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Decemberben egy  
RAKTÁRÉPÜLET KAPOTT 
LÁNGRA Kistarcsán 
TŰZ keletkezett egy kettőezer négy-
zetméteres raktárépületben december 
22-én hajnalban Kistarcsa külterüle-
tén. Az épületben másodlagos feldol-
gozásra váró hulladék égett, mintegy 
hatszáz négyzetméteren. A tűz kö-
vetkeztében több helyen károsodott 
az épület. A helyszínre nagy erők-
kel vonultak a tűzoltók, a gödöllői 
és a fővárosi hivatásos tűzoltók ösz-
szesen nyolc vízsugár és kettő mobil 
vízágyú segítségével oltották el a lán-

Településükön az orvosi ügyeleti 
szolgáltatás 2019. január 1-jétől 
az Országos Orvosi Ügyelet Non-
profit Kft. Kistarcsa Központi Or-
vosi Ügyeleti telephelyén tör-
ténik. 
 

AZ ÜGYELET KÖZPONTJA:
2143 Kistarcsa, 
Batthyány u 4/A.
 
ÜGYELETI IDŐ:
Hétköznap: 18:00-08:00
Hétvége: 08:00-08:00
TELEFONSZÁMA:
06/70-3703-104
06/28-501-030
AZ ORSZÁGOS MENTŐ-
SZOLGÁLAT HÍVÓSZÁMAI:
112 és 104

 
Az orvosi ügyelet irányítása, 
a telefonhívások fogadása a 
következők szerint történik: 
Társaságunk a sürgősségi beteg-
ellátás hatékonyságának fokozá-
sa, a párhuzamos hívások szá-
mának csökkentése, valamint az 

azonnali elérhetőség biztonságá-
nak javítása érdekében az ügye-
let irányítására DISZPÉCSER-
SZOLGÁLATOT MŰKÖDTET. 

A DISZPÉCSERSZOLGÁLAT 
MŰKÖDÉSÉNEK ELŐNYEI: 
   •    A kórkép súlyossági fokozata 

szerint biztosítja az ellátást (az 
esettől függően küld ügyele-
tet vagy akár azonnal men-
tőt, ill. biztosít szakszerű ta-
nácsadást) 

   •    Közvetlen kapcsolatot biztosít 
a szolgáltatón belüli és szolgál-
tatók közötti hatékony együtt-
működéshez (OMSZ, Rendőr-
ség, Katasztrófavédelem stb.) 

Az egységes, gyorsan elérhető 
sürgősségi hívószámon a lakos-
ság segítséget hívhat. Egy hívás 
kezdeményezésével az ügyelet és 
a diszpécserszolgálat egy időben 
elérhető. Így a beteg egy belépé-
si ponton keresztül kerül kapcso-
latba az ellátókkal és egyértelmű 
utakon át jut ellátáshoz.

Tájékoztató a központi  
orvosi ügylet VÁLTOZÁSÁRÓL!

gokat, majd átvizsgálták az épületet. 
A tűzoltás ideje alatt a Fővárosi Ka-
tasztrófavédelmi Mobil Labor folya-
matos méréseket végzett, a levegőben 
egészségre káros anyagot nem tud-
tak kimutatni, így lakosságvédelmi 
intézkedésre nem volt szükség, sze-
mélyi sérülés nem történt. A Pest Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
tűzvizsgálati eljárás keretében vizs-
gálja a tűz keletkezésének okát és kö-
rülményeit.   Fotó: Pest MKI

DÁTUM HULLADÉK TÍPUS
5. HÉT 1 P KOMMUNÁLIS

6.
 H

ÉT

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

7.
 H

ÉT

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

8.
 H

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

9.
 H

ÉT

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

KISTARCSA HULLADÉK- 
GYŰJTÉS RENDJE 2019 FEBRUÁR
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HÍREKTESTÜLETI ÜLÉS

A https://www.face- 
book.com/kistarcsai-
hirado oldalon naponta 
frissülő tartalommal 
várjuk a Kistarcsai 
Híradó olvasóit! 

LÁJKOLJÁK AZ OL-
DALT ÉS OSSZÁK 
MEG ISMERŐ- 
SEIKKEL!

Már a Face- 
bookon 
is elérhető 
a KISTARCSAI 
HÍRADÓ

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.

Hirdetés

Hirdetés

MEGHOSSZABBÍTOTTÁK a szer-
ződéseket a családi bölcsődékkel

Az év utolsó testületi ülését december 12-én tartották. Solymosi Sándor polgármester napirendek előtt elmondta, hogy több olyan napi-
rend is szerepelt a december havi munkatervben, ami végül nem került be az ülésre (a házasságkötések lebonyolításáról szóló önkormány-
zati rendelet felülvizsgálata,  a menetrend szerinti autóbusz viteldíjáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, a környezetvédelmi 
Alap létrehozásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, az önkormányzat vagyonának értékesítése során alkalmazandó verse-
nyeztetési szabályokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata) mivel azok mindenben megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. Vi-
szont két sürgősségi indítványt – „Dunakeszi Tankerületi Központtal megkötött vagyonkezelési, vagyonátadási és szolgáltatási szerződé-
sek módosítása” és „A Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése tárgyában kötött vállalkozási szerződés megszüntetése” – javasolt felvenni az 
előterjesztések közé. A képviselő-testület ezen kívül tárgyalta a Kistarcsai VMSK Nonprofit Kft. üzleti tervkoncepcióját és a 2019. évi költ-
ségvetési koncepciót. Eredménytelennek nyilvánították a „Kistarcsai internálótábor – Emlékhely és Könyvtár építésére” kiírt közbeszer-
zési eljárást, és átfogó tájékoztatást hallgattak meg a 2018. évben aktuális pályázatokról. Összesen 14 napirendi pontot tárgyaltak.

