fejtett példamutató rendőri munkájuk 
elismeréseként és megbecsüléseként 
a „Kistarcsa Város Év Rendőre” elis-

merő címet még 2013-ban alapította. 
Az elismerő címre azok terjeszthetők 
fel, akik szakmai felkészültségükkel, 
hivatástudatukkal, bátorságukkal, ki-
emelkedő személyes teljesítményük-
kel hozzájárulnak a város közbiz-
tonságának javításához, és legalább 
három éve a Kistarcsai Rendőrőrsön 
teljesítenek szolgálatot.

„Kistarcsa Város Polgárőre” elisme-
rő címet a 2020-ben végzett mun-
kájáért 

ÖRDÖGH ZOLTÁN 
vehette át.
Kistarcsa Város Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Kistarcsai Polgárőr 
Egyesületbe tartozó tagok részére a 
város közbiztonsága érdekében kifej-
tett, példamutató polgárőri munkájuk 
elismeréseként és megbecsüléseként 

„Kistarcsa Város Polgárőre” elismerő 
címet alapított. Ördög Zoltán polgár-
őr felkészültségével, hivatástudatával, 
bátorságával, kiemelkedő személyes 
teljesítményével hozzájárult Kistarcsa 
Város közbiztonságának javításához.
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EGÉSZSÉG

11. DEÁK ZOLTÁN 
EMLÉKTÚRA

A tavalyi évben a kialakult járványhelyzet miatt sajnos számos 
rendezvényünk elmaradt, többek között a Sport és Családi Nap 

is, melynek egyik alprogram-
jaként szerepelt az emléktú-
ra. Az idei év első felében sem 
volt lehetőségünk, hogy na-
gyobb sporteseményt szervez-
zünk, azonban 2021. június 
26-án már a fokozatos törvé-
nyi enyhítéseknek köszönhető-
en a Kistarcsai VMSK Kft. szer-
vezésében megrendezhettük 
a 11. Deák Zoltán Emléktúrát.

Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium ön-
kormányzati államtitkára 2021. július 
5-én tartott sajtótájékoztatón bejelentet-
te, hogy 1434 önkormányzat nyert támo-
gatást feladatellátást szolgáló fejlesztések-
re, mintegy 26 milliárd forint értékben.

HÍREK

Nyár végére  
megújul az EPERJESI  
ÚTI SPORTPÁLYA 

A LAVET GYÓGYSZERIPARI KFT. 
(2143 Kistarcsa, Batthyány utca 6.) 
közérdekű kötelezettség vállalást 
tett arra, hogy kerekítve 22 mil-
lió Ft értékű felújítás 50 %-át állja.  
A műszaki tartalom szerint 2 réteg-
ben – sporttevékenységre alkalmas, 
apró szemcsemé-
retű – aszfaltot 
terítenek le. El-
bontják a rozoga 
kerítést, és új táb-
lás kerítést kap a 
létesítmény, felet-
te labdafogó háló-
val, illetve felfestéssel. Először te-
hát bontás, tereprendezés, majd a 
felület kialakítása, körbekerítése 

valósul meg, ezért 
kérjük az építke-
zés alatt legyenek 

türelemmel. A Lavet Gyógyszeripa-
ri Kft. felajánlását egy tábla fogja 
majd jelezni.

36 MILLIÓ FORINTOT  
NYERT Kistarcsa 
a Belügyminisz- 
térium pályázatán

A z önkormányzati fel-
adatellátást szol-
gáló fejleszté-

sek támogatására 2021. 
február 3-án megjelen-
tetett pályázati kiírás-
ra benyújtott pályázatok 
támogatásáról a belügymi-
niszter 2021. június 29-én döntött.
 Az 1498 pályázó 95,73 száza-
léka, 1434 település kap összesen 
több mint 25,8 milliárd forintot. A 
támogatásokat központi költségve-
tési forrásból biztosítják.
 A legnépszerűbb pályázati elem 
a belterületi utak felújítása volt, 
erre 1220 önkormányzat nyert el 
forrást. Az intézményfejlesztések 
területén 10 bölcsőde és 41 óvoda, 
32 háziorvosi, 12 házi gyermekor-
vosi, 31 védőnői és 9 fogorvosi el-
látást szolgáló épület vagy helyiség, 
valamint 42 közös önkormányza-
ti hivatal felújítására pályáztak si-
kerrel a települések.
 A Belügyminisztérium támogat-
ta 27 új sportlétesítmény - sportpá-
lya, sportpark, sportcsarnok, óvodai 
vagy iskolai tornaszoba, kültéri fit-
neszpark - kialakítását, továbbá 56 
meglévő intézmény fejlesztését is.

Kistarcsa a Csömöri utca teljes 
felújítására és a Pozsonyi utcai 
járda veszélyes részeinek kicse-
rélésére pályázott.
 Projekt címe: Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejleszté-
sek támogatása
  Projekt összköltség:  

55 959 635 Ft
 Támogatás: 36 373 763 Ft 
 Önrész: 19 585 872 Ft
 Támogatás intenzitása: 65%

MŰSZAKI TARTALOM:
A Csömöri utca teljes hosszán, 353 
m-en a szilárd burkolatú utat újít-

