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HÍREK

Dr. Gotthard Gábor, Juhász István és Gyuricza László

Határozatképes volt a társulási ülés 

A 9. CSÖMÖRI 
BRINGAFESZTIVÁL  
résztvevői érin-
tették Kistarcsát is 

A CSÖMÖRI BRINGAFESZTIVÁL 
idén is a kistérségi kerékpáros körtú-
rával zárult, amelyen ezúttal is rend-
kívül lelkes brigád tekerte végig a kö-
zel 80 kilométeres távot. 
 Július 16-18-án bringafesztivált 
rendeztek Csömörön. A rendezvény 
első felében Mountainbike Országos 
Bajnokságot bonyolítottak le a tele-
pülésen, és szokás szerint a záró na-
pon körtúrát szerveztek a környező 
települések érintésével. 
 A közel ötven bringás július 18-
án reggel nyolc órakor indult Csö-

Vécsey László, a Fidesz-KDNP országgyű-
lési képviselője térségi fogadóórát tart a 
Kistarcsai Polgármesteri Hivatalban 2021.  
október 6-án szerdán, 16 órától. Előze-
tes időpont egyeztetés a +36-20/212-9660 
és vecseylaszlo@fidesz.hu elérhetősége-
ken lehetséges.

ORSZÁGGYŰLÉSI  
KÉPVISELŐ  
FOGADÓÓRÁJA Először is arra kérjük azokat, akik ezt a cik-

ket olvassák, hogy értesítsék a szomszédju-
kat, ismerősüket, családtagjukat, ha tudják 
róla, hogy 60 év feletti és még nincs beolt-
va Covid 19 elleni vakcinával.
 A kistarcsai felnőtt háziorvosok azzal a ké-
réssel fordulnak a 60 év feletti oltatlanokhoz, 
hogy rendelési időben keressék meg akár sze-
mélyesen, telefonon vagy e-mailen őket. Az 
orvosok elérhetőségeit a Kistarcsai Híradó 
19-ik oldalán találják a „Fontos információk” rovatban vagy a vá-
ros honlapján.
 www.kistarcsa.hu/intezmenyrendszer/egeszsegugy/haziorvosok

HÁZIORVOSOK  
FELHÍVÁSA A 60 ÉV  
FELETTI OLTATLANOKHOZ

ÚJABB SIKERES PÁLYÁZAT  
295 millió Ft-ot nyert a vá-
ros a bölcsőde II. ütemére

ELTŰNT A RÉGIÓ+ TV  
MŰSORA a Vodafone  
(volt UPC) kínálatából

A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM által 
kiírt „Bölcsödei férőhelyek kiala-
kítása és  bővítése” című VEKOP 
6.1.1-21-2021-00020 jelű pályáza-
tot 2021. február 25-én adta be az 
önkormányzat annak érdekében, 
hogy a   Tipegő Bölcsőde bővíté-
se mihamarabb megkezdődhessen.  
 Az elnyert projektben a Kis-
tarcsai Tipegő Bölcsőde  
II. üteme valósulhat meg, 
melynek keretében az 
intézmény újabb neve-
lési egységgel és hoz-
zá tartozó játszóud-
varral bővül. A 200 m2 
alapterületű épületrész-
ben 2 csoportszobát alakí-
tanak ki összesen 28  kisgyermek 
részére a hozzá tartozó 70 m2 fe-
dett és nyitott terasszal, öltözővel, 
gyermek mosdókkal és játéktá-
rolóval. A projektben 470 m2 te-
rületen játszóudvart és parkolót 
is építenek.

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

Nyár közepére, augusztus 11-re összehív-
ni a polgármestereket nehéz feladatnak tűnik, 
de most mégis sikerült. (Legutóbb tavaly saj-
nos ez nem ment…) Idén határozatképes lét-
számban jelentek meg a települések vezetői, 
így érdemi döntéseket lehetett hozni, ami-
re a pandémia miatt már nagy szükség volt.

HÍREK

EGYHANGÚ  
DÖNTÉSEK a Zöld 
Híd Társulás ülésén

LEASZFALTOZTÁK az 
Eperjesi úti sportpályát

Elkészült az Auchan  
által finanszírozott 
ÁROKLEFEDÉS

JÓ ÜTEMBEN ha-
lad a Lavet Kft. által 
50 %-ban támogatott 
Eperjesi úti sportpá-
lya önkormányza-
ti felújítása. A bontási munkák 
után rátették a régi alapbeton-
ra a kétrétegű aszfaltborítást. Je-
lenleg a kerítés és labdafogó háló 

MINT KORÁBBAN hírül adtuk az 
Auchan megrendelésében a Raktár 
körúton és a Fenyves úton a nyitott 
csapadékvíz-elvezető árok helyére 
egy zárt rendszerű csatornát építet-

E lső körben Agatics Roland, 
Zöld Híd BIGG Nkft. ügy-
vezetőjének beszámolóját 

hallgatták meg az elmúlt 10 hónap-
ról. Tavaly november 1-től ismét ön-
állóan kellett a hulladékszállítást 
végezni, mivel a katasztrófavéde-
lem levonult, és megszűnt a szük-
ségellátás. Ezzel egyidőben el kel-
lett indítani a veszteséges szervezet 
átalakítását, ami szervezeti és sze-
mélyi változásokkal járt (felesleges 
funkciók, feladatok megszűntetése), 
aminek hatása 2-3 év alatt érik be. 
A menedzsment mintegy 600 szer-
ződést vizsgáltatott át a 
hatékonyság szempont-
jából. A konzorciális 
megállapodás alapján 
a gyűjtési és szállítási 
tevékenységet a DTKH 
Nkft., míg a telepmű-

ködtetést, hulladékkezelési-, és ár-
talmatlanítási feladatokat a Zöld Híd 
BIGG Nkft. végzi.
 A napirendeken átfutva először a 
Zöld Híd BIGG Nkft. Felügyelő Bi-
zottság beszámolóját és a könyvvizs-
gáló véleményét fogadták el a 2020-as 
gazdasági évről, majd magát a be-
számolót is; és a 2021. évi üzleti ter-
vet is egyhangúlag megszavazták. 
Majd (a lényegében csak vegetáló) 
Zöld Híd Régió Nkft. 2020-as be-
számolója és a könyvvizsgálójának 
megválasztásáról szóló napirend is 
megkapta a jelenlevő polgármeste-

rek támogatását. Egye-
bek napirendi pontban 
Agatics Roland ügyve-
zető és a Szobi Kistér-
ség polgármesterei ül-
tek össze egyeztetni a 
problémáikat.

tartószerkezetét épí-
tik. (Alul fix fémke-
rítés lesz, felül pedig 
nylon háló.) Majd kö-
vetkezik a terepren-

dezés (vízelvezető, murvázás) és 
a pályafelfestés, sporteszközök ki-
helyezése. Így tartható az augusz-
tus végi átadás.

tek. Ezért az eddig szegély nélküli út-
szakasz kiemelt betonszegélyt kapott, 
és szakaszonként vízelnyelő műtár-
gyat is beépítettek. Az árkot lefedték 
és a terepet is elrendezték.

Agatics 
Roland 
ügyve-

zető

mörről Fábri István 
csömöri polgármester 
vezetésével és 76 ki-
lométert megtéve este 
hét órára értek vissza 
a célállomásra. Érin-
tették a XVI. kerüle-
tet, a XVII. kerüle-
tet, Pécelt, Isaszeget, 
Gödöllőt, Mogyoró-
dot, Szadát, Kerepest, 
Kistarcsát, Nagytar-
csát. Kistarcsára dél-
után fél ötre értek és 

az Ifjúság téren Juhász István pol-
gármester fogadta a körtúra résztve-
vőit. Juhász István nyeregbe pattant 
és Nagytarcsát érintve a célállomá-
sig, vagyis Csömörig tekert a brin-
gásokkal. Tekerés közben Fábri Ist-
ván csömöri polgármester és Juhász 
István polgármester megbeszélték, 
hogy Kistarcsa és Csömör egy kö-
zös munkacsoportot hoz létre a két 
települést érintő szemétszag meg-
szüntetése érdekében.  Az egész na-
pos túrát motoros rendőrök biztosí-
tották.

