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ÖNKORMÁNYZATHÍREK

TESTÜLETI ÜLÉSRŐL jelentjük
Áprilisban két alkalommal is ülésezett a képvi-
selő-testület. Az április 13-án megtartott rend-
kívüli ülésen három pályázat benyújtásáról 
döntöttek: Eperjesi út felújításáról, parkoló épí-
téséről és kerékpárút kialakításáról, a Kistar-
csai Egészségház bővítéséről és a Kistarcsa vízi-
közmű-szolgáltató új telephelyének kiépítéséről.

HŐSÖK NAPJA 
– 2022. május 29.

TÖBB ÉVTIZEDES kihagyást köve-
tően – a Kistarcsai Kulturális Egye-
sület szervezésében – idén is meg-
ünnepeljük a Hősök Napját. Május 
29-én, vasárnap délután 5 órakor em-
lékezünk meg a fegyveres harcok-
ban hőssé lett kistarcsaiakról.
 Kérjük, hogy az emlékmű táblá-
jára név szerint felkerült, valamint 
az utóbbi időben kiderített hősök le-
származottai, rokonai egy szál virág-
gal vagy egy csokorral fejezzék ki 
tiszteletüket! 
 Kérjük továbbá, hogy aki tud, hoz-
zon magával nemzetiszínű zászlót!
 A Hősök terén a műsort követő-
en mindenki elhelyezheti mécsesét, 
gyertyáját az emlékmű talapzatán.

Kistarcsai Kulturális Egyesület

Tisztelt Kistarcsai Lakosok!
 
Az önkormányzat által adomá-
nyozható elismerő címek alapítá-
sáról és adományozásának rend-
jéről szóló 24/2009. (V. 25.) számú 
önkormányzati rendelet alapján 
a lakosság is javaslatot tehet az 
alábbi címekre:
 
KISTARCSA VÁROS  
DÍSZPOLGÁRA
A rendelet szerint: A képviselő-tes-
tület az önkormányzat legnagyobb 
elismeréseként a „Kistarcsa Város 
Díszpolgára” címet adományoz-
za annak a magyar, vagy külföl-
di, nagykorú állampolgárnak, aki 
egész életművével mind a városon 
belül, mind országosan, vagy nem-
zetközi viszonylatban olyan álta-
lános elismerést szerzett, amely 
hozzájárult a város jó hírnevének 
öregbítéséhez, tekintélyének eme-
léséhez és példamutató embe-
ri magatartása miatt köztisztelet-
ben áll.

KISTARCSA VÁROSÉRT
A rendelet szerint: A Kistarcsa Vá-
rosért elismerés bármely terüle-
ten (gazdasági, társadalmi, szellemi, 
stb.) végzett kiemelkedő tevékeny-
ség, kimagasló helyi közéleti munka 
elismerésére szolgál. Adományozha-
tó bármely személynek, közösség-
nek, szervezetnek.

KISTARCSA VÁROS ÉV SPOR-
TOLÓJA/ÉV SPORTCSAPATA
A rendelet szerint: Kistarcsa Város 
Képviselő-testülete a kistarcsai la-
kóhellyel rendelkező sportolók, a 
kistarcsai székhellyel rendelkező 
sportszervezetekhez tartozó sport-
csapatok, valamint a kistarcsai 
egyesület színeiben versenyző egyé-
ni sportolók részére a város sport-
élete érdekében kifejtett munká-
juk, teljesítményük elismeréseként 
és megbecsüléseként adományoz-
ható cím.
 Amennyiben a fenti címek vala-
melyikére javaslatot kíván tenni, 
legkésőbb 2022. május 31-ig írás-
ban, indoklással megteheti azt az 
alábbiak szerint:
 •  személyesen a Polgármesteri Hi-

vatal ügyfélszolgálati irodáján, 
 •  postai úton  (cím: 2143 Kistarcsa, 

Szabadság út 48.), 
 •  e-mailben (e-mail cím:  

hivatal@kistarcsa.hu),
 •  vagy a hivatal ügyfélkapuján  

keresztül.

A beérkező javaslatok alapján a kép-
viselő-testület a 2022. évi júniusi 
rendes ülésén dönt a címek odaíté-
léséről. Az elismerések átadására ün-
nepélyes keretek között kerül sor a 
település várossá avatásának évfor-
dulója alkalmából szervezett ünnep-
ségen.  Juhász István polgármester

ADOMÁNYOZHATÓ  
ELISMERŐ CÍMEK
TEGYEN JAVASLATOT ÖN IS!

Á prilis 27-én tizennégy na-
pirendet tárgyaltak, napi-
rendek előtt Juhász István 

polgármester átadta az év rendőre 
kitüntetést. Ezen az ülésen a kép-
viselők többek között elfogadták a 
Kistarcsa Rendőrőrs, a háziorvosok 
beszámolóit és a helyi tömegköz-
lekedésről szóló beszámolót, dön-
töttek a civil szervezetek 2022. évi 
támogatásáról, a gyermekétkezte-
tésre kiírt pályázat győzteséről és 
egy sebességcsökkentő virágláda 
kihelyezéséről. 

Átadták „Kistarcsa Város 
Év Rendőre” kitüntetést
1992-től Szent György napján, április 
24-én rendezik meg Magyarországon 
a rendőrség napját. Ebből az alkalom-
ból az önkormányzat minden évben 
az áprilisi képviselő-testületi ülésen 
adja át a „Kistarcsa Város Év Rend-
őre” címet. A díjat Kistarcsa Város 
Önkormányzata a Kistarcsai Rend-
őrőrs hivatásos állományába tartozó 
rendőrök részére, a város közbizton-
sága érdekében kifejtett, példamuta-
tó rendőri munka elismeréseként és 
megbecsüléseként alapította 2013-ban. 
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.
 A képviselő-testület a 2021. év 
rendőre elismerő címet Szabó Atti-
la főtörzsőrmesternek adományoz-
ta, aki a település körzeti megbízott-
ja. A díszoklevelet és pénzjutalmat 

az április 27-én megtartott testüle-
ti ülésen adták át. 

Elfogadták a Kistarcsa 
Rendőrőrs 2021.  
évi beszámolóját
A Kistarcsai Rendőrőrs parancsno-
kának beszámolója szerint, a város-
ban 2021-ben valamelyest csökkent 
a regisztrált bűncselekmények szá-
ma. (a 2020. évi 160 esetről 120-ra) 
Továbbra is – a lakosságarányosan 
regisztrált bűncselekmények számát 
tekintve – Kistarcsa a térség egyik 
legbiztonságosabb települése. 
 Örvendetes, hogy halált okozó tes-
ti sértés és embercsempészés nem 
történt a településen az elmúlt évben. 
Három darab gépjárművet loptak 
el (2020-ban ilyen bűncselekmény 
nem volt). Jelentősen visszaesett a 
lakásbetörések száma (a 2020. évi 14 
esetről 5-re csökkent). Kábítószer-
rel történt visszaélés miatt tavaly 3 
esetben indítottak büntetőeljárást 
(2020-ban négy esetben). Tovább-

ra is emelkedő tendenciát mutat az 
úgynevezett „online” térben elkö-
vetett bűncselekmények száma.
 A közlekedési balesetek száma 
csökkent, tavaly 9 személyi sérülés-
sel járó balesetnél történt rendőri in-
tézkedés (2020-ban 10 volt), súlyos 
sérüléssel járó, valamint halálos bal-
eset nem történt. Mind a felderítés-
ben, mind a megelőzésben sokat se-
gít a térfigyelő kamerarendszer.
 A település közbiztonságát első-
sorban a Kistarcsai Rendőrőrs, egy 
körzeti megbízott, a Gödöllői Rend-
őrkapitányság és időnként a Készen-
léti Rendőrség látja el. 

Döntöttek a civil szerveze-
tek 2022-es támogatásáról 
A Humánpolitikai Bizottság, vala-
mint a Sport, Közlekedési és Közbiz-
tonsági Bizottság olyan egyesületek, 
alapítványok, gazdálkodó szerve-
zetek részére írt ki idén is pályáza-
tot, melyek tevékenységükkel a vá-
ros oktatással, közművelődéssel és 
sporttal kapcsolatos szolgáltatásai-
nak körét bővítik. Ebben az évben 
a rendelkezésre álló támogatás ke-
retösszege 8 600 000 Ft. Az április 
8-án lejárt határidőig 18 db pályá-
zat érkezett be, amelyből 4 db ala-
pítványi volt. 
 A pályázatot benyújtó alapítvá-
nyok a következő támogatási ösz-
szegeket kapták:
 D ö m ö t ö r  A l a p í t vá ny  – 
850  000  Ft, Kistarcsai Internáltak 
Emlékéért Alapítvány – 100  000  Ft, 

„Közösen Értük” Alapítvány  
– 500  000  Ft, Szegletház Gyermek-
fejlesztő Alapítvány – 100  000  Ft. 
 Az egyesületek közül kiemelt tá-
mogatást kapott a Kistarcsai Városi 
Sport Club, a Kistarcsai Vízisport és 
Rekreációs Club, a V.U.K. Vízilabda 
és Úszó Klub SE és a Kistarcsai Kul-
turális Egyesület. A képviselő-testület 
támogatta még az ADGAR Sport és 
Rekreációs Egyesületet, az Attila Nyi-
lai Egyesületet, a Fenyvesliget Egye-
sületet, a Magyar Dámalovas Egye-
sületet, a Marcipán Tánc és Fitnesz 
Egyesületet, a Kistarcsai Kézisulit, 
a Három Mozgás Vízi- és Szabad-

SZOLGÁLTATÁS – Svéd masszázs, nyirok masz-
százs, alakformáló masszázs (cellulit masszázs),  
indiai bambusz masszázs, tape szalag.  
Várlak szeretettel, ha frissülni vágysz!  
Kistarcsa, Thököly út 1. ( 
fodrászat) 06-20-382-79-56

SZOLGÁLTATÁS – Hűtőgépszerelés garanciával, 
klímatelepítés és tisztítás profi eszközökkel.  
Tel: 06-70-316-6288

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül. Csatorna 
kamerázás. Vízszerelés. 06-20-491-5089

GÉPJÁRMŰ – Használt Suzuki Ignist vagy Suzuki 
Sx4-et vásárolnék tulajdonostól.  
Este: 06-20-3491470

ÉLETJÁRADÉK – Megbízható férfi, életjáradékot 
fizetne idős személynek ingatlanért cserébe. Te-
lefon 18 óra után: 06-20-349-1470

APRÓHIRDETÉS 

idősport Egyesületet, a Társaság a 
Simándy Iskoláért Civil Társaságot 
és a Villámtánc Kulturális, Művé-
szeti, Sport és Tánc Egyesületet.

