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Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy 
2022. július 25-től 2022. augusztus 5-ig 
igazgatási szünetet tartunk, amely idő-
szakban a polgármesteri hivatal zárva 
tart, az ügyintézés pedig – a halasztha-
tatlan ügyek kivételével – szünetel.
 A 2022. július 25. és augusztus 5. kö-
zötti időszakban történő halálozá-
sok és születések anyakönyvezésére az 
igazgatási szünet idején is lesz lehető-
ség. Anyakönyvvezetőink hétköznapo-
kon 8.00-12.00 óráig személyesen, vagy 
telefonon rendelkezésre állnak. A be-
jelentések fogadása a hivatal közpon-
ti telefonszámán keresztül történik (06-
28-470-711).

dr. Gotthard Gábor jegyző

Nyári igazgatási  
szünet a hivatalban 

ELBALLAGTAK a diákok
Országszerte június 17-én  
tartották a ballagásokat.

A díjat Jámbor Zsófiának Kereszti Ferenc adta át A Simándy József Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola végzős diákjai a 
kialakult hagyomány szerint az ünnepé-

lyes osztályfőnöki órát követően végig ballag-
tak az osztálytermeken, majd délután hat óra-
kor az iskola főbejáratánál felállított színpadnál 
búcsúztak el az alsóbb osztályoktól és a taná-
roktól. Az iskola udvarán több százan – szülők, 
nagyszülők, rokonok és barátok – várták a bal-
lagókat. Az iskola legnagyobb eseményén az 
önkormányzattól jelen volt Csampa Zsolt a Hu-
mánpolitikai Bizottság elnöke.
    Az idén öt osztály végzett. A ballagók Krámliné 
Sari Anita, Major László András és Major László-
né (8.a) Baloghné Móczár Zsuzsanna, Krajcs Anna 
és Gottweiszné Molnár Anita (8.b), Vasvári Ildikó 
és Csomor Anikó (8.c), Erdei Katalin és Kunsztné 
Kiss Katalin (8.d) és Rigó Berta (8.e) osztályfőnö-
kök vezetésével búcsúztak. 
 Az ünnepi búcsúztató műsor elején a jelenlé-
vők, a felső tagozatos kórus közreműködésével, 

elénekelték a himnuszt. Zongorán kísért: Dolhai 
Béla tanár úr.
 A rövid ünnepi műsorban először szavalat hang-
zott el Nagy Réka 7.e osztályos tanuló előadásában, 
majd a hetedikesek nevében Dárdai Júlia 7.d osz-
tályos tanuló köszönt el a nyolcadikosoktól. Az is-
kolai ünnepségeken mindig színvonalas produkci-
ókkal lépnek fel a zeneiskolások, ez most sem volt 
másképp. Ligeti György: Három lakodalmi tánc 
című négykezes zongoradarabját adta elő Papp-
Horváth Levente (8.a), Balló Aladár Lászlóné ta-
nárnő segítségével. 
 A ballagó nyolcadikosok nevében Papp-Horváth 
Levente 8.a, Király Dorottya 8.b, Tánczos Lili 8.c, 
Csonka Liliána 8.d és Lott Sarolta 8.e osztályos ta-
nulók búcsúztak. 
 Siposné Varga Edit igazgató ünnepi beszédében 
elsősorban a végzős diákokhoz szólt. Azt kívánta 
nekik, hogy legyenek céljaik és tudjanak küzdeni 
értük.
 Ezt követően az igazgató asszony okleveleket 
és könyveket adott át a kiváló eredményt elért diá-
koknak és a szülői munkaközösség tagjainak. Vé-
gezetül a búcsúzó osztályok beragasztották az osz-
tályuk tablóját az iskola emlékkönyvébe.  P.Gy.

AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT Magyar 
Mentésügyért Emlékérem kitüntetésben részesí-
tette László Endre Mártont, a Szent Márton Gyer-
mekmentő Szolgálat alapítóját. A kitüntetést a 
Mentők Napja alkalmából rendezett ünnepségen, 
május 10-én a Parlamentben vette át Rétvári Ben-
ce miniszterhelyettestől és Csató Gábortól, az Or-
szágos Mentőszolgálat főigazgatójától. A Magyar 
Mentésügyért Emlékérem országos kitüntető cí-
met olyan személyek kaphatják, akik hosszú idő 
óta támogatják a mentősök feladatellátását. László 
Endre Márton. 32 éve elkötelezetten szolgálja a ma-
gyar mentésügyet. A Szent Márton Gyermekmen-
tő Szolgálat az Országos Mentőszolgálattal szoros 
együttműködésben 23 évvel ezelőtt indította el Bu-
dapesten a Gyermekroham kocsit, majd 15 évvel 
ezelőtt a miskolci, 13 évvel ezelőtt pedig a debre-
ceni Gyermek-mentőor-
vosi kocsikat. A három 
gyermekmentőegység 
az eltelt időszakban az 
Országos Mentőszol-

A KISTARCSAI KULTURÁLIS EGYESÜLET hu-
szonkettedszer hirdette meg az Aranykavics pá-
lyázatot. Idén ketten pályáztak. A díjat a régi ha-
gyományok szerint az iskola ballagási ünnepségén 
adták át. A 2022-es Aranykavics Díjat, a vele járó 
oklevelet, valamint 200 000 Ft pénzjutalmat Jám-
bor Zsófiának ítélte oda a szakmai zsűri. A győz-
tes pályázó tanulmányait a XVI. kerületi Táncsics 
Mihály Általános Iskola és Gimnázium német ta-
gozatán végezte, majd a Gödöllői Török Ignác 
Gimnáziumban folytatta – a tavalyi irodalmi pá-
lyázaton harmadik díjat nyert. A másik pályázó 
– Vass Virág Jázmin – néhány ponttal kapott ke-
vesebbet, de az esedékes ajándékot ő is megkapta. 
 A méltatást Lukács Ilona Cecília olvasta fel, a. 
díjat Kereszti Ferenc, a KIKE elnöke adta át.

gálat irányítása alatt közel 60  000 gyermek ellá-
tásában vett részt.
 Kistarcsán tavaly „Kistarcsa Városért” díjjal 
ismerték el László Márton Endre munkáját, mert 
a koronavírus-járvány második és harmadik hul-
láma idején önkéntes mentősként dolgozott a te-
lepülésen. Vállalta, hogy saját költségén a város 
által rendelkezésre bocsájtott COVID gyorstesz-
tekkel segít a járvány elhárításában. Kistarcsán ta-
valy május elejére kb. 1200 gyorstesztet végzett el, 
ezzel jelentősen megakadályozta a betegség terje-
dését.
 László Endre Márton 32 éve tartó, állhatatos 
munkájának elismeréseképp Simon Zsolt Irány-
tű-díjban is részesült. Iránytű-díjat elsősorban 
az Országos Mentőszolgálat azon munkatársai 
kaphatnak, akik elismerésre méltó munkájukkal, 

példamutató teljesítmé-
nyükkel és a közössé-
gért végzett tevékeny-
ségükkel példaképpé 
válhatnak. 

Átadták az 
idei ARANY-
KAVICS DÍJAT

Magyar Mentésügyért  
Emlékérem kitüntetés kapott 
LÁSZLÓ ENDRE MÁRTON 

László Endre Márton  
a kitüntetést a Parla-
mentben  
vette át

ÖNKORMÁNYZAT

TESTÜLETI ÜLÉSRŐL  
JELENTJÜK (2022. június 29.)

Átadták az Év Polgárőre címet
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testü-
lete „Az év polgárőre” címet a 2021-ben végzett 
munkájáért Barkóczi Angélának ítélte oda, aki 
felkészültségével, hivatástudatával, bátorságával, 
kiemelkedő személyes teljesítményével hozzájá-
rult a város közbiztonságának javításához. Napi-
rendek előtt Juhász István polgármester adta át 
a kitüntetést.

2021-ben több tűzesethez  
riasztották a tűzoltókat
A jogszabályi előírásnak megfelelően Szigeti Ró-
bert tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok megküldte 
a Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. 
évi beszámolóját. 
 A beszámoló szakmai részéből kiderült, hogy 
a Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság a gödöllői és 
az aszódi kistérség településeit foglalja magába, 
ami területileg 75 ezer hektár és 26 település la-
kóinak tűzvédelmi ellátását biztosítja.
 A működési területükön 2021-ben több tűzeset-
hez riasztották a tűzoltókat, mint egy évvel koráb-
ban. A vizsgált időszakban 1066 esetben (egy év-
vel korábban 996) riasztották őket és 700 esetben 
(egy évvel korábban 636) kellett beavatkozniuk. 
A prevenciós tevékenységüknek köszönhetően 
2021-ben szén-monoxid mérgezésben nem halt 
meg senki, és nem történt halálos tűzeseti baleset 
sem. A közúti balesetek száma a tavalyi évhez ké-
pest 16%-kal nőtt. 
 A műszaki mentéshez 517 esetben történt riasz-
tás (2020-ban 424), 394 esetben kellett ténylege-
sen beavatkozni. Kistarcsán 2021-ben 40 tűzeset 
történt (2020-ban 38) és 17 esetben kellett műsza-
ki mentést végezni (2020-ban 21).

Elfogadták az intézmények  
éves beszámolóit:
GESZTENYÉS ÓVODA
Gáspár Csabáné óvodavezető beszámolójából 
kiderül, hogy Kistarcsán ebben a nevelési évben 

összesen 19 óvodai csoportban fogadták a gye-
rekeket, a két óvodában maximálisan 607 férő-
hely állt rendelkezésre (Gesztenyés Óvoda 447 fő, 
Tölgyfa Óvoda 160 fő), és 450 gyermeket láttak el 
(Gesztenyés Óvoda: 316 fő Tölgyfa óvoda: 134 fő).  
A csoportlétszám 19-24 fő között alakult.
 Szülői igény szerint lehetőséget biztosítottak a 
2,5 éves óvodaérett gyermekek felvételére is. 
 2021. március 8-tól a koronavírus miatt elren-
delt rendkívüli szünet ideje alatt az óvoda ügyele-
ti nyitvatartással működött, ebben az időszakban 
az óvodapedagógusok home office-ban végezték 
a pedagógiai munkájukat. Az óvodai csoportok 
Facebook oldalán küldték el a gyermekeknek a 
heti tematikus tervnek megfelelő tevékenysége-
ket, meséket, verseket, énekeket.

