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HÍREK HÍREK

Lakossági 
PB gáz és  

Targonca gáz

házhozrendeLésre!

Próbáljon ki minket,  
garantáltan nem csalódik!

rendelésfelvétel: 
06-20/382-32-68

A https://www.facebook.com/
kistarcsaihirado oldalon naponta 
frissülő tartalommal várjuk  
a Kistarcsai Híradó olvasóit! 

LÁJKOLJÁK AZ OLDALT  
ÉS OSSZÁK MEG 
ISMERŐSE- 
IKKEL!

Már a Facebookon 
is elérhető 
a KISTARCSAI 
HÍRADÓ

DÁTUM HULLADÉK TÍPUS
9. HÉT 1 P KOMMUNÁLIS

10
. H

ÉT

4 H KOMMUNÁLIS
5 K KOMMUNÁLIS
6 Sze KOMMUNÁLIS
7 Cs KOMMUNÁLIS
8 P KOMMUNÁLIS

11
. H

ÉT

11 H KOMMUNÁLIS
12 K KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - É
13 Sze KOMMUNÁLIS
14 Cs KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - D
15 P KOMMUNÁLIS

12
. H

ÉT

18 H KOMMUNÁLIS
19 K KOMMUNÁLIS
20 Sze KOMMUNÁLIS
21 Cs KOMMUNÁLIS
22 P KOMMUNÁLIS

13
. H

ÉT

25 H KOMMUNÁLIS
26 K KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - É
27 Sze KOMMUNÁLIS
28 Cs KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - D
29 P KOMMUNÁLIS

KISTARCSA HULLADÉK- 
GYŰJTÉS RENDJE 2019 MÁRCIUS

Hirdetés

Adófizetési kötelezettségek 
2019. MÁRCIUS HÓNAPBAN

VÉCSEY LÁSZLÓ, a Fidesz-
KDNP országgyűlési kép-
viselője fogadóórát tart a 
Kistarcsai Polgármeste-
ri Hivatalban 
2019. március 20-án 
17.00-18.00 között.
 Előzetes időpont 
egyeztetés lehetséges: 
a 06-20/212-9660 és 
vecseylaszlo@fidesz.hu 
elérhetőségeken.

Kistarcsa Város  
Önkormányzat jegyzője  
pályázatot hirdet
IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: 
 határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Próbaidő: 6 hónap
A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
  Államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyek  

döntésre előkészítése.
Pályázati feltételek:
 •   Magyar állampolgárság,
 •   Cselekvőképesség,
 •   Büntetlen előélet,
 •    A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásai-

ról szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet. 1. számú 
melléklet 9. és 14. pontjának I. besorolási osztá-
lyában előírt felsőfokú végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 •    Közigazgatásban szerzett gyakorlat, tapasztalat,
 •    Közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazo-
lások:
 •    A 45/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. sz. mellékleté-

ben meghatározott adattartalmú önéletrajz.
 •    3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyít-

vány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megké-
réséről szóló igazolás.

 •    Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító ok-
iratok másolata.

 •    A pályázató nyilatkozata arról, hogy a pályázati 
anyagában foglalt személyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggésben szükséges kezelé-
séhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 
 2019. MÁRCIUS 4.
 A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilá-
gosítás a 28/470-711/120-as telefonszámon kapható.
 A pályázat benyújtásának módja: A Kistarcsai Pol-
gármesteri Hivatal címére (2143 Kistarcsa, Szabadság 
út 48.) kell eljuttatni zárt borítékban. Jelige: „Igazga-
tási ügyintéző pályázat”
A pályázat elbírálásának határideje: 
 2019. március 14.
A pályázati kiírás részletesen megtalálható: 
 www.kistarcsa.hu

Országgyűlési 
képviselő 
FOGADÓÓRÁJA

FELHÍVJUK tisztelt adózóink figyelmét a 2019. 
március hónapban esedékes befizetési és beval-
lási kötelezettségükre!

Megnevezés Befizetési 
határidő

2019. I. félévi iparűzési 
adóelőleg 2019. 03. 18.

2019. I. félévi 
gépjárműadó előleg 2019. 03. 18.

2019. I. félévi 
telekadó előleg 2019. 03. 18.

2018. évi talajterhelési 
díj bevallás és befizetés 2019. 03. 31.

Az adót a pénzforgalmi bankszámla nyitásra kö-
telezett adózónak a belföldi pénzforgalmi szám-
lájáról történő átutalással, pénzforgalmi bank-
számlanyitásra nem kötelezett adózónak belföldi 
postautalvánnyal vagy belföldi bankszámlájá-
ról történő átutalással kell megfizetnie. Utalás 
esetén a közlemény rovatban feltüntetni szük-
séges az adóazonosító számot.
 Az ügyfélkapuval/cégkapuval rendelkező adó-
zók a https://ohp-20.asp.lgov.hu/szolgaltatasok 
elérhetőségen – előzetes regisztrációt követően 
– online megtekinthetik az önkormányzati adó-
folyószámláikat. 
 További felvilágosítással az adóügyi ügyin-
tézők ügyfélfogadási időben (hétfő: 8.00-18.00 
óráig, szerda: 8.00-16.00 óráig) készséggel áll-
nak rendelkezésükre.

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal, Adócsoport

A vasútfejlesztési munkák miatt  
MÓDOSUL A HÉV MENETRENDJE IS
A MÁV-START Zrt. tájékoztatá-
sa szerint 2019. február 4-től Bu-
dapest–Hatvan állomások között 
vasútfejlesztési munkák miatt a 
78 sz. Aszód–Balassagyarmat, 
valamint a 80 sz. Budapest-Ke-
leti–Hatvan–Miskolc vasútvona-
lon közlekedő vonatok módosított 
menetrend szerint közlekednek. 

A 80a számú vasútvonal felújítása idején, 
várhatóan decemberig ideiglenes jelleg-
gel a pótlást részben a H8-as (Gödöllő–

Örs vezér tere) HÉV vonalon bonyolítják le. Ezzel 
összefüggésben a H8 és H9 (Csömör–Örs vezér 
tere) vonatok közlekedésében és menetrendjében 
változások lépnek életbe.
 A H8-as vonalon jelentős eltérés lesz, hogy hét-
köznap Gödöllőről az  Örs vezér tere felé egyes 
vonatok – reggeli csúcsidőben minden második 

vonat – Szentjakab, illetve Zsófialiget, Kistarcsa, 
Kistarcsa kórház és Ilonatelep megállóhelyeken 
nem állnak meg.
 Kerepes állomásról az Örs vezér tere felé min-
den gödöllői szerelvény után – ideértve a „gyor-
sított” vonatokat is – 5 perccel később indul majd 
betétjáratként olyan vonat, amely mindenhol meg-
áll. Ezek a vonatok szállítják a „gyorsított” vona-
tok által kihagyott megállóhelyeken felszálló uta-
sokat, akik nagy valószínűséggel úgysem férnének 
fel a „gyorsított” vonatokra. 
 Figyelem! A környékbeliek számára az áthaladó 
vonatok valószínűleg szokatlanok lesznek, ezért a 
gyalogosoktól és utasainktól fokozott óvatosságot 
kérnek a balesetek elkerülése érdekében! 
 Gödöllőről a H8-as (gödöllői) HÉV sűrűbben 
jár az Örs vezér terére, a H9-es (csömöri) HÉV-
vonalon pedig Desiro motorvonatokat is forga-
lomba állítottak. Az Örs vezér tere és Kerepes 
között hétköznap csúcsidőben a megszokottnál 
kétszer sűrűbben, 7-8 percenként indulnak majd 
a HÉV-szerelvények, és három helyett hat ko-
csi viszi az utasokat a H8-as vonalon. Technikai 
okokból menetrendi változásokra kell számíta-
nia Kerepes és Cinkota között, valamint átszál-
lásra Csömör és az Örs vezér tere között utazók-
nak munkanapokon reggel és délután. Azonban 

nem mindig kell átszállni, csak azokban az idő-
szakokban, amikor minden „zöld” HÉV a H8-
as vonal megnövekedett utasforgalmát szállítja. 
 A betétjáratok Kerepesről 5:54-től 8:09-ig 15 
percenként, 14:39-től 18:39-ig 30 percenként in-
dulnak Budapest felé. Budapestről Kerepes felé 
5:26-tól 7:41-ig 15 percenként, délután 14:10-től 
18:40-ig 30 percenként közlekednek betétjáratok. 
Ezeken felül Budapestről Mogyoródra 19:10-kor, 
Mogyoródról Budapestre pedig 19:53-kor közle-
kedtetnek egy-egy betétjáratot. Ezeket figyelembe 
véve Kerepesről a reggeli csúcsban Budapest irá-
nyában óránként 4 helyett 8 indulást; Zsófialigetről, 
Kistarcsáról, Kistarcsai Kórháztól, Ilonateleptől 
pedig óránként 4 helyett 6 indulást hirdettek meg. 
Gödöllő és Budapest között a 15 perces csúcsidei 
követést reggel és délután is egyaránt kibővítet-
ték 30 perccel.
 A vonatok és a pótlóbuszok közlekedéséről 
a www.mavcsoport.hu/bphatvan honlapon, a 
HÉV-et érintő változások összefoglalóját pedig a 
bkk.hu/hevvaltozas oldalon olvashatják. A me-
netrendekért, kérjük, látogassanak el a bkk.hu/
menetrendek oldalra, vagy használják a BKK 
FUTÁR utazástervezőt, aktuális információ-
kért pedig kövessék a MÁV-HÉV Facebook ol-
dalát!

MEGVÁLTOZIK A KEREPESI 
ÜGYFÉLPONT NYITVATARTÁSA
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt fel-
használókat, hogy 2019. március 
4-től kerepesi kiemelt státuszú 
ügyfélpontunk nyitvatartása az 
alábbiak szerint módosul:
Hétfő 12.00-16.00, szerda 8.00-
18.00, péntek 8.00-12.00
 Legközelebbi állandó ügyfél-
szolgálati irodánk:

Vecsés, Kossuth Lajos u. 38-40.
 Hétfő: 8.00-14.00, kedd: 8.00-
14.00, szerda: 8.00-20.00, csütör-
tök: 8.00-14.00, péntek: 7.00-13.00
 További ügyfélszolgálatok, 
ügyfélpontok elérhetőségeit hon-
lapunkon találják:
 https://dpmv.hu/ugyfele ink-
nek /ugyfelszolg
 Megértésüket és együttműkö-
désüket köszönjük!