Hirdetés

 Az Európai Uniós 
forrásból finanszíro-
zott pályázattal a Kis-

tarcsai Tipegő Bölcsőde 
bővítésére 296.647.036 Ft 

vissza nem térítendő támoga-
tást nyert Kistarcsa, melyet a Pénz-
ügyminisztérium javaslata alapján 
a Pest Megyei Önkormányzat Köz-
gyűlése 2021. júniusában hagyott 
jóvá. A beruházást az adminisztra-
tív és közbeszerzési eljárás lebonyo-
lítását követően kezdik el. 

A LAKOSSÁGI JELZÉSEKRE 
REAGÁLVA LEVELET ÍRT 
JUHÁSZ ISTVÁN POLGÁRMES-
TER A SZOLGÁLTATÓNAK

Tisztelt 
Szolgáltató!
A Vodafone /
UPC hálózati 
csatornakiosz-
tásának 2021. 

július 26-tól érvényes változtatá-
saihoz kapcsolódóan több észrevé-
tel érkezett a lakosság részéről az 
önkormányzat felé, miszerint a vál-
toztatás óta a Régió Plusz Televízió 
adása nem látható a csatornák kö-
zött, sem az eddigi programhelyen, 
sem máshol. 

 A Régió Plusz Televízió eddig 518-
as csatornán látható műsorát a helyi 
és környékbeli lakosok is rendszere-
sen követték, tekintettel arra, hogy a 
régió 47 települését érintő fontos ese-
ményekről és rendezvényekről ad fo-
lyamatos tájékoztatást a nézőknek.
 Kérem szíves tájékoztatásukat a 
fennálló problémával kapcsolatban és 
egyúttal kérném annak lehetőség sze-
rinti megoldását is, hogy a környékbe-
li lakosság igényének megfelelően tá-
jékozódhasson a területi hírekről is!   
 Segítségüket előre is köszönöm, a 
kistarcsai és környéken élő lakosság 
nevében is!

Kistarcsa, 2021. augusztus 24.
Tisztelettel: Juhász István  

polgármester
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Kállay-Saunders Band 

Kirakodóvásár A Tipegő Bölcsőde játékos foglalkozást tartott Bika rodeo 

Indulás előtt

Nagy volt az érdeklődés 
Gödöllői Szimfonikus Zenekar 
Rézfúvós kvintettje 

A Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat 
bemutatót tartott

HÍREK

BMX PÁLYA – LEGYEN MENŐ  
A VÉDŐFELSZERELÉS!

HASZNÁLJUK BIZTONSÁGOSAN
A Csigaház mellett található BMX 
pályát napi szinten nagyon so-
kan használják, több korosztály, 
de sajnos a pályahasználati sza-
bályokat – ami ki is van függeszt-
ve a helyszínen – már szinte sen-
ki sem tartja be!
 A szabályzat tartalmazza, hogy 
a pályát az veheti igénybe, aki a 
kifüggesztett szabályokat ma-
gára érvényesnek tekinti és be-
tartja. A szabályok megszegése 
a pályáról való kitiltást eredmé-
nyezheti! A szabályzat szerint a 
védőfelszerelés használata kö-
telező, de jellemzően egy gyer-
meken sincs alapvető védőfelsze-
relés, se védősisak, se könyök- és 
térdvédő. A 14 éven aluli gyerekek 
mellé szülői felügyelet lenne aján-
latos, mégis, általában egy szülő 
sem tartózkodik a pályán a gyer-
mekekkel. A szabályzat szerint a 
pálya elemei alá, közé bebújni ti-
los, de az elemeken is rendszerint 
nagyon sokan tartózkodnak, ami 
szintén balesetveszélyes lehet! 
 Kérjük a szülőket, hogy beszél-
jenek gyermekeikkel a biztonsá-
gos pályahasználati szabályokról, 
a védőfelszerelés szükségességé-

ről és menjenek ki gyermekeik-
kel a pályához, tartsák be együtt 
a szabályokat, hiszen azok az ő 
biztonságukért vannak! Érdemes 
lehet a közelgő iskolai szülői ér-
tekezleteken is felvetni ezeket a 
problémákat, így remélhetőleg 
közös összefogással megelőzhe-
tőek a balesetek. 

Kistarcsai 
CSILLAGTÚRA 

A júniusban megrendezett 
Deák Zoltán Emléktúrán 
kb. 100 fő indult, most 235-

en regisztráltak. Az este nyolc órára 
meghirdetett programra fél nyolctól 
folyamatos sor alakult ki az Ifjúság 
téren felállított rajt és cél sátornál.  
A legtöbb nevező kistarcsai volt, de 
jöttek Budapestről és a környező tele-
pülésekről is. A nagy érdeklődés azzal 
is magyarázható, hogy a Kistarcsai 
Csillagtúrát a Teljesítménytúrázók 
Társasága honlapján is meghirdették.
 A kellemes időben a résztvevők 
egy 6 km-es és egy 14 km-es távon 
tehették próbára állóképességüket.  
A túra útvonalát fényvisszaverő sza-
laggal jelölték, így senki sem tévedt el. 

Kistarcsán idén is elmaradt a Kakasfőző Fesztivál, de kihasz-
nálva a korlátozások enyhítését, az utolsó pillanatban mégis 
úgy döntött az önkormányzat, hogy egy nagyobb szabású ren-
dezvénnyel tiszteleg az államalapító Szent István emléke előtt. 

Az időzítés tökéletes volt, ugyanis sikerült a 
Perseidákkal is találkozni a túra résztvevő-
inek. A csillagászok augusztus 12-én este 21 
és 24 óra között jósolták a csillaghullás ma-
ximumát, de egy nappal később a túrá-
zók közül többen is láttak hullócsillagokat. 

AUGUSZTUS 20.

DÁTUM HULLADÉK TÍPUS

SZ
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3. P KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

10. P KOMMUNÁLIS ZÖLDHULLADÉK

17. P KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

24. P KOMMUNÁLIS ZÖLDHULLADÉK

KISTARCSA HULLADÉK- 
GYŰJTÉS RENDJE 2021 SZEPTEMBER

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a DTkH Nonprofit Kft. megváltoztathatja 
a gyűjtési rendet, ezért kérjük a kedves ügyfeleket, hogy a honlapon 

is tájékozódjanak a gyűjtési időpontokról. www.dtkh.hu

FIGYELEM!   
2021. JÚLIUS 2-TŐL MEGVÁLTOZOTT  

A KOMMUNÁLIS HULLADÉKSZÁLLÍTÁS RENDJE.  
A szállítás a korábbiaktól eltérően ezentúl pénteki  

napokon történik.  A szállítás PÉNTEKI NAPRA való áthelye-
zése érinti a szelektív és zöldhulladék gyűjtést is, melyek  

időpontjai az alábbi táblázatban találhatók:

A rövid idő ellenére igyekeztek színvona-
las programot összeállítani. A tervekben 
szerepelt egy BBQ főzőverseny és egy 

kispályás focibajnokság megrendezése is, azon-
ban a csapatok alacsony létszáma miatt ezek el-
maradtak, viszont a többi program megvalósult. 
 Az idő rövidsége miatt nem tudtak nagy színpa-
dot bérelni, így nagy zenekart sem tudtak szerződ-

tetni, de a sztárelőadók most is több 
ezres közönséget generáltak. A meg-
hirdetett egész napos program reggel 
nyolc órakor ünnepi istentisztelettel 
kezdődött, ahol Eszlényi Ákos evangé-
likus lelkész és Vukovics Márton ka-
tolikus káplán hirdetett igét és áldot-
ták meg az új kenyeret. Ezt követően a 
programok több helyszínen zajlottak. 
A színpadon délelőtt bábszínház és 
humoros műsor szórakoztatta a gye-
rekeket, de ezen kívül is rengeteg gye-
rekprogram várta a kicsiket – volt fa 
körhinta, játszósarok, kézműves fog-
lalkozás, népi játékok, rodeó bika, óriás buborék, gu-
miköteles ugráló, felfújható mászófal és ugrálóvár.  
A Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat, Lász-
ló Endre Márton vezetésével az újraélesztés tech-
nikáját mutatta be az érdeklődőknek. 
 A felnőttek délután és este változatos progra-
mok közül válogathattak. Fél háromtól este fél 
hétig fellépett többek között két Stand up-os – 
Horváth Gábor és Szabó Balázs Máté, főző be-
mutatót tartott a tetovált séf, vagyis Serényi Zsolt. 
Nagy sikere volt a Flip Unit Team Air Track be-
mutatójának, ami a világon egyedülálló. A sze-
gedi levegőakrobaták elképesztő ugrásokkal 
kápráztatták el a közönséget. A tűzijátékig tartó 
esti műsorban láthatták Kállay-Saunders And-
rást és zenekarát, Krisz Rudit, Gájer Bálintot, 