KISTARCSAI TIPEGŐ BÖLCSŐDE
Az intézmény 2021. január 4-én nyitotta meg 
kapuit. Az alapító okiratban meghatározott férő-
helyek száma 48 fő. Szénás Béláné intézményve-
zető beszámolójában leírta, hogy a 16 fős kisgyer-
meknevelői kollektíva az indulástól számítva csak 
egy-két helyen változott. Ebben a nevelési évben 
új szakácsnőt vettek fel, így ezt az álláshelyet sike-
resen betöltötték. Két gondozási egységben négy 
csoportszoba várja a kicsiket. Augusztus végén 
28 gyermek távozik az óvodába, helyükre foko-
zatosan vesznek fel gyermekeket. Ebben a neve-
lési évben nem volt egy év alatti gyermek a böl-
csődében.

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
Pálfi Kálmánné intézményvezető által készített be-
számoló átfogó képet ad az az intézmény személyi, 
technikai és tárgyi feltételeiről és ebben az évben 
történt személyi változásokról, az intézmény egy-
ségekben folyó szakmai munkáról, az intézmény 
külső szakmai együttműködéseiről. 
 Az intézmény tavaly is létszámhiánnyal műkö-
dött (18 álláshelyből 4 betöltetlen volt). A létszám-
hiányt megbízási szerződéssel és helyettesítéssel 
oldották meg.
 •  A Család és Gyermekjóléti Szolgálat 
177 gyermeket gondozott együttműködési megál-
lapodás alapján (alapellátás), ezen kívül 60 fővel 
együttműködési megállapodás nélkül, egyszeri 
esetként foglalkoztak. A szolgálat a rászorulók-
nak, heti rendszerességgel, ingyenes ruhaosztást 
és élelmiszerosztást tartott. Tavaly az Élelmiszer-
bank Egyesület segítségével 46 alkalommal tudtak 
élelmiszert osztani, összesen 11 550 kg mennyi-
séget adtak az ügyfeleknek. A vírushelyzet mi-
att elmaradtak az Őszirózsa Nyugdíjasklub és a 
Babóca Klub foglalkozásai.
 •  A Házi Segítségnyújtás Szolgáltatás 
2021-ban25 gondozottat látott el, átlag 14 gon-
dozás jutott minden hétköznapra.
 •  A Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás
40 idős ember számára nyújt biztonságot és azon-
nali segítséget. Jelenleg minden készülék gondo-
zottaknál van.

 • A védőnők az év nagy részében online tanács-
adást végeztek, így védve a babákat és szüleiket. 
Azonban, ha lakóhelyen nyújtott személyes ta-
nácsadásra volt szükség, akkor a védelmi intéz-
kedések betartása mellett felkeresték a szülőket.

Pálfi Kálmánnét nevezték ki  
az Alapszolgáltatási Központ élére
A pályázat benyújtási határideje 2022. május 
31. volt, amelyre egy pályázat érkezett. A szak-
mai bizottság támogatta a régi vezető pályáza-
tát. A képviselő-testület – figyelembe véve a 
szakmai bizottság javaslatát – támogatta, hogy 
2022. október 1-jétől 2027. szeptember 30-ig 
terjedő időszakra az Alapszolgáltatási Köz-
pont intézményvezetőjének ismét Pálfi Kál-
mánnét nevezzék ki. 

Módosították a „Kistarcsai  
Tipegő Bölcsőde bővítése” című  
pályázat támogatási szerződését 
Mint ismeretes az önkormányzata 2021. február 
25-én támogatási kérelmet nyújtott be a Pénzügy-
minisztérium által kiírt, VEKOP-6.1.1-21 kód-
számú, „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bő-
vítése” című pályázati felhívásra. A szerződés 
2021. szeptember 30-án kötötték meg. A Tipe-
gő Bölcsőde II. ütemének megépítésére vonat-
kozó kiviteli terv időközben energetikai korsze-
rűsítésére szorult. A kivitelei terv átdolgozására 
a Grafitto Stúdió Kft.-ét bízták meg, de a 2021. 
november 15-ig megadott határidőig nem készül-
tek el. Végül a tervek korszerűsítését a Kiszugló 
Kft. végezte el, az eredetileg tervezett határidő-
höz képest 3 hónap csúszással. Ezért kezdemé-
nyezni kellett az Irányító Hatóságnál a támogatási 
szerződésben meghatározott határidők aktuali-
zálását. A „Projekt fizikai befejezése” című ha-
táridő 2023. március 31-ről 2023. május 31. dá-
tumra változott

Beszámolt tavalyi munkájáról  
a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft. 
A SZIGÜ Pest Megyei Temetkezési Kft. megküld-
te az önkormányzatnak a 2021. január 1-től 2021. 
december 31-ig terjedő időszakra a beszámolóját. 
Az üzemeltetési tevékenységből származó bevé-
tel nettó 6 025 135 Ft, a kiadás nettó 8 543 644 Ft. 
A kiadások között feltüntetett nettó 1 797 000 Ft 
sírhely díjat és nettó 1 636 909 Ft ravatalozó bér-
leti díjat a Kft. a szerződés alapján az önkormány-
zatnak megfizette. 
 Tavaly is több lakossági észrevétel érkezett a 
temető rendjével kapcsolatban. A hiányosságok 
megszüntetése érekében a képviselő-testület 2022. 
május 24-én temetőbejáráson vett részt.
 Jegyzőkönyvezték, hogy szükséges elvégezni 
a temető előtti gyalogos bejárat viacolorozását, 
az egyházi részen a kerítés cseréjét, a járda ja-
vítását, ki kell cserélni a kandelábereket. Meg-
állapodtak, hogy a katona sírhely rendezése az 
egyházzal közösen történik. P.Gy.

Az Év Polgárőre címet  
Barkóczi Angélának ítélték oda
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Kistarcsa fejlődik! Stabil költségvetés, számos folyamatban 
lévő beruházás, sikeres pályázatok, népszerű helyi fesztiválok. 
Juhász Istvánnal - aki 34 évesen az ország egyik legfiatalabb 
polgármestere - beszélgettünk a város fejlesztéséről, pénzügyi 
hátteréről, sikeres helyi összefogásokról és jövőbeni tervekről. 

A város működtetéséhez  
és fejlődéséhez kell  
egy VÁLLALKOZÓI SZEMLÉLET

Interjú Juhász István polgármesterrel 

ÚJABB UTCÁK ASZFALTOZÁSÁT kezdték meg a városban
A Zsófialigetben július 5-én elkészült a Teré-
zia utca. Itt az aszfaltozást egy vállalkozó sa-
ját költségén végezte el.  Az önkormányzat 
még tavaly kötött szerződést az utca másik 
oldalán építkező vállalkozóval, hogy a terület 
átminősítéséért cserébe megépíti az aszfal-
tos utat, valamint zöld területet biztosít egy 
jövőbeli játszótérnek.
 A Móraligetben jól halad a Scheda utca 
építése. A 225 méteres szakasz 208 millió fo-
rint kormányzati támogatásból és 20 millió 

forint önerő hozzáadásából készül. Ebből a 
pénzből valósul meg a Lőcsei utca 408 mé-
ter, a Kántor utca 123 méter és a Rozmaring 
utca 364 méter hosszan. November végére 
mindegyik utca elkészül.

Elkészült a Terézia utca

Scheda utca

M agyarországon több önkormányzat 
forráshiányos. Üdvözítő kivétel Kis-
tarcsa. Mivel magyarázza polgár-

mester úr a város kedvező gazdasági helyzetét?
 – Szerencsére rengeteg pályázatunk van most 
is folyamatban. Ezekre megvan a fedezetünk 
köszönhetően annak, hogy stabil költségvetés-
sel dolgozunk. Elég tartalékunk van, de a biz-
tonság kedvért létrehoztunk egy 100 millió fo-
rintos keretet, amely szabadon felhasználható 
forrás lesz. Ebben a világgazdasági helyzetben 
bármi bekövetkezhet, így gondolnunk kell egy 
vészforgatókönyvre is.
 Elmondhatom, hogy ebben az évben is szépen 
fejlődik a város, és a most létrehozott tartalékunk 
garantálja, hogy egy pénzszűkös időszakban is 
képesek leszünk a megkezdett beruházásokat 
befejezni, sőt önerős fejlesztéseket is meg tu-
dunk valósítani.

– A júniusban a testület által jóváhagyott 
2022. évi költségvetési rendelet módosításban 
már közel 1 milliárd Ft összegű csak a beru-
házásokra és felújításokra szánt összeg. Mi-
nek köszönhető ez? 
 – Ezek a jelentős fejlesztések a pályázati tá-
mogatásoknak köszönhetőek, de a kisebb ered-
ményekre is rendkívül büszkék vagyunk, példá-
ul nemrég adtuk át a Szlovák Tájházat, amelyet 
a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 33 millió 
forintos állami támogatással alakított ki, amely-
hez az önkormányzat kb. hatmillió forintot adott. 
Ez egy régi ígérete volt az önkormányzatnak, 
hogy segít a tájház megépítésében. A Civil-ház 
lebontása után azon voltunk, hogy megfelelő 
helyet tudjunk biztosítani a szlovákok gyűjte-
ményének. Örülünk, hogy sikerült ekkora ösz-
szeget nyerniük, és ebből a Rózsa utcában egy 
ingatlant tudtak vásárolni, amelyet szépen fel-
újítottak. Azon vagyunk, hogy a tájház Sza-
bóné Tóth Katalin elnök asszony elképzelése 
szerint valósuljon meg, ehhez adott az önkor-
mányzat, a képviselők és a KÖFE Kft. támoga-
tást. Kistarcsai vállalkozások is rengeteget se-
gítettek a szlovák önkormányzatnak, például a 

LAVET Kft. közérdekű felajánlásából építették 
meg az udvarban a kemencét. Az önkormány-
zat a kerítés megépítésében segített. Egy nagy-
szerű összefogás eredményeként valósult meg 
a tájház. Az új ingatlanon egy állandó kiállítást 
is berendeztek, az épület alkalmas lesz kisebb-
nagyobb programok lebonyolítására is. Itt kell 
megemlíteni a Zarándok-vezetőképző Központ 
megépítését is. A Pest Megye Önkormányza-
ta által vezetett partnerség keretében a projekt-
ben Perbál, Hévízgyörk, illetve Kistarcsa Ön-
kormányzata vesz részt, emellett pedig szakmai 
támogatást nyújt a Mária Út Közhasznú Egyesü-
let. A támogatás forrását – közel 
420 millió forintot – a Pénz-
ügyminisztérium biztosít-
ja a „Pest megye célzott 
pénzügyi támogatása” 
program keretében. Eb-
ből Kistarcsán 152 mil-
lió forintot fektetnek be. 
Ezt az új épületet is ha-
marosan átadjuk. A Civil-
ház hátsó épületét az ön-
kormányzat újítja fel, 
ezt civil 

szervezetek kapják majd meg. Szintén önkor-
mányzati beruházásban újul meg a zarándok-
vezetőképző előtti járda és parkoló.  