Dél-Pest Megyei  
Víziközmű Szolgáltató Zrt.

2019  
március 15.
KISTARCSA

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS  
az 1848-as forradalom és szabad-
ságharc Hőseinek tiszteletére

KISTARCSA VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA

www.kistarcsa.hu

KISTARCSAI 
VMSK KFT.

www.vmsk.hu

Programok a Civil-Háznál 9.30-tól
   Kistarcsa, Széchenyi u. 33.
 Himnusz Simándy József Általános Iskola  
   és Alapfokú Művészeti Iskola fúvószenekara

 Ünnepi megemlékezés Hely-Szín-Ház Kulturális Egyesület
 Koszorúzás

 Szózat  Simándy József Általános Iskola  
és Alapfokú Művészeti Iskola fúvószenekara

Programok a Csigaházban
   Kistarcsa, Deák F. u. 1.
 Himnusz Simándy József Általános Iskola  
   és Alapfokú Művészeti Iskola fúvószenekara

 Ünnepi beszéd

 Irodalmi játék  Simándy József Általános Iskola  
és Alapfokú Művészeti Iskola

 Szózat  Simándy József Általános Iskola  
és Alapfokú Művészeti Iskola fúvószenekara
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Kistarcsai KISCSILLAGOK

PÉNZBELI ADOMÁNNYAL támogatják  
a Károli Gáspár Református Egyetemet

AZ ELŐZŐ ÉVHEZ HASONLÓ költség- 
vetési bevételre számít a város

A január 30-án megtartott testületi ülésen 14 napirendi pontot tárgyalt a képviselő-testület.  Ezen az 
ülésen többek között módosították a közterületek rendjéről szóló önkormányzati rendeletet, a helyi 
buszközlekedés menetrendjét. Elfogadták a Települési Értéktár Bizottság féléves beszámolóját, és a kép-
viselő-testület 2019. első félévi munkatervét, határoztak egy önkormányzati tulajdonú bérlakás és egy 
zártkerti ingatlan értékesítéséről. Az egyebek napirendi pontnál Majsai Sándor képviselő javaslata alap-
ján 200.000 forinttal támogatják a Károli Gáspár Református Egyetem leégett Ráday utcai kollégiumát. 

2019. február 13-án testületi ülésre hívták össze a képviselőket. Hét napirendet tárgyaltak, többek kö-
zött elfogadták a Kistarcsai VMSK Kft., és a Kistarcsai KÖFE Kft. 2019. évi üzleti tervét, rendeletet al-
kottak Kistarcsa Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről, és tájékoztatást fogadtak el a 
„Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építésének folytatása” tárgyú közbeszerzési eljárásban. 

VÁROS HÍREI TESTÜLETI ÜLÉS

ELBONTOTTÁK  
a polgármesteri  
hivatal kerítését

A kezdés időpontjára a Csigaház – érthető 
módon – zsúfolásig megtelt. Elsősorban 
a fellépő gyerekek hozzátartozói szorong-

tak a nézőtéren. A szervező Kistarcsai Kulturá-
lis Egyesületnek sikerült ezt a rendezvényt az el-
múlt években egy rangos esemény szintjére emelni. 
Összesen 22 fellépő volt. A műsoros est két felvo-
násban került a közönség elé. A Pannónia Nép-
tánccsoport négy korosztály táncosait hozta el. 
Természetesen a Kiscsillagokban az óvodás és az 
iskolás csoportok léptek fel, láthattuk a Pöttöm, 
a Barkóca, a Pösztörke és a Berkenye csoportot.
 Nyugodtan lehetett volna zsűrizni a szereplőket, 
mert láthattunk egészen kiváló produkciókat is. A 
Pannónia Néptánccsoport Kistarcsán külön kategó-
riát képvisel és kijelenthetjük, hogy ezen az estén is 
ők vitték el a „virtuális” közönségdíjat. A szereplők 
zöme énekelt, verset, mesét mondott, vagy hangsze-
ren játszott. A teljesség igénye nélkül szeretnénk ki-
emelni egy-két produkciót, ahol a közönség tapsa is 
erősebb volt. Akinek a neve most nem kerül ide, az 
ne keseredjen el, hiszen ekkora közönség előtt fel-
lépni nem kis dolog, ezért minden szereplőnek kü-
lön gratulálunk! Reméljük, hogy ezek a gyerekek 
még sok örömöt szereznek a szülőknek, a felkészítő 
tanároknak és a kistarcsai közönségnek. A vastap-
sos produkciók a következők voltak: a Pannónia cso-
portjait már említettem, Vida Vencel – ez a csöppnyi 
tanuló hegedült az első részben, a másodikban pe-
dig verset szavalt, Váray Domonkos zongorajátéka 
művészi „húrokat” pengetett, a Csupa Cselló triót 
azt hiszem még tovább is hallgatta volna a közön-
ség, Sidó Ádám rock gitáron pedig valami olyasmit 
produkált, amit csak a felnőttek tudnak. Külön meg 
kell említeni Molnár Annát, aki 2018-ban a brassói 
tánc Európa Bajnokságon korosztályában ezüstér-
met szerzett! Most a Harmónia Táncklub verseny-
zőjeként tartott egy bemutatót. Csak dicsérni lehet 

Kereszti Ferencet, aki létrehozta a diákoknak ezt a 
nyilvános „megmutatkozási” lehetőséget. Ugye tud-
juk, a tehetség előbb vagy utóbb utat tör magának. 
Kistarcsa legyen ezen a területen is „úttörő”. No 
és ne feledkezzünk meg a Kistarcsai Kisalkotók-
ról sem. Idén is két témát hirdettek meg: Mit rejt a 
tenger? és A mi utcánk címen. A pályaműveket tet-
szőleges technikával (rajz, festmény, szobor, kézmű-
ves munka, számítógépes grafika…) készíthették el 
az alkotók. A szakmai zsűri a következő gyereke-
ket jutalmazta: az alsó tagozatosoknál Vass Ágnes 
győzött, testvére Vass Péter előtt, a felső tagozato-
soknál pedig Rapai Csenge végzett az első helyen. 
Különdíjban a Vass testvérek részesültek (Vass Pé-
ter, Vass Ágnes és Vass Bertalan).
 Egy év múlva ismét találkozunk!  P.Gy.

A KIKE a magyar kultúra napja alkalmából 2019. január 27-
én rendezte meg a Kistarcsán lakó és a Kistarcsán tanuló te-
hetséges gyerekek műsoros estjét. A rendezvényen hirdették 
ki a Kistarcsai Kisalkotók című pályázatok nyerteseit.

A SZABADSÁG ÚT és a Petőfi utca frontján lévő 
kerítésszakaszokat bontották el, ezzel mintegy ki-
nyitották a teret a felújított épület 
előtt. (A kerítés már nem szolgált 

DEÁKTANYA
Barki Gergely:   
A magyar festészet mesterei
A különböző stílusok és azok kiemelkedő 
alakjai. Hol képezték magukat a magyar fes-
tők? Hazai festőiskolák. A XX. századi művé-
szet egyik legismertebb irányzata a kubizmus. 
Ezen korstílusnak komoly magyar vonatko-
zású lenyomata van – diaszpóra Párizsban és 
hazai tendenciák.

Bácsfainé Dr. Hévizi Józsa: Nemzetiségek 
viszonyulása a szabadságharchoz
Hazai nemzetiségeink fejlődése és kiválási tö-
rekvéseik 1848 előtt. A márciusi vívmányok 
fogadása és elutasítása. Szövetség a magyar 
kormánnyal szemben – polgárháború, ma-
gyarok véres irtása. Szlovákok és ruszinok 
Kossuth mellett. Kossuth kiegyezési kísérle-
te, út a kiegyezés felé.

Németh Ágnes: Magyarok közt Amerikában
Egy program, mely segíti a határon túli ma-
gyarokat és a távolabbi országokban lévő 
diaszpórákat. Kapcsolatteremtés az Ame-
rikában élő magyarokkal. Az őszi bazár Wa-
shingtonban. Májusi magyar bál. Jótékony-
sági célú népzenei koncertek. Nagyvárosok 
meglátogatása.

Aulecha József:  Különleges katonai egység
A Budapest Helyőrség Dandár feladatrend-
szere. Protokoll, rekreációs és kulturális szak-
feladatok ellátása. Koronaőrség, palotaőrség, 
díszzászlóalj. Rendezvények, konferenciák, 
értekezletek, gyakorlatok, sportbajnokságok 
szervezése. Katasztrófa-elhárítási feladatok. 
A Stefánia Palota működése.

A Deáktanya előadásait a civilház (Széchenyi 
u. 33.) közösségi termében tartjuk.
 A klubestek ideje: csütörtökön este 7-től 10 
óráig.
 Az előadások csütörtökönként este 7 óra-
kor kezdődnek, időtartamuk 1 óra körüli.
 A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai nyi-
tottak, azokat térítésmentesen látogathatja 
bárki.
 Ezen alkalmakon és a KIKE más rendezvé-
nyein lehet belépni az egyesületbe. 

Kistarcsai Kulturális Egyesület

2019. március 7.

2019. március 14.

2019. március 28.

2019. március 21.

különösebb védelmi funkciót lévén, hogy az épü-
let körbejárható. Ellenben esztétikailag egy letűnt 
építészeti korszak itt maradt kövülete volt.) A bon-
tást parkosítás követi majd. A kivitelezés várható 
határideje 2019. március 15.