Újabb egy évre  
kötöttek szerződést a 
SAPEZOK Kft.-vel közét-
keztetési szolgáltatásra
Tavaly Kistarcsa Város Önkormány-
zata (kivéve a bölcsődei étkeztetést, 
melyet intézményi keretek között 
lát el) 2021. április 30-án közétkez-
tetési szolgáltatási és bérleti szer-
ződést kötött a SAPEZOK Kft.-vel 
(2000 Szentendre, Dobogókői út 1. 
fszt. 6/b.). A közétkeztetési és a bér-
leti szerződések 2021. június 16-tól 
2022. június 30-ig, határozott időtar-
tamra jöttek létre. A régi szerződés 
lejártával új szerződést kellett köt-
ni, ezért az önkormányzat beszer-
zési eljárást folytatott le. A meghir-
detett határidőre minden meghívott 
cég érvényes ajánlatot nyújtott be.  
A legkedvezőbb ajánlatot a 
SAPEZOK Kft. adta, ezért ismé-
telten ezzel a céggel kötöttek szerző-
dést. Az élelmiszerárak és a rezsikölt-
ségek emelkedése miatt a pályázók 
az eredeti árnál magasabb árra ad-
tak ajánlatot. A legkedvezőbb aján-
latnak megfelelő térítésidíj-emelés 
mind az óvodai étkeztetés, mind az 
iskolai étkeztetés esetén 13 % mér-
tékű növekedést jelent.
 Az emelés után az óvodában egy 
ebéd 451 forintról 534 forintra, a tel-
jes ellátás egy napra 873 forintról 
1034 forintra, az iskolában az ebéd 
515 forintról 610 forintra, a teljes el-
látás pedig egy napra 967 forintról 
1147 forintra módosul. A szociális 
étkeztetés díjai nem változnak. 

A Boróka úton  
sebességcsökkentő  
virágládát helyeznek ki
A sebességcsökkentő műtárgy ki-
helyezését az utcában élő ingatlan-
tulajdonosok kérelmezték. Mivel a 
Boróka út burkolatlan földút, ezért 
az ingatlan elé sebességcsökkentő 
virágláda kihelyezését javasolta a 
képviselő-testület. Polgár

Hirdetés

Szabó Attila főtörzsőrmester
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SPORT NAPSPORT NAP

Két év kihagyás után nagy volt az izgalom május 
1-jén Kistarcsán. A koronavírus járvány miatti 
kényszerű szünet után, egy újabb nagy rendez-
vény térhetett vissza az Ifjúság térre a szerve-
zők és természetesen a résztvevők nagy örömére. 

IV. Kistarcsai  
SPORT ÉS  
CSALÁDI NAP

Kistarcsa Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonának értékesíté-
se, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló 
11/2012. (II.24.) számú rendelete, valamint az önkormányzat vagyongaz-
dálkodásáról szóló 10/2012. (II.24.) számú rendelete alapján a következő 
nyilvános pályázati felhívást teszi közzé.

A kiíró szerv megnevezése, székhelye: Kistarcsa Város Önkormányza-
ta, 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. (Tel: 36 28-470-711, e-mail: hivatal@
kistarcsa.hu).
Az értékesítésre szánt vagyon: telekalakítást követően kialakuló Kistarcsa, 
belterület 6092/4 hrsz-ú, 3895 m2 területű, kivett beépítetlen terület művelé-
si ágú, gazdasági kereskedelmi-szolgáltató építési övezetbe sorolt ingatlan.
Az értékesítés feltételei, a fizetés módja:
Az ingatlan a 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 18. szám alatti 151/4 hrsz-ú 
és 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 20. szám alatti, 6092 hrsz-ú ingatlanok 
egy-egy részéből alakul ki, jelenleg telekalakítás alatt áll: a kialakuló 6092/4 
hrsz-ú, 3895 m2 területű ingatlan kerül értékesítésre. A kialakuló ingatlan 
művelési ága „kivett beépítetlen terület”.
 A kiíró előnyben részesíti a vételár egy összegben történő megfizetését, 
de a fizetés ütemezése (rendelkezésre bocsátás határideje, módja) Kistarcsa 
Város Önkormányzata bírálati szempontjait képezik.
A versenyeztetési eljárással kapcsolatos információt szolgáltató neve, 
címe telefonszáma, elektronikus elérhetősége:
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal, jogi, közbeszerzési és vagyongazdálkodá-
si ügyintézője: Mészárosné dr. Papp Katalin, 2143 Kistarcsa Szabadság út 48., 
telefon: 06 20 568-7001, e-mail: katalin.meszarosne@kistarcsa.hu, vagy sze-
mélyesen ügyfélfogadási időben.  
A részletes tájékoztató rendelkezésre bocsátásának helye módja, ideje és 
költsége:
Részletes tájékoztató ingyenesen átvehető személyesen a Kistarcsai Polgár-
mesteri Hivatalban, a Hivatal ügyfélfogadási idejében Mészárosné dr. Papp 
Katalintól a fenti elérhetőségen, vagy elektronikusan igényelhető a hivatal@
kistarcsa.hu e-mail címen.
A versenyeztetési biztosíték összege, a rendelkezésre bocsátás határide-
je és módja:
Az ajánlattevőnek a pályázati biztosítékot Kistarcsa Város Önkormányzatá-
nak bankszámlaszámára kell átutalnia (OTP Bank Nyrt. 11742324-15565804). 
A pályázati biztosíték összege bruttó 6 565 900 Ft. Az átutalás tárgyában kér-
jük feltüntetni „Pályázati biztosíték a 6092/4 hrsz.-ú ingatlan megvételére”, 
továbbá a pályázó megnevezését.
 A befizetésről szóló banki igazolást, vagy készpénz befizetést igazoló ok-
iratot mellékelni kell az ajánlat leadásakor. A nyertes pályázó által befizetett 
biztosíték a felek megállapodása szerint vagy a megkötött szerződést bizto-
sító mellékkötelezettséggé alakul át, vagy a vételárba beszámít.
Kérjük, hogy a pályázatában szerepeltesse az alábbi adatokat: 
 •  természetes személy esetén: név, cím, telefonszám, elektronikus elérhe-

tőség
 •  jogi személy esetén: elnevezés, székhely, cégjegyzékszám, telefonszám, 

elektronikus elérhetőség, törvényes képviselő neve.
Kérjük pályázatához mellékelje az alábbi nyilatkozatokat:
 •  az ajánlati kötöttség vállalásáról szóló nyilatkozat
 •  jogi személy esetén: átláthatósági nyilatkozat.
Benyújtás módja: Az ajánlatok benyújthatók személyesen, vagy postai úton. 
Az ajánlatokat zárt borítékban, egy példányban, hivatalos cégszerű aláírás-
sal, az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig és helyen kell benyújtani. 
Az ajánlat minden oldalát kézjeggyel kell ellátni. A zárt borítékon a pályázat-
ra utaló jelzésként fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „Vételi ajánlat a Kis-
tarcsa, 6092/4 hrsz.-ú ingatlanra”.
 A késve érkezett ajánlatokat a kiíró érvénytelennek nyilvánítja.
 Az ajánlatok benyújtásának helye, határideje: A pályázatokat Kistar-
csa Város Önkormányzat székhelyén, Kistarcsa, Szabadság út 48. szám alatt, 
2022. május 30. 10 óráig az ügyfélszolgálaton lehet benyújtani (a postai úton 
feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük).
 Az Ingatlan igény szerint a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal jogi, közbe-
szerzési és vagyongazdálkodási ügyintézőjével előre egyeztetett időpontban 
a helyszínen megtekinthető.
 A pályázó a pályázati eljárás során köteles személyesen közreműködni.
 A pályázati kiírás a helyben szokásos módon kerül közzétételre.
 A részletes kiírás megtalálható a város honlapján az alábbi linken: 
https://kistarcsa.hu/cikk/palyazati_felhivas_kistarcsa_belterulet_60924_hrsz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Kistarcsa 6092/4 hrsz-ú  
ingatlan értékesítésére

