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HÍREKVÁLASZTÁS

MÓDOSULT a köz-
területek rendjéről 
szóló szabályozás
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Kistarcsa Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete módosította a 
közterületek rendjéről szóló 24/2012. 
(IV. 27.) önkormányzati rendeletét.
 Az útkereszteződések belátha-
tósága érdekében, az új szabályo-
zás alapján nemcsak az útkereszte-
ződések metszéspontjától számított 
15 méteren belüli 2 méteres sáv-
ban tilos a 70 cm-nél magasabb bo-
kor ültetése, hanem minden olyan 
esetben, ahol az útkereszteződés 
beláthatósága azt megkívánja.  
A fák metszését szintén minden eset-
ben el kell végezni annak érdekében, 
hogy az útkereszteződések belátha-
tóak legyenek.
 A településen az utóbbi időben 
egyre gyakoribbá vált, hogy az ingat-
lantulajdonosok az ingatlanuk előt-
ti közterületre különböző tárgyakat 
(jármű gumiabroncsát, nagyobb kö-
veket, póznákat, stb.) helyeztek el, 
gyakran az adott területre történő 
parkolás megakadályozása, az általuk 
gondozott növényzet védelme érde-
kében vagy csupán esztétikai okok-
ból. A korábbi szabályozás a műtár-
gyak közterületen történő elhelyezését 
csak az úttest és az árok közötti terü-
leten, illetve árok hiányában, az út-
test szélétől mért egy méter távolsá-
gon belül tiltotta. Figyelemmel arra, 
hogy ezen tárgyak elhelyezése nem-
csak az egy méteres sávban, hanem 
a közút ingatlan teljes területén bal-
esetveszélyes, adott esetben mind a 
gépjárművel, mind a gyalog történő 
közlekedést nehezíti, esztétikai és te-

A Kistarcsai Polgármesteri Hi-
vatalban, tekintettel a járvány-
ügyi helyzetre, határozatlan 
ideig szünetel az ügyfélfoga-
dás. A városi könyvtár a hiva-
tal épületében helyezkedik el, 
ezért az 2022. január 25-től 
visszavonásig, személyesen 
nem látogatható.
 Ugyanakkor minden kedves 
érdeklődő telefonos elérhető-
ségünkön (06-28-507-146) 
 vagy e-mail-ben (konyvtar@
vmsk.hu) jelezheti igényét 
könyvkölcsönzésre. Az ösz-
szekészített kiadványok át-
adása a könyvtár hátsó udvar 

felőli oldalán, ablakon keresz-
tül történik. A könyveket elő-
re egyeztetett időpontban, 
hétfőn 10.00-18.00, valamint 
keddtől-csütörtökig 10.00-
16.00 óra között lehet átven-
ni. Egy alkalommal maximum 
7 db könyv kölcsönözhető. Az 
összekészített kiadványok át-
vételekor lehetőség van a 
visszahozatalra is.
 A már korábban hazavitt  
könyvek kölcsönzési idejét au-
tomatikusan meghosszab-
bítjuk, nem számolunk fel ké-
sedelmi díjat. Megértésüket 
köszönjük. Kistarcsai VMSK Kft.

NYITVATARTÁS VÁLTOZÁSA  
A KÖNYVTÁRBAN

lepülésképi szempontból sem kívána-
tos, ezért a tilalmat kiterjesztették 
az önkormányzati tulajdonú köz-
úti ingatlanok teljes területére.
 Az új szabályozás értelmében az 
ingatlantulajdonos nem helyezhet el 
semmilyen műtárgyat (sziklát, jármű 
gumiabroncsát, póznát, stb.) az ingat-
lanának határa és az úttest széle közöt-
ti területen. Az ingatlan előtti terület-
re mások által kihelyezett műtárgyak 
eltávolításáért is az ingatlantulajdonos 
felel. (A rendelkezés nem vonatkozik 
a magántulajdonú, azonban közterü-
letként funkcionáló ingatlanokra.)
 A fenti tilalmak megszegése köz-
igazgatási bírság kiszabását vonhat-
ja maga után.
 Kérjük az ingatlantulajdonoso-
kat, hogy amennyiben az ingatlanuk 
előtti közterületen korábban műtár-
gyat helyeztek el, azt eltávolítani, és 
a növényzetet a fentiek szerinti mó-
don alakítani szíveskedjenek!
 A módosítás 2022. február 1-jén 
lépett hatályba, a rendelet mindenko-
ri hatályos szövege Kistarcsa Város 
honlapján, az Önkormányzat/Dön-
téshozatal/Rendeletek cím alatt is 
elérhető.

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal, 
Közterület-felügyelet

EPIPENT kaptak a 
kistarcsai oktatási 
intézmények
EGY CIVIL SZERVEZET a néhány 
hete Újpesten történt allergiás tra-
gédia kapcsán azt javasolta, hogy le-
gyen minden oktatási intézményben 
olyan életmentő injekció, amelyet 
allergiás roham esetén a pedagó-
gusok is be tudnak adni a gyere-
keknek. Kistarcsán, Juhász István 
polgármester az EpiPen beszerzése 
mellett döntött, és az önkormány-
zat dr. Kribusz Edgár háziorvos 

segítségével, 3 adag injekciót vá-
sárolt, amelyek valójában előretöl-
tött, adrenalin tartalmú önadago-
ló „tollak”. Az életmentő injekciót 
a tünetek esetén azonnal, az izom-
ba kell beadni. 
 Az önkormányzat, a darabonként 
16 ezer forintot érő EpiPent, február 
14-én adta át az általános iskolának 
és az óvodáknak, hogy baj esetén, 
minél közelebb legyen a segítség.

Az ilyen köveket  
el kell távolítani

A Pest megyei 6. sz. országgyűlési egyéni 
választó-kerületben (Aszód, Bag, Do-
mony, Galgamácsa, Gödöllő, Hévíz-

györk, Iklad, Isaszeg, Kartal, Kerepes, Kistar-
csa, Mogyoród, Nagytarcsa, Szada, Vácegres, 
Váckisújfalu, Verseg)  a választásra jogosultak 

HIVATALOSAN FEBRUÁR 12-én  
indult a választási kampány

Fontos tudnivalók az országgyűlési képviselő-választáshoz 

A köztársasági elnök 2022. április 3-ára tűzte ki az or-
szággyűlési képviselők általános választását. Ezen a na-
pon reggel 6 óra és este 7 óra között voksolhatunk, ami 
alapján kiderül, hogy ki lesz az a 199 parlamenti képvise-
lő (106 egyéni és 93 listás), aki bejut majd a parlamentbe.

aktuális száma 90 996 fő. A gödöllői központú 
Pest megyei 6. számú választókerületben eddig 
az alábbi jelöltek indulása ismert:
 •  Vécsey László (Fidesz-KDNP, a jelenlegi kor-

mány parlamenti képviselője)
 •  Hohn Krisztina (az egységes ellenzék je-

löltje, jelenleg parlamenti képviselő az LMP 
színeiben)

 •  Halász Géza (a Mi Hazánk jelöltje, a jelölő 
szervezet családjogi szakpolitikusa)

 A jelöltek akkor válnak hivatalos indulókká, 
ha március 5-ig legalább 500 választópolgár aján-
lását összegyűjtik, majd ezután az országgyűlé-
si egyéni választókerületi választási bizottság is 
nyilvántartásba veszi.  Országos listát az a párt 
állíthat, amely minimum tizennégy megyében és 
a fővárosban, legalább 71 egyéni választókerület-
ben önálló jelöltet állít. Egy választópolgár több 
jelöltet is támogathat. Az ajánlás érvényességé-
nek elengedhetetlen feltétele a saját kezű aláírás.

FONTOSABB IDŐPONTOK: 
 •  A kampányidőszak 2022. február 12-től 2022. 

április 3-án 19.00 óráig tart (hivatalosan).
 •  A jelöltek február 12-vel kezdhették gyűjte-

ni az ajánlásokat, az aláírásokat, amit febru-
ár 25-én 16.00 óráig kell befejezni.

 •  A pártoknak, ha országos listát állítanak, azt 
legkésőbb 2022. február 26-án 16.00 óráig 
kell bejelenteni.

 •  Ha valaki nem a lakóhelyén szeretne sza-
vazni: az átjelentkezésre irányuló kérelemnek 
legkésőbb 2022. március 25-én 16.00 óráig 
kell megérkeznie a helyi választási irodához.

 •  Ha valaki külföldön szeretne szavazni: az, 
a külképviseleti névjegyzékbe való felvételre 
irányuló kérelemnek legkésőbb 2022. márci-
us 25-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi 
választási irodába.

 •  Mozgóurna iránti igény beérkezési határ-
ideje: levélben vagy elektronikus azonosí-
tás nélkül elektronikus úton 2022. 03. 30-án 
16.00 óráig, illetve személyesen vagy elekt-
ronikus azonosítással elektronikus úton 2022. 
04. 01. 16.00 óráig.

Mintegy 7,8 millió, magyarországi lakóhellyel ren-
delkező választásra jogosultnak február 11-ig kel-
lett kézhez kapnia a névjegyzékbe való felvételről 
szóló értesítést. Aki nem kapta meg az értesítőt, 
az a jegyzőnél (a helyi választási irodában) még 
kérheti. A választási irodáktól, az eddig nyilván-
tartásba vett 864 jelölt, február 12-ig, több mint 
157 ezer ajánlóívet igényelt. A Nemzeti Válasz-
tási Bizottság eddig 37 pártot és 11 nemzetiségi 
önkormányzatot vett jogerősen nyilvántartásba.
 A választási eljárási törvény értelmében az 
országgyűlési képviselő-választással egy napon 
rendezik meg az országos népszavazást is. 
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Tavaly rendkívül  
sikeresen PÁLYÁZTUNK

ÉVINDÍTÓ BESZÉLGETÉS JUHÁSZ ISTVÁN POLGÁRMESTERREL 

Bognár Katalin: Menedék
A migráció előnyei és hátrányai. A magyar-
országi migránsok eredete, és a határon 
való átjutás lehetősége. A szülők nélküli 
gyerekek. Segítségnyújtás a sikeres társa-
dalmi beilleszkedéshez. Eligazítás egész-
ségügyi, szociális, foglalkoztatási, oktatási, 
lakhatási támogatásokról és ellátásokról.

Pataki András: Íjászat
Az íjak használati területe a vadászat és a 
hadászat volt, napjainkban pedig a sport 
célját szolgálja. A magyar, a hun és a szkíta 
íjak. A zengőnyilak jelzési szerepe. Az an-
golszász és a keleti íjak közti különbségek.

 
László Kálmán (Toriu), Zen szerzetes:  
A magyarországi buddhista egyház 
A buddhista vallás eredete, és kialakult 
ágazatai. A távol-keleti vallás megjele-
nése és terjedése Magyarországon. Az 
egyház templomai és egyéb építményei. 
Előírások a hívek részére. Az ünnepek, a 
szertartások jellemzői.

Palotai Katalin: Patchwork (foltvarrás)
A stílust amerikai szegények fejlesztették 
ki – ruháik épen maradt részeit felhasznál-
va készítettek „új” dolgokat. A foltvarrás-
hoz speciális eszközök kellenek, valamint 
pontosság és türelem. Hihetetlen forma- 
és színvariáció áll rendelkezésre.

