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ÖNKORMÁNYZAT

Veszélyhelyzetben meghozott
POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK
(január 21., január 29.)

A vészhelyzetre való tekintettel Kistarcsán januárban a bizottsági és a testületi ülések elmaradtak. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, a
képviselő-testületnek a veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre. Arra természetesen van lehetőség, hogy a polgármester e-mailben, vagy más módon a döntését megelőzően kikérje a
képviselő-testület tagjainak véleményét. Juhász István polgármester a januári határozatokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a képviselő-testületnek megküldte, és így hozta meg a végső döntéseit. Január 21-én tizennyolc, míg január 29-én kettő napirendi pontról döntött.
Elfogadták a Települési Értéktár
Bizottság féléves beszámolóját

A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok
gondozásáról szóló kormányrendelet szerint az
Értéktár Bizottságnak félévente kell beszámolnia tevékenységéről. A bizottság elnöke, Csaja
János a bizottság 2020. második félévében végzett munkájáról tájékoztatta a képviselőket. A bizottság munkájában Csaja János elnökön kívül
még László Eszter, Gacsályi Ádám, Vass Ferenc
és Konyári Ferenc vett részt. Fontos változás,
hogy a Bajvívás vagy Hagyományos Szablyavívás 2020-ban bekerült a hungarikumok közé.
Az elmúlt időszakban a bizottság
a járványhelyzet miatt csak háromszor
tudott összeülni, ennek ellenére négy
nagyon fontos elemmel foglalkoztak:
• Elsőként a katolikus temető területén nyugvó magyar hősi halottak méltó elhelyezésével kapcsolatban egyeztettek. A jelenlegi
álláspont az, hogy egy emlékmű készüljön
a temetőben azon a helyen, ahová a hősök
exhumált maradványait áthelyezte a Honvédelmi Minisztérium.
• Másodikként nagyra tartják a Pannónia Néptánccsoport 30 éves tevékenységét, ezért is
vették fel a hungarikumok közé. A Pannónia teljes történetének feldolgozása folyamatban van.
• Továbbra is szorgalmazzák a zsidótemető helyreállítását – pályázati lehetőséget
keresnek.
• Negyedik elemként kutatják az Árpád-kori
templom történetét.

Továbbra is fenntartják a sóderbányai ingatlanok ellenőrzésére létrehozott munkacsoport működését

Az előzményekről annyit, hogy a Telep utcai
és Bartók Béla utcai ingatlanok jogi helyzetének rendezése érdekében a képviselő-testület az
2

épülettulajdonosokkal új földhasználati szer- nyek anyagaiból összeállított műsorokkal kéződéseket kötött a könnyebb végrehajthatóság szültek. Facebook követőik száma 43 %-al nőtt,
céljából. A szerződések alapján a lakóépületek volt olyan, a Kft. által készített anyag, ami több
alatti telkek önkormányzati tulajdonban marad- ezer megtekintést ért el.
tak, az épületeket pedig külön helyrajzi számon
A Városi Könyvtárban 2020-ban 786 db dokiemelték az építtetők tulajdonaként. A sóder- kumentumot szereztek be 2 millió 155 ezer forint
bányai ingatlanok használatának rendezésére értékben. A könyvek mellett 76 féle folyóirat
még 2014-ben egy Munkacsoportot hoztak létre. található a könyvtárban. A járványhelyzet miA Munkacsoport, a hivatali dolgozók, a rendőr- att csökkent a látogatók száma és kevesebb doség és az Alapszolgáltatási Központ munkatár- kumentumot kölcsönöztek ki.
sainak és a Kisebbségi Önkormányzat elnökéAz aktuálisan felmerülő karbantartási munnek közreműködésével rendszeres bejárásokat kákat elvégezték a felügyeletük alá tartozó inszervezett az érintett ingatlanokon, hogy a szer- tézményekben: a Csigaházban, a Pecsenyiczki
ződéskötésre kijelöltek teljesítik-e a szerződés Mihály Sportcentrumban, a Városi Sportcsarmegkötéséhez szükséges feltételeket.
nokban és a Városi Uszodában.
A Munkacsoport munkájára továbbiakban is
szükség van, ezért meghosszabbították a Mun- A Sport, Közlekedési
kacsoport működését. Az új Munkacsoportba és Közbiztonsági Bizottságba
Uvacsek Csaba vezetése mellett tagnak felkér- új külsős tagot választottak
ték Dőringer Károlyt, Zsiák Pétert és Solymosi Azér t kellett új tagot választani, mer t
Sándort.
Szentkereszty Gergő külsős bizottsági tag lemondott. Kistarcsa Város polgármestere a biElfogadták a Kistarcsai
zottság megüresedett külsős helyére Polónyi
VMSK Kft. beszámolóját
Zsoltot választotta, aki az Eötvös Lóránd TuA Kft. beszámolójából kiderült, hogy 2020-ban dományegyetem programfejlesztő informatiszámos rendezvényüket meghiúsította a ki- kus szakán végzett. Jelenleg is ebben a szakalakult járványhelyzet, csak a Böllérfesztivál mában dolgozik Budapesten.
megrendezésére volt lehetőségük. Elmaradt a
tervezett színházi előadások, ismeretterjesz- Módosították a helyi nemzetiségi öntő előadások, író-olvasó találkozók nagy ré- kormányzatokkal kötött „Együttsze, akárcsak a sportnap és a hagyományosnak működési megállapodást”
mondható úszóversenyek is. Az engedélyezett A nemzetiségek jogairól szóló törvény szerint
időszakokban azonban több rendezvényt sike- a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi
rült megtartaniuk. Ilyen volt Bagdy Emőke elő- önkormányzat között fennálló megállapodást
adása, Halász Judit koncertje, a Spirit Színház minden év január 31. napjáig felül kell vizselőadása. Nagyon sikeres volt a nyugdíjasok- gálni. A módosítás azért vált aktuálissá, mert
nak szervezett lakitelki kirándulás. Az elma- 2020-ban a „Civilház” épületét részben elbonradó rendezvényeket, amennyiben ezt a ren- tották, ahol a szlovák nemzetiségi önkormánydezvény jellege megengedte, az online térben zat gyűjteménye volt elhelyezve, így a Kistarvalósították meg, legfőképp a Kistarcsai VMSK csai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal
Kft. Facebook oldalán, ahol élő közvetítésekkel, kötött megállapodást pontosítani kellett. 
helyi csoportok szereplésével, korábbi eseméP.Gy.

A KORMÁNY ELKÖTELEZETT
a kistarcsai 16 osztályos
iskola megvalósításáért
A Kormány 1051/2021. (II. 15.) számú határozatával döntött a Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények további infrastrukturális fejlesztéseiről.

E

nnek keretében a Kormány
egyetért egy új, 16 osztályos
kistarcsai iskola megépítésének további előkészítésével. Az
intézmény a Magyar Állam tulajdonában lévő, fenyves erdő melletti
136 455 m2 nagyságú ingatlan területének egy részén valósulna meg. Az
iskola épülete a Tipegő Bölcsőde és
a Raktár krt. közé kerülne, a Feny-

vest pedig szeretné a város megsze- ben elindítják a közbeszerzéssel kirezni, hogy fejleszteni tudja parko- választott tervezést, majd az építési
sítással, világítással, erdőkezeléssel, közbeszerzést. Az iskolát több mint
járdákkal és sportolásra alkalmas 18 000 m2-re tervezik, B típusú torösvényekkel. A BMSK Beruházá- nateremmel, művészeti iskolákban
si Ügynökségének képviselői a ter- előírt szaktantermekkel. A katolivezésbe bevonják a tankerületet és kus óvoda átadásakor, tavaly szepta várost is. Az ütemterv szerint elő- emberben Juhász István polgármester
ször elkészítik a megvalósíthatósági bejelentette, hogy a Kistarcsán állatanulmányokat, ennek függvényé- mi beruházásban megépítendő új is-

kola az elképzelések szerint a katolikus egyház fenntartásába kerül majd.
Az új iskolában a 21. század követelményeinek megfelelő infrastruktúrát szeretnének kialakítani, vagyis
legyen egészséges, energiatakarékos,
legyen alacsony az épület szén-dioxid-kibocsátása és legyen felszerelve a legkorszerűbb oktatási eszközökkel.
A tanulmányterv ősszel készült el,
az engedélyes és a kiviteli tervezés
most indul. A kivitelezés 2021 második felében kezdődhet el és várhatóan 2022 végén, 2023 elején el
is készülhet.