A futókat Fera-Both Csilla melegítette be

A versenyzőket Szemán Gergely vezette fel

Így rajtolt el a 300 m-es táv mezőnye

200-an neveztek a gyalogtúrára Lézerharc, lézerpuskákkal

„Marvel szuperhősök” és a lelkes közönség

Bemutatót tartott a Villámtánc Kulturális Egyesület

Sentinel SE taekwondósai

Zumba Jucus fergeteges hangulatot varázsolt a térre

S zerencsére az időjárás is ked-
vezett a szabadtéri progra-
moknak, így a színpadon fél 

kilenckor Szemán Gergely a Sport, 
Közlekedési és Közbiztonsági Bi-

zottság elnöke, főszervező ünnepé-
lyesen megnyitotta a negyedik Kis-
tarcsai Sport és Családi napot. 
 A sportnap keretében idén is meg-
szervezték a Deák Zoltán Emlék-

túrát, amely már a 12. Kistarcsai 
Teljesítménytúra volt. A sportnap-
hoz csatlakozott a Városi Sportköz-
pontban meghirdetett „nyílt órák” 
program is, ahol a helyi egyesüle-
tek mutatkozhattak be az érdeklő-
dő szülőknek és gyerekeknek.
 Az ünnepélyes megnyitó után 
Fera-Both Csilla melegítette be a 
futóverseny résztvevőit. Hivatalo-
san 175-en neveztek. A versenyt 
400 méteres és 3 km-es távon hir-
dették meg. Először a 400 méteres 
táv versenyzőit indították el, majd 
a 3 km-es verseny résztvevői so-
rakozhattak fel a rajtnál. A legfia-
talabb versenyző másfél éves volt, 
míg a legidősebb 70 feletti. Szemán 
Gergely a futókat idén is kerékpár-
ral vezette fel, akik között ott volt 
Staicu Simona, a Simándy József 
Általános Iskola testnevelő tanára, 
maratonista olimpikon is, aki a nem 

hivatalos versenyen harmadikként 
ért célba a nők 3 km-es mezőnyében.  
A versenyen a legtöbb futót a Vil-
lámtánc Kulturális Egyesület indí-
totta (35 fő), így ők kapták a Csömö-
ri Decathlon Áruház 50.000 Ft-os 
vásárlási utalványát. Minden ver-
senyző a frissítő mellett emlékér-
met is átvehetett. A futóversenyt a 
rendőrök, a közterület-felügyelők és 
a polgárőrök biztosították. 
 A futóverseny után a sportnap 
moderátora, Beszeda Gábor a Vá-
rosi Uszoda bejáratához irányítot-
ta az érdeklődőket, ahol – a kihívást 
kedvelők – akár be is nevezhettek a 
reggel hét órától zajló 12. Kistarcsai 
Teljesítménytúrára. Idén is négy táv 
közül lehetett választani, a 6, a 14, a 
20, és a 28 kilométeres útvonal a kis-
tarcsai, illetve az isaszegi dombokat 
érintve cserjés-fás, gyakran vadvirá-
gos rét vagy megművelt terület mel-
lett vezetett. A közel 200 indulóból 
legtöbben a 6 és a 14 km-es távot vá-
lasztották. Juhász István polgármes-
ter úr a 28 km-es túratávot kerék-
párral teljesítette. A túra ellenőrző 
pontjain önkéntes középiskolás diá-
kok, valamint Deák Zoltán emlékének 
tisztelegve, régi barátai segédkeztek. 
A célba érkezők kitűzőt, emléklapot, 
frissítőt és zsíroskenyeret kaptak. 
 A fő programok mellett több 
olyan esemény is zajlott, amely 

kimondottan kisgyermekes csalá-
doknak szólt. Ezzel is magyaráz-
ható, hogy a délután 3 óráig tar-
tó rendezvényen rengeteg kicsi is 
részt vett, akik – szülői felügye-
let mellett – különböző ügyességi- 
és sportjátékokat is kipróbálhattak. 
Nagy sikere volt az élőcsocsó pá-
lyának, a lézerharcnak, az élő kug-
linak és az ugrálóvárnak 
 A színpadon vagy a színpad előt-
ti téren 10 órától 13 óráig egymást 
váltották a helyi egyesületek bemu-
tatói. Láthattuk az AQUILA Dance 
Sportegyesület Rock and Roll tánco-
sait, a Villámtánc Kulturális Egyesü-
let apraját-nagyját és a Sentinel SE 
taekwondósait.  
 Zumba Jucus népes csapattal érke-
zett, vele volt Zumba Anita és Zumba 
Roland is. Fergeteges hangulatot va-
rázsoltak az Ifjúság térre, kijelent-
hető, hogy velük táncolt az egész tér.  
A zumbázókat követte a Marcipán 
Tánc és Fitnesz Egyesület, akik 
látványos táncbemutatójukon több 
korosztály versenytáncosait lép-
tették fel.

 A „Cos Play Marvel szuperhősök” 
a filmekben megszokott jelmezek-
ben léptek fel a műsorban, alakítá-
suk olyan hiteles volt, hogy a kisebb 
gyerekek elhitték, hogy az igazi szu-
perhősök jöttek el Kistarcsára.
 Aki kihagyta a rendezvényt, bán-
hatja, de aggodalomra semmi ok, hi-
szen május 29-én, a gyereknapon,  
– szintén az Ifjúság téren – be lehet 
majd pótolni azt az élménykavalkádot, 
amit Szemán Gergely és a Kistarcsai 
VMSK Kft. munkatársai szerveztek 
ide ezen a napon. A Sport és Családi 
nap előkészítésében, zavartalan lebo-
nyolításában Solymosi Sándor alpol-
gármester, Zsiák Péter alpolgármester, 
Mira László és a KÖFE Kft. munka-
társai is segédkeztek.
 A rendezvény támogatói voltak: 
Kistarcsa Város Önkormányzata, 
Juka Bt., Decathlon Csömöri Áru-
háza, Lavet Kft., Nova Bau Hunga-
ry Kft., Miraber Bt., Kistarcsai Ingat-
lan Központ, RAVAK Kft., Ferenczi 
Épületgépészeti Kft., és a KÖFE Kft.  
A rendezvényt a Kistarcsai VMSK 
Kft. szervezte. Polgár
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Több, mint 200 önkéntes jelentkezett a virágok elültetésére 

Az Alapszolgáltatási  
Központ PROGRAMJAI

ARANY- 
KAVICS

KIVIRÁGZOTT a város
IDŐSEK BÁLJA 2022. MÁJUS 20. 16 ÓRÁTÓL: 
zenés-táncos estünkre várjuk a nyugdíjas kis-
tarcsai lakosokat. A mulatságon most is fellépő 
vendéggel kedveskedünk a résztvevőknek, vala-
mint finom vacsora és tánc várja az érdeklődőket.
Részvételi díj 3000 Ft/fő. Jelentkezni 2022. 05. 
18-án (szerda) 14 óráig lehet.

IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA (Idősek Klub-
ja) minden hétköznap 8-14 óra között fogadja 
a kistarcsai nyugdíjasokat. A régi klubtársak 
szeretettel várják az új érdeklődőket. Töltsenek 
el néhány órát egy jó hangulatú klubban, vár-
juk Önöket az Alapszolgáltatási Központban!

A KISTARCSAI KULTURÁLIS EGYESÜLET eb-
ben az évben is kiírja az Aranykavics Díj pályá-
zatot, amelyre az idén érettségiző, Kistarcsán 
lakó vagy Kistarcsán tanult diákok pályázhatnak.
 A pályázatokat elektronikus úton kell be-
nyújtani. 
 Beadási határidő: 2022. május 24. 24 óra.
 A részletes kiírás a www.kike.hu honlapon 
olvasható.
 Bővebb információ: kike@kike.hu, 28/470-
926 (Kereszti Ferenc).

Kistarcsai Kulturális Egyesület

A hivatal dolgozói egy nappal 
korábban virágosítottak

Az Ifjúság téren a két szervező,  Juhász István a 
Vállalkozók Egyesületének elnöke, Juhász Ist- 
ván polgármester  és a Köfe Kft. munkatársai

Csampa Zsolt képviselő az Árpád  
vezér utca végén a két segítőjével  

Az Eperjesi lakótelepen Győr András 
vadpörkölttel kínálta az aktivistákat

Jobbik csapata a kopjafánál dolgozott

A Hősök terén a Fidesz csapata ültetett 
Kohajda Péter csapata Nagytarcsa 
felé tisztította meg területet 

A Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre 2022. április 30-án szer-
vezte meg – az önkormányzat támogatásával – a város virá-
gosítását. Ezt a hagyománnyá vált önkéntes munkát, a koro-
navírus járvány miatt, az elmúlt két évben ilyen formában nem 
tudták megszervezni a településen. A kiültetés napján, a virá-
gokat már kora reggel kiszállította a helyszínekre a KÖFE Kft. 

NYÁRI TÁBOROK: a 2022. június 13-i héten 
az intézményben hagyományosan a Közösen 
Értük Alapítvány a sérült fiatalokért tagjai-
val kézműves foglalkozásokon veszünk részt. 
Csodás alkotások születnek mindig, idén is 
várjuk a sérült gyermeket nevelő családokat 
erre a programra.

NAPKÖZIS TÁBOR: 2022. június 20-tól a rá-
szoruló gyermekeknek hirdetünk tábort. Krea-
tív tevékenység, helyi és buszos programok egy-
aránt lesznek a tábor ideje alatt. Ide is várjuk a 
helyi rászoruló, 8-12 év közötti gyermekeket.

Alapszolgáltatási Központ munkatársai

Lányi Aladár: Az energiaproblémák
Az energetika fejlődése a tűz megismeré-
sétől napjainkig. A mostanában legtöb-
bet használt, kulcsfontosságú fosszilis 
anyagok hatásai a bolygó légkörére és 
a természetre nézve. A nukleáris ener-
gia terjedése. A magfúzió alkalmazása. 
A Nap működésének lehozatala és elter-
jesztése a Földön.

Sípos Balázs: A közlekedési  
biztonság elemei
A közúti közlekedés automatikus szabályo-
zása. A közúti jelzőlámpák tulajdonságai. 
Az útkereszteződés lámpáinak összehan-
golása. A biztonságos közösségi közleke-
dés igényei. Forgalombiztonsági felada-
tok megoldása.

 

Herbély Nóri:  A színek elvarázsló hatása
Sosem késő elkezdeni festeni. A témánkén-
ti más-más technika alkalmazása. Merre 
juthatnak el a képek – kiállítások, ajándé-
kok, támogatások? Hogyanképezhetik to-
vább magukat a festők – tanfolyamok, tá-
borozások?