Zoran Zivic – Krunity Péter:  
Szerb ortodox egyház
A szerb görögkeleti (ortodox) egyház a 
XII. század elején nyerte el önállóságát. 
A különböző ortodox egyházak. A Ma-
gyarországi szerb nemzetiség történe-
te. Az egyházi ünnepek hagyományai-
nak megtartása.

Nagy Krisztián: 
A gyűjtés csodálatos művészete
Több éve gyűjtök sok mindent, kártyanap-
tárt is. A gyűjtő szenvedély nagyon jó do-
log, hiszen örömet okoz. A kártyanaptár 
gyűjtésnek újból reneszánsza van, mint 
minden retro dolognak. Politikai, numiz-
matikai kártyanaptárak. 

A Deáktanya előadásait az Alapszolgál-
tatási Központ (Batthyány u. 2/A) termé-
ben tartjuk. 
 Az előadások csütörtökönként este 7 
órakor kezdődnek, időtartamuk kb. 1 óra, 
de a kérdések megválaszolásával és a 
hozzászólásokkal 9-ig is eltarthatnak. 
 A Deáktanya ismeretterjesztő előadá-
sai nyitottak, azokat térítésmentesen lá-
togathatja bárki. 
 Ezen alkalmakon és a KIKE más ren-
dezvényein lehet belépni az egyesületbe.

Kistarcsai Kulturális Egyesület

2022. február 24. 

2022. március 3. 

2022. március 10. 

2022. március 17.

2022. március 24.

2022. március 31.

DEÁK-
TANYA

INTERJÚ

Juhász István Gödöllőn, a Premontrei Gimnáziumban érettségizett, majd diplomát szerzett 
az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar politológia szakán. 2008 óta a képviselő-testület tag-
ja, 2009-től 2019-ig a város alpolgármestere. A 2019-es önkormányzati választáson polgár-
mesterjelöltként meggyőző fölénnyel nyerte el Kistarcsa lakosságának bizalmát, és kezdte 
el polgármesteri tevékenységét. 2019. november 20-án az Észak-Kelet Pest és Nógrád Me-
gyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás (Zöld 
Híd Társulás) elnökévé választották.  Juhász István 34 évesen az ország egyik legfiatalabb pol-
gármestere.  Az évindító interjúban elsősorban 2021-re tekintünk vissza, de kitérünk a 2022-
es évi költségvetésre és az április 3-án megtartandó országgyűlési választás hatására is.

M indenekelőtt emeljük ki, hogy Kis-
tarcsa 2021-ben az országban egye-
dülálló módon segítette a lakosságot 

a járvány elleni védekezésben. Ezzel jelentő-
sen hozzájárult a betegség idejében történő 
felismeréséhez. Ezt az akciót tavaly év végén 
ismét életre hívták. Ezért kapott-e valami di-
cséretet, elismerést a város?
 – Rengeteg pozitív visszajelzés jött a lako-
soktól, de úgy gondolom, hogy még nem va-
gyunk túl a járványon, van még munka bőven. 
László Mártont, aki a tesztelést végzi, Kistar-
csa Városért érdeméremmel jutalmaztuk ősszel, 
amit az egész testület egyhangúlag támogatott.
 
– Penz András képviselő úr halála után ho-
gyan változott a testület összetétele?
 – Listáról Hőnis István (MSZP) jutott man-
dátumhoz, aki korábban külsős képviselőként 
már részt vett bizottsági munkában, vagyis már 
rendelkezik önkormányzati tapasztalattal.
 
 – Tavaly júniusban az ország visszatért a 
megszokott kerékvágásba, Kistarcsán is nor-
malizálódott a helyzet. A város nevéhez kap-
csolódó gasztrofesztiválok közül mit sikerült 
megrendezni? Le kellett-e mondani vala-
melyik rendezvényről?  
 – Tavaly még ugyan elmaradt a Kis-
tarcsai Napok rendezvényünk, de a Gör-
höny fesztivált és a Mindenki Karácso-
nyát sikerült megtartani, valamint 
idén február elején a Böllérfesztivált 
is. Mindegyik rendezvény hatalmas 
tömegeket vonzott, és rendkívül jó 
hangulatban telt. Látszott, hogy már 
nagyon hiányzott az embereknek a 
közös szórakozás. Reményeink sze-
rint idén végre meg tudjuk tartani a 
25. Kistarcsai Napokat. A szervezés 
már nagyban zajlik, és annyit elárul-
hatok, idén sem maradunk  sztárok 
nélkül!

 – Nyugodtan kijelenthetem, hogy a járvány 
miatti központi elvonások 2021-ben sem lehe-
tetlenítették el Kistarcsát. Milyen beruházá-
sokat sikerült megvalósítaniuk?
 – Javában zajlik a Civil-ház építése, si-
került felújítani az Eperjesi úti foci-
pályát, amit ingyen használhat 
bárki. Felújítottuk a Hősök tere 
központi részét, valamint sike-
rült újraindítani a járdaépíté-
si programunkat. A Csömö-
ri utca felújítását is sikerült 
tavaly megvalósítani, to-
vábbá számos helyen tele-
pítettünk fekvőrendőröket. 
Biztonságosabbá tettük az 
Ófalun keresztülmenő pa-
takmeder problémásabb sza-
kaszait, és elindítottuk a szlo-
vák tájház építését. Megújult 
a Pecsenyiczki Mihály 
Sportcentrum épülete 
is. Kerepessel 

közösen átadtunk két új kutat, amelyek bizton-
ságosabbá teszik a két település vízellátását, va-
lamint méltó emlékhelyet építettünk a kistar-
csai volt internálótábor zsidó áldozatainak.

 
– A megvalósítandó beruházások 

között szerepel az új általános 
iskola megépítése. Hol tarta-
nak az előkészületek?
 – Jelenleg az engedélyes 
terv készítésének szakaszá-
ban vagyunk. Reményeink 

szerint 2024-ben már meg 
tudja nyitni az iskola a ka-
puit a kistarcsai diákok 
előtt.

 
– Az iskolával kapcsolat-

ban elterjedt egy olyan hír, 
hogy egyházi fenntartású lesz 

és kiemelt művészeti iskola-
ként működik majd. Mi ebből 

az igazság?
 

– Viccesen mondhatnám, hogy ezt sem meg-
erősíteni, sem cáfolni nem tudom. Ez azonban 
valóban tükrözi a valóságot, ugyanis végleges 
döntés a fenntartóval kapcsolatban még nem 
született.
 
– Tavaly decemberben elfogadták a város költ-
ségvetési koncepcióját, a költségvetési rende-
letet várhatóan február 15-én szavazza meg 
a testület. Milyen intézkedésekkel próbálják 
2022-ben a település fejlődésének lendületét 
biztosítani? Hol tudnak takarékoskodni, és 
mit preferálnak ebben a költségvetési évben?
 – Tavaly, az év második felében rendkívül 
sikeresek voltak a benyújtott  pályázataink, így 
a költségvetésben már most több, mint félmil-
liárd forintnyi beruházás szerepel. 213 millió 
forintot nyertünk öt út felújítására és építésére. 
Közel 300 millió forint támogatást szereztünk 
a bölcsőde bővítésére, és számos beadott pályá-
zat eredményére várunk, például a kerékpárút 
folytatására is adtunk be pályázatot. 12 millió 
forintból fogjuk felújítani és bővíteni a közte-
rületi kamerarendszerünket, és a közterület-
felügyelet alapjain létrehoztuk a városőrséget 
a korábbi 2 fő helyett 5 fővel, több műszakos 
jelenléttel. Folytatódik a járdaépítési program, 
valamint több földes út fog lakossági és önkor-
mányzati összefogással mart aszfaltos burko-
latot kapni, ezzel is komfortosabbá téve az ott 
lakók mindennapjait. Tavasszal befejeződik a 
szlovák tájház építése is, valamint szeretnénk 
ősszel egy új épületet építeni a csatornázási mű-
vek dolgozóinak.
 
– A fenntartható fejlődés szempontjából na-
gyon fontosak a pályázatból megszerezhető 
pénzforrások. Milyen pályázatokra van esélye 
a városnak ebben az évben, és önként adódik 
a kérdés, hogy mire lenne a legnagyobb szük-
sége Kistarcsának?
 – Természetesen az út pályázatok vannak az 
első helyen. Rengeteg út aszfaltozatlan a város 
új területein, amelyek megépítését csak külső 
forrásokból tudjuk megoldani. A beadott ke-
rékpárút pályázat is sikerrel kecsegtet, vala-
mint több energetikai pályázaton is indulunk.
 
– Még mindig vannak fennakadások a hul-
ladékszállítás rendjében. Január elsejétől a 
Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Non-
profit Korlátolt Felelősségű Társaság (DTkH) 
újabb változásokat jelentett be. Sokan nem ér-
tik, hogy a 2020 augusztusában történt fúzió 
után (a DTkH Zrt. megvásárolta a Zöld Híd 

B.I.G.G. Nonprofit Kft. 49%-os tulajdonré-
szét) miért akadozik a szolgáltatás?
 – Rendszerszintű fennakadásokról vélemé-
nyem szerint nincs szó, azonban tény, hogy egy-
egy hiba a kelleténél többször fordul elő, ezeket 
igyekszünk orvosolni. Mint minden átalakítás, 
ez is némi nehézséggel jár, de alapvetően a szol-
gáltatás és az anyagi helyzetünk stabil. Sikerült 
a korábbi, évente 600 millió forintos költségve-
tési mínuszból tavaly pluszos működésbe átfor-
dulni. Ez sajnos áldozatokkal járt, viszont most 
fenntartható a rendszer.
 
– A közbiztonság javítása is fontos helyet fog-
lal el a megvalósítandó célok között. Eddig mi-
lyen eredményeket értek el ezen a területen?
 – Létrehoztuk a városőrséget 5 fővel, bőví-
tett közterületi jelenléttel. A költségvetésben 
szerepel 12 millió forint összegű kamerarend-
szer bővítés és felújítás. Majdnem duplájára 
emeljük a polgárőrség támogatását, valamint 
a veszélyeztetett területeken, a különböző ha-
tóságok összefogásával, rendszeres razziákra 
is lehet majd számítani. 
 
– Egy évindító beszélgetésben nem lehet meg-
kerülni az áprilisban megrendezendő ország-
gyűlési választásokat sem. Február közepén 
már a kampány finisébe fordulnak a pártok 
és a jelölő szervezetek. Egy biztos, a választá-
sok végeredményétől függetlenül drasztikus 
változások érhetik a lakosságot. Polgármester 
úr hogyan látja, Kistarcsán a választás befo-
lyásolhatja-e a 2022-es költségvetést, esetleg 
gondolnak-e arra, hogy az év második felére 
egy új költségvetést készítsenek azért, hogy a 
város fejlődését szinten tartsák?    
 – Nálunk már évek óta hagyomány, hogy az 
év eleji költségvetés még visszafogottabb. Aztán 
júniusban – a bevételeink és a gazdaság fejlődé-
sének függvényében – felülvizsgáljuk a számo-
kat. Jelentős tartalékokat hagytunk a rendszerben, 
valamint a várható bevételeket év elején mindig 
inkább alulkalkuláljuk. A működésünk problé-
mamentesen megoldható a saját rendszeres be-
vételeinkből, a beruházások terén pedig számos 
külső forrásra számítunk. Itt nem csak pályá-
zatokról beszélhetünk, hanem igyekszik az ön-
kormányzat felvenni egy vállalkozói szemléle-
tet, azaz megpróbál saját bevételeket generálni, 
például az ingatlanpiacon. Ezekről hamarosan 
bővebben is fogom tájékoztatni a lakosságot.