EGÉSZ NAPOS RENDEZVÉNYEN  
SZÓRAKOZHATTAK A KISTARCSAIAK

2021. AUGUSZTUS 13.

Késő délután már tömeg volt

DJ Dominique-t és Szandit. Gratulálunk a Kis-
tarcsai VMSK-nak a szervezésért. Külön meg 
kell említeni a Nemzeti Kulturális Alap támo-
gatásával létrejött térzenei koncerteket, aminek 
a címe „Séta a városban, zenei kalandokkal”. Az 
első helyszín a Hősök tere volt fél tízkor, ahol a 
Gödöllői Szimfonikus Zenekar Rézfúvós kvin-
tettje adott egy koncertet, 10 órakor a Csigaház-
nál Göller Lóránt és country zenekara szerepelt, 
az Ifjúság téren 12 órától 13 óráig a VitrinBeat 
Zenekar aratott nagy sikert.
 A fesztivál támogatói voltak: Kistarcsai VMSK, 
JUKA Bt., LAVET Kft., Miraber Bt., Kistarcsai In-
gatlan Központ, Nova Bau Hungary Kft., Okosgrill.
hu, Köszönjük, Magyarország program és Kis-
tarcsa Város Önkormányzata.   P.Gy.

Flip Unit Team – szaltó az önként jelentkezők felett 

Népi játszóház

A 6 km-es távon többen indultak (180 
fő), mint a 14 km-es távon (55 fő), de 
több olyan lelkes résztvevő is volt, aki 
mindkét távot teljesítette. A legutolsó 
túrázó éjszaka fél egykor ért célba. A 
résztvevők kitűzőt és emléklapot kap-
tak, természetesen most sem maradt 
el a frissítő és a zsíros kenyér sem. 
 A szervező Kistarcsai VMSK Kft. 
munkatársai utólag is köszönik az el-
lenőrző pontokon dolgozó diák ön-
kéntesek, a Kistarcsai Polgárőrség 
és Jakab Krisztián vezetésével meg-
jelent közterület-felügyelők segítsé-
gét, akik munkájukkal hozzájárultak 
a túra sikeres lebonyolításához.
 A Kistarcsai VMSK Kft. rendezvé-
nyeiről a https://hu-hu.facebook.com/

Kistarcsai-VMSK olda-
lon és a városban kihe-
lyezett plakátokról tá-
jékozódhatnak.

FOTÓ:  
Hortobágyi László

Szép számmal jöttek kutyások is 
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ÍJÁSZVERSENY 
Kistarcsán

OKTATÁS

Már megszokhattuk az utóbbi két évben, hogy minden hír 
arról szól, hogy kit hogyan akadályozott, korlátozott, eset-
leg tett tönkre a vírus miatt kialakult helyzet. Már hallgat-
ni sem bírtam a sok kétségbeesett panaszkodást, mert az  
én elvem az, hogy soha nincs probléma, csak megoldás! 

CIVILEK

ÚJ IGAZGATÓT NEVEZTEK KI  
a Simándy József Általános Iskola  
és Alapfokú Művészeti Iskola élére

Augusztus 16-tól  
Siposné Var ga Edit  
az intézmény vezetője

Hirdetés
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E zt az elvet próbáltam alkalmazni az 
íjászcsapatunk működésében is, és  
lám-lám ismét beigazolódott. Próbáltuk 

úgy fenntartani a csapat működését, hogy köz-
ben a szigorításokat is betartottuk. Több, kisebb 
létszámú csoportban tartottuk az edzéseket, így 
jobban tudtunk egyénileg is foglalkozni egy-egy 
tanítvánnyal. Ennek következtében, amíg más csa-
patok kétségbeesetten várták a csodát, mi gyara-
podtunk, ügyesedtünk és megerősödtünk. Tag-
ságunk tízről, huszonöt főre növekedett és voltak 
még alkalmi látogatóink is. Tavaszra egy olyan 
összeforrt családdá vált ez az íjász csapat, hogy 
már igen komoly, elszánt tervekkel vághattunk 
neki az idénynek. Elhatároztuk, hogy nomád 
tábort szervezünk, elsősorban a „saját” gyere-
keinknek, de külsős vendégeket is vártunk húsz 
fő jelentkezéséig. Ezen kívül egy Családi Napot 
és Íjászversenyt is tervbe vettünk, hogy bemu-
tatkozzunk azoknak is, akik még nem ismernek 
bennünket. Betekintést nyerjenek kicsit a közép-
kori harci világba, megtapasztalják annak a kor-
nak a szépségét, nehézségeit és érdekességeit. 
 Íjászainkkal már sok versenyen vettünk részt, 
ahol eredményeinkkel jó hírét vittük Kistarcsának. 
Ezeken a versenyeken már arra is fókuszáltunk, 
hogy a látottak alapján hogyan tudnánk egy olyan 
versenyt lebonyolítani, ami kicsit más, mint a töb-
bi. Első versenyünkkel mindenképpen szerettünk 
volna olyan pozitív benyomást kel-
teni vendégeinkben, hogy legköze-
lebbi meghívásunkra már gondolko-
dás nélkül jöjjenek. Ezért döntöttünk 
úgy, hogy az íjászversennyel egybe-
kötünk egy Családi Napot is, ame-
lyen plusz programokkal örvendez-
tetjük meg vendégeinket és ezzel a 
még nem íjász helyi lakosokat is be 

tudjuk csalogatni egy 
jó kis programra. Ez 
nem jellemző az íjász-
versenyekre, általában 
eredményhirdetés után 
távozni szoktak a ver-
senyzők. Nálunk már 
nyitásra felállított jur-
ta és szász sátor jelez-
te, hogy nem érdemes 
innen gyorsan lelépni, 
mert még nagy dolgo-
kat tartogat a nap a ven-
dégek számára. Már az 
íjászverseny is jó be-

nyomást keltett, mert a megszokott célok helyett 
nagy számban előfordultak olyan meglepetések, 
ahol az íjásznak nem csak a jó célzásra kellett fi-
gyelni, hanem ügyességre, gyorsaságra, lelemé-
nyességre is igen nagy szükség volt. Ez egyeseket 
meglepett, de a végén a legtöbben mosolyogva 
mesélték tapasztalataikat, jókat nevetve az eset-
leges bakikon. A húsz célos verseny után követ-
kezett egy távolodó verseny, ahol rendkívül éles 
harc alakult ki a végén. Az ember alakú célt már 
közel száz méterről lőtték a legjobbak! Végül egy 
ügyességi versenyt is tartottunk, ahol egymás-

sal párbajozva kellett az ellenfélnél gyorsabban 
ledönteni a kiállított célokat. Ebben a verseny-
számban három ifjú hölgy ádáz csatáját izgul-
hattuk végig a döntőben. 
 Ebéd után következett a nomád és viking har-
ci bemutató, amelyben a Turáni Hagyományél-
tető Egyesület harcosai kápráztattak el bennün-
ket egy információkban gazdag előadással, majd 
egymást nem kímélve egy igen látványos csa-
tában vívtak meg egymással. Ez a csapat egyi-
ke azoknak a csapatoknak, akik a Kurultájon és 
Ősök Napján a gyalogos harci bemutatókat tart-
ják. Ezután következett Magosi Zoltán „Ayon” 
táltos dobköre. Ő egy rendkívüli ember, régi jó 
barátom, már többször elkápráztatott tudásával 
és most sem okozott csalódást. Elkísérte őt pár 
dobos ismerőse is és így lényegesen fokozták a 
hangulatot. A közösen énekelt dalok után egy rö-
vidke szertartásra is sor került, majd tűzugrással 
zártuk a napot. Ekkorra már feloszlott a társaság, 
egyesek a tűzugrásban vettek részt, mások a büfé 
teraszán hallgattak jó magyar zenét, a kisebbek 
népi játékokkal játszottak. A nap végére mind-
annyian kellemesen elfáradtunk és máris levon-
tuk az első tanulságokat. Mivel ez volt az Attila 
Nyilai Egyesület első nyilvános Családi Napja és 
versenye nagyon igyekeztünk, hogy pozitív él-

ményt nyújtson a vendégeknek. Min-
den igyekezetünk ellenére akadtak 
kis hibák, amiből tanulhatunk a jö-
vőben. Köszönöm az építő kritikát 
mindenkinek és remélem, nem ezek 
maradnak meg emlékezetetekben, 
hanem a jó programok, kedves embe-
rek, vicces történetek. Ezúton is sze-
retnék köszönetet mondani Kohajda 
Péternek, aki rendelkezésünkre bo-
csátotta a Deres Lovasudvart!  Kö-
szönöm a Turáni Hagyományéltető 
Egyesület tagjainak a bemutatót és 
Ayonnak a feledhetetlen estét. Végül, 
de nem utolsósorban gratulálok az 
Attila Nyilai Egyesület minden tag-
jának, aki gondolattal, szóval vagy 
tettel segítette ennek a rendezvény-
nek a megvalósítását. Nagy munka 
volt, de szerintem helytálltunk. Fi-
nom volt az ebéd, tiszta és igényes 
volt a helyszín és sok jó emberrel 
tölthettünk egy kellemes napot! Vi-
gyétek jó hírünket és következő ver-
senyünkre hozzátok barátaitokat is!
 Pataki András