RAVAK BEMUTATÓTEREM nyílt Kistarcsán
A FEBRUÁR 15-ÉN ÁTADOTT létesítmény másfél év alatt készült el.
Kistarcsán a kórház közvetlen szomszédságában alakította ki a RAVAK
Hungary Kft. az oktató bázisát, ahol
raktározási és kereskedelmi tevékenységet is folytatatnak. A raktárbázisuk is kiköltözött Budapestről
az Erzsébet királyné útról, és egy
fürdőszoba bemutató termet is nyitottak. A fürdőszobafelszereléseket

gyártó cseh cég 2,5 milliárd forintos beruházással hozza létre új telephelyét.
A RAVAK Hungary Kft. új telephelyén Vajányi László cégvezető február 4-én fogadta Juhász
István polgármestert és munkatársait. A nemzetközi kereskedő cég az
első, ami a kórház melletti gazdasági övezetbe települt. További cégekkel folynak a tárgyalások.
2021. 2. szám
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Budapesti Agglomerációs

VASÚTI STRATÉGIA
A vendégeket Juhász István Kistarcsa polgármestere köszöntötte

Az eseményen részt vett Hollerné Racskó Erzsébet és Paulik Antal
az Országgyűlés szlovák nemzetiségi szószólója is

Kistarcsán is lehet KÖZÖSSÉGI HÁZA
a szlovák nemzetiségi önkormányzatnak
Az ünnepélyes sajtótájékoztatón február
8-án a polgármesteri hivatal dísztermében
Juhász István Kistarcsa polgármestere köszöntötte a vendégeket.

A

z eseményen részt vett Soltész Miklós a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős
Államtitkárság államtitkára, Vécsey László országgyűlési képviselő, Hollerné Racskó Erzsébet az
Országos Szlovák Önkormányzat
elnöke, Paulik Antal az Országgyűlés szlovák nemzetiségi szószólója
és Szabóné Tóth Katalin, a Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.
A sajtótájékoztatón Szabóné Tóth
Katalin, a szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke elmondta, hogy Kistarcsán 2002-ben alakultak meg abból
a célból, hogy a szlovákság érdekeit képviseljék, és egyúttal gyűjtsék
és továbbadják kulturális értékeiket,
valamint létrehozzák néprajzi gyűjteményüket. Korábban a Civil-házban kaptak helyet, de az önkormányzat tavaly ezt az épületet lebontotta,
így kényszerűségből el kellett költözniük. Egyértelművé vált, hogy új
helyre lenne szükségük, ezért beru-

Szabóné Tóth Katalin, a szlovák nemzetiségi
önkormányzat elnöke megköszönte a támogatást

mányőrző tánccsoportunk táncaiba.
Lehetőségünk volt a régi hagyományos ételeinket is bemutatni. Örömhír, hogy megjelent Aszódi Csaba
András - Király Katalin – Lukics
Gábor: Nagyanyáink konyhájából
című régiós szakácskönyv. De büszkélkedhetünk egy CD lemez kiadásával is. A „Pod zelenim vrškom”Szlovák dallamok Kistarcsáról című
CD lemez tavaly december végén jelent meg, melyet Liska Vera és férje Samu Zoltán koncertzenekara jegyez. Azért is büszkék vagyunk erre,
mert ez a lemez a kistarcsaiak kitartó munkájának az eredménye.

házási kérelmet nyújtottak be az Or– Minden évben az Országos
szágos Szlovák Önkormányzathoz. Szlovák Önkormányzat kiad egy – Milyen ingatlant próbálnak a táA sajtótájékoztatón Soltész Mik- felhívást, amiben plusz támogatást mogatásból megvásárolni?
lós államtitkár örömmel jelentette biztosít olyan beruházásokra vagy
– Kevés olyan ingatlan van Kisbe, hogy támogatják a Kistarcsai kulturális események megrendezé- tarcsán, ami tökéletesen megfelelne
Szlovák Nemzetiségi Önkormány- sére, amit a helyi önkormányzatok erre a célra. Olyan népi jellegű házat
zat kérését, vagyis segítenek egy kö- nem tudnak finanszírozni. Ezt is- szeretnénk, amit úgy lehetne berenzösségi ház megvalósításában. Az ál- merve megírtam a beruházási igé- dezni, mint egy régi szlovák parasztlamtitkár elmondta, hogy reményeik nyünket, hogy szeretnénk vásárolni házat és ahol el tudnánk helyezni a
szerint Kistarcsán a saját tulajdonú egy olyan épületet, ahol be tudnánk néprajzi gyűjteményünket is. Továbúj otthon majd lehetővé teszi a he- rendezkedni. Ezt a kérést továbbí- bá fontos lenne kialakítani egy kölyi szlovákoknak az önkormányza- tották a Miniszterelnökség Egyhá- zösségi teret, mert a Civil-ház elbonti ügyeik intézését, közösségi éle- zi és Nemzetiségi Kapcsolatokért tásával ez a lehetőség is megszűnt.
tük szervezését, valamint a néprajzi Felelős Államtitkárságára és idén
gyűjteményük elhelyezését is.
február elején megkaptuk az értesí- – Kik támogatják Kistarcsán a tájVécsey László, a térség ország- tést, hogy a kért összeget átutalják ház megvalósítását?
gyűlési képviselője arra hívta fel a a Bethlen Gábor Alapítványon ke– Elsősorban a Kistarcsai Szlofigyelmet, hogy a gödöllői térség resztül a Kistarcsai Szlovák Nem- vák Önkormányzat, de ígéretet kapéletének fontos részei és különle- zetiségi Önkormányzatnak.
tunk Juhász István polgármestertől
ges színfoltjai az itt élő nemzetiés Soltész Miklós államtitkár úrtól
ségek, akik kultúrájukkal, hagyo- – Gondolom, nagyon örül ennek a is a megvalósítás azon szakaszára,
mányaikkal nagy hatással vannak lehetőségnek. Mit jelent ez az önök amikor a megvásárolt ingatlant majd
településeikre. A magyar állam biz- életében?
fel kell újítani.
tosítani kívánja megmaradásukat és
– Nagyon nagy segítség ez a pénzerősíteni szeretné kul- beli támogatás, mert lehetőségünk – A közösségi ház mikorra készülSzlovák dallamok Kistarcsáról
túraközvetítő szerepü- lesz elhelyeznünk a néprajzi gyűjte- het el?
című CD lemezt kapott
ket is.
ményünket, amit 2006-ban a Civil– Reméljük, hogy sikerül nyárig
ajándékba az államtitkár
A sajtótájékozta- házban rendeztünk be és újra meg megvásárolni a megfelelő ingatlant,
tó után rövid interjú- tudjuk szervezni a közösségi éle- majd társadalmi munkában elvégezra kértük fel Szabóné tünket. Fő programunk – az előde- zük azokat a munkákat, amikhez mi
Tóth Katalint, a szlo- ink nyomában című sorozatunk volt. is értünk. A felújítást viszont csak
vák nemzetiségi önkor- Ebben a programban lehetőségünk akkor tudjuk teljes mértékben megmányzat elnökét.
volt a gyermekekkel megismertetni valósítani, ha megkapjuk a beígért
a helyi tradíciókat, dalokat és tánco- támogatást. Most úgy látom, hogy
– Ez a pályázat, ho- kat. A táncmotívumokat a fiatal ko- két év múlva készülhet el a közösgyan jött létre?
reográfusaink beépítették a hagyo- ségi házunk. 
P.Gy.
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A lakosság véleményét március 6-ig várják

A Budapest Fejlesztési Központ felhívást tett közzé a Budapesti
Agglomerációs Vasúti Stratégia (BAVS) véleményezésére, melyben meghatározásra kerültek a Budapestet és agglomerációját érintő 2021-2040 időszakban tervezett vasútfejlesztések.