– Milyen beruházások megvalósításai vannak 
folyamatban Kistarcsán?
 – Kistarcsán folytatódnak az útépítések és a 
járdaépítések. Jó hír, hogy július 5-én megtör-
tént a Terézia utca műszaki átadása. Ez azért 
különleges, mert itt az aszfaltozást egy vál-
lalkozó saját költségén végezte el.  Az önkor-
mányzat még tavaly kötött szerződést az utca 
másik oldalán építkező vállalkozóval, hogy 
a terület átminősítéséért cserébe megépíti az 
aszfaltos utat, valamint zöld területet biztosít 
egy jövőbeni játszótérnek. Az önkormányzat 
ehhez szívesen adta a hozzájárulását. Ez egy 
sikeres modell lehet a település életében és a 
jövőben remélhetőleg több vállalkozóval is si-
kerül majd ehhez hasonló megállapodást kötni. 
Örömteli dolog, hogy Kistarcsa szilárd útbur-
kolat kialakítására 213 millió forint kormány-
zati támogatást kapott, amelyhez közel 20 mil-
lió forint önrészt kellett biztosítanunk. Ebből 
a pénzből épül meg a Scheda Ferenc utca 225 
méter, a Lőcsei utca 408 méter, a Kántor utca 
123 méter és a Rozmaring utca 364 méter hosz-
szan. Ezeknek az átadási határideje november-
ben esedékes. Ezen kívül nagy hangsúlyt fek-
tettünk bizonyos utcák mart aszfaltozására. 
Ezt a módszert több utca lakóközössége kér-
te már, itt a költségek felét az önkormányzat, 
a másik felét pedig az ingatlantulajdonosok 
vállalják. Ilyen összefogással aszfaltoztunk 
a Fenyvesligetben a Zsálya, a Kamilla, Gala-
gonya utcában és a Fenyves út egy részén.

– Polgármester úr a felsorolásban megemlített 
olyan útépítéseket is, amelyek pályázati pénz-
ből készülhetnek el. Ezen kívül más területen 

is sikeresen pályáztak!
 – Igen ez így van. Ilyen a Tipegő 

Bölcsőde bővítésére nyert pályá-
zatunk. Eredetileg négy csoport-
szobára volt méretezve a pro-
jekt, akkor a kiírásban nem 
lehetett nagyobb összegre pá-
lyázni. A tavaly kiírt pályá-
zat lehetővé teszi a bölcső-
de bővítését, így az eredeti 
tervek szerint a bölcsődé-
hez 295,65 millió Ft vissza 
nem térítendő, 100%-os 
intenzitású támogatás-
sal két újabb csoport-
szobát építhetünk meg.  
A területet átadtuk 
a nyertes vállalko-
zásnak. A bővítés-
sel 2023. március 15-

ig 31-ig kell végezniük. Jó hír, hogy a kórház 
igazgatójával sikerült megegyeznünk az épít-
kezés lebonyolítását illetően. A munkaterületet 
a kórház felől közelítheti meg a kivitelező, így 
az építkezés nem zavarja sem a bölcsőde mű-
ködését, sem az Eperjesi lakótelep nyugalmát. 
 Azonban nemcsak a Tipegő Bölcsőde bővíté-
sére nyertünk pályázati pénzt, hanem több folya-
matban lévő projektünk is van. Ilyen például a 
Nagytarcsa felé megépítendő kerékpárút, amely-
hez 300 millió forintot nyertünk, a Simándy is-
kola energetikai korszerűsítése is ebbe a sorba 
tartozik, amelyhez 198 millió forint támogatást 
kaptunk, valamint 44 millió forintot nyertünk a 
Tipegő Bölcsőde napelemes energetikai bővíté-
sére és különböző eszközbeszerzésekre. Ezek-
nek a projektelőkészítési szakaszában tartunk, 
tervek, és esetleges engedélyek beszerzése van 
folyamatban. így ezen projektek előrelátható-
lag jövőre valósulhatnak meg. Meg kell említe-
ni azokat a pályázatokat is amelyek még elbírá-
lás alatt vannak és reményeink szerint szintén 
zöld utat kaphatnak. Ilyen az Eperjesi út felújí-
tása, kerékpársáv kialakításával és parkoló bő-
vítésével 250 millió forintért, a Kossuth Lajos 
utcában található vízműtelep felújítása gazda-
ságfejlesztési céllal 260 millió forintért, a Kis-
tarcsai Egészségház bővítése 347 millió forintért 
és az Alapszolgáltatási Központ fejlesztésére is 
pályáztunk 260 millió forint összegű támoga-
tásra.

– Hol tart a tervezett új iskola építése?
 – Tudomásom szerint az engedélyes terv ké-
szítése folyamatban van. Abban bízom, hogy ha 
nem lesz valami anyagi probléma, akkor nem 
lesz csúszás, ugyanis jó ütemben haladnak az 
előkészületek. Reményeink szerint 2024-ben el-
készül az új iskola. 

– Tehát Kistarcsa a válságok ellenére is szé-
pen fejlődik. Mi a siker titka?
 – Megmondom őszintén, hogy az elmúlt há-
rom év a járványok és a válságok ellenére nagyon 
jól sikerült, ami a kormányzati stratégiának is 
köszönhető. Az önkormányzatokat nem hagy-
ták magukra. A másik, hogy az önkormányza-
toknak ilyen válságos időszakban nem szabad 
hátradőlniük és segítségre várniuk. Kistarcsán 
mi folyamatosan próbáltunk bevételi források-
hoz jutni. A működéshez és a fejlődéshez is kell 
egy vállalkozói szemlélet. Ez a kettő együttesen 
kell a sikerhez.

– Azt gondolom, hogy az év második felében 
az önkormányzatoknak nehezebb lesz. A kül-
ső és a belső körülmények ebbe az irányba mu-
tatnak. Kistarcsán számítanak-e a dolgok rosz-
szabbodására?  
 – Ami jó hír, hogy az adóbevételeink nő-
nek, ez azonban nem nyugtat meg bennünket, 
ezért is próbálunk tartalékolni. Ami veszélyt je-
lenthet a város működésére, az a rezsi növeke-
dése. Ismeretes, hogy az önkormányzatokat is 
kivették a rezsicsökkentés alól. Abban remény-
kedem, hogy itt is kapnak az önkormányzatok 
valamennyi kompenzációt a kormánytól, akár-
csak az iparűzési adó elvonása után. Úgy tu-
dom, hogy ezzel kapcsolatban a háttérben már 
zajlanak egyeztetések. Egyébként azért is biza-
kodunk, mert évekkel ezelőtt olyan energia be-
szerzési rendszerekbe léptünk be, ami fél évre, 
egy évre biztosítja a fix árat. Az elmondottak-
ból következik, hogy ebben az évben Kistar-
csán még nem kell drasztikus költségnöveke-
déssel számolnunk, a tárgyévben a költségvetési 
kereteink biztosítják a szükséges korrekciókat, 
átcsoportosításokat. 

– Szóval a beruházásokkal és a költségveté-
si tartalék képzéssel nincs semmi gondjuk, de 
azért van egy olyan terület, amely az utóbbi idő-
ben felkorbácsolta a kedélyeket. A hulladék-
szállítás körül kialakult anomáliákra gondo-
lok. Helyre tudják állítani a rendet? 
 – Ez nemcsak Kistarcsa problémája, ez ki-
terjed a Duna-Tisza közére is. Elmondhatom, 
hogy az ügyön dolgozunk, napi kapcsolatban 
állok a DTkH Nonprofit Kft. és a Zöld Híd 
B.I.G.G. Nonprofit Kft. vezetőivel. Ebben a 
pillanatban egy-két napos csúszások vannak 
még a szállításban, de bízom benne, hogy ha-
marosan visszaállhat a normális szolgáltatás. 
Az egész probléma onnan eredt, hogy egy el-
számolási vita alakult ki a Nemzeti Hulladék-
gazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 
(NHKV Zrt.) és a cégcsoport között. A helyze-
tet tovább rontotta, hogy a bizonytalanság mi-
att a cégnél történt egy csoportos felmondás. 
Az ügy kapcsán rengeteg szálat megmozgat-
tunk, tárgyaltunk szakhatósággal, szakembe-
rekkel, a területileg érintett országgyűlési kép-
viselőkkel és végül sikerült az NHKV Zrt.-vel 
megegyezni egy olyan finanszírozásban, amely 
szűkösen biztosítja a cégcsoport működését. 
Köszönettel tartozom a lakosságnak a türele-
mért, de kijár a köszönet polgármester társa-
imnak is, akik megértették, hogy együtt kell 

ezt a problémát megoldani. El kell mondani, 
hogy azért volt olyan polgármester is, aki po-
litikai haszonszerzésre próbálta felhasználni 
a kialakult helyzetet, de volt olyan is, aki in-
kább lemondott a társulásban betöltött pozíci-
ójáról, hogy ne kelljen semmiféle felelőséget 
vállalnia.  