Bemutatót tartottak a Turáni Hagyományéltető Egyesület harcosai 

Magosi Zoltán „Ayon” táltos dobköre 

Az ügyeszségi versenyen a hölgyek szerepeltek jobban

G ratulálunk a kinevezéséhez! 
Legutóbb májusban kérdez-
tük a zeneiskolai felvételik 

kapcsán Siposné Varga Edit mes-
terpedagógust, az iskola akkor még 
intézményvezető-helyettesét, a ze-
neiskoláért felelős szakmai vezetőt 
a Kistarcsai Híradóban. Most már, 
mint első számú vezetőt kérdezzük, 
hogy milyen iskolát szeretne meg-
valósítani?
 – Egy innovatív, a huszonegye-
dik század elvárásaival is lépést 

tartó, a partnereivel 
együttműködő isko-
lát szeretnék megva-
lósítani. Nagy lehetősé-
geket látok a Simándy 
iskolában, mint az or-
szág, sőt a világ egyet-
len Simándyról elne-
vezet t iskolájában.  
A sport, a nyelv és a 
zene területén is ki-
emelkedő tud lenni az 
intézmény, mivel ren-
delkezik a megfelelő 
infrastrukturális és hu-
mán erőforrásokkal. A 
célom az, hogy vala-
mi maradandót hozzak 
létre és adjak Kistar-
csának a művészeti is-
kola által pedig Kistar-
csának és Kerepesnek. 
Több, mint huszonöt év 

tapasztalat és tudás van mögöttem, 
amit úgy érzem gyümölcsözően tu-
dok kamatoztatni a jövőben. Nagyon 
hiszek a jó kommunikáció erejé-
ben, ezzel kapcsolatban jó néhány 
változást tervezek. Első lépésben 
2021. szeptember 10-én pénteken 
17 órától Szülői Fórumot tartunk 
a Városi Sportcsarnokban, ahol a 
szülők megismerhetik a vezetőség 
tagjait és kérdéseket tehetnek fel. 

– Mennyire sikerült zökkenőmente-
sen elindítani a tanévet? Ezt azért 
is kérdezem, mert augusztusban 
11 álláspályázatot hirdettek meg.
 – A tanév zökkenőmentesen 
el tud indulni új kollégák, óraadó 
tanárok és néhány nyugdíjas kol-
léga segítségével. Minden, az el-

múlt években megüresedett peda-
gógus álláshelyet meghirdettünk 
a nyáron, amely egy kicsit ijesz-
tő lehet első olvasatra, viszont 
jobb, ha tisztán látjuk a tényeket.  
A jövőben folyamatosan fognak fut-
ni a pályázatok, egészen addig, amíg 
nem sikerül betölteni azokat. Promó-
ciós anyagot készítettünk a pálya-
kezdő pedagógusok megszólítására, 
amelyet elküldünk minden egyetem-
re. Mentorprogramot dolgozunk ki 
az új kollégák támogatására, segít-
jük Őket a beilleszkedésben, a szak-
mai előrehaladásban. Támogatom a 
jelenleg is itt dolgozó pedagógusok 
előmeneteli rendszerét, továbbkép-
zését. Mindezek mellett hívom és vá-
rom a helybéli tanítókat és tanárokat, 
akik itt élnek Kistarcsán vagy a kör-
nyéken. Jöjjenek és csatlakozzanak 
a Simándy testületéhez! Hiszek ab-
ban, hogy együtt sikerül olyan isko-
lai közösséget építenünk, amelyben 
jól érzi magát minden érintett, azaz 
a tanulók, pedagógusok és a szülők. 

– Egy intézmény átvételénél mindig 
előfordulhatnak gondok és problé-
mák. Kistarcsán volt-e olyan do-
log, ami megnehezíti a munkáját? 
 – Igen, ez így van. Egy ekkora in-
tézmény átvételénél előfordulhatnak 
gondok és problémák és nem megy 
egyik pillanatról a másikra a dolog. 
A megkezdett folyamatokat csak fo-
kozatosan és nagy körültekintéssel 
szabad kezelni. Önmagában már ez 
is elég komoly feladat lett volna az 
elmúlt hetekben, ezt azonban sajnos 
nehezítette az a tény, hogy volt egy 
kisebb csoport, akik meg akarták za-
varni a testület nyugalmát. Rémhírek-

kel, rosszindulatú, alaptalan pletykák-
kal akarták befolyásolni az iskolában 
dolgozókat. Véleményem szerint már 
túl messzire, a rágalmazás és becsü-
letsértés határáig mentek bizonyos 
esetekben. Értelmetlennek találom az 
efféle hozzáállást, főleg akkor, ami-
kor már lefutott egy meccs, az ered-
mény megszülettet, a csapatok pedig 
hazamentek. A sportszerűség minde-
nek felett kell, hogy álljon, különben 
nincs értelme a megmérettetésnek. 
 Éppen ezért minden negatívumot 
igyekeztem kizárni és a nyár nagy 
részét azzal töltöttem, hogy áttekint-
sem és részletesen megismerjem az 
aktuális feladatokat az iskolában va-
lamint megtervezzem a 2021/2022-es 
 tanévet. Kiválasztottam az új veze-
tőséget magam mellé, személyesen 
beszélgettem minden munkaközös-
séggel az iskolában, felvettem a kap-
csolatot a szülői munkaközösséggel, 
a városban lévő partnereinkkel. Ak-
tív tagja voltam eddig is a település-
nek, ezután is így kívánok részt ven-
ni az közéletben. A nehézségek nem 
ijesztenek meg, viszont szomorúvá 
tesz a rosszindulatú hozzám állása 
néhány, korábban az iskolához kö-
tődő embernek. Aki közelről ismer, 
tudja, hogy egy nagyon széles látó-
körű, kreatív ember vagyok. Szere-
tek csapatban dolgozni, a közössé-
gért mindent megteszek, vezetőként 
felelősnek érzem magam a beosztot-
taimért, a gyerekekért és szülőkért.  

– Huszonöt éves pályafutása so-
rán idejének nagy részét a zene 
töltötte ki. Ez a jövőben hogyan 
alakul majd?
 – A zene mindig is az életem ré-
sze lesz, most viszont az iskola kap 
belőlem nagyobb részt. Az arányok 
változnak, az összetevők nem: in-
tézményvezető, mesterpedagógus, 
intézményfejlesztési szaktanács-
adó, fagottművész. Ez vagyok én. 
Kistarcsát és a művészeti iskola ál-
tal Kistarcsát és Kerepest kívánom 
szolgálni a következő öt évben és 
megteszem, ami tőlem telik.  P.Gy.
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Hegyes Imre 4. danos Taekwondo és 3. danos Hapkido Mes-
ter irányította és vezényelte a badacsonytomaji edzőtábort au-
gusztus elején, ahol 35 fővel indult útnak a Sentinel SE csapata. 