A

Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia (BAVS) a fővárost és agglomerációját érintő elővárosi kötöttpályás közlekedésnek, azaz a MÁV elővárosi vasútvonalainak,
illetve a HÉV-vonalaknak a fejlesztéséről szóló,
átfogó, hosszú távú célokat és az ezek eléréséhez

szükséges fejlesztéseket meghatározó dokumentum, amely új alapokra helyezi a vasút és a HÉV
szerepét Budapest és térsége életében. A Stratégia azt a célt tűzi ki, hogy 2040-ig tartó, átfogó
és egymásra épülő, komplex beruházások megvalósítása révén, összességében 80 %-kal növelje az elővárosi vasútvonalakon utazók számát és ezzel csökkentse a Budapestre terhelődő
autóforgalom környezeti, egészségügyi és gazdasági terheit.
A Stratégia részletes intézkedési tervet, vonalankénti fejlesztési terveket tartalmaz. A Stratégia dokumentumai megismerhetők a www.
budapestvasut2040.hu oldalon.
A Stratégia most megkezdődő társadalmi
egyeztetése megelőzi a Kormány döntését, így
a dokumentum elfogadása előtt a beérkező vélemények beépítésére még van lehetőség, a Stratégia szövegéhez tett észrevételeket és javaslatokat a budapestvasut2040@bfk.hu e-mail címre
várja a Budapest Fejlesztési Központ 2021. már- KEDVES KISTARCSAIAK!
cius 6-ig.
A Csigaház mellett, ne a megszokott módon menAz oldalon nem csak a Stratégia véleményezé- jenek céljuk felé. Az épület ablakainál időzzenek
sére nyílik lehetőség, hanem a most induló, ter- el egy kicsit és tekintsék meg óvodásaink munvezett fejlesztésekhez is lehet javaslatokat fűzni káit. A jövőben is számíthatnak a kis alkotók műegy részletes kérdőív segítségével. Az itt megadott veinek megjelenésére intézményünk ablakain.
javaslatokat az egyes állomások és vasútvonalak A gyerekek alkotásaival és Osvát Erzsébet Téltervezése során veszi figyelembe majd a BFK. kergető versével búcsúzúnk együtt lassan a téltől.
A kérdőív a https://budapestvasut2040.hu/
Fuss, te tél!
kozos-tervezes/ oldalról érhető el.
Fuss, te tél!
Arra bíztatunk mindenkit, mondja el véleméJön a Tavasz, utolér.
nyét, és vegyen részt a Budapesti AgglomeráciJön óriás
ós Vasúti Stratégia, és a most induló fejlesztések
sereggel,
alakításában!
hóolvasztó meleggel.
eső dobol
hátadon,
a Nap sem lesz pártodon.
Hányszor mondjam,
tűnj el gyorsan,
szépszerivel, míg lehet.
Mert ha vársz – hát jaj neked!

ÓVODÁSOK
RAJZAI
a Csigaház
ablakában

KATOLIKUS EGYHÁZ
1+1% FELAJÁNLÁS
Kérjük, támogassa a Magyar Katolikus Egyház
szolgálatát adója egyházi 1 %-ával!
Egyházunk technikai
száma: 0011.
A másik 1 %-kal kérjük, támogassa egyházközségi alapítványunkat:
Kistarcsai-Nagytarcsai Római
Katolikus Egyházközségért Alapítvány
Adószáma: 18270284–1–13.

KÉRJÜK TÁMOGASSA
ALAPÍTVÁNYUNKAT
ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁVAL!

ADÓSZÁM: 18519259-1-13
KÖSZÖNJÜK!
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ADÓFIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉGEK
2021 MÁRCIUS HÓNAPBAN
Felhívjuk tisztelt adózóink figyelmét a 2021. március hónapban
esedékes befizetési és bevallási kötelezettségükre!

Befizetési
határidő

Megnevezés
2021. I. félévi iparűzési adóelőleg

2021. 03. 16.

2021. I. félévi telekadó előleg

2021. 03. 16.

2020. évi talajterhelési
díj bevallás és befizetés

2021. 03. 31.

Az adót a pénzforgalmi bankszámla nyitásra kötelezett adózónak a
belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással, pénzforgalmi bankszámlanyitásra nem kötelezett adózónak belföldi postautalvánnyal vagy belföldi bankszámlájáról történő átutalással kell megfizetnie. Utalás esetén a közlemény rovatban feltüntetni szükséges
az adóazonosító számot.
Az ügyfélkapuval/cégkapuval rendelkező adózók a https://ohp20.asp.lgov.hu/szolgaltatasok elérhetőségen - előzetes regisztrációt követően – online megtekinthetik az önkormányzati adófolyószámláikat. 
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal, Adócsoport

KISTARCSA HULLADÉK-GYŰJTÉS RENDJE

2021 FEBRUÁR-MÁRCIUS

MÁRCIUS

FEBR.

DÁTUM
22
23
24
25
26
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
29
30
31

HULLADÉK TÍPUS
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ

KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV/VEGYES - Észak
SZELEKTÍV/VEGYES - Dél

SZELEKTÍV/VEGYES - Észak
SZELEKTÍV/VEGYES - Dél

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zöld HÍD B.I.G.G. NKft. megváltoztathatja a gyűjtési rendet, ezért kérjük a kedves ügyfeleket, hogy a honlapon is tájékozódjanak a gyűjtési időpontokról. www.zoldhid.hu
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HÍREK

KULTÚRA

HIÁNYZÓ házszámok!
AZ INGATLANOK házszámozásáról
és a közterületek elnevezéséről szóló
helyi rendelet határozza meg a közterületekhez csatlakozó ingatlanok
megjelölésére vonatkozó előírásokat. (Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009.
(II. 27.) számú rendelete)
A rendelet betartása kiemelten
fontos a közterületi tájékozódás, illetőleg az ingatlant használó személyek elérhetősége érdekében.

Házszámtáblák
elhelyezésének szabályai:

Az ingatlan tulajdonosa köteles az
ingatlant az ingatlanra megállapított
házszám szerinti házszámtáblával
ellátni, és azt a közterületről jól látható módon elhelyezni. A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről,
szükséges cseréjéről, megrongálódása esetén pótlásáról és karbantartásáról a tulajdonos saját költségén
köteles gondoskodni.
• Építési telek esetében a házszámtáblát az utca felőli telekhatártól
számított 1-3 méter távolság között a földbe szúrt 1,5 méter magas tartóoszlopon kell elhelyezni
úgy, hogy az utcáról jól olvasható és látható legyen.

• Saroktelek esetén a házszámtáblát azon az oldalon kell elhelyezni, amely közterületre az ingatlant számozták, függetlenül attól,
hogy hol van az ingatlan főbejárata.
• Többlakásos ingatlan esetében
valamennyi lakáson, továbbá az
ingatlan kerítésén, ennek hiányában tartószerkezeten kell a házszámot feltüntetni.
• A házszámtábla az ingatlan sorszámán kívül tartalmazhatja a
közterület rövidítés nélküli elnevezését is a szám előtt vagy
fölött kiírva.
• A megváltozott házszámok tábláit piros színű átlós áthúzással a tájékozódás zavartalansága érdekében az átszámozástól
számított 2 évig az eredeti helyükön kell hagyni. Az új házszámtáblákat az áthúzott régi tábla alá vagy fölé kell felszerelni. A
régi házszámtáblát az átszámozást követő 2 év elteltével az ingatlan tulajdonosának el kell távolítania.
Ezúton kérjük azon ingatlanok tulajdonosait, akik eddig a fentiek alapján nem helyeztek el házszámot, azok
mihamarabb pótolják azt.

HÓELTAKARÍTÁS
és síkosság-mentesítés

INGATLANTULAJDONOSOK
FELADATAI A TÉLI IDŐSZAKBAN
A téli időszakban, havazás után különösen fontos azon előírás betartása, miszerint az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának)
kell gondoskodnia az ingatlan előtti
járdaszakasz tisztántartásáról. Ebbe ugyanis a vonatkozó kormányrendebeletartozik a hó eltakarítása és a jár- let értelmében belterületi közterületen
da síkosság-mentesítése is.
– a közúti forgalom számára igénybe
A járdák tisztán tartása azért is vett terület (úttest) kivételével – a sífontos, mert ha valakit a síkosság- kosság-mentesítésre olyan anyag haszmentesítés elmaradása miatt ér kár, nálható, amely a közterületen vagy ankártérítési igénnyel léphet fel az in- nak közvetlen környezetében lévő fás
gatlan mulasztást elkövető tulajdo- szárú növényeket nem veszélyezteti,
nosával szemben.
ezért durva szemcséjű homok, illetA síkosság-mentesítés során a ve homokkal kevert fűrészpor vagy
környezet védelmére is ügyelni kell, forgács használata ajánlott.

Hulladékszállításhoz MATRICA

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy
a Zöld Híd Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának igénybevételére feljogosító 2021. évi mat-

ricát, az első negyedéves számla
mellékleteként, áprilisban kapják meg az arra jogosultak. Kérjük
a matricát jól látható helyre ragas�szák ki a kukára!

