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ÖNKORMÁNYZAT

Veszélyhelyzetben meghozott 
POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK 

TRIANON 

Az önkormányzat nevében Solymosi 
Sándor és Juhász István koszorúzott

Turi Irén

Kistarcsán tavaly a koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt csak 
szűk körben emlékeztek meg a trianoni békediktátum évfor-
dulójáról. Akkor június 18-án oldották fel a veszélyhelyzetet.

MEGEMLÉKEZÉS A NEMZETI  
ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN

Jóváhagyták a 2020.  
évi zárszámadást 
A képviselő-testület javaslatát fi-
gyelembe véve Juhász István pol-
gármester jóváhagyta a város 2020. 
évi költségvetés teljesítéséről szóló 
zárszámadási rendeletet.  Megálla-
pítható, hogy 2020-ban a központi 
elvonások ellenére folyamatosan tel-
jesült a gazdálkodás végrehajtásá-
ban a takarékosság és fegyelmezett-
ség. Az adóbevételeket jelentősen 
csökkentették a koronavírus-jár-
vány miatti gazdasági intézkedé-
sek, a gépjárműadó teljes elvonása, 
illetve az iparűzési adó tekinteté-
ben az év végi „feltöltési” kötele-
zettség megszűnése is. Kifejezet-
ten a COVID-19 járványhelyzettel 
összefüggésben az önkormányzat 
az előző évben 4 millió 968 ezer 
forintot költött. 
 Az eredeti költségvetésben jóvá-
hagyott bevételi előirányzat 2 milli-
árd 938 millió 55 ezer Ft főösszegről, 
2 milliárd 476 millió 112 ezer Ft-ra 
csökkent. Az önkormányzat és költ-
ségvetési szervei által 2020-ban tel-
jesített kiadásai 2 milliárd 288 millió 
196 ezer Ft-ot tettek ki. A 2020. évi 
beszámoló adatai szerint a tárgyévi 
összevont maradvány összege 228 
millió 290 ezer Ft volt.
 A teljes rendelet valamennyi mel-
lékletével együtt megtalálható a vá-
ros honlapján.

Elfogadták a Kistarcsai 
VMSK Kft. beszámolóját
A polgármester a Kistarcsai VMSK 
Kft. 2020. évre vonatkozó mérle-
gét 97 millió 598 ezer Ft főösszeg-
gel, az eredmény kimutatást 7 mil-
lió 894 ezer Ft adózott eredménnyel 
hagyta jóvá, amelyet eredménytar-
talékba helyez, valamint elfogadta 
Kistarcsai VMSK Kft. Felügyelő Bi-
zottságának beszámolóját is.

Beszámolt a Dél-Pest Me-
gyei Víziközmű Szolgáltató 
Zrt. az előző évi munkájáról
A DPMV Zrt. beszámolójának elfo-
gadásához a képviselő-testület elő-
zetes jóváhagyása nem szükséges, a 

beszámoló elfogadása a DPMV Zrt. 
közgyűlésének hatáskörébe tartozik, 
így a beszámolót csak tájékoztatás 
miatt kapták meg a képviselők. A 
beszámoló alapján megállapítható, 
hogy a DPMV Zrt. 2020-ban a ko-
ronavírus-járvány miatti veszély-
helyzet ellenére is nyereségesen tu-
dott működni. A társaság 2020-ra 
vonatkozó adózott eredménye 3 mil-
lió 187 ezer Ft, míg az előző évben a 
társaság adózott eredménye 3 mil-
lió 52 ezer Ft volt. 
 A DPMV Zrt. tájékoztatást adott 
a 2021. évi üzleti tervéről, egy Víz-
ügyi Fejlesztési Alap létrehozásáról 
és Nagytarcsa Község Önkormány-
zat DPMV Zrt.-ből történő kilépé-
si szándékáról. Utóbbihoz tartozik, 
hogy Nagytarcsa Község Önkor-
mányzata felmondta a DPMV Zrt-
vel megkötött bérleti-üzemeltetési 
szerződését, amit a Magyar Ener-
getikai és Közmű-szabályozási Hi-
vatal felé is bejelentett. A vonatkozó 
szabályozás értelmében nem lehet a 
DPMV Zrt. tagja azon önkormány-
zat, amelynek nincs üzemeltetési jog-
viszonya a társasággal. 

A következő nevelési  
évben is 19 csoportot 
indtanak az Óvodában 
A Szent Anna Katolikus Óvoda meg-
nyitása miatt a 2020/2021-es neve-
lési évben csökkent a gyermeklét-
szám, ezért ebben a nevelési évben 
19 csoport indítását engedélyezte a 
képviselő-testület. Jelenleg a Kis-
tarcsai Gesztenyés Óvodában ma-
ximálisan 607 gyermeket lehetne 
elhelyezni (Gesztenyés Óvoda 447 
fő, Tölgyfa Óvoda 160 fő), a cso-
portok száma 19. Az aktuális gyer-
meklétszám az intézményben 450 fő 
(Gesztenyés Óvoda: 316 fő Tölgyfa 
óvoda: 134 fő). Összesen 93 gyer-
meket vettek fel a 2021/2022-es ne-
velési évre. Iskolába és más intéz-
ménybe 134 gyermek távozik, ezért 
a következő nevelési évben tovább 
csökkenhet az óvodások létszáma, 
kb. 420 gyermek marad a kistarcsai 
óvodákban. Így nem indokolt a cso-
portlétszám bővítése. 

Új külsős bizottsági tagot 
választottak a Pénzügyi,  
Településfejlesztési és Kör-
nyezetvédelmi Bizottságba
Hőnis István külsős bizottsági tag töl-
tötte be a Penz András elhunyta mi-
att megüresedett képviselői helyet, 
ezért a Pénzügyi Településfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság kül-
sős bizottsági tagságáról lemondott. 
A polgármester a Pénzügyi Telepü-
lésfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság külsős bizottsági tagjának 
Konkoly Sándort javasolta, aki villa-
mosmérnök, az ASPF Kft. tulajdono-
sa, öt éve él családjával Kistarcsán. 

Hatályon kívül helyezték a 
közterületeken és nyilvános 
helyeken maszkviselést elő-
író önkormányzati rendeletet
Jogszabályi felhatalmazás alapján 
tavaly novemberben önkormányzati 
rendeletben szabályozták, hogy Kis-
tarcsán a település belterületén mely, 
az önkormányzat által kijelölt köz-
területeken kötelező orvosi masz-
kot, munkavédelmi maszkot, illet-
ve textil vagy más anyagból készült 
maszkot viselni. Ezt követően a jog-
szabály minden belterületi közterü-
leten kötelezővé tette a maszkvise-

I dén az ötmilliomodik COVID-19 elleni vé-
dőoltás beadásának napjához kötötték az 
enyhítések dátumát, így 2021. május 23-tól 

lehetőség nyílt kisebb létszámú összejövetelek 
megrendezésére. Ezért a Kistarcsai VMSK Kft. 
június 4-re meghirdette a trianoni megemlékezést.
 A 101 évvel ezelőtti tragédia, az első világhá-
borút lezáró trianoni békediktátum aláírása örök-
re beíródott a magyar történelem gyászos napjai 
közé. Magyarország példátlan veszteséget szen-
vedett el. Az ország elveszítette területének két-
harmadát és lakosságának közel 60 százalékát. 
Az országnak 1921. május 1-jétől 30 éven át jó-
vátételt kellett fizetnie az általa okozott háborús 
károkért. A diktátumot Benárd Ágost népjólé-
ti és munkaügyi miniszter, valamint Drasche-
Lázár Alfréd rendkívüli követ és meghatalma-
zott miniszter 1920. június 4-én, délután 16 óra 
32 perckor írta alá a versailles-i Nagy Trianon 
kastélyban. Délelőtt 10 órakor – az aláírás kitű-

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képvi-
selő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek a veszély-
helyzetben nincs döntési jogköre. Juhász István polgármester a májusi határozatokhoz kapcsoló-
dó előterjesztéseket a képviselő-testületnek megküldte, és így hozta meg a végső döntéseit májusban.

Kistarcsa Város Önkormány-
zatának Pénzügyi, Település-
fejlesztési és Környezetvé-
delmi Bizottságának új tagja 
Konkoly Sándor 2021. június 
3-án letette hivatali esküjét és 
megkezdte munkáját a bizott-
ság külsős tagjaként. Konkoly 
Sándor 47 éves villamosmérnök, 
Kistarcsán él családjával. Mobil-
telefon bázisállomások építé-
sével foglalkozó vállalkozás tu-
lajdonosaként nagy szakmai 
tapasztalattal rendelkezik a napi 
gazdasági és pénzügyek  terén. 
Családja és munkája mellett fon-
tosnak tartja lakókörnyezeté-
nek fejlődését. A gazdasági élet-

ben megszerzett ismereteivel 
és tapasztalatával kiemelkedő 
szakmai segítséget tud nyújtani 
a Pénzügyi, Településfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizottság 
munkájához

KONKOLY SÁNDORT javasolták  
a Pénzügyi, Településfejlesztési  
és Környezetvédelmi Bizottságba

zött időpontjában – Magyarországon megkon-
dultak a harangok, megszólaltak a gyárak sziré-
nái, az iskolákban, hivatalokban gyászszünetet 
rendeltek el, a zászlókat félárbócra eresztették, 
tíz percre leállt a közlekedés, bezártak az üzle-
tek. Az Országgyűlés 2010. május 31-én a nem-
zeti összetartozás napjává nyilvánította az első 
világháborút lezáró trianoni békediktátum alá-
írásának napját.   
 Kistarcsán a trianoni emlékmű felavatása óta 
az önkormányzat szerevezésében minden évben 
a trianoni békeszerződés aláírásának évforduló-
ján, vagyis június 4-én rendezik meg a gyászna-
pi megemlékezést. Az Ifjúság téren megjelente-
ket Turi Irén a Kistarcsai VMSK Kft. munkatársa 
köszöntötte és röviden megemlékezett a Nemzeti 
Összetartozás Napjáról, majd a műsorban Már-
ton Fruzsina színész-énekes szerepelt.
 A megemlékezés végén megkoszorúzták a 
Trianoni Emlékművet. Kistarcsa Város Önkor-

lést. Az ötmilliomodik COVID-19 
elleni oltóanyaggal történő védőol-
tás első dózisa beadásának napjától, 
azaz 2021. május 23-tól azonban a 
közterületen történő maszkviselést 
előíró jogszabályi rendelkezéseket 
hatályon kívül helyezték, így az ön-
kormányzati szabályozás is okafo-
gyottá vált.

Vis maior projekt megvaló-
sításához kiválasztották a 
vállalkozókat
A pályázat fedezetére br ut-
tó 4.010.000 Ft önrész mellett 
7.890.000  Ft összegű támogatást nyert 
a város. Ebből a pénzből a Rózsa pa-
tak mentén két ingatlannál a partfalat 
erősítik meg, a Malom ároknál pedig 
meder takarítást és burkolást végez-
nek. Erre a munkára a legkedvezőbb 
ajánlatot a Gödöllő- Vác Térségi Kör-
nyezetvédelmi és Vízgazdálkodási 
Társulat adta. Az Alig utca és Holló 
utca egy-egy szakaszának helyreál-
lítását, valamint az Aradi utca és a 
Széchenyi utca kereszteződésében 
lévő csapadékvíz elvezető akna hely-
reállítási munkáinak elvégzésére a 
TRANS-MOTORS Kft. (2111 Sza-
da, Kossuth L. út 18/A.) ajánlatát fo-
gadták el.  P.Gy.

mányzata nevében Juhász István polgármester 
és Solymosi Sándor alpolgármester helyezte el 
a koszorút, majd Kistarcsa Város Intézményei, 
a Simándy József Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola, a Kistarcsai Internáltak Em-
lékérért Alapítvány, a FIDESZ helyi szervezete, 
a JOBBIK helyi szervezete, az MSZP helyi szer-
vezete, a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre, a 
Fenyvesliget Egyesület, az Attila Nyilai Egyesü-
let, a Kistarcsai KÖFE Kft.és a Kistarcsai VMSK 
Kft. nevében koszorúztak.
 A megemlékezés zárásaként Molnár Fruzsi-
na, Ákom Lajos: Adj, uram Isten dalát énekel-
te el. P.Gy.