Aktualizálták a Helyi  
Esélyegyenlőségi Programot
Kistarcsa Város Önkormányzatának a 2013-ban 
elfogadott programja lejárt, ezért a jogszabály ér-
telmében újat kellett készíteni. A program elfo-
gadása azért fontos, mert az önkormányzat euró-
pai uniós támogatásban csak akkor részesülhet, 
ha hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal 
rendelkezik. Az új, 2019–2023-as évekre szóló 
esélyegyenlőségi program részletesen kitér a hát-
rányos helyzetű társadalmi csoportok – különös 
tekintettel a nők, a mélyszegénységben élő sze-
mélyek, valamint a gyermekek és idősek csoport-
jára – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egész-
ségügyi és szociális helyzetére. Határoztak arról 
is, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program elké-
szítését segítő HEP Fórumot hoznak létre, mely-
nek tagjai az Humánpolitikai Bizottság elnöke, a 
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda intézményvezetője, 
az Alapszolgáltatási Központ intézményvezető-
je, a Kistarcsai VMSK Városi Művelődési, Sport-
központ és Könyvtár Nonprofit Kft. ügyvezetője, 
a Simándy József Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola igazgatója, a Kistarcsai Tipegő 
Bölcsőde intézményvezetője, a Szlovák Nemzeti-
ségi Önkormányzat képviselője, a Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzat képviselője, a Közösen Értük 
Alapítvány a Sérült Fiatalokért képviselője, a Kis-
tarcsai Csibék Nagycsaládos Egyesületének kép-
viselője és a jegyző által kijelölt köztisztviselők.

Meghosszabbították a szerződéseket  
a családi bölcsődékkel 
A Tipegő Bölcsőde kivitelezésének elhúzódása 
miatt kényszerült erre a képviselő-testület. Mint 
ismeretes bölcsőde hiányában az önkormányzat 
2008-tól családi bölcsődékkel (családi bölcső-
de, illetve napközbeni gyermekfel-
ügyelet) biztosítja a bölcsődei férő-
helyeket a településen. Ezért tavaly 
– akárcsak az előző években – a gyer-
mekek napközbeni ellátására 2018. 
április 1-től 2018. december 31-ig 
40 000 Ft/hó/fő támogatás ellenében 
szerződést kötött az erre engedéllyel 
rendelkező vállalkozásokkal. (Cso-
dasziget Családi Napközik NKft. 6 
férőhely, Kópé Kölyök NKft. 10 fé-

rőhely, Kisfelhő Családi Napközi Kft. 7 férőhely, 
Tündérkuckó NKft. 8 férőhely, Remes Éva Mária 
egyéni vállalkozó – Mosolyka Bölcsi Nonprofit 
Bt. 5 fő). A beruházás elhúzódása miatt a képvi-
selő-testület ezeket a szerződéseket most válto-
zatlan feltételekkel 2019. március 31-ig meghosz-
szabbította. A képviselő-testület a költségvetési 
rendelet elfogadását követően az eddigi feltéte-
leknek megfelelően új szerződéséket köt a csa-
ládi bölcsődékkel.

Eredménytelen volt a „Kistarcsai  
internálótábor – Emlékhely és Könyvtár  
építésére” indított közbeszerzési eljárás 
A beérkezett árajánlatok alapján egyértelművé vált, 
hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege 
nem elegendő a szerződés megkötéséhez. A kép-

viselők névszerinti szavazással egyhangúlag az 
eljárás eredménytelenségéről döntött. Erre köz-
vetlenül is lehetőségük volt, mert a közbeszerzési 
eljárás (Kbt.) 70. § (1) bekezdése ezt lehetővé te-
szi, vagyis bírálat és értékelés nélkül dönthettek.

A „Kistarcsai Tipegő Bölcsőde  
építésére” szerződött vállalkozó  
nem teljesített határidőre 
A kivitelezést végző Boros Építőipari és Szolgál-
tató Kft. többszöri szerződés módosítás után a be-
ruházás átadását 2018. december 17-ki határidővel 
vállalta. A megrendelő képviselői 2018. október 
17-én jegyzőkönyvben rögzítették, hogy a vállal-
kozó a munkák elvégzését határidőre nem tudja 
teljesíteni. A szerződés megszüntetése folyamat-
ban van. Az önkormányzat a Kistarcsai Tipegő 

Bölcsőde építését a lehető leghama-
rabb egy új közbeszerzési eljárás ke-
retében ismét meghirdeti. A bölcsőde 
építése kapcsán két dolog is hátrá-
nyosan érinti Kistarcsát. Az egyik, 
hogy ismerve a mai piaci helyzetet 
a fennmaradó munkálatok költség-
vetése magasabb lesz, ami plusz for-
rás bevonását igényelheti. A másik, 
hogy az átadás időpontja vélhetően 
másfél évet csúszhat. P.Gy.

TUDÓSÍTÁS A 2018. DECEMBER 12-I TESTÜLETI ÜLÉSRŐL

Soylmosi Sándor egy napirendet terjeszt elő 

Óév búcsúztató az ülés végén. A képen Solymosi Sándor, Juhász 
István, Hadnagy
 Zsolt és Csampa

 Zsolt 

A z átlagosnál gyakrabban sóztak, mert a 
nedves utak reggelre rendszerint lefagy-
tak.  Az aszfaltozott utakat hóeltolással 