Újra lendületben a mindig is mozgalmas 
kistarcsai sportélet. A gyalogosan jól jár-
ható 11. Deák Zoltán Emléktúra útvona-
la cserjés-fás, gyakran vadvirágos rét, il-
letve megművelt terület mellett vezetett. 
Egy gyönyörű nyári napon a természet 
hihetetlen gazdagságát fedezheti fel az 
ember, alig pár kilométerrel az épített 
környezettől: a növényvilág káprázatos 
színeivel, illatával, a rovarok, madarak 
sok-sok fajával. A legjobb megfigyelés, 
a legtöbb érzékszervi élmény az aposto-
lok lován érhető el, viszont valódi sport-
teljesítményt mutat, aki futva vállalja a 
túrát. Ez alkalommal, kerékpárral is in-
dultak néhányan, és rendben célba is 
értek, persze a terepviszonyokra alkal-
mas járművel.
  A komoly turista jellemzője a tuda-
tosság: a gondosan tervezett útvonal, 
a megfelelő öltözet kiválasztása, a ter-
mészetben járás írott és íratlan szabá-
lyainak maradéktalan betartása. Ez a 
személy három dolgot sosem tesz: nem 
zajong, nem rongál, nem gyűjt. Megfigyel 
és csodálja a természet szépségét, har-
móniáját. Igyekszik minél jobban meg-
ismerni, és lehetőleg a legkisebb mér-
tékben zavarni. 
 A túra teljesítése után a talán fáradt, 
mégis derűs emberek nehezen búcsúz-
tak, bíztatva egymást – vagy inkább ma-
gukat – hogy lesz még folytatás, találkoz-
nak a legközelebbi túrán.  H.L.

EGY TÚRÁZÓ  
ÉLMÉNYE

A lap munkatársa 
Hortobágyi László a 
14 km-es távot teljesítette

A z elmúlt kánikulai napokat követően egy 
kicsit kellemesebb időjárás fogadta a reg-
geli órákban a lelkesen gyülekező túrázó-

kat. A családok, baráti társaságok, és sportolókból 
álló közösség tagjai a 6, 14, 20 és 28 km-es távo-
kon mérethették meg magukat. A közel 100 in-
duló közül legtöbben a 6 és a 14 km-es távot vá-
lasztották. Változatos környezetben, a kistarcsai, 
illetve az isaszegi dombokat érintve vezetett az 
útvonal, melyet a túra végére minden résztvevő 
sikeresen teljesített. A célba érkezők kitűzőt és 
emléklapot kaptak és egy kis frissítővel pihen-
hették ki a túra fáradalmait.
 Az ellenőrző pontokon a közösségi szolgálat 
keretében középiskolás diákok, a pontokra való 
kiszállításban pedig Solymosi Sándor alpolgár-
mester úr, valamint a közterület-felügyelők, Ja-
kab Krisztián és Molnár György segédkeztek.  
A polgárőreink a forgalmasabb utakon a bizton-
ságos áthaladást biztosították. Juhász István pol-
gármester úr résztvevőként teljesítette a túrát a 
leghosszabb távon, kerékpárral.
 Köszönjük mindenkinek a részvételt, találkoz-
zunk 2021. augusztus 13-án, a Kistarcsai Csillag-
túrán. Szemán Gergely főszervező

A start és a cél az uszodánál volt

Több mint 100-an neveztek Szemán Gergely a túra  főszervezője

Egy ellenőrző pont 

Ho
rto

bá
gy

i L
ás

zló
 fe

lvé
te

lei

A Kistarcsai Kulturális Egyesület irodalmi pályázatot hirdet az 
alábbi témakörökben:
 a. Őseink nyomában
 b. Ahol álmomban jártam
A pályázaton részt vehet minden kistarcsai lakos, valamint a 
Kistarcsán dolgozó, illetve tanuló személyek.
 A legjobb pályázatokat két kategóriában – felnőtt és gyerek 
(nyolcadikos korig) – díjazzuk, és megjelentetjük a Kistarcsai 
Kalendárium 2022 című kiadványban.
 A díjak: I. díj: 15 000 Ft, II. díj: 10 000 Ft, III. díj: 5 000 Ft, a 
gyerek kategória helyezettjei értékes könyvjutalomban része-
sülnek.
 A pályázat jeligés.
 A pályaműveket postai úton kérjük 
 eljuttatni a következő címre:
 Kistarcsai Kulturális Egyesület, Kistarcsa, Bercsényi u. 18.
 Beküldési határidő: 2021. augusztus 9.
 Részletes kiírás a www.kike.hu honlapon olvasható
 Bővebb információ kérhető a 28/470-926-os telefonszámon, 
vagy a kike@kike.hu címen (Kereszti Ferenc).

Kistarcsai Kulturális Egyesület

IRODALMI PÁLYÁZAT

ják fel. Az úttest új 6 cm 
vastag aszfalt kopóréte-
get kap, valamint a déli 
oldalon K szegélyt, míg 
az északi oldalon süly-

lyesztett szegélyt alakí-
tanak ki. Mindkét oldalon 

0,5 m széles nemesített pad-

ka épül, valamint tereprendezés 
valósul meg. A forgalom sebes-
ségének csökkentése érdekében 
menetdinamikai küszöb (fekvő-
rendőr) épül, valamint közúti jel-
zőtáblákat és útbaigazító táblákat 
is kihelyeznek.

 A Pozsonyi utcában a szilárd 
burkolatú járda egy balesetveszé-
lyes szakaszát újítják fel az Aradi 
utcától kezdődően 86 méter hosz-
szúságban. A meglévő 40 x 40-es 
betonlapos járdát elbontják, majd 
10 x 20-as 6 cm vastag térkövet rak-
nak le 1,5 méter szélességben. A 
járda és út között földmedrű, fü-
vesített szikkasztó árkot alakíta-
nak ki.
 A kivitelezés az árajánlatok be-
kérése után kezdődhet el, amiről 
tájékoztatni fogjuk a lakosságot.

A KÖRNYÉK SZÉPSÉGES TÁJAIN  
VEZETETT AZ ÚTVONAL
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T ársaságunk az alábbiakban tájékoztatja 
Önt a kommunális, az újrahasznosítha-
tó csomagolási (szelektív), és a zöldhul-

ladék gyűjtéséről. Együttműködésüket ezúton 
is köszönjük!

2021. július 2-től a 
kommunális hulladékszállítás 
PÉNTEKI napokon történik!
A szállítás PÉNTEKI napra való áthelyezé-
se érinti a házhoz menő csomagolási (szelek-
tív) és zöldhulladék gyűjtést is, melyek idő-
pontjai az alábbi táblázatokban található.