– Polgármester úr, köszönjük a tájékoztatást!                      
Polgár Gyula

Az új iskolában 2024-ben  
már megkezdődhet a tanítás 
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ÖNKORMÁNYZATPROGRAMOK

Felhívjuk Tisztelt adózóink figyelmét a 2022. 
március hónapban esedékes befizetési és 
bevallási kötelezettségükre!

Az adót a pénzforgalmi bankszámla nyi-
tásra kötelezett adózónak a belföldi pénz-
forgalmi számlájáról történő átutalással, 
pénzforgalmi bankszámlanyitásra nem 
kötelezett adózónak pedig belföldi posta-
utalvánnyal vagy belföldi bankszámlájáról 
történő átutalással kell megfizetnie. Uta-
lás esetén a közlemény rovatban feltüntet-
ni szükséges az adóazonosító számot.
 Az ügyfélkapuval/cégkapuval rendel-
kező adózók a https://ohp-20.asp.lgov.hu/
szolgaltatasok elérhetőségen – előzetes re-
gisztrációt követően – online megtekinthe-
tik az önkormányzati adófolyószámláikat. 

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
Adócsoport

ADÓFIZETÉSI  
KÖTELEZETTSÉGEK
MÁRCIUSBAN

50 m2

Kistarcsán,  
a Szarvaspusztai út 8. 

szám alatt 900-2700 m2 
közötti üres iparterület, 

bekerített,  
(akár megosztva is),
hosszútávra kiadó.

06-30-185-1740  
HITKÓ LÁSZLÓ

ELADÓ 
INGATLAN

TÁMOGASSON 
MINKET ADÓJA 

1%-ával!
Pannónia  

Néptáncegyüttes 
Kistarcsa

ADÓSZÁM: 
18674712-1-13

Pályázatot nyújtanak be  
A VÖLGY UTCA FELÚJÍTÁSÁRA
Legutóbb január 26-án ülésezett a képviselő-testület. Összesen 15 napirendet tárgyaltak. Ezen az ülésen 
a képviselők többek között elfogadták a Kistarcsai VMSK Kft. és az Értéktár Bizottság beszámolóját, mó-
dosították a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodást, a közterüle-
tek rendjéről szóló rendeletet, a helyi buszközlekedés menetrendjét, és a tervezett kerékpárút kialakításá-
hoz igazították a helyi építési szabályzatot. Ezen az ülésen döntöttek egy újabb pályázat benyújtásáról is.

Elfogadták a Kistarcsai  
VMSK Kft. beszámolóját
A Kft. beszámolójából kiderült, hogy 2021 első 
felében számos beltéri és kültéri programjukat 
meghiúsította a kialakult járványhelyzet. Az év 
második felében csak az augusztus 20-i progra-
mokat és a Görhönyfesztivált rendezhették meg.  
A Mindenki Karácsonyát tavaly a Kistarcsai Vál-
lalkozók Baráti Köre bonyolította le a VMSK 
szakmai segítségével. A kommunizmus áldoza-
tainak emléknapjáról és az 1848/49-es magyar 
szabadságharc kezdetéről megemlékező március 
15-i nemzeti ünnepünkről online formában, a tri-
anoni békeszerződésről és az 1956-os forradalom 
és szabadságharcról pedig koszorúzással egybe-
kötött rendezvényen emlékeztek meg. Szeptem-
berben egy Űrnapot is tartottak. Az NMI támo-
gatásával 2021-ben két kirándulást szerveztek, 
egyet Lakitelekre, egyet pedig Kápolnásnyék-
re, amelyre elsősorban nyugdíjasok jelentkeztek.
 A Városi Könyvtár 2021-ben összesen 1070 
db dokumentumot szerzett be 2 millió 935 ezer 
forint értékben, ebből 43 db dokumentumot a 
„Könyvet a könyvtárnak Program” 151.672 Ft-os 
keretösszegéből teremtett elő.  A könyvek mellett 
77 féle folyóirat található a könyvtárban. A jár-
ványhelyzet miatt nemcsak a látogatók, hanem 
a kölcsönzések száma is csökkent. 
 Az aktuálisan felmerülő karbantartási mun-
kákat a felügyeletük alá tartozó intézményekben 
elvégezték. A beszámolóban a 2021-ben támoga-
tásként kapott 98 millió forinttal részletesen el-
számoltak.

A Települési Értéktár Bizottság be-
számolt féléves munkájáról
A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok 
gondozásáról szóló kormányrendelet szerint az 

Értéktár Bizottságnak félévente kell beszámolnia 
tevékenységéről. A bizottság elnöke, Csaja Já-
nos a bizottság 2021. második félévében végzett 
munkájáról tájékoztatta a képviselőket. 
 Az elmúlt időszakban a bizottság a járvány-
helyzet miatt csak kétszer tudott összeülni, en-
nek ellenére két nagyon fontos kérdéssel fog-
lalkoztak. Folytatják az Árpád-kori templom 
történetének kutatását, továbbá javasolják az 
értéktárba felvenni az internáló tábor falán el-
helyezett holokauszt-emléktáblát, valamint tá-
mogatják Vasdényei István emléktáblájának el-
helyezését is. 

Az ingatlantulajdonos nem 
helyezhet műtárgyat az ingatlanának 
határa és az úttest széle közé
A közterületek rendjét biztosító rendelet több 
pontját módosították (részletesen a 3. oldalon 
olvasható).

Február 1-től módosított menetrend 
szerint közlekedik a helyi busz 
2021. december 12-től megváltozott a Gödöl-
lő–Budapest, Örs vezér tere vonalon közleke-
dő H8 HÉV menetrendje. Kistarcsán ehhez iga-
zította a közszolgáltatást ellátó Szekér-Transz 
99 Bt. a helyi busz közlekedését. Az átszállási-
várakozási idők csökkentése érdekében egy új 
járatot is beiktatott a szolgáltató, ami 10 óra 41 
perckor indul. A megváltozott buszmenetrend 
a 23. oldalon található.

Pályázatot nyújtanak be 
a Völgy utca felújítására
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-
testülete pályázatot nyújt be a Belügyminisz-
térium által meghirdetett, az „Önkormány-

zati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása” el-

nevezésű projektre. A ki-
írás szerint a Völgy utca 
fejlesztésére 38  338  659  Ft 
támogatási összeget lehet-

ne igénybe venni, amelyhez 
20  643  893  Ft önrészt kellene 

az önkormányzatnak biztosíta-
nia. A képviselő-testület felhatal-

mazta a polgármestert a pályázati dokumentáció 
összeállítására, a jognyilatkozatok megtételé-
re, valamint a pályázat határidőben történő be-
nyújtására. Polgár

Testületi 
 ülésről  

jelentjük

MEGNEVEZÉS BEFIZETÉSI  
HATÁRIDŐ

2022. I. félévi  
iparűzési adóelőleg 2022. 03. 16.

2022. I. félévi  
telekadó előleg 2022. 03. 16.

2021. évi talaj- 
terhelési díj bevallás  

és befizetés
2022. 03. 31.
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RENDEZVÉNYEINK

X. BÖLLÉRFESZTIVÁL
AZ ÖSSZETETT VERSENYT A SZILASFOOD-LUCULLUS CSAPATA NYERTE

A mostani fesztivált leg-
inkább az különböztette 
meg az előzőektől, hogy 

ezt sokkal jobban várták nemcsak 
a program iránt érdeklődők, hanem a verseny-
ző csapatok is, ugyanis tavaly – a járvány miatt 
– elmaradt a rendezvény. Országosan a Böllér-
fesztivál megtartását jogszabály nem tiltotta, de 
szigorúan be kellett tartani a járványügyi elő-
írásokat. Ezért a színpadot egy kordon kerítés-
sel vették körül, amelyen belülre csak védettségi 
igazolvánnyal lehetett bemenni. A belépőpon-
tot szigorúan ellenőrizte a biztonsági szolgá-
lat. A csapatok sátrai előtt és a téren, minden 
megkötöttség nélkül lehetett közlekedni. Reg-
gel a disznók szúrási helyét szintén kordonnal 
védték, ide csak a csapatokat, a zsűrit és a saj-
tó munkatársait engedték be.
 A Böllérfesztivál napján, kora reggel, a tava-
szias időben, rengeteg érdeklődő várta a csapa-
tok látványos versenyzését. A terület elrendezése 

a szokásos volt, vagyis a színpadot az Egészség-
ház felől állították fel, a Csigaház parkolójában 
pedig a csapatok sátrait, de itt kapott helyet az 
árusok egy része is.
 A tér szűkössége miatt idén is 11 csapat ne-
vezését fogadták el. Indult Torja (erdélyi testvér-
település), Előpatak (Kovászna megye), Zenta 
(Szerbia), a helyi Fidesz, a Jobbik, a DK, a Baráti 
Kör (Kalmár István vállalkozó csapata), a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat, a Dányi Jóbarátok, 
a Szilasfood-Lucullus és egy baráti-családi csa-
pat, a Pörcpupákok. Külön ki kell emelni az er-
délyi csapatokat, Torját és Előpatakot, akik a 
legnagyobb nehézségek ellenére, idén is eljöttek 
Kistarcsára. Daragus Attila, Torja polgármeste-
re, aki mesterszakács, Luka Medard alpolgár-
mesterrel alkotott egy csapatot. Az előpatakiak 

Kovács László polgármester vezetésével nagyon 
szépen szerepeltek. 
 A Böllérfesztivált pontosan hét órakor Ju-
hász István polgármester és Solymosi Sándor 
alpolgármester nyitotta meg. Az ünnepélyes 
megnyitó után Klacsán Lajos, a nap házigaz-
dája szólította a csapatokat a Szent Imre szobor 
mellett kialakított szúrópontra. Mindegyik csa-

pat elektromos sok-
kolóval kábította el 
a jószágokat. A gör-
dülékenyebb lebo-
nyolítás érdekében 
a sokkolót Kohajda 
Péter őstermelő ke-
zelte. Ezután a gya-
korlott böllérek meg-
szúrták a disznókat, a 
friss vért egy edény-
be gyűjtötték össze, 
majd a csapatok a for-
ró vizes tisztítás és 
perzselés után gyor-
san szétbontották a 
sertéseket. Két csa-
pat (Baráti Kör és a 

Zenta) egész disznót dolgozott fel, a többiek 
pedig felet-felet.
 A leggyorsabb és a legszakszerűbb munkát a 
Baráti Kör csapata végezte. Ők reggel nyolckor 
már megkezdték a húsok feldolgozását is. Elis-
merően dicsérte őket a zsűri (Herbst Norbert 
elnök, kétszeres grillbajnok, szakács-oktató; 
Juhász István a Kistarcsai Vállalkozók Baráti 
Körének elnöke és Mészáros László mestersza-
kács, a Kisgömböc Étterem tulajdonosa). Bírá-
lási szempont volt a szúrás, a perzselés, a mo-
sás, a bontás minősége, a húsok, a szalonnák 
formázása, a tepertő elkészítése, az abált sza-
lonna formája és íze, a hurka, a kolbász elké-
szítése és íze, illetve a szívélyes vendéglátás is. 
A többi csapat is tempósan dolgozott, ugyan-
is délután kettőig 1 kg sült, vagy főtt készter-
méket kellett leadni a zsűrinek. Egész nap na-
gyon nagy volt az érdeklődés, sokan figyelték 
a csapatok szapora munkáját, de a színpadon 
zajló színvonalas műsor és a kirakodóvásár is 
vonzotta az érdeklődőket 
 A kirakodóvásárban füstölt késztermékeket, 
lekvárokat, házi sajtot, szörpöket, mustot, kol-
bászt, kürtöskalácsot, csokoládét és cukorkát is 
árultak, de sok hasznos és szép „vásárfiát” is le-
hetett kapni a kézműves sátraknál. Nagyon nagy 
volt az érdeklődés az állatsimogatónál, ahol a 
gyerekek póni lovak nyergébe is pattanhattak, 
kecskéket, racka juhokat, lámákat, törpe mar-
hát (az országban mindössze 3 darab van ebből 
a különleges fajból) és szamarat simogathattak.
 A műsort reggel nyolc órakor a Retroleum ze-
nekar nyitotta meg, akik a záró utcabálnál is köz-
reműködtek. A délelőtti programban szerepelt a 