– Kistarcsa a gasztrofesztiválok és fesztiválok 
egyik legnagyobb házigazdája Pest megyében. 
A Böllérfesztivál és a Kistarcsai Napok jubi-
láltak ebben az évben. Az egyik 10-ik a másik 
25-ik évfordulóját élte meg. A Kistarcsai Na-
pokon a nem kistarcsaiaknak fizetőssé tették 
a programok látogatását. Ez csak egyszeri al-
kalom volt vagy tervezik máskor is a karsza-
lagos rendszert „bevetni”?    
 – A rendezvények szervezésénél próbálunk 
egy magasabb szintet meglépni. A Kistarcsai Na-
pok ebben az évben már Kelet-Pest megye zenei 
fesztiváljává nőtte ki magát. Többe került, mint 
a legutóbbi, de ezzel arányosan több bevételt is 
generált. Nyertünk rá pályázatot, nagyobb hir-
detési felületet tudtunk értékesíteni. Ilyen szem-
pontból is profi rendezvény volt. A karszalagok 
árát a következő Kistarcsai Napokon biztos, hogy 
egy kicsit megemeljük. Az elkövetkező öt év-
ben az a cél, hogy a teljes rendezvény nullszal-
dós legyen. Elsősorban a közönség biztonsága 
érdekében vezettük be a karszalagos szisztémát. 
Már a belépésnél ki tudtuk szűrni azokat az em-
bereket, akik például ittasan érkeztek a rendez-
vényre és az Ifjúság téren kontrollálhattuk a kö-
zönség mozgását is. 

– A Kistarcsai Városi Művelődési, Sportköz-
pont és Könyvtár már meghirdette augusz-
tus 20-ra a Kakasfőző Fesztivált. Itt lesznek-e 
korlátozások?
 – A Kistarcsai Napokon a módszer tökélete-
sen működött, de azt gondolom, egyelőre más 
rendezvényen nem alkalmazzuk, mert csök-
kentené a kisebb programok családias jellegét. 
Egyébként a Kakasfőző Fesztiválra is színvonalas 
műsort állítottunk össze olyan sztárféllépőkkel, 
mint Dj Dominique, Gáspár Laci, Opitz Barbi, 
Dévényi Tibi bácsi és a Bon-Bon együttes. Re-
méljük, hogy idén legalább annyi csapat nevez 
be a kakasfőzésre, mint a koronavírus-járvány 
előtt. Sok szeretettel várjuk a kistarcsaiakat erre 
a rendezvényre is! 

– Polgármester úr, az olvasók nevében is kö-
szönöm a beszélgetést. 
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PROGRAM TÁJHÁZ

Régi álma valósult meg a kistarcsai szlovákoknak. Június 19-én 
ünnepélyesen átadták a Rózsa utcában azt a Szlovák Házat, 
 amelyhez 33 millió forinttal járult hozzá a Miniszterelnökség 
Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága.

Átadták a SZLOVÁK HÁZAT 

S zabóné Tóth Katalin, a Kistarcsai Szlovák 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke még 
2020 novemberében adta be a kérelmét az 

Országos Szlovák Önkormányzathoz, amelyben 
támogatást kért a Szlovák Ház megvalósításá-
hoz. Az előzményekhez tartozik, hogy Kistarcsa 
Város Önkormányzata még 2020-ban lebontot-
ta azt a Civil-házat, ahol tárolták többek között 
a néprajzi gyűjteményüket. Így kényszerűség-
ből új helyet kerestek. A helyzetüket könnyí-
tette, hogy ekkor már a Bethlen Gábor Alapít-
vány átutalta a számlájukra a felajánlott pénzt. 
Végül kormányzati, önkormányzati és vállal-
kozói támogatásokból állt össze a teljes összeg. 
Szabóné Tóth Katalin elnök asz-
szony hosszas kutatás után talált rá 
a megfelelő ingatlanra, ugyanis ke-
vés olyan ház van Kistarcsán, ami 
tökéletesen megfelelt volna erre a 
célra. A felújítás az elmúlt félév-
ben több lépcsőben történt, ugyan-
is bontásokkal járó helyreállításo-
kat is el kellett végeznie a KÖFE 
Kft.-nek és MiraBer Bt.-nek. Eb-
ben a saját tulajdonú házban a he-
lyi szlovákoknak lehetőségük lesz 
az önkormányzati ügyeik intézésé-
re, a közösségi életük szervezésére, 

valamint a néprajzi gyűjteményük 
elhelyezésére is. A parasztházban 
tisztaszobát és konyhát rendeztek 
be. A másik szobát közösségi célra 
fogják használni. Az épület hátsó 
részében egy teakonyhát is kialakí-
tottak, a nyitott gangon pedig régi 
használati tárgyakat állítanak ki.
 Az ünnepélyes átadáson részt vett 
Vécsey László országgyűlési képvise-
lő, Paulik Antal, a szlovák nemzeti-
ség parlamenti szószólója, Hollerné 
Racskó Erzsébetet az Országos Szlo-
vák Önkormányzat elnöke, Szabó 
Mónika, az Országos Szlovák Ön-
kormányzat elnökhelyettese, Juhász 

István Kistarcsa polgármestere, Zsiák Péter alpol-
gármester és Zsiák Balázs a Pénzügyi, Település-
fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke.
 Az ünnepélyes átadást a tájház előtt az utcán 
tartották, ahol a helyi szlovákokon kívül Csömör, 
Kerepes, Nagytarcsa, Cinkota és Rákoskeresztúr 
szlovákjai is ott voltak. A rekkenő hőség ellenére 
színpompás műsorral tették még emlékezeteseb-
bé az ünnepséget. Köszöntő beszédet mondott Vé-
csey László országgyűlési képviselő, Paulik Antal, 
a szlovák nemzetiség parlamenti szószólója, aki 
szlovákul és magyarul is elmondta a köszöntőjét, 
és Juhász István polgármester. Szabóné Tóth Ka-
talin elnök asszony megköszönte a támogatásokat, 

az önkormányzat nagylelkű felajánlását, amiből a 
tájház kerítését és az udvart tehették rendbe. Külön 
köszönetet mondott a LAVET Kft.-nek a felaján-
lott udvari kemencéért, Mira Lászlónak az udvari 
kerekes kútért, a polgármesteri hivatal dolgozói-
nak a rengeteg segítségért és Villám Péter műsza-
ki referensnek, a szakmai tanácsokért, aki végig 
kísérte a felújítás teljes folyamatát.
 A műsorban fellépett Samu Zoltán és zene-
kara, Liska Veronika népdalénekes, a Pannó-
nia Néptáncegyüttes Hagyományőrző csoportja, 
Samu Barnabás kisdiák, aki egy országos szlo-
vák dalverseny döntőse volt és kiváló minősítést 
kapott, szólótáncot láthattunk a Pannónia Nép-
táncegyüttes két kiváló táncosától, Jakab Anná-
tól és Máté Mórictól. Gyönyörű népviseletbe öl-
tözve szerepelt a csömöri Báló Lipót Egyesület 
Népdalköre és a nagytarcsai Vencsok Asszonykó-
rus. Molnár-Navratil Krisztina az úrnapi ünnepről 
beszélt, amelyet ugyanezen a napon körmenettel 
és virágszőnyeggel köszöntöttek a kistarcsaiak.  

A műsor végén szalagátvágással ün-
nepélyesen is átadták a Szlovák Táj-
házat.  Pető Gábor plébános úr áldá-
sa után a meghívottak megnézhették 
az autentikusan berendezett Szlovák 
Házat, a gyűjteményes kiállítást és 
mindenkit szertettel kínálták friss 
süteményekkel és hűtött italokkal. 
 A Szlovák Házat egyelőre tele-
fonos vagy internetes bejelentkezés 
után egyeztetett időpontban látogat-
hatják az érdeklődők. A Szlovák Ház 
telefonos elérhetősége Kistarcsa hon-
lapján megtalálható. Polgár

Szabóné Tóth Katalin, Vécsey László, Juhász István, Pau-
lik Antal és Hollerné Racskó Erzsébet vágta át a szalagot

Szabóné Tóth Katalin elnök asszony 
megköszönte a támogatásokat

Vencsok Asszonykórus 
Nagytarcsáról

A csömöri Báló Lipót Egyesület Népdalköre

Pannónia Néptáncegyüttes Hagyományőrző csoportja

Páros szólótáncot mutatott be  
Jakab Anna és Máté Móric
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NYÁRI ZÁRÁS A BÖLCSŐDÉBEN 
ÉS AZ ÓVODÁKBAN

INTÉZMÉNYEINK

Az idén június 20-án rendeztük meg a böl-
csődés gyermekek részére a gyermekna-
pot. Az időjárás kedvezően alakult, így az 
udvaron tudtuk a rendezvényt lebonyolí-
tani. Kollégáim által készített színes zász-
lókkal, lufikkal díszítettük fel az udvart. 

GYERMEKNAP  
a Tipegő bölcsődében

A KISTARCSAI TIPEGŐ 
BÖLCSŐDE nyári zárása 
2022. augusztus 8-tól 
augusztus 19-ig tart.
 Nyitás: 2022. augusztus 22. 
hétfő

TÖLGYFA ÓVODA
2022. július 25-től
augusztus 5-ig zárva tart
 Ezen időszak alatt július 
25-től-augusztus 5-ig a gyerme-
kek ellátása szülői igény szerint 
a Kistarcsai Gesztenyés Óvodá-
ban (Eperjesi út 1.) biztosított.

 Nyitás: 2022. augusztus 08. 
hétfő

GESZTENYÉS ÓVODA
2022. augusztus 8-tól
augusztus 19-ig zárva tart 
 Ezen időszak alatt augusz-
tus 8-tól augusztus 19-ig a 
gyermekek ellátása szülői 
igény szerint a Tölgyfa Óvo-
dában (Széchenyi út 61.) biz-
tosított.
 Nyitás: 2022. augusztus 22. 
hétfő

Lakossági 
PB gáz és  

Targonca gáz

házhozrendeLésre!