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb 
lágyszárú növényeket, illetve a lehullott faleve-
let a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmentesen 
rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló 

műanyag zsákban, il-
letve az ágnyesedéket 
max. 100 cm hosszú 
kötegekben összeköt-
ve (alkalmanként ma-
ximum 1 m3 mennyi-
ségben), a zöld zsák 
mellé helyezze ki az 
ingatlana elé, a köz-
területet nem szeny-
nyező módon. A min-
denkori begyűjtéssel 

egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot 
(zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szük-
ség esetén további zsákokat a tájékoztató vé-
gén található értékesítési helyeken lehet be-
szerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása 
ellenében az ingatlanhasználó, vagy megha-
talmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője 
nevére. A zsák átvételéhez személyes okmá-
nyok szükségesek, mivel a közszolgáltatás el-
lenértéke 180 Ft/db, amit utólag számláz ki a 
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló 
és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt.. Szállítási al-
kalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes 
zsák, valamint további „korlátlan” mennyi-
ségű megvásárolt, kék színű, DTkH emblé-
más lebomló zsák helyezhető ki.

 A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg mun-
katársaink szállítási alkalmanként a kihelye-
zett zsákkal megegyező (csomagolási hulladék 
gyűjtésére szolgáló, átlátszó színű, emblémás) 
adnak. Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a 
megadott napon, az összegyűjtött csomagolási 
hulladék mennyiségi korlátozás nélkül kihelyez-

hető bármely átlátszó zsákban. Kérjük, fokozott 
gondossággal járjanak el a hulladékok tömö-
rítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a 
tároláshoz szükséges hely, valamint a kihe-
lyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!
 FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öb-
lös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, 
az üveg gyűjtőponton történik!

Kérjük, fokozott figyelemmel tájékozódjanak a 
helyszínek és nyitvatartások tekintetében, mert 
a járványügyi helyzettől függően eltérhetnek a 
feltüntetettektől! DTkH Nonprofit Kft.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Július 1-től változnak  
A KÖZÉTKEZTETÉSI DÍJAK

OKTATÁS

Digitális tábla AZ ÓVODÁBAN
A digitális eszközök életünk szerves részévé váltak. Új lehetőségeket nyitottak a tanítás-ta-
nulás folyamatában. Jelentős módszertani segédeszköz lett az oktatásban a digitális táb-
la. Ez alól ma már az óvoda sem kivétel. Az óvodai nevelésbe történő integrációja pozitív sze-
repet játszik a későbbi tanulásban, a képességek fejlesztésében, fejlődésében. Az interaktív 
tábla, mint módszertani technika és motiváló eszköz jelen van az óvodáskorúak oktatásá-
ban is. Óvodapedagógusaink egyre nyitottabbá válnak az innovatív eszközök használatára.

AZ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS, szü-
nidei gyermekétkeztetés, szociális étkeztetés ellá-
tására pályázatot írt ki az önkormányzat. Az élel-
miszer árak és rezsi költségek emelkedése miatt 
a pályázók az eredeti árnál magasabb árra adtak 

A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda civil pályá-
zaton mindkét intézményébe egy-egy di-
gitális táblát nyert. Ez az eszköz, annak 

ellenére, hogy óvodai életünk fő tevékenysége 
a játék, nem csupán játékeszközként funkcionál 
majd, hanem óvodánk valamennyi csoportjába 
járó gyermeknek új lehetőséget ad a tapasztalat-
szerzésre, segítő mechanizmusa a játékos tanu-
lási folyamatoknak. Általa lehetővé válik a ter-
mészet csodáit testközelbe hozni, animációkkal, 
kisfilmekkel. 
 A mai világban elengedhetetlenné vált a 
digitalizáció. A gyerekek iskolába lépését is egy-
szerűbbé teszi. Az iskolaérettséghez szükséges 
kognitív és finommotorikus szempontok szem-
től szemben is fejleszthetők, személyes kapcso-
laton alapuló foglalkozások során, de alkalmaz-
hatók olyan online programok, játékok is, melyek 
beépítve a tanulási folyamatba, még színesebbé 
teszik a foglalkozásokat. Megalapozza az isko-
lai tanulási kedvet. Fontosnak tartjuk a nevelés, 
és a fejlesztés során, hogy a gyermekek figyel-
mét, illetve én erősítő hatását, türelmét, gondol-
kodását, memóriáját, kitartását továbbra is fej-
lesszük az elkövetkezendő években.

 Azon gyermekeink számára, akiknek három 
óvodai év után még további egy év óvodai fej-
lesztésre van szükségük a sikeres iskolakezdés-

hez, óvodánkban külön iskolaelőkészítő foglal-
kozást biztosítunk, ahol szintén kiemelt szerepet 
tölt be a digitális tábla. Szemléletváltásra tö-
rekvő óvodapedagógusaink ezen nagycsopor-
tos gyermekeinket, heti rendszerességgel, kü-
lön kiscsoportos foglalkozás keretében, online 
programok, fejlesztő játékok alkalmazásával se-
gítik az iskolaérettségi kritériumok eléréséhez. 
A digitális programokat, melyek nagyban hoz-
zájárulhatnak a gondolkodás, a betű felismerési 
képesség, valamint a számolási készség fejlesz-
téséhez, nagymozgásos játékokkal egészítik ki, 
melyek szintén elengedhetetlenek a gyermekek 
harmonikus fejlődéséhez.
 Óvodapedagógusaink egy olyan szemlélet-
váltásra törekszenek, ami nyitottá teszi őket a 
különböző innovatív oktatási módszerek be-
fogadására, mellyel még inkább megsegíthetik 
gyermekeink zökkenőmentes iskolakezdését. E 
mellett ez a lehetőség, hogy intézményünkben 
ilyen korszerű eszközt használhatunk, nagyban 
hozzájárul a mai korszak elvárásainak való meg-
feleléshez.