Baán Péter: Solymászat
Kulturális örökség az egész világon. Már öt-
ezer éve használták a madarakat vadászat-
ra a nemesi udvarokban. A fegyverek fejlő-
désével, majd a rovar irtószerekkel nagyon 
megfogytak. Mely ragadozó madarak tar-
toznak ide?

Csereklye Andrea: Egyedi talpbetétek
A vizsgálat során a nyomástérkép kimutat-
ja, hogy szükséges-e talpbetétet készíte-
ni, vagy gyógytornára vonatkozó tanács-
adás is elegendő. Gyakori a bokasüllyedés 
a gyerekeknél, amit a korai járás vagy a ge-
netika okozhat.

A Deáktanya előadásait az Alapszolgál-
tatási Központ (Batthyány u. 2/A) termé-
ben tartjuk.
 A klubestek ideje: csütörtökön este 
7-től 10 óráig.
 Az előadások csütörtökönként este 7 
órakor kezdődnek, időtartamuk kb. 1 óra, 
de a kérdések megválaszolásával és a 
hozzászólásokkal 9-ig is eltarthatnak.
 A Deáktanya ismeretterjesztő előadá-
sai nyitottak, azokat térítésmentesen láto-
gathatja bárki.
 Ezen alkalmakon, és a KIKE más ren-
dezvényein lehet belépni az egyesületbe.

Kistarcsai Kulturális Egyesület

2022. május 26.

2022. június 2.

2022. június 9.

2022. június 16.

2022. június 23.

DEÁK-
TANYA

S zombaton reggel kilenc órakor – az önkén-
teseken kívül – Zsiák Péter, Zsiák Balázs, 
Juhász István, Solymosi Sándor, Bergán 

János, Csampa Zsolt, Szemán Gergely, Dőringer 
Károly és Uvacsek Csaba húzott kesztyűt, vagy 
ragadott szerszámot. A Kistarcsai Vállalkozók 
Baráti Körének elnöke, Juhász István is ott volt 
az önkéntesek között.
 Idén is szebbnél szebb virágok kerültek a ki-
jelölt helyszínekre. A Csigaház előtti teret, a 
Szent Imre teret és a Simándy szobor környé-
két a KIKE tagjai és a Pannónia Néptáncegyüt-
tes táncosai ültették tele virágokkal. Az Októ-
ber 23-a téren, a kopjafánál a Jobbik 
Kistarcsai Szervezete virágosított, 
az Alapszolgáltatási Központ előtti 
virágládákat a Közösen Értük Ala-
pítvány önkéntesei ültették tele, a 
Hősök terén és a Székely kapunál 
– Juhász István polgármester veze-
tésével – a Fidesz helyi csoportja 
és a Kistarcsai Vállalkozók Bará-
ti Körének önkéntesei szorgoskod-
tak. Az Ifjúság téren Szemán Ger-

gely, a Kistarcsai VMSK Kft. és a KÖFE Kft. 
dolgozói virágosítottak, a Rákóczi körúton az 
5-ös elágazásnál Csampa Zsolt irányításával szé-
pült meg a virágágyás. Lelkes csapat dolgozott a 
Fenyvesliget lakóparkban. A Fenyvesliget Egye-
sület, Osztrogonácz Ivó vezetésével a játszótéren 
ültette el a virágokat. Népes csapat verbuváló-
dott össze az Eperjesi lakótelepen, ahol Uvacsek 
Csaba képviselő több, mint 30 aktivistával kita-
karította a játszóteret és a lakóépületek környé-
két, és bőven ültettek virágot is. Győr András 
bográcsban készült szarvas pörkölttel vendégel-
te meg az önkénteseket.

 A városháza környékét egy nappal korábban 
„csinosították” ki a hivatal munkatársai. A Gesz-
tenyés Óvoda dolgozói és az ovisok szintén pén-
teken virágosítottak az óvoda környékén. 
 Juhász István polgármester utólag is megkö-
szönte a KÖFE Kft. dolgozóinak és az önkén-
tesen megjelenteknek a szorgalmas munkát, az  

„A Bisztro”-nak pedig a rengeteg szendvicset. Ju-
hász István elmondta, hogy idén az önkormányzat 
és a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre összesen 
kétezer tő virágot vásárolt az akcióhoz. 
 Ugyanerre a napra Kistarcsa Város Önkormány-
zata és a KÖFE Kft. szemétszedő akciót hirdetett, 

amely felhívásra két önkéntes csapat 
jelentkezett. Kohajda Péter vállalko-
zó csapata Nagytarcsa felé tisztította 
meg területet, a Fenyvesliget Egye-
sület a Fenyvesligetet tette rendbe, 
a KÖFE Kft. dolgozói pedig Kistar-
csa külterületi részein szedték ösz-
sze az elhagyott szemetet. A lelkes 
munkának köszönhetően a nap vé-
gére összesen három nagy konténer 
telt meg hulladékkal.  P. Gy.

A zöld hulladékot  
a KÖFE Kft. szállította el

Hirdetés

VízVezetékszerelés • duguláselhárítás
Ingyenes kiszállás, munkavégzés esetén. Nyugdíjas kedvezméNy!

fürdőszobák felújítása, átalakítása

mosdók, mosogatók, WC-k, WC-tartályok javítása, cseréje,  
mosógépek bekötése, kádak cseréje, rövid határidővel, garanciával

sebők richárd egyéni vállalkozó - Kisebb munkákat is vállalok!
06-30-353-99-03

kistarcsán
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A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogvi-
szony.
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2022. október 
1-től 2027. szeptember 30-ig szól.
A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Batthyány u 2/a.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok (család- és gyermekjóléti szolgál-
tatás, házi segítségnyújtás, étkeztetés, idősek nappali ellátása, jelzőrendszeres házi se-
gítségnyújtás, területi védőnői szolgálat, iskola-egészségügyi szolgálat) irányítása, ko-
ordinálása, jogszerű működésének biztosítása a hatályos jogszabályokban, az alapító 
okiratban, valamint a fenntartói és egyéb szakmai irányító szervezetek útmutatásaiban 
foglaltak szerint.
Pályázati feltételek:
 •  magyar állampolgárság,
 •  büntetlen előélet,
 •  cselekvőképesség,
 •  magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a mun-

káltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közal-
kalmazotti munkakörbe kinevezhető,

 •  főiskola – a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I/1. pontja vagy a 1/2000 
(I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklet szerinti felsőfokú végzettség és szociális szakvizs-
ga, vagy a szociális szakvizsga elvégzéséről a pályázó nyilatkozata a megbízást követő 
három éven belüli letételére,

 •  legalább öt év, felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 
gyermekvédelem vagy a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás 
területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 •  vezetői gyakorlat,
 •  szociális szakvizsga.
A pályázathoz csatolni kell:
 1.  szakmai önéletrajz,
 2.  az intézmény vezetésére vonatkozó program, mely a pályázó szakmai helyzetelemzé-

sére épülő fejlesztési elképzeléseket is tartalmazza,
 3.  az iskolai végzettséget tanúsító okiratokat vagy azok közjegyző által hitelesített má-

solatát,
 4.  három hónapnál nem régebbi, közalkalmazotti jogviszony megfelelés igazolásáról 

szóló erkölcsi bizonyítvány,
 5.  a pályázó nyilatkozata arról, hogy:
  •  a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 

kezeléséhez hozzájárul,
  •  a pályázóval szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

41.§ (2) bekezdése alapján összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló össze-
férhetetlenséget megbízása esetén megszünteti,

  •  megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
  •  pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, amennyiben igényli,
  •  a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

10/A.§-ának (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem 
áll fenn,

  •  a pályázat elbírálásában közreműködő személyek a pályázat tartalmát megismer-
hetik, a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Csépánné Kövesi Tünde nyújt a 
28/507-149-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 •  Postai úton, a pályázatnak Kistarcsa Város Önkormányzat címére történő megküldé-

sével (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.), vagy személyesen ugyanezen a címen. Kérjük 
a borítékon feltüntetni „Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői pályázat”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A beérkezett pályázatok elbírálásáról az előké-
szítő bizottság véleményezését követően Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete dönt.

Bővebb információ Kistarcsa Város Önkormányzat honlapján olvasható (kistarcsa.hu).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
– Alapszolgáltatási Központ  
intézményvezetői beosztás ellátására

A KÖLTÉSZET NAPJA alkalmából 
– április 11-én – néhány órára a ver-
sek kerültek középpontba a kistar-
csai általános iskolában. Verspostát 
nyitott az iskolai könyvtár, a gye-
rekek verset küldhettek a tanáraik-
nak, illetve egymásnak. Ezekbe a 
küldeményekbe akár saját vers is 
bekerülhetett. A versüzenetek cél-
ba értek, a posta sikert aratott. Re-
méljük, jövőre még többen kihasz-
nálják ezt a lehetőséget. 
 Az alsó tagozatos osztályok erre 
a napra választottak egy kedvenc 
verset, és kitették azt az osztály-
termük ajtajára. A folyosón járva 
minden teremajtón olvasható volt 
a kiválasztott költemény, és öröm 
volt látni, hogy nemcsak az arra 
járó felnőttek, hanem sok diák is 
meg-megállt, hogy elolvassa eze-
ket a sorokat.
 A felső tagozatosok szintén a 
kedvenc versüket keresték. Végül 
minden osztály kiválasztott egy 
verset, amelyet azután az osztály-
képviselők színes krétákkal leírtak 