Próbáljon ki minket,  
garantáltan nem csalódik!

rendelésfelvétel: 
06-20/382-32-68

DIÓFAMETSZÉS! – Itt az ideje a diófa 
metszésnek! Kertje díszét szakszerűen 
ápolom, biztonságosan, alpintechnikával. 
Munkámra garanciát vállalok.  
06-30/7445387 vagy www.smartree.hu

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

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

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

APRÓHIRDETÉS 

Hirdetés

Csampa Zsolt és Uvacsek Csaba 
képviselők is meglátogatták 
a bölcsiseket 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„KISTARCSAI TIPEGŐ BÖLCSŐDE BŐVÍTÉSE”

Kistarcsa Város Önkormányzata az Európai Unió által támogatott Szé-
chenyi 2020, Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program, 
VEKOP-6.1.1-21-2021-00020 azonosítószámú pályázatán 295,65 millió Ft 
vissza nem térítendő, 100%-os intenzitású támogatást nyert, melynek ke-
retében megvalósul a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde bővítése. 

Kistarcsa, Eperjesi út 1/A címen létesült Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építésé-
nek II. üteme kerül megépítésre, melynek keretében az intézmény újabb neve-
lési egységgel és hozzá tartozó játszóudvarral bővül. 
 Az újabb nevelési egységben 2 csoportszoba, hozzá tartozó terasszal, gyer-
meköltöző, gyermek mosdó, játék tároló, valamint kerti wc, kerti játéktároló, va-
lamint egy fedett terasz kerül kialakításra. Az épület 193,23 m2 hasznos alap-
területű egységgel 5,25 m2 fedett terasszal, és 64,62 m2 terasszal bővül.
 A projektben 470 m2 területen játszóudvar és parkolók építése valósul meg.
Az épület korszerű építőanyag felhasználásával épül, melynek hatására alacsony 
energia igényű („CC” energetikai besorolású) intézmény jön létre.
 A bővítés eredményeként 28 új férőhely létesül, így a Kistarcsai Tipegő Böl-
csőde összesen 76 fő 0-3 éves korú gyermek bölcsődei ellátását tudja majd 
biztosítani, továbbá a fejlesztés hatására 5 új munkahely jön létre. 
Az intézmény bővítésének eredményként az ellátással és szolgáltatással érin-
tett terület lefedettsége nő és átlagosan csökken a távolság a lakóhely és az 
igénybe vett ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató között.
 A projekt megvalósításában résztvevők: Kistarcsa Város Önkormányzata, 
mint Kedvezményezett és a Pénzügyminisztérium, mint Irányító Hatóság.
 A kivitelezési szerződés 2022. június 28. napján került aláírásra, az építés 
várható befejezése 2023. II. negyedéve.

További információ kérhető: Kistarcsa Város Önkormányzata
Cím: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.,Telefon: +36-28 470-711
E-mail: hivatal@kistarcsa.hu, Honlap: www.kistarcsa.hu
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A füves árnyékos részen 
 ugrálóvárakat állíttattunk fel, 
az udvaron helyet kapott még 

sok érdekes népi fajáték, amelyeket a 
kicsik nagy örömmel vettek birtokba.  
Az óriás buborékfújót is sok ovis ki-
próbálta.  A kis horgásztóban a gye-
rekek vígan „kergethették a halakat”, 
majd apró ajándékot kaptak a kifogott 
zsákmány után. A nagy fák árnyéká-
ban kézműveskedésre is volt lehető-

ség, amelyet gyerme-
kek és szülők együtt 
próbálhattak ki. Aki-
nek kedve volt táncolha-
tott, vagy csak hallgat-
hatta Juhász Laci bácsi 
remek gyermekmuzsi-
káját, melyben sok is-
merős dallam csendült 
fel, kicsiknek nagyoknak egyaránt.  
A mosolygós arcocskákra, kezecskék-
re színes arcfestés és csillámtetoválá-
sok kerültek, melyeket szintén a kis-
gyermeknevelők készítettek. A kicsik 
nagy örömére megérkezett a mentő-
autó is, melyet kívülről és belülről 
is megcsodálhattunk mindannyian. 
 A délután második felében házi 
zsíroskenyérrel, saját sütésű megy-
gyes sütivel, házi limonádéval kínál-
tuk vendégeinket.  
 Az idő gyorsan elrepült, a buli vé-
gén a gyerekek hajtogatott lufikkal, 
színes festett arcocskákkal és sok él-
ménnyel, vidáman indultak hazafelé. 
 Örültünk, hogy sokan részt vettek 
ezen a délutánon, köszönjük Zsiák Pé-
ter alpolgármesternek, Csampa Zsolt-
nak, a Humánpolitikai Bizottság elnö-

kének, Szemán Gergelynek, a Sport, 
Közlekedési és Közbiztonsági Bizott-
ság elnökének, Uvacsek Csaba képvi-
selőnek és Gáspár Csabáné óvodave-
zető asszonynak a részvételt, valamint 
a meglepetés ajándékot. 

   Szénás Béláné bölcsődevezető

A 10. CSÖMÖRI BRINGAFESZTIVÁL  
körtúrája érintette Kistarcsát is

NÉPSZÁMLÁLÁS 2022  
– jelentkezzen számlálóbiztosnak!

Az egész országra 
kiterjed a TŰZ-
GYÚJTÁSI TILALOM 

HÍREK

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 2022. 
október 1. és november 28. között népszám-
lálást tart. A népszámláláshoz közreműködő 
számlálóbiztosok jelentkezését várják!
 A számlálóbiztos feladata a körzet bejárása, a 
körzethez tartozó internetes önkitöltési időszakban 
le nem zárt címek felkeresése, lebonyolítása, a cí-
mek pontosítása és az új címek felvétele. A terep-
munka 2022. október 17. és november 20. között 
zajlik, számlálóbiztosonként kb. 150-200 címen 
kell címellenőrzést végezni és kb. 130-150 címen 
kell elektronikus kérdőívet kitölteni, a KSH által 
biztosított tablet segítségével.
 A számlálóbiztosokkal az elektronikus oktatási 
rendszerben történő felkészülést követően tett si-

A JÚNIUS 18-19-ÉN megrendezett 
10. Csömöri Bringafesztivál a hagyo-
mányoknak megfelelően a második 
napon – ezúttal apák napján – a kis-
térségi kerékpáros körtúrával zárult. 
A közel ötven bringás június 19-én 
reggel nyolc órakor indult Csömör-
ről, Fábri István csömöri polgármes-
ter vezetésével és 76 kilométert megtéve este hét 
órára értek vissza a célállomásra. Érintették a XVI. 
kerületet, a XVII. kerületet, Pécelt, Isaszeget, Gö-
döllőt, Mogyoródot, Szadát, Kerepest, Kistarcsát 
és Nagytarcsát. Kistarcsára délután fél ötre értek 

AZ EGÉSZ ORSZÁGOT sújtó kánikula és az ext-
rém szárazság miatt július 2-tól az ország teljes terü-
letén elrendelték a tűzgyújtási tilalmat. A Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a Belügymi-
nisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóságának egyetértésével hozta meg a döntést.
 Tilos tüzet gyújtani a magyarországi erdőkben, 
a vasút és közút menti fásításokban, de még a ki-
jelölt tűzrakóhelyeken is. A parlag- és gazégetés 
szintén nem engedélyezett a fokozottan tűzveszé-
lyes időszakban.
 A Nébih azt javasolta, hogy a tilalommal nem 
érintett belterületen is zárt égésterű eszközöket, 
elektromos vagy gázgrillt használjanak, mert a 
nyitott égésterű szén- vagy fatüzelésnél az égő 
zsarátnokok több száz méterre is képesek elre-
pülni és meggyújtani az ott található növényzetet.
 A hivatal figyelmeztetett: az ország egész te-
rületén a hetek óta tartó kánikula következtében 
minden fás, száraz növényekkel borított területen 
megnőtt a tűz kialakulásának kockázata. Az aszá-
lyos körülmények és az extrém száraz biomassza 
miatt akár már egy kisebb szél is gyors tűzterje-
dést eredményezhet, a felszíni tüzek pedig köny-
nyen 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé 
fejlődhetnek.

2022. JÚNIUS 1-TŐL MÓDOSULT  
A HULLADÉKGYŰJTÉSI REND!
A szelektív és a zöldhulladékot az eddigi-
ektől eltérően NEM PÉNTEKEN, a kommu-
nális hulladék elszállításának napján vég-
zi a szolgáltató, hanem KEDDI napokon! 

MÓDOSUL a szelektív és 
zöldhulladék ELSZÁLLÍ-
TÁSÁNAK NAPJA!

DÁTUM HULLADÉK TÍPUS

JÚ
LIU

S

19. K ZÖLDHULLADÉK

22. P KOMMUNÁLIS

26. K SZELEKTÍV

29. P KOMMUNÁLIS

AU
GU

SZ
TU

S

2. K ZÖLDHULLADÉK

5. P KOMMUNÁLIS

9. K SZELEKTÍV

12. P KOMMUNÁLIS

16. K ZÖLDHULLADÉK

19. P KOMMUNÁLIS

23. K SZELEKTÍV

26. P KOMMUNÁLIS

30. K ZÖLDHULLADÉK

keres vizsga után kötik meg a szerződést a szám-
lálóbiztosi feladatok ellátására. 
 Munkavégzésért a KSH a 362/2020. (VII. 23.) 
Kormányrendelet szerinti normatíva alapján meg-
határozott díjazást biztosít.
 A jelentkezési lap átvehető a Kistarcsai Polgár-
mesteri Hivatal (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) 
recepcióján, illetve letölthető a www.kistarcsa.hu 
oldalról.
 Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 15.
 A számlálóbiztosi jelentkezési lapokat pos-
tai úton kell eljuttatni, vagy személyesen a hi-
vatal recepciójára lehet leadni.

dr. Gotthard Gábor jegyző, 
népszámlálási felelős

a bringások és a Szlo-
vák Tájháznál Juhász 
István polgármester fo-
gadta a körtúra résztve-
vőit. Így a Szlovák Táj-
ház ünnepélyes átadását 
követő állófogadáson 
vendégelték meg a brin-

gásokat. A körtúrához Juhász István polgármester 
mellett több kistarcsai bringás is csatlakozott és 
Nagytarcsát érintve a célállomásig, vagyis Csömö-
rig tekertek. Az egész napos túrát motoros rend-
őrök biztosították.