A megemlékező műsorban 
Márton Fruzsina színész szerepelt 
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INTERJÚHÍREK

KIVIRÁGOSODOTT Kistarcsa
MÁJUSBAN megszo-
kott kép Kistarcsán, 
hogy megtelnek a 
virágtartók, dézsák, 
parkok virágzó nö-
vényekkel. Csak az 
nem megszokott állapot, hogy ezt most már 
második éve a KÖFE Kft. végzi a pandémia 

AZ AUCHAN MAGYARORSZÁG KFT. megbí-
zásából május 17-én kezdődött el a csapadék-
csatorna építése. Részleges félpályás lezárás 
mellett már elkészült a Fenyves utcai szakasz. 
Most a Fenyves utcai saroktól a Raktár körúton 
folyik a munka. Az építkezés idején, a Raktár 
körúton szakaszosan félpályás lezárás lesz. A 
munka várhatóan június végéig tart.
	 A	félpályás	lezárás	miatt	továbbra	is	figyel-
met kérünk az arra járó autósoktól!

Kinyitott a Gödöllői 
Járási Hivatal Kistar-
csai Kirendeltsége

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Gö-
döllői Járási Hivatal Kistarcsai Kirendeltsége 
(2143 Kistarcsa, Deák Ferenc utca 2.) kinyi-
tott és 2021. június 7-től bővített ügyfélfo-
gadási idővel az alábbiak szerint tart nyitva:
 Hétfő: 8.00 - 12.00, 12.30- 16.00
 Kedd: 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.00
 Szerda: 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.00
 Csütörtök: 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.00
 Telefon: +36-(70) 504-1308

Hova tűnt a Csigaház  
melletti BUSZMEGÁLLÓ?

A Fenyves utcában 
beburkolták  
A NYITOTT ÁRKOT

A VÁLASZ AZ, hogy kénytelenek voltunk elbon-
tani. Rengetegszer próbáltuk megmenteni, felújí-
tani. Aki arra járt, láthatta minden késő délután és 
este, de sokszor napközben is, hogy sajnos nem az 
utazóközönségnek, a naptól/esőtől védelmet kere-
ső időseknek nyújtott menedéket, hanem az italo-
zó hajléktalanok, vagy adott esetben (és általában 
inkább ez volt a helyzet, kb. naponta) szintén italo-
zó fiatalok (szüleik ilyenkor hol vannak?) találtak 
itt szórakozási és károkozási lehetőséget. A köz-
terület-felügyelők napi szinten próbálták elkülde-
ni onnan az italozó személyeket. Sajnos a külté-
ri kamerák kereszttüzétől tökéletesen kitakart ez 
a terület. Sem a polgárőrségtől, sem a rendőrség-
től nem várható el, hogy 24 órában itt szobrozza-
nak. A KÖFE Kft. az esti “bulik” után minden 
reggel a megálló kitakarításával kezdte a min-
dennapos teendőit.

Személyes ügyfélfogadás:
Hétfő: 08.00 - 18.00, szerda: 08.00 - 16.00
Központi telefonszám: +36-28-470-711

Ügyfélfogadással kapcsolatos szabályok:
 •  A házasságkötő teremben 2 fő ügyintéző 

fogadhatja egyszerre az ügyfeleket. A hi-
vatalban csak az az ügyfél tartózkodhat, 
akinek ügye intézésre kerül. Maximum 5 
fő tartózkodhat a házasságkötő terem 
előtti ügyféltérben.

 •  A temetkezési, a halotti anyakönyvezé-
si kérelmet és az anyakönyvi kivonat ké-
relmeket az előtérben kihelyezett urná-
ba lehet bedobni.

 •  Az ügyfeleknek kötelező a maszk és a fer-
tőtlenítő használata, illetve be kell tarta-
ni a 1,5 m távolságot.

2021. május 26-tól  
ismét van ÜGYFÉL- 
FOGADÁS a polgár-
mesteri hivatalban

Vágányátépítési 
munkák kezdődtek  
JÚNIUS 17-TŐL
A MÁV-HÉV ZRT. megbízásából a TRIMAN 
Építőipari Kft. vágányátépítési munkálatokat 
végez a H8-as HÉV vonalán.
 A munkaterület az M0 híd alatti területtől 
a Hunyadi utca – Bellus József utca kereszte-
ződéséig tart.
 A munka 2021. 06. 17-én kezdődött és 2021. 
07. 12-ig tart.
 A szűk vágányzári keret miatt a munkavégzés 
minden nap (azaz szombat és vasárnap is) kb. 07.00-
tól (néhány napon bizonyos munkafolyamatok már 
5.00-kor) kezdődnek és maximum 19.00-ig tartanak.
 A HÉV szerelvényei a megosztott útvona-
lon csak az Örs vezér tere és Cinkota, illetve 
Kerepes és Gödöllő között járnak. A kima-
radó szakaszon – Cinkota és Kerepes között – 
pótlóbuszokkal utazhatnak.
 A munkaterület és a depónia között teherautók 
és munkagépek közlekedése várható. A munka-
végzés esetenként zajjal járhat, amihez szíves tü-
relmüket és megértésüket kérjük.

 Így végül a megszüntetés mellett döntöttünk.
 Egyelőre két padot szereltünk a helyére, és 
amennyiben anyagi lehetőségeink engedik, egy 
eső ellen védő tetőszerkezetet is felszerelünk majd.
 Sajnálom, hogy több, mint egy évtized után ez 
lett a buszváró házikó a sorsa.

Juhász István polgármester

miatt. Korábban nagyon jó volt 
egy szombat délelőttöt rááldozni 
arra, hogy kivirágozzon a város. 
Második éve a főszerep a civilek 
helyett a KÖFE Kft.-é.
 A virágok, a látvány azonban 

ugyanolyan szép, mint korábban.
 Vigyázzunk a virágainkra!

A koronavírus-járvány  
a mi generációnk HÁBORÚJA

László Endre Márton sikeres vállalkozó, a gyermekmentés elkötelezett híve. Tizennyolc éves kora 
óta mentőzik, 1998-ban alapította meg a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Ala-
pítványt. A Józsefvárosi Mentőállomás létrehozásáért megkapta a Józsefvárosi Becsületkeresztet. 
A kistarcsai mentőgyártás elindítója. Az üzem, a finn Profile Vehicles Oy nevű gyár fióktelepe. Neki 
köszönhetően a kistarcsai gyárban 9 éve építenek mentőkocsikat. Szenvedélyes gyűjtő, több ezer da-
rabból áll a mentőautó-gyűjteménye. A COVID vírus második és harmadik hulláma idején önkéntes 
mentősként dolgozott Kistarcsán. Munkájának köszönhetően talán több száz életét is megmenthetett.

N em	túlzás,	ha	azt	mondom,	hogy	az	ön	
felnőtt	élete	a	mentőzés	jegyében	telik.	
Hogyan	lett	ennyire	elkötelezett	híve	

az emberi életek mentésének? 
 – Egészen másként indult az életem, hiszen a 
közvetlen családi indíttatásomnak ehhez nem sok 
köze volt. Édesapám a legendás rádiós, László End-
re. Ő rendezte a Szabó családot, egészen haláláig. 
Több mint ezer hangjáték fűződik a nevéhez, a le-
ismertebbek a Csinn-Bumm Cirkusz, a Mikrobi, 
a Szíriusz kapitány sorozatok voltak. Utóbbiban 
gyerekként én játszottam Pintont. Édesanyám, 
Erőss Ágota újságíró, a Nők Lapja rovatvezetője, 
majd az Anna című női magazin főszerkesztője 
volt, az ő hatására belekóstoltam a lapkiadás, a hir-
detésszervezés világába, így lettem az Erasmus 
Press osztályvezetője. Az anyai nagypapám, vi-
déki körorvos volt, talán az ő hatására én is orvo-
si pályára készültem. Egy sikertelen felvételi után 
jelentkeztem a mentőszolgálathoz, kivonuló men-
tőápoló lettem. Az elköteleződés egyik oka ez volt. 
Később három évig Innsbruckban orvosnak tanul-
tam, de itthon ezeket az éveket egyik egyetem sem 
ismerte el. Aztán 1996-ban egy bátor gondolattól 
vezérelve vállalkozó lettem, egy szoftverfejlesztő 
vállalatot alapítottam, mi készítettük az első ittho-
ni érintőképernyős kioszkot. Utána egy fénytech-
nikai cégnek voltam a résztulajdonosa, vezetője. 
De a mentőzéstől nem szakadtam el, hétvégen-
ként menedzserként is felszálltam a gyermek-
mentő autómra. A rohanó munkatempómban ez 
mindig helyreállította az erkölcsi sorrendet az éle-
temben. Ebben az időszakban évi kétezer-ötszáz, 
háromezer kivonulása volt a gyermekmentőknek. 
Legalább háromszázöt-
ven gyerek életét men-
tettük meg, és több ezer 
felépülésében kulcssze-
repet játszott a gyors 
és szakszerű segítsé-
günk. 1996 óta a men-
tőzésen kívül mindig 
valamilyen civil foglal-
kozásom is volt, aztán 
2012-től a civil életem 
is a mentőautókhoz kö-
tött, ugyanis akkor álla-

podtunk meg a finn Profile Vehicles Oy mentőau-
tógyárral, és létrehoztuk a kistarcsai telephelyet. 
Nyolc és fél évig vezettem a céget, ezen idő alatt 
kb. 1500 db mentőautó készült. Jelenleg az új cé-
gemmel egy speciális mentőautó tervezésével, 
fejlesztésével foglalkozunk. A mentőautógyár-
ral nem szakadt meg a kapcsolatom, tanácsadója 
maradtam a cégnek.

–	 A	gyermekmentéshez	speciális	mentőautót	in-
dítottak.	Ez	a	kilencvenes	években	Magyarorszá-
gon	egyedülálló	volt.	Hogy	néz	ki	ez	a	mentőautó?
 – Leegyszerűsítve a mi mentőautóink a gye-
rekek ellátására átalakított csúcs felszereltségű, 
mozgó intenzív osztályok, amelyeket matricák-
kal és plüssállatokkal tettünk barátságossá. Az 
1998-ban megalapított Szent Márton Gyermek-
mentő Szolgálat 1999. április 1-én indította el az 
első gyermekrohamkocsit – Európában egyedül-
állóan – Magyarországon. Napjainkban négy au-
tót működtetünk, Budapest után Debrecenben és 
Miskolcon is. Mi csak „babakocsinak” nevezzük 
ezeket a speciális járműveket. A 22 év alatt kö-
zel 55.000 esetben segítettünk a bajba jutott gyer-
mekeknek. Örömmel mondhatom, hogy alapítvá-
nyunk a mentőautók forgalomba állításán kívül 
mentőállomást is épített. A Józsefvárosban 2015 
nyarán megvásároltunk egy 3 szintes, 758 négy-
zetméteres ingatlant 72,5 millió forintért, amire 
további 90 millió forintot költöttünk. A három-
állásos mentőgarázs földszintjén működik a Jó-
zsefvárosi Mentőállomás. Ez azért volt fontos 
mérföldkő, mert az Országos Mentőszolgálat 18 
éven át biztosította a gyermekrohamkocsi helyét 

a Központi Mentőál-
lomáson, a beruházás-
sal pedig az alapítvány 
kínálta fel az új mentő-
állomás használatát az 
Országos Mentőszol-
gálat kivonuló egysé-
geinek 2017-től.