KÖNYVSAROK
Egy csésze tea, egy szuper könyv,
te, és néhány puha párna –
minden, ami egy igazán hangulatos kuckózáshoz kell. Mutatjuk a legjobb hozzávalókat:

Vannak bizonyos színek,
illatok, hangok, melyeket a nagyszüleinkhez
kapcsolunk. A cseresznye pirosa, a bodza illata, vagy a lágy dúdolás,
amivel a mama álomba ringat. A nagyszülők olyan szeretetet tudnak adni, melyet senki
más, mégis talán méltatlanul kevés történet szól
róluk. Finy Petra: Bodzaszörp című könyvében
viszont minden mese nekik tiszteleg. Hiszen ők is
segíthetnek az unokájuknak, ha fél, dühös, vagy
ha úgy érzi, már soha nem tud örülni. Ők lehetnek a támaszok egy válásnál, csúfolásnál, egy barát
költözésénél. Vagy épp társak, mondjuk, a lombházépítésben. Arra is fény derül, milyen mókásak
tudnak lenni a nagyszülők.
Ragyogó kalandokkal
és humorral teli, varázslatos történet Jamie
Littler: Zúzmaraszív
című könyve. Messzemessze, a szörnyektől
hemzsegő Hó-tenger
legfagyosabb csücskében, van egy apró
erődítmény. Egy Ash
nevű kisfiú eltűnt szüleit várja vissza, akikre
már csak egy tiltott altatódal éneklése emlékezteti... és mindent megtesz, hogy elkerülje a nagyon,
NAGYON morcos Jetit, Tobut, aki az őrzője lett.
De az élet hamarosan sokkal kalandosabb lesz Ash
számára. Miután egy bátor mentési kísérlet rávilágít, hogy csodás varázserővel rendelkezik, hamarosan a Zúzmaraszív, egy útkereső szán fedélzetén
találja magát. A szán merész felfedezőkkel van teli,
akiknek épp jól jön a fiú segítsége. Vajon ők tudnak segíteni Ashnek, hogy megtalálja a családját?
A Dalai Láma Macskája visszatért David
Michie: A négy lábon
járó spiritualizmus
című legújabb könyvében. Épp oly bájosan
önző, kotnyeleskedő és
kíváncsi, mint ahogy
megismertük, ám ezúttal bölcsebb, mint valaha. Őszentsége a Dalai Láma rendkívül sok
látogatót fogad, akik szeretnének emléket vinni magukkal a találkozásról. Milyen jó lenne egy olyan

könyvet ajándékozni nekik, amely emlékezteti őket
a felemelő érzésre, amelyet a láma különleges személyisége és kisugárzása kelt bennük, emellett mélyebb bepillantást enged a manapság nyugaton is
egyre népszerűbb buddhizmus fő tanaiba. A közvetlen munkatársak megijednek a feladattól. Mi
sem természetesebb, hogy erre legalkalmasabbnak Minden Idők Legszebb Teremtménye, a Dalai
Láma igéző zafírkék szemű macskája tűnik, aki oly
sok tudásra tett szert az évek során bölcs tanítója
oldalán. Így hát macskabajszos forrásból közelíthetjük meg a buddhizmus négy nemes igazságát.
A 94 éves természetfilmes Richard Atten
borough legutóbbi
munkáját a Netflixen
mutatták be: az Egy
élet a bolygónkon nagy
hatású film arról, hogy
megkaptuk az utolsó figyelmeztetést a hatodik kihalás előtt, egyben egy tanúvallomás
is, hiszen a több évtizedes pályafutása során ő
végig dokumentálta a természeti világot, és első
kézből figyelte meg, mi történik a környezetünkkel. Attenborugh éppen ezért rögzítette legújabb
könyvében, hogy milyen károkat okoztunk a természetnek, és hogy milyen valós veszélyeket rejt, A 200 OLDALAS,
ha nem cselekszünk most azonnal. A természettu- A/5 formátumú kötet
dós szerint azonban mindennek ellenére ez egy re- többnyire kistarcsai
ményteljes könyv, mert kínál számunka egy más- vonatkozású írásofajta jövőt is, mint ami jelen pillanatban vár ránk. kat és képeket tarMegmutatja, hogy ha visszafordítjuk a folyama- talmaz. A kalendátokat, még megmenthetjük a bolygót.
rium hozzáférhető
A vírusterjedés lassítására vonatkozó előírá- a KIKE rendezvésokat szem előtt tartva könyvtárunk lehetőséget nyein, de a koronabiztosít a könyvbarátok részére. Telefonos elér- vírus járvány miatt
hetőségünkön (06-28-507-146) vagy e-mail-ben most csak Kereszti
(konyvtar@vmsk.hu) jelezheti igényét könyv- Ferencnél lehet megkölcsönzésre. Az összekészített könyvcsomagok vásárolni. Az egyeátadására a könyvtár hátsó udvar felőli oldalán, sület elnöke várja az
az épületen kívül van lehetőség. A könyveket érdeklődők megkeelőre egyeztetett időpontban hétfőn 10.00-18.00, reséseit az alábbi
keddtől csütörtökig 10.00-16.00 óra között lehet elérhetőségeken: kike@kike.hu, 28-470-926,
átvenni. Egy alkalommal maximum 6 db könyv 30-349-0300. A kalendárium ára 1000 Ft.
kölcsönözhető. Az összekészített könyvcsomag
átvételekor lehetőség van a visszahozatalra is. A
novemberi korlátozás bejelentését megelőzően
kikölcsönzött könyvek kölcsönzési idejét autoSZOLGÁLTATÁS – Duguláselhárítás falbontás nélkül.
matikusan meghosszabbítjuk, nem számolunk
WC-k, tartályok, csapok javítása, cseréje. Vízszerelés.
fel késedelmi díjat.
Tel.: 06-20/491-5089
Németh Tímea könyvtáros

MEGVÁSÁROLHATÓ
a Kistarcsai
Kalendárium

APRÓHIRDETÉS
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OKTATÁS

OKTATÁS

EGÉSZSÉGHÉT
az óvodában SPENÓTTEKERCS
A Kistarcsai Gesztenyés Óvodában és a Kistarcsai Tölgyfa
Óvodában is, minden évben fontos szerepet tölt be az ,,Egészséghét”. A pandémiás helyzet miatt az idei projekt másabb volt az előző években megszokottaknál. Ami nem azt
jelenti, hogy a lebonyolításának színvonala alacsonyabb
lett volna.. Óvodánkban a pedagógusok és a dajkák, csoporton belül végzik el az eddig nyílt kóstolós napokat.

A mi spenóttekercsünk így sikerült
Így készítettük a narancslét

A gyerekek szívesen vettek részt
az ételek elkészítésében

A

projekthét elsődleges célja, hogy a gyermekek megismerjék és megszeressék az
egészséges élet feltételéhez, a táplálkozáshoz és a mozgáshoz való lehetőségeket és
pozitív attitűd alakuljon ki az egészséges dolgok felé. Az egészségre nevelő programot, az
óvoda pedagógusai dolgozták ki, a szülőket is
bevonva. Az óvónők különböző módszereket
alkalmazva prezentálják a témát, hogy minél
jobban tudatosuljon a gyermekeknek az egészség fontossága.
A projekthét alkalmával a gyermekek megismerhetik és válaszokat kaphatnak, hogy miért egészséges vagy egészségtelen egy-egy étel.
Friss zöldségeket és gyümölcsöket kóstolhatnak
meg különböző formában (frissen, aszalva, zöldség-gyümölcsléként, gyümölcssalátaként), illetve mártogatósok, különféle krémek kóstoltatása
is megjelenik a heti programban. Szerencsére a
gyerekek többsége nyitott és szívesen kóstol meg
új ízeket.
A munka nem csak erre a hétre szól. A mindennapokban is arra törekszünk, hogy a táplál8

TÉSZTA:

• 40 dkg spenót
• 3 db. tojás
• 12 dkg liszt
• 1 gerezd fokhagyma
• ½ teáskanál só
• olaj

TÖLTELÉK:

• 2 tubus tejszínes
sajtkrém
• 1 ek. juhtúró
• 1 natúr vagy
füstölt sajtkrém
• 1 kaliforniai paprika
• 2-3 szeletelt,
párolt cékla
• 2-3 szeletelt,
pároltsárgarépa

Az összeturmixolt vagy kiengedett, lecsepegtetett spenótot egy tálba tes�szük. Hozzáadjuk a tojások sárgáját, a lisztet, a sót és a préselt fokhagyma gerezdet,
majd ezeket jól összekeverjük. A tojásfehérjét egy csipet sóval kemény habbá verjük, majd óvatosan összekeverjük a spenótos masszával. Sütőpapírt teszünk egy
nagy tepsibe, amit olajozunk, lisztezünk
és belesimítjuk a spenótos masszát. 180 C
fokon, kb. 15 percig sütjük, melegen feltekerjük sütőpapírral együtt.
A sajtkrémet összekeverjük a túróval és
egy csipet sóval. A kihűlt tésztalapról leszedjük a sütőpapírt. Kitekerjük, megkenjük a krémmel, majd rárakjuk a kockára
vágott paprikát, a cékla-, és a sárgarépacsíkokat és ismét feltekerjük, majd hűtőbe tesszük. Szeletelve tálaljuk.
kozás és a mozgás egyben rendszeres és minőségi legyen. Az alapprogramot figyelembe véve az
egészségre nevelés fontos feladata az is, hogy az
óvoda a gyermekeknek biztonságos környezetet
biztosítson a balesetek elkerülése, így az egészség
védelme végett. A környezet megóvására és tiszteletére való nevelést is már óvodáskorban kell tudatosítani a gyermekekben, hogy egészséges környezetet tudjanak kialakítani maguknak, illetve a
jövő nemzedéknek azt fenntartani és megvédeni.
Óvodánkban nem utolsósorban a testi egészség
mellett, mentálisan is támogatjuk a gyermekek
harmonikus növekedését. Hiszen a gyermekek
érzelmeinek, önértékelésének, önállóságának és
kapcsolatainak ápolása hozzájárul az egészséges
és kiegyensúlyozott fejlődésükhöz.
Demeter Róbertné óvodapedagógus

A fiúk között sok volt
a rendőr és a pókember

FARSANG
az óvodában

A kis hercegnők

Az óvodát farsangi díszbe öltöztettük a gyerekek segítségével. Lelkesen festettek, rajzoltak,
vágtak, és ragasztottak. Szép álarcok, maskarák
készültek, amiket a nap végén haza is vihettek.