Február 1-jétől változik 
a helyi buszmenetrend
A szolgáltató Szekér-Transz 99 Bt. jelezte, hogy 
a hétköznap 5:20-kor a Csigaház Végállomásról 
induló járaton már hónapok óta nincs utas, ezért 
kérte a járat törlését. Mivel a helyi buszjárat me-
netrendjét csak a képviselő-testület változtathat-
ja meg, ezért került a Szekér-Transz 99 Bt. ké-
relme a testület elé. A képviselők támogatták a 
járat törlését. A korrigált menetrend 2019. febru-
ár 1-jétől lépett életbe. 

Elfogadták a Települési Értéktár  
Bizottság féléves beszámolóját
A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gon-
dozásáról szóló kormányrendelet alapján az Érték-
tár Bizottság félévente számol be tevékenységéről. 

Elfogadták a Kistarcsai  
VMSK Kft. üzleti tervét
Az üzleti terv összeállításakor a Kft. vezetése je-
lezte, hogy 2019-ben az eddigi színvonal tartásá-
hoz magasabb összegre lenne szükségük, mert a 
szolgáltatások (színpadtechnika, hangosítás, sátrak 
bérlése, fellépti díjak) értéke átlagosan 10-15%-kal 
emelkedett. A költségek növekedéséhez hozzájá-
rul az is, hogy a kötelező feladatok elvégzéséhez a 
jelenlegi 21,5 foglalkoztatott mellé további 1 szer-
vezési asszisztens alkalmazása szükséges. A ki-
adásokat részben kompenzálná, ha megemelnék 
a sportlétesítmények bérbeadási díját. 

A január 30-án megtartott testületi ülésen Csaja 
János, a Kistarcsai Települési Értéktár Bizottsá-
gának elnöke  a 2018. második félévében végzett 
munkájáról tájékoztatta a képviselőket. A beszá-
molóból kiderült, hogy az Értéktár Bizottság sze-
retné megjeleníteni a város honlapján a települési 
értéktár elemeit, azok elhelyezkedését és történeti 
leírásukat. Ezt támogatva a képviselő-testület fel-
kérte a Kistarcsai Értéktár Bizottságot, hogy a ja-
vasolni kívánt értékéket állítsa össze és gondos-
kodjon a honlap szerkezetébe illő megjelenítéséről. 

Döntöttek egy önkormányzati  
tulajdonú bérlakás értékesítéséről
Az ingatlan megvásárlását a bérlakás jelenlegi bér-
lője tavaly év végén kezdeményezte. A 26 m2 alap-
területű lakás és a 11 m2 alapterületű garázsra adott 

önkormányzati eladási ajánlatot a bérlő elfogadta, 
így az adás-vételt a képviselő-testület támogatta.

Pénzbeli adománnyal támogatják a 
Károli Gáspár Református Egyetemet
Az egyebek napirendi pontnál Majsai Sándor 
képviselő javaslata alapján 200  000 forinttal tá-
mogatják az egyetemet. Mint ismeretes a leégett 
Ráday utcai kollégium megsegítésére karitatív 
szervezetek országos gyűjtést szerveztek, eh-
hez csatlakozna Kistarcsa is. A képviselő saját 
költsége terhére még felajánlott további pénzt 
a károsultak megsegítésére. Csampa Zsolt kép-
viselő tájékoztatásul elmondta, hogy a reformá-
tus egyház ismert számlaszámára is lehet utalni 
adományokat, csak meg kell jelölni a közlemény 
rovatban, hogy milyen célra. Polgár

Rendeletet alkottak  
a 2019-es költségvetésről 
Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a ki-
adások és a bevételek együttes főösszege 2 milli-
árd 911 millió 322 ezer forint. Az előző évben ez 
2 milliárd 891 millió 715 ezer forint volt. A 2019-
es települési költségvetés most is magas (1 milli-
árd 204 millió forint) fejlesztési kiadással számol. 
A költségvetés biztonságos egyensúlyát garantálja 
az állami támogatás, az önkormányzat saját adó-
bevétele a múlt évről rendelkezésre álló pénzma-
radvány és a pályázati források.(Tavaly 794 millió 
forint támogatást nyert a város). A képviselő-tes-

tület keresi a forrásokat az útfel-
újításokhoz. A lakosságnak jut-
tatott pénzbeli és természetbeni 
szociális ellátások 2019. évi elő-
irányzata 12, 5 millió Ft.
(a 2019-es költségvetésről a már-
ciusi újságban adunk részletes tá-
jékoztatást)

Megindították a közbeszerzési  
eljárást a „Kistarcsai Tipegő  
Bölcsőde építésének folytatására”
Mint ismeretes a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde 
építésére 2017. november 15-én kötött – leg-
utóbb 2018. augusztus 30-án módosult – vál-
lalkozási szerződést a vállalkozó súlyos szerző-
désszegése miatt felmondta az önkormányzat. 
Az építés folytatására új vállalkozó kiválasz-
tása és az építési munkák befejezéséhez továb-
bi több száz millió Ft ráfordítás szükséges. A 
beruházás tervezett értéke meghaladja a 300 
millió forintot, ezért az építkezést végző vál-
lalkozó kiválasztása csak közbeszerzési eljárás 
keretében lehetséges. Az eljárás megindításá-
hoz a képviselő-testületnek el kellett fogadnia 
az előterjesztéshez mellékelt összefoglaló tájé-
koztatást, mely közzétételét követően az eljárás 
iránt érdeklődő gazdasági társaságok jelezhe-
tik igényüket az ajánlattételi felhívás megkül-
désére.  Polgár

Barkóca csoport

Csupa Cselló trió
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Juhász István 2008. febru-
ár 10-én az időközi választá-
son meglepetésre győzött a 6. 
számú választókörzetben. 

Hibás terméket vásárolt?
Nem felelt meg a szolgáltatás?

Magánszemélyek, mikro-, kis- és középvállalkozások, civil szervezetek és társasházak is 
rendezhetik termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panaszaikat, a

 PEST MEGYEI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
segítségével.

Az eljárás egyszerű, gyors és ingyenes.

PEST MEGYEI 
BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

1119 Budapest, 
Etele út 59-61. II. em. 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Ügyfélfogadási idő: K-Cs: 9:00-14:00

Telefon/Fax: (06-1) 269-0703
(06-1) 784-3076

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: www.panaszrendezes.hu

www.pestmegyeibekelteto.hu

Hirdetés 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.

Lámpagyártó üzem keres azonnali kezdéssel 
LAKATOS MUNKATÁRSAT szakmunkára, 

lehetőleg gyakorlattal, de pályakezdők  
jelentkezését is várjuk.  

Továbbá ALKALMI MUNKAVÁLLALÓT  
BETANÍTOTT SEGÉDMUNKÁRA, műszaki 
 gyakorlattal (forrasztás, elektronikai beköté-

sek, összeszerelési munkálatok).  
NYUGDÍJASOK IS JELENTKEZHETNEK!

ZENGŐVÁRI VILÁGÍTÁSTECHNIKAI KFT.
2144 KEREPES, Szabadság út 252.

tel.: 06-70-370-41-45 • www.zengovari.hu

Testületi ülésen

Az alpolgármester 10 évvel ezelőtt még 
ifj. Juhász Istvánként használta a nevét

Juhász István alpolgármester 
édesapjával az Ifjúság tér átadásán

Ezt az ajándékot kapta 
az alpolgármester a  barátaitól

A lig egy év múlva, 2009. január 20-án a 
képviselők megválasztották társadalmi al-
polgármesternek. Juhász István 20 évesen 

a képviselő-testület legfiatalabb tagja volt, vala-
mint diákként az Eötvös Lóránd Tudományegye-
tem Állam és Jogtudományi Karának végzős po-
litológus hallgatója. A helyi FIDELITAS alapító 
tagja. 16 éves kora óta foglalkozott politikával, 19 
éves korában belépett a FIDESZ-be. A 2010-es vá-
lasztásokon a 6. számú választókörzetben ismét 
győzött és főállású alpolgármesternek választot-
ták meg. 2014-ben újra megválasztották a körze-

tében képviselőnek és továbbra is főállású alpol-
gármester maradt. 2019 januárjában barátai és 
közvetlen munkatársai gratuláltak neki 10 éves 
alpolgármesteri jubileumához.

– Alpolgármester úr gratulálunk a 10 éves évfor-
dulóhoz! Egy kicsit távolinak tűnik 2009 januárja, 
amikor megválasztották alpolgármesternek. Gon-
dolom egész életére kiható élmény lehetett ez a 
gyors előrehaladás. Hogyan élte meg ezt 21 évesen?
 – Abszolút esélytelennek tartottam magam, 
tehát nagyon meglepődtem. Persze a politikában 
nem voltam teljesen kezdő, hiszen 16 éves korom-
ban már aktívan foglalkoztam vele. 2008-ban az 
időközi választáson Solymosi Sándornak kampá-
nyoltam. Az időközi választáson édesapám a Vál-
lalkozók Baráti Körte támogatásával indult, én 
pedig a Fidesszel méretettem meg magam. Meg-
lepetésre én egyéniben bekerültem a képviselő-
testületbe, ő pedig a Vállalkozók Baráti Körének 
a listájáról. Aztán 2010-ben egyéni körzetben is si-
került nyernie. Legfiatalabb képviselőként az Ifjú-
sági és Sport Bizottságba választottak be. Bergán 
János volt akkor a bizottság elnöke, tőle sokat ta-
nultam. Aztán elindultak a háborúk a testület-
ben, ki velem, ki nélkülem alapon szerveződtek 
csoportok, senkinek nem volt abszolút többsége, 
így közel egy évig nem tudtunk megállapodni az 
alpolgármester személyéről. Ennek az volt a ne-
gatív következménye, hogy sokáig nem volt el-

fogadott költségvetése az önkormányzatnak és 
beruházásokat sem tudtunk elindítani. Pályáza-
tokon nem indultunk és semmi fejlesztést sem csi-
náltunk. A Fidesz legnagyobb létszámú ellenzék-
ként egy frakciót alkotott a polgári erőkkel. Ez a 
frakció sem volt egységes. Tóth Szabolcs akko-
ri polgármester azt gondolta, hogy édesapám és 
én mögém fel tudja sorakoztatni az ellentétesen 
gondolkodó képviselői szekértáborokat. Tóth Sza-
bolcs először édesapámat szerette volna alpolgár-
mesternek javasolni, de ő nem vállalta, így kerül-
tem képbe, mert én senki érdekét sem sértettem. 
Legalábbis a testületi többség így gondolta. Ez el-
indított egy nagyon nagy átrendeződést az akkori 
képviselő-testületben, aminek egy letisztulás lett 
a vége. Ezzel magyarázható, hogy a 2010-es vá-
lasztáson több fiatal vagy új képviselő is bekerült 
a testületbe, akik egy csapatként tudtak dolgoz-
ni. Az a kényszerszövetség, ami 2010 előtt még 
jellemezően előfordult a testületben, egyik pilla-
natról a másikra megszűnt, és sikerült egy jó csa-
patot kialakítani. Kistarcsán politikai értelemben 
ekkor történt meg a rendszerváltás véleményem 
szerint.