–	 A	koronavírus-jár-
vány	 idején	 hogyan	
lett	 Kistarcsa	 meg-
mentője?

 – Tavaly üzleti úton voltam külföldön, ott meg-
fertőzött a vírus, szerencsésen meggyógyultam és 
az immunitást megszerezve Magyarországra haza-
térve úgy döntöttem, hogy segítenem kell. Az volt a 
cél, hogy Kistarcsán a koronavírus gyanús betegek 
az átlagnál hamarabb kerüljenek szűrésre, közvet-
len felvilágosítást kapjanak, és ha kell rendszeres 
segítséget. Kistarcsán a Szent Márton Gyermek-
mentő Szolgálat Alapítvány felajánlott egy mentő-
orvosi terepjárót személyzettel – azaz velem együtt, 
az OMSZ a PCR teszt levételéhez szükséges eszkö-
zöket és a védőfelszerelést adta, valamint közvet-
len rádiós kapcsolatot is biztosított COVID irányí-
tással. Az önkormányzatnak csak a tesztet kellett 
megvásárolnia. A tavaly november 16-án létrejött 
együttműködésnek köszönhetően az országban ta-
lán egyetlen településként kevesebb, mint egy nap 
alatt elvégeztem a vírustesztet. Kistarcsán nem kel-
lett napokat várni a mentő kiérkezéséig, így keve-
sebben fertőződtek meg, és akinek kórházi ellátás-
ra volt szüksége az előbb bekerülhetett.
 Novembertől májusig 1200 tesztet végeztem 
a városban, a járvány csúcsán napi 50-et. A kis-
tarcsai háztartások negyedében megfordultam.  
A betegekhez vissza is jártam, követtem az álla-
potukat, ha kellett, akkor több tesztet is elvégez-
tem, természetesen a háziorvosokat folyamatosan 
tájékoztatva. Amikor a heti esetszám május kö-
zepén lecsökkent tíz alá, akkor kiszálltam a men-
tőből, ugyanis az Országos Mentőszolgálat ez-
zel a feladattal már könnyedén meg tud birkózni.  
A gyerekeim a járvány idején megkérdezték, hogy 
miért csinálom. A válaszom nagyon egyszerű volt: 
hazafiságból. Ilyen válságban az embernek ott van 
a helye, ahol a legtöbbet tudja segíteni.

–	 Lesz	negyedik	hullám?
 – Ha lesz is, Kistarcsa esetében ez jóval eny-
hébb lefolyású lesz, mert becslésem szerint a la-
kosság 75%-a valamilyen formában már kapcso-
latba került a vírussal, így az nem tud tömegesen 
fertőzni. Egyébként folyamatosan tartom a kap-
csolatot az Országos Mentőszolgálattal és a há-
ziorvosokkal. Ha elszabadulnának a számok, ak-
kor újra beöltözöm és megyek tesztelni, segíteni. 
Azért pedig, hogy elkerüljük a negyedik hullá-
mot, nagyon fontos a vakcina beadatása. P.Gy.

INTERJÚ LÁSZLÓ ENDRE MÁRTON ÖNKÉNTESSEL
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GYEREKNAP  
a Tipegő  
Bölcsődében

OKTATÁS

A gyereknap a világ szám-
talan országában ünnep-
nap, így Kistarcsán a böl-
csődében is megtartották az 
intézmény első gyereknapját. 

Kiemelten foglalkoznak a tehetség-
gondozással AZ ÓVODÁKBAN 
Kevesen tudják, hogy mindkét óvodánkban 2016 óta folyik te-
hetséggondozás. A kezdetek az óvodapedagógusok részé-
ről a felkészülésről szóltak a továbbképzések elvégzése, te-
hetségműhely foglalkozások kidolgozása, kapcsolat felvétel 
tehetségpontokkal témában. Pedagógusaink az óvodába lé-
pés első pillanatától kezdve figyelik a gyermekeket és törek-
szenek arra, hogy minden gyermeknek lehetősége legyen ér-
deklődésének és képességeinek megfelelően tevékenykedni. 

Ó vodapszichológusunk segítségével kidol-
goztunk egy megfigyelési szempontsort, 
ami alapján kiválasztjuk azokat a gyere-

keket, akik csoporton kívül külön tehetségműhely 
foglalkozásokon vehetnek részt hetente egyszer. 
A felmérések alapján a logikai-matematikai ké-
pességek voltak a legkiemelkedőbbek, ezért az 
első tehetségműhely foglalkozás erre épült, ami 
egy 30 órás játékos fejlesztést takar egy nevelé-
si év folyamán. A másik a Zöld óvoda jegyében 
született meg, ami a természetismereti tudást bő-
víti a tágabb általános érdeklődési körrel rendel-
kező gyerekek számára. Ez szintén egy 30 órás 
foglalkozási anyagból áll. Munkánk jó irányba 
haladását erősítette meg, hogy a MATEHTSZ 
(Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsé-
ge) 2018 májusában mindkét óvodánkat regiszt-
rált tehetségponttá nyilvánította.
 A hálózatban rejlő lehetőségeket kihasznál-
juk, megmutathatjuk saját jó gyakorlatainkat, te-
vékenységeinket. Ezáltal gyarapszik a szakmai 
munkánk, valamint számunkra is lehetőség nyílik 
más intézmények, szervezetek által bemutatott jó 

gyakorlatok megismerésére. A tehetségpont mű-
ködése mozgósítja óvodánk belső energiáit.
 A gyermekek nevelésében a legfontosabb part-
nerünk a szülő. Minden gyermek tehetséges va-
lamiben, de a kibontakozást segíthetjük, akár itt 
az óvodában, akár úgy hogy a megfelelő helyre 
irányítjuk. 
 Az óvodában működő két tehetségműhelyen 
kívül tudunk a szülőknek ötletet adni, hogy a te-
hetséges gyermekek a különböző területeken, hol 
tudják kibontakoztatni tudásukat. Szerencsére óvo-
dán belül is, és a kistérségben is erre számos le-
hetőség adódik. Óvodán belül a Bozsik program 
által járhatnak focira, zeneóvoda működik hely-
ben a helyi Zeneiskola segítségével, sakk szakkör 
van heti 1 alkalommal. Óvodán kívül lehetőség 
van fitness-re, színjátszó szakkörre járni, Pannó-
nia néptáncra, Teakwondora, úszni, lovagolni, a 
Harmónia Tánccsoport foglalkozásain részt ven-
ni. A KIKE szervezésében rajz- és mesemondó 
versenyekre irányítjuk a gyerekeket. Folyamato-
san figyeljük és beküldjük a tehetséges gyerekek 
rajzait a különféle rajzpályázatokra. A tehetség-

gondozás tudatosan tervezett, jól felépített mind-
két óvodában és ezért 2020 januárjában elnyer-
tük az akkreditált tehetségpont címet.

 Sajnos a koronavírus miatt a jelenlegi nevelé-
si évben nem tudtuk csoporton kívül gazdagíta-
ni a tehetséges gyerekek tudását, de a saját óvo-
dapedagógusa minden gyereknek a differenciált 
bánásmód jegyében ezt biztosította. Azért nem 
tétlenkedtünk, mert kidolgoztunk két 30-30 órás 
újabb tehetségműhelyt, egyet drámapedagógiai 
és egyet kreatív alkotói témában, hogy a követ-
kező nevelési évben már négy területen indíthas-
sunk foglalkozást óvodánk tehetséges gyermeke-
inek.  Krisztel Zsoltné óvodapedagógus

GYEREKNAP Kistarcsán

HOSSZÚ HÓNAPOK bezártsága után végre is-
mét rendezvénynek adott helyet városunk főtere. 
Juhász István polgármester úr kérésére a Kistar-
csai VMSK Kft. gyereknapot szervezett az Ifjú-
ság téren május 30-án vasárnap. Ezen a napon az 
időjárás is kegyes volt hozzánk, szép, esőmen-
tes, kellemes idő fogadta a szórakozni vágyókat.

 Polgármesteri támogatásból egy ugrálóvár, sok 
népi játék, kosaras körhinta és vásár várta a kicsi-
ket és nagyokat. A népi játékok számtalan szórako-
zási lehetőséget nyújtottak a kisgyermekes csalá-
doknak. Csigafutamon versenyezhettek, fateknőből 
horgászhattak, lápon járhattak, békát ugrathat-
tak, hernyótalpakon ügyeskedhettek szüleikkel, 

nagyszüleikkel azok a kicsik, akik a gyermekna-
pi programnak ezt a részét választották. Persze a 
gyerekek fő kedvence az ugrálóvár volt, a kiseb-
bek pedig boldogan vették birtokba a kosaras kör-
hintát.
 Reméljük, mindenki jól szórakozott és hama-
rosan újabb rendezvényen találkozhatunk.

Turi Irén Kistarcsai VMSK Kft.

A gyerekek kedvence az ugrálóvár volt
Sok népi ügyességi játék is várta a kicsiket

A kosaras körhintára a kisebbek ültek fel

S zénás Béláné Tünde bölcsődevezető kollé-
gáival június 11-én délután szerette volna 
emlékezetessé tenni elsősorban a gyerekek-

nek és természetesen a szülőknek, nagyszülők-
nek ezt a napot, ami azért egy kicsit, május utolsó 
vasárnapjához képest megcsúszott, de a járvány-
helyzet miatt teljesen érthető az óvatosság. Nagy 
izgalommal készültek a nevelők az intézmény 
első gyereknapjára. Pénteken egész délelőtt dí-
szítették a csoportszobákat és az udvart is, hogy 
a gyerekek a lehető legjobban érezzék magukat. 
A délutáni alvást és az uzsonnát követően a fel-
díszített udvar várta a kicsiket. A bölcsisek örö-
mét csak fokozta, hogy volt kézműves- foglalkozás, 
arcfestés, mindenféle ügyességi játék. A legnép-
szerűbb természetesen a két ugrálóvár volt. Kel-
lemes meglepetés volt a zeneiskola igazgatójá-

nak és az iskola egyik művésztanárának játékos 
foglalkozása is. A bölcsőde meghívására a gye-
reknapon részt vettek a közterület-felügyelők, a 
polgárőrök és a Kistarcsai Rendőrőrs gépkocsizó 
járőrei is. Az apróságok beülhettek a szirénázó 
autókba, megnézhették a „csíkos” autókat kívül-
ről-belülről egyaránt. A Tipegő Bölcsőde mun-
katársai a gyerekeknek és a szüleiknek egy kis 
vendéglátással is készültek. A programon meg-
jelent Uvacsek Csaba, a 2-es számú körzet egyé-
ni képviselője, aki minden körzetét érintő esemé-
nyen részt vesz. A bölcsődét is szemmel tartja, 
ha kell, segíti a munkájukat.
 A tavaly év végén átadott 48 férőhelyes bölcső-
de lassan megtelik gyerekkel. A bölcsődevezető 
tájékoztatása szerint az európai szintű bölcsődé-

ROMA GYERMEKNAP  
a Bartók Béla utcában

HORVÁTH BÉLÁNÉ (Ica mama), a Roma Nemze-
tiségi Önkormányzat elnöke szervezésében verse-
nyekkel, játékkal összekötött, főzéssel kiegészített 
gyermeknapot tartottak május 29-én, szombaton.  
A jókedv és mulatság mellett – a kellemest a hasz-
nossal összekötve – Zsiák Péter alpolgármester 

szervezésében, valamint Zsiák Balázs Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizott-
ság elnökének segítségével tovább folytatták a má-
jus 10-én megkezdett oltási regisztrációt. Az ol-
tásra jelentkezők konkrét helyszínt, időpontokat 
és vakcinát is választhattak.