A Kistarcsai Kulturális Egyesület irodalmi 
pályázatot hirdet az alábbi témakörökben:
 a. Segítség a menekülteknek
 b. Kedvenc gyümölcsöm
 A pályázaton részt vehet minden kistar-
csai lakos, valamint a Kistarcsán dolgozó, 
illetve tanuló személyek.
 A legjobb pályázatokat két kategóriában 

– felnőtt és gyerek (nyolcadikos korig) – dí-
jazzuk, és megjelentetjük a Kistarcsai Ka-
lendárium 2023 című kiadványban.
 A díjak: I. díj: 15 000 Ft, II. díj: 10 000 Ft, III. 
díj: 5 000 Ft, a gyerek kategória helyezettjei 
értékes könyvjutalomban részesülnek.
A pályázat jeligés.
A pályaműveket postai úton kérjük eljuttat-
ni a következő címre:
 Kistarcsai Kulturális Egyesület, 
 Kistarcsa, Bercsényi u. 18.
 Beküldési határidő: 2022. augusztus 8.
 Részletes kiírás a www.kike.hu honlapon 
olvasható
 Bővebb információ kérhető a 28/470-926-
os telefonszámon, vagy a kike@kike.hu cí-
men (Kereszti Ferenc).

Kistarcsai Kulturális Egyesület

KIKE IRODALMI 
PÁLYÁZAT
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Nagy sikere volt az óriás csúzlinak

KULTÚRAÓVODA

Nagy örömünkre óvodánk-
ban, ebben az évben már 
megvalósulhattak a szoká-
sos év végi programjaink.

GYERMEKNAP  
az óvodában Császár Ildikó: 

Orosz világ az 1980-as években
Az állami vezetők váltásának okai, és az ez-
zel járó ceremóniák. A szigorú szabályok. 
Az üzletek ellátási körülményei. Étkezési 
lehetőségek – az éttermek és az ételek sa-
játosságai. Lakáshelyzet a nagyvárosban. 
Közlekedési körülmények tapasztalatai. 
Az oroszok érdekes szokásai.

Fehér Ilona: Zenészek Székelyföldön
Korondon másodjára rendezték meg a 
nemzetközi fúvószenekari versenyt, mely-
nek végén gálakoncertet adott a szegedi 
egyetemi fúvószenekar. Emellett megis-
merhettük a környék nevezetességeit mind 
kulturális, mind gasztronómiai szempont-
ból: Csíkszentsimonon, Csíksomlyón és 
Kőrispatakon.

  
Bernáth Ronaldné: Add a mancsod! 
Gyermekfejlesztő Központ
A fejlesztésre szoruló gyerekeknek segít a 
terápiás központ. Gyógypedagógiai és isko-
la előkészítő fejlesztő foglalkozásokra – lo-
gopédia, mozgásfejlesztés, korai fejlesztés, 
pszichoterápia, viselkedésterápia – kerül 
sor. Nagyon sok fejlesztő játékkal felsze-
relt helyen várják a gyerekeket.

Takács-Tóth Diána: Illóolajok
A gyógyszerészi kémiából doktorált aro-
materapeuta a Diadeur aromaterápia ala-
pítója. Az illóolajok történetében már Kleo-
pátra is szerepet játszott. A sokféle illóolaj 
biztonságos használata. Tények és tévhi-
tek az aromaterápia világából. A jó minősé-
gű illóolaj drágasága. Az illatok érzékelése.

Gál Tibor: A sport szerepe
Gyerekkori élmények a futás terén. Későb-
bi eredmények különböző sportágakban. 
A közlekedési baleset utáni változások. A 
sporthoz kötődő tevékenységek. Szolgál-
tatások: teljesítménydiagnosztika, moz-
gáselemzés, komplex mozgás- és teljesít-
ménydiagnosztikai elemzés, edzéstervezés. 

A Deáktanya előadásait az Alapszolgáltatási 
Központ (Batthyány u. 2/A) termében tartjuk.
 A klubestek ideje: csütörtökön este 7-től 
10 óráig.
 Az előadások csütörtökönként este 7 óra-
kor kezdődnek, időtartamuk kb. 1 óra, de a 
kérdések megválaszolásával és a hozzászó-
lásokkal 9-ig is eltarthatnak.
 A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai 
nyitottak, azokat térítésmentesen látogat-
hatja bárki.
 Ezen alkalmakon és a KIKE más rendez-
vényein lehet belépni az egyesületbe.
 Kistarcsai Kulturális Egyesület

2022. augusztus 4.

2022. augusztus 11.

2022. július 28.

DEÁK-
TANYAKÖNYVSAROK

A n é p s z e r ű , 
munkagépek-
ről szóló ovis 

sorozat, a Garázs ba-
gázs, mostantól vagány 
rajzokkal, és köteten-
ként a már megismert 
meséken kívül egy va-
donatúj történettel vár-

ja rajongóit! M. Kácsor Zoltán: Totó, az óvoda 
tűzoltója című új gyermekkönyvének első mesé-
jében Totó, a nyugdíjas tűzoltóautó az ovis gye-
reknap fő attrakciója. Az izgatott gyerekek mind 
szeretnének felmászni rá, ám amikor Vilmos ül 
a kormány mögött, váratlanul megszólal Totó 
telefonja. Sürgős tűzesethez hívják! Vajon egy 
nyugdíjas tűzoltó és egy gyerek képes megfékez-
ni a bajt? Vagy valami egészen másról van szó...?  
A könyvben található második mesében az ár-
mányos Bobcat, a csalafinta munkagép gonosz 
tréfát űz szegény Dömper Dömötörrel: ráveszi 
a társát, hogy mindenhova a platóján utaztassa, 
és még a reggeli kakaóját is elcsaklizza. Még 
szerencse, hogy a garázsban lakik a leleményes 
Markoló Mira is, aki hamar átlát a szitán, és mó-
resre tanítja az ármánykodót.

A Pagony legújabb so-
rozatába, az Abszo-
lút Könyvekbe olyan 
9-12 éveseknek szó-
ló, olvasmányos és 
izgalmas könyve -
ket válogatott a ki-
adó, amelyek ab -
szolút lendületesek, 
abszolút színvonala-
sak, abszolút maiak. 
Abszolút könnyű őket 

olvasni, de mégsem felszínesek, abszolút nem 
megterhelőek, de mégis elgondolkodtatók. Boj-
ti Anna: Csend apó kertje című könyvének te 
vagy a főhőse, kedves olvasó! Te, és persze a 
barátod, Zsiga, akinek eltűnt a nővére, méghoz-
zá Csend apó titokzatos kertjében. Ezt a kertet 
megtalálni sem könnyű, nemhogy eljutni benne 
Csend apó házához... Matematikai rejtvények 
és logikai feladványok állják utadat: agyafúrt 
kérdéseket feltevő griffek, bódító illatú tuli-
pánok, homályos útbaigazításokat nyújtó ten-
gerimalacok. Szerencsére nálad van a walkie-
talkie-d, amin keresztül segítséget tudsz kérni, 
ha elsőre nem jut eszedbe a megoldás. 

María Du enas: Sira című új regénye a nem-
zetközi sikerkönyv, az Öltések közt az idő 

folytatása. A máso-
dik világháború vé-
gén a varrónőből lett 
egykori kém, Sira 
Quiroga babát vár, 
és végre békés életet 
él brit diplomata fér-
jével, Marcusszal. A 
sorsnak azonban más 
tervei vannak vele, és 
a nyugalom átmeneti-
nek bizonyul. Férjét 
Jeruzsálembe helyezik át, ahol a házaspár be-
lekeveredik a politikai fenyegetések és az erő-
szak világába. Sira arra kényszerül, hogy újra 
feltalálja magát, ezért Angliába utazik, ahol 
megküzd az anyósa ellenségeskedésével, mi-
közben új küldetést vállal a brit hírszerzésnél, 
és új identitást vesz fel. Livia Nash lesz, aki-
nek fedőfoglalkozása újságíró a latin-ameri-
kai BBC-nél. Sira hamarosan Madridba utazik, 
ahol találkozik a félelmetes Eva Perónnal – és 
elbűvöli őt. Később egy tangeri küldetésben 
vesz részt Barbara Hutton amerikai örökösnő-
vel. Végül Marokkóban telepszik le kisfiával 
– és a fényes, rejtélyes Tanger városában, ahol 
minden elkezdődött, az élet az öröm és a be-
teljesülés ígéretét kínálja Sira számára.

Monty Don: A kertészkedés öröme
Monty Dont,  
A kertész kert-
je című sorozat 
szenvedélyes 
ke r t művelő -
jét és szemet 
gyönyörköd -
tető bir tokát 
a magyar té-
vénézők is jól 
ismerik. A ne-
ves brit kertész 

hosszú pályafutása során mindvégig arra töre-
kedett, hogy a természettel összhangban, vadon 
élő állatokkal körülvéve nevelgesse csodálatos 
növényeit. Szigorúan szerkesztett, sövények-
kel elválasztott, ugyanakkor ösvényekkel ösz-
szekötött, tematikus kiskertekből álló birtokán 
gyakorlatilag bármi megterem, az árnyékked-
velő erdei virágoktól a vízinövényeken át a dú-
san termő almafákig. Monty Don sok-sok év 
kertművelési tapasztalatát osztja meg az olva-
sókkal A kertészkedés öröme című lenyűgöző, 
színes képekkel teli könyvben. 
 A Városi Könyvtár 2022. július 25-től 2022. 
augusztus 5-ig zárva tart. 2022. augusztus 8-tól 
a megszokott nyitvatartási időben várjuk ked-
ves Olvasóinkat! Németh Tímea könyvtáros

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

Z öld óvodaként nagy hangsúlyt fektetünk a 
környezet védelmére, szeretetére és tisz-
teletére. Pedagógiai munkánkban arra tö-

rekszünk, hogy mindig hitelesen jelenítsük meg 
a fenntarthatóság értékeit. Elengedhetetlen, hogy 
már kisgyermekkorban kezdetét vegye a környe-
zetünk szeretetére és tiszteletére nevelés. A kör-
nyezeti nevelés által olyan környezettudatos ma-
gatartás formálódik a gyermekekben, amely által 
kialakul a környezetért felelős életvitel és ezál-
tal fenntarthatjuk majd az emberi élet minőségét. 