és sózással tisztították. Elsőként a helyi buszjárat 
útvonalait és a nagy forgalmú belterületi gyűjtő 
utakat takarították. A közterületeken és a busz-
megállókban közmunkások dolgoztak. Felhívjuk 
a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a biztonságos 
téli közlekedéshez elengedhetetlen, hogy az ingat-
lanuk előtt gondoskodjanak a járdák tisztításáról. 
Ebbe bele tartozik a hó eltakarítása és a járda sí-
kosság-mentesítése is.
 Az önkormányzat felhívja a tisztelt lakosság fi-
gyelmét, hogy a téli időszakban az ingatlanok előt-
ti járdaszakaszok hó-mentesítése és síkosság-men-
tesítése (szórása, sózása)a 1/1986. (II. 21.) számú 
ÉVM-EüM együttes rendelete szerint kell eljárni. 
 „6. § (1) Ha a jogszabály eltérően nem rendel-
kezik, a tulajdonos köteles gondoskodni
 a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányá-
ban egy méter széles területsáv, illetve ha a járda 
mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes te-
rület;
 c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes 
épületek gyalogos megközelítésére és körüljárá-
sára szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadék-

víz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és 
más hulladékok eltávolításáról.
 (2) Az országos közutak belterületi szakaszai-
nak tisztán tartása az utakról szóló jogszabályok 
vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történik.
 (4) A szórakozó-, vendéglátó- és árusító he-
lyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitvatartás 
ideje alatt – ettől eltérő megállapodás kivételével – 
a használó köteles tisztán tartani és a hulladé-
kot eltávolítani.”
 A járdák tisztán tartása azért is fontos, mert ha 
valaki a síkosság-mentesítés elmulasztása miatt 
balesetet szenved, kártérítési igénnyel léphet fel 
az ingatlan tulajdonosával szemben. Környeze-
tünk védelmének érdekében a házak előtti járdán 
ne sóval, hanem durva szemcséjű homokkal, illet-
ve homokkal kevert fűrészporral vagy forgáccsal 
síkosság-mentesítsenek!
 Kérünk mindenkit, hogy a balesetek megelő-
zése és a biztonságos gyalogos közlekedés érde-
kében folyamatosan és maradéktalanul tegyenek 
eleget az előírásoknak.

Felhívás SÍKOSSÁG- 
MENTESÍTÉSRE!

Az elmúlt két hónapban Kistarcsán a  
KÖFE Kft. gépekkel, kézi eszközökkel, sa- 
ját személyi állományával és közcélú fog- 
lalkoztatottak bevonásával folyamatosan  
takarította az utakat és a közterületeket. 

TOVÁBBI HAVAZÁS VÁRHATÓ Az év elejétől nem kell járulékot fizetniük a 
nyugdíjas munkavállalóknak, csak a 15 szá-
zaléknyi személyi jövedelemadót. A munkál-
tatók is kedvező helyzetbe kerültek, hiszen a 
nyugdíjas munkavállalók után nem kell meg-
fizetniük a 19,5 százalékos járulékot (szociá-
lis hozzájárulási adót, régi nevén tb járulékot). 
A kedvezmények azokra a nyugdíjasokra is 
vonatkoznak, akik részmunkaidőt vállalnak, 
így a csökkentett jövedelem után sem kell já-
rulékot fizetnie sem a munkavállalónak, sem 
pedig a munkáltatónak. MTI

Az év elejétől  
NEM KELL JÁRU-
LÉKOT FIZETNIÜK  
a nyugdíjas  
munkavállalóknak
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V isszatekintve nyugodtan ki-
jelenthetjük, hogy az elmúlt 
időszak Kistarcsa történe-

tének egyik legsikeresebb szaka-
sza volt. Felsorolni is sok lenne a 
rengeteg pályázatot és az önerős 
fejlesztést, ezért inkább csak azt 
emelje ki polgármester úr, ami az 
élhetőbb kisváros koncepcióhoz a 
leginkább hozzáilleszthető!
 – Azt gondolom, hogy lezárult egy 
korszak a település életében. Sikerült 
az önkormányzathoz rendelt intézmé-
nyekben a kötelező feladatokat maxi-
málisan ellátni, az infrastruktúráját 
a kor követelményeinek megfelelően 
fejleszteni. Energetikai szempontból 
az elmúlt nyolc évben az összes in-
tézményünket európai színvonalra 
fejlesztettük. Ezekben az intézmé-
nyekben megtörtént a hőszigetelés, 
a nyílászárók cseréje, a homlokza-
ti felújítás, a fűtést napelemekkel és 
kondenzációs kazánokkal biztosítjuk, 
így a rezsiköltség nagyságrendekkel 
csökkent. Ugyanakkor az esztétikai 
megújulás kimutathatóan jó hatással 
van a polgárokra is. Az sem mellékes, 
hogy az elmúlt években a kormány 
jóvoltából olyan béremelést hajtottak 
végre szinte minden ágazatban, ami 
hozzásegítette az embereket egy jobb 
élethez. Az elmúlt években olyan be-
ruházásokat is meg tudtunk valósíta-
ni, ami komfort- és közérzetet is javí-
tott, vagyis illeszkedett az élhetőbb 
kisváros koncepcióhoz. Ilyen volt a 
kondipark megépítése, a Csigaház 
melletti téren a gördesz ka pálya ki-
alakítása, az utak és járdák felújítá-
sa és megépítése, a közvilágítás ener-
giatakarékos átalakítása. 
 Tudom, hogy van bőven lemara-
dásunk, ezért további pályázati for-
rások bevonásával és önerős beru-

házásokkal próbálunk felzárkózni. 
A Simándy-liget, a Móra liget és a 
Fenyvesli get lakóparkok földútjai 
komoly kihívást jelentenek a mai 
napig, amit pályázatokból, önerő-
ből, ingatlantulajdonosok összeg-
fogásával építgetünk. Megjegyzem, 
hogy ez nem a mostani önkormány-
zat hibájából alakult ki, mi próbálunk 
segíteni az ott lakóknak, éppen ta-

valy készült el önerőből a Bellus Jó-
zsef utca a Lőcsei utcáig. Elsősorban 
pályázati forrásból próbálunk utat 
építeni, de a legutolsó útépítést egy 
önkormányzati ingatlan eladásából 
fedeztük. Megjegyzem, hogy erre 
a célra több ingatlan eladását nem 
tervezzük. Sokat léptünk előre a kö-
zösségi terek építésével, felújításával. 
Több játszóteret építettünk, a meglé-

vőket felújítottuk. Fontos megemlí-
teni a Szent Imre tér és az Ifjúság tér 
teljes rekonstrukcióját, hiszen ez is 
a kérdezett koncepció részeként va-
lósulhatott meg.