– 10 évvel ezelőtt 21 éves társadalmi alpolgármes-
ter nem nagyon volt Magyarországon!
– Nem tudtam hasonló korú politikusról én sem, 
aztán 22 évesen már főállású alpolgármesternek 
választottak meg – ilyen fiatalon tényleg egyedül 
voltam az országban. Persze a legeket leszámítva 
azért voltak kemény harcaim azért, hogy elfo-
gadtassam magamat. A munkámban, mindig tö-
rekedtem arra, hogy jó szakemberekkel vegyem 
magam körül. Úgy érzem, hogy az elmúlt tíz év-

ben sikerült eljutnom egy olyan szintre, hogy bi-
zonyos dolgokról már saját véleményem is van, 
de a szakemberek segítségére egy politikusnak 
mindig szüksége van. Ott voltam minden pályá-
zatnál a terveztetéstől egészen a megvalósításig. 
Rengeteg tapasztalatot szereztem ezen a téren is. 
Beletanultam a városüzemeltetésbe, a rendez-
vényszervezésbe, a kommunikálásba.

– A kezdeteknél még egyetemre is járt! Jelentett-e 
problémát a tanulás és a képviselői munka, vagy a 
tanulás és az alpolgármesterség összeegyeztetése?
 – Voltak nehézségeim, ugyanis tanulás mel-
lett dolgoztam, voltam banki ügyintéző, voltam 
segédmunkás, és ott voltak a barátaim. A bará-
tokkal is meg kellett értetni, hogy kevesebb időt 
tudok a szórakozásra fordítani. Az összeegyezte-
tés nálam sok lemondással járt.

– Ha újra kezdhetné ezt a tíz évet, csinálna va-
lamit másként?
 – Talán a 10 évvel ezelőtti kommunikáció-
mon változtatnék. Eléggé kiszámíthatatlanul áll-
tam bizonyos helyzetekhez, amit később korri-
gálnom kellett. Visszafogottabbnak kellett volna 

lennem. Most már sokkal megfontoltabbnak ér-
zem magam. A 10 év sokat számít. Jobban látom 
a következményeket. Az emberismeretem is so-
kat változott. Sajnos az embernek ez a képessége 
a saját pozitív vagy negatív tapasztalatai alapján 
alakul ki. Aminek viszont nagyon örülök, hogy a 
polgármester úrral együtt 2010-től nagyon jó csa-
patot hoztunk létre. Manapság nagyon jó hangu-
latú testületi üléseken hozzuk meg a döntéseket, 
ezzel is magyarázható, hogy egy év alatt nagyobb 
fejlődés történt a városban, mint az azt megelőző 
években.

– Egy politikusnak nagyon jó visszajelzést je-
lent a választás. Ilyen szempontból a 2008-as, 
a 2010-es és a 2014-es azt jelezte, hogy minden 
rendben, a választók elégedettek! Alpolgármes-
ter úr is így érzi?
 – Szerintem ez bizalom kérdése. Nagyon sok 
apró dolgot is elintézek a városban, amivel meg-
keresnek. A választók már tudják, hogy nem csak 
ígérgetek, hanem amit felvállaltam, azt meg is csi-
nálom. Igyekszem a problémákat a helyszínen 
megoldani.

– A fiatalabb korosztálynak ez már kevés! Őket 
hogyan próbálja elérni és meggyőzni?
 – Nagyon sok követőm van a Facebookon, ezért 
sűrűn frissítem. Sokan kérdeznek ezen a kommu-
nikációs csatornán. Itt zömében fiatalok fordulnak 
elő, de egyre több nyugdíjas is itt üzen nekem. A 
képviselő-testületből csak nekem van ilyen olda-
lam. Igyekszem azokon a fórumokon is szerepel-
ni, ahol kistarcsai problémákról írnak vagy ér-
deklődnek a felhasználók. Örülök annak, hogy 
az emberek bátran el merik mondani a gondjai-
kat. Rengeteg információt lehet ezekről az olda-
lakról letölteni, pontosan lehet tudni, hogy mi fog-
lalkoztatja az embereket Kistarcsán.

– Alpolgármester úrnak van még egy olyan kom-
munikációs felülete, ahol sok embert tud elérni. 
Itt a könyvírásra gondolok. 
 – Ennek egyik magyarázata, hogy nagyon sze-
retek olvasni. Kedvenc területem a tudományos 
fantasztikus stílus, vagyis a sci-fi. Úgy éreztem, 
hogy jó lenne még valamilyen egészen más te-
rületen is kipróbálni magam. A könyv fogadtatá-
sa közepes volt, többet kellett volna reklámozni. 
De így is elégedett vagyok, mert online felülete-
ken nagyon jó kritikákat kaptam. A lényeg, hogy 
amit csinál az ember az 50-60 év után is vállal-
ható legyen.  Ez a város szolgálatában elvégzett 

munkáimra is jellemző. Fontos, hogy a munká-
immal nyomot szeretnék hagyni a később érke-
zőknek.  

– Beszéljünk a beruházásokról. Ha visszatekintünk 
az elmúlt évekre, akkor volt-e kedvenc projektje?
 – Amiben benne voltam, képletesen szólva 
azt mind az én gyerekemnek is tekintettem, és 
úgy is álltam hozzá. De ha ki kell emelnem va-
lamit, akkor az az Ifjúság tér lenne. Ennek elő-
szele a Szent Imre tér volt. Mind a két beruházást 
már fel mertem vállalni, a képviselő társaim pe-
dig rám merték bízni. Ez nagyon nagy megtisz-
teltetés és hatalmas felelősség is volt egyben. Egy 
igazi csapatmunka volt. Ha a szavazóktól a jövő-
ben még bizalmat kapok, akkor hasonló menta-
litással vágnék bele az ilyen nagyságú beruhá-
zás lebonyolításába. Hiszek a csapatmunkában. 
Olyan csapatot szerveznék, ami mind mentali-
tásban, mind szakértelemben maximálisan Kis-
tarcsa érdekeit szolgálná.
 Végül szeretném megköszönni annak a renge-
teg embernek munkáját, akik az elmúlt években 
a munkámat, illetve munkánkat támogatták. Hi-
ába a szándék, hiába az ötlet, ha az ember mellett 
nincs ott egy jó csapat, akik segítenek neki azt 
megvalósítani.  Polgár Gyula

10ÉVE alpolgármester 
Juhász István
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Dr. Horváth Bánk
Dr. Berényi Evelin

Dr. Szabó Lola
Dr. Henter Áron

Dr. Horváth Rudolf

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, +36-30/22-177-23

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

+36-30/43-999-75, +36-28/533-727, +36-30/22-177-23

Kerepes

nagytarcsa

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

HirdetésHirdetés

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony
Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 óra
A munkavégzés helye: Pest megye, 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.
Illetmény és juttatások: megállapodás szerint
Pályázati feltételek: általános iskola, elvégzett 8 osztály
Elvárt kompetenciák:  megbízhatóság, fizikai teherbíráspontos, precíz munkavégzés
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
végzettséget igazoló iratok, szakmai önéletrajz
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. MÁRCIUS 1.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
2019. március 4. napjától tölthető be.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt  
Csonkáné Kisréti Boglárka nyújt, a 28/470-390-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton az info@simandy.sulinet.hu e-mail címen keresztül

Dunakeszi Tankerületi Központ
Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

pályázatot hirdet TAKARÍTÓ MUNKAKÖR betöltésére
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 
Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Juhász András.
Nyomda: Pauker-Holding Kft. 1047 Budapest, Baross u. 11-15.
Felelős vezető: Varga Szilárd
Megjelenik 5300 példányban.
ISSN 1788-7291
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat a tartalom 
lényegi megváltoztatása nélkül, szerkesztett formában közölje. A lap-
ban megjelent cikkeket a Kiadó írásbeli engedélye nélkül másolni, a la-
pot utánnyomni, sokszorosítani tilos. A lapban megjelenő hirdetések tar-
talmáért a Kiadó nem vállal felelősséget.