Igyekszünk kialakítani a gyermekekben az aktív 
cselekvés igényét és a felelős magatartást a fenn-
tarthatóság érdekében. pl.: növényültetés, fák, vi-
rágok, növények tisztelete, szemétszedés, szelektív 
hulladékgyűjtés, állatvédelem, madarak téli eteté-
se, rossz elektronikai cikkek, akkumulátorok, ele-
mek, használt olaj gyűjtése, leadása, bio ételek és 
alapanyagok fogyasztása, vegyszermentesség fon-
tossága, villany lekapcsolása, ott ahol már nem tar-
tózkodunk, vízzel való takarékoskodás.  
 A Zöld Óvoda programhoz kapcsolódóan, idén 
gyermeknap alkalmából az ÖKO-Játék Környe-
zettudatos Élményprogramot hívtuk meg. Az 
ÖKO-Játék Program 2009 óta működik sikeresen. 
Komplex tematikájú programot kínálnak a gyerme-
keknek, mely célja a környezetünkhöz való pozitív 
viszony alakítása. Igényes fa eszközeikkel, játéka-
ikkal példákat szemléltetnek, hogy hogyan lehet a 

természettel összhang-
ban, tudatosan élni.
 A programot a föld-
szinti udvarrészen ren-
deztük meg, amelyen a 
Gesztenyés Óvodából 
13 csoport, a Tölgyfa 
Óvodából 3 csoport vett 
részt. A 12 állomáson 
forgószínpad szerűen 
haladtak a gyermekcso-
portok. A legnagyobb 
sikere az óriás csúzli-

nak volt, ahol egy kézzel festett fatáblán kellett a 
szelektív kukákba beletalálni egy óriási, ember mé-
retű csúzlival. Sok játéknál a gyermekek szívesen 
elidőztek volna még tovább is. (memória játékok 
környezet témában, keresd a párját! – hungarikum 
memóriatábla, energiatakarékos ház mágneses táb-
la, függőleges útvesztő, hulladék udvar horgász já-
ték, óriáskirakók) A gyerekek nagyon élvezték a 
különböző játékokat. Voltak könnyebben és nehe-
zebben teljesíthető állomások, így a feladatok ne-
hézségi szintje igazodott a csoportok vegyes élet-
korú összetételéhez.
 A Pillangó csoportban a gyermeknap alkalmá-
ból egy egész hetet szántunk az ünneplésre. Ké-
szítettünk buborékfújókat, papírsárkányokat, me-
lyeket természetesen ki is próbáltunk az udvaron. 
Csillámtetoválások is készültek. Mindenki kivá-
laszthatta a neki legjobban tetsző színt és mintát. 
Egyik nap elsétáltunk a „Mi fánkhoz”. Ezt a fát 
az év folyamán többször is meglátogatjuk és meg-
figyeljük rajta a változásokat az év minden sza-
kában és ezen ismeretek megjelennek a minden-
napjainkban a különböző tevékenységeink során. 
Ez alkalommal a gyermekek nagy örömére, a sé-
tánkba belecsempésztünk egy kis piknikezést és 
fagyizást is a dombnál. A gyermeknapi programso-
rozatunk egyik fénypontja a Deres Lovasudvarban 
tett kirándulásunk volt. A Deres Lovasudvarban 
sok szeretettel fogadtak bennünket. Mire odaér-
keztünk, már két gyönyörű lovacska várt minket, 
lovaglásra készen. Minden kisgyermek, miután 
megkapta a megfelelő védőfelszerelést, szíves örö-
mest ült fel a ló hátára. Természetesen előtte és 
utána is sok-sok simogatást kaptak a lovak a gye-
rekektől. Eközben gyümölcsöt, ropit eszegettünk, 
sok folyadékot ittunk, majd miután mindenki lo-
vagolt, a lovarda játszóterén töltöttünk el egy kis 
időt. Végül nagy élményt nyújtott a gyermekeknek, 
hogy átsétálhattunk az istállón és megnézhettük 
az ott található fecskefészkeket. Meghallgathat-
tuk a kis fecskék csicsergését és megfigyelhettük 
milyen ügyesen etetik a fecskék a fiókáikat. 
 A hét lezárásaként minden Pillangó csoportos 
gyermek hazavihetett egy, az óvó nénik által ké-
szített repülő papír pillangót.
 Sok élménnyel és vidámsággal telt a gyermek-
napi hetünk. Örültünk, hogy újra felszabadultan 
élvezhettük programjainkat. A jövőre nézve már 
most nagyon sok program, élményszerzési lehe-
tőség szerepel a terveinkben. Biztosan ellátoga-
tunk majd a Deres Lovasudvarba is. Feltöltődve, 
tele energiával indulunk az új évnek és a minden-
napokba a lehető legtöbb lehetőséget és élményt 
fogjuk beletölteni.

Hirsné Mészáros Ágnes, óvodapedagógus,       
Zöld Óvoda munkaközösség vezető

A gyerekek örömmel simogatták a lovakat

 A Pillangó csoport a Deres 
Lovasudvarba kirándult

 Az ÖKO-Játék programban 12 állomás várta a gyerekeket

A 3-ik állomáson memória játék tette próbá-
ra az ovisokat

2022. augusztus 18.

2022. augusztus 25.
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Az elmúlt években a járvány miatt csak 
minimálisan tudta a kistarcsai „Rózsafüzér Királynő-
je” templomi közösség megünnepelni az úrnapját. 

A „918-as Battyhány  
cserkészcsapat” két éve  
indult újra Kistarcsán.  
Jelenleg három csoportja 
van: két fiú és egy leány őrs.

„Tudjátok meg, hogy az Úr csodákat tesz hívével! 
Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.” (Zsoltárok 4,4.)

ÚRNAPI KÖRMENET SZEMÉTSZEDÉS úrnapjára

Isten napjainkban  
is tud CSODÁT TENNI

KATOLIKUS EGYHÁZ

HITÉLETHITÉLET

A plébánia udvarán szabad tér-
ben, kevés virágszőnyeggel 
is szép volt COVID idején 

az ünnep, de már sokunknak na-
gyon hiányzott az ősök hagyomá-
nyának szokásos megélése. Az idei 
évben szerettünk volna az elmúlt 

évek hiányállapotaira válaszolva 
egy részletgazdag és alapos elő-
készületet, majd pedig a templomi 
ünnepet is igazán lényegien, sza-
badon és örömmel átélni.
 A bölcsek mondása, miszerint 
a hiányok megtapasztalásával fog 

az érték felszínre ke-
rülni, eleven valóság-
ként kristályosodott 
ki a közösség minden 
egyes tagjában. Éppen 
ezért mi már tavasz-
szal elkezdtük ennek 
az ünnepnek a meg-
szervezését, az átala-
kult életünkhöz iga-
zodva.
 Pető Gábor plébá-
nos vezetésével a tes-
tülettől, a falu lakóin 
át a kis közösségekig, 
mindenkit próbáltunk 
megkérdezni, meghív-

ni erre a nagy feladat-
ra és egymás lelkesült-
ségéből is erőt merítve 
elbátorkodni a konkrét 
lépésekig.
 A közösségünkhöz 
tartozó „918-as Bat-
thyány cserkészcsa-
pat” szombaton egy 
úrnapi szemétszedést 
szervezett a városban, 
hogy az Oltáriszent-
ség tiszteletére az ut-
cák is tiszták legye-
nek. Ahogy őseink is 
minden nagyobb ün-
nep előtt nemcsak a 
szentgyónásukat vé-
gezték el, nemcsak a 

házat és az udvart rakták rend-
be, hanem még az utcafrontokat is 
megseperték, megtakarították az 
ünnep(elt) tiszteletére, úgy próbál-
tak idén gyerekeink is kapcsolódni 
a maguk módján e szép ünnephez.
 Vasárnap hajnalban a hagyomá-
nyos kistarcsai virágszőnyeg is el-
készült a templom körül. Régen az 
volt Kistarcsán a szokás, hogy azon 
az útvonalon, ahol az Oltáriszent-
séggel a körmenet elhaladt, a há-
zak tulajdonosai díszítették fel az 
utat.
 Évek óta viszont több helyen is 
segítséget kérnek az idős emberek.  
Idén a fiatal közösségi tagokat, a 
templomba járó híveket és a Szent 
Anna Katolikus Óvoda családjait 
is mind meghívtuk erre a nemes 
munkára. Sok új család csatlako-
zott és örömmel segített. Nagyon 
sok édesanya jött el a kislányával 
és dolgozott órákon keresztül né-
hány méter virágszőnyegen. 
 Édesapák is segítettek, „Apák 
napján” jó példát mutatva a gye-
rekeknek, fiataloknak.
 Ez a sok kis áldozatkészség miu-
tán összeállt egy hosszú szőnyeggé, 
gyönyörűséget okozott nemcsak az 
alkotóknak, hanem minden lelket 
felemelt, aki a közelébe került. Egy 
ilyen kitartó és összehangolt mun-
ka után nagyon jó volt a szentmisé-
ben megünnepelni az Urat.
 Az ünnepi szentmisét Vukovich 
Márton atya tartotta. Jelen voltak a 
Máriás lányok és néhányan a cser-
készek közül is. Az elsőáldozók és 
a kislányok a körmeneten virágszir-
mot szórtak kis kosaraikból. 