Kovács Györgyné óvodapedagógus 
Gáspár Csabáné óvodavezető

ajánlatot. Az új szerződésben az önkormányzat 
a reálisabb teljesíthetőség érdekében a szerződé-
ses időszakot egy tanévhez és a térítési díjfizetési 
gyakoriság miatt teljes hónaphoz igazította, így 
a szerződést 2022. június 30-ig tartó határozott 

időtartamra kötötte. Az önkormányzat a legked-
vezőbb ajánlatot elfogadva is kénytelen mind 
az óvodai étkeztetést, mind az iskolai étkez-
tetést megemelni. Az emelés után az óvodában 
a reggeli nettó 223 forintra, az ebéd 451 forint-
ra, az uzsonna nettó 199 forintra, a teljes ellátás 
egy napra nettó 873 forintra, az iskolában az ebéd 
515 forintra, a teljes ellátás egy napra 967 forint-
ra módosul. A szociális étkeztetés árai nem vál-
toznak. A megemelt díjtételek 2021. július 1-jén 
léptek hatályba. 

Hirdetés

| Kétféle napi menü | Kiszállítás | Elvitel |
| Netes rendelés | Esküvők 2021 |
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Zsák értékesítés
Gyöngy vegyeskereskedés
Kistarcsa, Móra Ferenc u. 48.
Turmix Maxalex Kft.
Kistarcsa, Komáromi út 5. 
Beno Shop Kft. 
Kistarcsa, Raktár krt. 5. 
Csavarkirály Kft.
Kistarcsa, Szabadság út 36.

Ügyfélszolgálat  
DTkH Nonprofit Kft.
2100, Gödöllő, Dózsa György út 69.
Ügyfélfogadás:  H: 7.00 - 19.00,  

Cs: 8.00-16.00
Telefon: 06-28/561-200
E-mail: ugyintezes@dtkh.hu
Honlap: www.dtkh.hu

DTkH Nonprofit Kft.
2112, Veresegyház, Fő út 35.
Ügyfélfogadás:  Sz: 7.00-19.00 

P: 8.00-12.00
Telefon: 06-28/561-200
E-mail: ugyintezes@dtkh.hu
Honlap: www.dtkh.hu

MEGVÁLTOZOTT  
a hulladékszállítás rendje!
Visszaállt a zöld-
hulladék gyűj-
tés kéthetes rend-
re, a kommunális 
hulladékot pedig 
nem öt nap alatt, 
hanem egy nap 
alatt gyűjtik ösz-
sze a város egész területén!

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK  
GYŰJTÉS 2021.

július augusztus szeptember

30. 13; 27. 10; 24.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI  
(SZELEKTÍV) HULLADÉKGYŰJTÉS 2021.

július augusztus szeptember

23. 6, 20. 3; 17.

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

Hirdetés

Lakossági 
PB gáz és  

Targonca gáz

házhozrendeLésre!

Próbáljon ki minket,  
garantáltan nem csalódik!

rendelésfelvétel: 
06-20/382-32-68

Tel.: 06-30-218-7023
HÍVJON MOST!  

FŰKASZÁLÁST  
VÁLLALOK RÖVID  

HATÁRIDŐVEL!

FAKIVÁGÁST, GALLYAZÁST  
VÁLLALUNK ALPINTECHNIKÁVAL  

AKÁR ELSZÁLLÍTÁSSAL IS.  
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HÍREKKULTÚRA

Amikor tanácstalan  
az ember, hogy mit is 
olvasson, egy könyv-
ajánló sokat segít- 
het a döntésben.  
A Városi Könyvtár  
újdonságai közül  
néhány talán meg-
könnyíti a választást.

A Ki lakik a kertben? című könyv-
ből az apróságok megtudhatják többek 
között, ki csiripel a kertben, milyen 
állatok rejtőznek a fűben és a kövek 
alatt, mit csinálnak a kertben a sünök 
és a vakondok. Ismerjük meg a vilá-
got, lépésről lépésre – együtt, minden 
nap. A Mit? Miért? Hogyan? Mini so-
rozat a legkisebbekkel ismerteti meg 
környezetünk titkait. Kötetei egysze-
rű és szemléletes válaszokat adnak a 
kicsik kérdéseire. A játékos elemek, 
a kedves rajzok, a kinyitható abla-

KÖNYVSAROK 

HirdetésHirdetés

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

kok és a kornak megfelelő magyará-
zatok a könyv minden oldalát élve-
zetessé teszik.

Ariana átlagos tininek mondható átla-
gosan siralmas kamaszkorral. Szülei 
elváltak, érzelmileg ingatag édesany-
jával él együtt, miközben dúsgazdag 
édesapját teljes szívéből megveti. A 
suliban sem nyer népszerűségi ver-
senyt, és miközben egy menő elit-
iskolába jár, pincérnőként dolgozik, 
hogy fussa benzinre rozoga autójá-
ba. Ezek után a legkevésbé az hiány-
zik neki, hogy természetfeletti lények 
törjenek az életére – köztük Lucian, 
aki sosem végez félmunkát. De miért 
került épp Ariana a célkeresztbe, és 
kik mozgatják a szálakat a háttérben? 
Lucian végül Ariana mellé áll, hogy 
együtt járjanak utána az igazságnak, 
és kiderítsék, mi folyik itt valójában. 
Sosem lehetnek biztosak abban, hogy 
ki a barát és ki az ellenség, talán még 
egymásban sem bízhatnak. Ám egy 
dolog biztos: Arinak életben kell ma-

radnia. Julia Dippel: Izara-sorozata 
az elmúlt évek legnépszerűbb német 
ifjúsági regényciklusa.