A bölcsisek a szirénázó autókba be is ülhettek A nagyobbak ugrálóváraztak

Szénás Béláné Tünde bölcsődevezető
és Uvacsek Csaba képviselő 

Az ebédet Német János főzte 

Az arcfestést már a bölcsisek is nagyon szeretik

A zeneiskola művésztanárai 
hangszerbemutatóval készültek 

be már közel negyven gyermek jár rendszeresen. 
Egyre több szülő fedezi fel az intézetet, ami azt 
jelenti, hogy szeptemberre várhatóan teljes lét-
számmal működhet majd a „Tipegő”.   
 A mosolygó arcocskák azt bizonyították, hogy 
nagyon jól sikerült a gyermeknapi program.
 Szénás Béláné Tünde bölcsődevezető látva a 
szülők lelkesedését, már most megígérte, hogy 
jövőre ismét megrendezik a gyereknapot. P.Gy.

COVID elleni oltásra is lehetett jelentkezni 

Kötélhúzás is szerepelt a programban
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2013-ban a Kistarcsai Kulturális Egyesü-
let kezdeményezésére a tér megújításá-
val egy időben restaurálták a szobrot is.

HELYTÖRTÉNET

SZENT IMRE 
szobor

A pandémia miatt 
idén a hagyomá-
nyos iskolai verse-
nyek lebonyolítá-
sa is változott. A 
magyar költészet 
napjához kapcso-
lódó vers- és pró-
zamondó verse-
nyünk rendhagyó 
módon, online 
formában került 
megrendezésre. 
A tanulók a kivá-
lasztott verseket 
otthon, családjuk 
körében szavalták 
el és vették videóra. 
 Sajnos többen megriadtak 
ettől a változtatástól, mert a 
korábbi évekhez képest keve-
sebben jelentkeztek a verseny-
re. Ez azonban semmit nem 
von le az elhangzott szavalatok 
értékéből.
 A tanulók színvonalas pro-
dukciókkal örvendeztették 
meg tanáraikat, valamint a 

szokatlan körülményeknek 
köszönhetően családjuk is 
gyönyörködhetett az előadá-
sukban. 
 Minden résztvevőnek ezúton 
is szeretettel gratulálunk! Bí-
zunk benne, hogy jövőre ismét 
visszatérhetünk a hagyomá-
nyos keretek közé, így a diák-
társak is részesülhetnek ebből 
a kulturális élményből.

Simándys vers- és  
prózamondó verseny

GONDOZÁSA
Kistarcsa város lakosságának nagy része  
közvetlen közútkapcsolattal rendelkező,  
kertes, családi házban él. Ebből adódóan 
nem árt tisztában lenni azzal, hogy milyen  
feladatok hárulnak, illetve milyen előírások 
vonatkoznak az ingatlantulajdonosokra. 

E zt részletesen a közterüle-
tek rendjéről szóló 24/2012. 
(IV.27.) önkormányzati ren-

delet szabályozza, melynek tartalmá-
ból adunk most egy rövid ismertetőt.
 A leggyakrabban előforduló prob-
léma az ingatlanok előtti zöldsávban 
lévő növényzet gondozásnak elmu-
lasztása, pedig az ingatlan határa és 
a közút közötti terület karbantartá-
sa a tulajdonos feladata. Ez magá-
ba foglalja többek közt a kaszálást, 
a növényzet gondozását, szemétsze-
dést, és ahol van ott az árok tisztítá-
sát, karbantartását is.
 Gyakran előforduló probléma, 
főleg útkereszteződéseknél, hogy 
a telkek elé ültetett növényzet aka-
dályozza a beláthatóságot, illetve a 
járdán való közlekedést, melynek 
biztosítása a növényzet visszavá-
gásával szintén az ingatlantulaj-
donos feladata.
 A Kistarcsai KÖFE Kft. is fo-
lyamatosan dolgozik a közterüle-
ti parkok, utak, teljes karbantartá-
sán. Azonban arra nincs kapacitásuk, 
hogy egy 13 ezer lakosú városban 
az összes családi ház előtti terüle-
tet is gondozzák.
 Közterületi fa kivágásakor min-
den esetben az önkormányzat hon-
lapján elérhető fakivágási engedély-
nyomtatvány benyújtása szükséges. 
A kivágást követően fapótlási köte-
lezettség áll fenn, ezzel is biztosít-

va a város értékes faállományának 
megőrzését.
 A közlekedés biztonsága érde-
kében nagyon fontos szem előtt 
tartani, hogy bármilyen jellegű 
műtárgy (szikla, autógumi, póz-
na stb.) vagy növényzet elhelye-
zése az úttest szélétől mért 1 mé-
teres távolságon belül tilos.
 Bárminemű közterületi munka-
végzés (gépjárműbehajtó kiépítése, 
ingatlan előtti járda építés, csapa-
dékvíz szikkasztó árok kialakítás) 
megkezdése előtt közútkezelői és 
tulajdonosi hozzájárulás igénylése 
szükséges a hivataltól.
 Konténert, építőanyagot közte-
rületre elhelyezni kizárólag közte-
rület-használati hatósági szerződés 
megkötését követően lehet.
 A telken belül keletkezett csapa-
dékvíz közterületre (árokba, köz-
útra) történő kivezetése tilos.
 Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy 
a fent leírtakat szíveskedjenek be-
tartani, és az előírt fenntartási fel-
adatokat elvégezni. Ezzel is hozzá-
járulva ahhoz, hogy városunk olyan 
ápolt és mindannyiunk számára kel-
lemes, élhető környezet legyen, ahol 
elmondhatjuk: Jó itt lakni!
 Az említett rendelet a módo-
sításokkal egységes szerkezet-
ben elolvasható a város honlapján. 
(kistarcsa.hu/hir/a_kozterulet_
gondozasa) 

INGATLANOK ELŐTTI KÖZTERÜLETRE 
VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS

DÁTUM HULLADÉK TÍPUS

JÚ
LI

US

2 P KOMMUNÁLIS ZÖLDHULLADÉK
9 P KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV

16 P KOMMUNÁLIS ZÖLDHULLADÉK
23 P KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
30 P KOMMUNÁLIS ZÖLDHULLADÉK

KISTARCSA HULLADÉKGYŰJTÉS 
RENDJE 2021. JÚLIUS  

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

is tájékozódjanak a gyűjtési időpontokról. www.dtkh.hu 

A közterület  

E lső királyunk, Szent István 
halálának 900. évfordulója 
alkalmából 1938-at Szent Ist-

ván-évnek nyilvánították, melyről az 
augusztus 18-án kihirdetett 1938. évi 
XXXIII. törvénycikk is rendelkezett: 
„Mélységes tisztelettel emlékezik meg 
a nemzet első királyunknak, a szent-
nek, az államalkotónak, az uralko-
dónak és a hadvezérnek máig ható, 
dicsőséges tetteiről és maradandó 
történelmi alkotásairól. Ezek a tet-
tek és ezek az alkotások örök időkre 
hirdetik az ő csodálatos emberi nagy-
ságát, kimagasló uralkodói erényeit 
és mélységes államférfiúi bölcsessé-
gét.” Az országgyűlés rendelkezett 
Szent István történelmi emlékezeté-
nek, és az augusztus 20-i állami ün-
nep törvénybe iktatásáról.
 Kistarcsa egyik főterén, a Szent 
Imréről elnevezett téren, az emlékév 
kapcsán a római katolikus egyház-
község emeltetett egész alakos szob-
rot az 1031-ben elhunyt hercegnek. 
A szobor Sidló Ferenc (1882–1954) 
szobrászművész műve, akinek szám-
talan alkotása található meg ország-
szerte, több országban dolgozott mű-
vészeti téren, 1908-1912 között pedig 
Gödöllőn élt és alkotott.
 A Magyar Távirati Iroda 1938. jú-
nius 8-án kelt tudósításának 21. ki-
adásában így számolt be a szobor 
ünnepélyes avatásáról: „Most lep-
lezték le Sidló Ferenc szobrászmű-
vész Szent Imre szobrát Kistarcsán. 
Ez alkalommal a község képviselő-
testülete Sidló Ferencet díszpolgárá-
vá választotta és a díszpolgári okle-
velet díszközgyűlés keretében Vécsey 
László báró, Gödöllő főszolgabírája 
nyújtotta át a művésznek.” A herce-
get formáló bronzalak egy másfél 
méter magas mészkő posztamen-

sen áll, fején koronával, kezében li-
liommal és jogarral.
 A szobrot a kommunista rendszer 
idején két alkalommal, 1951-ben és 
1952-ben ledöntötték. Az idő múlá-
sa és a megpróbáltatások nyomán a 
szobor állapota a 2000-es évek ele-
jére jelentősen leromlott. 2013-ban a 
Kistarcsai Kulturális Egyesület kez-
deményezésére a tér megújításával 
egyetemben felújították a szobrot is.
 Egy több éves – az Európai Unió 
által támogatott – projekt lezárása-
ként elkészült a tér közepén egy 3,5 
méter átmérőjű színes kőmozaik al-
kotás, melynek tervezője Puskás Éva, 
a mozaikkészítő tanfolyam oktatója. 
A mozaik a projektben résztvevő ta-
nulók és a tervező közös munkájá-
nak eredménye, melyet a szoborral 
együtt 2013. június 2-án avattak fel.

Ruzsa Bence

A versenyt 
Juhász 
Dorottya 
5. d. osztályos 
tanuló nyerte 

A felújított Szent Imre tér

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

Kevés a nyugdíja? Egészítse ki biztonságos életjáradékkal. Mindenre van meg-
oldás, hívjon bizalommal, kérésére vissza is hívom. Tímea: 06-20/266-4499

Feláras hirdetési hely:
Hátsó borítóra +50%-os felár, minimum 1/4-es méretben.
Belső oldalakra konkrét helyre rendelés + 25%-os felár
Címlapra hirdetés nem kérhető! PR cikket is meg lehet jelentetni az 
újságban,  egy teljes oldal ára 40 000 Ft                
A hirdetéseket pdf. formátumban kérjük leadni vagy elkészítését 
a szerkesztőség díjmentesen vállalja.
Apróhirdetések:
Lakosságnak: 25 szóig 500 Ft, felette  + 50 Ft/szó  
Vállalkozóknak/cégeknek: 100 Ft/szó, kiemeléssel + 1000 Ft

Hirdetések megjelenésének díjai:
Hirdetési  

felület

Méret (mm)
szélesség x magasság

álló                                 fekvő
Bruttó ár

1/1 
kifutó

215x307 - 55 000 Ft

1/1 183x267 - 55 000 Ft
1/2 90x267 183x130 31 000 Ft
1/4 90x130 183x63 17 000 Ft
1/8 43x130 90x63 12 000 Ft

1/16 43x63 7 000 Ft

HIRDETÉSI 
FELÜLETEK

1/8 
fekvő

1/8 
álló

1/16 
álló

1/1 
kifutó

1/1 

1/2
fekvő 

1/4 fekvő 

1/4 
álló 

1/2
álló

HÍRADÓ
Kistarcsai KISTARCSA VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK 
TÁJÉKOZTATÓ 

LAPJA

MÉDIAAJÁNLAT
ÉRVÉNYES 2021. 

január 1-től visszavonásig.

A Kistarcsai Önkormányzat havonta jelenteti meg tájékoztató 
magazinját. Helyi közérdekű információk adják az újság 
tartalmát.  A Kistarcsai Híradó A/4-es méretben, színes 
műnyomó papíron, 5300 példányban 20 oldalon jelenik meg. 
Az újság felkerül a város honlapjára is, http://www.kistarcsa.
hu-ra és az önálló facebook oldalon a várossal kapcsolatos friss 
hírek olvashatók.
A lapzárta időpontja:  minden hónap 12-ig. 