A z egy hét alatt a Mester közel 20 edzést, két 
övvizsgát és egy Hapkido Szemináriumot 
szervezett tanítványainak, ahová egy 5. 

danos Hapkido Mestert, Kopasz Attilát is meghívta.
 A Sentinel SE csapatnak napi 4 edzése volt, ami-
nek köszönhetően óriási fejlődésen mentek keresztül 
a tanítványok. A tábori ébresztő 6.30-kor keltette a 
csapatot. Gyors készülődés után indult a reggeli fu-
tás és létrás, bójás zsámolyos erősítő edzés. Délben 
pontkesztyűs, küzdő edzés, este bázis és formagya-
korlatok voltak. Emellett elméleti oktatásban is részt 
vettek a gyerekek, ahol a Taekwondo, Hapkido tör-
ténelmét, és a bázis technikákat is elemezték.
 A tanítványok közül a tábor végén 20-an sike-
res Taekwondo, Hapkido övvizsgát tettek, ahol 
sárga, zöld, kék és piros öv minősítést értek el.

Az edzőtábor képeit és videóit a www.sentinelse.
hu a galéria menüben találhatják meg!
 Szeptembertől ismét lehet jelentkezni a 
Sentinel Olimpiai Taekwondo SE-be.                 

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

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

 Szeptembertől tagfelvételt 
hirdetünk minden korosz-
tály számára!
 Korhatár: 5-60 éves korig.

SZÉP SIKEREKET ÉRTEK  
el a Sentinel SE versenyzői
A HAPKIDO SPORTÁG hazai megismertetésében, 
népszerűsítésében, fejlesztése érdekében áldoza-

tos munkájáért, kitüntetésben része-
sült Hegyes Imre mester a Kistar-
csai Sentinel SE vezetőedzője, elnöke.
 A Taekwondo-hoz igen közel álló 
koreai harcművészet egyre népsze-
rűbb Magyarországon. A koreai szó-
összetétel magyarra fordítása pon-
tosan fedi, mit is jelent a testet és a 
szellemet együtt fejlesztő sportág: 
Hap: irányítás, Ki: a bennünk lako-
zó belső erő, Do: út, vagyis Hapkido: 
az irányított erő művészete.
 Ennek szellemében rendezték meg 
július 18-án, Szegeden a Tradicionális Hapkido Szö-
vetség Hapkido Magyar Bajnokságát.

A Tradicionális Hapkido Szövetség Hapkido 
Magyar Bajnokságán résztvevő csapat

Badacsonytomaji edzőtábor 

 A Hwarang-Do Sportegyesület lebonyolí-
tásában a Hwarang-Do Sportegyesület, a Kis-
tarcsai Sentinel SE, a Dunaharaszti Olimpiai 
Taekwondo és Hapkido SE vett részt a verse-
nyen.
 A Sentinel SE csapata mesterükkel együtt, 8 
fővel indult el a versenyen, ahol 4 arany-, 5 ezüst- 

és 2 bronzéremmel tértek haza.
 A csapat a nagyon jó bázistech-
nikai alapoknak köszönhetően a rú-
gástechnikai számban, minden ka-
tegóriában az első helyen végzett, 
emellett eséstechnika kategóriá-
ban is aranyérmet szereztek, va-
lamint földharc versenyszámban 
ezüstérmet értek el.
 Hegyes Imre mester a Meste-
rek kategóriájában kés forma ver-
senyszámban, ezüstérmet szerzet.
 Gratulálunk minden résztve-

vőnek és Hegyes Imre mesternek a Kistarcsai 
Sentinel SE vezető- edzőjének!

TAEKWONDO EDZÉS:
 hétfő-szerda-csütörtök
HAPKIDO ÖNVÉDELMI
+ ERŐSÍTŐ EDZÉS:    
	 csütörtök	és	szombat																				
A jelentkezőknek 
az első edzés ingyenes! 
Jelentkezni lehet Hegyes Imre  
Mesternél: 06-20/551-0919,  
info: www.sentinelse.hu 

Kistarcsai Taekwondosok-Hapkidosok  
A BADACSONYTOMAJI EDZŐTÁBORBAN

TAEKWON-DO  
ÉS HAPKI-DO  
OKTATÁS INDUL ISMÉT  
KISTARCSÁN SZEPTEMBERTŐL

Hirdetés

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!

Amikor tanácstalan az ember, hogy mit is olvasson, egy  
könyvajánló sokat segíthet a döntésben. A Városi Könyvtár  
újdonságai közül néhány talán megkönnyíti a választást.

Mi minden történik 
egy nap a bölcsiben? 
Játszunk, szaladgá-
lunk, eszünk, alszunk. 
A kicsik ekkor kerül-
nek először közösség-
be, és tanulnak meg a 
többiekkel együttmű-
ködni. Vadadi Adrienn: 

Pepe a bölcsiben című kis könyve Szalma Edit 
bájos rajzaival segít felkészülni nekik arra, hogy 
mi vár rájuk a bölcsiben, vagy újra átélhetik a nap-
jukat este, ha már odajárnak.

Mészöly Ágnes: Ubor-
kából szalámi című 
könyvének főhőse 
Majdnem, a varázslatos 
cica. Majdnem Leven-
dula és családjához ke-
rül, ahol varázstudásá-
val a család segítségére 
siet. A család megélhe-
tését kisboltjuk biztosít-
ja, így amikor csak szö-
gek vannak készleten, 

de csavarokat szeretne az egyik vásárló, Majd-
nem átváltoztatja a szögeket csavarrá. A nyugo-
dalmas hétköznapok egycsapásra megváltoznak, 
amikor egy nő, Laura megjelenik uszkárjával, Bi-
zsuval, akiről később kiderül, hogy nem is az ő 
kutyája, a nő csak szívességből vigyáz a kiskutyá-

KÖNYVSAROK 

KULTÚRA

ra, de mivel ő vegetáriánus, a kutyusnak is csak 
zöldséget ad. Ezért fogja Majdnem az uborkákat 
szalámivá változtatni, hogy végre Bizsu is lak-
mározhasson egy jót.
 A könyvben Takács Viktória kedves rajzai kel-
tik életre a szerethető szereplőket.

1972 nyarán a ciprusi 
Famagusta a Földközi-
tengeri térség legszebb 
üdülőhelye. A város 
a szerencse kegyeltje. 
Egy becsvágyó házas-
pár megnyitja a sziget 
legkáprázatosabb szál-
lodáját, ahol a görög és 
a török ciprióták béké-
ben és harmóniában dol-
goznak. Két szomszéd 

család, a Georgiousok és az Özkanok sokan mások 
mellett a szigeten másutt éveken át tomboló nyugta-
lanság és etnikai erőszak elől menekültek a város-
ba. De Famagusta ragyogó és sikeres felszíne alatt 
is nő a feszültség. Amikor egy görög puccs káosz-
ba taszítja a szigetet, Ciprus katasztrofális konflik-
tus előtt áll. Törökország megszállja a sziget egy 
részét, hogy megvédje a török ciprióta kisebbsé-
get, és Famagustát ágyúzni kezdik. Negyvenezer 
ember szedi össze a legféltettebb kincseit és mene-
kül a közeledő katonaság elől. Az elhagyott város-
ban csak két család marad. Victoria Hislop: Nap-
felkelte Cipruson című könyve az ő történetük. 

Ragnar Jónasson: Sö-
tétség című krimije 
Hulda Hermannsdóttir 
reykjavíki rendőrfelü-
gyelő izgalmas nyo-
mozását mutatja be. 
A nyugdíj előtt álló 
rendőrnő a lelke mé-
lyén tart attól, mihez 
is kezdjen szakmai pá-
lyafutása után, így le-
taglózza főnöke várat-

lan bejelentése, miszerint a tervezettnél korábban 
kéne nyugdíjba mennie. Főnöke azonban fel-
ajánlja, hogy a hátralévő időre válasszon ma-
gának egy utolsó, felderítetlen ügyet, mintegy 
pályafutása lezárásaként. Választása az egy év-
vel korábbi, mind a mai napig tisztázatlan ha-
lálesetre esik. A Vatnsleysuströnd egyik öblé-
ben, egy sötét téli reggelen találtak egy halott 
orosz lányt, aki menedékérőként pár hónapja 
tartózkodott az országban. Bár a fejsérülései 
arra utaltak, hogy idegenkezűség van a dolog-
ban, nem sokkal később öngyilkosságként zár-
ták el az ügyet. Vajon hová vezetnek az újrain-
dított nyomozás szálai?