Rád bízta a gyermekét, azzal örök-
re eltűnt. Morgan Kincaid élete egy 
másodperc alatt örökre megváltozik. 
Épp hazafelé tart a munkából, ami-
kor egy anya hozzá lép, majd segít-
ségért könyörögve a kezébe nyomja 
a kisbabáját. Mielőtt Morgan vissza-
tarthatná, az elkeseredett anya a be-
érkező metrószerelvény elé veti ma-
gát. Morgan még sohasem látta a nőt 
ezelőtt, és fel sem foghatja, mi tör-
tént, amikor újabb kérdés villan be az 
agyába: honnan tudta a kisbaba any-
ja az ő nevét? A rendőrség kihallgat-
ja Morgant, és felfedik előtte, hogy a 
nő a peronon Nicole Markham, egy 
valódi nagyágyú volt a ruházati cé-
gek vezetői között, ám azt is megtud-
ja, hogy egyetlen szemtanú sem erősíti 
meg Morgan vallomását. Vagyis Mor-
gant immár egy gyilkosság elköveté-
sével gyanúsítják... A Samantha M. 
Bailey: Nő a peronon című regénye 

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!

egy feszes tempójú, izgalmas thriller 
arról, mi mindent hajlandó egy anya 
feláldozni a gyermeke védelmében.

Kadarkai Endre: Világtalálkozó 
című könyvében két, első blikkre egé-
szen eltérő ember ül le egy asztalhoz, 
ahol egy riporter igyekszik irányítani 
a beszélgetésüket. Maguktól aligha-
nem sosem találkoztak volna. Szinte 
egy világ választja el őket egymás-
tól. Különbözik a hivatásuk, az ér-
tékrendjük, az életfelfogásuk, a ha-
bitusuk. Vagy lehet, hogy mégsem 
annyira?! A riportert nem a külön-
bözőségük érdekli, sokkal inkább 
arra figyel, ami összeköti őket. A két 
vendég a stúdióba lépés előtt öt perc-
cel mutatkozik be egymásnak, aztán 
sokszor mégis mély, megindító beszél-
getést folytatnak: inspirálják egymást, 
rácsodálkoznak a másikra, vagy épp 
egymásra hangolódva bolondoznak. 
Három ember jóízű beszélgetése gyö-
kerekről, karrierről, fordulópontokról, 
sikerekről, veszteségekről, barátság-
ról, kudarcokról, családról.

Németh Tímea könyvtáros

A Városi Könyvtár 2021. jú-
lius 26-tól 2021. augusztus 
6-ig zárva tart. 2021. au-
gusztus 9-től a megszokott 
nyitvatartási időben vár-
juk kedves olvasóinkat!

KISTARCSA HULLADÉK- 
GYŰJTÉS RENDJE 2021

JÚLIUS-
AUGUSZTUS

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 

Országos TŰZGYÚJ-
TÁSI TILALOM lépett 
életbe június 24-én

A CSAPADÉKMENTES időjárás és 
az év első hőhulláma kiszárította az 
erdők avar rétegét és jelentősen nőtt 
a koronatüzek kialakulásának kocká-
zata is, országszerte fokozott tűzve-
szély alakult ki az erdőkben. Június 
24-től életbe lépett az országos tűz-
gyújtási tilalom. A tűzgyújtási tila-
lom (fokozott tűzveszély) a közzété-
teltől a visszavonásig (a helyzetben 
bekövetkezett változás kihirdetésé-
ig) él.  A Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal (NÉBIH) felhívja 
a lakosság figyelmét, hogy legyenek 

fokozottan körültekin-
tőek Magyarországon, 
ugyanis az erdőtüzek 
99 százalékát emberi 
mulasztás okozza.
 Tűzgyújtási tilalom 
(fokozott tűzveszély) 
idején tilos tüzet gyúj-
tani a külterületi ingat-
lanokon fekvő erdőte-
rületeken, valamint a 
fásításokban és az ezek 
200 méteres körzetén 
belül lévő külterületi 

ingatlanokon. Ide értendők a felso-
rolt területeken található tűzrakó he-
lyek, a vasút és közút menti fásítá-
sok, de tilos a parlag- és gazégetés is.
 Kérjük, sehol ne dobjanak el ci-
garetta csikket, használják a ha-
mutartót. Az eloltottnak vélt ciga-
retta csikkek apró égő zsarátnokai 
sok erdő pusztulásáért felelősek. 
Az aktuális tűzgyújtási tilalom-
ról a www.erdotuz.hu és a www.
katasztrofavedelem.hu honlapon el-
helyezett térkép segítségével tájéko-
zódhatnak az érdeklődők.

VÁLTOZIK A HULLADÉK ELSZÁL-
LÍTÁSA A NYARALÓ ÖVEZETBEN 

A veszélyhelyzetre való tekintet-
tel a DTkH Nonprofit Kft. eddig 
a zsákos gyűjtési területen élő 
üdülő tulajdonosok által bármi-
lyen zsákba kihelyezett hulladé-
kot elszállította.
 A veszélyhelyzet enyhülése, va-
lamint a megszervezett zsákosz-

tások, és több településen kiala-
kított ügyfélkapcsolati pontok 
létrejötte miatt a DTkH Nonpro-
fit Kft. 2021. július 5-től csak a fel-
iratozott, a nyaraló tulajdonosok 
részére átadott zsákokban kihe-
lyezett hulladékot szállítja el.

DTkH Nonprofit Kft. FÉMHÁLÓVAL 
erősítették meg a  
patakmedret Kistarcsán
A GÖDI VÍZTÁRSULÁS két helyen 
végzett gabionos (fémhálóval megfo-
gott kövezést) patakmeder erősítést. 