Pannónia Néptáncegyüttes is. Négy 
csoportjuk nagyszerű előadásának 
tapsolhatott a közönség. Színpadra 
lépett a Barkóca (Bukovinai táncok), 
a Berkenye (Széki táncok), az Ifjúsá-
gi (Szatmári mulatság) és a Felnőtt 
csoport (Vág-Garam közi táncok). A 
délutáni programban először a Kis-
tarcsán élő Ujvári Gergely, az Ope-
raház magánénekese operett és ope-
ra slágereket adott elő. Erkel Ferenc 
Bánk bán című operájának leghíre-
sebb áriáját, a Hazám, hazám című 

„nemzeti kincsünket” a közönség 
könnyezve hallgatta végig. 
 Ezután már a humoré volt a fő-
szerep, amit Maksa Zoltán és az 
Aradi-Varga duó képviselt. Ara-
di Tibor betegsége miatt, Varga 
Ferenc párja most Orbán Sándor 
humorista volt. A legnagyobb kö-
zönségsikert Bunyós Pityu aratta.
 Késő délután, a csapatok minden 
kétséget kizáróan az eredményhir-
detést várták a legjobban. Nem vé-
letlenül izgultak, ugyanis nagyon 
szoros volt a mezőny. Az összetett 
versenyben, az első és a második 
helyezett csapatot mindössze ket-
tő pont választotta el egymástól. A 
zsűri először az egyes kategóriák-
ban hirdetett eredményt:
 
Különleges ízvilág: 
1. Zenta, 2. Torja, 3. FIDESZ

Hagyomány  
és hungarikum: 
1. Szilasfood-Lucullus, 
2. Dányi Jóbarátok, 3. Baráti Kör
Szívélyes vendéglátás: 
1. Jobbik, 2. Pörc pupákok, 
3. Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Ételek megjelenítése: 
1. DK Csapata, 2. Előpatak.

Majd következett az összetett 
verseny kiértékelése. 2022-ben 
első helyet, és az ehhez járó 
50  000  Ft értékű füstöltáru és sajt 
csomagot Szilasfood-Lucullus 
nyerte.
 Az összetett verseny sorrendje: 
1. Szilasfood-Lucullus, 2. Zenta, 3. 
Baráti Kör.

Vécsey László országgyűlési 
képviselő és Juhász István 
polgármester A megnyitón fogópálinkával köszöntötték a csapatokat 

A győztes csapat munka közben A zsűri ilyen tálakat bírált el

Az összetett versenyt  a Szilasfood-Lucullus csapata nyerte 

Zenta csapata végzett a második helyen

A Pannónia Néptáncegyüttes Berkenye csoportja
A kolbászt és  a hurkát hagyományos módon lehetett feldolgozni 
(Daragus Attila és Luka Medard Torjáról)

A zsűri: Mészáros  
László, Herbst Norbert 

és Juhász István 

A Jobbik csapata volt az egyik legnépesebb

Február 5-én, a Csiga- 
ház melletti téren meg-
rendezett tizedik jubi-
leumi Böllérfesztivál 
egy kicsit más volt, 
mint az előző kilenc. 

A forró vizes tisztítással  
és perzseléssel  gyorsan 
végeztek a csapatok 

A Baráti Kör egy egész  
disznó feldolgozását  vállalta

 Az eredményhirdetésnél mindegyik csapat ka-
pott egy részvételt igazoló oklevelet. 
 A program kora este, utcabállal végződött. 
 A X. Böllérfesztivál támogatója volt: Kistar-
csa Város Önkormányzata, Kistarcsai VMSK 
NKft., KÖFE Kft., Juka Járműjavító Bt., RAVAK 
Hungaria Kft., Miraber Bt., Kistarcsai Ingat-
lan Központ, Nova Bau Kft., Szilas Food Kft., 
Lavet Kft., Auchan Magyarország Kft. 
 Kistarcsa Város Önkormányzata utólag is 
köszöni mindazoknak a munkáját, akik esz-
közeikkel, egyéb hozzájárulásaikkal támogat-
ták a rendezvényt. A rendre a polgárőrök és a 
közterület-felügyelők vigyáztak. A főszervező, 
a Kistarcsai VMSK Városi Művelődési, Sport-
központ és Könyvtár NKft. volt. 

Polgár Gyula
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MEDVE-NAP 
– itt a farsang,  
áll a bál…

HÍREKINTÉZMÉNYEINK – ÓVODA

A Kistarcsai Gesz-
tenyés Óvodában 
és a Tölgyfa Tag-
óvodában a farsan-
gi mulatságot feb-
ruár 9-én, szerdán 
tartottuk meg.

E zt megelőzően – ráhan-
golódásként – Maci-hetet 
rendeztünk csoportunkban.  

A gyermekekkel együtt kíváncsi-
an vártuk a február 2-át, amikor 
a medve kibújik a barlangjából és 
a néphit szerint, ha meglátja saját 
árnyékát, megijed és visszabújik 
a barlangjába. (Azon a napon sze-

les, napos és borús időjárás váltot-
ta egymást). A mi csoportunkban a 
mackók, amikor kibújtak a – cso-
portunk által készített – barlangból, 
bizony meglátták az árnyékukat. 
A gyermekek egyszerre mondták, 
hogy még hosszú telünk lesz. 
 A projekt farsanggal folytatódott. 
Az óvodások a környezeti nevelés al-
kalmával megismerhették a farsangi 
időszak hagyományait, a magyar és 
más népek kultúrájában. Ilyen példá-
ul a busójárás, a riói vagy a velencei 
karnevál. Beszélgettünk az ilyenkor 
szokásos farsangi fánk sütéséről is. 
Nagy örömmel készítettek a gyer-
mekek álarcokat, vidám bohócokat 
a vágás és ragasztás technikáival. 
 Már az óvodába belépve láthatták 
a szülők és a gyermekek a dekorá-
ciókból, hogy farsangra készülünk. 

KÉRJÜK, TÁMOGASSA AZ ÓVODA 
DÖMÖTÖR ALAPÍTVÁNYÁT 
ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁVAL!
Az alapítvány számít a szülők, a helyi  

vállalkozók, a cégek, és a civil szervezetek  
együttműködésére.

Adószám: 18681770 1 13

Minden csoportszobát a ráhango-
lódás, és a hangulat megteremtése 
miatt szépen feldíszítettünk. Ettől 
fogva, már számolgattuk a napokat 
a gyermekekkel, hogy mennyit kell 
még aludni a jelmezes vigalomig. 
Végül elérkezett a nagy nap, ami-
re nagyon vártunk. A mulatságra a 
gyermekek mellett, az óvoda dolgo-
zói is jelmezbe öltöztek. Örömmel 
láttuk, hogy vannak még ügyes kezű 
szülők, nagyszülők, akik saját ma-
guk készítik a gyermekek jelmezét. 
Az ovisok megtapasztalhatták most 
is, hogy az újrahasznosítással nem-
csak a környezetünket óvhatjuk meg, 
hanem praktikus módon, fel is hasz-
nálhatjuk a különböző anyagokat.  
A csoportunkat átalakítottuk, hogy 
nagyobb helyet teremtsünk a játé-
kokra, programokra. Ünnepi asz-
talt terítettünk. 
 Ezen a napon volt jelmezbemuta-
tó, fánkevő verseny hátratett-kézzel, 
ivóverseny szívószállal, táncmulat-
ság, vonatozás, ügyességi feladatok 

– differenciálva – kicsiknek és na-
gyoknak, együtt fotózkodás, és a 
végén: ,,Ne hagyd leesni a lufit” já-
ték. A felfokozott hangulat miatt a 
gyermekek nagyon elfáradtak és jót 
aludtak ebéd után.

Demeter Róbertné  
óvodapedagógus

A gyerekek ilyen farsangi álarcokat készítettek

Farsangi fánkevő verseny

Február 2-án maci napot tartottunk

A zöldhulladékot tavasztól-őszig, ápri-
lis 1. és november 30. között szállítjuk 
el a lakóingatlanokról a gyűjtési naptá-
rakban megjelölt dátumokon. 
 

A zöldhulladék 
gyűjtéséhez 2022. 
január 1-től új ki-
osztási rendszert 
vezettünk be. A díj-
mentesen bizto-
sított zöldzsákok 
teljes éves meny-

nyiségét az értékesítési helyeken lehet 
beszerezni, átadás-átvételi jegyzőkönyv 
aláírása ellenében az ingatlanhasználó, 
vagy meghatalmazottja, a közszolgálta-
tás számlafizetője nevére.
 Akinek ez a mennyiség nem elég, az a 
zöldhulladék gyűjtésére alkalmas zsákot 
az alábbi értékesítési helyeken tudja be-
szerezni:

GYÖNGY VEGYESKERESKEDÉS
– Kistarcsa, Móra Ferenc u 48.  

TURMIX MAXALEX KFT.
– Kistarcsa, Komáromi út 5.  

CSAVARKIRÁLY KFT.
– Kistarcsa, Szabadság út 36. - 

DTKH NONPROFIT KFT.
– Gödöllő, Dózsa György út 69.  

A DTkH Nonprofit Kft. ügyfélfogadási időben 
(hétfő 7.00-19.00 és csütörtök 8.00-16.00 óra 
között), valamint következő elérhetősége-
iken áll a lakosság rendelkezésére: 28-561-
200, ugyintezes@dtkh.hu,  www.dtkh.hu.
 A zsák átvételéhez személyes okmá-
nyok szükségesek, mivel a közszolgálta-
tás ellenértéke 180 Ft/db, amit utólag a 
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordi-
náló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. szám-
láz ki. 
 Kérjük, fokozott figyelemmel tájéko-
zódjanak a helyszínek és nyitvatartások 
tekintetében, mert a járványügyi hely-
zettől függően azok eltérhetnek a fel-
tüntetettektől! DTkH Nonprofit Kft.

HULLADÉKGYŰJTÉS 
RENDJE a 2022.  
február és március  
közötti időszakban

DÁTUM HULLADÉK TÍPUS

FE
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25. P KOMMUNÁLIS

M
Á
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IU

S 4. P KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
11. P KOMMUNÁLIS
18. P KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV
25. P KOMMUNÁLIS

K i ne szeretné 
az illatos al-
más pitét, a 

pizzát, a friss, ropo-
gós kiflit? De ezeket a 
finom péksütiket nem-
csak megenni jó, ha-
nem elkészíteni is re-
mek móka! Labi, az 
erdő pékje könnyedén 
megtanít sütni téged is, 

akárcsak Nudlit, a feneketlen bendőjű kisrókát. 
És hogy melyik péksüti Nudli kedvence? A spe-
nótos békazsömle vagy a vicces nevű bomboloni? 
Szabadfi Szabolcs-Trogmayer Éva: Labi az erdő 
pékje című könyvéből megtudhatod, ahogy azt 
is, hogyan etesd Ragacs Rozit, a kovászt, hogy 
sokat pukizzon, vagy hogyan készíts vámpírfo-
gat a grissiniből.