Polgár Gyula
felelős szerkesztő     
06-20-966-1190

Po-Ker Bt. (1173 Budapest, 

Székicsér u. 15.), 

Tel.: 06-20/966-11-90,   

gyulapolgar56@gmail.com

KEDVEZMÉNYEK : 
•  három lekötött hirdetés árából 20 %,
•  hatnál több lekötött hirdetés árából 30 %
KEDVEZMÉNY ADHATÓ

2021. JÚNIUS 1-TŐL a Városi 
Uszoda a már korábban megszo-
kott nyitvatartással várja kedves 
vendégeit, természetesen az aktu-
ális járványügyi szabályok betar-
tása mellett.

NYITVATARTÁSI IDŐ:
hétfőtől-péntekig: 6.00 - 22.00-ig
szombat-vasárnap: 10.00 - 18.00-ig
A medenceteret zárás előtt fél órá-
val kérjük, szíveskedjenek elhagyni.
Kedden és csütörtökön 15.00-17.00 

között vízilabdaedzések miatt az 
úszómedencét csak keresztbe, a kis 
víz oldalán tudják használni.

SZAUNA
NYITVATARTÁSI IDŐ:
hétfőtől-péntekig: 
6.00-08.00-ig és 16.00-21.30-ig
szombat-vasárnap: 10.00-18.00-ig

ELÉRHETŐSÉGEK: 
 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.
 06-20-611-9607

ÚJRA NYITVA  
a Városi Uszoda
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Zsák értékesítés
Gyöngy vegyeskereskedés
Kistarcsa, Móra Ferenc u. 48.
Turmix Maxalex Kft.
Kistarcsa, Komáromi út 5. 
Beno Shop Kft. 
Kistarcsa, Raktár krt. 5. 
Csavarkirály Kft.
Kistarcsa, Szabadság út 36.

Ügyfélszolgálat  
DTkH Nonprofit Kft.
2100, Gödöllő, Dózsa György út 69.
Ügyfélfogadás:  H: 7.00 - 19.00,  

Cs: 8.00-16.00
Telefon: 06-28/561-200
E-mail: ugyintezes@dtkh.hu
Honlap: www.dtkh.hu

DTkH Nonprofit Kft.
2112, Veresegyház, Fő út 35.
Ügyfélfogadás:  Sz: 7.00-19.00 

P: 8.00-12.00
Telefon: 06-28/561-200
E-mail: ugyintezes@dtkh.hu
Honlap: www.dtkh.hu

KÖZÖSSÉG

ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS 

06-30/919-4694

Ács tetőfedő 

bádogos mesterek

Alpintechnikával.  

Kedvező árak!

SzAKKépzETT 

  mESTErEK 

•  zsindelyezés
•  széldeszkázás
•  szegőelemek cseréje
•  beázások javítása
•  ereszcsatorna javítása,  

cseréje, takarítása
•  tetőszerkezet teljes  

cseréje és fedése

Hirdetés

CIVIL OLDAL

Több évtizedes kihagyást követően 2008-ban újrakezd-
tük a megemlékezést, és a Kistarcsai Kulturális Egyesü-
let szervezésében idén is megünnepeltük a Hősök Nap-
ját. Május 30-án, vasárnap délután 5 órakor emlékeztünk 
meg a fegyveres harcokban hőssé lett kistarcsaiakról.A Kistarcsai Kulturális Egyesület irodalmi 

pályázatot hirdet az alábbi témakörökben:
 a. Őseink nyomában
 b. Ahol álmomban jártam
 A pályázaton részt vehet minden kistarcsai 
lakos, valamint a Kistarcsán dolgozó, illetve 
tanuló személyek.
 A legjobb pályázatokat két kategóriában – 
felnőtt és gyerek (nyolcadikos korig) – díjaz-
zuk, és megjelentetjük a Kistarcsai Kalendá-
rium 2022 című kiadványban.
 A díjak: I. díj: 15 000 Ft, II. díj: 10 000 Ft, 
III. díj: 5 000 Ft, a gyerek kategória helyezett-
jei értékes könyvjutalomban részesülnek.
 A pályázat jeligés.
 A pályaműveket postai úton kérjük eljut-
tatni a következő címre:
 Kistarcsai Kulturális Egyesület, 
 Kistarcsa, Bercsényi u. 18.
 Beküldési határidő: 2021. augusztus 9.
 Részletes kiírás a www.kike.hu honlapon 
olvasható
 Bővebb információ kérhető a 28/470-926-
os telefonszámon, vagy a kike@kike.hu cí-
men (Kereszti Ferenc).

Kistarcsai Kulturális Egyesület

IRODALMI  
PÁLYÁZAT

HŐSÖK NAPJA

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.

A z  ünnepséget a Hősök te-
rén álló emlékműnél tartot-
tuk, melyet Siklódy Lőrinc 

– az akkor még nagy háborúnak neve-
zett első világháborúban elhunyt kis-
tarcsaiak emlékére – készített 1937-
ben. A művészi alkotás hátoldalán 
szerepelnek a háborúban elesett kis-
tarcsai katonák nevei.
 A homlokzati oldalra 1998-ban 
egy márványtábla került, melynek 
felirata a második világháborúra is 
emlékezteti a látogatókat. Egy 2014-
es felújítást követően ismét van kő-
ből faragott korona az emlékmű tete-
jén – az eredetit a szocializmus idején 
távolították el –, és a már nehezen olvasható be-
vésett nevek egy hátoldali márványtáblára kerül-
tek. Ezen a táblán látható a korábban az emlék-
mű egyik oldalsó részére vésett három, második 
világháborús hős neve is, de az utóbbi időben ki-
derült, hogy ennél jóval több kistarcsai vált a ke-
mény harcok áldozatává.
 Az ünnepség keretében elhangzott versek és 
dalok kíséretében Pap János nyugállományú ez-
redes, Nagytarcsa volt helyőrségparancsnoka tar-
totta meg az ünnepi beszédet, és Pető Gábor atya, 
a kistarcsai római katolikus egyház plébánosa em-
lékezett meg a háborús hősökről. Az imához ha-
sonlóan közösen adtuk elő a Ha kimegyek a do-
berdói harctérre című első világháborús dalt.
 Az ünnepség végén a résztvevők többsége el-
helyezte mécsesét, gyertyáját az emlékmű talap-
zatán. A kegyelet lángjai fejezték ki a hősök irán-
ti tiszteletünket!
 A program – a korábbi évekhez hasonlóan – 
meghitt hangulatban zajlott. 

Kereszti Ferenc KIKE

18 évesek  
KÖSZÖNTÉSE

A KISTARCSAI KULTURÁLIS EGYESÜLET 
idén is szeretne születéspadot állítani.
 A Kistarcsa Város Önkormányzatával közösen 
megvalósítandó ünnepségen ezúttal a 2003-ban 
született kistarcsai fiatalokat, azaz az idei 18 éve-
seket köszöntjük. Az ünnepség időpontját kitűz-
tük május 9-ére, de a koronavírus járvány miatt 
el kellett halasztanunk július 11-re.
 Amennyiben ünnepeltként szívesen részt ven-
ne ezen a programon – de még nem jelentkezett –, 
előzetesen regisztrálnia kell. Jelentkezés leg-
később július 8-án, csütörtökön este 7 óráig a 
28/470-926-os telefonszámon, vagy a kike@kike.
hu e-mail címen (Kereszti Ferenc).
 Amit meg kell adni: postai cím, telefonszám, 
e-mail cím, születési dátum.
 A regisztrálás személyesen intézendő, család-
tag, rokon, ismerős ajánlását nem fogadjuk el.

Kistarcsai Kulturális Egyesület

Pap János nyug-
állományú ezredesPető Gábor  plébános

Változik a hulladékszállítás rendje! 

Visszaáll a zöldhulladék gyűj-
tés kéthetes rendre (lásd 9.o.), 
a kommunális hulladékot pe-
dig nem öt nap alatt, hanem 
egy nap alatt gyűjtik ösz-
sze a város egész területén!

Kommunális, házhoz menő csomagolási (sze-
lektív) és zöldhulladék 2021. II. félévi szál-
lítási rendje: Társaságunk az alábbiakban 
tájékoztatja Önt a kommunális, az újrahasz-
nosítható csomagolási (szelektív), és a zöld-
hulladék gyűjtéséről. Együttműködésüket 
ezúton is köszönjük!
 FIGYELEM! 2021. július 2-től a kommu-
nális hulladékszállítás PÉNTEKI napokon 
történik! 
 A szállítás PÉNTE-
KI napra való áthelyezé-
se érinti a házhoz menő 
csomagolási (szelektív) és 
zöldhulladék gyűjtést is, 
melyek időpontjai az aláb-
bi táblázatokban található.
 A kommunális hulla-
dékszállítás az áthelye-
zést megelőző utolsó al-
kalma:
 2021. JÚNIUS 29. – KEDD, 
majd az áthelyezést követő első alkalma: 
 2021. JÚLIUS 2. – PÉNTEK.

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK  
GYŰJTÉS 2021.

július augusztus szeptember

2; 16; 30. 13; 27. 10; 24.

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb 
lágyszárú növényeket, illetve a lehullott faleve-
let a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmente-
sen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebom-
ló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket 
max. 100 cm hosszú kötegekben összekötve (al-
kalmanként maximum 1 m3 mennyiségben), a 
zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a 
közterületet nem szennyező módon.

 A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg 
munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld szí-
nű, emblémás) biztosítanak. Szükség esetén 

további zsákokat az alábbi 
értékesítési helyeken lehet 
beszerezni átadás-átvételi 
jegyzőkönyv aláírása elle-
nében az ingatlanhasználó, 
vagy meghatalmazottja, a 
közszolgáltatás számlafi-
zetője nevére. A zsák átvé-
teléhez személyes okmá-
nyok szükségesek, mivel a 
közszolgáltatás ellenértéke, 
180 Ft/db), utólag a Nem-

zeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Va-
gyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlá-
zásra.
 Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 
2 db ingyenes zsák, valamint további „kor-
látlan” mennyiségű megvásárolt, kék szí-
nű, DTkH emblémás lebomló zsák helyez-
hető ki.
 A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg mun-
katársaink szállítási alkalmanként a kihelyezett 

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI  
(SZELEKTÍV) HULLADÉKGYŰJTÉS 2021.

július augusztus szeptember

9; 23. 6, 20. 3; 17.

Kérjük fokozott figyelemmel tájékozódjanak 
a helyszínekről és nyitvatartásokról, mert a 
járványügyi helyzettől függően eltérhetnek a 
feltüntetettektől! DTkH Nonprofit Kft.

zsákkal megegyező (csomagolási hulladék gyűj-
tésére szolgáló, átlátszó színű, emblémás) adnak.
 Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a meg-
adott napon, az összegyűjtött csomagolási hul-
ladék mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhe-
tő bármely átlátszó zsákban.
 Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el 
a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ez-
zel is csökkentve a tároláshoz szükséges hely, 
valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok 
mennyiségét!
 FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öb-
lös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, 
az üveg gyűjtőpont(ok)on történik!

FIGYELEM! NAGYON FONTOS VÁLTOZÁSOK! 
ÁTALAKUL A SZEMÉTSZÁLLÍTÁS RENDJE!
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Olvasandó: 
4Mózes 27,1-11

Június elején olvashattuk a napi evangéliumban  
Jézus hegyibeszédének egyik legszebb részletét, a boldogság- 
mondásokat (Mt 5,1-12). Azt hiszem, nem tévedek, ha azt mondom,  
sokunknak ez az egyik kedvenc része a szentírásban, hiszen itt  
egyértelműen, szavakban is kifejezve fogalmazza meg az Isten Fia, 
hogy Isten legalapvetőbb célja az emberrel az, hogy boldog legyen. 