A barbecue többé már 
itthon sem egy füstaro-
mával ízesített szósz 
képét idézi elénk. A 
barbecue egy speciá-
lis sütési eljárás, mely 
utánozhatatlan, való-
di füst ízt ad az így ké-
szült húsoknak és köre-
teknek. Grill, burger, 
barbecue című köny-
vében Jord Althuizen 

BBQ-világbajnok beavat az amerikai stílusú bar-
becue-zás minden titkába. Rengeteg hasznos tipp 
tűzről, hőmérsékletről, sütési módokról és min-
den fortélyról, ami csak a lassú tűz mesterét teszi. 
Kötete elején a szakkifejezéseket magyarázza el, 
illetve a BBQ-zás alapjait, beavat az ízesítés for-
télyaiba, és kiderül az is, hogy melyek a külön-
féle BBQ-régiók és mi a különbség ezek között. 
Ezt követik maguk a receptek nagyrészt marha- 
és sertéshúsból, de szárnyasokból és halakból is, 
külön fejezetet szentelve a szendvicseknek, fa-
latkáknak és kísérő snackeknek, illetve a BBQ-
vacsorát méltóképpen lezáró édességeknek is. 

Németh Tímea könyvtáros
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Az alapítók

VÁROS ÉLETÉBŐL HITÉLET

A cserkészet a világ legnagyobb gyermek- 
és ifjúsági mozgalma. A cél, hogy a társa-
dalmat olyan életrevaló, elkötelezett, fele-
lős, egészséges polgárok alkossák, akiknek 
fontos, hogy önmaguk folyamatos neve-
lése által az Isten felé növekedjenek.

A Kistarcsai Református 
Egyházközség tagjai Piliscsabán tartották hit-
mélyítő hetüket 2021. augusztus 8-12. között. 

A sivatagban vándorlók számára az oázis több, 
mint látványosság, vagy pihenőhely: maga az élet. A felforróso-
dott por, homok között megbúvó zöldellő sziget az éltető víz jelen-
létéről árulkodik. Megtartó közeget, biztonságot adó helyet jelez. 

Gyermekkoromban nem szeret-
tem táborozni, illetve egyszer voltam egy balato-
ni táborban. Arra emlékszem, hogy rossz idő volt 
és nem lehetett fürdeni, egész nap a faházakban 
voltunk és unatkoztunk. Többet nem is mentem.

ÚJRAINDULT A 
CSERKÉSZET  
Kistarcsán

A REFORMÁTUSOK  
nyári hitmélyítő hete

VÁNDOROKNAK

A táborozás VARÁZSA

REFORMÁTUS EGYHÁZ

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

KATOLIKUS EGYHÁZ

A cserkészet alapvetően politi-
kától mentes és vallási ala-
pon nem különböztető moz-

galom. A világ minden táján jelen 

vannak és mindenhol 
testvéri szeretettel for-
dulnak egymáshoz.
 Kistarcsán is komoly 
hagyományokkal ren-
delkezik a cserkészet. A 
Római Katolikus Egy-
házközség támogatásá-
val már az 1. világhá-
ború után megalakult a 
918-as Batthyány Lajos 
Cserkészcsapat. 1933-
ban Gödöllőn tartották 
meg a Cserkész Világ-
találkozót, a dzsembo-
rit, amelyen a kistarcsai 
cserkészek Bellus Jó-
zsef vezetésével vettek 
részt. Ezen információk 

Rapai István Olvasó újságban 2015 
márciusában megjelent cikkéből szár-
maznak, amelyben szorgalmazta a 
cserkészcsapat újra alakulását.

 Már lassan egy éve újraélesztet-
tük az egykori 918. sz. Batthyány 
Lajos Cserkészcsapatot Kistarcsán. 
Eddig egy fiú őrs működik, mert a 
lányok a Covid19 miatt nem tudtak 
elindulni. Szeptemberben indul az 
első lány őrs Sepsi Réka és Kristóf 
Anna vezetésével és még egy fiú őrs 
Lauer László vezetésével.
 Az első őrs már most nyáron részt 
vett az első nomád táborában, amiben 
a gödöllői cserkészcsapat volt segít-
ségünkre. A táborban a Hiúz őrs kis-
cserkész ígéretet tett és megkapták 
az első nyakkendőjüket is. A gödöl-
lői csapat már az ország legnagyobb 
csapatává vált. Akik újra alapítják 
a kistarcsai csapatot, innen nőttek 
ki. A táborba Juhász István polgár-
mester is elfogadta meghívásunkat 
és velünk töltött egy estét. A 918-as  
Batthyány Lajos Cserkészcsapat ala-
pítója és fenntartója a kistarcsai egy-
házközség, nagy örömmel hallottuk, 
hogy Vukovics Márton (Marci atya) 
is aktív cserkészéletet élt korábban.
 A következő toborzónapot, szept-
ember 26-án vasárnap délután ren-
dezzük meg a plébánia udvarán, ahol 
lehetőség nyílik minden 4. és 5. osz-
tályos tanulónak és szüleiknek, hogy 

M indenki ismeri az oázis 
felbecsülhetetlen érté-
két. Pusztán azért, mert 

mindnyájan vándorok vagyunk. Éle-
tünk egyik állomásáról tartunk a má-
sik felé. Olykor útitársak szegődnek 
mellénk, olykor egyedül banduko-
lunk. Olykor fent, olykor lent. Bár-
hol is tartunk, a sivatag sivár kör-
nyezetét jól ismerjük. Ismerjük a 
szenvedést, a magányt, a kétségbe-
ejtő, megrabló helyzeteket. Nem vé-

letlen, hogy mindannyiunkban ott él 
a biztos reménység: nemsokára egy 
újabb oázishoz érünk. Oda, ahol fel-
lélegezhetünk, felszabadulhatunk, 
erőt meríthetünk további utunkhoz.
 Az örömök jelentik életünk oázi-
sait. Ezek azok, amelyekre nagyon 
vágyunk, amelyekbe kapaszkodunk. 
Legyen az emlék, vagy jelenben meg-
élt ajándék, esetleg előttünk álló, vá-
gyott történet, tudjuk, az örömös per-
ceink emelik fel szíveinket, azokban 

éljük meg az „élni jó” érzését. Az 
örömök titokzatos ajándékok. Sosem 
természetes velejárói történetünknek, 
hanem mindig csodaszámba mennek. 
Sosem csak „úgy vannak”. Azokat 
kapjuk: szerzik nekünk.
 A Szentírás arról ad hírt, hogy 
Isten a világ legnagyobb örömszer-
zője. Minden embert megajándé-
koz vele. Igaz, nem az örömért teszi. 
Az ajándék sem jó semmire önma-
gában. Azt mindig valakinek szán-

ják, hogy a megajándékozott élete 
legyen gazdagabb. Isten is így lep 
meg bennünket. Naponta ajándékoz 
meg bűnbocsánatával, kegyelmével, 
szeretetével, gondoskodásával – egy 
szóval: Krisztusával.
 Az ő közelségében tapasztaljuk 
meg mindannyian a fellélegzést, fel-
szabadulást, megerősítést, az újjáte-
remtést. Ez az igazi oázis, az elvehe-
tetlen, igazi öröm forrása: Jézus.  Pál 
apostol gyönyörű szavakkal írja le 
ezt a valóságot: „Örüljetek az Úrban 
mindenkor! Ismét mondom: örülje-
tek! … Az Úr közel!”
 Nincs az az elveszett, sivár élet, 
amelybe ne tudna az Úr csodát ten-
ni, oázist ültetni! Naponta megteszi 
mindezt érted, hogy Életre ajándé-
kozzon meg, örömöt szerezzen ön-
magával. Figyelj rá, hallgasd őt, szólj 
hozzá! Most is közel van hozzád! 
Eszlényi Ákos evangélikus lelkész

betekintést nyerjen a cserkészetbe. 
A gyerekekkel a leendő őrsvezetők 
és a kistarcsai cserkészcsapat tagjai 
fognak játszani, mindeközben a szü-
lőkkel a csapatparancsnok fog leül-
ni beszélgetni, hogy választ adhas-
son minden kérdésükre.  
 Az első őrs neve „Hiúz őrs”, ve-
zetőik Bálint Tamás és ifjabb Hitkó 
László. A cserkészcsapat parancsno-
ka Lauer Levente, s számíthatunk if-
jabb Méhes Pál támogatására is. Az 
alapköveket már leraktuk, most rajta-
tok a sor fiatalok, hogy együtt élesz-
szük fel ezt a hagyományt és aján-
dékozzuk meg egymást életre szóló 
élményekkel. Ez a cserkészet, vár-
lak benneteket szeretettel a toborzó 
napon. Jó munkát!