Holly Black: The cruel 
prince – A kegyetlen 
herceg című ifjúsági 
regénye úgy kezdődik, 
hogy egy szörnyű reg-
gelen Jude és a nővérei 
végignézik, ahogy le-
mészárolják a szülei-
ket. A félelmetes gyil-
kos mindhárom lányt 
elrabolja, és Tündér-
földére, a nagykirály 
udvarába viszi. Jude-ot csúfolják és kínozzák a 
halandósága miatt, és hamarosan rádöbben, ah-
hoz, hogy életben maradjon ebben a kiszámítha-
tatlan, veszélyes új világban, épp olyan okosnak, 
agyafúrtnak és hamisnak kell lennie, mint ma-
guknak a tündéreknek. Csakhogy a hatalomhoz 
vezető lépcsőfokokat sötét árnyak és árulás len-
gi körbe. Ráadásul szembe kell néznie a dühítő, 
arrogáns, ám karizmatikus Cardan herceggel.

Julia Kelly: Az utolsó kert Angliában című köny-
ve egy vidéki kisvárosba kalauzolja el az olvasó-
kat. Napjainkban: Emma Lovett annak szentelte 
az életét, hogy elhanyagolt kerteket varázsoljon 

újjá. Most élete lehető-
ségét kapta: felújíthatja 
a Highbury-birtok kert-
jeit, amelyeket példaké-
pe, Venetia Smith terve-
zett 1907-ben. Amint 
Emma egyre mélyebbre 
ás a kert múltjába, rég-
óta lappangó titkok jut-
nak tudomására. 1907: 
Venetia Smith ambici-
ózus kertépítő, a hírne-

ve is egyre gyarapszik. Amikor megbízást kap a 
Highbury-birtok kertjének elkészítésére, mindent 
elkövet, hogy sikerre vigye a feladatot. Ez a kert 
– és akiket e kert révén megismer – örökre meg-
változtatja az életét. 1944: A Highbury falu szé-
lén található gazdaságba érkezik Beth Pedley, aki-
nek egyetlen vágya, hogy otthonra találjon. Stella 
Adderton, a szakács viszont alig várja, hogy tá-
vozzon a Highbury-birtokról. A ház úrnője Dia-
na Symonds, aki megözvegyült, és hiába próbál 
ragaszkodni a háború előtti életéhez. Amikor a 
háború a Highbury-birtok kertjeit fenyegeti, Beth, 
Stella és Diana, érintetté válik egy közös titokban, 
amely aztán évtizedeken át fennmarad.

Bán Mór: Hunyadi –  
A förgeteg hírnöke 
című új, történelmi re-
gényében a rigómezei 
vereség utáni Magyar-
országot mutatja be. 
Hunyadi János, a meg-
tépázott hírnevű kor-
mányzó hiába igyek-
szik sereget toborozni, 
az Országtanácsot irá-
nyító bárók, főurak, 
különösképp Cillei Ulrik gondoskodnak róla, 
hogy ez ne sikerülhessen. Ráadásként a Jan 
Giskra által vezetett huszita hordák garázdálko-
dása lángba borítja az északi vármegyéket. Hu-
nyadi kénytelen engedni a nyomásnak, és Fel-
ső-Magyarországra vezetni csekély erőit, hogy 
megzabolázza a megszállókat. Eközben keleten 
világformáló események zajlanak. Konstantiná-
poly új császára mindent megtesz annak érde-
kében, hogy a küszöbönálló oszmán támadástól 
megvédelmezhesse az ezeréves várost. Az egyet-
len reményük Hunyadi János marad, azonban a 
magyar kormányzó kezét a belső széthúzás és 
árulás következményei kötik gúzsba. Márpedig, 
ha Konstantinápoly elesik, a török hadak útjában 
már csak a megrendült erejű Magyar Királyság 
áll, mielőtt az iszlám a Nyugat meghódításába 
kezdhetne… Németh Tímea könyvtáros

KÖNYVSAROK 
Amikor tanácstalan az em-
ber, hogy mit is olvasson, egy 
könyvajánló sokat segíthet a 
döntésben. A Városi Könyvtár 
újdonságai közül, néhány ta-
lán megkönnyíti a választást.
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„Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a jog-
talanul fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bo-
csátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot!”   (Ézsaiás 58,6)

Még 2017-ben fogalmazódott meg ben-
nünk az a gondolat, hogy férfiak részére építsünk kö-
zösséget. A lányoknak és az asszonyoknak, tehát a női 
körnek, volt már ilyen típusú kezdeményezése, Fonó né-
ven. Hasonlót szerettünk volna, csak férfiaknak.

Keresztény BÖJT Férfiak Klubja  
KISTARCSÁNREFORMÁTUS EGYHÁZ

KATOLIKUS EGYHÁZ

HITÉLET – OKTATÁS HITÉLET

A mikor 5 évvel ezelőtt elindultunk, még 
nem gondoltuk, hogy ennyire népszerű 
lesz a fiúk és a férfiak körében a Kohó 

(ahogyan később elneveztük).
 Havonta egy alkalommal tartjuk klubestjeinket, 
ahol meghívott vendégünkkel általában kerekasz-
tal-beszélgetést folytatunk valamilyen témában. 
Az évek alatt sok, különböző területen tevékeny-

kedő emberrel ismer-
kedtünk meg. Vendé-
geink között volt már 
Kistarcsa polgármes-
tere, a Magyar Hon-
védség tűzszerészei-
nek bombaszakértője, 
a Fezz zenekar, orvos, 
természetgyógyász, a 
mentőgyár vezetője, 
püspök, informatikai 
és banki szakember, de 
vadász is.
 A kerekasztal-be-
szélgetéseken kívül, 
évente 2-3 alkalom-

mal rendezünk apa-gyerek hétvé-
géket: legutóbb már 19 apuka és 37 
gyermek utazott el a Mátrába egy 
kétéjszakás, ottalvós kirándulásra. 
Tagjaink segédkeztek már nemcsak 
egy erdélyi kápolna megépítésé-
ben, hanem egy súlyos beteg gyer-
mek otthonában kialakítandó steril 
szoba létrehozásában is. Karácsony 
előtt adománygyűjtéseket szerve-
zünk segélyszervezetek vagy gyer-
mekvédelmi intézmények részére.
 A február 11-én megtartott, jó 
hangulatú, ötéves jubileumi estén-

ken részt vett Bedő Imre, a magyarországi Fér-
fiak Klubjának alapító vezetője, és feleségével 
együtt érdekes előadást tartott a párválasztás 
témakörében.
 Aki szeretne hozzánk csatlakozni, jelentkez-
zen a hitkolaszlo@gmail.com címen, hogy részt 
vehessen a Kohón, amit minden hónap második 
péntek estéjén rendezünk meg. „Intéző”

EGYHÁZI SZJA 1 %-OS  
FELAJÁNLÁSOKHOZ 

Kistarcsai egyházak technikai száma:
Magyar Katolikus Egyház  

0011
Magyarországi Református 

Egyház 0066
Magyarországi Evangélikus 

Egyház 0035

 KATOLIKUS EGYHÁZ 
 1+1% FELAJÁNLÁS 

Kérjük, támogassa a Magyar Katolikus  
Egyház szolgálatát adója egyházi 1%-ával!  

Egyházunk technikai száma: 0011. 
A másik 1 %-kal kérjük, támogassa  
egyházközségi alapítványunkat: 

Kistarcsai-Nagytarcsai Római  
Katolikus Egyházközségért Alapítvány. 

Adószáma: 18270284–1–13

Bedő Imre, a magyarországi Férfiak Klubjának  vezetője volt a vendégünk

Kétnapos  
kiránduláson  

voltunk a Mátrában

CSERÉP- 
EDÉNYEK

Nagyon vágyunk erős-
nek lenni. Szeretnénk olyan életet, amelyre el-
mondható, hogy viharálló, rendíthetetlen. Me-
lyikünk akar sebezhető, kiszolgáltatott lenni, 
akárcsak olyannak látszani is? Melyikünk szeretne 
olyanná válni, mint egy tollpihe, amelyet ide-oda 
rángat az élet vihara? Egyikünk sem. Mindnyájan 
stabilitásra, erőre vágyunk. Vágyjuk az általunk 
megteremtett biztonságosat, erőt, kikezdhetet-
lenséget. Vágyjuk…
 Vágyjuk, mert nem a miénk. Álmodozunk róla, 
mert nem ezt tapasztaljuk. Nem ez a valóságunk, 
ezért, ha kell, hazudjuk a környezetünknek, de ön-
magunknak is: minket nem lehet legyűrni, legyőzni.
 Az élettapasztalatunk azonban egészen mást 
mutat. Azt mutatja, hogy az álom nem több az 
álomnál; az elképzelt, a vágyott nem a valóság. A 
valóság ugyanis az, hogy igenis gyengék vagyunk, 
kiszolgáltatottak, tollpihék a szélben. Ki ne ismer-
né, milyen az, amikor letarol minket az élet? Ki ne 
értené, mit jelent a „padlón lenni” kifejezés? Kinek 
ne lenne a saját törékenysége, sebzettsége, gyen-
gesége olykor mindennapi „élménye”? Elegendő 
egy szó, egy hirtelen történés, egy hír: látjuk, ho-
gyan dönt le a lábunkról, hogyan törünk össze da-
rabokra.
 Mindenkire igaz ez: hívőre és hitetlenre, kételke-
dőre és bizonyosra, keresőre és megtalálóra, elve-
szettre és megtaláltra, kicsire és nagyra. Nem va-
gyunk sem szuperhősök, sem viharállóak. Ezért 
írja Pál: törékeny cserépedények vagyunk (2Kor 
4,7), kiszolgáltatottak, esendők. Ez az igazság. Az 
apostol azonban ennél nagyobb igazságot, való-
ságot is mond: Isten használja az életünket. Ő gyó-
gyítja, teremti újjá, tartja kezében napról-napra. 
Bár törékenyek, könnyen sebezhetőek vagyunk, 
számára mindig a legdrágábbak, pótolhatatlanok. 
A világ legnagyobb kincsét bízza ránk, tölti belénk: 
Krisztus ismeretét, a hitet. Törékeny, múlandó lé-
tünkre bízza önmagát, hogy bennünk éljen, hogy 
mi adjuk tovább az örömüzenetét.
 Lehet, hogy éppen betegséggel küzdesz; vagy 
padlón vagy, mert nem tudtad megvalósítani ter-
vedet; vagy aggódsz egy szerettedért; vagy félsz 
az előtted tornyosuló kihívásoktól; vagy egy csalá-
di viszály kellős közepén vagy – gyengének, töré-
kenynek éled meg önmagadat.
 Lehet… de Isten akkor is értékesnek lát, meg-
őriz, gyógyít – mert ennyire szeret.