A főszervező a Kistarcsai Vá-
rosi Művelődési, Sportköz-
pont és Könyvtár NKft. úgy 

döntött, hogy a tavaly december 8-án 
átadott Ifjúság teret – főleg a fris-
sen telepített gyepszőnyeg miatt – 
nem teszik ki ilyen igénybevételnek, 
ezért az egyik legnagyobb gaszt -
rofesztivált áthelyezték a Csigaház 
melletti térre. Ez a lépés utólag is 
jó döntés volt, hiszen február 2-án 
kora reggel szakadó eső fogadta a 
résztvevőket, így a szúrás, az em-
lékfal melletti területen a sár miatt 
szinte csak gumicsizmában lehetett 
közlekedni. De ne szaladjunk ennyi-
re előre. Az előkészületekhez hozzá-
tartozott, hogy a tér szűkössége mi-

att összesen csak 11 csapatot tudtak 
elhelyezni. A terület elrendezése a 
szokásos volt, vagyis a színpadot a 
Lavet Kft. felöl állították fel, a Csi-
gaház parkolójában pedig a csapatok 
sátrait, de itt kapott helyet a Szabja 
Étterem látványkonyhája és az áru-
sok egy része is, aki nem fért ide azo-
kat a Thököly utcába rakták.  A csa-
patok nevezési feltételei nem sokat 
változtak tavaly óta. A 38  000 fo-
rintos beugróért 60 kilós félsertést, 
tűzrevaló fát, 1 db raklapot, sátrat, 
asztalt, székeket és egyéb kiegészí-
tőket kaptak. Áramot, meleg és hi-
deg vizet is biztosítottak a szervezők. 
A csapatok maguk gondoskodtak a 
felsoroltakon kívül minden disznó-
torhoz szükséges eszközről, fűsze-
rekről. Az idei versenyre összesen 
11, köztük egy újonc csapat neve-
zett.  A versenyen a kezdetektől je-
len van erdélyi testvértelepülésünk 
Torja csapata, most is Daragus Atti-
la polgármester volt a csapatkapitány. 
A rendezvény nemzetközi jellegét 

fokozta, hogy a szervezők meghív-
ták Erdélyből Előpatakot (Kovászna 
megye) és Szerbiából Zenta csapa-
tát. A visszatérő magyarországi csa-
patok közé tartozott Gádoros (Békés 
megye), és a kistarcsai Baráti Kör 
csapat. Először neveztek a Magyar-
egregyi Hagyományőrzők. A mind-
össze 700 lelkes Baranya megyei falu 
böllérei több oldalukról is bemutat-
koztak, ugyanis a versenyzésen kí-
vül délután felléptek a műsorban is.
 A helyiek közül ismét megméret-
ték magukat a Kistarcsai Mulatós Ba-
rátok, a Polgármesteri Hivatal, a helyi 
Fidesz, a Pannónia Néptáncegyüttes 
és a Jobbik csapatai. Az eseményen 
részt vett Vécsey László, választó-
kerületünk országgyűlési képvise-
lője is.

 A Böllérfesztivált pontosan hét óra-
kor nyitotta meg Solymosi Sándor 
polgármester. A csapatokat az elma-
radhatatlan „fogó pálinkával” köszön-
tötte. Az eső ellenére sokan eljöttek a 
kezdésre, a kordonnal körbekerített 

Idén a böllérfesztivál új helyre 
került. Eddig a Simándy József 
Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola parkolója és ud-
vara, az Uszoda parkolója és az 
az Ifjúság tér fogadta be a csa-
patokat és az érdeklődőket. 

A CSIGAHÁZ MELLETTI TÉREN RENDEZTÉK

helyen szúrtak a csapatok. Klacsán 
Lajos, a nap házigazdája kettesével 
szólította a résztvevőket. Három csa-
pat – a Baráti Kör, a Magyaregregyi 
Hagyományőrzők és a Polgármesteri 
Hivatal egy egész sertés feldolgozását 
vállalták. Mindegyik szúró brigád az 
elektromos sokkoló kábító hatása után 
kivéreztette a disznót, majd rögtön a 
perzselés következett, majd a forró 
vizes tisztítás után gyorsan szétbon-
tották a disznókat. Nyolc órakor már 
mindegyik csapat a saját sátránál dol-
gozott. Tempósan tevékenykedtek, hi-
szen délután kettő órára a zsűrinek  
1 kg sült, vagy főtt készterméket, 1 kg 
nyers hurkát és1 kg nyers kolbászt kel-
lett leadni elbírálásra. 
 A zsűri – Herbst Norbert szakács-
oktató, elnök, Juhász István, a Kis-
tarcsai Vállalkozók Baráti Körének 
elnöke és Hőnis István a Kistarcsai 
Fincsi Lángos tulajdonosa –, folya-
matosan figyelemmel kísérte a csapa-
tok munkáját, bírálási szempont volt 
a tisztaság, az elkészített ételek ízei, 
a szakszerű szúrás, a szakszerű fel-
dolgozás, a hagyományok tisztelete, 
a csapatösszetartás, a biztonság, az 
ételek tálalása, egyéb munkakörül-
mények, a szabályok, a munkavé-
delem betartása. A bírák külön ér-
tékelték a pálinkát, a bort, valamint 
az asztalok díszítését és tisztaságát.
  Jó hangulat volt mindegyik csa-

patnál, ugyanis a „fogópálinka” min-
denütt szépen fogyott. 
 A böllérfesztiválra kilátogatókat 
színvonalas műsor is szórakoztatta. 
Délelőtt 9 és 10 óra között hagyo-
mányőrző csoportok léptek fel a mű-
sorban. Először a Pannónia Néptánc-
együttes Hagyományőrző csoportját 
láthattuk, őket a Pannónia Néptánc-
együttes Ifjúsági csoportja követte. 
Ezt követően nagy sikere volt Mészá-
ros János Elek operaénekesnek, aki a 
Csillag Születik negyedik szériájának 
volt a győztese, de eljött Kistarcsára 
a mulatós zene jeles magyarorszá-
gi képviselője, Márió a harmonikás, 
Kertész Ricsi humorista, a 4lövet Ze-
nekar, egy feltörekvő blues együt-
tes (A zenekar tagjai még középis-
kolások, de profi módon zenélnek.), 
az ír és skót folkzenét játszó M.É.Z. 
Együttes (Nevük a Meg nem Értett 
Zenekar rövidítése.) és az egyik leg-
népszerűbb könnyűzenei formáció 
a V-Tech. Amikor nem volt szereplő 
a színpadon, akkor a Retroleum ze-
nekar játszott és a záró utcabálnál is 
ők működtek közre. A Szent Imre té-
ren állatsimogató és póni lovak vár-
ták a gyerekeket. A kirakodóvásáron 

füstölt késztermékeket 
árultak, volt friss pecse-
nye és kolbász, de „vá-
sárfiát” is lehetett venni 
a kézműves sátraknál. A 
délutáni eredményhirdetéskor a rész-
vételt igazoló oklevél mellé, a fel-
ajánlásoknak köszönhetően szinte 
mindegyik csapat kapott valami dí-
jat. Természetesen a legrangosabb el-
ismerést most is a három fődíj meg-
szerzése jelentette. Az összetett első 

helyet és az ehhez járó 120 kg-os ser-
tést, amit Kohajda Péter és Bundik 
Szilveszter ajánlott fel, 2019-ben a 
Baráti Kör csapata nyerte, a dobo-
gó második fokára a Kistarcsai Mu-
latós Barátok csapata állhatott, míg 
a harmadik helyet Gádoros csapata 
szerezte meg. 
 A VIII. Böllérfesztivál támogató-
ja volt: La vet Kft., Auchan Magyar-
ország Kft., Nova Bau Kft., Juka Jár-
műjavító Bt., Agro-Szilas Kft., RLP 
Higénia, Szilas Food Kft., Kohajda 
Péter,  Szablya Étterem – Bundik Szil-
veszter, Fincsi Lángos, Kis Joachim, 
Ritecz László. 
 A program kora este utcabállal 
végződött. Kistarcsa Város Önkor-
mányzata utólag is köszöni mind-
azoknak a munkáját, akik eszkö-
zeikkel, egyéb hozzájárulásaikkal 
támogatták a rendezvény sikerét. A 
főszervező a Kistarcsai Városi Mű-
velődési, Sportközpont és Könyvtár 
NKft. volt. Polgár

A KÜLÖN  
KATEGÓRIÁK  

GYŐZTESEI:
 

Különleges ízvilág 
– Kistarcsai Mulatós Barátok, 
Tálalás és esztétikum – Zenta, 
Hagyomány és hungarikum 

– Baráti Kör, 
Szívélyes Vendéglátás

– Magyaregregyi Hagyomány-
őrzők
 A zsűri figyelmességét dicsé-
ri, hogy a Polgármesteri Hivatal 
csapatának segítő belga diáko-
kat külön oklevéllel jutalmazták.

A zsűri az esztétikumot is pontozta

Nyolc órakor már bontottak a csapatok

Az elmaradhatatlan fogópálinka 

Kóstol a zsűri

A Fidesz csapata

Soylmosi Sándor és Vécsey László

Összetett első a Baráti Kör, Baráti József Bence csapata

Összetett 2. a Mulatós Barátok

Összetett 3. Gádoros csapata 

A Csigaház melletti téren dolgozták fel a disznókat

8 
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ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Hirdetés

HÍREK

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

RuhaSzaki
Minden aMi varrásvarrónő

Kistarcsa, Eperjesi út 7.
H-K: zárva, Sze-Cs: 1300–1700, P: 1300–1900, Szo-V: zárva  

Telefon: 06-20/342-1101

Ismét várjuk a szöszmötölni vágyó 
kistarcsai iskoláskorú gyermekeket 

az Alapszolgáltatási Központban.

KREATÍV SZÖSZMÖTÖLŐ

SZÖSZMÖTÖLÉS 
IDŐPONTJAI:

2019. március 4. – 1615-1745

2019. április 1. – 1615-1745

2019. május 6. – 1615-1745

2019. június 3. – 1615-1745

SZÖSZMÖTÖLÉS HELYE: 
2143 KISTARCSA, Batthyány u. 2/a 
Érdeklődni a programról a fenti címen valamint  
az alábbi telefonszámon lehet: 06-20/568-74-98  
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JÁTÉK & DUMA KLUB
10-14 év közötti fiatal vagy? 

Szeretnél új barátokat? 
Vagy szeretnél egy helyet,  

ahol a barátaiddal együtt lehetsz?
Várunk klubunkba minden hónap  

utolsó szerdáján 16 -18 között!

KLUB IDŐPONTOK: 
március 27., április 24., május 29.
Helyszín: Alapszolgáltatási Központ 

(Csigaházzal szemben)

Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub 
FARSANGI BÁLJA

AZ ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZ-
PONT szervezésében 2019. febru-
ár 8-án rendezték meg a Kistarcsai 
Őszirózsa Nyugdíjas Klub farsangi 
bálját. Az Alapszolgáltatási Köz-
pont 2014 év végén vette át a nyug-
díjas klub irányítását. A klub létszá-
ma kb. 100 fő, a friss nyugdíjastól a 
90 év felettiekig minden korosztály 
aktív résztvevője a rendezvényeknek. 
Minden hónapban van egy nagyobb 
rendezvényük, most februárban a 
farsangi bálon gyűlhettek össze egy 
kellemes estre, ahol baráti hangulat-
ban szórakozhattak. A Csigaházba 

már fél négytől érkeztek a csinosabb-
nál csinosabb nyugdíjas hölgyek és 
urak. A köszöntést követően Kin-
cses Antal, a Hely-szín-ház Kultu-
rális Egyesület vezetője tanítványa-
ival farsangi hangulatot varázsolt a 
színpadra. Színvonalas műsort lát-
hattak vendégeink. A program után 
a Kisgömböc Étterem által készített 
ételt fogyasztották el jóízűen a bálo-
zók, ebből merítve erőt az est továb-
bi részéhez. A táncos mulatsághoz 
Kohajda Tamás és zenekara szol-
gáltatta a jó hangulatú zenét. Este 
nyolc órakor ért véget a farsangi bál.