– A lakosság többnyire a közelmúlt 
beruházásaira emlékszik a legjob-
ban. Az elmúlt egy évben is nagyon 
dinamikusan fejlődött Kistarcsa. 
Mit emelne ki ezek közül?
 – Szerencsés helyzetben vagyunk, 
mert a rengeteg beruházást nehéz 
pontos sorrendben felsorolni, de 
örömmel teszem. Kezdem a kistar-
csai Gesztenyés Óvodával, ahol a 
Pénzügyminisztérium 131 millió fo-
rintos támogatásával egy infrastruk-
turális fejlesztést tudtunk megvalósí-
tani. Ennek keretében többek között 
felújítottuk a kazánházat, megcsinál-
tattuk az emeleti lapos tető hő- és 
vízszigetelését, és felújítottunk egy 
vizesblokkot. A Gesztenyés Óvo-
da és Tölgyfa Óvoda felújítása ez-
zel még nem fejeződött be, mert 30 
millió Ft-ot nyertünk egy belügy-
minisztériumi pályázaton is. Tavaly 
fejeztük be a Simándy József Álta-
lános Iskola és a Polgármesteri Hi-
vatal épületeinek energetikai korsze-
rűsítését. A két évig tartó beruházás 
200 millió forintba került, az önkor-
mányzat 68 millió forint önrészt biz-
tosított ehhez. A játszótér fejleszté-
sek közül tavaly az Eperjesi úton, az 
Arany János utcában és az Árpád ve-
zér úton adtunk át a közösségi teret 
a szülők és a gyerekek legnagyobb 
örömére. Az útépítési programunk-
hoz kormányzati támogatásként 200 
millió forint céltámogatást nyertünk, 
ehhez mindössze 7,5 millió forintot 
kellett önrészként biztosítani. Ebből 
a pénzből fele hosszában elkészült 

Kistarcsa 2018-ban  
794 MILLIÓ FORINT  
pályázati támogatást nyert 

Második ciklusát tölti polgármesterként Solymosi Sándor. A pedagógus végzettségű polgármester 1990-től él Kistarcsán, 20 évig test-
nevelő tanár volt a Szent István Általános Iskolában. 1998-tól kezdett el politizálni, ekkor alapította meg a településen a FIDESZ csopor-
tot.  A Fidesz listavezetőjeként 2002-ben került a képviselő-testületbe, négy évig a Sport Bizottság elnöke volt, 2006-ban a Fidesz csa-
pat tagjaként ismét megválasztották képviselőnek, majd alpolgármesternek. Ebben a ciklusban az időközi választásokig (2008-ig) volt 
a testület tagja. 2006-tól 2010-ig a Pest Megyei Közgyűlés Ifjúsági és Sport Bizottságának volt az elnöke, 2010-től 2014-ig a Területfej-
lesztési Bizottság tagjaként tevékenykedett.  2010-ben megnyerte a polgármester választást, a 4. számú körzetben pedig a képvise-
lő választást. 2014-ben ismét kettős sikert elérve választották meg polgármesternek és képviselőnek. Az évindító interjúban elsősor-
ban 2018-ra tekintettünk vissza és beszélgettünk arról is, hogy az őszi önkormányzati választásokig mit terveznek még megvalósítani.

ÉVINDÍTÓ INTERJÚ SOLYMOSI SÁNDOR POLGÁRMESTERREL

a Balczó István utca, teljes egészé-
ben a Megyeri Margit utca, a Tuli-
pán köz, a Boróka utca szilárd bur-
kolata, valamint a Hunyadi utca egy 
részének és a parkolóinak felújítá-
sa. Jutott pénz a Nyíltárok utca egy 
részének aszfaltozására is. Térkö-
ves járdaburkolatot kapott a Köl-
csey Ferenc utca, a Széchenyi út, a 
Vasút utca, a Hunyadi utca, és az Il-
lés Bálint tér. Elkészült a parkoló a 
Hunyadi utcában a HÉV megálló-
nál. Megépítettük az átereszeket a 
Szent László utcában és a Móricz 
Zsigmond utcában. A Pénzügymi-

nisztérium 93 millió forintos támo-
gatásából megépítettük a Rozmaring 
utca, Kántor utca, Holló utca egy 
szakaszának csapadékvíz-elveze-
tését, valamint az Alig utca nyílt és 
zárt rendszerű csapadékvíz-elveze-
tését, amihez 4 millió forint önrészt 
biztosított az önkormányzat. 
 Elkészült a Városi Uszoda felújí-
tása, a medencetér szigetelésével. Az 
Ifjúság tér rekonstrukciója volt tavaly 
az egyik legnagyobb beruházásunk. 
A 287 millió forintos önerős beruhá-
zással felújított Ifjúság terén a mun-
kákat 2018. június 18-án kezdték el, 

és rekordidő alatt, 
öt hónap elteltével, 
december 8-án egy eu-
rópai színvonalú főteret adhattunk át 
Kistarcsának. Ez a beruházás meg-
koronázta az elmúlt nyolc évben az 

„Élhető kisváros” program keretében 
végzett munkánkat. A válasz végén 
álljon egy statisztikai adat. Kistar-
csa 2018-ban pályázati támogatásként 
összesen 794 millió forintot nyert.

– Az élhetőbb város vonzza a bete-
lepülőket, hogyan tud a megnöve-
kedett infrastrukturális igényeknek 
megfelelni a város? 
 – A környező településeken is 
tanterem hiánnyal küszködnek az 
iskolák, ezért azt javasoltam a tan-
kerületnek – kiváltva Nagytarcsa, 
Kerepes gondjait – hogy egy 16 tan-
termes iskolát építsenek Kistarcsán. 
Ezt a felvetésemet elfogadta és támo-
gatta a tankerület, így ebbe az irány-
ba indult el a tervezés és informáci-
óim szerint az egyházakkal közösen 
építenék meg az új iskolát a kórház 
melletti területen. Az óvodai ellátás 
területén jobbak a kilátások, hiszen 
három nyert pályázat segítségével az 
elmúlt három évben 6 csoportszo-
bával bővült a férőhelyek száma. A 
bölcsődei ellátás családi napközik-
kel megoldott, de javítja majd a hely-
zetet a 2020 első felében elkészülő 
48 férőhelyes bölcsőde. 