Hogyan kell DÖNTÉST  
hozni a gyülekezetben?

Az igazi boldogság?

REFORMÁTUS EGYHÁZ

KATOLIKUS EGYHÁZ

Amikor tanácstalan az ember, hogy mit is ol-
vasson, egy könyvajánló sokat segíthet a dön-
tésben. A Városi Könyvtár újdonságai kö-
zül néhány talán megkönnyíti a választást.

KÖNYVSAROK 

KULTÚRA

Szederberek egereinek történetei 
először negyven évvel ezelőtt jelen-
tek meg. Azóta ezek a csodálatos 
mesék bejárták a világot és most 
végre Magyarországra is megér-
keztek. Kicsiknek és nagyoknak is 
hatalmas öröm bekukkantani Jill 
Barklem miniatűr, elragadó világá-
ba, hosszan elidőzni a részletgazdag 
képeken és együtt izgulni a szerep-
lőkkel kalandjaik során.
 A három jóbarát, Rilex, Kunyi 
és Barmol Csúf Csapdába esnek a 
Végtelen-síkságon. A szabadulásuk 
egyedül Kunyin múlik, mint aho-
gyan az is, eljutnak-e végül a böl-
csek falujába, Valamiderenbe. A 
Förtelmes Drágalád eközben rajta-
üt Gyíktaréjon, Leiszút Feliszút és 
barátai csak egy titkos jóakarónak 
köszönhetik, hogy az utolsó pilla-
natban megmenekülnek. De vajon 
elérik a céljukat, és le tudják csende-
síteni a Csendetlen-óceánt? M.	Ká-
csor	Zoltán: A Százfok-öböl réme 
című könyvében Kunyi pimaszabb, 
Rilex pedig bölcsebb, mint valaha – 
ész mi tagadász, Leiszút Feliszút isz 
hossza a szokászos formáját. Szőt! 
A történet ezúttal is bővelkedik iz-
galmas kalandokban, váratlan for-
dulatokban.
 A Maurice	Leblanc által terem-
tett úri csirkefogó, Arséne Lupin 
az álcázás mestere és ravasz szél-
hámos, akitől az ártatlanoknak és a 
szegényeknek nincs mitől tartania 
– a gazdagoknak és hatalmasoknak 
annál inkább. A mestertolvaj ma is 
szórakoztató, szellemes párbeszé-
dekkel és bonyolult cselszövések-
kel teli kalandjai óriási hatást gyako-
roltak a krimi zsánerére, és méltán 
nevezhető a műfaj klasszikusának.
 Stefan Ahnhem: A halálos X 
című krimijében, egy kora nyári este 
egy gumicsónak fut ki a Helsingborg 
melletti kikötőből, benne egy fér-
fi, a hátán keresztbe vetett kard.  
A kocka világosan tudtára adta, mi 
a küldetése: valakinek meg kell hal-
nia. Fabian Risk nyomozó és csa-
pata az utóbbi hetekben jó néhány 
gyilkossági ügyön dolgoztak pár-

huzamosan, és többet meg is ol-
dottak. Ám amikor újabb áldozat-
ra bukkannak, be kell látniuk, hogy 
mindeddig tévúton jártak. Fabian, 
akit egyszerre köt le felesége visz-
szahódítása, a per, amelyben a fia is 
érintett, és az egyik kollégája utá-
ni nyomozás, rájön, hogy ezúttal 
nem a halálesetek közti hasonlósá-
gokat kell keresniük, hanem éppen 
ellenkezőleg: a különbségeket. De 
vajon hogyan lehet elkapni valakit, 
akinek nem kell indíték az ember-
öléshez? Valakit, aki százféle mó-
don gyilkol. Valakit, aki olyan játé-
kot játszik, amelynek csak ő ismeri 
a szabályait.
 Lucinda	Riley: Az olasz lány 
című könyvének főhőse Rosanna 
Menici még csak tizenegy éves, 
amikor megismerkedik Roberto 
Rossinivel, a férfival, aki örökre 
megváltoztatja az életét. A fiatal te-
nor ekkor már ismert sztár a szülő-
városában, Nápolyban, és alig figyel 
a félszeg lányra. Ám amikor a csa-
ládi ünnepségen az első énekhangok 
megtöltik a szobát, már nem tud-
ja levenni a tekintetét Rosannáról. 
Hat évvel később Rosanna és Ro-
berto újra találkoznak a milánói 
operaházban, és a két művész kö-
zös útra indul, hogy tehetségükkel 
meghódítsák az egész világot. Egy-
más iránti szenvedélyes szerelmük 
megszállottsággá válik, nem törőd-
nek a múlt árnyaival sem, ami a bol-
dogságukat fenyegeti.
 Paul Hollywood beleszületett a 
pékmesterségbe. Gyerekként apja 
pékségében sajátította el a tökéle-
tes kenyér és piskóta sütésének tit-
kát, felnőve pedig neves szállodák-
ban kamatoztatta tudását szerte a 
világban. Munka közben Paul köte-
lességének érezte lerombolni a sü-
tés köré vont mítoszokat, és élet-
célja lett másokkal is megosztani 
értékes tapasztalatait. Nézők mil-
lióinak már sikerült bebizonyítania, 
hogy megfelelő iránymutatás mel-
lett bárki sikereket érhet el a kony-
hában. Ebben a könyvében kipró-
bált és jól bevált mesterfogásokat 
ad át az olvasóknak. A Süssünk 
együtt! egy remek, könnyen kö-
vethető szakácskönyv a Sütimester 
valóságshow sztárjától.

Németh Tímea könyvtáros

I zraelben az örökség férfiágon 
szállt tovább. És ha nem volt fiú 
örökös? Nemcsak azt láthatjuk 

meg a Manassé törzsbeli Celofhád 
nevű személy leányainak kérése kap-
csán, hogy kik kapják meg a családi 
birtokot ilyen esetben, hanem azt is, 
hogyan kell Isten népének meghoz-
ni a fontos döntéseket.
 1. Az Úr elé vitték az ügyet. Nem 
kezdett el senki hangoskodni, pedig 
a 36. fejezetből tudjuk, hogy látták 
többen a döntés kockázatát. Nem 
az emberi indulat: harag, keserűség 
vagy csalóka remény fűtötte a dön-
tésüket. Vártak addig, amíg megér-
tették Isten akaratát.
 Isten akaratának megértése mindig 
jobb az emberek legfantasztikusabb 
kompromisszumos megoldásánál is. 
Nemcsak a nagy dolgokban, hanem 

a hétköznapi élet kicsinységeiben is 
mindig azt kell kérdeznünk: „mit 
akarsz velem Istenem?”
 2. Minden közösségben létezik 
egy második vezető ember. Ott is volt 
ilyen. Ezt Kóré lázadása mutatja. Na-
gyon gyakran látni, hogy a második 
ember folyamatosan harcban áll az 
vezetővel. Gyakran ez a harc nem is 
nyílt, csak a színfalak mögött zajlik, 
de elveszi a vezető erejét, kezdemé-
nyező készségét. Gyakran tapasztal-
ni, hogy erős vezető esetén a máso-
dik ember félrehúzódik, nem segít, 
ezzel gyengíti az övéit. Ha a máso-
dik ember beáll a vezető mögé, ko-
moly lendületet adhat a közösségnek.
 3. Józsué, Mózes várható utóda tu-
dott hallgatni. Nem akarta megmu-
tatni a maga alkalmasságát. Nem ug-
rott az élre. Gyakran látni, hogy egy 
váratlan helyzetben egyszer csak va-
laki hiperaktív lesz, át akarja venni 
a vezetést, amíg a többiek Isten aka-
ratát keresik.
 4. Nem mondtak képmutató érve-
ket, hanem nyíltan és őszintén beszélt 

V igasztalás, biztatás, de egy-
ben felhívás is ez a pár sor 
mindannyiunknak. Jól ki-

tűnik belőle, hogy Isten gondolkozá-
sa mennyire más az emberekénél. Ő 
tudja, mi az igazi boldogság forrása, 
és szeretett Fia feláldozásával meg is 
mutatja, hogy az önzetlen, önfeláldo-
zó szeretet az egyedüli, ami a teljes 
boldogsághoz vezet. 
 Számtalan felmérést végeztek már 
a világ szociológusai, pszichológusai, 
arról, hogy mi a boldogság. Számta-
lan válasz született, de ezekből sajnos 
az derül ki, hogy az emberek többsé-
ge az anyagi biztonságban, vagyon-
ban keresi a boldogságot, különösen a 
mai jóléti társadalomban. Ám ha na-
gyobb, átfogóbb vizsgálatot végeznek, 

kiderül, hogy a nálunk sokkal szegé-
nyebb emberek gyakran boldogabbak, 
mint mi, mert hiába van meg szinte 
mindenünk, önzésünk eltakarja elő-
lünk a lényeget, elveszítjük az igazi 
értékeinket. 
 Jézus boldogságai visszavezetnek 
a helyes útra, amikor olyan meglepő 
dolgokat is értéknek, sőt boldogság-
nak mond, mint a lelki szegénység, 
sírás, szelídség, irgalmasság, tiszta 
szív, békességszerzés, sőt üldözte-
tés. A mi világunkban, aki sír, aki 
szelíd, az gyenge, aki szegény, az 
vesztes, aki alázatosan békességre 
törekszik, az élhetetlen, gyáva, nem 
áll ki magáért. Azt pedig, hogy va-
laki áldozatot hozzon másokért, eset-
leg elviselje, ha lenézik, bántják, ül-

HITÉLET

A GYÓGYÍTÓ

dözik szinte elképzelhetetlen. A mi 
világunk mottói az anyagi jólét, az ér-
vényesülés, az önmegvalósítás, a si-
ker, a mindenek feletti döntési jog és 
a határtalan szabadság. Nem vesszük 
észre, hogy ezek mennyire kiüresí-
tenek, mennyire szembe fordítanak 
önmagunkkal, embertársainkkal és 
Istennel.
 Jézus boldogságai nem mindig 
könnyűek, ha Őt követjük, sokszor 
szembe kell mennünk másokkal, sa-
ját természetünkkel, önzésünkkel is. 
De a boldogságmondásokból az is ki-
derül, hogy az Istenért és másokért 
vállalt önfeláldozó szeretet nem cse-
kély jutalmat tartogat számunkra: a 
föld öröklését, az Isten országát, és 
az Isten boldogító színelátását. VVA

mindenki. Ezért tudott mindenki tel-
jes szívből igen mondani a megvaló-
sításra.

Miért kell vigyázni  
a gyülekezet egységére, 
ha határozatot hozzunk? 
Nagyon fontos tudnunk, ahogyan akkor 
a föld volt Isten tulajdona, ugyanúgy 
a keresztyén gyülekezet Jézus Krisz-
tusé, mert az életét adta érte a golgotai 
kereszten, s azóta is igéjével és Szent-
lelkével vezeti a világ végezetéig. Mi-
vel ránk bízta tulajdonát, az egyházat, 
ezért nekünk különös felelősséggel 
kell meghozni a ránk bízott döntést. 
   
Híreink
A korona-vírus járvány miatt idén is 
szeptemberben tartjuk meg a kon-
firmációt, amint tavaly. Nagyon jól 
bevált az őszi időpont mind a gyer-
mekek, mind a családok számára. Na-
gyon érdemes megfontolni ezt a kö-
vetkező években is.