Alapszolgáltatási 
Központ munkatársai

Színvonalas műsorral léptek 
fel a a Hely-szín-ház szereplői 

Szinte mindegyik klubtag eljött

ELKEZDŐDÖTT a Flór  
Ferenc Kórház felújítása
DR. TROMBITÁS ZOLTÁN főigaz-
gató tájékoztatása szerint 2019. feb-
ruár 20-tól várhatóan 2020. március 
18-ig energetikai felújítást végeznek 
a kórházban, ahol az épületek 
tetőszigetelését, nyílászá-
róinak cseréjét, a hom-
lokzat szigetelését és a 
kazánok gépészeti re-
konstrukcióját végzik el. 
A munkák területlezárá-

sokkal és építési tevékenység miatt 
zajjal járnak, viszont több évtize-
des lemaradás után a rekonstruk-
ció befejezésével jelentősen javulni 

fog a betegellátás infrastruktú-
rája. Ezért a főigazgató úr 

mindenki megértését és 
türelmét kéri. A beru-
házás a KEHOP-5.2.2 
pályázat keretében va-

lósul meg.



12 132019. 2. szám

KÖZÖSSÉG HITÉLET

Kistarcsai 
Református Gyülekezetünk-
ben egy KERESZTKÉRDÉS 
- SOROZATOT INDÍTUNK. 
2019. február 28-án, csütör-
tökön 18 órakor, majd 
folytatjuk hetente hat 
csütörtökön át.

Egyházközségünk rendkívül színes és nagyon 
sok aktív tagja van. Sok közösség működik a plébánián és bizony 
néha azt is tapasztaljuk, hogy kinőttük a jelenlegi plébániát. 

MEGHÍVÓ  
a kereszt-
kérdésekre

Karoljátok fel EGYMÁST

A Keresztkérdések sorozat egy 
nagyon jól kidolgozott inter-
aktív ismertető Jézus életéről.

 Mind a harminc év alatti és mind a harminc 
év feletti korosztályt hívjuk: mindazokat is, akik 
járnak templomba, mindazokat is, akik még soha 
sem voltak bent. Ahhoz, hogy valaki részt vegyen 
egy ilyen sorozaton, nem kell ismernie a Bibliát, 
nem fogjuk kérni, hogy felolvasson, vagy hango-
san imádkozzon. Semmi olyat nem fogunk csi-

nálni, ami zavarná a résztvevőket. A sorozaton 
bármilyen kérdést fel lehet tenni. A kivetített rö-
vid, célratörő előadásnál fontosabb a hozzátarto-
zó kérdések megbeszélése.
 Keresztkérdésnek nevezzük, amikor rákérde-
zünk a részletekre, az esetleges elhallgatásokra, el-
lentmondásokra. A Keresztkérdések sorozaton mi 
is rákérdezünk Jézus történetiségére, mert tudni 
szeretnénk, hogy nincs-e benne valami elhallga-
tás, ellentmondás. Persze mindenki hallott erről 
gyermekként, de a legtöbben csak keveset, ami-
től nem lett se jobb az életük, se nem lettek álta-
la boldogabbak, csak egy feladat volt a sok közül. 
Pedig a hit gyakorlása segít abban, hogy boldo-
gabb legyen az életünk. Ezt ismerték fel kutató 
pszichológusok, akik kapcsolatot találtak a val-
lásosság és a mentális egészség között. Így írnak 
erről: „Egyre több vizsgálatból derül ki ugyanis 
az, hogy a vallásos emberek egészében véve bol-

dogabbak és egészségesebbek, mint a nem 
vallásosak…A gyakorló hívők halálozá-

si aránya számos betegségcsoportnál 
kisebb…és általában véve is jobb fi-
zikai állapotban vannak, mint a nem 
hívők…A vallásos hit többek között 
az élet szabályozásán keresztül is hat 

az egészségre…Ma már azonban egyre 
több az olyan pártatlan, a tudományos kö-

vetelményeknek minden tekintetben megfelelő 
adat, amely azt bizonyítja, hogy az erős hitű, va-
lamely vallási közösséghez tartozó emberek pszi-
chés szempontból gyorsabban heverik ki  az őket 
ért megpróbáltatásokat, mint a nem vallásosak…” 
(Atkinson & Hilgard: Pszichológia, harmadik át-
dolgozott kiadás Bp. 2005.)

„Közeledjetek  
az Istenhez, és  
ő közeledni fog 

hozzátok.”  
Jakab 4,8. 

A sokszínűségben könnyebben találhatnak 
befogadó közösséget, csoportot az újon-
nan érkező és közösségre vágyó szemé-

lyek. De még nagyon messze vagyunk attól, hogy 
mindenki megtalálhassa a helyét közöttünk. Ezért 
bizony mindannyiunknak tenni kell nap, mint nap. 
 Ezért is hívtuk meg plébániánkra Guba Imre 
diakónust, aki a Természetes Közösségfejlődést 
mutatta be a plébánián aktívan csoportot vezető 
30 személynek. Bemutatta azt a 8 tényezőt, ami 
meghatározza egy plébániai közösség jellemző-
it: 1. Megerősítő vezetés. 2. Hatékony struktúrák. 
3. Ajándék alapú szolgálat. 4. Szükséglet orientált 
evangelizáció. 5. Inspiráló istentisztelet. 6. Szen-
vedélyes lelkiség. 7. Holisztikus kiscsoportok. 8. 
Szeretetteljes kapcsolatok. Egy vödörhöz hason-
lította a közösséget, melynek dongáit ez a 8 faktor 
alkotja. Ha bármelyik gyengébb, rövidebb, mint a 
többi, az a donga lejjebb van és kifolyik a víz a vö-
dörből. Egy felméréssel ki tudják mutatni, melyik 
ez a gyenge pontja a közösségnek és akkor célirá-
nyosan lehet fejleszteni. Tapasztalat szerint a töb-
bi donga is együtt növekszik a legkisebb dongával. 
Szeretnénk együtt fejlődni, hogy jobban fel tud-
juk karolni egymást, ahogy Pál apostol írta a ró-

MÁRCIUS
3-án Karitász Bál a Csigaházban
6-án Hamvazószerda a nagyböjt kezde-
te. Péntekenként 17.15-től keresztútjárás a 
templomban. 
28-29-30. Nagyböjti lelkigyakorlat (csütör-
tök–péntek–szombat) 18 óra Dóka Tamás, 
gyömrői plébános atya vezetésével.

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

Hírek,  
események

mai híveknek levelében: Karoljátok fel tehát egy-
mást, amint Krisztus is felkarolt benneteket Isten 
dicsőségére. (Róm 15,7)
 De azt is látnunk kell, hogy mindenki másként 
csinálja. Ahogy egy szobát sem pórszívózik ki két 
ember egyformán. Mégis a szoba ki lesz pórszí-
vózva. Vagy egy mosogatást sem csinál egyfor-
mán két ember, és mégis tiszta lesz minden edény. 
Ugyanígy közösségeinkben sem szervez meg egy 
tábort két ember egyformán, de mégis lesz tábor 
egyszer ilyen, egyszer meg olyan. Hála Istennek! 
Karoljátok fel tehát egymást…
 Ez a felkarolás olyan értelemben is igaz, hogy 
egyszerre csak egy-két embert tudunk felkarolni, 
mivel két kezünk van. Ahhoz, hogy újabb embere-
ket tudjunk felkarolni, az előző személyeket el kell 
engednünk. Szó szerint és átvitt értelemben is. El 
kell engednünk a kezüket, tudnunk kell megbízni 
bennük. És lelkileg sem szabad rájuk telepednünk, 
nem szabad az elvárásainkkal gúzsba kötni a fel-

 A sorozaton résztvevők nemcsak Jézussal kap-
csolatban tehetnek fel kérdést, hanem önmagunk-
kal szemben is: ha ismerik Jézust, miért nem bol-
dogabbak általa. Mert hatással csak azok életére 
van, akik követik is őt. 
 Bár mindenki azt szeretné, ha boldog lenne a 
kapcsolata, de csak kevesen gondolják végig, hogy 
mit kellene ezért maguknak is megtenniük. Pedig 
általában a nagy jelentőségű változások éppen ak-
kor történnek, amikor magunk is készen vagyunk 
erre. Ez bizalmat ébreszt társunkban, hogy neki is 
sikerül majd változni. Ha mind a két fél megújul, 
akkor nyílik a legnagyobb esély arra, hogy több 
áldással, boldogsággal teljen meg a kapcsolat.
 Egy-egy keresztkérdés megzavarja az embert, 
de e sorozatnak nem ez a célja. Hanem az, hogy 
magunk előtt beszéljünk őszintén, magunk előtt ne 
hallgassunk el semmit. Persze ellenvetésként azt 
lehet mondani, hogy nem kell keresztkérdés ahhoz, 
hogy az ember őszinte legyen magával szemben. 
Mi értelme volna önmagunk elől valamit is elhall-
gatni?  Csakugyan őszinték azok a mondataink: 

„meghalni sincs időm”, vagy „én mindent megte-
szek a családomért”, hiszen a „minden” több, mint 
az anyagiak előteremtése. Pedig a legtöbb bajunk 
éppen az őszintétlenségből ered. Nehéz az őszin-
teség még jobbító szándékkal is, még azzal is, akit 
a legjobban szeretünk. Nem is az a legjobb, ami 
egy ilyen sorozaton elhangzik, hanem az otthoni 
négyszemközti folytatás, amikor sikerül a hallot-
takat magukra vonatkoztatni! Más gyülekezetek-
nek az a tapasztalata, hogy akik elkezdik a soro-
zatot, szívesen végigkísérik az egész programot. 
 Mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk!                         