Erre azért volt szükség, mert a lezú-
duló esővíz mindent elmosott, nem 
kímélve a földalapú medret sem.
 Az egyik hely a LIDL mögött, a 
Bartók Béla utca mellett lévő zöld te-
rületen átfolyó patakmeder kanyaru-
lata volt, ahol alkalmazták ezt a tech-
nológiát.
 A másik helyszín a Rózsa patak 
nyomvonala volt a Malom utca 7. és 
9. szám mögötti területen. Az elmúlt 
heti esőkben jól vizsgázott mind a két 
megerősített patakmeder.

FIGYELEM!  2021. július 2-től megváltozott a kommunális hulla-
dékszállítás rendje. A szállítás a korábbiaktól eltérően ezentúl 

pénteki napokon történik.  A szállítás PÉNTEKI napra való  
áthelyezése érinti a szelektív és zöldhulladék gyűjtést is, melyek  

időpontjai az alábbi táblázatban találhatók:

DÁTUM HULLADÉK TÍPUS

JÚ
L. 23 P KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

30 P KOMMUNÁLIS ZÖLDHULLADÉK

DÁTUM HULLADÉK TÍPUS

AU
G.

6 P KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
13 P KOMMUNÁLIS ZÖLDHULLADÉK
20 P KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
27 P KOMMUNÁLIS ZÖLDHULLADÉK

A Bartók Béla utca 
mellett lévő patak

A kikövezett 
Rózsa patak
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HITÉLET

Július közepétől további könnyíté-
sek léptek életbe, így maszk nélkül lehetünk jelen az is-
tentiszteleten. Sajnos sokan a Facebook oldalunkon kö-
vetik online az istentiszteletet, mivel még nem szüntettük 
meg a közvetítést betegeink miatt a nagy hőségben. Ne-
héz döntés előtt állunk. Vagy a betegek igényére figye-
lünk, vagy megteszünk mindent azért, hogy ugyanolyan 
létszámban legyen gyülekezet, mint a járvány előtt.

Egy dolog valódi értékét mindig az hatá-
rozza meg, hogy mennyire kötődünk hozzá. Voltaképpen eb-
ben a kötődésben válnak az egyszerű holmik pótolhatatla-
nokká, illetve a drágán beszerzettek akár feleslegesekké. Egy 
családi album, például, egy ismeretlen számára csupán fényké-
pek gyűjteménye, képes-információk halmaza, míg a tulajdo-
nosának emlékeket, történeteket őriz - szó szerint kincseket.

Végre elér-
kezett a várva várt nyári szün-
idő. Ismét egy nehéz évet tud-
hatunk magunk mögött, ami 
azért a nehézségek mellett bő-
velkedett örömökben is. 

2021. június 30-án Kápolnás-
nyékre, majd július 3-án La-
kitelekre a Nemzeti Művelő-
dési Intézet által szervezett 
buszos kirándulásra hívtuk 
Kistarcsa, elsősorban nyug-
díjas korosztályú lakosságát.

Itt a NYÁRI SZÜNET!

Kápolnásnyékre  
és Lakitelekre  
KIRÁNDULTUNK

KINCSEK „Légy hű mindhalálig, és neked  
adom az élet koronáját!” Jel. 2,10

REFORMÁTUS EGYHÁZ

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

KATOLIKUS EGYHÁZ

HITÉLET

M indenkinek vannak kincsei. Szeret-
jük is gyűjteni azokat. Azokban gaz-
dagodunk, növekszünk, töltekezünk. 

Mindent megteszünk értünk, csakhogy a mie-
ink lehessenek, ha még nem tartoznak hozzánk. 
Ebben nagyon hasonlítunk Istenre – mégiscsak 
a képmásai vagyunk. 
 Neki is vannak kincsei. Ő is szereti gyűjteni, szá-
mon tartani, bennük gazdagodni. Szenzációs, hogy 
milyen leleményességgel cselekszik azért, hogy az, 
ami még nem az övé, azt megszerezhesse. A végle-
tekig elmegy azért, hogy az általa kincsnek látottról, 
értékeltről elmondhassa: az enyém, és senki másé.

 Isten kincse mi vagyunk. A hozzánk kötődé-
sében, rajongásában válik az életünk számára a 
legdrágábbá. Így kapcsolódik, viszonyul hoz-
zánk. Bár mi máshogyan látjuk, de számára min-
den ember pótolhatatlan. Számára nincs felesle-
ges, értéktelen, menthetetlen ember. Csupán igazi 
kincs, a legdrágább.
 Jézus azért jött közénk, hogy ezeket a kincseket 
megkeresse, megtalálja, birtokba vegye. Ezért vál-
lalt közösséget olyanokkal, akik mások szemében 
értéktelenek. Ezért ült le bűnösökkel egy asztalhoz, 
pedig mások ezt meg nem tették volna; pásztorként 
indult akár csak az egy elveszett után is, amikor az 

felesleges fáradozásnak tűnhetett; kereste, kutatta 
a lehetőségét annak, hogy megszerezze a követke-
ző kincset, pedig az emberi szemmel lehetetlennek 
tűnt; meghalni is kész volt, csakhogy magáénak 
mondhassa az életünket – a tiédet és az enyémet. 
 Isten kincsei vagyunk. Számára pótolhatat-
lanok, a legdrágábbak. Ennyire szeret minket. 
A Biblia bizonyságtételein keresztül üzeni ezt 
nekünk. Keresi kutatja az életünket, hogy a ma-
gáévá tegye. Meg akarja mutatni nekünk, hogy 
mekkora értéke van az életünknek, hogy mi is 
úgy láthassuk magunkat és másokat, ahogyan ő; 
hogy úgy bánjunk magunkkal és másokkal, aho-
gyan ő viszonyul hozzánk. 
 Mert ebben a meglátásban, megértésben vá-
lik a létünk igazi kinccsé: ÉLETTÉ.

Eszlényi Ákos evangélikus lelkész

K ápolnásnyékre főként az ADGAR Egye-
sület és a Nyugdíjas Klub tagjai, illetve a 
Szenior Örömtánc csapata jelentkeztek. 