AZ ELŐZŐ LAPSZÁMBAN már tu-
dósítottunk arról, hogy a 2. a osztály-
ból két tanuló is bekerült az első tíz 
helyezett közé a Zrínyi matematika-
verseny megyei fordulójában. Azóta 
az is kiderült, hogy a megyei ver-
senyen Harangi János második lett, 
Bretka István pedig a kilencedik he-
lyen végzett. Ezzel a teljesítmény-
nyel mindketten elnyerték a jogot 
az országos döntőn való részvétel-
re, amelyet április 22-én rendeztek. 
Az országos versenyen hatalmas si-
ker született: Harangi János hatodik 
helyezést ért el!
 Gratulálunk a két kisfiúnak és ma-
tematikatanáruknak, Harcsa And-
rea tanítónőnek! Büszkék vagyunk 
rájuk. Siposné Varga Edit 

intézményvezető

KÉT ÉV kihagyás után, április 29-én 
ismét megrendeztük a Simándy-
kupáért kiírt iskolai úszóbajnok-
ságot. A versenyben minden évfo-
lyamból az öt legjobb úszó, közel 120 
tanuló – különböző úszásnemekben – 
indulhatott a megmérettetésen. Míg 
az alsó tagozatosok 25 m-es távon, a 
felsősök már 50 méteres távon úsz-
tak, külön versenyeztek a fiúk és kü-
lön a lányok. A kisebbek még csak 
hátúszásban és gyorsúszásban, a na-
gyobbak ezek mellett mellúszásban 
is összemérték magukat. Az uszo-
dában fokozta a hangulatot, hogy a 
sok korlátozás után most végre sze-
mélyesen szurkolhattak a szülők. 
Sokan éltek is ezzel a lehetőséggel.  
A verseny sikeres lebonyolításában 

A költészet 
NAPJÁN

ÓRIÁSI SIKER a  
Zrínyi matematika - 
versenyen!

Újra gazdára lelt  
a SIMÁNDY-KUPA 

a 8.-os diákjaink voltak nagy segít-
ségünkre, akik lelkesen vállalták a 
feladatot. 
 A győztesek jutalmait, érmeit Si-
posné Varga Edit intézményvezető 
asszony adta át. Öröm volt hallani 
az osztálytársak ovációját, és látni a 
dobogón álló diákok csillogó, büsz-
ke tekintetét. Valamennyi verseny-
ző tanuló eredménye megtekinthető 
az iskola honlapján: https://simandy.
edu.hu/.
 A dobogós helyezettek érmeit és 
emléklapjait a LAVET Kft. jóvol-
tából vehették át a versenyzők. Az 
uszoda biztosításáért, a hangosítá-
sért, valamint a gyermekek által el-
fogyasztott finom csokoládéért a 
Kistarcsai VMSK Kft.-nek tarto-
zunk hálával.
 A rendezvény mindemellett nem 
jöhetett volna létre az összes testne-
velő tanár, a tanítók, a pedagógiai 
asszisztensek támogató hozzáállá-
sa, valamint a lelkes 8. évfolyamos 
diákok nélkül. Ezúton köszönjük a 
verseny sikeres megrendezésében 
történő részvételt, feladatvállalást, 
a szervezésben érintett valamennyi 
felnőttnek és gyereknek, a magunk 
és a bajnokság résztvevői nevében!

Péceli Dóra és Sárosi Réka testne-
velő tanárok, a verseny szervezői

Harangi János és Bretka István 
felkészítő pedagógusukkal, Har-
csa Andrea tanítónővel, a megyei 
verseny eredményhirdetése után

az iskola kerítése mellett lévő jár-
dára. Aki a város lakói közül aznap 
reggel 9.00 után arra járt, sok-sok 
gyereket láthatott, amint verssoro-
kat mormolva, telefonokat, papírla-
pokat lesve írnak a járdára. Bízunk 
benne, hogy legalább aznap sokan 
olvasták nagy költőink sorait.

A MAGYAR KORMÁNY által meghirdetett „Kö-
zösségi élet újraindítását célzó program” keretében, 
az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ 
támogatásával, „Hejhó, síelni jó! Nyílt sí tanpá-

lyák program” elneve-
zéssel ingyenes síelé-
si lehetőséget hirdetett 
a Síoktatók Magyar-
országi Szövetsége. A 
program keretében le-
hetőséget kaptunk arra, 
hogy a nagycsoportos 
óvodásainkat elvigyük 
a Decathlon mellett fel-
állított Babos Síklub-
ba, ahol a gyerekek egy 

műanyag borítású pályán kipróbálhatták a síelést. 
Örömmel vettük az óvodában ezt a felhívást és 
azonnal regisztráltunk, remélve, hogy ezt a jó – 
ráadásul a közelben lévő - lehetőséget sikerül is 
majd kihasználni. Ezzel az eseménnyel úgy gon-
doltuk nemcsak a gyermekek sokoldalú egészség-
tudatos fejlődését, hanem a hazai sísport népsze-
rűsítését is támogatni tudjuk.
 A program során egyszeri, – kirándulás jelleg-
gel megvalósított – 2 x 45 perces oktatást kaptak 
a gyermekek, több szakszerű oktatótól, akik ked-
vesen, gyerekcentrikusan álltak hozzájuk, és ha-
mar megtalálták a közös hangot velük. A síokta-
tók szinte percek alatt játékosan megismertették az 
ovisokkal a síelés alapjait: a sícipők felvétele után a 
gyerekek gyakorolhatták a cipőben való mozgást, 
majd bemelegítettek, tornáztak, végül pedig a pá-
lya alján megtanulták felcsatolni a lécet. (Azok az 
óvodások, akik már jártak itt, vagy szoktak síelni, 
az egyik oktatóval a magasabb dombon gyakorol-
hattak, azonban a többség most kötött fel először 
sílécet.) Mi óvónők ámulva tapasztaltuk meg, hogy 
az ilyen kisgyerekek milyen gyorsan képesek el-
sajátítani a síelés alapjait: a második óra végére a 
kis dombon minden ovis ügyesen lecsúszott! 
 Az oktatás nagyon nagy élmény volt a gyere-
keknek, és kijelenthetjük, hogy a program által, az 
óvodában működő tehetséggondozási feladatokkal 
együtt, a tehetségeink gazdagítása is megvalósult. 
A tehetséggondozó programunkban fontos, hogy 
olyan felfedező élményeket kapjanak a gyerekek, 
melyek nem szerepelnek az óvodai programban, 
és nemcsak a tehetséges gyerekek számára kínál-
nak lehetőséget.
 Köszönjük a Babos Síklubnak ezt a nagysze-
rű élményt! Nagyon örülünk, hogy térségünkben 

- egészen ősztől a tavaszig-, ilyen szuper sportolá-
si lehetőség vár nemcsak a kistarcsai gyerekekre, 
hanem minden egészségtudatos, téli mozgásfor-
mákat kedvelő érdeklődőre.

Bojtos Andrea óvodapedagógus

Kistarcsán 
SÍELTEK  
óvodásaink 

A pálya alján ovisa-
ink megtanulták 
felcsatolni a lécet
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Nyuszi Kupás pólót és egy  
nyuszicsomagot kaptak a versenyzők

XXVIII. NYUSZI KUPA

NE FELEJTSÉK EL  
FELRAGASZTANI  
a 2022. évre érvényes  
matricát a kukákra!

A versenyen hat korosztály indulhatott.  
A legfiatalabbak hatévesek, a legidőseb-
bek tizenegy évesek voltak. A legkiseb-

bek csak gyorsúszásban és hátúszásban indulhat-
tak, hétéves kortól három úszásnemben mérhették 
össze a tudásukat a gyerekek: gyorsúszásban, hát-
úszásban és mellúszásban. A táv 25 méter volt, a 
tíz- és tizenegy évesek 50 méteren versenyezhet-
tek, ez a korosztály negyedik számként 100 m-es 
ve gyesúszásban is indulhatott.
 A kialakult hagyomány szerint három turnus-
ban jöttek a gyerekek, ami zökkenőmentessé tet-

SPORT

EZÚTON KÉRJÜK, hogy az 
NHKV Zrt. által levélben meg-
küldött hulladékgazdálkodási köz-
szolgáltatáshoz tartozó matricát 
szíveskedjenek a kukákra, jól lát-
ható helyre felragasztani! A szol-
gáltató felhívta a figyelmet, hogy 
2022. 04. 19-től kizárólag a mat-
ricával megjelölt edények (kukák) 
ürítését végzik el a közszolgálta-
tás részeként.
 Aki nem kapta meg a matricát, 
illetve egyéb hulladékszállítási köz-
szolgáltatással kapcsolatos észrevé-
tele van, az a 0628/561-200 telefon-
számon, valamint az ugyintezes@
dtkh.hu címen jelezheti.

HÍREK

MÓDOSUL A TÖBBLET-
HULLADÉK ZSÁKOK  
ÉRTÉKESÍTÉSI FOLYAMATA
Ezúton tájékoztatjuk, a Tisztelt 
Lakosságot, hogy módosul a hul-
ladékszolgáltatást végző DTKH 
Zrt.-nél az értékesítési partnerek-
nél történő többlethulladékzsák 
értékesítés folyamata.
 A tavalyi évben a többlethul-
ladék gyűjtésére alkalmas zsá-
kokat az értékesítési helyeken 
lehetett beszerezni, átadás-át-
vételi jegyzőkönyv aláírása elle-
nében, az ingatlanhasználó vagy 
meghatalmazottja, a közszol-
gáltatás számlafizetője nevére. 
A zsák átvételéhez személyes 
okmányok voltak szükségesek, 
mivel a közszolgáltatás ellen-
értékét utólag a Nemzeti Hul-
ladékgazdálkodási Koordiná-
ló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. 
számlázta ki. 