Riskó János református lelkész

karolt személyt, hanem tudni kell elengedni őket 
és hagyni, hogy kibontakozhassanak a közösség-
ben, hogy megerősödve ők tudjanak másokat fel-
karolni. Így alakul ki egy egészséges láncolata a 
felkarolt személyeknek és ez által növekszik az 
egészséges közösség. Olyan, mint egy papírból 
készített emberlánc. Ha minden láncszem meg-
van, akkor az egész közösség összekapcsolódik 
valamilyen szinten Krisztussal. Ne magunkhoz 
karoljuk fel a másikat, hanem Krisztushoz, az Is-
ten dicsőségére.  Lauer Tamás diakónus

Tagfelvétel a Sentinel  
Olimpiai Taekwondo SE-be

MÁRCIUSTÓL ISMÉT  
TAGFELVÉTELT HIRDETÜNK  
A SIMÁNDY ÁLTALÁNOS  
ISKOLÁBAN.
Ingyenes bemutató edzésekkel 
és programokkal 
várjuk a jelentkezőket!
 Az edzések célja az egész-
séges életmódra való neve-
lés, a fizikai kondíció fejleszté-
se és a fegyelem megtanulása. 
A Taekwondo és Hapkido, mint 
harcművészet nem a vereke-
désre, hanem a szellemi, fizikai 
erőnk felhasználására, tisztelet-
re és fegyelemre tanít. 

MÁRCIUSBAN ÖNVÉDELMI 
SZEMINÁRIUM
2019. március 31-én rendezzük 
meg Kistarcsán a Városi Sport-
csarnokban a XII. Sentinel S.E 
Önvédelmi Szemináriumot.

MEGHÍVOTT MESTEREK:

Kopasz Attila (KHF Hungary 
Instruktor)
5.Dan Hapkido, 3.Dan Kick-Box 
Do, 2.Dan Taekwondo
Hegyes Imre (Sentinel S.E 
vezető,utánpótlás nevelő 
edző) – 2.Dan  Hapkido, 4.Dan  
Taekwondo
Kispál László – 2.Dan  Hapkido

EDZÉSNAPOK A SIMÁNDY 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN:
TAEKWONDO
GYEREK:
18.30-19.20 hétfő-szerda
FELNŐTT:
19.20-20.30 hétfő-szerda

HAPKIDO ÖNVÉDELMI
+ ERŐSÍTŐ EDZÉS:
19.00-20.00 csütörtök, 
9.45-11.00 szombat                      

A jelentkezőknek 
az első edzés ingyenes!

Jelentkezni lehet 
Hegyes Imre Mesternél: 
06-20/551-0919, 
info: www.sentinelse.hu
 

H a úgy érzed, hogy kifogy-
tál a jó könyvajánlatok-
ból vagy éppen semmihez 

nincs kedved, amit a könyvespolco-
don találsz, akkor íme a könyvtár 
februári ajánlata! 
 Az erdő minden lakója izgatot-
tan várja a hat tündért, akik a tör-
pék falujában fognak vakációzni. A 
fura járgányokon érkező hölgyek va-
rázslatos meglepetéseket tartogat-
nak vendéglátóik számára. Alma, a 
torkos tündér fagylaltból és egyéb 
nyalánkságokból készít egy minia-
tűr falut. Csalán, a szúrós természe-
tű tündér varázstükre mindent meg-
dupláz, amit elé tartanak, Berkenye, 
a legöregebb tündér pedig egy égbe 
nyúló létrát varázsol, mert a törpék 
vágya, hogy eljuthassanak a Holdra. 
Hogy végül eljutnak-e oda, az kiderül 
Tony Wolf: Mesél az erdő – A tün-
dérekről című gyermekkönyvéből.
 Magasan fent a svájci hegyekben 
áll büszkén a Fellegszálló, egy pa-
tinás nagyszálló, melynek fénykora 
már rég letűnt. De mikor az év vége 
közeledtével a világ minden tájáról 
megérkeznek a vendégek a híres szil-
veszteri bálra, az épület úszik a gyö-
nyörű csillárok fényében. A tizenhét 
éves Fanny Bennel, a szállodatulaj-
donos fiával és a személyzet többi 
tagjával együtt azonban ki sem lát a 
munkából, hogy előkészítse a vendé-
gek fényűző kikapcsolódását, de nem 
kerüli el a figyelmét, hogy sokan va-
lójában nem azok, mint aminek mu-
tatják magukat. Mialatt Fanny meg-
próbálja Ben segítségével kibogozni a 
szálakat, még nem sejti, hogy hama-
rosan egy életveszélyes kaland kellős 
közepében találja magát, és nem csak 
az állása forog kockán, hanem a szíve 
is. Kerstin Gier: Fellegszálló című if-
júsági regénye sok meglepetést tarto-
gat az fiatal olvasók számára.
 Shaker Heights. Cleveland nyu-
godt, virágzó külvárosa, ahol min-
den tökéletesen elrendezett. Itt él 
Mrs. Richardson négy gyermekével 

és ügyvéd férjével. Elena a környék 
mintalakója, legfontosabb alapelve 
a szabályok betartása. Ebbe az idil-
li kertvárosba költözik Mia Warren, 
a titokzatos fotóművész és egyedülál-
ló anya. A rejtélyes múltú Mia azon-
ban felbolygatja a gondos rendben 
élő közösség mindennapjait, ami-
kor Richardsonék barátai egy kínai-
amerikai kisbabát szeretnének örök-
be fogadni, ám váratlanul felbukkan 
a gyermek igazi anyja. Drámai küz-
delem kezdődik, amely megosztja a 
város lakóit, és végül Mia és Elena 
ellentétes oldalra kerülnek. Elena el-
tökélt szándéka lesz, hogy leleplezze 
a nő titkait, de megszállottsága visz-
szafordíthatatlan következményekkel 
jár. Celeste Ng: Kis tüzek minden-
ütt című regénye a súlyos családi tit-
kokról, az anyaság kegyetlen nehéz-
ségeiről, és annak a veszélyeiről szól, 
ha elhisszük, hogy a szabályok köve-
tésével mindig megakadályozhatjuk 
a katasztrófákat.
 A Bohém rapszódia egy életrajzi 
regény, amelyben megismerhetjük a 
történelem egyik legnagyobb sztárját, 
életét, gondolatait. Freddie Mercury 
fittyet hányt a sztereotípiákra és el-
lenszegült a szabályoknak, így vált 
belőle a világ egyik leghíresebb ze-
nésze. Megérthetjük, min ment ke-
resztül, mivel járt a hatalmas siker; 
valamint megismerhetjük a végzetes 
betegséget, amibe belehalt. A könyv 
segítségével megérhetjük a Queen da-
lait is, könnyebben tudunk azonosul-
ni velük. Izgalmas olvasmány min-
den Freddie- és Queen-rajongónak, 
az érdekes emberekért, sorsokért 
lelkesedőknek, valamint mindenki-
nek, aki hiteles forrásokra hagyatko-
zó, dokumentumértékű olvasmányt 
szeretne a világ egyik legmeghatá-
rozóbb énekeséről és zenekaráról.
 A Városi Könyvtár nyitvatartása 
2019. március 1-jétől: hétfő 12-18, 
kedd 10-14, szerda 10-16, csütör-
tök 12-18, péntek 10-14. 

Németh Tímea könyvtáros

KÖNYVSAROK
Még hivatalosan is kuckózós idő van, a tél végén 
nincs is jobb dolog, mint este egy puha pokróccal 
és egy forró teával a kedvenc foteledben egy iga-
zán magával ragadó könyvet lapozgatni. 

KATOLIKUS EGYHÁZ

REFORMÁTUS EGYHÁZ
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Varga István magyar rally  
bajnok, autószerelő mester

•  vizsgáztatás
•  javítás
•  Klíma töltés

•  diagnosztiKa  
(motor, aBs, stb.)

•  hivatalos Bosch  
szaKműhely

K i s ta r c s a

varga autójavító

3D computeres 
futóműállító 
technológia

Csömör, Kistarcsa Határ út
Tel.: 06-28/445-244, 

06-30/9647-669
NyiTvaTarTás: H-P: 8-17 óráig

Stresszoldás felnőtteknek, gyerekeknek, mert  
a stressz korunk nagy betegsége, amely elképesztő 

módon befolyásolja testi és lelki egészségünket a rossz 
irányba. Okok keresése és oldása, mely aktiválja a 

szervezet öngyógyító mechanizmusait. 

                  SZOLGÁLTATÁSOK:

KINEZREFEL

Bejelentkezés: 
+36-20/562-2709

Weboldal: 
kinezrefel.hu

Helyszín: 
KISTARCSA, 

FENYVESLIGET

• �Stresszoldó�kezelés��
a�kineziológia�módszereivel

• �Fülakupresszúrás�kezelés
• �Kinesio-tape�felragasztás
• �Gyerekek�stresszoldása
• �Tanulási�nehézség�kezelése

Keress facebookon: Kinezrefel

Házi készítésű májas hurka, zsemlés 
véres hurka, sütnivaló kolbász, grill- 
kolbász, kenőmájas, disznósajt, teper-
tő, paprikás abált szalonnák, füstölt 
készítmények NAGY VÁLASZTÉKBAN.

NYITVATARTÁSI IDŐ!
Minden pénteken 10-19 óráig.
SZOMBATON ZÁRVA!

Minden héten
FRISS TŐKEHÚS! 

Minden péntek este házhoz szállítás!

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

 

KISTARCSA, RAKTÁR KÖRÚT 5.  
a Fenyves Sportcsarnok mellett.