A

gyerekek már hetekkel korábban készülődtek, izgatottan tervezgették, hogy
ki milyen jelmezt fog majd viselni. Versenyeztek, hogy melyik gyerek jelmeze lesz a legjobb, legszebb.

A farsang napján pörögtek, forogtak jelmezeikben. Mindannyian bemutatták és elmesélték, hogy kit, vagy
mit alakítanak. Volt közöttük rendőr, hercegnő, cica, pókember, békakirály. Hosszan lehetne még sorolni
a sok ötletes jelmezt, amit a gyere-

Az ügyességi játékokban
a lufi fújás volt a legnehezebb

kek kitaláltak és a szülőkkel együtt
elkészítettek, megvalósítottak. A jelmezes felvonulás után, a szülők által
felajánlott (a járványügyi szabályokat
betartva) süteményeket, és finom üdítőket fogyasztották el, ezzel is emelve az ünnepi hangulatot.
Az ünnepi falatozás után vidám
zenére táncoltak, mulattak, énekeltek.
Remek volt a hangulat, a gyerekek sokat nevettek, igazán jókedvű volt mindenki.
Ügyességi játékokban is megcsillogtatták tudásukat. Tartottunk lufi
fújó versenyt is, amiben nagyon igye-

keztek, egyeseknek sikerült felfújni a
színes lufijukat is. A nap során, a lufival való játékot az udvaron tovább
folytathatták. Összetartásuk megmutatkozott abban is, hogy egymásnak
drukkoltak a székfoglaló játékban.
Kitörő örömmel fogadták a perecevő versenyt is, ami a nap egyik fénypontja volt a gyermekek számára.
A farsangi délelőtt után fáradtan zuhantak az ágyaikba és aludtak uzsonnáig. Boldogan mesélték
el szüleiknek a farsangi élményeiket.
Bakonyiné Fekete Klára
óvodapedagógus

Hirdetés

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.

BEFEJEZŐDÖTT
a karácsonyfák elszállítása
125 tonna fenyőhulladékot
gyűjtöttek ös�sze a Zöld Híd
B.I.G.G. NKf t.
munkatársai az
elmúlt időszakban. Az ellátott
116 településen, a gyűjtőjáratok
két alkalommal szedték össze a

kidobott fenyőfákat. A begyűjtött zöldhulladék aprítás
után a kom posztálóba kerül és négy hét
után, biológiai
folyamat eredményeként, kiváló minőségű humusz keletkezik.

Hirdetés

FÜRDŐSZOBA FELÚJÍTÁSON,
TERVEZÉSEN GONDOLKODIK?

Látogasson el a
RAVAK új Fürdőszoba Szalonjába
és tekintse meg termékeinket!
Kistarcsa, Mester u. 1.
2021. 2. szám
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HELYTÖRTÉNET

KULTÚRA

A Flór Ferenc
Kórház LÉTREJÖTTÉRŐL
MAJDNEM 10 ÉVIG
TARTOTT A MEGVALÓSULÁS
Múlt évben a Kistarcsai Kulturális Egyesület gyűjteményébe került egy bronz emlékplakett a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
1979-es átadásáról. Ennek kapcsán levéltári iratok és a kórház évkönyvei segítségével összeállítottuk a kórház létrejöttének történeti áttekintését, melyet a 2021. évre szóló Kistarcsai Kalendáriumban olvashatnak. Ebből közlünk most egy rövidített kivonatot.

A

kórház megépítésére Mondok Pál, a Pest Megyei
Tanács Végrehajtó Bizottságának (VB) elnöke tett
javaslatot 1969. november
3-án. Az új, 1000 férőhelyes kórház létrehozásának legfőbb indoka az volt,
hogy a 620 ágyas budapesti
Semmelweis Kórház (mint
megyei kórház) épülete korszerűtlen volt, nem felelt meg
az egészségügyi infrastrukturális követelményeknek. Emellett
jelentős gondot jelentett az országos átlaghoz viszonyított, 10 ezer főre jutó alacsony ágyszám, amelynek arányát tovább rontotta a megyei
lakosságszám emelkedése. Rövidtávon a problémát csak mérsékelni lehetett: 3800 új kórházi ágy
létesítése, ebből 1080 a tervek szerint Kistarcsán.
Hamar elvetették a budapesti kórház rekonstrukcióját, és az agglomerációban kerestek új telephelyet. Több nagyobb település is szóba került, végül Kistarcsára esett a választás. A tervek szerint
a kórház a régió 130 ezer lakosának biztosította
volna az egészségügyi
ellátást.
A kórház építése már
a III. ötéves terv időszakára vonatkozó megyei komplex fejlesztési tervben is szerepelt.
A Pest Megyei Tanács
a IV. ötéves terv keretében 179 millió forint
előirányzatot fogadott
el. Az erre az időszakra vonatkozó területfejlesztési tervében a kórházépítést jelölte meg
legfontosabb egészségügyi fejlesztésként,
és leszögezte, hogy a
10

munkálatoknak 1971-ben el kell kezdődniük. Habár a Magyarország
című társadalmi hetilap 1971.
május 13-i száma úgy fogalmazott „Rókus helyett” című
egész oldalas cikkében, hogy
„Ez idén utoljára kaszálják a
Kistarcsának Budapest felé
eső utolsó házsora és a már
csaknem a főváros határán
fekvő Villért-raktártelep között elterülő lucernást”, azonban
a kivitelezés még váratott magára.
A Tanács Gazdasági Osztálya 1971ben (feltételezhetően financiális okok miatt) úgy határozott, hogy a kórház előkészítési
munkálatait szüneteltetni kell, a VB pedig ez idő
alatt Cegléden és Vácott egy-egy 174 ágyas „pavilon” építéséről döntött. 1974-ben a kivitelezés
elől ismételten elhárult minden akadály – a már
csak 580 főre tervezett kórház beruházási programját a VB jóváhagyta.
1976. január 6-i VB-ülés napirendjén volt a
megyei pártbizottság 1976. évi gazdaságpolitikai cselekvési programja, amely javasolta, hogy

a pártbizottság „szervei közvetlenül is segítsék
és ellenőrizzék az országos és megyei kiemelt
beruházások program szerinti befejezését”, ezek
között említve a kistarcsai kórház építését, mint
jelentős prioritású beruházást. 1976. április 23án a Pest Megyei Bizottság székházában ünnepélyes keretek között írták alá központi és a megyei
pártapparátus képviselői 13 vállalat vezetőivel a
kórház építésére megalkotott „szocialista szerződést”. Az együttműködési megállapodáshoz 13
vállalat csatlakozott.
A vállalatok vezetői a szerződés aláírásával
vállalták, hogy a kórház 1978 őszére felépül, így
azt 1978. december 1-én átadhatják. A VB 1977.
február 4-i ülésén PÁÉV-et képviselő Barna Márton úgy nyilatkozott, hogy „a Kistarcsai Kórház
határidő előtt, 1978. december 31-ig (sic!) készül el. Nagyon sok társadalmi munkával járultak hozzá eddig a megyei vállalatok, különböző
szakmunkásokkal. Továbbra is kérem a járásivárosi pártbizottságok, vállalatok, üzemek vezetőit, szocialista brigádokat, hogy biztosítsanak
munkaerőt a határidőre történő átadás érdekében.” Habár a kivitelezési munkálatok valóban
elkészültek (el kellett készülniük) december elejére, a műszaki átadás a tervek szerint még további egy hónapot vett volna igénybe. Ugyanakkor
a szakhatósági vizsgálatok során az épület nyílászárói kapcsán felmerültek munkavédelmi és
biztonsági problémák, amelyek a teljes, 740 millió forintos költséget további 15 millió forinttal
megnövelték – ezzel együtt pedig nőtt az átadási folyamat ideje is.
Az építkezés gyorsaságának elősegítése érdekében a szakszervezetek és a KISZ szervezetei ún. „társadalmimunka-akciókat” szerveztek,
amelyek keretében kétezer órát dolgoztak megyei
munkásőrök és tűzoltók, illetve KISZ-tagok is,
de alkalmaztak rabokat is az építkezésnél. 1979
januárjában már arról írtak a napilapok, hogy a
műszaki átadás hamarosan lezárul, illetve február elején megkezdik telepíteni a kórház berendezéseit. Megjelentek az álláshirdetések is, amelyek
változatos munkakörök betöltésére kerestek érdeklődőket. Végül 1979.
március 30-án avatták
fel ünnepélyes keretek
között a Fodor László
által tervezett épületkomplexumot. Az első
beteget az avatás után
néhány nappal, április
5-én fogadták. Ebben a
hónapban még folyt a
szakdolgozók felvétele.
Az átadást követően az
épület technikai felszerelése még közel egy
évig elhúzódott, 1980.
február 1-ig csak kilenc
osztályt adtak át.
Ruzsa Bence