Vasárnap hajnalban készítették 
a virágszőnyeget

A körmenetben jelen voltak a Máriás lányok is

 A körmenet végén a Te Deum-
ot nagy örömmel és felszabadultan 
énekeltük mindannyian. 
 Hálát adtunk a Jóistennek, hogy 
a járvány után egy kicsit gyönyör-
ködhettünk és kértük a segítségét, 
támogatását a szomszédban zajló 
háború elcsendesítésében is. Re-
méljük, hogy ez az áldás, ami ha-
gyományosan oltalmat kér a termé-
szeti csapások és a háborúk ellen, 
oda is eljut, ahová ebben a mosta-
ni kialakult helyzetben emberként 
mi nem juthatunk el!
 Hisszük, hogy ezen a vasárna-
pon felemelt minket az Úr, és ez-
zel felmutattuk a városunknak és 
a világnak is, hogy egyedül Jézus 
az, aki reményt és jövőt tud adni 
nekünk!
 A NEK imádságát, amibe mi ka-
tolikusok évek óta kapaszkodunk, 
és amely átível az időn, meg min-
den földi korláton is, ne hagyjuk 
abba! 
 Mondjuk egyre többször és egy-
re gyakrabban:
 „Mennyei Atyánk, minden élet 
forrása! Küldd el Szentlelkedet, 
hogy az önmagát értünk feláldo-
zó és az Oltáriszentségben velünk 
lévő Krisztust felismerjük és egy-
re jobban szeressük! Ő Urunk és 
Mesterünk, barátunk és táplálé-
kunk, orvosunk és békességünk. 
 Adj bátorságot, hogy az ő erejét 
és örömét elvigyük minden ember-
hez! 
 Add, hogy az Eucharisztikus 
Kongresszuson megerősödve egész 
hívő közösségünk, fővárosunk, né-
pünk, Európa és a világ lelki meg-
újulását szolgálhassuk! Ámen.”

Pasztorális munkacsoport 
munkatársai

Vukovich Márton atya vitte az Oltáriszentséget

Egy gyönyörűen feldíszített oltár

A cserkészet egy olyan vallásos ifjúságne-
velő mozgalom, amely az ökumené szel-
lemiségében zajlik. A fogadalmunkban 

három kötelesség teljesítését vállaljuk: Isten felé, 
hazánk felé és embertársaink felé is szolgálunk.  
A cserkészet lehetőséget kínál az igazi élet meg-
élésére, amelyben a valóságos kapcsolatok és a va-
lódi élmények számítanak. Gyakran kilépünk az 
átlagos fiataloknak a komfortzónájából: esőben és 
sárban is túrázunk, nomád körülmények között, a 
természetben töltjük az időnket. Aki közelről látja, 
tapasztalja ezt az életet, az tudja, hogy itt mi iga-
zán kiszakadunk a hétköznapokból, mindannyi-
unk épülésére. Nálunk már a kiscserkészkorúak 
is megtapasztalhatják a jól végzett munka gyü-
mölcsét, a kitartással végigküzdött kirándulás 

utáni jóleső, büszke fáradtságot, a 
felelősséggel ellátott feladat örömét, 
a közösségben megélhető felhőtlen 
boldogságot és vidámságot.
 A kistarcsai cserkészek az elmúlt 
években nemcsak közösséggé formá-
lódtak, hanem idén már megtették az 
első lépést a város tisztaságáért is: 
úrnapjára egy szemétszedést szer-
veztek a templom körüli utcákban. 
Mivel az úrnapja nemcsak a temp-
lom falai közötti ünnep, hanem a fa-
lakon túlra is feladatunk kivinni az 
örömhírt, ezért fontosnak tartottuk, 
hogy azok az utcák, melyeket a kö-
zösség tagjai virágszőnyeggel feldí-
szítenek mindenképpen meg legye-
nek alaposan tisztítva. Június 18-án, 
szombaton, egész délelőtt zajlott a takarítás. Meg-
tisztultak a templom körüli utcák, összeszedtük a 
szemetet az iskola és az óvoda környékén, a köz-
pontban és a Csigaháznál. Jó volt megtapasztal-
ni, hogy egy pár órás munkával mennyi szeméttől 
szabadítottuk meg a környezetünket. Miközben 
a gyerekek szedték a zsákba az alkoholos üvege-

ket, sörös dobozokat, egészségtelen 
táplálékok tasakjait, a cigi csikkeket, 
közben arról is beszélgettek, hogy 
ezek nemcsak drága termékek, ha-
nem mennyire ártalmasak az egész-
ségre is. 
 Szeretettel kérjük a város lakóit, 
hogy ha már el is fogyasztják eze-
ket saját maguk rombolásáért, leg-
alább a közeli kukákig vigyék el és 
oda dobják be a szemetet, hogy a jó 
érzésű, igényes lakóknak ne kelljen 
egy szemetes városban lakniuk! Mi-
nél többen teszünk azért, hogy tuda-
tosan védjük magunkat, szeretteinket 

és a körülöttünk lévő természetet, annál egészsé-
gesebb jövőt tudunk együtt élni!
 A mai világ számára pedig cserkészként az 
üzenetünk az, hogy az igazi erő az olyan közös-
ségekben rejlik, melyek tagjai képesek félreten-
ni a saját érdekeiket a közös érdekekért, s elsődle-
ges céljuk mások szolgálata, a közös és az egyéni 
fejlődés, valamint a felelősségvállalás egymás és 
a környezetünk iránt. Köszönettel tartozunk ez-
úttal:
 •  a város vezetésének a kukás zsákokért, kesz-

tyűkért és a megszervezett szemétszállításért,
 •  a támogató szülőknek a segítséget,
 •  Pető Gábor plébános atyának az agapéért, amit 

a munka végén közösségben elfogyaszthattunk.

A következő szemétszedésről is fogunk a köz-
eljövőben pontos tájékoztatást küldeni, melyet 
szeptember 17-én, a takarítás világnapján ter-
vezzük, mindenkit szeretettel várunk akkor is!

A kistarcsai „918-as Battyhány cserkészcsapat” 
vezetői, fotó: Popovics Levente

Mindegyik csoportból jelentkeztek cserkészek

Az Ifjúság téren is takarítottunk

Szabadságunkról 
hazafelé autóztunk. Legkésőbb 23 óráig kellett 
megérkeznünk a szállásra. Mivel már nagyon 
későre járt, rohantunk, ahogyan tudtunk. Már 
egészen közel voltunk az autópálya felhajtóhoz, 
amikor váratlanul lemerült a telefon, ezért rajta 
a GPS funkció is megszűnt. Nem volt mit ten-
ni, a nagy rohanást abbahagyva meg kellett áll-
nunk, a töltéshez kábelt kellett keresni a csoma-
gok között, közben pedig veszítettük a perceket.
 Amikor újra üzembe tudtuk helyezni a GPS 
funkciót, akkor derült ki, hogy korábban egyet-

len betűt elütöttünk a település nevének begépe-
lésekor. De az egy másik, környékbeli település 
neve volt, csak éppen az autópályán éppen ellen-
kező irányban haladva! Az autópálya felhajtója 
pedig olyan furcsán volt kialakítva, hogy csak 
abban az irányban lehetett az autópályára fel-
hajtani, amelyen nem várt ránk szállás. A szá-
munkra jó irányba a szomszéd faluban lehetett 
volna felhajtani.
 Ha a GPS néhány perccel később áll le, mivel 
rossz településnév volt beütve, simán a rossz te-
lepülés felé haladva hajtunk fel az autópályára. 

 Isten napjainkban is tesz csodát. Van-e hitünk 
arra, hogy meglássuk a csodát abban is, amikor 
Isten megállít, és „rákényszerít”, hogy újrater-
vezzük, átgondoljuk, hogy a cél felé haladunk-e? 
 Nemcsak az a csoda, amikor egy elakadásunk-
ban, Isten elindít, sasszárnyon hordoz, vagy köze-
lebb repít a célunkhoz. Csoda lehet az is, amikor 
leállít a nagy rohanásunkban, mert tudja, hogy 
rossz az irány, ami felé haladunk. A bűn nem 
mindig azt jelenti, hogy valami törvénytelensé-
get követünk el, nem is mindig erkölcstelenséget 
jelent, hanem a rossz célt. Olyan haladási irányt, 
amely végén nem fogjuk megtalálni a mennyei 
hajlékot, ahová hazavár.
 A nyári szabadság egy nagy lehetőség a min-
dennapi rohanásban megállni, újratervezni és 
gondolni a céljainkat. 
 Azt vettem észre, hogy a legtöbb ember nem 
hitetlen, sőt a legtöbbeknek van szeme, hite arra, 
hogy meglássák a mai „apró” csodákat, inkább 
hálátlan, és nem köszöni meg az Úr jóságát, ha-
nem megállás nélkül folytatja a rohanást. Folya-
matosan várja a mennyei segítséget, de nemhogy a 
szívét nem adja Jézusnak, de még a hetéből egyet-
len órát sem.  Riskó János református lelkész

REFORMÁTUS EGYHÁZ
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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

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-

        kiviTElEzéSVízVezetékszerelés • 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

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

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! 

Minden grillkolbász AKCIÓBAN!
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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

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!

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

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!
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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) 9-482-163Házi készítésű májas hurka, zsemlés véres 

hurka, sütnivaló kolbász, grillkolbász, 
kenőmájas, disznósajt, tepertő, paprikás 
abált szalonnák, füstölt készítmények 
nagy választékban.

NYÁRI NYITVATARTÁS!
Július 8. ZÁRVA 
Július 15. ZÁRVA
Július 22. NYITVA 7-19 óráig
Július 29. NYITVA 7-19 óráig

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

 

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!

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. Fülöp Dorottya
Dr. Plaszkony adrienn

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



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

Az aktuális legjobb ajánlatot adjuk,  
több típusra és árkategóriában.

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

hívjon most!

Minőségi klíMák  
raktárról azonnal

Klíma szerelés rövid határidővel

KLÍMA AKCIÓ
OTTHON FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSSAL IS!

hűtés-Fűtés

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!