Eszlényi Ákos evangélikus lelkész

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

ÉLETJÁRADÉK – Leinformálható, megbízha-
tó házaspár életjáradéki vagy eltartási szerző-
dést kötne, akár nagyobb összegű első részlet-
tel és magas havi díjjal, Kálny Csaba és Etelka 

+36-20-949-4940

NYUGDÍJAS MUNKALEHETŐSÉGEK! – Konyhai 
kisegítő, takarító, csomagoló, pénztáros! Bruttó 
1250-1800 Ft/óra! Szomszédok Nyugdíjas Szövet-
kezet: 0620-215-0837, 061-781-0045
SZOLGÁLTATÁS – Redőny, szúnyogháló, rolet-
ta, napellenző, szalagfüggöny, reluxa készítés-sze-
relés és javítás. Nemeskéri Árnyékolás 06-20-971-
9201, 06-1-257-1875
ÉLETJÁRADÉK – Megbízható férfi életjáradékot 
fizetne idős személynek ingatlanért cserébe.  
Telefon 18 óra után: 06-20-349-1470
GÉPJÁRMŰ – Használt Suzuki Ignist vagy Su-
zuki Sx4-et vásárolnék tulajdonostól. Este: 06-
20-3491470

ÁLLÁS – Az Ingatlanos Kft. Duna House 
munkatársakat keres INGATLANÉRTÉKESÍTŐ 
pozícióba. Biztos megélhetés, karrier lehe-
tőség! Az értékesítési tapasztalat előny, de 
nem alapfeltétel. 36-20/331-7767

I dén március 6. a böjt első va-
sárnapja. Ilyenkor a gyüleke-
zetünkben úrvacsorát osztunk. 

Böjtben egyrészt készülünk Jézus 
nagyheti szenvedésének mélyebb 
átélésére, a magunktól megvont ja-
vakkal felebarátaink megsegítésé-
re, és önmagunk megpróbálására. 
Divatos a mai világban mindenféle 
kihívásokat keresni. A keresztyén 
böjt több ennél: az üdvösségünkért 
szenvedést és halált vállaló Jézus 
és a szükségben lévő emberek felé 
fordulás. Lelki életünk növekedhet 
ezáltal, hogy még inkább Jézusnak 
tetsző legyen. Ha a saját életünket a 
bibliai, ézsaiási mércén mérjük meg, 
több okunk van a pironkodásra, mint 
lelkünk megnyugtatására.

BIBLIAÓRÁK
Ebben az esztendőben kezdtük el 
a „Hogyan szeretsz?” sorozatunkat, 
hogy jobban tudjunk szeretni, mint 
tegnap. Lukács Liza könyvét boncol-
gatjuk keresztyén szemmel, hogy a jé-
zusi szeretet gyógyító erejét az imád-
ság csendjében átéljük, és a hozzá 
vezető utat még jobban megismerjük.
 Jézus Krisztus abban akar segíte-
ni, hogy szeretni tudó és szeretetet 
elfogadni képes emberek legyünk. 

GYÜLEKEZETÜNK 
HÉTKÖZI ALKALMAI:
Szerdán 16.30-kor konfirmációi óra.
Szerda esténként a „Hogyan sze-
retsz?” sorozatunk huszonévesek 
számára.

 Csütörtökön 15.00 órakor nyug-
díjasok bibliaórája.
 Csütörtökön 18.00 órakor közép-
korúak bibliaórája.
 Pénteken 17.15-kor konfirmáci-
ói óra.
 Pénteken 18.00 órakor ifjúsági 
bibliaóra, amit Apjok István má-
sodéves teológus tart.
 Pénteken 18.30 órakor konfirmá-
ciói óra. Aki hét közben valami mi-
att nem tud a saját csoportjába jönni, 
ezen az alkalmon bepótolhatja elma-
radását, mert a tananyag mind a há-
rom csoportban ugyanaz.
 Felnőttek számára konfirmáci-
ói előkészítést tartunk, ami egyút-
tal ismerkedés hitünk alapvető taní-
tásaival is. Miért szükséges felnőtt 

JANUÁRBAN Bakancsos szakkö-
rösök csapatával ismét útra keltünk, 
Budakeszi környékét barangoltuk 
be. Felkapaszkodtunk 
a János-hegyi kilátó-
ba, és gyönyörködtünk 
a fantasztikus pano-
rámában. Útba ejtet-
tük az átjáró barlangot, 
ahol legnagyobb meg-
lepetésünkre, a jelzett 
turistaúttól nem mesz-
sze, három vaddisznó 
kocogott a fák között, 
épp csak elkerültük a 

Herbák Zoltán órás
Pécel, rákos utca 1. (5. számú üzlet)

ny.: Hétfő-Péntek: 8-1530 • Szombat-Vasárnap: zárVa

Telefon: 06-70-378-0573

ElEmcSErE   •   SzíjcSErE 
óraüVEgcSErE   •   PolírozáS

márkáS órák  
karbantartáSi munkái 

röVid HatáridőVEl kártyáS fizEtéSi 
lEHEtőSég

VízállóSági VizSgálat

korban konfirmálni azoknak, akik-
nél ez gyermekkorban elmaradt? 
Azért mert azok a reformátusok ve-
hetnek úrvacsorát, akik konfirmál-
tak, illetve ők a gyülekezet válasz-
tó ás választható tagjai.

GYERMEKISTENTISZTELET  
Minden vasárnap tartunk gyermek-
istentiszteletet a vasárnap délelőtt 10 
órai istentisztelettel párhuzamosan. 
A gyerekek a szüleikkel együtt jö-
hetnek az istentiszteletre. Közösen 
kezdődik el a gyerekeknek és a fel-
nőtteknek szóló alkalom, majd a 
prédikáció előtt a gyerekek kimen-
nek a gyermekistentiszteletre. A zá-
róének után a családok együtt me-
hetnek haza.
 Évekkel ezelőtt bevezettük gyü-
lekezetünkben, hogy minden hó-
nap második vasárnapján köszönt-
jük azokat a testvéreket, akik abban 
a hónapban ünneplik születésnapju-
kat. Kihívjuk őket az úrasztalához, 
egy igés képeslapot adunk át nekik, 
és mindnyájukért imádkozunk és 
az életükre áldást kérünk.

Riskó János  
református lelkész

APRÓHIRDETÉS 

Hirdetés

találkozást. Ők ügyet sem vetet-
tek ránk, mi azonban tátott szájjal 
álltunk néhány pillanatig. A Tün-

dér-hegyi kőfejtőnél 
megálltunk falatoz-
ni, majd meghódítot-
tuk a Tündér-sziklát. 
A Normafánál játszó-
terezésre is jutott idő, 
végül az Anna-rét és 
a Csacsi-rét érintésé-
vel tértünk vissza a te-
lepülésre.   

Márványi Flóra, 
a szakkör vezetője

BAKANCSBAN  
a budai hegyekben „Légy olyan, mint a madár, 

amely alól, ha kivágták a fát, 
NEM ZUHAN LE, hanem MÉG 
MAGASABBRA REPÜL!”
 Januárban, az alsós diákok-
nak, az ÖKO Munkaközösség 
meghirdette az odúkészítő ver-
senyt. Ezen kívül az osztálykö-
zösségek figyelmét felhívtuk az 

„apró” madarakra is. Segítsé-
gül hívtuk az alsós osztályokat, 
a szülőket, és a nagyszülőket, 
amelynek következményeként 
az iskola bejáratánál napról-
napra újabb és újabb odúkat 
tettek le az osztályok. 
 A versenyben részt vett 13 
alsós osztályunk. A 4.e osztály 
5 darab odút készített, míg a 
3.c és a 4.d osztály 2 búvóhely 
kivitelezésében jeleskedett.
 Reméljük, az elkészült alko-
tások méltó otthonául szolgál-
nak majd sok kis madárcse-

metének. Hisz tudjuk, titkos 
segítőink a madarak és egy 
csodás madárdal a végtelensé-
gig repít minket. Gondoljunk a 
Magyar Népmesék főcímdalára 
és motívumára!
 Az odúkihelyezést az isko-
la dolgozói és az osztályok 
maguk végezték el, annak ér-
dekében, hogy NÁLUNK IS 
KÖLTHESSENEK A MADARAK!

Darai Katalin,  
ÖKO Munkaközösség

Odúk az iskolánkban
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Új tanfolyamok indulnak  
a K.É.K. HÁZBAN

Nagytarcsán található üzemi konyhára  
munkatársat keresünk az alábbi munkakörbe:

TÁLALÓLÁNY
Azonnali munkakezdés, biztos munkahely!

KIEMELT NAPPALI BÉREZÉS  
ÉS EXTRA ÉJSZAKAI PÓTLÉK,  

AKÁR 260 000 - 300 00 FT  
FELETTI KERESETI LEHETŐSÉG!

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, várjuk jelentkezését  
a 06 20 771 6042-es telefonszámon vagy  

az allas@interfood.hu e-mail címre

Amit kínálunk:
-  Ingyenes céges buszjárat, ami már az Örs vezér teréről is  
 indul: Cinkota, Kistarcsa, 17. kerület

-  Saját bejárás esetén útiköltség támogatás

-  1 műszakos munkarend
-  Juttatásként napi több adag étel dolgozóinknak

HÍREK CIVIL OLDAL

A különféle csalásoknak, átve-
réseknek bárki áldozatul es-
het. A tapasztalat azt mutat-
ja, hogy az áldozatok rendkívül 
széles körből kerülnek ki, léte-
zik azonban egy különösen se-
bezhető réteg, ez pedig az idő-
sek korosztálya.
 Az úgynevezett „unokázós” 
csalók nem pihennek, folya-
matosan új legendákkal, tör-
ténetekkel igyekeznek áldoza-
tuk pénzét elszedni. A csalás 
lényege, hogy unokának, csa-
ládtagnak vagy más közeli hoz-
zátartozónak kiadva magukat, 
telefonon hívják fel az idős em-
bereket, és valamilyen okra, 
például tartozásra, baleset-
re, hivatkozva készpénzt vagy 
pénzzé tehető értéket csalnak 
ki tőlük.
 A legendák folyamatosan 
bővülnek, az elkövetők nem ri-
adnak vissza ügyvédnek kiad-
ni magukat, és a családtag le-
tartóztatásának hírét közölve, 
pénzt kérnek a szabadon bo-
csátásához. 
 FONTOS! Abban az esetben, 
ha ilyen tartalmú telefonhívást 
kap, bontsa a vonalat és ellen-

őrizze a kapott hír valóságtar-
talmát!
 Ne bízzon meg a váratlanul 
telefonon vagy személyesen je-
lentkező idegenekben!
 Ha gyanús telefonhívást kap, 
haladéktalanul vegye fel a kap-
csolatot unokájával, hozzátar-
tozójával, mivel csak így tudja 
ténylegesen ellenőrizni a hívás 
valódiság tartalmát.
 A hívó fél beazonosításánál a 
visszakérdezés és a konkrét kér-
dések feltevése egyaránt segít-
het.
 Soha ne adjon át pénzt, vagy 
más értéket idegenek számára!
 Bűncselekmény gyanúja ese-
tén, értesítse a rendőrséget az 
ingyenesen hívható 112-es se-
gélyhívó számon.

Pest Megyei Rendőr- 
főkapitányság  

Bűnmegelőzési Osztály

BONTSA A VONALAT!

A MAGYAR KÖZLÖNY december 
15-én megjelent számában tette köz-
zé a kormány, hogy Magyarorszá-
gon a köznevelési intézmények fel-
újítására, fejlesztésére 264 000 000 
forint extra támogatást nyújtanak. 
Összesen 100 intézmény kap pénz-
ügyi segítséget a benyújtott problé-
máinak a megoldására. A Simándy 
József Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola 25 000 000 Ft 
támogatást kapott. Ezt az össze-
get extra juttatásként veheti igény-
be az iskola.