Reggel korán indultunk az Ifjúság térről, Nyék-
re érkezve megtekintettük a Vörösmarty Emlék-
házat, ezt követően a Csajághy Laura Szabadtéri 
Színpadon meghallgattuk Arany János balladá-
inak és Őszike verseinek zenés feldolgozását.

 A nagyon finom ebédet a Kárpát-medencei 
Művészeti Népfőiskola Központjában fogyasz-
tottuk el, utána a Belatiny Sörfőzde várt bennün-
ket, majd a Halász Kastély termeiben fejeződött 
be az igen mozgalmas napunk. Ezután a meleg-
től és a sok sétától elfáradt, de annál lelkesebb 
kis csapat haza indult Kistarcsára.
 Három nappal később, szombaton reggel egy 
hasonlóan vidám társasággal mentünk Lakitelek-
re. Erre az útra velünk tartottak a már fent em-
lített közösségek azon tagjai, akik az előző úton 
nem vettek részt, emellett facebook felhívásunk-
ra is jelentkeztek kirándulni vágyó kistarcsai la-
kosok.
 Kissé kalandosan, de végül is elindult velünk 
a busz Lakitelekre. Itt első állomásunk Tőserdő 
volt, ahol egy nagy cirkuszi sátorban a Magyarka-
nizsai Udvari Kamaraszínház előadásában a Ti-
zennyolc című darabot néztük meg. Az előadás 
után mindenki nagy örömére volt időnk elsétál-
ni a Holt-Tiszához is. A kis séta után a Nemze-
ti Művelődési Intézet Székházában egy kellemes 
ebéd után vezetőnk bemutatta az épületet. Ezt kö-
vetően a Hungarikum Ligetben folytattuk túrán-
kat, ahol egy kellemes sétával zártuk napunkat.
 Indulás előtt egy finom meggyes rétessel bú-
csúztunk Lakitelektől.

 Reméljük, kirándulásainkon mindenki jól 
szórakozott. Amennyiben szeretnének legköze-
lebb velünk tartani, kérjük figyeljék folyamato-
san facebook oldalunkat, a jövőben szervezünk 
még ilyen jellegű kirándulásokat!

Kistarcsai VMSK Kft.

N yugaton azzal kezdődött a templomok 
üresedése, hogy a misszióra hivatkozva 
elkezdték online közvetíteni az istentisz-

teletet, de az nem a misszió sikerét eredményez-
te, hanem éppen az ellenkezőt. Ráadásul a nyári 
időben sokan elutaznak nyaralni vagy családtag-
jaikat meglátogatni, mivel nem tehették meg ezt 
a járvány kezdete óta.
 Nagyon szépen kérjük a testvéreket, hogy jöj-
jenek az istentiszteletre imádni a Szentháromság 
Istent, kérni az áldását!
 Ennek fontosságát erősítse meg egy korábbi 
bizonyságtétel - részlet:

„… amikor házassági előkészítésre, majd a fiatal 
házasok bibliaórájára jártunk, sokszor elhangzott, 
hogy házasságunk során nem csak egymásban 
kell bíznunk, hanem Istenben is. Ennek akkor 
nem tulajdonítottam nagy jelentőséget, egészen 
addig, míg házasságunk válságba nem került.

 Mi olyan házaspár voltunk, akik azt gondol-
tuk: számunkra fontos, hogy templomban háza-
sodjunk, hogy lelkész adjon össze minket. Na-
gyon szerettünk a bibliaórákra járni, és amikor 
időnk volt, eljártunk istentiszteletre is. De végül 
is nem ez került első helyre az életünkben, mert 
úgy gondoltuk: elég, ha a napi életünket keresz-
tyén módon éljük. Még diakóniai tevékenységet is 
folytattunk! Azt gondoltuk: elég, ha jók vagyunk 
egymáshoz, másokhoz, szeretjük az időseket és 
a gyerekeket. Manapság olyan sok helyről hal-
lani, hogy nem fontos templomba járni, elég, ha 
az ember keresztyén módon él. Hogy ez meny-
nyire nem igaz, a mi házasságunk tanúsítja. Egy-
éves a kislányunk, és folyamatban van a válásunk. 
Nyolcévi házasság után észrevétlenül jutottunk 
el odáig, hogy a férjem egy külső kapcsolatot 
választott, és új életet szeretne élni. Ránk érvé-
nyes a Luk 13, 22: „Vannak utolsók, akik elsők 

lesznek, és elsők, akik utolsók lesznek”. A mai 
viszonyok között mi elsők voltunk. Fiatalon, az 
esküvőt megelőző együttélés nélkül, klasszikus, 
hagyományos módon házasodtunk össze. Min-
den szempontból nagyon jó körülmények között 
éltünk, kitűnő kapcsolatunk volt egymás család-
jával. Semmit nem tudok mondani, ami utalt vol-
na arra, hogy ez így fog végződni, egyedül az Is-
tennel való kapcsolat hiányát. Arra például nem 
szántunk időt, hogy vasárnap elmenjünk temp-
lomba. Úgy gondoltuk: elég az, hogy keresztyén 
a gondolkozásunk; a templomba járás nem szá-
mít, van éppen más dolgunk. Utólag ez ad ma-
gyarázatot arra, miért ment tönkre a házasságunk. 
Most már tudom, hogy a fontossági sorrendet 
nem a jelenkori rohanásban kell felállítani. Mert 
ha valakinek nem jut ideje arra, hogy elmenjen a 
templomba, az azt jelenti, hogy más, igazán fon-
tos dolgokra sem tud időt szánni. És ami a leg-
veszélyesebb, hogy ezt a rohanásban észre sem 
veszi. Az, hogy sokat dolgoztunk, elvitt minket 
oda, hogy vasárnap aludjunk, mert fáradtak va-
gyunk.  – Én voltam az, aki irányítottam az ott-
honi életünket. Mindenre sikerült rávenni a fér-
jemet, jól össze tudtam hangolni a házasságot a 
karrierrel. Egyetlen dologra nem vettem rá a fér-
jem: hogy eljárjunk templomba. Pedig erre is rá 
kellett volna. Erre főképpen. Most lenne jelen-
tősége annak, hogy ő is keresztyén módon gon-
dolkodjon.” (S.A.)
 Ne halogassuk, ne várjuk meg, amíg késő lesz! 
Jöjjünk, járjunk Isten házába, hallgassuk az ő igé-
jét, hogy életünkre áldást nyerjünk!