 A partnerekkel kötött szerző-
désben foglaltaknak megfelelően, 
megszűntetik a bizonylat alapú 
utólagos kiszámlázást, így a fo-
lyamat leegyszerűsödik, helyszí-
ni fizetéssel megvalósítható lesz.
 A lakosság az összes szerző-
dött partnernél, kereskedelmi 
egységnél ennek a folyamatnak 
megfelelően tud a zsákhoz hoz-
zájutni. 
 A megváltozott értékesítési fo-
lyamatról a www.dtkh.hu hon-
lapon olvasható tájékoztatás.
Zsákok vásárlása az alábbi 
partnereknél lehetséges:
 •  Turmix Maxalex Kft. – 2143 

Kistarcsa, Komáromi út 5.
 •  Gyöngy Vegyeskereskedés 

– 2143 Kistarcsa,  
Móra Ferenc utca 48.

 •  Csavarkirály Kft. – 2143  
Kistarcsa, Szabadság út 36. 

DTkH Nonprofit Kft.

A hulladékgyűjtés rendje a 2022.  
MÁJUS ÉS JÚNIUS közötti időszakban

DÁTUM HULLADÉK TÍPUS

M
ÁJ

US 20. P KOMMUNÁLIS ZÖLDHULLADÉK

27. P KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

JÚ
NI

US

3. P KOMMUNÁLIS ZÖLDHULLADÉK

10. P KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

17. P KOMMUNÁLIS ZÖLDHULLADÉK

24. P KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

EZÚTON TÁJÉKOZTATJUK Önö-
ket, hogy az NHKV Zrt. nem szállít 
el hamuhulladékot a településekről.
 A hamu, salak és kazánpor termi-
kus folyamatból származó hulladék, 
amely nem tartozik a közszolgálta-
tás körébe tartozó hulladékok közé, 
így ezen hulladékok elszállításával, 

kezelésével, stb. nem áll fenn köte-
lezettsége a közszolgáltatónak.
 Javasoljuk a tisztelt ingatlanhasz-
nálóknak, hogy a hamut – lehető-
ség szerint – a telkükön hasznosít-
sák, mivel a kihűlt fahamu számos 
nyersanyagot tartalmaz, így az akár 
a komposztba is hasznosítható.

Hamuhulladék- 
szállítás MEGSZŰNÉSE

Tisztelt Ebtartók!
Az állatok védelméről és kíméle-
téről szóló 1998. évi XXVIII. tör-
vény (a továbbiakban: Avtv.) 
42/B.§-ában foglalt kötelezett-
ség alapján Kistarcsa város köz-
igazgatási területén ebösszeírást 
szervezünk 2022. május 2. és 
2022. július 4. között.
 A kitöltendő ebösszeíró 
adatlap személyesen átvehe-
tő Kistarcsai Polgármesteri Hi-
vatal recepcióján (2143 Kistarcsa, 
Szabadság út 48.) hétfőn: 08.00-
18.00 és szerdán: 08.00-16.00 óra 
közötti időben, illetve letölthe-
tő az önkormányzat honlapjá-
ról (http://kistarcsa.hu/ Nyom-
tatványok - Általános igazgatás, 
engedélyezés, szociális ügyek - 
Ebösszeíró adatlap)
 Az adatlapot az oltási könyv 
adatai alapján kell kitölteni, s 
minden egyes ebről külön adat-
lapot kell benyújtani. A kitöltés-
sel kapcsolatos tájékoztatás a 
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal 
recepcióján ügyfélfogadási idő-
ben (hétfő: 08.00-18.00 és szerda: 
08.00-16.00 óra között), illetve a 
hivatal központi számán kérhe-
tő: 28/470-711/101 mellék.
 Az ebösszeíráshoz szükséges 
adatlapot 2022. július 5. napjá-
ig lehet benyújtani postai úton: 
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal 

(2143 Kistarcsa, Szabadság út 
48.), valamint személyesen: Kis-
tarcsai Polgármesteri Hivatal re-
cepcióján ügyfélfogadási időben.
 Az Ávtv. 42/B.§ (5) bekezdése 
szerint az eb tulajdonosa, tar-
tója az ebösszeíráskor köteles 
az adatlapon feltüntetett ada-
tokat az ebtartás helye szerin-
ti önkormányzat rendelkezésé-
re bocsátani.
FELHÍVJUK AZ EBTULAJDO-
NOSOK FIGYELMÉT, HOGY
 •  január 1-től a négyhóna-

posnál idősebb ebeket 
transzponderrel (mikro chip-
pel) megjelölve lehet csak tar-
tani. Ezen előírás megsértése 
esetén az ebtartó állatvédel-
mi bírsággal sújtandó. Kérjük, 
hogy aki e kötelezettségé-
nek még nem tett eleget, az 
az ebösszeírási adatlap kitöl-
tése előtt pótolja azt.

 •  Az ebösszeírás során a 
mikrochippel ellátott, a he-
lyi nyilvántartásban már sze-
replő ebeket is be kell jelente-
ni az önkormányzathoz.

 •  Az eb tulajdonosa, tartója az 
ebösszeírást követően is kö-
teles az adatokban bekövet-
kezett változást, a szaporu-
latot írásban bejelenteni az 
önkormányzathoz.

 
Továbbá tájékoztatjuk az eb-

tar tót, hogy az állatvédel-
mi bírságról szóló 244/1998. 
(XII.31.) Korm. rendelet 

alapján, aki az adatszolgál-
tatást elmulasztja állatvédel-
mi bírsággal sújtható.
 Együttműködésüket kö-
szönjük!

 Kistarcsai Polgármesteri  
Hivatal Igazgatási Iroda

FELHÍVÁS EBÖSSZEÍRÁSRA 

te a lebonyolítást. A legkisebbek reggel kilenckor 
kezdtek, a 8-9 évesek 10 órakor, míg a 10-11 éve-
sek délután egytől ugorhattak a medencébe.
 Az első három helyezett érmet, és a Decathlon 
támogatásával sportszereket kapott ajándékba. 
A váltóverseny győzteseinek egy finom tortával 
kedveskedett az Illés Cukrászda. Minden ver-
senyző kapott egy Nyuszi Kupás pólót és egy 
nyuszicsomagot. Az érmeket a főszervező, Sze-
mán Gergely uszodavezető, a Sport, Közlekedési 
és Közbiztonsági Bizottság elnöke adta át.   
 A házigazda Kistarcsán kívül, Budapest több 
kerületéből, valamint Gödöllőről, Veresegyházról, 
Csömörről, Szigetszentmiklósról és Dunakesziről 
is jöttek gyerekek. Ezen a versenyen sem marad-
tak el a kiváló eredmények, a 25 méteres meden-
cében több kiemelkedő időt úsztak a versenyzők. 
A szervezők mindig örülnek annak, ha kistarcsai 
úszók is felállhatnak a dobogóra. A mostani ver-

senyen is voltak kistar-
csai aranyérmesek. A 
Nyuszi Kupát a legtöbb 
versenyzőt felvonultató 
Veresegyház nyerte.
 A Kistarcsai Vízi-
sport és Rekreációs 
Club (KVSRC), va-
lamint a Vízilabda és 
Úszó Klub Sportegye-
sület (VUK) képvise-
letében aranyérmet 
szerzett kistarcsai versenyzők:
	 50	m	fiú	gyors	(2011):	Rapai	Zoltán	(KVSRC),	
	 25	m	fiú	hát	(2015):	Kiszel-Veress	Péter	(VUK),
	 25	m	fiú	hát	(2014):	Nagy	Dávid	Marcell	(VUK),
	 	25	fiú	mell	(2014):	Szepesi	Marci	(VUK)	 
és	Egyed	Patrik	(VUK).

 A szervezési feladatokban közreműködött Val-
kai Ferencné, a VUK vízilabda edzője. A verseny 
lebonyolításában segítettek a közösségi program-
ban résztvevő középiskolás diákok is.
 A sportesemény támogatói voltak: Kistarcsa 
Város Önkormányzata, Kistarcsai VMSK Kft., 
Decathlon, Illés Cukrászda, JUKA Járműjavító 
Bt., Nova Bau Hungary Kft., Miraber Bt., LAVET 
Kft., RAVAK Hungary Kft., Ferenczi Épületgépé-
szeti Kft. és a Kistarcsai Ingatlan Központ.
 Az eseményt a Kistarcsai VMSK Kft. szer-
vezte.  P.Gy.

Két év kihagyás után, 2022.  
április 6-án rendezték meg Kis-
tarcsán a Nyuszi Kupát. A 6-11 
éves gyerekek úszóversenyére 
260 versenyző nevezett be. 

Az érmeket Szemán 
Gergely adta át 
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A Zeneakadémia és a Miskol-
ci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti kará-
nak hallgatói, valamint a kistarcsai zeneiskola 
tanárai április 30-án húsvéti koncertet adtak a 
Kistarcsai Rózsafüzér Királynője-templomban. 

Jézus a feltámadása utáni 50.  napon 
(ami egy ószövetségi aratási ünnep volt) teljesítette be ko-
rábbi ígéretét és elküldte a Szentlelket, aki a Szenthárom-
ság 3. személye és együtt imádandó az Atyával és a Fiúval.

A FELTÁMADÁS öröméneklése

Mit ünneplünk PÜNKÖSDKOR?

Hol tartasz,  
DOMONKOS?