KISTARCSÁN a városi óvoda tag-
intézményét január végén zárta be 
ideiglenesen az Oktatási Hivatal a 
koronavírus fertőzések okozta meg-
betegedések ugrásszerű emelkedése 
miatt. A KÖFE Kft. munkatársai ja-
nuár 31-én fertőtlenítettek az intéz-
ményt, így az 2022. február 1-jén 
újra nyithatott.

FERTŐTLENÍTETTÉK  
a Tölgyfa Óvodát 

EXTRA TÁMOGATÁST  
kap az általános iskola 

ADÓSZÁM:  18519259-1-13
KÖSZÖNJÜK!

KÉRJÜK TÁMOGASSA 
ALAPÍTVÁNYUNKAT 

ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁVAL!

KÖZÖSEN ÉRTÜK ALAPÍTVÁNY  
A SÉRÜLT FIATALOKÉRT

Adószám: 18693104-1-13

A z épületet kívülről, egyelőre pénzforrás 
hiányában, még nem tudtuk felújítani, de 
4 évvel ezelőtt, a belső felújítás után, a ter-

mek remek lehetőséget adtak az új kezdeménye-
zéseknek! Az önkormányzat által is támogatott 
központ működésének szükségességét és létjogo-
sultságát az egyre több jelentkező bizonyítja. Ér-
tékteremtő, értékmegőrző szerepét pedig az, hogy 
most már Budapest több kerületéből, Kerepesről, 
Nagytarcsáról és Mogyoródról is érkeznek mo-
zogni és tanulni vágyók hozzánk, akiket az itt ta-
nító kollégáim igyekeznek a maguk szakterüle-
tén a legmagasabb szinten tanítani. Az egymásra 
odafigyelés, a családias légkör, az egyéni és cso-
portos igényekhez való pozitív hozzáállás mesz-

szebbről is idevonzza az érdeklődőket! A mozgás-
kultúra legkülönbözőbb területei a székházban 
kapcsolódnak össze. Az itt dolgozó, egymást is 
segítő szakemberek, oktatásvezetők munkáját pe-
dig összeköti a közös cél: testi és lelki egészség-
megóvás, a fejlesztés, az oktatás, a hagyományos 
és egyetemes mozgáskultúrák, valamint a művé-
szetek minél szélesebb körben történő megismer-
tetése és tanítása. A központban működő legnép-
szerűbb egyesületeket és csoportokat szeretném 
néhány mondatban bemutatni. A későbbiekben, a 
Kistarcsai Híradó hasábjain, rendszeresen olvas-
hatnak tájékoztatót a főbb területekről, valamint 
az új csoportról és a tanfolyamokról!
 A HARMÓNIA TÁNCKÖZPONT 3 éves 
kortól egészen a senior korosztályig nyújt lehe-
tőséget többféle tánckultúra több műfajának gya-
korlásához, a hobbiszinttől a nemzetközi verseny-
szintig. A kicsiket és a kezdőket zenés előkészítő 
gimnasztikával, az akrobatika bevezető gyakor-
lataival és a balett alapjait felhasználó, színpadi 
tánccal vonzzuk a mozgás világába. Néhány év 
múlva ezekre az alapokra épülnek más műfajok, 
és egyre tágulnak a lehetőségek más stílusok irá-
nyába is. Kamaszkortól már 4 műfajból válogathat-
nak hobbiszinten is. A tánciskola versenyzői pedig 
modern – kortárs táncban – művészi- és látvány-

táncban, sportakrobati-
kában és divattáncban 
évek óta hozzák a ha-
zai és nemzetközi si-
kereket!
 A felnőttek társas-
tánccsoportjába most 
is várjuk a kezdő, újra-
kezdő párokat! MÁR-
CIUSTÓL pedig höl-
gyek részére indul a latin és modern tánc alapú 
táncedzés, amely középpontjában az állóképes-
ség növelése és koordináció fejlesztése áll. 
 A központban működik az ARANYSZABLYA 
Sport és Hagyományőrző Kör, amelynek elis-
mert alapítója és mestere dr. Hidán Csaba régész, 
történész, a Magyarságkutató Intézet főmunka-
társa. Munkájáról, az oktatásról, hagyományte-
remtésről és az edzésekről, a következő újságban 
írunk részletesen. 
 A többféle jógaoktatásról és az AVIVA torná-
ról a későbbiekben tájékoztatjuk az olvasókat! 
 Rekreációval, gyógytornával és manuál-
terápiával foglalkozó szakembereink nemcsak 
sportolóinknak, hanem a különböző mozgás-
szervi betegségtől szenvedő embereknek is ta-
nácsot adnak, és akár elkezdhetik a terápiás ke-
zeléseket is!
 A K.É.K. Házról, a tanfolyamokat vezető 
szakemberekről, tanárokról, órákról, időpon-
tokról a most induló honlapunkról tájékozód-
hatnak! Szeretettel vár minden korosztályt a 
Kistarcsai Élmény és Mozgás Központ! https://
kistarcsaielmenyesmozgaskozpont.hu/

Villám Vera

Napjainkban sokan már  
úgy ismerik  a volt rendőrség  
épületét, hogy a „táncosok 
székháza”. A Villámtánc S.E. 
Harmónia Táncközpontja itt 
tartja edzéseit mind a gyere-
kek, mind a felnőttek részére.

Hirdetés
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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.

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!
TőzegbrikeTT és keményfa brikeTT akCiÓ!

kulé kavics, fehér murva, termőföld

26 éve klímatechnikával foglalkozó cégünk
nagytarcsai telephelyére keresünk hosszútávra

raktárosi munkakörbe új munkatársat, 
akár azonnali munkakezdéssel.

Főbb feladatok, munkák:
• Gépek/alkatrészek átvétele, kiadása, összekészítése
• Belső gépi és kézi anyagmozgatási feladatok ellátása

• Készletek rendszeres
figyelemmel kísérése, leltározás, adminisztráció

• Raktári rend és tisztaság fenntartása

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Targoncavezetői jogosítvány • B kategóriás

jogosítvány • Felhasználói szintű számítógépes
ismeret • Egyéb jellemzők: csapatszellem,

megbízhatóság, pontos, precíz, önálló munkavégzés.

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
• Hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat

Amit kínálunk:
• 8 órás bejelentett munkaviszony • Versenyképes

jövedelem • Egyéb juttatások, Cafeteria •
Egyműszakos munkarend H-CS: 8-16:30, P: 8-15 •

Folyamatosan bővülő, stabil háttér, hosszú távú
munkalehetőség

J e l e n t k e z n i  f é n y k é p es  ö n é l e t ra j z áva l  
a z  n k@ c kl i m a . h u  c í m e n  l e h e t .

Kistarcsa_90x130

building
tomorrow.

Legyél Te is 
gépbeállító 
a P&G csömöri 
gyárában!
Küldd el önéletrajzodat
a jelentkezz.im@pg.com
email címre!
PGCAREERS.COM/
MAGYARORSZAGIALLASLEHETOSEGEK

220210-PG-183x130.indd   1 2022. 02. 14.   13:41

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!

Kisállatrendelő

Műtétre előjegyzés: személyesen rendelési időben,  
vagy a 06-28/506-265-ös telefonszámon van lehetőség

Csandy Kutyakozmetika
Telefon: 06-30/251-98-46

2143 Kistarcsa, Malom utca 2.

rendelési idő: H-P: 17-től 21 óráig

dr. gyuricza Ákos
2143 Kistarcsa, Malom utca 2.
tel.: 06-28/506-265, 06-30/9-518-590
www.kistarcsaiallatorvos.hu

•  cserepes lemez fedés
•  széldeszkázás
• bádogos munkák
• beázások javítása
•  tetőszerkezet, eresz- 

csatorna javítása, cseréje
Alpin technikávAl Ács Kapocs Építő Kft.

kedvező árAk! 36-30/919-4694

SZAKKÉPZETT   

           MESTEREKÁCS, TETŐFEDŐ 

AlAPTól

           A TETőig

gEnErÁl-

        kiviTElEzéS

A PAnnon Air CArgo Kft. 

keres vámügyintézői
végzettséggel 1 fő

vámcsoportvezetőt és 
2 fő vámügyintézőt

veresegyházi munkahelyre.

Versenyképes fizetést
ajánlunk hétköznapi egy

műszakos állás betöltéséért.
Gyakorlat előnyt jelent.

ÖnéletrAjzoKAt A
sAles@PACArgo.Com
emAil Címen várjuK.

KAVED_44x64
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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

Már bankkártyával is fizethet!A                                tAgjA. 

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

keressen Minket  
a facebookon is!

kalodás tűzifa és 
kötegelt  
szénbrikett  
a készlet  
erejéig kapható!cserepek

térkövek

falazótégla Hő  
és víz- 

szigetelő  
termékek

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!

Nap 19 Kft.

Felújításhoz, építkezéshez:
Szigetelőanyagok: Homlokzati szigetelés

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

Külső vakolatok, színezők
Festékek, Lazúrok, Zománcok, Tetőfóliák

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

www.nap19.hu • nap19kft@gmail.com

Nyitva
Hétfőtől-Csütörtökig: 7-16 óráig

Péntek: 7-15 óráig
   Szombat, Vasárnap: zárva

KLÍMA KARBANTARTÁS,  
SZERELÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS

BEMUTATÓTERMÜNK  
ÚJ CÍME: 

2143 KISTARCSA
SZABADSÁG ÚT 30.

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

Elkötelezett szerelőcsapat, 
megbízható márkák,  

széles választék.
Daikin, Mitsubishi, Panasonic,  

Gree, Midea, LG, Syen, MDV

Fűtéskorszerűsítés; hőszivattyús fűtési 
rendszer kiépítése akár otthon  

felújítási támogatással.
2021-től a legalább egy gyereket 

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

SzemélyeS beiratkozáS helySzíne:
 Simándy József Általános Iskola épületében,  

Cím: 2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3., II. emelet • Tel.: 06-70-504-2779,  
Honlap: www.mdiskola.hu 

Keresztféléves ingyenes szaKmai  
oKtatás esti tagozaton

kiStarcSán a cSzc mihály DéneS  
Szakképző iSkolában!

•  Logisztikai technikus (logisztika és szállítmányozás)
•  Kéz-és lábápoló technikus kézápoló  

és műkörömépítő szakirányon
•  Kisgyermekgonodozó, -nevelő
•  Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens

• Vállalkozási mérlegképes könyvelő •  Ápoló

•  Szociális ápoló és gondozó

BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:  
2022. január 3-tól február 28-ig. Hétfő-péntek: 17.00-19.00 óra között.

DIÁKIgAZOlvÁNy IgéNyElhETŐ.
Képzéseink ingyenesek. Két szakmát államilag  
támogatott formában, ingyen megszerezhet!  

Sikeres vizsga esetén államilag elismert  
bizonyítvánnyal fog rendelkezni.

Előzetes jelentkezéseiket elküldhetik online is!  
www.mdiskola.hu/online-jelentkezes

éRETTSégIZETTEK RéSZéRE:

AlAPfOKú végZETTSéggEl  
RENDElKEZŐK RéSZéRE:

Varga István magyar rally  
bajnok, autószerelő mester

•  VIZSGÁZTATÁS
•  JAVÍTÁS
•  KLÍMATÖLTÉS

•  DIAGNOSZTIKA  
(motor, ABS, stb.)