Harrach Orsolya: Tulipánok

Herbély Istvánné: Mostári híd

Herbély Istvánné: Égerszögi tavasz

A festmények gyógyító
ereje A KÓRHÁZBAN
Fazekas Istvánnak, kortárs írónknak van egy zseniális megfogalmazása: „A művészet szerepe most is ugyanaz, mint száz évvel ezelőtt, vagy mint ezer évvel ezelőtt: segít elviselni a bajokat. Az ember
természetéhez szinte biológiailag kötődik a költészet, a zene, a festészet és a szobrászat. A művészet a veszteségeket mindig úgy tudja
megjeleníteni, hogy abból újabb értékek keletkezhessenek.” Az idei
év hozott lehetőséget bőségesen a művészetekkel való gyógyításnak.

Rábai Zita: Téli tájkép templomtoronnyal

A

keretek, korlátok közé bezárt
hatodik emelet V. Belléleknek igen nagy szükségyógyászati Osztályát
ge van távlatokra, színekre,
otthonossá és széppé
spiritualitásra, fényekre és a művész
teszik, hogy a betegek
meg a közönség találkozásának köés a dolgozók „jól-lézösségére. Az alkotó és a befogadó
te” egy kicsit támogatösszekapcsolódása soha nem volt
va legyen. Az osztály
ennyire aktuális, hiszen ilyen mélyugyan még átalakulóségekig régen jutott el a mi nagy maban van, de lelki szegyar lelkünk. Talán ki is mondhatmeinkkel látjuk már a
juk, hogy nem is élt a mi generációnk
képek helyét és a tér
még ekkora szociális szomjúságot a
szépségét is, ahol jobb
szép, az igaz és a magasztos iránt.
lesz dolgozni és kön�Herbély Istvánné Eleonóra, kisnyebb lesz gyógyulni
tarcsai festőnő és barátai is felismeris! Hálásan köszönjük
ték ennek a járvány időszaknak a
a művészeknek az alábRábai Zita: Aranyeső
hiányait, a mélységes szomjúságot
bi festményeket:
és egy meseszép, kilenc festményből álló képi 1. Harrach Orsolya: Hegyi falukép (akvarell)
anyagot ajándékoztak karácsonyra a Pest Megyei 2. Harrach Orsolya: Tulipán csokor (akvarell)
Flór Ferenc Kórháznak. Úgy gondolták, hogy a 3. Herbély Istvánné: Mostári híd (akvarell)
4. Herbély Istvánné: Égerszögi tavasz (akvarell)
5. Horváth Margit: Mahatma Ghandi arcképe
(porpasztell)
6. Rábai Zita: Aranyeső (porpasztell)
7. Rábai Zita: Téli tájkép templomtoronnyal
(porpasztell)
8. Szentpéteri Gézáné: Fák a vízparton (akvarell)
9. Szalókiné Filkus Jolán: Orgonák (porpasztell)
Jelenleg az osztály ugyan zárva van, de remélhetőleg ezek a képek megtalálják a helyüket, hogy
mire újra élettel telik meg a tér, addigra meleg
fogadtatásban részesüljenek a betegek, a dolgozók pedig nagyobb örömmel tölthessék el munkaidejüket a nehéz körülmények ellenére is.
Reményeim szerint a művészek csak látogatóHorváth Margit: Mahatma Ghandi
ként, vagy egyáltalán nem kerülnek kapcsolatba

Szentpéteri Gézáné: Fák a vízparton

Szalókiné Filkus Jolán: Orgonák
a kórházzal, a kistarcsai lakosoknak pedig fontos tudniuk, hogy a kórház nem olyan rossz hely,
amilyennek a félelmeinken keresztül azt látjuk
és gondoljuk.
Művészeink életére, munkájára Isten áldását
kívánom, a kistarcsai lakosoknak pedig kórházmentes évet kívánok az alábbi kis köszöntővel:
„Virradjon rád szép nap, köszöntsön rád jó év,
Kedves hajlékodba költözzön a jólét
A lelkedbe boldogság, a szívedbe béke
Ezt kívánom neked az új évre!”
Bálint Brigitta kórházi lelkigondozó
2021. 2. szám
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JÉZUS mondja
HÁZASSÁG
HETE a közösségünkben A
„Nézzétek meg az égi
madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti men�nyei Atyátok táplálja őket.” (Mt 6,26a)
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

„Ezerszer is igen!” mottóval hirdették meg az idei évben az országos Házasság hetét, ami minket is egy
csöndes belső munkára ösztönzött.
KATOLIKUS EGYHÁZ

É

vek óta tartunk tavasszal a
plébánián házaspáros találkozót, de a járvány sajnos
ezt a szokásos lehetőséget az idén
átírta, ezért úgy döntöttünk, hogy
az országos program által töltekezünk. Készült a házaspároknak egy
kis füzet, ebben minden napra voltak otthoni feladatok (írás, filmnézés, hangulatos vacsora, tánc stb.),
lehetőségek arra, hogy megfiatalíthassuk kapcsolatainkat.
Bekapcsolódtunk Dr. Gorove
László és felesége Krisztina „Nemek és igenek a házasságban”, illetve Dr. Mihalec Gábor „Viharálló szerelem” online előadásába is.
A feleségekkel bejártuk ezen a
héten „Mária és Márta archetípusait” is a női lelkünk mélyén, hogy
azokhoz a tiszta forrásainkhoz kerüljünk közelebb, amit a Jóisten
táplál bennünk. Fontosnak tartjuk, hogy a jó mintákat törekedjünk követni, hiszen jól tudjuk,
hogy amilyen a nőnek a kisugárzása, olyan a család alaphangulata
és olyan a gyerekek mentális állapota is. Nőként, feleségként, édesanyaként is törődni próbálunk magunkkal, elég sok szép mintánk
van a hagyományainkban.
Február 14-én, vasárnap, a szokásos szentmisénket egy Házasság hetét lezáró ünnepi szentmisé12

vé próbáltuk emelni.
Gitáros szentmise
volt, melyen Dolhai
Attila, Varga Mónika és Lambert Attila szolgáltak. A homíliában Dr. Fodor
Réka (Afréka) és férje
Greguss Sándor tettek
tanúságot a házasságról, hitről, hitelességről és az igazi értékekről. Lelket emelő volt
a hálatelt szívük, az
örömteli beszédük, a
sok szép ének, Vukovich Márton
káplán atya házaspáros áldása is.
Meghatódva, könnyes szemekkel zártuk ezt a szentmisét és egy
nehéz év után őszintén kimondhatjuk, hogy mindaz, ami eddig
természetes volt az életünkben,
azokért naponta hálát kellene adnunk.
Fontos kihívása a 2021-es évnek, hogy a kis dolgoknak örüljünk, a kapcsolatainkért legyünk
hálásak, és amink van, azt naponta köszönjük meg a Jóistennek!
„Az igazán nagy dolgok az
apró rezdülésekben érhetők tetten. Mennyivel szegényebb a tenger
végtelen felszíne, ha nem fodrozzák hullámok, mennyivel egyhangúbb a kék ég, ha nem csipkézik
apró felhők, és milyen halott az
erdő, ha a fák ágain nem fészkelnek madarak, a főben nem nyüzsögnek parányi bogarak. Ilyen a
lélek is: ha nem figyelünk az alig
észrevehető apró örömökre, az
élet szépségének legjavát veszítjük el.” E. Lobber