REFORMÁTUS EGYHÁZ

KATOLIKUS EGYHÁZ

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK HITÉLET

V áray Domonkos, 
a Simándy Jó-
zsef Általá-

nos Iskola 4. osztá-
lyos tanulója – bár 
még csak alig több, 
mint tízéves, – már-
is letette a névjegyét 
a magyar zenei élet-
ben. Korábban már hírt 
adtunk arról, hogy a gö-
döllői Chopin Zeneiskola 3. osztá-
lyos növendéke három zongoraver-
seny-győzelme után (még a járvány 
előtt) megnyerte a „Szokolay Sándor 
InspirArt” zeneszerző versenyt is.
 A tavalyi év sem telt el esemé-
nyek nélkül. Óriási megtiszteltetés 
érte Domit: a MÜPA színpadáról 
korosztálya nevében ő köszönthet-
te a világ ma élő legnagyobb zene-
szerzőjét, a 95 éves Kurtág Györgyöt, 
a mester két darabjának előadásával, 
a Játékok című sorozatból. Mintegy 
születésnapi ajándékként Domi el-
küldte a Kvartfantázia című saját 
zongoraművét a világhírű kompo-
nistának, amit „Gyuri bácsi” nagy 
örömmel és elismeréssel fogadott, 
s megígérte: a pandémia lecsengé-
se után fogadja őt.
 A nyár is meghozta a maga gyü-
mölcseit. Nagy sikerrel lépett fel a 

„Klassz a pARTon” című balato-
ni rendezvénysorozatban először a 
gyulakeszi Csigó-malomban, majd 
a keszthelyi Festetics-kastélyban.
 Nagykanizsán a jazz műfajában 
próbálta ki magát egy „ottalvós” kur-
zuson, ahol – a zenei tábor legfiata-
labbjaként – feltűnést keltett a Tram-
bulin című saját dzsessz darabjával.
 Június elején elhozta az 1. díjat a 
dunakeszi Farkas Ferenc Zongora-
versenyről, Bach-játékát pedig külön-
díjjal jutalmazták. A „fődíj” számá-

ra mégis az volt, hogy a Dunakeszi 
Szimfonikus Zenekar meghívta őt 
egy koncertre, ahol életében először 
léphetett fel zenekarral: Sugár Re-

zső Rondó című ifjúsági zon-
goraversenyét játszhat-

ta el a nagyközönség 
előtt október 1-jén, 

a zene világnapján.
 Novemberben 
a szentendrei Or-
bán György Zon-
goraversenyről 
hozta el a győz-

tesnek járó trófeát. 
 Decemberben a 

MÜPA-ban szerepelt sa-
ját kompozícióival. Eckhardt Gá-

bor, a Zeneakadémia professzora 
Domi művein keresztül mutatta be 
az aszimmetrikus zenei ritmusok iz-
galmas világát.
 Márciusban – országos szinten a 
legmagasabb pontszámmal– bejutott 
a nyíregyházi országos zongoraver-
seny döntőjébe, ahonnan ezúttal egy 
értékes második díjjal térhetett haza. 
Kiemelkedő Bach-játékáért itt is kü-
löndíjban részesült.
 S az új év első felében máris egy 
igazi próbatétellel kell megküzdenie: 
a Zuglói Filharmónia felkérte őt Mo-
zart K.41-es G-dúr zongoraversenyé-
nek előadására a Vigadóban. A három-
tételes darab zeneileg és technikailag 
is nagy kihívást jelent Domi számára, 
amit ő egy játékos kisgyermek hoz-
záállásával közelít meg – persze sok 
munkával, gyakorlással és memori-
zálással. S ha belefárad a Mozart ver-
senymű nagy koncentrációt igény-
lő gyakorlásába, pihenésként képes 
Charlie Parker Billie’s Bounce témá-
jára perceken keresztül improvizálni.
 S ha valaki azt gondolná, hogy 
Domi valami hallgatag, befelé for-
duló csodabogár, az téved: lelkes 
legóépítő, rajong a természetjárá-
sért, érdekli az ornitológia, a gom-
bászat, a horgászat; kedveli a tör-
ténelmet, sokat olvas, sőt a fára 
mászás, a nyilazás és a csúzlizás 

sem áll távol tőle.
 Továbbra is tagja a 
helyi taek wondo csa-
patnak, ahol Hegyes 
Imre irányításával már 
több „övre menő” mi-
nősítő vizsgán van túl. 
 Nagyapja szavaival 
élve: „Hál’ az égnek, 
igazi gyerek!” S ez 
mindennél fontosabb!  
 További szép sikere-
ket kívánunk, csak így 
tovább, Domi! Sz

A tíz és fél éves kistar-
csai zongorista-zene-
szerző újabb sikerei

Kettesben a zongorával 
– Bach-játék közben

A nagytiszteletű zsűri társaságában  
(Dunakeszi, 2021)

ISMÉT FANTASZTIKUS EREDMÉNYT  
ÉRTEK EL  a Sentinel SE 
taekwondósai a WT Taekwondo 
Országos Diákbajnokságon

Ragyogó eredménnyel zárt a 
Sentinel Olimpiai Taekwondo 
Sportegyesület 2022. május 7-én, 
Nagykátán az év egyik legrango-
sabb eseményén, az Országos Di-
ákbajnokságon és Engrich Mari-
ann Emlékversenyen.
 Az Országos Diákbajnokság 

„B” kategóriás formagyakorlat 
versenyén négy indulóból ket-
ten aranyérmet és ketten pedig 
ezüstérmet szereztek a Sentinel 
SE taekwondósai közül:
KADET „B” KATEGÓRIÁBAN:  
 Molnár Benedek  I. helyezést, 
JUNIOR „B” KATEGÓRIÁBAN:  
 Fodor Péter I. helyezést,
JUNIOR „B” KATEGÓRIÁBAN:  
 Gaál Gábor II. helyezést és
JUNIOR „B” KATEGÓRIÁBAN : 
 Hegyes Boglárka II. helyezést 
ért el.

 Gratulálunk a versenyzőknek!
 Egyesületünkbe folyamatos 
a tagfelvétel!
Edzéseinket a Simándy Általá-
nos Iskolában próbálhatjátok ki!
Csatlakozz még ma! Az első edzés 
ingyenes!
Taekwondo edzés:
 Gyerek:18.30-19.20-ig hétfőn-
ként és szerdánként
 Felnőtt:19.20-20.30-ig hétfőn-
ként és szerdánként.
Hapkido önvédelmi edzés:
 Gyerek, felnőtt, szülő:
 18.00-20.00-ig csütörtökön-
ként, 9.45-11.00-ig szombaton-
ként.
 Jelentkezni lehet Hegyes Imre 
4. danos taekwondo mesternél, 
a következő elérhetőségek vala-
melyikén: 0620/551-0919, 
www.sentinelse.hu.  

Hegyes Imre

E z a koncert is – mint minden 
program megszervezése - sok 
logisztikai erőfeszítést igé-

nyelt, amelytől kezdetben kicsit meg 
is ijedtem, hiszen rá kellett döbben-
nem, hogy mennyi embert kell egy-
szerre, egy időben és egy helyen ösz-
szehozni. Ám – szerencsére – már 
az elejétől fogva valamennyi érintett 
együttműködően, segítő szándékkal 
viszonyult a szervezési feladatok-
hoz. Voltak, akik órákat cseréltek 
el, vagy éppen vizsgát halasztottak 
annak érdekében, hogy minden gör-
dülékenyen menjen, amiért nagyon 
hálás voltam. 
 Érdekes volt megfigyelnem, ahogy 
egy-egy produkció összeáll: minden 
próba alkalmával újabb színfoltok 
jelentek meg az épp gyakorláskép-
pen eljátszott zeneműben. Azt hi-
szem, ahogy kezdett kialakulni a 
műsor, úgy ismertük meg egymást 
egyre jobban, úgy formálódott min-
den apró frázis is. Az ,,érési folya-
mat" végén pedig a gyönyörű, tisz-
ta lelkekből, hirtelen egy csodálatos 
világ lett, általuk vált a feltámadás 
zenei élménnyé. Ezt a csodálatos vi-

lágot erősítette meg a koncert nap-
ja. Nem a koncert, hanem annak az 
egész napja, hiszen a szervezők, a 
családom és a barátaim egy ember-
ként segítettek egész nap, hogy meg-
valósulhasson a rendezvény. Ezúton 
is hálásan köszönöm azt a rengeteg 
energiát, amelyet a szervezésbe for-
dított szinte az egész közösség. Egy 
közös cél lebegett mindenki szeme 
előtt: az, hogy jól sikerüljön a kon-
cert. 
 Ahogy izgatottan készülődtünk 
az estére, azt éreztem, hogy valami 
megmagyarázhatatlan dolog keríti 
hatalmába a csapatot: végignéztem 
mindenkin, és próbáltam megfogal-
mazni, hogy pontosan mi is történik 
most velünk. Az Isteni gondviselés 
megnyilvánulása volt ez: az embe-
rek szeretete, hálája, ahogy szűnni 
nem akaró tapssal köszönték meg a 
koncertet, amely végtelen örömöt és 
megnyugvást okozott, ahogy ott áll-
tunk együtt, a ráadás dal közben, és 
a sok csillogó szempár itt-ott könny-
cseppek között, de boldogan tekin-
tett ránk. Úgy éreztem, hogy egy 
biztos és szerető család vesz ben-

nünket körül. Igen, azt gondolom ez 
a legmegfelelőbb szó: Család. Csu-
pa nagybetűvel. Olyan megérkezés 
volt ez, ami önmagában egy fon-
tos elindulás. Elindulás egy közös 
úton, közös célokkal, közös hittel 
és élményekkel. S ha eddig kétsé-
ges volt számomra, hogy vajon jó 
helyen vagyok-e, akkor bizonyos-
ságot nyert, hogy igen.
 A koncerten elhangoztak J. S. 
Bach, W. A. Mozart, G. F. Händel, 
Fasch, és Cèsar Frack művei, melye-
ket Alszászy Sarolta (hegedű), Bán 
Balázs (ének), Botrágyi Károly (trom-
bita), Botrágyiné Virágh Orsolya (fu-

A Bibliában az Apostolok cselekedetei-
ről írott könyv 2. részében így olvashat-
juk ezt: „Amikor pedig eljött a pünkösd 

napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon 
a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz ha-
sonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az 
egész házat, ahol ültek, majd valami lángnyel-
vek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, 
és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megtel-
tek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek 
beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy 
szóljanak” (1-4. vers).
 Bár a tanítványok pünkösd előtt megkapták a 
missziói parancsot, de még nem telt meg erővel a 
prédikációjuk és az imádságuk. Miután kiáradt a 
Szentlélek, szavukra futótűzként terjedt az evan-

gélium, az imaéletük megújult. Ez az egyház hit-
beli ébredése.
 Az ébredés mindig úgy szokott elkezdődni, 
hogy egyvalaki (vagy többen is) komolyan ve-
szi az imádságot és a Biblia tanulmányozását.
 Az első pünkösdön Péter apostol a Biblia alap-
ján Jézusról beszélt, mint aki meghalt és feltámadt, 
amely lélek nem a Bibliához, nem Krisztushoz 
vezet, nem a Szentlélek. A Szentlélek nem mond 
többet, mint a Biblia, nem hirdet senki mást, csak 
Krisztust.
 Az első pünkösd után a gyülekezetben közö-
sen viseltek gondot a szegényekről. A Szentlélek 
a gyülekezet szolgáló közösségébe kapcsol. Ér-
tették egymást, és örültek, hogy testvéri szere-
tetben együtt lehettek. 