Lauer Levente csst. cspk.

Megtanultunk latrinát 
készíteni 

Juhász István polgármester 
is meglátogatta a tábort

A ztán eltelt sok-sok év és a 
sors fintora, hogy „megörö-
költem” egy táborvezetői 

státuszt a plébániánkon. A gyer-
mekkori élményem folyton a sze-
mem előtt lebegett és persze az elő-
deim nyomdokában is lépkedtem, így 

álmodtuk meg évről évre a hittanos 
gyerekeknek a nyári táborát.
 Az alapkoncepció az, hogy a gye-
rekek ismerjék meg Magyarorszá-
got és közben lelkiekben is töltekez-
zenek. A táborunknak mindig van 
egy témája, ami köré a programo-

kat felépítjük. Az idei táborunk az 
Eukarisztiáról szólt, kapcsolódva 
az Eucharisztikus kongresszushoz. 
Ezt jártuk körbe a csoportbeszélge-
tések alkalmával. Igazi zarándokla-
tot tehettünk Máriagyűdre, 11 km-t 
gyalogolva, embert próbáló hőség-
ben. Hajókáztunk a Dráván, meg-
nézhettük a kormoránokat. Nem 
maradtak el a vetélkedők, foci baj-
nokságok, kézműves- alkotós prog-
ramok. Volt esti mulatság, Ki mit 
tud és tábortűz, közös fagyizások 
városnézéssel.
 Minden évben már hónapokkal 
előbb elkezdődik a tábori program 
összeállítása. A sok év alatt már fel-
nőttek lettek az első táborozók, ők 
ma már csoportvezetőként segítik 
a tábori munkánkat. Olyan jó halla-
ni tőlük, hogy milyen programokat 
tegyünk be az idei évben, mert szá-
mukra az volt a legkedvesebb. Fo-
lyamatosan formálódik, évről évre 
kicsit megújul a tábor. Hiszem, hogy 
ez egy igazi magvetés a gyermekek 
szívében, ami egyszer majd szárba 
szökkenhet. Azokkal a gyerekekkel, 
akikkel együtt táborozunk, hitokta-
tóként sokkal szorosabb kapcsolat 
tud kialakulni. Minket már a tábo-
ri élmények is összekötnek, amire 

E rre meghívtuk az erdélyi és 
kárpátaljai testvérgyüleke-
zeteink tagjait, összesen 16 

főt. Az ő elszállásolásuk és étkezé-
si költségeire pályáztunk 400  000  Ft 
támogatást a Bethlen Gábor Pályá-
zatkezelőnél, amit meg is nyertünk. 
Sajnos az erdélyiek Bedéről egy-
általán nem jöhettek el, mert nem 
vették fel az oltást. A kárpátaljai 
Fancsikáról is csak hatan tudtak el-
jönni, hasonló okok miatt.
 A hitmélyítő hétnek kettős célja 
volt: egyrészt a jelenlévők hitbeli 
fejlődése, gyülekezeti elköteleződé-
sének megerősítése. Másrészt meg-
ismertetni az erdélyi és kárpátaljai 

testvérgyülekezetek tagjaival a tá-
mogató kistarcsai gyülekezet tagjait 
abban a reménységben, hogy ezáltal 
erősödik a kapcsolat, és élő is marad. 

A táborban 1 és 67 év közötti gyü-
lekezeti tagok vettek részt, a koráb-
bi évek gyakorlata szerint, összesen 
43 fő. Sajnos sokan nem tudtak el-
jönni a régiek közül a járvány miatt.
 A hét témája: „Hajótöröttek va-
gyunk, de megszabadított embe-
rek”, az Apostolok Cselekedeteiről 
írott könyv 27-28. része alapján. Dél-
előtt és este igei foglalkozások vol-

a tanév során olyan jó visszaemlé-
kezni.
 Az idei évben a pici óvodásain-
kat is bevezettük a táborozás öröme-
ibe. A Szent Anna ovisai egy hétre 
birtokba vették a plébániát. Csupa 
olyan dolgot csináltunk, amit otthon 
is lehet, de együtt közösségben sok-
kal jobb. Lehetett sarazni, fürdeni 
a pici medencékben, mezítláb sza-
ladgálni az udvaron, mesét hallgat-
ni, kirándulni a határban. 
 A napunkat észrevétlenül átszőt-
te az imádság. Reggel a közös torna 
előtt, étkezésekkor, éneklések alkal-
mával és a tábor végén a közös hála-
adáskor. Ezek a csöpp 4-6 éves gye-
rekek olyan természetesen sorolták 
az örömeiket és megértették, hogy 
ezt mind a Jóistennek köszönhetjük.
Hálásak vagyunk ezekért az apró 
örömökért, amiket a táborban ka-
punk!  MZS

tak korcsoportok szerint, ebéd után 
és este játék, öröm és nevetés.
 Szívesen hallgathattunk a Lepra-
misszióról képes előadást, láthattuk 
Écsi Gyöngyi mesemondó bábelő-
adását, újra találkozhattunk az Ál-
lati Jóó (utazó) állatkerttel, és tart-
hattunk íjászatot. A felnőttek bibliai 
akadályversenyt készítettek a gye-
rekeknek, fiataloknak.
 Még soha sem készítettünk csa-
patépítő játékot felnőtteknek, ami-
ből kizártuk a fiatalokat, de idén 
nagyon jól jött, hogy így megismer-
hették egymást az újak.
 A szállásunk Piliscsabán a 
Iosephinum kollégiumban volt 2 
ágyas, szállodai szintű szobákban. 
Az ebéd és a vacsora pedig egy kö-
zeli étteremben.
 Sok áldással, örömmel és hálával, 
ugyanakkor fájó szívvel zártuk le a 
tábort. Könny és szomorúság elke-
rült, kivéve a búcsúzást. Nagyon jó 
volt Istenhez és egymáshoz közel 
tölteni 5 napot nagyszerű társaság-
ban, gyönyörű helyen, ragyogó idő-
ben és kényelemben! 
 Azzal az igével foglalhatom ösz-
sze hetünket: „Örüljetek az Úrban 
mindenkor! Ismét mondom: örülje-
tek.” Filippi 4,7. 

Riskó János református lelkész 
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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!

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

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

 

KÖRNYEZETVÉDELEM

A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészség-
ügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű el-
leni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illet-
ve használójának a kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy 
- amennyiben a tulajdonos/földhasználó nem tesz eleget a kö-
telezettségének - a mulasztók költségén elrendelik az ún. közér-
dekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki. 

A z élelmiszerláncról és hatósági felügyele-
téről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 17. § 
(4) bekezdése kimondja: „A földhaszná-

ló köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbó-
jának kialakulását megakadályozni, és ezt köve-
tően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig 
folyamatosan fenntartani.”. 
 A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. 
(IV. 23.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés d) pont-
ja szerint: „A földhasználó és a termelő köte-
les védekezni, különösen a parlagfű (Ambrosia 
artemisiifolia) ellen.”
 Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kö-
telezettségének a földhasználó nem tesz eleget, 

A VIZEK KÁRTÉTELEI elleni védekezés szabá-
lyairól szóló 232/1996.(XII.26.) Korm. rendelet 
alapján az önkormányzatnak minden évben felül 
kell vizsgálnia a védekezési terveket.
 Fentiek alapján településünk elkészítette/felül-
vizsgálta a helyi vízkár-elhárítá-
si tervet, melyet a képviselő-testü-
let a 2021. június 30-án megtartott 
ülésén fogadott el.
 A terv többek közt tartalmazza 
az esetleges árvíz, belvíz védelmi 
védekezéseket, a kistarcsai vízgyűj-
tő területeket, és a jelenlegi csapa-
dékvíz elvezető rendszereket. A terv 
bemutatja a jelenlegi állapotokat és 
javaslatot tesz a lehetséges jövőbeni 

vagyis az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai 
állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű 
védekezést kell elrendelni.
 Amennyiben a parlagfű elleni közérdekű véde-
kezést kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet 
elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés 
abban az esetben rendelhető el, ha a parlagfűvel 
való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A 
parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehaj-
tásának, valamint az állami, illetve a közérdekű 
védekezés költségei megállapításának és igény-
lésének részletes szabályairól szóló 221/2008. 
(VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Par-
lagfű-rendelet) értelmében a közérdekű véde-