z ismeretlen holnaptól való
félelem minda nnyiunkat
gúzsba köti. Valami belső
bizonytalanság, a megkapaszkodás
lehetőségének hiánya ébreszti bennünk ezt a kínzó érzést. Teljes valónkkal megértjük, hogy nincs kezünkben
a jövő, a holnap (sem). A kiszolgáltatottság megtapasztalása pedig rombol,
sosem építi az életünket.
Jézus, aki az életünket megváltoztatni, megmenteni érkezett közénk, ismeri ennek az érzésnek az igazi gyökerét: a magányt. Azt a magányt, amit
az Istentől való elszakadottságnak,
bűnnek nevezünk. Ez nem holmi cselekvés, mulasztás, elmondott, vagy
gondolt tett. Ha így lenne, akkor az
elkerülhető, elhagyható lenne, amitől
bármikor megszabadulhatnánk. Nem,
ez annál sokkal mélyebb, pusztítóbb
valósága létünknek: ez állapot. Az Istennel való kapcsolat-hiányunk okozta állapot. Az, amit mi csak elrontani
tud(t)unk, de helyrehozni nem. Annak lehetősége nincs a kezünkben –
mint a holnapunk sem.
Krisztus nem véletlenül tanított
szüntelenül Isten „igazi arcáról”: szeretetéről, kegyelméről. Arról az Úr-

ról, aki mint szerető édesapa keresi a
tőle elszakadt övéit. Nem mondott le
róluk. Mindig gyermekei javát akarja, gondoskodik rólunk, és nap mint
nap a vele való kapcsolatra, bizalomra
hív. A biztonság és bizalom ugyanis
egymásból származnak, egymás alapjai, és egymástól elválaszthatatlanok.
Biztonságérzetünk bizalmi körben
születik, a bizalom pedig ott, ahol a
biztonságban létünk élményét éljük
át. Bárhonnan is közelítünk a fogalmak értelmeihez, nyilvánvalóvá válik, hogy mindezek kizárólag kapcsolatban valósulhatnak meg. Ott, ahol
megéljük a valakihez tartozásunkat,
védettségünket.
Ő azt üzeni, hogy odafigyel ránk,
értékesek vagyunk számára, a legdrágább kincsei. Azt hirdetteti, hogy nála
van az élet forrása, a vele való kapcsolatban születik meg az a bizalom,
amely felül tud emelni bennünket az
ismeretlen holnap okozta állandó feszültségből, az aggodalmaskodásból.
Jézus ma is a vele való szabadságra, a félelem nélküli életre hív téged.
Élj vele! Éld meg ma is Isten gyermekeinek szabadságát – a holnap felé is!
Eszlényi Ákos evangélikus lelkész

| Kétféle napi menü | Kiszállítás | Táborok |
| Rendezvény | Netes rendelés |

Telefon: 06-30/583-7371 • kisgombocetterem.hu
2143 Kistarcsa, Hunyadi u. 20. • Nyitva: hétfőtől péntekig: 11–16 óráig.

AJÁNLOTT SZAKIRODALOM
HÁZASPÁROKNAK:
Mihalec Gábor:
	 Viharálló szerelem
Sue Johnson: Ölelj át
Pasztorális munkacsoport
2021. 2. szám

13

LAKÓ ÉS NEM LAKÓ ÉPÜLET KIVITELEZÉSE
• ÉPÜLET FELÚJÍTÁS
• GIPSZKARTONOZÁS
• HOMLOKZAT SZIGETELÉS
• KERÍTÉS ÉPÍTÉS
• EGYÉB ÉPÍTŐ IPARI MUNKÁK

GÉPKÖLCSÖNZŐ
ÉPÍTŐIPARI ÉS KERTI GÉPEK BÉRBEADÁSA

RE-MA

THERM Kft.

06-20-969-40-73

gacsib@gmail.com

FŐ SZEZONÁLIS GÉPEINK:
• ágdarálók (különböző méretben)
• vésőgépek
• guruló állványok
• födémfúrók
• földmunkagépek
• beton és falcsiszolók
HA-KOS Kft. 2144 KEREPES, SZABADSÁG ÚT 77.
Nyitvatartási idő: H-P: 7-17; Sz: 8-12

Tel.: +36 (30) 9-482-163

RuhaSzaki

varrónő

MINDEN AMI VARRÁS

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

KISTARCSA, Eperjesi út 7.

Nyitvatartás: hétfőtől-csütörtökig telefonos időpont
egyeztetéssel, P: 1300–1900, Szo-V: zárva
Telefon: 06-20/342-1101

Ajánlataink 2021 február 1-28-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényesek!
Csak kiskereskedelmi mennyiséget szolgálunk ki!

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

A nyitvatartásról és a házhoz szállításról érdeklődjön telefonszámunkon!

www.koronaretes.hu
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Nap 19 Kft. TANYASI

R.H.Dental

Nyitva

Fogorvosi rendelők
és fogtechnikai laboratórium

Hétfőtől-Péntekig: 8-15 óráig
Szombaton: zárva

Felújításhoz, építkezéshez:

RH dental

Minőségi fogászati szolgáltatások

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

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

Szigetelőanyagok: Homlokzati szigetelés
Üveg- és Kőzetgyapot, Vízszigetelés
Gipszkarton, -Profilok, -Kiegészítők
Glettelőanyagok, Vékonyvakolatok
Külső vakolatok, színezők
Festékek, Lazúrok, Zománcok, Tetőfóliák

AKCIÓS ÁRON, CIRKON HIDAK ÉS IMPLANTÁCIÓK!T

KISTARCSA,

Móra Ferenc utca 81.

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

December 19-én
inket!
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KERESSEN MINKET
A FACEBOOKON IS!

csa
www.facebook.com/kocsis.tuzep.kistar
• Zsalukövek
• Falazóelemek
k
• Habarcsok, vakolato
• Cserepek
• Kéményrendszerek
• Térburkolatok
• Szigetelőanyagok
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MÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHET!

KISTARCSA, Nagytarcsai u. 3.

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.

Minden pénteken 7-19 óráig.

• a váróban legalább másfél méteres távolságban lehet várakozni
• a vizsgálat előtt egy percig fertőtlenítő oldattal kell öblögetni

rhdental@rhdental.hu • www.rhdental.hu • www.szajapolas.com

Kohajda Péter őstermelő

NYITVATARTÁSI IDŐ!

A KORONAVÍRUS MIATT A KÖVETKEZŐ ÓVINTÉZKEDÉSEKET KELL BETARTANI:

Bejelentkezés: 06-28-472-400 (munkaidőben)
06-30-251-61-60 és 06-30-823-34-64 (non-stop)

HÚSBOLT

SZOMBATON ZÁRVA!
2144 Kerepes, Szabadság u. 105.
06-28/490-613 • 06-30/991-3027

www.nap19.hu • nap19kft@gmail.com

KLÍMA KARBANTARTÁS,
SZERELÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS
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!

Elkötelezett szerelőcsapat,
megbízható márkák,
széles választék.
Daikin, Mitsubishi, Panasonic,
Gree, Midea, LG, Syen, MDV

BEMUTATÓTERMÜNK
ÚJ CÍME:

2143 KISTARCSA
SZABADSÁG ÚT 30.
TELEFON:

06-70-603-7830,
06-70-623-5168

MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN
ESTE HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!
A megrendeléseket CSÜTÖRTÖK
DÉLIG kérjük leadni!

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
2021. 2. szám
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HÁZIAS ÍZEK BOLTJA

FONTOS INFORMÁCIÓK
KEREPES

KÖZPONTI TELEFONSZÁMOK

Kerepes-Vet

Mentők: 104 • Tűzoltók: 105 • Rendőrség: 107
Általános segélyhívó: 112 • Központi tudakozó: 198

Állatorvosi rendelő • Állatpatika

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

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.

Hétköznap: 900-2000, szombaton 900-1230
+36-30/44-999-18, +36-28/490-369
NAGYTARCSA

Tarcsa-Vet

Állatorvosi rendelő • Állatpatika

Dr. Horváth Bánk
Dr. Berényi Evelin 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 71.
Dr. Plaszkony Adrienn (Petőfi utcáról nyílik)
Dr. Ujvárossy Petra Hétköznap: 1300-1900
Dr. Henter Áron
+36-30/43-999-75, +36-28/533-727
Dr. Lénárt Zoltán

HÉTVÉGI AKCIÓ!

Minden szombaton
Füstölt kolbász pacsirta – 2500 Ft/kg
Sertészsír – 690 Ft/kg
3db vásárlásnál 1500 Ft/3 db
Füstölt tokaszalonna – 990 Ft/kg
Májas és véres hurka – 990 Ft/kg Erdélyi szalonna – 1990 Ft/kg
Sütőkolbász – 1100 Ft/kg

Étkezési utalvány és bankkártya elfogadás!