Riskó János református lelkész

F i a t a l k o -
rom egyik kedvenc filmje volt a „Vak-
lárma” című amerikai alkotás. A ke-
serédes vígjáték egy süket és egy vak 
ember találkozásában, közös kaland-
jain keresztül mutatta be a fogyaték-
kal élő, a hiánnyal küszködő ember 
életvitelét: esendőségét, egymásra 
utaltságát, gyógyulás utáni vágyát, 
illetve a megváltoztathatatlan elfo-
gadását. Noha a film csetlő-botló fő-
szereplőit rögtön a szívünkbe zártuk, 
együtt nevettünk velük a nyomorú-
ságaikon, de legbelül senki sem kí-
vánta megtapasztalni érzékszervi 
állapotukat a saját életében. Egyi-
künk sem akart a vak és süket lenni.
 Nem véletlenül. Bár a modern 
gyógypedagógiai szakirodalom az 
emberi méltóság megtartása végett 
igyekszik kerülni a „fogyatékos”, il-
letve a „fogyatékkal élő” (pláne a 
beteg) kifejezéseket, mégis érezzük, 
hogy a süketség és vakság azért az 
egésznek a hiányosságát, valami-
nek a hiányát mutatja. A megneve-
zés változhat, de a tény tény marad: 
a vak nem lát, a süket nem hall. Aki 
ebben él, annak az életéből valami 
fontos hiányzik.
 Az igazság az, hogy ez az állapot 
mindannyiunkra érvényes. Így szület-
tünk. Mindnyájan vakok és süketek 
vagyunk az Életre, Istenre. Pál írja: 

„Nincsen igaz ember egy sem, nincsen, 
aki értse, nincsen, aki keresse Istent. 
Mind elhajlottak, valamennyien meg-
romlottak” (Róm 3,10-12). Nem kor-
holásként, bűntudatunk erősítésé-
ért, megalázásunkért hangzik ez az 
üzenet, hanem a megmentésünkért.  
Isten meg akarja velünk ismertetni 
a valóságot a helyzetünkről, és a ke-
gyelméről: vakok és süketek vagyunk 
őrá, de ő a gyógyítónk, aki változtat-
ni akar az állapotunkon. Nem akar-
ja, hogy abban a helyzetben marad-
junk, amiben vagyunk: nem akarja, 
hogy elvesszünk. Annál jobban sze-
ret minket, Istenre vakokat és sükete-
ket. Ezért szólít meg mindannyiunkat: 

„Ti süketek, halljatok! Ti vakok, nézze-
tek föl, és lássatok!” (Ézs 42,18). 
 Ez az ige nekünk, értünk szól, hogy 
gyógyuljunk benne. Ezért jött így 
hozzád is: „ Az Úrnak Lelke van énraj-
tam, mert felkent engem, hogy evan-
géliumot hirdessek a szegényeknek; 
azért küldött el, hogy a szabadulást 
hirdessem a foglyoknak, és a vakok-
nak szemük megnyílását; hogy szaba-
don bocsássam a megkínzottakat, és 
hirdessem az Úr kedves esztendejét.” 
(Lk 4,18-19) Lásd és halld meg őt!

Eszlényi Ákos 
evangélikus lelkész

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
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Az NB I-be feljutott futsal csapatunk

KLÍMA KARBANTARTÁS,  
SZERELÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS

BEMUTATÓTERMÜNK  
ÚJ CÍME: 

2143 KISTARCSA
SZABADSÁG ÚT 30.

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

Elkötelezett szerelőcsapat, 
megbízható márkák,  

széles választék.
Daikin, Mitsubishi, Panasonic,  

Gree, Midea, LG, Syen, MDV

Fűtéskorszerűsítés; hőszivattyús fűtési 
rendszer kiépítése akár otthon  

felújítási támogatással.
2021-től a legalább egy gyereket 

 nevelő családok részére az állam állja  
a költségek felét 3 millió forintig!

JUKA JárműJAvító Bt.
Hogy mindig úton legyen

Szerviz és Műszaki Ellenőrző Állomás
ISO 14001 • ISO 9001

•   Személy- és tehergépjárművek javítása, 
szervizelése, helyszíni vizsgáztatása

•   Tachográf hitelesítés
•   Gépkocsik eredetiségvizsgálata
•   Központi zsírozó feltöltése

JUKA JárműJAvító Bt.
Kistarcsa, Nagytarcsai út. 6.
Tel.: 06-28/506-086, 06-30/948-3424

Vizsgasor: 06-30/650-0346, 06-30/650-0345
Munkafelvétel: 06-30/650-0347

www.jukabt.hu • jukabt@invitel.hu

Hirdetés

SPORT

Nap 19 Kft.

Felújításhoz, építkezéshez:
Szigetelőanyagok: Homlokzati szigetelés

Üveg- és Kőzetgyapot, Vízszigetelés
Gipszkarton, -Profilok, -Kiegészítők
Glettelőanyagok, Vékonyvakolatok

Külső vakolatok, színezők
Festékek, Lazúrok, Zománcok, Tetőfóliák

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

www.nap19.hu • nap19kft@gmail.com

Nyitva
Hétfőtől-Csütörtökig: 8-16 óráig

Péntek: 8-15 óráig
   Szombat, Vasárnap: zárva

Monty Állatpanzió  
RÁKOSCSABA
SZOLGÁLTATÁSAINK:  
kutya, cica, madár, rágcsáló PANZIÓ

TEL.: 06-70/595-6931
WEB: www.allatpanzio.com Monty Állatpanzió

• NAPKÖZI
• KUTYAOVI
• PANZIÓ (hosszabb távra is)
• ÁLLATKOZMETIKA
• BLÖKI-FUVAR

• KUTYAKIKÉPZÉS
• KUTYASÉTÁLTATÁS
• KUTYAFUTI
•  INGYENES  

CHIP OLVASÁS

HÁZIAS ÍZEK BOLTJA

Friss meleg tepertő mindennap kapható!
Étkezési utalvány és bankkártya elfogadás!

Rántott hús, 
fasírt, sült hús, 

grillkolbász és sok 
más finomság!

ITT A GRILLSZEZON!
GRILLKOLBÁSZ 3 ízben kapható! 

Magyaros, bajor, csípős – 1 790 Ft/kg
 Hamarosan sütve is árusítjuk!

KISTARCSA, Hunyadi u. 8. (üzletsoron)
Nyitvatartás: hétfő zárva, keddtől-péntekig 8-18, szombat  7-13  

Tel.: 06-28-793-417  
Facebook: KISTARCSA HÁZIAS ÍZEK BOLTJA

VÁRJUK SZERETETTEL KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

HÁROM BAJNOKI CÍMET is  
nyertek Kistarcsa labdarúgói

FÉRFI FUTSAL CSAPATUNK pará-
dés bajnoki szereplés után megnyer-
te a Futsal NB II. Keleti csoportját. A 
csapat legeredményesebb góllövői Ba-
rabás Ádám (68) és Méhes Pál Tamás 
(49) voltak. Az edző Mezőfalvi Lóránd 
volt. Kistarcsa jövőre az NB I-ben 

játszhat. Gratulálunk a 
csapatnak!  
 Felnőtt labdarúgó 
csapatunk meggyőző 
teljesítménnyel, veretle-
nül, csak egy döntetlent 
játszva zárta a tavaszi 
idényt, ezzel a Pest me-
gyei III. osztály Nyugati 

csoportjának az élén végzett és jogot 
szerzett a felsőbb osztályban való in-
duláshoz. A záró mérkőzésen június 
13-án a komoly erőt képviselő Diós-
di TC volt az ellenfél, ahol 2:0-s első 
félidő után 4:1-re győzött csapatunk. 
Gratulálunk a játékosoknak és az edző 
Kovalcsik Lászlónak. A mérkőzést 
egyedülálló módon élőben közvetí-
tette a Régió Plusz Tv, így a világhá-
lón is meg lehetett nézni a mérkőzést. 
 Az öregfiúk is bajnokok lettek a 
2020/2021-es szezonban. Veretlenül, 
18 mérkőzésből 16-ot megnyerve, 93 
gólt szerezve végeztek az első helyen 
a Pest megyei öregfiú-bajnokságban. 
A gratuláció nekik is jár! 

FÉRFI FUTSAL CSAPATUNK FELJUTOTT AZ NB I-BE

HOMLOKZATI 
HŐSZIGETELÉS

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

AKCIÓS  
KOMPLETT 

HŐSZIGETELŐ 
RENDSZEREK!

KISTARCSA, Nagytarcsai út 6.
06-70/945-5757, 06-30/625-6560 • info@hosziget.hu

A bajnok felnőtt labdarúgó csapatunk 
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RH dental
Minőségi fogászati szolgáltatások

R.H.Dental
Fogorvosi rendelők  
és fogtechnikai laboratórium

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

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

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

KISTARCSAI PRIVÁT RENDELÉSÜNK:
Dr. Répay Klára – hétfő és szerda: 16-20 óráig

DR. FARCZÁDI TÍMEA – kedd  8.30-12, szerda: 8.30-12,  
csütörtök és péntek: 14-20 óráig 

VÁRJUK KEDVES PACIENSEINKET FOGORVOSI RENDELŐNKBEN!
Extra minőségű fogpótlások kedvező áron (cirkon hidak)

Konzerváló fogászat és felnőtt fogszabályozás
Fogászati lézeres megoldások: gyökérkezelés, fogfehérítés, afta, herpesz

AKCIÓS ÁRON CIRKON HIDAK ÉS IMPLANTÁCIÓK!A természet ízei rétesbe zárva!
Rétesek, piték, sós és édes  

aprósütemények
… ahogy a nagyi is készítette!

www.koronaretes.hu

Budapest
XVI ker., Veres Péter út 33.

Telefon: 06-20/437-9277

Kistarcsa
Szabadság út 6.

Telefon: 06-70/775-7674

A nyitvatartásról és a házhoz szállításról érdeklődjön telefonszámunkon!

GÉPKÖLCSÖNZŐ
ÉPÍTŐIPARI ÉS KERTI GÉPEK BÉRBEADÁSA

FŐ SZEZONÁLIS GÉPEINK:
• ágdarálók (különböző méretben)
• vésőgépek
• guruló állványok
• födémfúrók
• földmunkagépek
• beton és falcsiszolók
HA-KOS Kft. 2144 KEREPES, SZABADSÁG ÚT 77.

Nyitvatartási idő: H-P: 7-17; Sz: 8-12
Tel.: +36 (30) 9-482-163

| 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.
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hozzáadott

Nyitvatartás:



18 192021. 6. szám

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

RuhaSzaki
MINDEN AMI VARRÁSvarrónő

KISTARCSA, Eperjesi út 7.
Nyitvatartás: hétfőtől-csütörtökig telefonos időpont 

egyeztetéssel, P: 1300–1900, Szo-V: zárva  

Telefon: 06-20/342-1101

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

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

Polgármesteri Hivatal
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Központi telefonszám: +36 (28) 470-711, 
hivatal@kistarcsa.hu, Ügyfélfogadási idő: 
hétfőn: 8.00-18.00 óra között, 
szerdán: 8.00-16.00 óra között.

Juhász István polgármester 
Tel.: +36 (28) 507-132, A polgármester ügyfélfogadási 
ideje: a Polgármesteri Hivatalban minden hónap 
első és harmadik hétfőjén 16.00-18.00 között 
az előzetes időpont egyeztetést követően.
Előzetes időpont egyeztetés: 
polgarmester@kistarcsa.hu, hivatal@kistarcsa.hu, 

+36 (28) 507-132, +36 (28) 470-711/211-es 
melléken keresztül.

dr. Gotthard Gábor jegyző
 Tel.: +36 (28) 507-132, A jegyző ügyfélfogadási ide-
je: a Polgármesteri Hivatalban minden hónap harma-
dik hét hétfőjén 16.00-18.00 között előzetes időpont 
egyeztetést követően.  Előzetes időpont egyeztetés: 
hivatal@kistarcsa.hu, +36 (28) 507-132, 
+36 (28) 470-711/211-es melléken keresztül.