Kövess minket facebookon: Fenyves Szolárium

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!
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2143 KISTARCSA, Szabadság út 36.
Nyitvatartás:  H-P.: 700–1700, Szo.: 730–1300

Tel/Fax: 06-28-473-118, Mobil: 06-20-262-5525
E-mail: csavarkiraly@hotmail.com 

Honlap: www.csavarkiraly.hu

MÁRCIUSI HAVI AKCIÓS TERMÉKEINK:
ALUMÍNIUM 

TELESZKÓPOS 
TÁMASZTÓ LÉTRA

9 fokos 2,6 m
BEVEZETŐ ÁRON!!

bruttó: 22 990 Ft

ANTRACIT SZÜRKE HÁZ
BEVEZETŐ ÁRON!! bruttó: 92 000 Ft-tól
Kapható különböző méretekben, színben!

 

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

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

„Szakiknak” • Nem csak Szaküzlet • Nem csak „Szakiknak”

50 000 Ft feletti vásárlás esetén 
INGYENES KISZÁLLÍTÁS

Pest megyén belül

Héra beltéri falfesték
15 literes

6190 Ft

Poli-Farbe Inntaller
diszperziós beltéri falfesték

15 literes
5970 Ft

Rigips Rimano Plus
20 kg

3390 Ft

Rigips Rimano 3-6mm
20 kg

3290 Ft

Rigips Rimano 6-30mm
25 kg

4490 Ft

Bevezetésre 
került a 

MILESI 
termékcsalád!

SZÍNVILÁG
FESTÉKHÁZ

Nap 19 Kft.
Nyitva

Hétfő-Csütörtök 7-17
Péntek 7-16 • Szombat 7-12

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

…nem is gondolnánk, hogy a hétköznapjainkat megkeserítő rossz  
szokásaink és testi fájdalmaink mögött egy, a múltban gyökerező 

negatív tapasztalás, rossz beidegződés áll. Ha megkeressük,  
tudatosítjuk és megszüntetjük a probléma gyökerét a múltban,  

akkor a jelenlegi probléma is tovaszáll.

- feszültség,
- idegesség,
- stressz,
- fáradékonyság-alvászavar,
- evészavarok-túlsúly,
- depresszió,
- félelmek-fóbiák leküzdés

- kényszeres szokások,
- önismeret, önbizalomhiány,
- agresszió kezelés,
- munkahelyi és párkapcsolati nehézségek,
- elengedés, gyász,
- tanulási nehézségek,
- diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia

LELKI UTAZÁSOK

Facebook: Lelki utazások • www.lelkiutazasok.webnode.hu

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

Kistarcsa, Móra Ferenc utca 81.

TÉLI NYITVATARTÁS  
szerint várjuk vásárlóinkat: 

H-P: 8-16, Sz: 8-12

ÁLLÁSAJÁNLAT LÉTSZÁMBŐVÍTÉS MIATT

FŐBB FELADATOK: 
 -  vásárlók udvarias,  

precíz kiszolgálása,
 -  áruellátással kapcsolatos  

feladatok ellátása,
 - gépi és kézi anyagmozgatás,
 - telephelyi rend fenntartása

       ELVÁRÁSOK:
        - felelősségteljes munkavégzés,
        - jó kommunikációs készség,
        - terhelhetőség,
        - önálló munkavégzés

ELŐNY:
 -  targonca vagy emelőgép  

kezelői végzettség,
 - építőanyag ismeret,
 -  „B” és/vagy „C” kategóriás 

jogosítvány

AMIT KÍNÁLUNK:
 - 8 órás bejelentett munkaviszony,
 - versenyképes fizetés,
 - jó munkahelyi légkör

Kistarcsai telephelyünkre ÁRUKIADÓ és / vagy SOFŐR munkatársakat keresünk!

JELENTKEZÉS AZ ALÁBBI 
ELÉRHETŐSÉGEKEN:

Keressen minket  
a Facebookon is!

Folyamatosan bővülő árukészlettel 
várjuk kedves vásárlóinkat!

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

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
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Polgármesteri Hivatal
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Központi telefonszám: +36 (28) 470-711, 
telefax: (28) 470-357, hivatal@kistarcsa.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfőn: 8.00-18.00 óra 
között, szerdán: 8.00-16.00 óra között.

Solymosi Sándor polgármester 
Tel.: +36 (28) 507-132
A polgármester ügyfélfogadási ideje: 
a Polgármesteri Hivatalban minden hónap 
első és harmadik hétfőjén 16.00-18.00 között 
az előzetes időpont egyeztetést követően.
Előzetes időpont egyeztetés: polgarmester@
kistarcsa.hu, hivatal@kistarcsa.hu, 
+36 (28) 507-132, +36 (28) 470-711/211-es 
melléken keresztül.

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző 
Tel.: +36 (28) 507-132, A jegyző ügyfélfogadási ideje: 
a Polgármesteri Hivatalban minden hónap 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
Simándy József Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.
Tel.: +36 (28) 470-390, +36 (28) 470-690
Igazgató: Jutasi-Varró Diána Ildikó
Titkárság: +36 (30) 295-2997, E-mail: info@simandy.
sulinet.hu, www.simandyiskola.hu

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda
2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1., Tel. és fax: (28) 470-745
E-mail: gesztenyes@kistarcsa.hu
Óvoda vezető: Ratimovszky Tiborné

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda 
Tölgyfa Tagóvodája
2143 Kistarcsa, Széchenyi út 61.
Tel. és fax: (28) 470-246
E-mail: tolgyfaovoda@kistarcsa.hu
Óvodavezető helyettes: Terázné Malina Ilona

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

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

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

KÖZBIZTONSÁG
Rendőrség
Kistarcsa Rendőrőrs 2143 Kistarcsa, 
Deák Ferenc utca 3/A. Tel.: +36 (28) 470-801, fax: 06 

(28) 470-801. Telefontanú: +36 (80) 555-111
SMS vonal hallássérülteknek: +36 (20) 9000-107
Kistarcsai körzeti megbízott: Fehér Zsolt Lajos rendőr 
főtörzsőrmester Tel.: +36 (20) 313-7200

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

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

Orvosi rendelő
Ügyelet: +36 (28) 501-030
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4/A.

Háziorvosok
Dr. 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

Házi segítségnyújtás
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
+36-1/216-0505

Idősek nappali ellátása
Kistarcsa, Batthyány u. 2/a, 2143, Tel.: (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., +36-28/470-644

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

FONTOS INFORMÁCIÓK

PRÉMIUM

Pr
ob

iot
ikus tisztítás

Cégünk specialitása bármilyen kárpitozott bútor, autóbelső, matrac  
és szőnyeg tisztítása, mely elszállítás nélkül az Ön otthonában 

történik. A ma elérhető leghatékonyabb allergén anyagoktól mentes, 
biológiailag lebomló tisztítószereket és professzionális, világszinten 
is legkorszerűbbnek számító tisztító gépeket használjuk. Minden 
szolgáltatásunk elérhető – hazánkban egyedülállóan – probiotikus 

szerekkel is. Technológiánk és tapasztalt szakembereink biztosítják a 
szőnyegek és kárpitok legkíméletesebb és legalaposabb tisztítását s azok 

gyors száradását, így pár órán belül minden újra igénybe vehető.  

BBPurissimo
Tökéletes tisztaság természetesen

www.purissimo.hu

ElérhEtőségünk:
+36 20 383-7073
+36 20 344-2462

www.purissimo.hu
info@purissimo.hu

Blog, Facebook, twitter 

szőnyeg tisztítás Bútorkárpit tisztítás Matrac tisztítás

Autókárpit tisztítás Probiotikus tisztítás

HÁZIAS ÍZEK BOLTJA

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

Tel.: 06-70-333-8336, Facebook: Házias Ízek Boltja
VÁRJUK SZERETETTEL KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

házi hurka – 890 Ft/kg              
erdélyi – 1980 Ft/kg

disznósajt – 1990 Ft/kg  

sütő kolbász – 1100 Ft/kg
házi zsír – 490 Ft/kg   
5 kg felet – 450 Ft/kg

MÁRCIUSI AKCIÓINK!

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

Helyben készült cukrász és péktermékek, 
hagyományos és különleges ízekkel. 

TÉLI AJÁNLATUNK: profiteroles,  
tiramisu tál, házi somlói, gesztenye püré, 

eckler és képviselő fánk.
Alkalmi, esküvői, és figuratorták.  

Édes és sós aprósütemények.

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

Nyitvatartás
Hétfő–Szombat: 8-20-ig. 

Vasárnap: 8:30-20-ig

Kistarcsa, Thököly út 5.

RH dental
Minőségi fogászati szolgáltatások

R.H.Dental
Fogorvosi rendelők  
és fogtechnikai laboratórium

Kistarcsa, Árpád vezér u. – Szt. László u. sarok
Várjuk kedves pacienseinket fogorvosi rendelőnkben.

Extra minőségű fogpótlások kedvező áron (cirkon hidak).
Konzerváló fogászat és felnőtt fogszabályozás

Akciós áron cirkon hidak és implantációk!
KiStArcSAi privÁt rendeLéSünK:
Hétfő és szerda: 16-20 – Dr. Répay Klára

Szerda: 9-14 és péntek: 14-20 – Dr. Farczádi Tímea

Bejelentkezés: 
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



 Telefon: 06-20/9943-275
www.muskatliviragcenter.hu

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

Ha minőséget szeretne a Muskátli Gardent keresse!

KISTARCSA
KEREPES Vasút u. 23.

(MOL kút mögött!) 

Kertészetünkben 5000 m2-en, nagy-
részben saját termesztésű növényekkel, 
továbbá, díszfákkal, évelő-télálló-örök-
zöldekkel, dísznövényekkel, mediterrán 

növénykülönlegességekkel várjuk 
kedves vásárlónkat EGÉSZ ÉVBEN.
Ezek mellett, növényvédőszerek,  

műtrágyák, virágföldek forgalma-
zásával is foglalkozunk, és szakszerű 

tanácsadással is ellátjuk vásárlóinkat!!! 

VIRÁGVÁSÁR!
TAVASZI ÉS NŐNAPI  

ÓRIÁSI VÁLASZÉKKAL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
Árvácska, Százszorszép, Nefelejcs, Tulipán, Nárcisz, Crocus!

NŐNAPRA RENDELÉST FELVESZÜNK!!!