– Folytatódik-e az előző évi lendü-
let, mit terveznek 2019-ben? 
 – A terveink közül azokat ven-
ném előre, amelyekhez már nyer-
tes pályázat kapcsolódik, tehát nagy 
valószínűleg még 2019-ben el is ké-
szülhetnek negyven millió forintból, 
amiből 30 millió Ft-ot a Belügymi-

nisztérium, 10 millió forintot az ön-
kormányzat biztosít, a Petőfi utca 
egy része járdával együtt, és felújít-
juk az utca csapadékvíz-elvezetését 
is. Szintén ebből a pénzből a Nyírfa 
utcában a több helyen megsüllyedt 
útburkolatot újítjuk fel, és jut még a 
Móra Ferenc utca középső szakaszá-
nak felújítására is. A Pénzügyminisz-
térium pályázatán 150 millió forin-
tot nyert a város útépítésre, ebből a 
pénzből a Raktár körút és a Móra Fe-
renc utca egyes szakaszait építhetjük 
meg. Az Emlékhely és Könyvtár ki-
alakítására 497 millió forintot kapott 
Kistarcsa, amihez újabb plusz támo-
gatást kért, ha ezt megkapja a város, 
akkor megkezdődhet a régóta terve-
zett beruházás megvalósítása. Meg 
kell említeni a Tipegő Bölcsőde épí-

tését is. A város 400 millió fo-
rintos, (100 %-os intenzitású) 

uniós támogatással, 4 cso-
portszobás, 48 férőhelyes 
bölcsődét szeretne meg-
építeni, amihez egy 3000 
m2-es játszóudvar is kapcso-

lódna. Eredetileg a bölcsődét 
2018 végén kellett volna átadni, 

de a tavaly májusban elkezdett be-
ruházást a vállalkozó nem tudta az 
elfogadott ütemterv szerint megépí-
teni, ezért többszöri egyeztetés után 
az önkormányzat úgy döntött, hogy 
a felmondja a vállalkozási szerződést 
a kivitelezővel szemben. Az önkor-
mányzat a Tipegő Bölcsőde építését 
egy új közbeszerzési eljárás kereté-
ben ismét meghirdeti, ami várható-
an 2020 első felében készülhet el. A 
kerékpárút létesítésére beadott pá-
lyázatunk, ha pozitív elbírálást kap, 
akkor ennek segítségével lehetősé-
günk lesz 136 millió forintot erre a 
célra fordítani. Az egyik nyomvona-
lon járdát és kerékpárutat építenénk 
a Kórház HÉV megálló és az Eper-
jesi út között, míg a másik nyomvo-
nalon csak kerékpárút készülne, ami 
szintén a HÉV megállótól indulna 
és végig vezetne a Raktár körúton A 
pályázat lehetővé teszi a város több 
helyszínén 200 db kerékpártámasz 
kihelyezését is. 
 Folytatjuk a Gesztenyés Óvoda 
Eperjesi úti feladatellátási helyén a 
felújításokat. A 2017-ben elkezdett 
131,5 millió forintos beruházás be-
fejező szakaszában eszközbeszer-
zés, valamint a játszótéri eszközök 
telepítésének második üteme való-
sulhat meg. Szintén az óvodák fel-
újítására nyertünk még 30 millió fo-
rintot, amihez 5 millió forint önrészt 
kell biztosítani. Ezek a felújítások a 
Gesztenyés Óvodán kívül a Tölgy-
fa Óvodát is érintik.

– Polgármester úr köszönöm a rész-
letes tájékoztatást és a szerkesztő-
ség nevében is sok sikert kívánunk 
erre az esztendőre! Polgár Gyula.

Ifjúság tér látványterve

A 287 millió forintos önerős beruházással felújított Ifjúság tér

Idén felújítják a Raktár körútat

Tavaly önerőből készült el a Simándy-liget-
ben a Bellus József utca a Lőcsei utcáig

A város uniós  
támogatással  

48 férőhelyes böl-
csődét szeretne  

építeni
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 ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

INDUL!
RÓLAM SZÓL  

KLUB 
FIATALOKNAK

16+-OS VAGY?

SZERETSZ  
FILMEKET NÉZNI?

SZERETNÉL  
A VILÁGRÓL  
VÉLEMÉNYT  

NYILVÁNÍTANI?

VAGY CSAK  
VALAHOVÁ  
TARTOZNI...

AKKOR ITT  
A HELYED!!

ALAPSZOLGÁLTATÁSI 
KÖZPONT

2143 KISTARCSA,  
BATTHYÁNY U. 2/A

06-28/742-083
alapszolg2143mail.com

ALKALMAK HAVI  
IDŐPONTJAI 

(szerda 16:00-17:30):  
Február 20., Március 20., 

Április 17., Május 22.

Ismét várjuk a szöszmötölni vágyó 
kistarcsai iskoláskorú gyermekeket 

az Alapszolgáltatási Központban.

KREATÍV SZÖSZMÖTÖLŐ

SZÖSZMÖTÖLÉS IDŐPONTJAI:
2019. február 4. – 1615-1745

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

JÁTÉK & DUMA  
KLUB

10-14 év közötti fiatal vagy?
Szeretnél új barátokat? 

Vagy szeretnél egy helyet, 
ahol a barátaiddal  

gyütt lehetsz?
Várunk Klubunkba  

MINDEN HÓNAP UTOLSÓ  
SZERDÁJÁN 16–18 ÓRA KÖZÖTT!

Berecz Ilona  
és Raffay Veronika 

Családsegítő és Gyermekjóléti  
Szolgálat

KLUB  
IDŐPONTOK: 

2019. január 30., február 27. ,  
március 27., április 24., május 29.

Helyszín:  
Alapszolgáltatási Központ 

(Csigaházzal szemben)

VÁROS HÍREI

A nyomozás jelenlegi adatai szerint három 
kerepesi férfi tavaly decemberben és idén 
januárban Gödöllőn, Kistarcsán, Nagy-

tarcsán és Kerepesen összesen tizennégy alka-
lommal követtek el gépjárművekkel kapcsolatos 
bűncselekményeket. Több autót elloptak, többet 
pedig feltörtek és azokból különböző értékeket, 
személyes iratokat, készpénzt, szerszámokat és 
műszaki cikkeket vittek el. A gödöllői rendőrök 
az ügyben végzett adatgyűjtés alapján azonosí-
tották a bűncselekmények feltételezett elkövető-
it, két 20 éves és egy 28 éves férfit, akiket janu-
ár 9-én előállítottak. A rendőrök január 9-én egy 
29 éves kerepesi férfit is elfogtak, aki a megala-

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA alkalmából ja-
nuár 27-én vasárnap a Csigaházban rendezzük 
meg a Kistarcsai Kiscsillagok című műsoros es-
tet. A délután 5 órakor kezdődő program kereté-
ben bonyolítjuk le a Kistarcsai Kisalkotók című 
képzőművészeti pályázat eredményhirdetését is. 
A beérkezett pályaművekből kiállítjuk a kuratóri-
um értékelése alapján az arra érdemes darabokat. 
 Mind az előadásban, mind a kiállításban a te-
hetséges kistarcsai, illetve Kistarcsán tanuló gye-
rekeknek biztosítunk bemutatkozási lehetőséget. 
 KIKE

DEÁKTANYA
Perger István:   
Jean-Claude Juncker évértékelője
Kik hozzák a döntéseket az Európai Unió-
ban? Kire gondolunk, amikor „Brüsszel” ne-
gatívumait emlegetjük? Jó vagy rossz ha-
tással van Magyarországra az EU-tagság? 
Az euroszkepticizmus okai. Európa jövője. 
A brexit várható hatása az Európai Unióra, 
azon belül Magyarországra.

Tamási József: A torinói halotti lepel
A lepel, mely 5. evangéliumként beszél Jé-
zusról. A tudományos vizsgálatok hely- és 
kormeghatározása nem hozott ugyan egy-
értelmű eredményt, de nem cáfolható, hogy 
Jézust ebben helyezték a sírba. A lepel egyet-
len magyarországi, mérethű, művészi má-
solata is bemutatásra kerül.

Ruzsa Bence: 
Kutatások az internálótáborról
1949. március 21-én kezdték meg a Buda-
déli Központi Internálótábor felszámolá-
sát. A rabokat Kistarcsára szállítva meg-
kezdődött az új állambiztonsági (fő)tábor 
bővítése. Történelmi források és informá-
ciók, amelyek a tábor hosszú, több évtize-
des fennállásának történetét leírják 

Mazács Anita:  
A magyar szobrászat remekei
A szobrászat kialakulásának gyökerei. Ma-
gyarország szobrászatának kezdeti elemei. 
A kiemelkedő magyar szobrászok, és a leg-
inkább figyelemre méltó alkotások. Jelen-
tős változások az első magyar emlékektől 
napjainkig. Kortárs szobrászok XXI. száza-
di alkotásai.

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 
nyitottak, azokat térítésmentesen látogat-
hatja bárki. Ezen alkalmakon és a KIKE más 
rendezvényein lehet belépni az egyesület-
be. Kistarcsai Kulturális Egyesület

2019. február 7.

2019. február 14.

2019. február 28.

2019. február 21.

pozott gyanú szerint 2018 szeptemberében, nov-
emberében és decemberében Kerepesen, Kistar-
csán és Mogyoródon több alkalommal gépkocsit 
tulajdonított el, vagy azokat feltörte és azokból 
műszaki cikkeket, készpénzt lopott el.
 A nyomozók a bűncselekményekkel összefüg-
gésben a négy férfit gyanúsítottként hallgatták 
ki, őrizetbe vették őket és előterjesztést tettek le-
tartóztatásuk indítványozására, amit az illetékes 
járásbíróság január 11-én elrendelt. A Gödöllői 
Rendőrkapitányság vizsgálja azt is, hogy továb-
bi bűncselekmények elkövetésével összefüggés-
be hozhatóak-e a gyanúsítottak.

police.hu

RENDŐRKÉZEN a gépkocsikat  
lopó és feltörő gyanúsítottak

Lopás és jármű önkényes elvétele bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt foly-
tat nyomozást a Gödöllői Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya négy kerepesi férfi ellen.  

KISTARCSÁN IS ŐK LEHETTEK AZ ELKÖVETŐK

KISTARCSAI  
Kiscsillagok  
és Kisalkotók

Megjelent  
a Kistarcsai  
Kalendárium

ELKÉSZÜLT a Kistarcsai Kalendárium.
 A 200 oldalas, A/5 formátumú kötet több-
nyire kistarcsai vonatkozású írásokat és ké-
peket tartalmaz. A kalendáriumot meg lehet 
vásárolni a városi könyvtárban, valamint a 
KIKE rendezvényein, többek közt a civilház-
ban csütörtök esténként a Deáktanya előadá-
sok előtt és után. A kalendárium ára 1000 Ft.

A tavalyi győztesek

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
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se otthon azo-
kat sem, amiket 
már régen köl-
csönzött, hogy 
mindenki meg-
találja a könyv-
tárban azt a 
könyvet, ami-
re vágyik. 

Németh 
Tímea  

könyvtáros

tőnő, egy zseniális, ám fölöttébb 
morcos szakács, valamint az élet-
ből kifelé tartó, emlékeibe vissza-
vonuló nagymama Anna Gavalda: 
Együtt lehetnénk című regényének 
főszereplői. Az arisztokrata meg-
menti a lány életét, a lány a szaká-
csot és a bolondos arisztokratát, s 
együtt megszépítik a nagymama 
utolsó hónapjait, majd némi buk-
dácsolás után ők maguk is rálelnek 
a boldogságra. Szellemes, könnyed, 
néhol megrázó történet a szerelem 
és a barátság felszabadító erejéről, 
és arról, hogy csak akkor vagyunk 
szabadok, ha nemcsak adni, hanem 
kapni is tudunk. 
 Lényegtelen információkkal el-
árasztott világunkban a tisztánlátás 
hatalom. Vajon értjük még egyál-
talán a világot, amelyet alkottunk? 
Tudjuk, mi történik körülöttünk? 
Tudjuk, hogy mire tanítsuk a gye-
rekeinket? Yuval Noah Harari: 21 
lecke a 21. századra című könyvé-
ben a jelenre és az emberi társadal-
mak közvetlen jövőjére koncentrál. 
Megvizsgálja a világ társadalmait 
leginkább formáló, és a bolygónk 
jövőjét befolyásoló erőket. Min-
den fejezeten egy kérdés ível át: 
mi történik ma a világban, és mi 
ezeknek az eseményeknek a mé-
lyebb értelme?
 Jöjjön el és válogasson kedvé-
re új könyveinkből, de ne felejt-

KÖNYVSAROK
KULTÚRA SPORT

A z egyesület másfél éve kapta meg bérle-
ményként hasznosításra az épületet, me-
lyen a felújításokat és az üzemeltetést is 

ők végzik. Így egyúttal nemcsak a saját céljaik va-
lósulhatnak meg, hanem sokféle tevékenységnek 
helyet adva a kistarcsai közönséget is szolgálják. 
2017-ben 2 db új közösségi termet alakítottak ki, 
és a folyosókat újítottak fel. Idén tavasszal a har-
madik oktatótermet adták át, decemberben pedig 
az alagsorban átalakították és felújították a vizes 
helyiségeket, és az új öltözők is itt kaptak helyet. 
A termeket egy éve használja a kistarcsai és a bu-
dapesti lakosság is, hiszen a jó megközelíthető-

ség és az egyre bővülő szolgáltatások miatt egyre 
többen keresik fel a székházat. A fő tevékenysé-
get továbbra is a Villámtánc Kulturális Művésze-
ti Sport és Tánc Egyesület sport és táncórái adják. 
 A művészi moderntánc és a színpadi táncórákon 
kívül tartunk felnőtt társastánc tanfolyamot, gyer-
mek akrobatikát, kezdő és haladó szinten hip-hop 
táncot. Újdonság a roll-dance (görkorcsolya-sport-
tánc), ami nagyon népszerű a gyerekek körében.  
 Az épület kistarcsai jógaközpontként is üzemel.  
A jóga a fizikai és lelki egészségmegőrző progra-
mok közül a legismertebb. Egyazon szemléletű, 
de különböző típusú foglalkozások széles spekt-
rumát vehetik igénybe azok, akik a mozgás ezen 
fajtáját választják. Ezenkívül rendszeresen lehet 
jelentkezni a boksz órákra is. A Cambridge an-
gol nyelvtanfolyam pedig szeptemberben indult 
el, erre a célra kialakított oktatóteremben. Egyéb 
sport és egészségmegőrző foglalkozások és prog-

Kistarcsai ÉLMÉNY  
ÉS ÉRTÉKKÖZPONT (K.É.K.-ház)

7. Pest megyei  
GÓLKIRÁLYOK GÁLÁJA

2017 áprilisa óta a volt rendőrség épületé-
ben (Szabadság út 52.) civil ház jelleggel 
működő szabadidősport és oktatóközpont 
több fázisban újult és újul meg.

Amikor tanácstalan az ember, hogy mit is olvasson, egy  
könyvajánló sokat segíthet a döntésben. A Városi Könyvtár  
újdonságai közül néhány talán megkönnyíti a választást.

A z MLSZ Pest Megyei Igazgatósága nov-
ember 22-én a Megyeháza Kossuth Lajos 
Dísztermében rendezte meg a gólkirályok 

gáláját. Az ünnepségen 170-en vettek részt. Idén a 
sztárvendég Böde Dániel válogatott labdarúgó és 
Rábl János (Berettyóújfalu) futsalos válogatott gól-
király volt. Az eseményen részt vett Szlahó Csaba 
Vecsés polgármestere, aki az MLSZ Pest megyei 
társadalmi elnöke, dr. Bársony Farkas (az MLSZ 
Pest Megyei Társadalmi Elnökségének tagja, az 
Amerikai Kereskedelmi Kamara elnöke) és dr. 
Bilisics Péter (az MLSZ Pest Megyei Társadal-
mi Elnökségének tagja, a Pest Megyei Polgár-
őr Szövetség elnöke) is.
 A jutalmaik átadására érkező gólkirályokon kí-
vül az őket elkísérő szülők, nagyszülők, barátnők, 

edzők, a Pest megyei NB III.-as, megyei I-III. osz-
tályú és önálló utánpótlás-nevelő sportszervezetek 
vezetői, valamint a rendező MLSZ Pest Megyei Igaz-
gatóság bizottságainak tagjai alkották a százhetven 
fős vendégsereget. A megjelenteket Benkő Tamás az 
MLSZ Pest megyei igazgatója köszöntötte, majd a 
Himnusz elhangzása után Szlahó Csaba mondta el 
nyitóbeszédét, ezután dr. Bársony Farkassal közö-
sen elismeréseket adtak át, díjazták a kerek jubileu-
mukat ünneplő egyesületeket, a 2017/2018-as szezon 
legeredményesebb klubjait. Az ünnepség fénypontja-
ként Rábl János és Böde Dániel adta át a 2017/2018-
as Pest megyei futsalos labdarúgó gólkirálynőknek 
és gólkirályoknak a díjakat. Összesen 66 gólkirályi 
címet kaptak a Pest megyei labdarúgók, 19 gólki-
rály futsalos, 47 gólkirály  pedig a labdarúgás szak-

ágból került ki, a gólkirályok között nyolc hölgy is 
szerepelt. Az 56 Pest megyei és a 10 MLSZ-es baj-
nokságban szereplő gólkirály összesen 2521 gólnak 
volt a szerzője. Külön öröm, hogy a Kistarcsa VSC 
is kapott egy oklevelet az MLSZ Pest Megyei Igaz-
gatósága által szervezett futsál bajnokságok összesí-
tett éremtáblázatán elért 1. helyezésért. A díjat Győ-
ri István a KVSC elnöke vette át. Gratulálunk!