INTÉZMÉNYEK, 
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK
Simándy József Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.
Webes elérhetőség: http://www.simandy.edu.hu/
Telefon: +36 28 470 390, +36 30 295 2997
Intézményvezető: Jutasi-Varró Diána Ildikó
Az általános iskola központi címe: titkarsag@simandy.
edu.hu • A zeneiskola központi címe: 
zeneiskola@simandy.edu.hu

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda
Óvodavezető: Gáspár Csabáné
Honlap: www.kistarcsaovi.hu
Cím: 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1.
Telefon és Fax: 06-28-470-745
E-mail: gesztenyes@kistarcsa.hu
Helyettes: Kisné Szabó Márta, Lovas Attiláné

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda 
Tölgyfa Tagóvodája
Cím: 2143 Kistarcsa, Széchenyi út 61.
Telefon és Fax: 06-28-470-246, 
E-mail: tolgyfaovoda@kistarcsa.hu
Tagóvodavezető: Szász Istvánné

Kistarcsai Tipegő Bölcsőde
vezető: Szénás Béláné
Honlap: https://kistarcsaitipego.hu/
2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1/A
+36-70-503-4090 • bolcsode@kistarcsa.hu

Alapszolgáltatási Központ 
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 2/a.
Intézményvezető: Pálfi Kálmánné, +36 (28) 742-083
E-mail cím: hello@alapszolg2143.hu

Kistarcsai VMSK Városi, Művelődési, 
Sportközpont és Könyvtár Kft.
2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.
Tel.: +36 (20) 568-7598, info@vmsk.hu, 
Ügyvezető: Pongrácz Viktória,  
viktoria.pongracz@vmsk.hu

Kistarcsai KÖFE Közterület-fenntartó Kft.
2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.
Tel.: +36 (28) 470-119, E-mail: info@kkofe.hu, 
Ügyvezető: Mira László, 

HIVATALOK
Gödöllői Járási Kirendeltség
2143 Kistarcsa, Oázis üzletház I. emelet
Telefonszám: +36 (70) 504-1308
Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 08:00-12:00, 
Szerda: 13:00-16:00

Postahivatal 2143 Kistarcsa, Iskola utca 8.
Tel.: 06-28/470-841, 06-28/470-609,  
Honlap: http://posta.hu
Nyitva tartás: H: 8-18, K-Sze-Cs-P: 08-16

Zöldhatóság
Pest Megyei Kormányhivatal, Érdi Járási 
Hivatalának Környezetvédelmi Főosztálya
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.
Telefonszám: +36 (1) 478-4400
E-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu

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

Polgárőrség
Kistarcsai Polgárőr Egyesület, Postacím: 
2143 Kistarcsa, Pf. 70., Navratil István elnök

EGÉSZSÉGÜGY
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
Tel.: +36 (28) 507-600, +36 (28) 507-700,  
+36 (30) 396-2318, Fax: (28) 507-648, flor@florhosp.hu

Orvosi ügyelet
Ügyelet: +36 (70) 370-3104
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4/A.

Háziorvosok
Dr. Pintér Brigitta +36 (28) 501-031
Dr. László Lívia +36 (28) 501-032
Dr. Loján András +36 (28) 501-033
Dr. Kribusz Edgár +36 (28) 501-034
Labor (vérvétel): +36 (28) 501-035
Fogorvosi rendelő: +36 (28) 470-113
Védőnők: +36 (28) 471-794
Gyerekorvosok: +36 (28) 472-335

Gyógyszertár
Patrona Hungariae Gyógyszertár
2143 Kistarcsa, Hunyadi út 1.
Tel./Fax: +36 (28) 470-206, Nyitva tartás:  
H-P.: 8:00-19:00, Sz.: 8:00-13:00, V: zárva 

Flór Ferenc Gyógyszertár
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
Tel.: +36 (28) 473-778, 
Nyitva H-P.: 8:00-19:00, Sz-V: zárva

Völgy Patika
2143 Kistarcsa, Szabadság út 56/I.
Tel.: +36 (28) 999-615, Nyitva: H-V.: 0.00-24.00
E-mail: volgypatika@egyogyszer.hu

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
+36-1/216-0505

Idősek nappali ellátása
Kistarcsa, Batthyány u. 2/a, 2143, Tel.:  
+36 (28) 742-083, 06-20-568-7627, 06-20-442-7182

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

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

EGYHÁZAK
Református Egyházközség
2143 Kistarcsa, Hunyadi utca 17., Tel.: 06-30/638-4737
www.https://www.kistarcsaireformatus.hu/
e-mail: kistarcsairefgyul@gmail.com
Élő tv közvetítés: https://www.facebook.com/
kistarcsairefgyul  

Római Katolikus Egyházközség
2143 Kistarcsa, Széchenyi utca 13. +36-30/640-1359, 
+36-28/740-377, www.kistarcsa.plebania.hu,  
kistarcsa@communio.hu

Evangélikus Lelkész (gyülekezetplántálás)
2143 Kistarcsa, Szent László u. 2. Tel.: +36-20/778-1869

Kistarcsai temetkezés
SZIGÜ Temetkezés Cégcsoport
2143 Kistarcsa, Temető
Telefon: +36-30/331-8822 (éjjel-nappal hívható)

FONTOS INFORMÁCIÓK

KISTARCSA, SZABADSÁG ÚT 2. 
(A SHOP-STOP mellett.)

Kövess minket facebookon: Fenyves Szolárium

VÁLTOZATLANUL, MINDEN NAP  
VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET!

NÁLUNK MINDIG SÜT A NAP! 
Mélybarnító csokicsöveink, gyönyörű csokoládé barnára  

varázsolják bőrödet és feltöltenek D-vitaminnal.  
Kedves személyzet, tisztaság, akciók, szuper krémek és gépek várnak!

GYERE ÉS TÖLTŐDJ FEL NÁLUNK, JÓT TESZ A KÜLSŐDNEK,  
BELSŐDNEK, HA BETÉRSZ HOZZÁNK! BARNULJ JÓ HELYEN!

klíma
KISZELY

KLIMATIZÁLÁS  

ÉS VILLANYSZERELÉS  

EGY KÉZBEN

KLÍMABERENDEZÉSEK, HŐSZIVATTYÚK ÉRTÉKESÍTÉSE,  

TELEPÍTÉSE, KARBANTARTÁSA, TISZTÍTÁSA

Klímaberendezés igényeinek 

megfelelő elektromos  

hálózat kiépítése, bővítése

Tel.: +36-70-745-2223

E-mail:  info@kiszelyklima.hu 

kiszelyklima@hütesfütes.hu  

WEB: www.kiszelyklima.hu

 márkától 

függően

Akár  

ÉV 
garancia             10 

Kerepes-Vet
Állatorvosi rendelő • Állatpatika
2144 Kerepes, Szabadság út 65. (3-as főút)
Hétköznap: 900-2000, szombaton 900-1230

+36-30/44-999-18, +36-28/490-369 
Tarcsa-Vet

Állatorvosi rendelő • Állatpatika
2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 71. 
(Petőfi utcáról nyílik)
Hétköznap: 1300-1900

+36-30/43-999-75, +36-28/533-727 

KEREPES

NAGYTARCSA

www.kerepesvet.hu • Facebook: KerepesVet • e-mail: info@kerepesvet.hu
KÍVÁNSÁGRA HÁZHOZ MEGYÜNK!

Dr. Horváth Bánk
Dr. Berényi Evelin

Dr. Ujvárossy Petra
Dr. Plaszkony Adrienn

Dr. Henter Áron
Dr. Lénárt Zoltán

Dr. Paul Róbert

MINDIG KEDVEZŐ ÁRAK!
2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos u. 27. 

Tel.: 06-28/473-398 • mail: info@epitesianyag.hu
Nyitva: H-P: 730-1600, Szo.: 730-1130

Cement, oltott mész, beton termékek.
TÜZELŐANYAG A LEGKEDVEZŐBB ÁRON!

Kulé kavics, fehér murva, termőföld

Megújult honlapunkon  
tekintse meg friss akcióinkat!

facebook.com/tuzepkistarcsa
www.epitesianyag.hu

Ne szalassza el szerencséjét!
NYERJEN VISSZA AKÁR 6%-OT!

Nádszövet  •  Kisméretű tégla
Betonacél vágás, hajlítás.

CSEMPE, PADLÓ, CSAPTELEP
Ragasztók, habarcsok, beton.

ÉPÍTŐIPARI TERVEZÉS,  
FELELŐS MŰSZAKI 
VEZETÉS.

Házi készítésű májas hurka, zsemlés véres 
hurka, sütnivaló kolbász, grillkolbász, 
kenőmájas, disznósajt, tepertő, paprikás 
abált szalonnák, füstölt készítmények 
NAGY VÁLASZTÉKBAN.

NYÁRI NYITVATARTÁS!
Július 2. NYITVA 7-19 óráig
Július 9. ZÁRVA 
Július 16. NYITVA 7-19 óráig
Július 23. NYITVA 7-19 óráig
Július 30. NYITVA 7-19 óráig

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

TANYASI
HÚSBOLT
Kohajda Péter őstermelő 
KISTARCSA, Nagytarcsai u. 3.
Tel.: +36-30/402-59-61, +36-30/308-0559

 



KÉRJEN AJÁNLATOT
Az aktuális legjobb ajánlatot adjuk,  
több típusra és árkategóriában.
Ingyenes helyszíni felmérésért hívja ügyfélszolgálatunkat!

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

KLÍMA AKCIÓ
OTTHON FELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSSAL IS!

MINŐSÉGI KLÍMÁK  
RAKTÁRRÓL AZONNAL

KLÍMA SZERELÉS RÖVID HATÁRIDŐVEL

ÉPÍT? FELÚJÍT? ALAPTÓL A TETŐIG VEGYEN MINDENT EGY HELYEN

AKÁR 50 %-os ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAL TAVASZI AKCIÓINK KERETÉN BELÜL!

KISTARCSA, 
Móra Ferenc utca 81.

Kérdése van? Hívjon minket!

06-28/552-675 • 06-20/561-1050 

www.kocsistuzep.hu • info@kocsistuzep.hu

www.facebook.com/kocsis.tuzep.kistarcsa

KERESSEN MINKET  
A FACEBOOKON IS!

MÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHET!A                                TAGJA. 

Nyitvatartás: 
H-P: 7.00-16.00
Szo: 7.30-12.00

CSEREPEK

TÉRKÖVEK

FALAZÓTÉGLA
• Zsalukövek
• Falazóelemek

• Habarcsok, vakolatok

• Cserepek
• Kéményrendszerek

• Térburkolatok

• Szigetelőanyagok

MINDEN,  
ami építőanyag

Hő  
és víz- 

szigetelő  
termékek

Varga István magyar rally  
bajnok, autószerelő mester

•  VIZSGÁZTATÁS
•  JAVÍTÁS
•  KLÍMA TÖLTÉS

•  DIAGNOSZTIKA  
(motor, ABS, stb.)

•  HIVATALOS BOSCH  
SZAKMŰHELY

3D computeres 
futóműállító 
technológia

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

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

Tisztelt Ügyfelünk!
Örömmel értesítjük Önöket, 
hogy bővítjük szolgáltatásainkat!
Hamarosan lehetőségük lesz  
GUMISZERELÉS ÉS CENTRÍROZÁS 
igénybevételére is! A fenti telefonszámon  
vagy személyesen érdeklődjenek!

K I S TA R C S A

varga autójavító

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