Riskó János református lelkész

E z volt az első éve egyházközségünk óvo-
dájának a Szent Anna Óvodának, 12 kis 
ballagónk hagyta el az intézményt és lesz 

valamelyik iskola büszke kis elsőse szeptember-
ben. Imádkozzunk értük!
 A nyári szünetet ebben az évben is napközis tá-
borral indítottuk, ami nagy segítség a szülőknek, 
és mindig kellemes, tartalmas időtöltés a gyere-
keknek. Az idei évben Szent Józsefet állítottuk 
példának a táborozók elé, hiszen ezt az évet Fe-
renc pápa Szent József évévé nyilvánította. Játé-
kos hittan foglalkozásainkon arra próbáltuk fel-
hívni a gyerekek figyelmét, hogy az egyszerű, 

alázatos, de engedel-
mes élet visz közelebb 
Istenhez. Szent József 
is alázatosan és enge-
delmesen elfogadta Is-
ten rá vonatkozó terve-
it, pedig nyilvánvalóan 
nem lehetett ez köny-
nyű számára, vállalta 
a bizonytalanságot, a 
nehézségeket, a mene-
külést, de mindig kitar-
tott a szeretetben és hű-
ségben Isten iránt, óvta 
és védelmezte a Szent 
Családot és jutalmul az egész életét a Megváltó 
közvetlen közelében élhette le, neve pedig beke-
rült az üdvtörténelembe. 
 A táborban persze nem csak hittan foglalkozá-
sok voltak. Pancsolhattunk az uszodában, kirán-
dultunk a mátyásföldi tanyaudvarba, számtalan 
kézműves foglalkozásunk során készítettünk li-
liomos hajba valót, nemezeltünk, és még egy fa-
faragó mester is gazdagította programjainkat.

 A következő héten a sportosabb gyerekeknek 
biztosítottunk tartalmas közösségi időtöltést, a 
biciklis tábor keretében, ahol a nagy meleg elle-
nére lelkesen kereste föl a kis csapat a Naplás ta-
vat. Többször is jártak Csömörön a horgász tó-
nál és a Bolgár kertben, valamint Szilasligeten. 
Nem csak bicikliztek, hanem métáztak, számhá-
borúztak, fagyiztak és egy nagyon jó kis csapat 
kovácsolódott össze belőlük.  VVA

Szent Anna Katolikus Óvoda
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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!

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

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!

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.

Nagytarcsai telephelyen lévő, klímatechnikával
foglalkozó cég, raktárosi munkakörbe keres egy

új munkavállalót, akár azonnali kezdéssel. 
Leendő munkatársunk a szerviz és a marketing

részleg keze alá is dolgozik, így vidám légkörben,
lendületes csapattal oszthatja meg napjait. 

Feladatok: 
- alkatrész és szóróanyag raktár kezelése 
- áruk átlátható rendezése, árumozgatás 

- megrendelések összekészítése, csomagolása 
- készletvezetés 

Elvárások: 
- minimum 1-2 év raktárosi munkakörben 

szerzett tapasztalat; 
- középfokú végzettség; 

- felhasználói szintű számítógépes ismeret; 
- „B” kategóriás  és targoncavezetői jogosítvány; 

- teherbírás és önállóság. 

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 
és nettó fizetési igény megjelölésével 

a nk@cklima.hu címen lehet.
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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
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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

  



Kristálytiszta hangzás

Folyamatos 
hallásgondozás

Gyártói garancia

H   !
Ismerős Önnek az alábbi állítások valamelyike?

• Kedvenc hangjai már nem olyanok, mint régen.
• Érzi, hogy hallása már nem olyan, mint korábban volt.
• Gyakran visszakérdez a beszélgetések során.

Lehet épp Önt keressük!

Ne hagyja, hogy a mindennapok szürkén teljenek el! Hallja színesen a nyarat!
Júliusban várjuk szeretettel hallásszalonunkban, ahol kipróbálhatja díjnyertes, 
digitális hallókészülékeinket. Audiológusunk az Önnek megfelelő készüléket 
egyéni igényeihez igazítva állítja be, hogy újra élvezhesse a kristálytiszta hallás 
örömét.

Hívja hallásszalonunkat, hogy ne maradjon le az ingyenes hallásvizsgálatról.  

Starkey hallásszalon
Gödöllő, Gábor Áron u. 1.

06 70 391 9709

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!

hozzáadott

Nyitvatartás:
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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!

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

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

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, keddtől-péntekig 8-18, szombat  7-13  

Tel.: 06-28-793-417  
Facebook: KISTARCSA HÁZIAS ÍZEK BOLTJA

VÁRJUK SZERETETTEL KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!



KÉRJEN AJÁNLATOT
Az aktuális legjobb ajánlatot adjuk,  
több típusra és árkategóriában.
Ingyenes helyszíni felmérésért hívja ügyfélszolgálatunkat!

Telefon: 06 30 620 7119 • 06 30 333 7598
E-mail: info@x-klima.hu • Web: x-klima.hu

KLÍMA AKCIÓ
OTTHON FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSSAL IS!

MINŐSÉGI KLÍMÁK  
RAKTÁRRÓL AZONNAL

KLÍMA SZERELÉS RÖVID HATÁRIDŐVEL

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

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