kezést belterületen a jegyző, külterületen, a 
Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Ta-
lajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi 
Osztálya (a továbbiakban: növény- és talaj-
védelmi hatóság) rendeli el. Amennyiben az 
önkormányzati tulajdonban lévő belterületi 
ingatlanon az önkormányzat nem tesz eleget 
védekezési kötelezettségének, akkor a növény- 
és talajvédelmi hatóság rendeli el a közérde-
kű védekezést.
 A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést 
az általa megbízott vállalkozók végzik. Nem ke-
rül sor a vállalkozó általi parlagfű-mentesítésre, 
ha az ügyfél jelzése alapján időközben maga ele-
get tesz kötelezettségének. A közérdekű védeke-
zéssel kapcsolatban felmerült költségeket az ügy-
félnek kell megfizetnie. A növényvédelmi bírság 
kiszabására a növény- és talajvédelmi hatóság jo-
gosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését 
követően a jegyző az ügyben keletkezett irato-
kat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. A 
növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertő-
zött terület nagysága. A bírság mértéke belte-
rületen és külterületen is egyaránt 15 000 Ft-
tól 5 000 000 Ft-ig terjed.
 A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulaj-
donos/földhasználó a – bírságon túl – vele szem-
ben elrendelt közérdekű védekezéssel kapcsolato-
san felmerülő költség megtérítésére is kötelezett. 
A költség köztartozásnak minősül. A közérde-
kű védekezés elrendelése után minden esetben 
növényvédelmi bírság kiszabására kerül sor, az 
élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírsá-
gok kiszámításának módjáról és mértékéről szó-
ló 194/2008. (VII.31.) Korm. rendelet (a további-
akban: Bírságrendelet) alapján.
 Arra tekintettel, hogy a parlagfű-mente-
sítés minden állampolgár közös érdeke, és 
eredményt csak összefogással, illetve közös 
felelősségvállalással érhetünk el, kérem, te-
gyenek eleget e fenti jogszabályi kötelezettsé-
güknek. Ugyanakkor szükséges figyelemmel 
lenni arra is, hogy nem elegendő az, hogy va-
laki lekaszálta a szennyezett földterületet, azt 
tiszta, parlagfű-mentes állapotban a vegetáci-
ós időszak végéig meg kell őrizni.

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi  
Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági, 

Növény- és Talajvédelmi Főosztály

fejlesztésekre, melyek a megfelelő anyagi rendel-
kezésre állás esetén valósulhatnak meg.
 A kistarcsai vízgyűjtő területekről összegyűlt 
csapadékvíz jelentős része az elvezető rendsze-
ren keresztül a Rózsa patakba ömlik. Az elmúlt 

években a patakmeder és partfal egyes részei - 
köszönhetően többek közt a rövid idő alatt lezú-
duló nagy mennyiségű csapadéknak is - erősen 
rongálódott.

Az idei évben a vis maior támogatás keretéből 
2021. májusában elvégezték a Rózsa patak két 
szakaszának helyreállítását.
 •  Malom utca 7. és 9. szám mögötti területen: 25 

méter hosszan medertakarítást, partfal hely-
reállítást végeztek (gabion támfal kialakítás) 
mindkét oldalon.

 •  Malom árok: 60 méteres szakaszon mederta-
karítást és árok burkolást végeztek.

Ezen felül megtörtént a Raktár körút mentén hú-
zódó nyílt árok átalakítása is fedett csapadékvíz 
elvezetővé. Itt a munkálatokat az Auchan Magyar-
ország Kft. finanszírozta, mert az érintett árok a 
cég tulajdonában és kezelésében áll.

VÍZKÁR elhárítási terv

a parlagfű-  
mentesítésről

TÁJÉKOZTATÓ  
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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

Kenyereink  
és péksüteményeink

ADALÉKANYAG-
MENTESEK, CSAK  

TERMÉSZETES ÉS JÓ  
MINŐSÉGI ALAPANYA-
GOKBÓL KÉSZÜLNEK

hagyományos eljárással.

MEGNYITOTTUNK!

NYITVATARTÁS:
Hétfő – péntek: 630-1830

Szombat: 700 -1400

Vasárnap: 700-1200

Várjuk szeretettel a  
2143 Kistarcsa,  
Szabadság út 32. 
szám alatt.

Termékválasztékunkban van 
BÚZALISZTBŐL,  
ROZSLISZTBŐL,  
TÖNKÖLYLISZTBŐL  
készült és ezek teljes  
kiőrlésű változatából készült 
péksütemény egyaránt!

BEIRATKOZÁS HELYSZÍNE: 
 Simándy József Általános Iskola épületében,  

Cím: 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3., II. emelet • Tel.: 06-70-504-2779,  
Honlap: www.mdiskola.hu/jelentkezes • e-mail: kistarcsa.mdiskola@gmail.com

Szakmát szerezhet INGYENESEN,  
ESTI TAGOZATON a Ceglédi SzC Mihály Dénes  
Szakképző Iskolában, KISTARCSÁN!

•  Szociális gondozó és ápoló

•   Pénzügyi-számviteli ügyintéző
•   Vállalkozási- ügyviteli ügyintéző  

(egyetlen ügyviteli szakma)
•   Informatikai rendszer- és al-

kalmazásüzemeltető technikus 
(Rendszergazdai feladatokra, egyéni 
és hálózati rendszerek kiépítésére, 
felügyeletére készít fel)

•   Szoftverfejlesztő és -tesztelő 
(Alkalmazások és mobil alkalmazá-
sok fejlesztése, tesztelése)

•   Logisztikai technikus  
(Logisztika és szállítmányozás)

•   Vállalkozási mérlegképes  
könyvelő (már érettségivel is!)

•   Grafikus 
(út a nyomdai előkészítéshez)

•   Kéz-és lábápoló technikus  
(Kézápoló és műkörömépítő)

•   Kisgyermekgondozó, -nevelő 
(Bölcsődés korosztály gondozása, 
nevelése)

•   Szociális és gyermekvédelmi 
szakasszisztens 
(A személyes gondoskodás  
felnőtteknek és gyermekeknek)

•   Általános ápoló
•   Pedagógiai munkatárs  

(Pedagógiai asszisztens)
•   Demencia gondozó

BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA: 
AUGUSZTUS 23-tól hétfő, szerda, csütörtök, 17:00-19:00 óra
SZEPTEMBER - minden kedden és csütörtökön 17:00-19:00 óra 

ALAPFOKÚ ISKOLAI VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐK RÉSZÉRE:

ÉRETTSÉGIZETTEK RÉSZÉRE:
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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

▪ középiskolai felvételi  
   előkészítő foglalkozások 
▪ egyéni felzárkóztató  
   foglalkozások 
▪ iskolába lépést megelőző  
   előkészítő foglalkozások  
   nagycsoportos ovisoknak  
▪ magántanulók felkészítése

Suli+

Iskolaidő után kis létszámú csoportban, derűs, nyugodt 
légkörben, tapasztalt pedagógusok támogatásával  
készülhetnek a diákok a tanórákra. Egyénre szabott  
figyelmet kap minden gyermek. Ideális körülményeket 
teremtünk a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra is.

Az egyéni igényeket rugalmasan kezeljük.  
Kérésre tanítás után elhozzuk a gyermeket  
a Szelence Kölyökkuckóba.

Ha… 
▪ gond az esti leckeírás,  
  „magolás” 
▪ lemaradása van 
▪ tehetséges 
▪ nem érti 
▪ dolgozat lesz 
▪ javítani kellene 
▪ verset kell tanulni 
▪ felelés lesz 
▪ hiányzott  
…mi segítünk!

Németh Ildikó

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!

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!

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

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
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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!

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!

Májas-véres hurka – 1200 Ft/kg
Sütő kolbász – 1600 Ft/kg
Házi disznósajt – 2500 Ft/kg
Házi zsír  – 790 Ft/kg

Itt a hurka szezon!
- HÁZI HURKA,
- SÜTŐ KOLBÁSZ,
- DISZNÓSAJT

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.



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

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

HÍVJON MOST

SYEN BORA PLUSZ 2,6 kW klíma 
szett, szereléssel 255 000 Ft   
AKCIÓS ÁR: 225 000 Ft

GREE LOMO PLUSZ 2,6 kW klíma 
szett, szereléssel 262 000 Ft  
AKCIÓS ÁR: 245 000 Ft

Népszerű klímaberendezéseink 
AKCIÓS SZERELÉSSEL EGYÜTT:


