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TESTÜLETI ÜLÉS

VÁROS ÉLETÉBŐL

ÚJ HÁZIORVOS lesz januártól
a 3. számú körzetben

Október 15-től Kistarcsán is tiltják a hajléktalanoknak a közterületek használatát

TESTÜLETI ÜLÉSRŐL JELENTJÜK
Az ülést Solymosi Sándor polgármester vezette

A szeptember 26-án megtartott testületi ülésen 15
napirendi pontot tárgyalt
a képviselő-testület.

E

zen az ülésen többek között határozatot
fogadtak el arról, hogy pályázatot nyújtanak be a „Kerékpárút létesítése Kistarcsán
a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése céljából”
kiírt projektre. Szándéknyilatkozatot fogadtak el
a háziorvosi szerződés ügyében, csatlakoztak a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázathoz, módosították a temetőről
és a temetkezésről szóló önkormányzati rendeletet, elbontatják a polgármesteri hivatal kerítését.
Október 15-től a város egész területén, a közterületeken tilos lesz az életvitelszerű tartózkodás
a hajléktalanokról szóló törvény hatályba lépése
miatt. Ezen az ülésen hirdették ki a „Kistarcsa,
Raktár körút és a Móra Ferenc utca egyes szakaszainak szilárd burkolattal történő kiépítésére”
kiírt közbeszerzési eljárás nyertesét.

KÖZMEGHALLGATÁS 2018
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. november 8-án (csütörtökön) 18 órától 20 óráig közmeghallgatást tart.
Az ülés helyszíne: Csigaház (2143 Kistarcsa, Deák Ferenc u. 1.)
Lakossági kérdéseket a polgármesteri hivatalban elhelyezett gyűjtődobozba, vagy a
hivatal@kistarcsa.hu email címre lehet eljuttatni.
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Kistarcsa csatlakozott a Bursa
Hungarica pályázathoz – új elem
a vagyonra vonatkozó kikötés

Az önkormányzatoknak 2018. október 15-ig hatályon kívül kellett helyezniük azokat az önkormányzati rendeleteiket, amelyek a közterületek
azon részének kijelölésére vonatkoztak, ahol a
közrend, a közbiztonság, a közegészség és a kulturális értékek védelme érdekében az életvitelszerűen megvalósuló közterületi tartózkodást
jogellenessé minősítették. 2018. október 15-én
módosították Magyarország Alaptörvényének
XXII. cikk (3) bekezdését, ami feltétel nélkül,
általános jelleggel mondja ki az életvitelszerű
közterületen tartózkodás tilalmát. Alapszolgáltatási Központ tájékoztatása szerint a hajléktalan kérdés Kistarcsán nem jelentett problémát,
ugyanis a település közterületein életvitelszerűen eddig négy-öt ember tartózkodott. Tehát en�nyi hajléktalan volt.

A csatlakozással az önkormányzata vállalta, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójában 10 000  Ft/fő/hó összeggel maximum 20 fő pályázót támogat. Azt
a pályázót támogatják, akinek a családjában az egy főre eső nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkor legkisebb össze- Kistarcsa 3. számú háziorvosi körzetében
gének 300 százalékát, mely jelenleg új háziorvossal kötnek szerződést
85 500  Ft/fő, egyedülálló szülő esetén Dr. Hatvani Szabolcs Tibor, Kistarcsa 3. számú
a mindenkori öregségi nyugdíj 400 háziorvosi körzetének orvosa, korára és egészsészázalékát, azaz 114 000  Ft/főt, valamint a pályázó gi állapotára tekintettel 2019. január 1-jétől átadés családtagjai nem rendelkeznek vagyonnal. Va- ná praxisát a 3 éve Kistarcsán dolgozó Dr. Pintér
gyon alatt az a hasznosítható ingatlan, gépjármű, Brigitta háziorvosnak. A praxis átadását az önkormányzatnak szándéknyilatkozattal kell
pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeg értámogatnia. Az átadáshoz szüktendő, amelynek külön-külön számított
séges engedélyeztetési eljáráforgalmi értéke nem haladja meg a
sokat a Nemzeti Egészségpályázó családjában az öregsébiztosítási Alapkezelőnél,
gi nyugdíj mindenkor legkiaz Orvosi Kamaránál és
sebb összegének hetvenszeaz ÁNTSZ-nél kell kezresét (1  995  000  Ft), együttes
deményezni, amit a képforgalmi értéke az öregségi
viselő-testület szándéknyugdíj mindenkor legkinyilatkozatát követően
sebb összegének száznegytudnak csak elindítani.
venszeresét (3  990  000  Ft). A
Az önkormányzat kötelevagyonra vonatkozó kikötés a
A nyugdíjba vonuló Dr. Hatvani
zettséget vállalt arra, hogy
korábbi években nem szerepelt
Szabolcs és a helyére pályáa praxisjog átadását, valaa pályázati kiírásban.
zó Dr. Pintér Brigitta
mint a szerződés megkötéséAz ösztöndíj időtartama 10 hóháziorvos
hez szükséges igazolások benyújtánap, azaz két egymást követő tanulmását követően legalább 4 éves időtartamra
nyi félév: a 2018/2019. tanév második (tavaszi),
feladatellátási szerződést köt Dr. Pintér Brigittával.
illetve a 2019/2020. tanév első (őszi) féléve.
A pályázatok benyújtási határideje 2018. november 6.
A részletes pályázati kiírás megtalálható a Feltételes közbeszerzési eljárásban
kistarcsa.hu oldalon vagy a polgármesteri hiva- ajánlatokat bíráltak el útépítésre
A Raktár körút és a Móra Ferenc utca egyes szatalban.
kaszainak szilárd burkolattal történő kiépítésére
beadott pályázat sikeressége esetén a mihamaPályázatot nyújtanak
rabbi megvalósítás érdekében került sor feltétebe kerékpárút létesítésére
les közbeszerzési eljárás elindítására. A beruA Pénzügyminisztérium pályázatot hirdetett a házásra kiírt közbeszerzési eljárás eredményes
„Kerékpárutak létesítésének, felújításának és kor- volt. A megadott határidőig mindkét utca vonatszerűsítésének támogatása Pest megye terüle- kozásában öt pályázat érkezett, ebből három-három volt érvényes. A Bíráló Bizottság a képvisetén” címmel.
A testület döntése értelmében Kistarcsa Vá- lő-testületnek mindkét részre a legjobb ár-érték
ros Önkormányzata támogatási kérelmet nyúj- arányú ajánlatot tevő Vianova 87 Zrt.-t javasolta
tott be a Raktár körúton és a Szabadság úton ter- az eljárás nyertesének. A beruházás bruttó 147
vezett kerékpárút építése, valamint a város több millió 262 ezer 633 Ft-ba kerül. A nyertes vállalkozóval kötendő vállalkozási szerződések hahelyszínén kerékpártárolók kihelyezésére.
A projekt összköltsége bruttó 136,7 millió Ft, tályba lépésének feltétele a pályázati eljárásban
melyből 6,8 millió Ft önrészt az önkormányzat létrejövő támogatási szerződés hatályba lépése.

P.Gy.
saját forrása terhére biztosítja.

FELHÍVÁS
A kép előterében vitéz lovag
Dömötör Zoltán nemzetőrvezérezredes és bajtársa

OKTÓBER 23.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 62-ik évfordulóján az
Október 23-ka téren megrendezett megemlékező ünnepségen jelen volt, Solymosi Sándor polgármester, a képviselő testület tagjai,
a helyi politikai pártok képviselői, az 56-os szervezetek, az intézmények vezetői, az Európa a polgárokért elnevezésű uniós program keretében a Kistarcsára érkező görög, német és lengyel delegáció tagjai, az egyházak és a civil szervezetek képviselői.

A

megemlékezés a Himnusz közös eléneklé- nizmus leglényegesebb vonása a terror, a rémurasével kezdődött, közreműködött a Simándy lom volt, amely nem elégedett meg a más véleJózsef Általános Iskola Fúvószenekara, ményen lévők elhallgattatásával. A cél a fizikai
majd Kiss József: Az angyalok nem sírnak című megsemmisítés volt.” A polgármester elmondta,
drámájából Várkonyi Tamás, a Hely-Szín-Ház hogy Oroszországban 2017 novemberében hataKulturális Egyesület amatőr művésze mondott lomra jutó bolsevikok már 2018-ban komolyan
el egy részletet. A nagyon szuggesztíven előa- vették a fizikai megsemmisítést. Ekkor építették
dott drámáról csak annyit, hogy ebben a műben azokat a koncentrációs táborokat, amelyek minKiss József író két napba sűríti ’56 történetét. Ez tául szolgáltak a náci Németországnak.
a kétszer 24 óra mutatja be a szabadságharcot
„Olyan állam jött létre a XX. század elején
megelőző terrort, az „emelkedő nemzet” akarat- Oroszországban és terjesztette ki hatalmát a II.
nyilvánítását és a kommunisták kíméletlen meg- világháború után Magyarországra is, amely nem
torlását. Ebből hallhattunk részletet.
ismerte az emberiséget. Kérlelhetetlenség, kíméEzt követően Turi Irén a program moderátora, letlenség, zsarnokság, embertelenség, jogtalanság
felkérte a jelenlévőket a koszorúzásra. Az egyko- érvényesült.” Solymosi Sándor ünnepi beszéde
ri internálótábor falán lévő emléktáblánál koszo- végén emlékeztetett arra, hogy nagyon sokáig elrút helyezett el a Kistarcsai Internáltak Emlékéért hallgatták az 56-os eseményeket, a szovjet hadseAlapítvány nevében Vass Ferenc, az 1956 Magyar reg november 4-én indított támadásában akkora
Nemzetőrség részéről vitéz lovag Dömötör Zol- fegyverarzenált vetett be a forradalom elfojtásátán nemzetőr vezérezredes és bajtársa, az önkor- ra, amivel egy háborút meg lehetett volna nyerni.
mányzat nevében Solymosi Sándor polgármester, „A felkelés leverésére 17 szovjet hadosztály veteta Kistarcsai Városi Óvoda, a Kistarcsai Alapszol- tek be. A hadüzenet nélküli háború Magyarországáltatási Központ, Simándy József Általános Is- got újabb 33 évre a szovjet hatalmi övezetben tarkola, a FIDESZ helyi szervezete, a JOBBIK he- totta, a Kádár-kormányon keresztül irányítva azt,
lyi szervezete, az MSZP kistarcsai szervezete, a amely példátlan megtorlással büntette a forradaDemokratikus Koalíció kistarcsai szervezete, a lomban résztvevőket.” Végül Bibó István szavaKistarcsai Vállalkozók Baráti Köre, a Kistarcsa it idézte „A magyar népnek az a feladata, hogy
Városért Egyesület, a Fenyvesliget Egyesület, a a feledéssel és az elszürküléssel szemben tisztán
KÖFE Kft., és a Kistarcsai VMSK Kft.
őrizze meg a maga forradalmának zászlaját.”
A koszorúzás után a megemlékező ünnepség
Az ünnepi beszéd után egy filmet mutattak be,
a Csigaházban folytatódott, ahol először Solymo- amelyben Dömötör Zoltán nemzetőr, az 1956 Masi Sándor, Kistarcsa polgármestere mondta el ün- gyar Nemzetőrség elnök-főparancsnoka mesélte el
nepi beszédét. A település vezetője kihangsúlyoz- a második világháborúhoz kötődő személyes emta, hogy „A kommunizmus előbb jött létre, mint lékeit. A filmet technikai hiba miatt csak részben
a nácizmus, és túl is élte azt. A modern kommu- tudták levetíteni. Ezt követően „Hidegen fújnak
a szelek”címen egy irodalmi játékot mutatattak
Simándy József Általános Iskola
be a Simándy József Általános Iskola és Alapfoés Alapfokú Művészeti Iskola tanulói
kú Művészeti Iskola 5.b, 5.e, 6.a, 6.c, 6.d, 8.a, 8.b,
8.c, 8.d osztály tanulói. Felkészítő tanárok voltak:
Juhászné Börzsönyi Eszter, Liska Gyuláné, Sárközi Enikő és M.Nyikos Edit. A teljes átérzéssel
előadott műsor nagyon nagy tapsot kapott. Az ünnepi megemlékezés a Szózat eléneklésével zárult.

P.Gy

2019. évi Bursa Hungarica
– Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat
Kistarcsa Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve 2019. évre is kiírja a felsőoktatási hallgatók, illetve a felsőoktatási tanulmányokat
kezdeni kívánó fiatalok számára a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
A pályázati kiírás a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal recepcióján átvehető vagy a honlapról letölthető.
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPERBursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/
eperbursa/paly/palybelep.aspx. A személyes
és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Kistarcsai Polgármesteri Hivatalban (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) kell benyújtaniuk a
pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2018. NOVEMBER 6.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális
rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi
eredményétől függetlenül történik.
Részletes információ a kistarcsa.hu oldalon található.

VÉCSEY LÁSZLÓ,
a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője fogadóórát tart
Helyszín: Kistarcsa, Polgármesteri Hivatal
Időpont: 2018. november 21. szerda, 17–18
óra
Előzetes időpont egyeztetés: Mavrák Krisztina +36-20/212-9660, vecseylaszlo@fidesz.hu
2018. 10. szám
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Hirdetés

B

eruházások szempontjá– Most hirtelen ez a ketból kiemelkedő évnek
tő jutott eszembe, valószínűleg
számít ez az év. Edazért, mert valóban mindkettő
dig minden hónapban eljelentős a város jövője szemkészült valami és rögtön
pontjából. A bölcsőde azért,
kezdtek valami újat. Mimert ez egy olyan pedagóvel magyarázható ez a
giai intézmény, ami malendület?
napság egy kisvárosban
– Azzal, hogy végre
minimum szolgáltatásnak
nem a háborúskodásról
számít, és bár elláttuk a
szólnak a mindennapok,
feladatot a családi napkömint 2010 előtt, hanem az
zik támogatásával, mégisegyüttműködésről, a tencsak adósok voltunk vele. A
ni akarásról. Mind a testület,
főtér pedig, mint saját projekt
mind az intézményvezetők, mind
természetesen rendkívül fontos nea szakemberek (ideértve a referensekkem, de az is tény, hogy ez lesz a vátől a takarítónőkön át az egyesületekig mindenros első főtere. Ez hosszú távra szól, rendkívül
kit) egy olyan nagy csapatot alkotnak, aminek a nagy a felelősség rajtam és a kollégáimon, valacélja a város szebbé és élhetőbbé tétele. Az idei mint a kivitelezőn is. Bízom benne, hogy olyat alkakasfőző fesztiválon egy kondér felett barátsá- kotunk, amire aztán 20-30-40 év múlva is büszgosan beszélgetett az MSZP-s, a Jobbikos, a Fi- kék lehetünk.
deszes és a független képviselő, közben jóízűen
viccelődtek a szomszédban főző hivatali csapat- – Idén természetesen nem csak ez a két beruhátal. Ott ültem a padon, és azt gondoltam magam- zást kezdték el. Mit sikerült még megvalósítani?
ban, hogy igen ennek így kell lennie, ezért meg– Idén a hároméves program keretében sikeéri csinálni. Pontosan a jó munkakapcsolat miatt rült ismét több járdaszakaszt megépíteni. Csavan az, hogy az önkormányzat napok alatt tud padékvízrendszert építettünk a Fenyvesligetben,
reagálni egy pályázati vagy egyéb lehetőségre, több utcának is elindult az aszfaltozása, valamint
és így nem mennek el mellettünk a források. A rengeteg helyen próbáltuk felszámolni a csapakulcsszó a csapatmunka. Azon túl persze fontos dékvíz problémát, igyekeztünk a régi rendszert
az átláthatóság, a szabályos és törvényes műkö- is felújítani. Intézményi felújítások szintjén is jól
dés, és a felelős döntéshozatal. Mindenképp az az teljesítettünk. Energetikai felújításon esett át a
alapja a fejlődésnek, hogy pártállástól függetle- hivatal épülete, az általános iskola nagy épülenül össze tudunk fogni a különböző pályázatok te, valamint a Gesztenyés Óvoda. Az ovi kapott
elnyerése érdekében.
egy új udvart is, ami merem állítani, hogy európai léptékben is kiváló lett. Felújításon esik át
– A sok kisebb beruházás mellett több nagyobb az uszoda medencetere, valamint a sportcsarköltségvetésű projekt is megvalósult. Mit emel- nok felőli oldalon egy röplabda pályát is átadne ki ezek közül?
tunk. Számos kisebb beruházást, felújítást, ja– Azt gondolom, hogy nem feltétlenül csak az vítást tudnék még felsorolni. Fontos szempont
összeg számít egy beruházásnál, hanem az is, hogy a munkánk során, hogy folyamatosan igyekaz emberek mennyire érzik azt magukénak, men�- szünk reagálni a lakossági megkeresésekre. A
nyire érinti a hétköznapjaikat. Sokszor látom, hogy munkám fontos része a lakossági panaszkezeegy kisebb projektnek jobban tudnak örülni a kis- lés, a kisebb, ámde a lakosságot közvetlenül
tarcsaiak, mint egy több száz milliós pályázatnak. érintő problémák felszámolása. MegemlíthetPersze fontos mind a kettő, de a tanulság ebből az, ném még a két önkormányzati cég folyamatos
hogy oda kell figyelni a részletekre is. Egy vízát- fejlődését, akár a gépparkot, akár a tevékenyfolyás, egy nagyobb kátyú, vagy egy feltöredezett ségüket, vagy a személyi állományukat tekintjárdaszakasz meg tudja annyira keseríteni az em- ve. Úgy érzem rengeteg területen léptünk előberek mindennapjait, hogy a probléma felszámo- re idén, és még korántsem gondolom úgy, hogy
lása legalább akkora örömöt tud okozni, mint egy kifogytunk volna a lendületből, az ötletekből és
új bölcsőde megépítése vagy a főtér felújítása.
a lehetőségekből. Tudjuk, hogy bőven van még
mit tenni, de egy ilyen összedolgozó csapattal
– Szóval ezek szerint ezt a két projektet, a főteret nincs olyan cél, amit el ne tudnánk előbb vagy
és a bölcsődét tartja az idei év nagy dobásának? utóbb érni. 
P.Gy.
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TAVALY két csoportszobával bővült a Gesztenyés Óvoda. Erre a nyárra pedig az a feladat jutott, hogy az akkor leválasztott zöld
területre játékokat vegyen az önkormányzat.
Most a kivitelező KÖFE Kft. ezeket az eszközöket homokágyba telepítette, majd a dréncsövezést követően elkészítette az udvar teljes
körű füvesítését. Az öt csoportot is kiszolgáló játszóudvart így már teljesen benépesíthetik az óvodások.

Juhász István alpolgármester úrral
beszélgettünk az idei év beruházásairól
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Elkészült
a központi óvoda
játszókertje

gyűjtési naptárban feltüntetett információkkal ellentétben, a zöldhulladék begyűjtését 2018. október
1-jétől 2018. november 4-ig felfüggesztjük.”
Indoklásuk szerint erre azért van
szükség, mert a járműveik meghibásodásának mértéke elérte azt a
szintet, ami miatt újra kellett gondolniuk feladataik ellátását. Szerintük a zöld hulladék elszállítása
a lomtalanítással együtt veszélyeztetné az alapszolgáltatást, ezért ezeket a szolgáltatásokat felfüggesztették.
Ezek után Kistarcsa Város vezetése úgy határozott, hogy a Zöld
Híd B.I.G.G. NKft. helyett elszállítja a településről a zöldhulladékot.
Erről a honlapon és az önkormányzat Facebook oldalán tájékoztatatták a lakosságot. Egy vállalkozót
bíztak meg ideiglenesen ezzel a
feladattal, aki 2018. október 24. és
26. között elszállította a Zöld Híd
A Zöld Híd B.I.G.G. NKft. nem tudja elszállítani a zöld hulladékot
B.I.G.G. NKft. telephelyére a kiheés nem végeznek lomtalanítást száztizenhat Pest megyei települyezett zöld hulladékot.
Az egyszeri szállítási költség kb.
lésen, mert havi szinten 130 millió forintos mínuszban vannak.
500-600 ezer Ft-ba került az önkormányzatnak. Egyelőre újabb tájézt a tényt 2018. szeptember
Az érintett településeknek lehe- Ez már a Kistarcsai Híradó megje- koztatót nem küldött a NKft., ezért
27-én egy levélben tudatták tőséget biztosítunk nyitvatartási idő lenése után történt. Így az újságban remélhetjük, hogy a hulladék kezeaz érintett önkormányzatok- alatt a Kerepes, Ökörtelek-völgyi és – mit sem sejtve – megjelentettük léssel megbízott Zöld Híd B.I.G.G.
kal, így Kistarcsával is. Az alábbi- Nógrádmarcali telephelyünkön, il- az októberre érvényes hulladék- NKft. 2018. november 4-e után el
akban közöljük a levelet.
letve hulladékudvarainkban (Balas- gyűjtési rendet, amit a Zöld Híd fogja látni a feladatát. Ezért az aksagyarmat, Rétság) való zöld hul- B.I.G.G.NKft. a saját honlapján a tuális hulladékgyűjtési rendet is„TÁJÉKOZTATÓ A HÁZHOZ ladék (gyűjtőzsákban vagy anélkül) következőképpen helyesbített.„A mét beszerkesztjük az újságba.
MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJ- egyéni beszállítással történő, házTÉS FELFÜGGESZTÉSÉRŐL
tartásonként maximum 1,5 m3 díjTisztelt Ügyfelünk!
mentes elhelyezésére.
Sajnálattal értesítjük, hogy a házA szolgáltatásra azon magánszehoz menő rendszerben begyűjtés- mély jogosult, aki szerepel az ügyre kerülő zöldhulladék gyűjtését félnyilvántartásunkban, valamint
DÁTUM
HULLADÉK TÍPUS
kényszerűen fel kell függesztenünk, felmutatja lakcímkártyáját, illetve
1
Cs
KOMMUNÁLIS
ZÖLD - ÉSZAK
2018. október 1-jétől, előre látha- egy évnél nem régebbi hulladék2
P
KOMMUNÁLIS
tólag 2018. november 4-ig, a Zöld gazdálkodási díj befizetését igazo5
H
KOMMUNÁLIS
Híd B.I.G.G. NKft. teljes szolgálta- ló dokumentumot.
6
K
KOMMUNÁLIS
SZELEKTÍV/VEGYES - É
tási területén.
Járműveink meghibásodásának Nyitvatartás
7 Sze
KOMMUNÁLIS
mértéke elérte azt a szintet, ami mi- Kerepes, Ökörtelek-völgyi Regi8
Cs
KOMMUNÁLIS
SZELEKTÍV/VEGYES - D
att a feladataink ellátását kénysze- onális Hulladékkezelő Központ
9
P
KOMMUNÁLIS
rűen újra kellett gondolnunk. Meg- hétfő - péntek 8:00 –16:00
12 H
KOMMUNÁLIS
lévő erőforrásainkat ezért most a október 13. szombat 7:00 –13:00
13 K
KOMMUNÁLIS
ZÖLD - ÉSZAK
leg fontosabb, kötelező feladata- október 27. szombat 7:00 –13:00
14 Sze
KOMMUNÁLIS
ink ellátására kell átcsoportosí15 Cs
KOMMUNÁLIS
ZÖLD - DÉL
tanunk. A jelenlegi helyzetben a Balassagyarmati Hulladékudvar
16
P
KOMMUNÁLIS
vegyesen gyűjtött háztartási hul- Szerda 10:00 –18:00
19 H
KOMMUNÁLIS
ladékok begyűjtésének maradék- október 20. szombat 8:00 –18:00
20 K
KOMMUNÁLIS
SZELEKTÍV/VEGYES - É
talan ellátására összpontosítunk,
amelyek közegészségügyi szempont- Nógrádmarcal,Regionális
21 Sze
KOMMUNÁLIS
ból a legmagasabb kockázatot je- Hulladékkezelő Központ
22 Cs
KOMMUNÁLIS
SZELEKTÍV/VEGYES - D
lentik. Az átszervezéssel a szelektí- hétfő - péntek 8:00–16:00
23 P
KOMMUNÁLIS
ven gyűjtött hulladékokat továbbra október 6. szombat 7:00–13:00
26 H
KOMMUNÁLIS
is zavartalanul el tudjuk szállítani.
27 K
KOMMUNÁLIS
ZÖLD - ÉSZAK
Kérjük, szeptember 29-e után Rétsági Hulladékudvar
28 Sze
KOMMUNÁLIS
már ne helyezzenek a közterületek- Hétfő 10:00–18:00
29 Cs
KOMMUNÁLIS
ZÖLD - DÉL
re, ingatlanaik elé zöldhulladékot! október 22. zárva
30 P
KOMMUNÁLIS
A zöldhulladék gyűjtés rendjében gyűjtőpontos gyűjtés esetén Aláírás: Zöld Híd B.I.G.G. NKft.
nincs változás!
2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.
Fontos tudnivalók a felfüggesz- +36-28/561-200, zhbigg@zoldhid.
tés időtartama alatt:
hu, wwww.zoldhid.hu”
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Homokágy került a játékok alá

A CSAPATMUNKA
mindig meghozza
az eredményét!
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Kistarcsai roma
gyerekek sikere
Tóalmáson

VÁROS ÉLETÉBŐL

Uvacsek Csaba, Csampa Zsolt, Juhász István és Szemán Gergő

Rozmaring Dalkör

SZÉPKORÚAK
KÖSZÖNTÉSE az
idősek világnapján
Horváth Ramóna tánc kategóriában
(Lakatos Emiliánóval együtt) és Horváth
Barbara szólóének kategóriában
szerezte meg a győzelmet
NÉMETH JÁNOS a Kistarcsa Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke mát több
éve próbálja a tehetséges roma fiatalokat felkarolni és támogatni. Évről évre a Kistarcsai
Napokon a legtehetségesebb gyerekeknek
ad szereplési lehetőséget, és több környékbeli településre is elviszi őket fellépni. Idén
ősszel szeptember 22-én, Tóalmáson szerepeltek a Ki Mit Tud?-on, egy megyei tehetségkutató versenyen, amit a Tóalmási Roma
Nemzetiségi Önkormányzat és a helyi művelődési ház szervezett. A roma fiatalok (818 éves korosztály) ének, tánc, hangszeres
zene és színjátszás kategóriában bizonyíthatták tehetségüket.
Kistarcsát egy énekes, Horváth Barbara,
valamint két táncos, Lakatos Emiliánó Kevin
és Horváth Ramóna képviselte. Ők hagyományos cigány táncot adtak elő nagyon nagy
sikerrel, Emiliánó hazavihetett egy különdíjat is. A szólóének kategóriában induló Horváth Barbara nemcsak a saját kategóriájában
végzett az első helyen, hanem megszerezte az abszolút első helyet is. Barbit ráadásként meghívta a Dikh Tv egy élő műsoros
fellépésre is (a Dikh TV-t a YouTube-on nézhető, főleg a cigányságnak szóló online televízió, szerk.). Ez azóta megtörtént, Horváth
Barbara október 19-én, Quimby: Most múlik pontosan című számát énekelte el.
Németh János még elmondta, hogy szeretnének továbblépni. A három tehetséges
szereplőn kívül még több olyan cigány fiatal
él a településen, akiket jó lenne támogatni.
A nemzetiségi önkormányzatnak ebben az
évben az egyik fő célja a tehetséges gyerekek felkarolása. Az énekeseken és táncosokon kívül vannak jó versmondóik is. Ehhez
kérnek segítséget civil szervezetektől, zenéhez és tánchoz értő szakemberektől, ugyanis szeretnék a gyerekeket taníttatni, képezni.
A nemzetiségi önkormányzat költségvetéséből szívesen áldoznának erre a célra.
6

Vállalkozók jótékonysági
ERZSÉBET-KATALIN BÁLJA
EZ LESZ A 10-IK

Kistarcsán már hagyomány,
hogy az időseket két napon
köszöntik az idősek világnapjához kötődően.

I

dén október 5-én és október 12-én délután tartották meg az ünnepséget a
Csigaházban. A két rendezvényt az önkormányzat az
Alapszolgáltatási Központ
Az Adgar Sport és Rekreációs
közreműködésével szervezEgyesület bemutatója
Október 5-én ünnepi
te meg. Szép gesztus, hogy évköszöntőt Juhász István
ről évre a város polgármestere
alpolgármester
vagy alpolgármestere köszönti a
mondott
szépkorúakat, és a képviselő-testület tagjai személyesen működnek közre a lebonyolításban. Mint ismeretes az ENSZ
Közgyűlésének határozata alapján először 1991ben rendezték meg az idősek világnapját. Magyarországon 2,3 millió 60 év feletti időskorú él,
60 % nő, akik közül sokan pár nélkül maradtak.
Kistarcsán most is sokan jelentkeztek az önkormányzat felhívására. A két megrendezett ünnepségre kb. 160 időskorú jött el. Az első alkalmon Juhász István alpolgármester köszöntötte a Szemán Gergő képviselő segít a tálalásban
vendégeket és többek között arra bíztatta a megjelenteket, hogy problémáikkal nyugodtan fordul- és Alapfokú Művészeti Iskola két 4.a osztályos dijanak az önkormányzathoz, ugyanis az idősebb ákja: Fehér Zsófia verset szavalt, Konyhás Anna
generáció eddigi életükben már annyi mindent pedig énekelt. Várkuti Melinda az iskola pedagóadott a városnak, hogy méltán várhatják el az ön- gusa mindig tud meglepetést okozni. Azt tudjuk,
kormányzat segítségét.
hogy lelkesen vezeti a Kistarcsai Csibék NagyEgy héttel később Csampa Zsolt, az önkormány- családos Egyesületet, gyönyörűen szaval, ha kell,
zat Humánpolitikai Bizottságának elnöke mondott műsort vezet, de most egy újabb oldaláról mutatünnepi köszöntőt.
kozott be, olyan szépen énekelt, hogy többen megA meglepetés műsorban fellépett a Rozma- könnyezték. Az ünnepi műsorban két bemutató
ring Dalkör, a Simándy József Általános Iskola foglalkozás is volt. Az Adgar Sport és Rekreációs Egyesület tagjai Adorjánné Garimberti Ágnes
vezetésével hasznos gyakorlatokat, míg a Szenior
Várkuti Melinda
Örömtánc táncosai, Pintérné Farkas Anikó vezemusicalt énekelt
tésével a tánc rekreációs hatását mutatták be.
A vacsorát a Kisgömböc Étterem szervírozta.
A rendezvények háziasszonya Szmatana Andrea volt, aki a vacsorát követő tánchoz mindenkinek tetsző zenét is játszott. Az ünnepi program
este nyolcig tartott. 
P.Gy.

Egy korábbi bálon
készült fotó

A Vállalkozók Baráti Köre
az önkormányzattal közösen már a tizedik jótékonysági Erzsébet Katalin bál
megszervezésére készül.

T

avaly a bevétel nagy részét a Gesztenyés
Óvoda játszóudvarának fejlesztésére fordították. Érdekesség: a két főszervező apa
és fia, vagyis Juhász István vállalkozó és Juhász
István alpolgármester. Az előkészületekről Juhász
István alpolgármestert kérdeztük.

– Idén mi a cél, a bevételből mit vagy kit támogatnak?
– A bál bevételének egyharmadát a Vállalkozók Baráti Köre a város virágosítására költi, a
fennmaradó kétharmad részt az Alapszolgáltatási Központnak ajánljuk fel, amiből a rászorultak-

nak vásárolhatnak tartós élelmiszert, amit rakhatnak akár a karácsonyi csomagba is.
– Lesz-e valami változtatás az előző évhez képest?
– Ami sikeres volt azon nem érdemes változtatni, gondolok itt a bál menetrendjére, a meglepetés műsorra, a tombolára, a zenekarra. Ami
biztosan változni fog az a vacsora. A Kisgömböc étterem tavaly is nagyon különleges menüvel rukkolt ki, most tervez valami extra dolgot.
Egyébként november 24-én este hét órától várjuk a vendégeket a Csigaházban. Természetesen
Erzsébet és Katalin nevű vendégeinket most is
felköszöntjük. Azt sajnáljuk, hogy ez a két gyönyörű név egyre ritkább. Tavaly egyik sem került az első 100 leggyakrabban anyakönyvezett
női nevek közé. Aztán a vacsora után kezdődne
a táncos mulatság, idén is a Prestige Band zenekart kértük fel. Azt reméljük, hogy este 10 óra körül már mindenkinek jó kedve lesz, amivel megalapozzuk az esti műsorunkat. Tavaly a Miraber
Bt. támogatásának köszönhetően egy sztárfellé-

pő volt a bál műsorában, Szandi nagyon feldobta
a hangulatot. Idén is vállalkozók támogatásával
egy országosan ismert előadóművészt tervezünk
meghívni. Hogy ki lesz a műsorban? Aki eljön,
az november 24-én megtudhatja. Éjfélkor tombolasorsolást tervezünk a szokásos módon, vagyis
lesz móka és kacagás. A legszerencsésebb bálozó wellness hétvégét nyerhet. Ezt most is édesapám ajánlja fel, ezenkívül több száz tombola
ajándékra számítunk. A belépőjegyek ára hét
éve változatlan, reméljük, hogy a várt támogatásokat most is megkapjuk, így ezen most sem kell
változtatni, vagyis egy belépő 3500 Ft-ba kerül
majd, ami tartalmazza a vacsorát, de ennek egy
része már a jótékonysági pénzalapunkat is gyarapítja. A büfét a Ritecz söröző fogja üzemeltetni. Jegyek elővételben a Vállalkozók Baráti Köre
elnökségi tagjainál, a Györgyi Virágüzletben, és
nálam kaphatók.

– Mit lehet tombola ajándékként felajánlani és
van-e határidő?
– Kétféle felajánlást várunk, az egyik tárgyi,
a másik pedig valamilyen szolgáltatás. Az ajándék értéke 20 ezer forintnál ne legyen nagyobb
értékű, aki ennél többet szeretne felajánlani, az
mindenképpen felkerül a támogatói listára. Az
ilyen támogatóknak reklámlehetőséget biztosítunk, ugyanis a szponzor nevét közzétesszük az
újságban, az interneten és a helyi tv-ben is. Vis�szatérve a tárgyi ajándékokhoz – ötletként elmondom, hogy pl. lehet ajándékkosár, márkás ital, egy
szép könyv, háztartásban használatos eszköz, fodrász utalvány, gumiszerelés utalvány stb. A tombolán kívül lehet a jótékonysági rendezvényünket
támogatói jegyekkel is szponzorálni. A határidőről csak annyit, hogy a bál időpontjáig fogadjuk
a felajánlásokat. Bővebb információt kaphatnak
a következő elérhetőségeken: 06-28/507-132 (hivatal titkárság), 06-30/948-3424 (id. Juhász István), 06-20/426-7889 (Juhász István), Györgyi Virágüzlet.
Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Polgár

DR. JÁVOR ÁGNEST nevezték ki a Gödöllői
Járási Kormányhivatal vezetőjének
AZT már hónapokkal ezelőtt tudni
lehetett, hogy kevéssel több mint
öt és féléves szolgálat után távozik
a Gödöllői Járási Kormányhivatal
éléről dr. Urbanics Gábor. Nemrégiben arra is fény derült, hogy ki
követi őt a tisztségben, ugyanis október 1-jétől – eleget téve dr. Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott felkérésének – dr. Jávor
Ágnest nevezték ki a szervezet vezetőjének. A Gödöllői Járási Kormányhivatal új, határozatlan időre

kinevezett irányítója jogász végzettségű, munkajogi szakjogász képesítéssel rendelkezik. Másoddiplomáját a Budapesti Gazdasági Főiskola
Nemzetközi Marketing és Teljeskörű
Minőségirányítás Szakán szerezte, angol nyelvből felső-, német és
olasz nyelvből középfokú vizsgája
van. Pályafutása során dolgozott a
Szociális- és Munkaügyi Minisztériumban, az Országgyűlés Hivatalában, a Veresegyházi Polgármesteri
Hivatalban, majd 2011-től a Pest Me-

gyei Kormányhivatalban. Dr. Jávor
Ágnes férjével Veresegyházon él.
Nem csak a hivatalvezetői, hanem
a helyettesi poszton is változás történt.
Budai Katalin feladatkörét október
3-ától – határozatlan időre – dr. Tordai
Istvánné dr. Galántai Éva vette át. Ő is
jogász végzettséggel rendelkezik. Korábban dolgozott a Szociális- és Családügyi Minisztériumban, az I. kerületi Polgármesteri Hivatalban, ahol hét
éven át a gyámhivatal vezetője volt.
Ezt követően a Gazdasági Minisztériumba került, majd 2011-től a Pest
Megyei Kormányhivatalnál tevékenykedett. Az újdonsült hivatalvezető-helyettes 1980 óta Kistarcsán lakik.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Igazgatási ügyintéző
munkakör betöltésére
Pályázat kiírója: Kistarcsa Város jegyzője
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Próbaidő: 6 hónap
A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.
(III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
•   1. melléklet 9. pontja alapján szociális és gyámügyi feladatkör,
•   1. melléklet 14. pontja alapján hatósági feladatkör
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
•   Kereskedelmi, telepengedélyezési, szálláshely szolgáltatási, valamint vásár- és piac bejelentéssel és engedélyezéssel kapcsolatos
feladat- és hatáskörök.
•   Állategészségügyi feladatokkal kapcsolatos hatósági eljárás lefolytatása.
•   Birtokvédelmi ügyek intézése.
•   Hatósági bizonyítványok kiadása.
•   Hatósági hirdetmények kifüggesztése.
•   Települési támogatás kérelmek döntésre előkészítése.
•   Nemzetiségi önkormányzat üléseinek előkészítése, ügyviteli feladatok ellátása.
•   Tüdőszűrés előkészítése.
•   Ebnyilvántartással kapcsolatos feladatok.
•   Bírósági ülnökök megválasztásával kapcsolatos feladatok.
•   A szociális alapellátások megszervezésében való közreműködés.
•   Feladatkörével összefüggő nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatás teljesítése.
•   Munkakörében felmerülő bizottsági, illetve képviselő-testületi
előterjesztések készítése.
Pályázati feltételek:
•   Magyar állampolgárság,
•   Cselekvőképesség,
•   Büntetlen előélet,
•   A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012.
(III.7.) Korm. rendelet. 1. számú melléklet 9. és 14. pontjának I. besorolási osztályában előírt felsőfokú végzettség.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•   Közigazgatásban szerzett gyakorlat, tapasztalat,
•   Közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•   A 45/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz.
•   3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább
az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás.
•   Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata.
•   A pályázató nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2018. december 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 16.
A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás a 28/470711/120-as telefonszámon kapható.
A pályázat benyújtásának módja: A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal címére (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) kell eljuttatni zárt borítékban. Jelige: „Igazgatási ügyintéző pályázat”
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.
A pályázati kiírás részletesen megtalálható a www.kistarcsa.hu oldalon
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OKTATÁS – CIVIL HÍREK

Útépítés
kezdődött
a Nyíltárok
utcában

KIVÉTELESEN nem pályázati pénzből, hanem az önkormányzat saját
forrásából készül egy-egy szakasz
szilárd burkolatú út a Nyíltárok utcában. A képviselő-testület ingatlan
Nehezítette a munkát
eladásból fedezi a költségeket, vagyis
vagyonból vagyont csinál. A beruhá- a sok illegálisan épített beálló
zás következő lépcsője idén a Bellus
József utca egy szakasza lesz, ami- A két utca összesen bruttó 75 millió
kor a Hunyadi utcától a Lőcsei ut- 387 ezer forintba kerül, a kivitelező
cáig tartó részt fogják leaszfaltozni. pedig a Stone Dekor Kft.

Hosszabbított nyitvatartás A TEMETŐBEN

A KISTARCSAI temetőt üzemelte- és este 8 között tart nyitva, novtő SZIGÜ ZRT. idén is gondosko- ember 5-től visszaáll a szokásos
dik arról, hogy a hozzátartozók mél- – 8-tól délután 5-ig tartó – nyitvató módon adózhassanak szeretteik tartási rend. Az ünnepekre való teemléke előtt, ezért a temető októ- kintettel a temetések ebben az időber 31-től november 4-ig reggel 8 szakban szünetelnek.

Elkészült az urnafal
a temetőben

A KERÍTÉSKÉNT is funkcionáló, ka- lást tett. A munkát az önkormánypuval együtt megépült urnafal épí- zat felkérésére Varga Árpád kőfaratésére a temetőt üzemeltető SZIGÜ gó mester végezte el. Az urnafalban
Temetőüzemeltető Kft. bruttó 2,5 mil- 18 db kettős urnafülkét és 18 db egyes
lió forint (a gépjárművek behajtásá- urnafülkét alakítottak ki. Minden urra szolgáló kapu költsége ebből kb. nafülkéhez külön kegyeleti hely is tar500  000  Ft volt) közérdekű felaján- tozik. külön kegyeleti hely is tartozik.

Kisebb nagyobb pihenők közbeiktatásával Kardosig bicikliztünk a 44-es melletti kerékpárúton,
ahonnan visszafordulva újra Békésszentandrás
felé vettük az irányt. A kerékpárút egyes szakaszain biciklis off-roadra is lehetőségünk volt, bár
korábban nem tudtuk, hogy ilyen is létezik. Felhőmentes, ragyogó napsütéses időben tekertük
le a közel 40 kilométert. Szerencsénkre igen sűrűn vannak arrafelé is a vendéglátó-ipari egységek, ahol a nagy meleg miatti folyadékpótlást el
tudtuk végezni.
Visszafele a szarvasi Halászcsárdában fogyasztottuk el az estebédet. De sietnünk kellett, mivel
szombat estére bejelentkeztünk a békésszent
andrási Szent András Sörfőzdébe főzdelátogatásra, ahol a magyar kézműves sörök néhány
finomabb példányának készítését is megtekintA korábbi években a kerékpártúráink tókerülő tekerések volhettük. A sörfőzés kulisszatitkainak megismerése után már tudományos kísérletekbe kezdtünk a
tak. Jártunk a Fertő tónál, Balatonnál, Velencei-tónál és a Tivégtermékek kóstolásával. Jelentem a kísérlet sikerült, minden alany túlélte a kísérletet, bár az is
sza-tónál is. Idén sem mondtunk le a víz közelségéről, hisz a
igaz, hogy ugyan azt az eredményt kaptuk, mint
Holt-Kőrös partján volt a szállásunk és hajókáztunk is rajta.
korábban bármikor.
Vasárnapra már csak kulturális programok maNo de ne szaladjunk ennyire előre.
radtak. Délelőtt Szarvason a Holt-Kőrősön Demeter István hajókapitány tolmácsolásában a Kataz idei kerékpártúrát 2018. augusztus 17- lében található helyi focipálya volt, ahol szombat lin II sétahajón élvezetés és érdekes történetekkel
19-re terveztük és a célpont Szarvas és délután még meccset is nézhettünk. Aztán jött a tarkítva ismertük meg Szarvas és környéke törtékörnyéke volt. A szállás keresés kalandos- hideg zuhany, de szó szerint, mivel megtudtuk, netét, valamint a vízi világ élőlényeit. Ezt kövera sikerült, de végül is Darida Csaba szarvasi la- hogy csak hideg vizes zuhany van. Egy kis tele- tően a Mini Magyarország makettparkban végig
kos (közismertebb nevén Darida vagy Dépontcsé) fonálás és szervezkedés után kiderült, hogy csak jártuk hazánk nevezetes helyeit és láthattuk éleés Sinka Imre Békésszentandrás polgármestere félreértés volt és természetesen használhatjuk a tünk meghatározó épületeit, vagy esetleg azokat a
jóvoltából a békésszentandrási Bencsik Mihály focisták vizes blokkját (no, ezt megint Mr. Dari- műtárgyakat, melyek saját kezünk, tervünk munSporttelepen kaptunk lehetőséget, hogy sátra- dának köszönhettük). A nagy ijedség és a sátor káját dicsérik (ld. Megyeri híd vs. P. Róbert kisinkat felverjük és kipihenjük a tekerés és más állítás okozta stressz levezetésére előkerültek a tarcsai lakos). Ezt követően egy gyors ebéd után
egyéb nehéz fizikai munka fáradalmait. Augusz- különböző gyümölcslevek, szőlőitalok, és maláta sátrat bontottunk és megindultunk haza. 2019tus 17-én pénteken munka után indult el a csapat, szörpök is és megkezdődött a felkészülés a más- ben újra biciklire ülünk, hogy hazánk egy újabb
és a kora esti órákban értünk Békésszentandrás- napi túrára. Szombat reggel nagy nehezen össze- tájegységét ismerhessük meg. A jövő évi kerékra. Az apukák neki láttak a sátorépítésnek, míg készülődtünk majd elindult a nagy csapat. A fel- pártúrát vagy a Nyírségbe vagy pedig a Dunakaa gyerekek feltérképezték a sporttelep lehetősé- vezető team az első sarkon lévő „cukrászdában” nyarba tervezzük, bár mindegy is hova megyünk
geit. Az első nagy élmény számunkra a szabad igyekezett megismerkedni a helyi lakosokkal. Az az biztos, hogy a fenyvesligetiek egy újabb jó hanstrand volt a Holt-Kőrösön 20 méterre a sátraktól. izom és gyomorerősítő „energia italok” elfogyasz- gulatú, élménydús hétvégét töltenek majd együtt.
A másik élmény pedig szintén a táborunk köze- tása után már újra együtt tekert az egész brigád.
Osztrogonácz Ivó

Fenyves Békésben…
… avagy hogyan hódítják meg a Fenyvesligetiek Békés megyét két keréken

A

Átadták az
óvodában az idei
FEJLESZTÉSEKET
MAGYARORSZÁG Kormánya a Pénzügyminisztérium és a Pest Megyei Önkormányzat bevonásával 125 millió Ft-ot biztosított a Gesztenyés
Óvoda infrastruktúrájának javítására. A pályázati forrásból vecsési VÉPTECH Építőipari és
Kereskedelmi Kft. a tető szigetelését (a napelemek le-, majd a munka végeztével felszerelését),
a 9-es és 10-es csoportszobák vizesblokkjának
teljes körű (víz, villany, csatorna, burkolat, stb.)
felújítását, és az óvoda teljes kazánrendszerének
cseréjét végezte el.

AJÁNDÉK FAHÁZ az óvodának
és bútorok az általános iskolának
AZ ELSŐSORBAN kiállítási standok kivitelezésével és díszlet- illetve bútorgyártással foglalkozó
TorTer Design székhelye ugyan Budapest 18. kerületében található, de a cég több vezetője és családjaik révén is szorosan kötődnek Kistarcsához
és a helyi intézményekhez. A TorTer csapata az
idei őszi csapatépítésük keretében megtervezett,
felépített és kifestett négy darab óvodásoknak és
bölcsődéseknek szánt faházat – ezek egyike került a kistarcsai gyerekek legnagyobb örömére a
Gesztenyés Óvoda nagy udvarára. A cég az érintett szülők segítségével a kisház szállítását és telepítését is vállalta. Az újrahasznosított anyagokat
is tartalmazó játékos házikó szeptember 20-án, a
gyermekek világnapján került a kistarcsai intézménybe, tovább színesítve a „Zöld óvoda” udvarát. A Méhecske csoport udvara 60 m2 műfüves
burkolatot is kapott.
A TorTer költözése nyomán felszabadult egy teherautónyi irodabútor is (szekrények, íróasztalok,
tárolók), melyeket az iskola tanáraival és igazgatónőjével, Jutasi-Varró Diánával történő egyez-

A TorTer Design ajándékát
birtokba veszik az ovisok
tetést követően a Simándy József Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskolának adományozott
a cég. A bútorok szállítására és átadására ugyancsak szeptember 20-án került sor.
Csík Enikő & Julcsi és Klacsán Benedek szülei
2018. 10. szám
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HÍREK

KULTÚRA

AZ AFRIKAI
sertéspestisről

ELŐZZÜK MEG AZ
AFRIKAI SERTÉSPESTIST!

A Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal tájékoztatója

VIGYÁZZON SERTÉSÁLLOMÁNYÁRA!
Jelentse be sertéstartását!
Csak így tudjuk tájékoztatni a teendőkről, és a betegség által okozott
kárért is csak így kaphat kártalanítást!

Tartsa zártan sertéseit!
Csak az jusson az állatok közelébe, akinek feltétlenül szükséges.
Ne érintkezhessenek vaddisznóval állatai!

Tilos a sertéseket moslékkal etetni!
A sertéseket a fertőzött vaddisznóból, vagy sertésekből származó
ételek maradékában megbúvó vírus megbetegíti!

Hívjon állatorvost, ha beteg vagy elhullott az állata!
Az elhullott vagy beteg állat környezetében a vírus hónapokig
fertőzőképes marad!

Fertőtlenítsen az állatok tartási helyén!
A bőrén, ruházatán, lábbelijén, eszközökön levő vírus megfertőzheti
állatait!

Kérdése van?
További információt települése jegyzőjétől, állatorvosától és a járási
hivatalokban kaphat, valamint tájékozódhat a NÉBIH weboldalán is.

Központi elérhetőségeink:
Email:allateu@pest.gov.hu Telefon: (1) 236-4108

Pest Megyei
Kormányhivatal

A FÖLDMŰVELÉSÜGYI Értesítő
LXVIII. évfolyam 8. számában megjelent az Országos Főállatorvos (a továbbiakban: OFÁ) afrikai sertéspestis
(a továbbiakban: ASP) elleni védekezés szabályairól szóló 3/2018. számú
határozata. Az új határozat kiadását
az ASP járványügyi helyzetének változása, a romániai helyzet jelentős
romlása, illetve a magyar határhoz
közeli telepeken házisertésben, továbbá vaddisznóban is kimutatott betegségek tették szükségessé. A legfrissebb kockázatbecslési eredmények
alapján az érintett területek kockázati besorolása módosult, korábban
érvényben lévő OFÁ határozathoz
képest. Az ASP szempontjából magas, közepes, illetve alacsony kockázatúnak minősülő területek besorolása a jelenlegi járványügyi helyzetnek
megfelelően történt, amelyet a határozat 1. számú melléklete tételesen
tartalmaz. A kockázati kategóriára
tekintet nélkül a határozatban előírtakat az egész országban be kell tartani.
A magas kockázatú területről a kilőtt vaddisznók teste a negatív ered-

mény birtokában is csak magyarországi rendeltetési helyre szállítható,
továbbá a test vagy az abból származó hús és egyéb termék kizárólag Magyarország területén kerülhet forgalomba.
A közepes kockázatú területeken
is össze kell gyűjteni az elhullott vaddisznó testeket, és úgy kell 1. kategóriájú állati melléktermék feldolgozóba szállítani. Megszűnt a vadászat
során elejtett vaddisznókból való kötelező mintavétel. Az aktív vizsgálati rendszer a továbbiakban csak a
diagnosztikai célból, a vaddisznóállomány gyérítése érdekében történő
kilövéseknél áll fenn.
Újdonság, hogy az élő vaddisznószállítás problémáinak enyhítése
érdekében lehetővé vált a közepes
kockázatú területen található engedélyezett vadaskertekből és vadfarmokból az élő vaddisznók elszállítása
az alacsony kockázatú területre. Ehhez azonban alapfeltétel a megfelelő vérvizsgálatok elvégzése és a járványügyi előírások szigorú betartása.
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosokat,
hogy a vadgazdálkodási kódszámok
alapján Kistarcsa a közepes kockázatú területhez tartozik.
A fent leírtak figyelembe vételével
kérjük az érintetteket a 3/2018. számú OFÁ határozatban előírt szabályok szigorú betartására.
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

KÖNYVSAROK
Amikor tanácstalan az ember, hogy mit is olvasson, egy könyvajánló sokat segíthet a döntésben.

A

Kistarcsai Városi Könyvtár
újdonságai közül néhány talán megkönnyíti a választást.
Bartos Erika egy kedves történet
és részletgazdag rajzok segítségével
kalauzolja végig az óvodáskorú olvasókat Budapest nevezetes helyszínein. A Brúnó Budapesten sorozat
Pest szíve című kötetéből Pest belvárosát, fontos nevezetességeit ismerhetjük meg. Bemutatja a Nagykörút mentén és az ezen belül található
csodákat, amiket többnyire ismerünk,
de a kisebbek számára még felfedezésre váró, igazi pesti mesealbum a
könyv.
Ryan Graudin: Invictus – Az idő
gyermeke c. ifjúsági regénye lélegzetelállító kaland, mely dacol térrel
és idővel. Farway McCarthy az időn
kívül született, egy XXIV. századi
időutazó anyától és egy ókori gladiátor apától. Álma, hogy ő is időutazó
lehessen, de megbukik a záróvizsgán,
így be kell érnie a kapitánysággal
egy kalózhajón, amellyel a feketepiacra szánt kincseket rabolja össze
a múltból. Barátaival az egyik bevetésükön, a süllyedő Titanicon, találkoznak egy Eliot nevű titokzatos
lánnyal, aki olyan drámai titkokat
őriz, amelyek az első perctől meghatározzák Far életét. Eliot őrült vágtába kezd Farwayjel és legénységével az időn át, hogy helyrehozzanak

bizonyos dolgokat, amíg még van rá
lehetőség.
Paulo, a lázadó brazil ifjú Amszterdamban összefut Karlával, a holland lánnyal, aki őt szemeli ki arra,
hogy közösen Nepálba utazzanak.
Manapság, amikor minden arról szól,
hogy fogyasztói igényeinket kielégítsük, talán nehéz elképzelni, hogy
valaha fiatalok egy csoportja szembeszállt az anyagi javakat halmozó
szülőkkel, és a régi normáktól elhatárolódva felépítette saját kis világát.
Paulo Coelho Hippi c. regénye saját
útjukat kereső fiatalokról szól, akik
alapjaiban szerették volna megrengetni a világot, hogy visszatalálhassanak az ősi filozófiákhoz.
Egy pávát formázó, élénklila és
zöld tűzzománccal díszített, ékköves medál. Képzeljük hozzá a nőt is,
aki egykor az ékszert viselhette. Jack
Wiseman, az amerikai hadsereg hadnagya 1945-ben az Aranyvonat őrzésével volt megbízva, amely a Magyar Nemzeti Bank aranykészletét
és a deportált zsidóktól begyűjtött
értékeket próbálta Nyugatra menekíteni. Akkor, Salzburgban ismerkedett meg és esett szerelembe egy
magyar nővel, Jakab Ilonával, aki
a családjából egyedüliként túlélte a
koncentrációs tábort. És akkor lopta el a katona a vonat szállítmányából az ékszert… Wiseman hatvan év
múltán, már a halálra készülve sem
feledheti ezt a hajdani románcot, és
mivel váltig furdalja a lelkiismeret
a medál miatt, megkéri unokáját,
Natalie-t, hogy próbálja megtalálni
az értéktárgy jogos örökösét. Ayelet
Waldman: A Budapesti nyakék c. regényéből megismerhetjük az ékszer
„igaz történetét”.
Ha ajánlónk felkeltette érdeklődését, kérem, látogasson el hozzánk!
Fedezze fel a Városi Könyvtár októberben vásárolt új könyveit!
Németh Tímea könyvtáros

JÁTÉK & DUMA
KLUB

10-14 év közötti fiatal vagy?
Szeretnél új barátokat?
Vagy szeretnél egy helyet,
ahol a barátaiddal
gyütt lehetsz?
Akkor szeretettel várunk
Klubunkba havonta egyszer
SZERDAI NAP 16 -18 KÖZÖTT!

Berecz Ilona
és Raffay Veronika

Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat

KLUB
IDŐPONTOK:
november 21.,
december 19.

Helyszín:
Alapszolgáltatási Központ
(Csigaházzal szemben)

KREATÍV SZÖSZMÖTÖLŐ
Ismét várjuk a szöszmötölni vágyó
kistarcsai iskoláskorú gyermekeket
az Alapszolgáltatási Központban.

SZÖSZMÖTÖLÉS
IDŐPONTJAI:
2018. november 5. – 1615-1745
2018. december 3. – 1615-1745

SZÖSZMÖTÖLÉS HELYE:

2143 KISTARCSA, Batthyány u. 2/a
Érdeklődni a programról a fenti címen valamint
az alábbi telefonszámon lehet: 06-20/568-74-98
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HITÉLET

SPORT

100 ÉVES JUBILEUMRA
készül a református
gyülekezet MEGHÍVÓ
Miserend
változása
SZENTMISÉK RENDJE
AZ ÜNNEPEK ALATT

November 1-jén mindenszentek ünnepe:
7.30-kor és 9 órakor lesz szentmise. 14 órától imádság a temetőben lévő keresztnél
elhunyt szeretteinkért majd sírkőszentelés.
November 2-án halottak napján: 7.30; 17
és 17.30-kor lesz szentmise.

SZENTMISÉK RENDJE

Hétfő, szerda, csütörtök, péntek, szombat 18 órakor.
Kedden reggel 7 órakor.
Vasárnap 7.30, 9.00 (diákmise) és 10.30kor lesznek a szentmisék.
A hétköznapi szentmisék előtt zsolozsmát imádkozunk kivetítő segítségével.
Adventben minden hétköznap reggel 6
órakor roráte szentmisét tartunk.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

A plébánia címe:
2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 13.
Telefon: +36 (30) 640-1359;
+36 (28) 740-377
Honlap: kistarcsa.plebania.hu;
nagytarcsa.plebania.hu
E-mail: kistarcsa@communio.hu;
nagytarcsa.plebania@gmail.com

DIÁKMISE
Néhány év szünet után
ismét diákmiséket tartunk
a kistarcsai Rózsafüzér
Királynője templomban.

K

orábban azért kellett elhagyni, mert Görbe József kistarcsai plébánosnak a csömöri hívek lelkipásztori szolgálatát is el
kellett látnia, így egyszerűen nem maradt ideje
külön szentmisét bemutatni a gyermekek számára.
Idén szeptembertől azonban Csömör önálló plébánost kapott Bokrod Levente atya személyében,
így újra megnyílt a lehetőség a külön diákmisére.
Október első vasárnapján templomunk búcsúját
ünnepeltük, így egy héttel későbbre hívtuk a vasár12

Szeretettel meghívjuk a gyülekezetünk 100 éves jubileuma alkalmából tartandó ünnepi istentiszteletre és műsorra, amit 2018.
október 31-én, szerdán 18 órakor tartunk templomunkban.

T

isztelettel meghívtuk erre az ünnepségre
gyülekezetünk korábbi lelkészeit.
Utána szeretetvendégséget tartunk. Kérjük a Testvéreket, hogy hozzanak erre süteményt.
Hálaadással emlékezünk meg a korábbi lelkipásztorokról, és köszönjük meg Istennek szolgálatukat, hogy a gyülekezetet összefogták, vasárnapról vasárnapra hirdetve az Igét. Velük együtt
köszönjük meg mindazokat a gondnokokat, presbitereket, gyülekezeti tagokat, segítőket, akik áldozathozatalukkal segítették megépülni a templomot, lelkészlakást, gyülekezeti házat, majd
vállalták ez épületek felújítását is.
Istennek köszönjük meg hitbeli döntéseiket is,
melynek eredményeként a hajdani sok szórványú
gyülekezetből három önálló gyülekezet megalapítására kerülhetett sor.
Szavukkal, hitükkel, áldozatvállalásukkal a
hit lángját lobbantották fel, mint a hajdani lámpagyújtogatók, hogy a sötétségben világosság ragyogjon. A feltámadott Jézus Krisztushoz akarták fordítani társaik figyelmét, hogy ne éljenek a
mindennapi gondok materializmusában. Figyelmeztették a halófélben lévőket, bátorították az üdvösség útján elindulókat az Ige szavaival: „Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja
van rátok.” 1Péter 5,7
Lángot lobbantottak, mely ma is diadallal ég.
Magot vetettek, amely nekünk terem gyümölcsöt. Emlékezetük legyen örökre áldott, példájuk mindannyiunkat bátorítson a helytállásra, a
mindennapi áldozatvállalására! A 100 éves jubi-

GYÜLEKEZETI
ALKALMAINK

Elkészült a lelátó a
SPORTCSARNOKBAN
AZ ÖNKORMÁNYZAT és a Kistarcsai VSC támogatásával 119 fős lelátót építettek a Városi Sportközpontban
Hegyes Imre
és érmes tanítványai

Ismét fantasztikus
eredményt értek el
KISTARCSA TAEKWONDOSAI

BIBLIAÓRÁK
Nyugdíjasok bibliaórája: szerdán 3 óra.
Bibliaóra: csütörtökön 6 óra.
Gyászolók: szerdán 18,15-kor.
Konfirmációi csoportokból a családok
gyermekük időbeosztása szerint választhatnak:
Szerda: 17.20 (7. oszt.)
Csütörtök 18 óra (7. oszt.)
Péntek 17.45 (8. oszt.)
Vasárnap 11 óra ( 8. oszt.)
Ifjúsági bibliaóra: péntek 18 óra
Felnőttek is konfirmálhatnak, hogy úrvacsorázó tagjaink lehessenek gyülekezetünknek.
A középiskolásokat, egyetemista korúakat pénteken 18 órakor várjuk, a felnőtteket pedig csütörtökön 18 órakor.
Nov. 10-én, szombaton 9 órai kezdettel
szeretnénk a templomunk körül rendet rakni, kertészkedni, festeni, takarítani. Ebben
kérjük a testvérek segítségét, amelyet előre is köszönünk szépen.
leumunkon értük mondunk köszönetet a Szentháromság egy, igaz, örök Istennek. Riskó János

nap 9 órakor kezdődő diákmisére az óvodás és isko- is az oltárt körül állva
lás gyermekeket, valamint a hozzátartozóikat. Elő- egymás kezét megfogva
ző napon, szombaton este gitáros mise volt, amin imádkoztunk úgy, ahoszintén sok gyermek vett részt, így egy kicsit fél- gyan a mi Urunk Jézus
tünk, hogy másnap nem sokan jönnek majd el az tanított minket imádelső diákmisére. De félelmünk alaptalannak bizo- kozni. A békeköszönnyult, mert meglepően sokan jöttek el vasárnap a 9 tésnél pedig megható
órás misére. József atya kedvesen invitálta az első módon a gyermekek
padokba az érkező családokat. A nagyobb fiúk pe- odamentek szüleikhez
dig a ministráns szolgálatot látták el az oltár körül. és a szeretet jeleként
Terveink szerint egy hónapig ugyanazt a há- megölelték egymást.
rom éneket énekeljük, hogy kellően megtanulják Áldozáskor mindenkit
a gyerekek. A felolvasás szolgálatot is a gyerme- hívtunk, hogy legalább
kek és hozzátartozói látják el. A szentbeszédek- egy áldásért jöjjön előre.
ben az evangélium mellett egy hónapig egy-egy
Nagy örömmel a szísorozatot tartunk egy témáról. Pl. liturgia, szen- vünkben várjuk a folytek … Az első alkalommal is a gyerekeket bevon- tatást. Tervezzük – amennyiben igény lesz rá –
va közvetlen interaktív módon beszélt a plébános egy szerény agapé megtartását is e misék után,
atya a gyerekekkel.
hogy a templomi közösséget tovább tudjuk élni a
A szentmise további része szokásos módon zaj- fehér asztal mellett és az életben is. Istennek lelott, egészen a Miatyánk imádságig. Ekkor ugyan- gyen hála azért!
Kistarcsa Plébánia

EGYESÜLETÜNKBE
FOLYAMATOS
A TAGFELVÉTEL!
Edzéseinket a Simándy
Általános Iskolában
próbálhatják ki!
Csatlakozz még ma!
Az első edzés ingyenes!

RAGYOGÓ eredménnyel zárt a Sen
tinel Olimpiai Taekwondo Sportegyesület szeptember 29-én, Budapesten
a Láng Sportcsarnokban megrendezett Nyílt Magyar Formagyakorlat
Országos Bajnokságon. A verseny
40 indulója között ott voltak egyesületünk versenyzői is, Kistarcsa 5
fővel nevezett.
A Sentinel S.E. Taekwondosai
4 aranyérmet és 1 ezüstérmet szereztek.
Aranyérmeseink:
Gaál Gábor, kadet C"kategória
Magyari Zoltán, junior C"kategória
Barna Bálint, felnőtt C"kategória
Benedek Zsolt, felnőtt B"kategória

TAEKWONDO EDZÉS:
gyerek: 18.30–19.20
– hétfő-szerda
felnőtt: 19.20–20.30
– hétfő-szerda

JÓL HALAD a
Városi Uszoda
felújítása
A KIVITELEZŐ elvégezte a medencetér szigetelési munkálatait, újrabetonozta a szükséges felületeket. Már

a csempéket ragasztják az uszoda
medenceterének túlfolyóinál. A felújításról azért döntött még júliusban
a képviselő- testület, mert a medencetérből folyamatosan szivárgott a
víz. A felújítást a Kistarcsai VMSK
Kft., mint az uszodát üzemeltető
és fenntartó Kft. koordinálja, amire 35 millió forintot kapott az önkormányzattól.

HAPKIDO ÖNVÉDELMI
EDZÉS:
gyerek, felnőtt, szülő:
18.00–20.00 - csütörtök
9.45–11.00 - szombat
Jelentkezni lehet Hegyes Imre
4. danos taekwondo mesternél
06-20/551-0919,
www.sentinelse.hu
Ezüstérmesünk:
Fodor Páter, gyerek C"kategória
Gratulálunk!

Hirdetés

Lakossági
PB gáz és
Targonca gáz

házhozrendeLésre!
rendelésfelvétel:

06-20/382-32-68
Próbáljon ki minket,
garantáltan nem csalódik!
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AJÁNLÓ

DEÁKTANYA
2018. november 1.

• Zsalukövek
• Falazóelemek
• Habarcsok, vakolatok
• Cserepek
• Kéményrendszerek
• Térburkolatok
• Szigetelőanyagok
• Minden, ami
Kistarcsa, Móra Ferenc utca 81.
építőanyag

2018. november 22.

Kiss János: Egészségmegóvás
A magas fokú szénhidrátfogyasztás veszélyei. A szénhidrátmentes
étkezéssel járó nehézségek. Keringési zavarok. A magas koleszterinés cukorszint. Októberben mellrák, novemberben prosztatarák
elleni küzdelem.

Dulai Sándor: A tanyavilág
A tanyasi élet időbeli változásai. A
tanyák mostani állapota. A gazdasági helyzet. A tanyán élők hatása
a népi kultúrára. Más országok tanyavilága. Az Európai Unió tanyaprogramja. A szövetkezetek előnyei. A fejődés igényei.

2018. november 8.

2018. november 15.
Kerecseny Csaba:Gran Canária
A Kanári szigetek harmadik legnagyobb szigete, mely télen alacsony
költségek mellett is alkalmas nyaralásra. A nyüzsgő főváros, Las Palmas.
A sziget felfedezése bérelt autóval. A
megunhatatlan paella. Óceáni fürdés.

06-28/552-675 06-20/561-1050 kocsistuzep.kft@upcmail.hu www.kocsistuzepkft.hu

Major László András:
Klasszikusoktól a rockzenéig
A művészi zene hatása a rockzenére. Komoly-e a komolyzene, klas�szikus-e a rock? Bartók és a rockzene. Ki dönti el, mi a jó zene? A
populáris zene hatása az egyetemes kultúrára. A zeneipar pusztító hatásai. Rocker emlékek.

R.H.Dental

Fogorvosi rendelők
és fogtechnikai laboratórium

A Deáktanya előadásait a civilház (Széchenyi u.
33.) nagytermében tartjuk. Az előadások csütörtökönként este 7 órakor kezdődnek, időtartamuk kb. 1 óra, de a kérdések megválaszolásával és a hozzászólásokkal 9-ig is eltarthatnak.
A Deáktanya heti ismeretterjesztő előadásai mindenki számára nyitottak, azokat bárki
térítésmentesen látogathatja.
Kistarcsai Kulturális Egyesület

RH dental

Minőségi fogászati szolgáltatások

Hirdetés

Kerepes

Homlokzati

Kerepes-Vet

Állatorvosi rendelő • Állatpatika

2144 Kerepes, Szabadság út 65. (3-as főút)

nagytarcsa

Dr. Horváth Bánk
Dr. Berényi Evelin
Dr. Szabó Lola
Dr. Henter Áron
Dr. Horváth Rudolf

00

00

30

Várjuk kedves pacienseinket fogorvosi rendelőnkben.
Extra minőségű fogpótlások kedvező áron (cirkon hidak).
Konzerváló fogászat és felnőtt fogszabályozás
Akciós áron cirkon hidak és implantációk!
KiStArcSAi privÁt rendeLéSünK:
Hétfő és szerda: 16-20 – Dr. Répay Klára
Szerda: 9-14 és péntek: 14-20 – Dr. Farczádi Tímea

Bejelentkezés:

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, +36-30/22-177-23

Akció!

www.kerepesvet.hu • Facebook: KerepesVet • e-mail: info@kerepesvet.hu

Gázkészülék
szerelés
06-70/948-4073
Budapesten
és környékén!

Beüzemelés, karBantartás, javítás
14

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

hőszigetelés

Hétköznap: 9 -20 , szombaton 9 -12
+36-30/44-999-18, +36-28/490-369, +36-30/22-177-23
00

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

Kalodás tűzifa vásár

2018. november 29.

Ambrus András: Az időskori
demencia megelőzése
Az idősödéssel járó külső látványnál fontosabbak az agyban lejátszódó pozitív és negatív változások. A leggyakoribb agyi probléma.
A károsodás kialakulásának megelőzése. Meglévő betegség előrehaladása csak lassítható.

Nyitva tartás:

10 cm vastag komplett
hőszigetelő rendszer

br.

2990 Ft/m

2

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

Kistarcsa, Nagytarcsai út 6.

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

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

A természet ízei rétesbe zárva!
Rétesek, piték, sós és édes
aprósütemények

… ahogy a nagyi is készítette!

Budapest

Kistarcsa

XVI ker., Veres Péter út 33.
Telefon: 06-20/437-9277

Szabadság út 6.
Telefon: 06-70/775-7674

www.koronaretes.hu

2018. 10. szám
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varga autójavító
K i s ta r c s a

Csömör, Kistarcsa Határ út
Tel.: 06-28/445-244,
06-30/9647-669
NyiTvaTarTás: H-P: 8-17 óráig

• vizsgáztatás
• javítás
• Klíma töltés

• diagnosztiKa

(motor, aBs, stb.)

• hivatalos Bosch
szaKműhely

3D computeres
futóműállító
technológia

Tanyasi
hÚsbolT

A Magyar Posta Zrt.
Központi Területi Igazgatósága
Kistarcsa településre

tel.: +36-30/402-59-61, +36-30/308-0559
Házi készítésű májas hurka, zsemlés
véres hurka, sütnivaló kolbász, grillkolbász, kenőmájas, disznósajt, tepertő, paprikás abált szalonnák, füstölt
készítmények nagy választékban.

Új nyitvatartási idő!

Minden pénteken 10-19 óráig.
sZOMBatOn Zárva!

munkakörbe
munkatársakat keres

Megújult honlapunkon
tekintse meg friss akcióinkat!

facebook.com/csempekistarcsa
www.epitesianyag.hu

Ne szalassza el szerencséjét!
NyerjeN vissza akár 6%-ot!

Cement, oltott mész, beton termékek.
TüzeLőanyag a LegKedvezőbb áron!
kulé kavics, fehér murva, termőföld

nádszövet • Kisméretű tégla
betonacél vágás, hajlítás.
CSemPe, PadLó, CSaPTeLeP
ragasztók, habarcsok, beton.

Újdonság

Minden héten friss tőkehús!

Bérezés: megegyezés szerint.
A munkakörrel kapcsolatban információt ad:
Sípos Tamásné
Email: Sipos.Tamasne@posta.hu
Postacím: 2143 Kistarcsa Iskola utca 8.
Telefon: (30 ) 771-5811

2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos u. 27.

Tel.: 06-28/473-398 • mail: info@epitesianyag.hu
Nyitva: H-P: 730-1630, Szo.: 730-1130
16

Fix Takarék Személyi Kölcsön,
most akár évi 7,99%-os hitelkamattal*

www.patriatakarek.hu

Karnyújtásnyira a megoldás, hogy könnyebben induljon az ünnepi készülődés.
THM: 9,16-19,51%
Már 110 000 Ft jövedelem-jóváírás vállalásával is igényelhető.

www.posta.hu

*Az akció 2018. július 2-től annak visszavonásáig befogadott Fix Takarék Személyi Kölcsön hitelkérelmekre érvényes. A THM meghatározása az aktuális feltételek és a
hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A THM
meghatározása az aktuális feltételek, hatályos jogszabályok figyelembevételével, 3 millió Ft hitelösszeg és 5 éves futamidő feltételezésével, a 2018. július 02. napján érvényes
kondíciók alapján, az alábbi járulékos szolgáltatások figyelembevételével történt: Takarék Lakossági Bankszámlához tartozó számlavezetési díj, folyósítási jutalék, törlesztés
beszedésének díja. A THM mértéke a választott konstrukciótól függ. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A Szövetkezeti Hitelintézetek a hitelbírálat
jogát fenntartják. A Fix Takarék Személyi Kölcsön kizárólag az értékesítésben részt vevő Szövetkezeti Hitelintézeteknél érhető el, amelyek listáját a www.patriatakarek.hu
weboldalon találja. A Fix Takarék Személyi Kölcsön részletes feltételei megtalálhatóak a Pátria Takarékszövetkezet vonatkozó Üzletszabályzatában, az Általános Szerződési
Feltétekben, illetve a Hirdetményben, melyeket a Pátria Takarékszövetkezet ügyfelei számára nyitva álló helyiségekben és a www.patriatakarek.hu honlapján érhet el. ¹A
feltüntetett kamat elérésének feltétele a nettó 240.000 Ft jövedelem átutalásának vállalása és fenntartása a teljes futamidő alatt az ügyfél hitelintézetnél vezetett lakossági
bankszámlájára valamint a takarekcsoport.hu oldalon történő online kölcsönigénylés. Reprezentatív példa: Fix Takarék Személyi kölcsön 240 000 Ft jövedelem jóváírás vállalásával – online igénylés esetén Hitelösszeg (hitel teljes összege): 3 000 000 Ft; futamidő: 5 év; hitelkamat: évi 7,99%; hitelkamat típusa: rögzített, a teljes futamidő alatt
fix; folyósítási jutalék: 30 000 Ft; bankszámlavezetés díja: 200 Ft/hó; törlesztés beszedésének díja: 183 Ft; havi törlesztőrészlet: 60 984 Ft; a hitel teljes díja: 712 081 Ft;
visszafizetendő teljes összeg: 3 712 081 Ft, THM: 9,16%.

RuhaSzaki

varrónő

Minden aMi varrás

• ruhajavítás
• méretre igazítás
• szűkítés, bővítés
• alja felhajtás
• cipzárcsere
• lakástextíliák varrása
• patentozás

Építőipari tervezÉs,
felelős műszaki
vezetÉs.
Mindig kedvező árak!

THM:
9,16-19,51%

A munkakör betöltésének feltétele:
• 8 általános iskolai végzettség,
• kerékpározni tudás kerékpáros kézbesítő munkakör
betöltése esetén,
• ,,B” kategóriás jogosítvány motoros és járatos
kézbesítő munkakör betöltése esetén,
• bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány.

Minden péntek este házhozszállítás!
Varga István magyar rally
bajnok, autószerelő mester

FIX ÉVI 7,99%-OS ÉVES
KAMATTÓL

KÉZBESÍTŐ

Kohajda Péter őstermelő
KisTarcsa, nagytarcsai u. 3.

A GONDTALAN
CSALÁDI
PILLANATOKÉRT

kistarcsa, thököly út 5.

Telefon: +36-28/470-308
Web: www.illescukraszda.hu
Nyitvatartás

Hétfő–szombat: 8-20-ig.
Vasárnap: 8:30-20-ig

Helyben készült cukrász és péktermékek,
hagyományos és különleges ízekkel.

Kistarcsa, Eperjesi út 7.
H-K: zárva, Sze-Cs: 1300–1700, P: 1300–1900, Szo-V: zárva
Telefon: 06-20/342-1101

Őszi-téli ajánlatunk: profiteroles,
tiramisu tál, házi somlói, gesztenye püré,
eckler és képviselő fánk.
alkalmi, esküvői, és figuratorták.
édes és sós aprósütemények.
2018. 10. szám
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FONTOS INFORMÁCIÓK

állaTElEDEl bOlT

SzíNvilág

Festékház
Kistarcsa, Szabadság út 44.
Tel.: 06-20/968-4515

Takarmányok, tápok, száraz kutyaeledelek
nagy válaszTékban!
Csirke, kacsa indító, nevelő, befejező tápok

Rigips Rimano 3-6mm
20 kg

3190 Ft

november Havi aKciós terméKeinK:

Üst+ház:
27 400 Ft
24 500 Ft

D vagy e
profil
barna
és fehér
színben: 180 Ft/M

50 000 Ft feletti vásárlás esetén

Rigips Rimano Plus
20 kg

3290 Ft

Rigips Rimano 6-30mm
25 kg

4390 Ft

INgyeNeS kISzállítáS
Pest megyén belül

:
K
Ó
I
AKC

Fekete napraforgó: 180 Ft/kg
4 magos tyúkdarakeverék: 100 Ft/kg
Kitekat száraz cicaeledel: 610 Ft/kg
Happy Feet kutya szárazeledel: 690 Ft/kg

Poli-Farbe Inntaller

diszperziós beltéri falfesték

15 literes

5390 Ft
minőségi kerti szerszámok

bevezető áron

Neo munkavédelmi
acélbetétes cipő:
13 900 Ft 11 500 Ft

2143 Kistarcsa, szabadság út 36.

Nyitva tartás: H-P.: 700–1700, szo.: 730–1300
Tel/Fax: 06-28-473-118, Mobil: 06-20-262-5525
E-mail: csavarkiraly@hotmail.com
Honlap: www.csavarkiraly.hu

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
18

Héra beltéri falfesték
15 literes

MIleSI

termékcsalád!

www.teddyfestekbolt.hu
Festék Szaküzlet • Festék „Szakiknak” • Festék nem csak
„Szakiknak” • Nem csak Szaküzlet • Nem csak „Szakiknak”

Kisállatrendelő

Dr. Csizmadi Sándor
2143 Kistarcsa, Malom utca 2.
tel.: 06-28/506-265, 06-30/9-518-590
www.kistarcsaiallatorvos.hu
Rendelési idő: H-P: 17-21 óra, szo.: 8-9 óra, V: 19-20 óra
Házi vizit: rendelési időn kívül telefonos egyeztetéssel!

Csandy Kutyakozmetika
Telefon: 06-30/251-98-46
2143 Kistarcsa, Malom utca 2.

KEREPES, Szőlő utca 128. • Tel.: 06-70/264-7476
Az ÁnAndA Stúdió szervezésében

péntekenként délután 1415-1545 óráig
HATHA jógaóráimon várom kedves vendégeimet.
Helyszín: KiStArcSAi ÉlmÉny Központ

2143 Kistarcsa, Szabadság út 52. (a régi rendőrőrs épülete)

Kedden és pénteken este 1900-2030-ig
a VÁroSi SportKözpontbAn
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.
várom HATHA jógaóráimon az érdeklődőket.

KISTARCSA VÁROS KÖZÉLETI TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

Megjelenik a hónap utolsó hetében.
Kiadó: Po-Ker Bt., 1173 Budapest, Székicsér u. 15.
Felelős szerkesztő: Polgár Gyula, polgargyula@a-vecses.hu,
+36-20/966-1190
Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Juhász András.
Nyomda: Pauker-Holding Kft. 1047 Budapest, Baross u. 11-15.
Felelős vezető: Varga Szilárd
Megjelenik 5300 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.

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,
telefax: (28) 470-357, hivatal@kistarcsa.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfőn: 8.00-18.00 óra
között, szerdán: 8.00-16.00 óra között.
Solymosi Sándor 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.
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző
Tel.: +36 (28) 507-132
A jegyző ügyfélfogadási ideje: a Polgármesteri
Hivatalban minden hónap harmadik 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.

Bevezetésre
került a

5890 Ft

KÖZPONTI TELEFONSZÁMOK

Egyéni, csoportos
és céges jógaórák
vezetését is vállalom megegyezés
szerint.
Elérhetőség: Pálfi Kálmánné – 06-20/950-8839
e-mail: stollandi@freemail.hu • facebook: Ánanda

INTÉZMÉNYEK

Simándy József Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.
Tel.: +36 (28) 470-390, +36 (28) 470-690
Igazgató: Jutasi-Varró Diána Ildikó
Titkárság: +36 (30) 295-2997, E-mail: info@
simandy.sulinet.hu, www.simandyiskola.hu
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda
2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1.
Tel. és fax: (28) 470-745
E-mail: gesztenyes@kistarcsa.hu
Óvoda vezető: Ratimovszky Tiborné
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda
Tölgyfa Tagóvodája
2143 Kistarcsa, Széchenyi út 61.
Tel. és fax: (28) 470-246
E-mail: tolgyfaovoda@kistarcsa.hu
Óvodavezető helyettes: Terázné Malina Ilona
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
Postahivatal
2143 Kistarcsa, Iskola utca 8.
Tel.: 06-28/470-841, 06-28/470-609, posta.hu
Nyitva tartás: H: 8-18, K-Sze-Cs-P: 08-16

KÖZBIZTONSÁG

Rendőrség
Kistarcsa Rendőrőrs 2143 Kistarcsa,
Deák Ferenc utca 3/A. Tel.: +36 (28) 470-801, fax:
06 (28) 470-801. Telefontanú: +36 (80) 555-111
SMS vonal hallássérülteknek: +36 (20) 9000-107
Kistarcsai körzeti megbízott: Fehér Zsolt Lajos
rendőr főtörzsőrmester Tel.: +36 (20) 313-7200
Polgárőrség
Kistarcsai Polgárőr Egyesület
Postacím: 2143 Kistarcsa, Pf. 70.
Navratil István elnök

EGÉSZSÉGÜGY

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
Tel.: +36 (28) 507-600, +36 (28) 507-700,
+36 (30) 396-2318
Fax: (28) 507-648, flor@florhosp.hu
Orvosi rendelő
Ügyelet: +36 (28) 501-030
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4/A.
Háziorvosok
Dr. Hatvani Szabolcs +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 8.
Tel.: +36 (28) 470-206,
Nyitva tartás: H-P.: 8:00-19:00, Sz.: 8:00-13:00,
Flór Ferenc Gyógyszertár
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
Tel.: +36 (28) 473-778, Nyitva H-P.: 8:00-19:00,
Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
+36-1/216-0505
Idősek nappali ellátása
Kistarcsa, Batthyány u. 2/a, 2143, Tel.: (28) 742083, 06-20-568-7627, 06-20-442-7182
Védőnői Szolgálat
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4.
Tel.: +36 (28) 471-794
Állatorvos
Kisállatrendelő
2143 Kistarcsa, Malom utca 2.
Dr. Csizmadi Sándor
Telefonszám: +36-28/506-265, +36-30/951-8590
EGYHÁZAK
Református Egyházközség
2143 Kistarcsa, Hunyadi utca 17., +36-28/470-644
Római Katolikus Egyházközség
2143 Kistarcsa, Széchenyi utca 13.
+36-30/640-1359, +36-28/740-377, www.
kistarcsa.plebania.hu, kistarcsa@communio.hu
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ŐSZI ÉS MINDENSZENTEKI

VIRÁGVÁSÁR!
Óriási válaszékkal várjuk kedves vásárlÓinkat!
Szálas és cserepes krizantém,
koszorúk, virágtálak rendelhetők!
GyümölcSfák kaphatók!

Kistarcsa
Kerepes Vasút u. 23.
(MOL kút mögött!)

Telefon: 06-20/9943-275

www.muskatliviragcenter.hu

Muskátli Garden Virágcenter Kerepes
H-P: 8-19 óráig • Szo-V: 8-17 óráig

Kertészetünkben 5000 m2-en, nagyrészben saját termesztésű növényekkel,
továbbá, díszfákkal, évelő-télálló-örökzöldekkel, dísznövényekkel, mediterrán
növénykülönlegességekkel várjuk
kedves vásárlónkat egész évben.
ezek mellett, növényvédőszerek,
műtrágyák, virágföldek forgalmazásával is foglalkozunk, és szakszerű
tanácsadással is ellátjuk vásárlóinkat!!!
Ha minőséget szeretne a Muskátli Gardent keresse!