 Ha valaki komolyan elkezdi az imaéletet, ak-
kor napjainkban is ilyen dolgok történnek benne. 

Evangélizációnk áldozócsütörtök 
hetében május 25-27-ig minden este 18.30-kor
Az „evangélizáció” olyan istentiszteletet, ame-
lyen a bátorító, elgondolkoztató, reménységet 
ébresztő jó hír hangzik el olyan formában, hogy 
mindenki megértse: az is, aki talán még soha-
sem járt református templomban. 
 Az evangélizáció megszervezése közös felada-
tunk! Háromféle segítséget kérünk Testvéreink-
től. Imádkozzunk érte! Segítsünk a hívogatásban, 
plakátok szórólapok elhelyezésében! Segítsünk 
a távolban lakók és idősek szállításában! Rész-
leteket a honlapunkon találhatunk róla.

Konfirmációi fogadalom megújítása
A konfirmációi istentiszteleten (június 5-én) le-
hetőséget teremtünk arra, hogy fogadalomtételü-
ket megújítsák, akik 10, 20, 25, 30, stb. esztendő-
vel ezelőtt konfirmáltak akár itt Kistarcsán, akár 
hajdani lakóhelyükön.

Riskó János református lelkész

vola), Dolhai Béla (orgona, zongora), 
Dolhai Luca (ének), Druzsin Barna-
bás (fuvola), Fleischer Bence (trom-
bita), Fodor Ilka Borbála (ének), Ga-
rai Fülöp (hegedű), Garics Laura 
(ének), Gavrucza-Nagy Pál (zongora), 
Papp Zoltán Bence (ének), Potyon-
di Anett (ének), Szekér Anna (ének), 
Szendrei Dávid Péter (zongora), Tóth 
Fanni Melánia (ének), Váray-Major 
Zsófia (zongora) és Yosuke Shimizu 
(cselló) adtak elő. 
 Köszönünk minden szeretetet 
és támogatást, amit kaptunk! Örök 
élmény marad mindannyiunk szá-
mára!  Dolhai Luca

Húsvéti koncert a kistarcsai katolikus templomban
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ÁCS, TETŐFEDŐ 

•  cserepes lemez fedés
•  széldeszkázás
• bádogos munkák
• beázások javítása
•  tetőszerkezet, eresz- 

csatorna javítása, cseréje
Alpin technikávAl Ács Kapocs Építő Kft.

kedvező árAk! +36-30/919-4694

SZAKKÉPZETT   

           MESTEREK AlAPTól

           A TETőig

gEnErÁl-

        kiviTElEzéS

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!

Kistarcsa, Szabadság út 32.
NYITVATARTÁS:

Hétfő-péntek: 630-1830 • Szombat: 700-1400

Kistarcsa péKség

 •  �Helyben sütött péKsüteményeK
 •  �Kenyerek�100 %�természetes�alapanyagokból
 •  �Szendvicsek
 •  �Meleg�reggelik
 •  �Cserpes�tejtermékek
 •  �Kávé,�tea
 •  �Sütemények�
 •  �Méhes-mézes�szörpök�
 •  �Hot-dog,�hamburger

…és még annál is több!  
Várjuk egy finom reggelire,  

ebédre, kávéra helyben fogyasztással 
vagy akár elvitelre is!

Kistarcsán,  
a Szarvaspusztai út 8. 

szám alatt 900-2700 m2 
közötti üres iparterület, 

bekerített,  
(akár megosztva is),
hosszútávra kiadó.

06-30-185-1740  
HITKÓ LÁSZLÓ

KIADÓ 
INGATLAN

Lakossági 
PB gáz és  

Targonca gáz

házhozrendeLésre!

Próbáljon ki minket,  
garantáltan nem csalódik!

rendelésfelvétel: 
06-20/382-32-68

beiratkozás helyszíne:
 Simándy József Általános Iskola épületében,  

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

Szakmát Szerezhet ingyeneSen
a CszC Mihály Dénes szakképző  

iskolában kistarCsán!

•   Pénzügyi-számviteli ügyintéző
•   Vállalkozási - ügyviteli ügyin-

téző (egyetlen ügyviteli szakma)
•   Szoftverfejlesztő és -tesztelő 

(Alkalmazások és mobil alkal- 
mazások fejlesztése, tesztelése)

•   Logisztikai technikus  
(Logisztika és szállítmányozás)

•   Grafikus 
(út a nyomdai előkészítéshez)

•   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: Szerda, péntek 17:00-19:00 óra között

Képzéseinket esti tagozaton hibrid  
(online – kontakt tanórák) tanrendben is szervezzük.

Képzéseink 2 tanévesek, diákigazolvány igényelhető. 

ÉrettSÉgIzetteK rÉSzÉre:

•  Burkoló
•  Női szabó 

•  Szociális ápoló  
és gondozó

AlApfoKú ISKolAI vÉgzettSÉggel  
rendelKezőK rÉSzÉre:

Elvárások 
 •    fizikai teherbírás
 •    pontos, megbízható munkavégzés

FEladatok
 •    fém göngyölegek tisztítása és kezelése 
 •    fém göngyölegek szállításra való előkészítése 
 •    telephelyi rend és tisztaság elősegítése, fenntartása 

GyErE hozzánk dolGozni! 
Kerepesi telephelyünkre EGY MŰSZAKOS 
munkarendbe bEtanított munkás  
kollegákat keresünk!

Munkavégzés helye: kErEpEs, patkó utca 9-11. 
Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehetséges: 

palinkasmaria@designkft.hu,  
06-70-664-7293

Kisállatrendelő

Műtétre előjegyzés: személyesen rendelési időben,  
vagy a 06-28/506-265-ös telefonszámon van lehetőség

Csandy Kutyakozmetika
Telefon: 06-30/251-98-46

2143 Kistarcsa, Malom utca 2.

rendelési idő: H-P: 17-től 21 óráig

dr. gyuricza Ákos
2143 Kistarcsa, Malom utca 2.
tel.: 06-28/506-265, 06-30/9-518-590
www.kistarcsaiallatorvos.hu
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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: 7-16 óráig

Péntek: 7-15 óráig
   Szombat, Vasárnap: zárva

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!

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

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!

Varga István magyar rally  
bajnok, autószerelő mester

•  VIZSGÁZTATÁS
•  JAVÍTÁS
•  KLÍMATÖLTÉS

•  DIAGNOSZTIKA  
(motor, ABS, stb.)

•  HIVATALOS BOSCH  
SZAKMŰHELY

3D computeres 

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

06-20/269-13-22
E-mail: vargaautojavito@gmail.com
NYITVATARTÁS: H-P: 8-17 óráig

 •  FELNI ÉRINTÉS NÉLKÜLI  
FUTÓMŰ BEÁLLÍTÁS

 •  GUMISZERELÉS  
ÉS CENTRÍROZÁS

 •  FUTÓMŰ JAVÍTÁS

K I S TA R C S A

varga autójavító

futómű beállító 
technológia

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

itt a GrillszezoN!
Grillkolbász négyféle  

ízben kapható!  
MaGyaros, sajtos,  

bajor, csípős! 

AKCIÓ! – Mindegyik grillkolbász csak 1790 Ft/kg
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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

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: Siposné Varga Edit,  
edit.svarga@kistarcsa-simandy.hu
Az általános iskola központi címe:  
titkarsag@kistarcsa-simandy.hu 
A zeneiskola központi címe: 
zeneiskola@kistarcsa-simandy.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: alapszolg@digikabel.hu;  
alapszolg2143@gmail.com

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:  H-Cs: 08:00-12:00, 12:30-16:00

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

DPMV hibabejelentő (csőtörés, vízhiány stb.) 
06-29/340-010, 06-70/682-7546 

Közvilágítás hibabejelentés 
06-30-685-9865; 06-28-589-020/9
https://kozvilhiba.hu/hibabejelentes

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

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

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

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

Kóbor állatok befogása 
+36-20/964-3025

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 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, Korrektor: Koczka Réka 
Nyomda: Pauker-Holding Kft. 1047 Budapest, Baross u. 11-15.
Felelős vezető:  Vértes Gábor
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.

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

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!

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

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.
Április 22-én, pénteken 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

 
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. Decmann gréta
Dr. Plaszkony adrienn

Dr. Ujvárossy Petra
Dr. henter áron
Dr. Paul róbert



Most foglalj klímaszerelőt, 
mert nyáron már késő!

KIS FOGYASZTÁS, CSEND,  
AKÁR 10 ÉV GARANCIA

A FISHER ELHOZZA 
A JÓ IDŐT, PRÓBÁLJA KI ÖN IS!

KLÍMAPEST – Faktor Vállalkozási Iroda Kft.
1173 Budapest, Pesti út 9.  |  +36 20 358 5756  |  +36 1 253 0394  |  info@klimafaktor.hu

www.klimapest.hu

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