•  HIVATALOS BOSCH  
SZAKMŰHELY

3D computeres 

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

06-20/269-13-22
E-mail: vargaautojavito@gmail.com
NYITVATARTÁS: H-P: 8-17 óráig

 •  FELNI ÉRINTÉS NÉLKÜLI  
FUTÓMŰ BEÁLLÍTÁS

 •  GUMISZERELÉS  
ÉS CENTRÍROZÁS

 •  FUTÓMŰ JAVÍTÁS

K I S TA R C S A

varga autójavító

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

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

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

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 7-19 óráig.
SZOMBATON ZÁRVA!

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

 

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!

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

HÁZIAS ÍZEK BOLTJA

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

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

Tel.: 06-28-793-417  
Facebook: kistarcsa házias ízek boltja

februári akciÓiNk!

szezoNvégi akciÓ
Házi hurka – 1090 Ft/kg
sütnivaló kolbász – 1490 Ft/kg
Házi kolbász – 2500 Ft/kg
Házi sertészsír – 790 Ft/kg
Házi disznósajt – 2800 Ft/kg
Hagyományos 
füstölt tarja – 2800 Ft/kg

Hagyományos  
füstölt comb – 2900 Ft/kg

Házi hurka  
és kolbász egész 
szezonban kapható!



22 232022.2. szám

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HIVATALOK
Gödöllői Járási Kirendeltség
2143 Kistarcsa, Oázis üzletház I. emelet
Telefonszám: +36 (70) 504-1308
Ügyfélfogadási idő:  H-Cs: 08:00-12:00, 12:30-16:00

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

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

DPMV hibabejelentő (csőtörés, vízhiány stb.) 
06-29/340-010, 06-70/682-7546 

Közvilágítás hibabejelentés 
06-30-685-9865; 06-28-589-020/9
https://kozvilhiba.hu/hibabejelentes

KÖZBIZTONSÁG
Rendőrség
Kistarcsa Rendőrőrs 2143 Kistarcsa, 
Deák Ferenc utca 3/A. Tel.: +36 (28) 470-801, fax: 
06 (28) 470-801. Telefontanú: +36 (80) 555-111
SMS vonal hallássérülteknek: +36 (20) 9000-107

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kóbor állatok befogása 
+36-20/964-3025

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

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

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

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

FONTOS INFORMÁCIÓK

• 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

MEGÁLLÓHELYEK
Indulási és érkezési időpontok

Munkanapokon Hétköznapra eső  
ünnepnapokon

Csigaház-Végállomás 6:00 7:00 8:10 9:05 10:00 10:41 13:15 13:58 14:58 15:58 16:58 17:58# 18:31# 9:00 10:50#
Rákóczi krt. - Óvoda 6:01 7:01 8:11 9:06 10:01 10:42 13:16 13:59 14:59 15:59 16:59 17:59 18:32 9:01 10:51
Szent László u. - Mikes K. u. 6:02 7:02 8:12 9:07 10:02 10:43 13:17 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 18:33 9:02 10:52
Szent László u. - Báthory u. 6:03 7:03 8:13 9:08 10:03 10:44 13:18 14:01 15:01 16:01 17:01 18:01 18:34 9:03 10:53
Szent László u. - Diófa u. 6:04 7:04 8:14 9:09 10:04 10:45 13:19 14:02 15:02 16:02 17:02 18:02 18:35 9:04 10:54
Szent László u. - Mikszáth K. u. 6:05 7:05 8:15 9:10 10:05 10:46 13:20 14:03 15:03 16:03 17:03 18:03 18:36 9:05 10:55
Szent László u. - Terézia u. 6:06 7:06 8:16 9:11 10:06 10:47 13:21 14:04 15:04 16:04 17:04 18:04 18:37 9:06 10:56
Ibolya u. 6:07 7:07 8:17 9:12 10:07 10:48 13:22 14:05 15:05 16:05 17:05 18:05 18:38 9:07 10:57
Árpád vezér út 6:08 7:08 8:18 9:13 10:08 10:49 13:23 14:06 15:06 16:06 17:06 18:06 18:39 9:08 10:58
Déryné u. 6:09 7:09 8:19 9:14 10:09 10:50 13:24 14:07 15:07 16:07 17:07 18:07 18:40 9:09 10:59
Attila u. - Liliom u. 6:10 7:10 8:20 9:15 10:10 10:51 13:25 14:08 15:08 16:08 17:08 18:08 18:41 9:10 11:00
Csömöri u. 6:11 7:11 8:21 9:16 10:11 10:52 13:26 14:09 15:09 16:09 17:09 18:09 18:42 9:11 11:01
Csömöri u. - Deák F. u. 6:12 7:12 8:22 9:17 10:12 10:53 13:27 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 18:43 9:12 11:02
Határ u. - Brassói u. 6:13 7:13 8:23 9:18 10:13 10:54 13:28 14:11 15:11 16:11 17:11 18:11 18:44 9:13 11:03
Kolozsvári u. 6:14 7:14 8:24 9:19 10:14 10:55 13:29 14:12 15:12 16:12 17:12 18:12 18:45 9:14 11:04
Hunyadi u. - Kassai u. 6:15 7:15 8:25 9:20 10:15 10:56 13:30 14:13 15:13 16:13 17:13 18:13 18:46 9:15 11:05
Hunyadi u. (HÉV megálló) 6:16 7:16 8:26 9:21 10:16 10:57 13:31 14:14 15:14 16:14 17:14 18:14 18:47 9:16 11:06
Kölcsey F. u. (Ált. Isk.) 6:18 7:18 8:28 9:23 10:18 14:16 15:16 16:16 17:16 9:18
Kölcsey F. u. - Vereckei u. 6:19 7:19 8:29 9:24 10:19 14:17 15:17 16:17 17:17 9:19
Bartók B. u. 6:20 7:20 8:30 9:25 10:20 14:18 15:18 16:18 17:18 9:20
Kápolna u. - Völgy u. 6:21 7:21 8:31 9:26 10:21 14:19 15:19 16:19 17:19 9:21
Kápolna u. - Dózsa Gy. u. 6:22 7:22 8:32 9:27 10:22 14:20 15:20 16:20 17:20 9:22
Rapavi Ulicska (Kat. templom) 6:23 7:23 8:33 9:28 10:23 14:21 15:21 16:21 17:21 18:16 9:23 11:08
Aulich Lajos u. (Temető) 6:24 7:24 8:34 9:29 10:24 14:22 15:22 16:22 17:22 18:17 9:24 11:09
Aulich Lajos u. - Bocskai u. 6:25 7:25 8:35 9:30 10:25 14:23 15:23 16:23 17:23 18:18 9:25 11:10
Aulich Lajos u. - Bagolyvár u. 6:26 7:26 8:36 9:31 10:26 14:24 15:24 16:24 17:24 18:19 9:26 11:11
Eperjesi út (Ált. Isk.) 6:27 7:27 8:37 9:32 10:27 14:25 15:25 16:25 17:25 18:20 9:27 11:12
Fenyves út. 14:26 16:26
Eperjesi út (ABC) 6:28 7:28 8:38 9:33 10:28 15:26 17:26 18:21 9:28 11:13
Kórház 6:31 7:31 8:41 9:36 10:31 13:35 14:29 15:29 16:29 17:29 18:24 9:31 11:16
Fenyves út. 18:27
Eperjesi út (Óvoda) 6:33 7:33 8:43 13:37 14:31 15:31 16:31 17:31 9:33 11:18
Eperjesi út (Ált. Isk.) 6:34 7:34 8:44 13:38 14:32 15:32 16:32 17:32 9:34 11:19
Eperjesi út - Bagolyvár 6:35 7:35 8:45 9:40 10:35 13:39 14:33 15:33 16:33 17:33 18:28 9:35 11:20
Aulich Lajos u. - Bocskai u. 6:36 7:36 8:46 9:41 10:36 13:40 14:34 15:34 16:34 17:34 18:29 9:36 11:21
Aulich Lajos u. (Temető) 6:37 7:37 8:47 9:42 10:37 13:41 14:35 15:35 16:35 17:35 18:30 9:37 11:22
Széchenyi u. (Kat. templom) 6:38 7:38 8:48 9:43 10:38 13:42 14:36 15:36 16:36 17:36 18:31 9:38 11:23
Kápolna u. - Dózsa Gy. u. 9:44
Kápolna u. - Völgy u. 9:45
Bartók B. u. 9:46
Kölcsey F. u. - Vereckei u. 9:47
Kölcsey F. u. (Ált. Isk.) 9:48
Széchenyi u. (Civilház) 6:39 7:39 8:49 10:39 13:43 14:37 15:37 16:37 17:37 18:32 9:39 11:24
Széchenyi u. (Takarékszöv.) 6:40 7:40 8:50 9:49 10:40 13:44 14:38 15:38 16:38 17:38 18:33 9:40 11:25
Csigaház-Végállomás 6:41 7:41 8:51 9:50 10:41 13:45 14:39 15:39 16:39 17:39 18:34 9:41 11:26

Kistarcsa város helyi buszjáratának menetrendje
Érvényes: 2022. február 1-től

A #-el jelölt járat a Széchenyi utcában közlekedik. • Üzemeltető: Szekér-Transz 99 Bt. •  2118 Dány, Fő u. 8. • E-mail: szekertransz99@gmail.com 

2021. december 12-től megváltozott a Gödöllő–Budapest, Örs vezér 
tere vonalon közlekedő H8 HÉV menetrendje, ezért az átszállási-vá-
rakozási idők csökkentése és a HÉV menetrendhez történő igazítás 

érdekében módosították a helyi busz menetrendjét. Ehhez kapcso-
lódóan beiktattak egy új járatot is, ami 10 óra 41 perckor indul. 
 Az új menetrend 2022. február 1-től visszavonásig érvényes.

TÁJÉKOZTATÁS A HELYI BUSZ  
MENETRENDJÉNEK VÁLTOZÁSÁRÓL 



Most foglalj klímaszerelőt, 
mert nyáron már késő!

KIS FOGYASZTÁS, CSEND,  
AKÁR 10 ÉV GARANCIA

A FISHER ELHOZZA 
A JÓ IDŐT, PRÓBÁLJA KI ÖN IS!

KLÍMAPEST – Faktor Vállalkozási Iroda Kft.
1173 Budapest, Pesti út 9.  |  +36 20 358 5756  |  +36 1 253 0394  |  info@klimafaktor.hu

www.klimapest.hu

Kistarcsa
Kerepes Vasút u. 23.

(MOL kút mögött!) 

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

Muskátli Garden Virágcenter Kerepes 
Hétfő-Péntek: 8-18 óráig

Szo.: 8-15 óráig • Vas.: 8-13 óráig
Évelő – TÉlálló Évelők, ÖrÖkzÖldek, 

CserjÉk, százszorszÉp, NefelejCs, 
árváCska, díszNÖvÉNyek, Hagymás 
NÖvÉNyek! veTőmagok kapHaTók!

Virágtápok, Növényvédőszerek, Szerves-,  
műtrágyák, Virágföld kaphatók kertészetünkben!

Ha minőséget szeretne  
a muskátli gardent keresse!

VIRÁGVÁSÁR!
NŐNAPI  

Óriási válaszékkal várjuk kedves vásárlÓinkat!
nőnapra rendelést felveszünk!!!