KISTARCSA, Hunyadi u. 8. (üzletsoron)
Nyitvatartás: hétfő zárva, kedd-péntek 8-18-ig, szombat 7-13

Tel.: 06-70-333-8336, Megváltozott a FACEBOOK címük!
Facebook: KISTARCSA HÁZIAS ÍZEK BOLTJA

VÁRJUK SZERETETTEL KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

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

varga autójavító
K I S TA R C S A

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

E-mail: vargaautojavito@gmail.com
NYITVATARTÁS: H-P: 8-17 óráig

• DIAGNOSZTIKA

• VIZSGÁZTATÁS
• JAVÍTÁS
• KLÍMA TÖLTÉS

(motor, ABS, stb.)
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Tisztelt Ügyfelünk!
Örömmel értesítjük Önöket,
hogy bővítjük szolgáltatásainkat!
Hamarosan lehetőségük lesz
GUMISZERELÉS ÉS CENTRÍROZÁS
igénybevételére is! A fenti telefonszámon
vagy személyesen érdeklődjenek!
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www.kiszelyklima.hu

Varga István magyar rally
bajnok, autószerelő mester

3D computeres
futóműállító
technológia

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!

KISTARCSA, SZABADSÁG ÚT 2.
(A SHOP-STOP mellett.)
Kövess minket facebookon: Fenyves Szolárium

• HIVATALOS BOSCH
SZAKMŰHELY

KISZELY

klíma

VÁLTOZATLANUL, MINDEN NAP
VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET!
NÁLUNK MINDIG SÜT A NAP!

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket,
hogy a vírus terjedésének megfékezése
érdekében a gépjárműveik tisztaságára is
legyenek szívesek nagyobb gondot fordítani!

CSEH TULA JDONÚ GYÁR HAZAI LEÁNYVÁLLALATA,
A FÜRDŐSZOBAI PIAC EGYIK VEZETŐ MÁRKÁ JA,
TOVÁBBI FEJLŐDÉSÉHEZ ÚJ MUNKATÁRSAT KERES
AZ ALÁBBI POZÍCIÓKBA:

RAKTÁROS
MÁRKASZERVIZES SZERELŐ
BEMUTATÓTERMI ÉRTÉKESÍTŐ

KISTARCSA VÁROS KÖZÉLETI TÁJÉKOZTATÓ LAPJA
Megjelenik a hónap utolsó hetében.

Kiadó: Po-Ker Bt., 1173 Budapest, Székicsér u. 15.
Felelős szerkesztő: Polgár Gyula, gyulapolgar56@gmail.com,
+36-20/966-1190
Nyomda: Pauker-Holding Kft. 1047 Budapest, Baross u. 11-15.
Felelős vezető: Varga Szilárd
Megjelenik 5200 példányban.
ISSN 1788-7291
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat a
tartalom lényegi megváltoztatása nélkül, szerkesztett formában
közölje. A lapban megjelent cikkeket a Kiadó írásbeli engedélye
nélkül másolni, a lapot utánnyomni, sokszorosítani tilos. A lapban
megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem vállal felelősséget.

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
AZ ÚJ KISTARCSAI RAVAK CÉGKÖZPONTBAN

További információ a
www.ravak.hu/allaslehetoseg
oldalon.

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 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.

INTÉZMÉNYEK

Simándy József Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.
Webes elérhetőség: http://www.simandy.edu.hu/
Telefon: +36 28 470 390, +36 30 295 2997
Intézményvezető: Jutasi-Varró Diána Ildikó
Az általános iskola központi címe: titkarsag@simandy.
edu.hu • A zeneiskola központi címe:
zeneiskola@simandy.edu.hu
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda
Óvodavezető: Gáspár Csabáné
Honlap: www.kistarcsaovi.hu
Cím: 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1.
Telefon és Fax: 06-28-470-745
E-mail: gesztenyes@kistarcsa.hu
Helyettes: Kisné Szabó Márta, Lovas Attiláné
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda
Tölgyfa Tagóvodája
Cím: 2143 Kistarcsa, Széchenyi út 61.
Telefon és Fax: 06-28-470-246
E-mail: tolgyfaovoda@kistarcsa.hu
Tagóvodavezető: Szász Istvánné
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde
vezető: Szénás Béláné
Honlap: https://kistarcsaitipego.hu/
2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1/A
+36-70-503-4090 • bolcsode@kistarcsa.hu
Kistarcsai VMSK Városi, Művelődési,
Sportközpont és Könyvtár Kft.
2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.
Tel.: +36 (20) 568-7598, info@vmsk.hu,
Ügyvezető: Pongrácz Viktória,
viktoria.pongracz@vmsk.hu
Kistarcsai KÖFE Közterület-fenntartó Kft.
2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.
Tel.: +36 (28) 470-119, E-mail: info@kkofe.hu,
Ügyvezető: Mira László,
HIVATALOK
Gödöllői Járási Kirendeltség
2143 Kistarcsa, Oázis üzletház I. emelet
Telefonszám: +36 (70) 504-1308
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 08:00-12:00,
Szerda: 13:00-16:00
Postahivatal 2143 Kistarcsa, Iskola utca 8.
Tel.: 06-28/470-841, 06-28/470-609,
Honlap: http://posta.hu
Nyitva tartás: H: 8-18, K-Sze-Cs-P: 08-16
Zöldhatóság
Pest Megyei Kormányhivatal, Érdi Járási
Hivatalának Környezetvédelmi Főosztálya
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.
Telefonszám: +36 (1) 478-4400
E-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu

KÖZBIZTONSÁG

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

EGÉSZSÉGÜGY

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
Tel.: +36 (28) 507-600, +36 (28) 507-700,
+36 (30) 396-2318, Fax: (28) 507-648, flor@florhosp.hu
Orvosi ügyelet
Ügyelet: +36 (70) 370-3104
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4/A.
Háziorvosok
Dr. Pintér Brigitta +36 (28) 501-031
Dr. László Lívia +36 (28) 501-032
Dr. Loján András +36 (28) 501-033
Dr. Kribusz Edgár +36 (28) 501-034
Labor (vérvétel): +36 (28) 501-035
Fogorvosi rendelő: +36 (28) 470-113
Védőnők: +36 (28) 471-794
Gyerekorvosok: +36 (28) 472-335

Gyógyszertár

Patrona Hungariae Gyógyszertár
2143 Kistarcsa, Hunyadi út 1.
Tel./Fax: +36 (28) 470-206, Nyitva tartás:
H-P.: 8:00-19:00, Sz.: 8:00-13:00, V: zárva
Flór Ferenc Gyógyszertár
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
Tel.: +36 (28) 473-778,
Nyitva H-P.: 8:00-19:00, Sz-V: zárva
Völgy Patika
2143 Kistarcsa, Szabadság út 56/I.
Tel.: +36 (28) 999-615, Nyitva: H-V.: 0.00-24.00
E-mail: volgypatika@egyogyszer.hu
Alapszolgáltatási Központ
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 2/a.
Intézményvezető: Pálfi Kálmánné, +36 (28) 742-083
E-mail cím: hello@alapszolg2143.hu
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
+36-1/216-0505
Idősek nappali ellátása
Kistarcsa, Batthyány u. 2/a, 2143, Tel.:
+36 (28) 742-083, 06-20-568-7627, 06-20-442-7182
Védőnői Szolgálat
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4., Tel.: +36 (28) 471-794
Állatorvos
Kisállatrendelő
2143 Kistarcsa, Malom utca 2., Dr. Csizmadi Sándor
Telefonszám: +36-28/506-265, +36-30/951-8590
EGYHÁZAK
Református Egyházközség
2143 Kistarcsa, Hunyadi utca 17., Tel.: 06-30/638-4737
www.https://www.kistarcsaireformatus.hu/
e-mail: kistarcsairefgyul@gmail.com
Élő tv közvetítés: https://www.facebook.com/
kistarcsairefgyul
Római Katolikus Egyházközség
2143 Kistarcsa, Széchenyi utca 13. +36-30/640-1359,
+36-28/740-377, www.kistarcsa.plebania.hu,
kistarcsa@communio.hu
Evangélikus Lelkész (gyülekezetplántálás)
2143 Kistarcsa, Szent László u. 2.
Tel.: +36-20/778-1869
Kistarcsai temetkezés
SZIGÜ Temetkezés Cégcsoport
2143 Kistarcsa, Temető
Telefon: +36-30/331-8822
(éjjel-nappal
hívható)
2021.
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NŐNAPI és TAVASZI

VIRÁGVÁSÁR!
ÓRIÁSI VÁLASZÉKKAL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
NŐNAPRA RENDELÉST FELVESZÜNK!!!

KISTARCSA
KEREPES Vasút u. 23.
(MOL kút mögött!)

Telefon: 06-20/9943-275

www.muskatliviragcenter.hu

Muskátli Garden Virágcenter Kerepes

Hétfő-Péntek: 8-18 óráig
Szo.: 8-15 óráig • Vas.: 8-13 óráig

Évelő – Télálló Évelők,
Örökzöldek, Cserjék,
Százszorszép, Nefelejcs,
Hagymás növények!
Vetőmagok kaphatók!
Virágtápok, Növényvédőszerek, Szerves-, műtrágyák,
Virágföld kaphatók
kertészetünkben!
Ha minőséget szeretne a Muskátli Gardent keresse!