Fotók: Sipos Hajnalka/ MLSZ Pest  
Megyei Igazgatóság

ramok szervezése is folyamatban van, melyek in-
dulásáról hírt adunk a közeljövőben. Korlátozott 
időtartamban egyéni vagy csoportos foglalkozá-
sokra lehet még termeket bérelni! A nagyterem 
színházteremként is üzemel. Folyamatos a meg-
újulás mind külalakban, mind szolgáltatásban, re-
méljük egyre jobban átmegy a köztudatba az épü-
let új funkciója.  

Az információk és a programok a hamarosan in-
duló új weboldalon (kekhaz.com) és a Villámtánc 
Egyesület facebook oldalán, valamint a Harmó-
nia Táncklub facebook oldalán is olvasható lesz! 

Villámné Kun Veronika

ELÉRHETŐSÉGEK: 
Villámtánc Egyesület táncórái  
(H-P) és terembérlés:  
Villámné Kun Veronika – 06-20/367-9721
Hatha jóga: péntek 14.15-ös kezdéssel:  
Pálfi Kálmánné Andrea – 06-20/950-8839
Aviva torna és női jóga: hétfő 18.00 és 
19.00 kezdéssel: Győrfiné Gyurcsó 
Erika –06-20/391-8692
Gerinc jóga és pilates: Németh Rozália 
(Kondidoki) –06-70/46-64-372 
Jóganidra Kistarcsa: 
hétfő 19.30 és csütörtök: 18.00-tól 
Kuzmi Enikő –06-20/23-88-433
Alternatív képességfejlesztés  
és stresszoldás: 06-30/95-12-832
Boksz: hétfő és szerda: 16-17-ig:  
Fejes Zsuzsanna –06-30/57-24-160

Benkő Tamás az MLSZ Pest megyei igazgató-
ja adta át a díjat Győri Istvánnak a Kistarcsa 
VSC elnökének

A boksz edzéseket a földszinti teremben tartják
A volt rendőrőrs épületében 
alakították ki a K.É.K.-házat

B erg Judit legújabb könyvé-
ben, a Nádtengeri rejté-
lyekben Nádtenger lakói 

vadonatúj kalandokba keverednek 
Füttyös Vilkó vezetésével. Elkez-
dődik a mese, de hamar felmerül 
a kérdés, merre folytassák útjukat 
a szereplők. Te döntesz, és így a 
bonyodalom az általad választott 
irányban kanyarog tovább. Ahány 
elágazás, annyi lehetséges folyta-
tás. Van köztük vicces, meglepő, 
békés, harcias, izgalmas és sze-
líd. Persze itt-ott újra összefonód-
nak a szálak, míg a végére hét tel-
jesen különböző befejezésű mesét 

„gyárthatsz” magadnak.
 Elképesztő álmai mindenkinek 
vannak. A tiéd mi? Luxusnyara-
lás? Hogy felvegyenek a legmenőbb 
gimibe? Vagy olyan őrült barátot sze-
retnél, aki betör a kedvedért egy mú-
zeumba? Jóhegyi Laci, Dóri és Sári 
– a népszerű Tündérboszorkány-tri-
lógia szereplői – rejtélyes meghívót 
kapnak egy ismeretlen suli gólyatá-
borába. Azt nem tudom, hogy a leg-

elképesztőbb álmaik váltak-e valóra, 
de az biztos, hogy fantasztikus, kü-
lönleges kalandban van részük, az 
unalmas nyár vége felé, mielőtt még 
elkezdődne a gimi. Nemcsak egy iz-
galmas ifjúsági regényt olvashatunk 
Bosnyák Viktória: Elképesztő című 
művében, hanem élvezhetjük a kép-
regény által életre keltett csodálatos 
kalandokat, utazásokat is.
 Ismerjék meg Molly Pollyt, a 
diabétesz-jelző kutyát, akinek az 
a dolga, hogy a nap huszonnégy 
órájában őrködjék két kis gazdá-
ja egészsége fölött; Bailey-t, a si-
rályügyi igazgatóhelyettest, aki tá-
vol tartja a szemtelen madarakat az 
Ausztrál Tengerészeti Múzeum ér-
tékes, régi hajóitól. Laura Greaves: 
Dolgozó kutyák című könyvében 
az életörömtől sugárzó történetek 
bemutatnak néhány olyan felada-
tot, amelyet a világmindenség leg-
nagyszerűbb kutyáin kívül senki 
más nem tudna elvégezni.
 Egy ügyefogyott, dadogós fia-
tal arisztokrata, egy anorexiás fes-

A VÁROSI KÖNYVTÁR 
NYITVA TARTÁSA 
Hétfő: 12-18 óráig
Kedd: 12-16 óráig
Szerda: 12-16 óráig
Csütörtök: 12-18 óráig
Péntek: 10-14 óráig

 nextstop.hu
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HITÉLET

Miközben saját családtagjaik és környezetük az ősi babonák 
és tudatlanság miatt még ma is kirekeszti őket, a legnagyob-
bak segítő szeretettel hajolnak hozzájuk.

A magyar Lepramisszió  
45 éve a legnyomorultabbak  
SZOLGÁLATÁBAN

GONDVISELÉS 

É letünk legapróbb részleteit is 
Isten akarataként kell értékel-
nünk. Egy lényegtelennek 

látszó esemény hatással lehet egész 
életünkre. Ám mit tarthatunk jelen-
téktelennek, ha a lényegtelennek tet-
sző dolgok meghatározhatják egész 
életünk alakulását?
 Tévedésben vagyunk, ha azt gon-
doljuk, hogy a gondviselés egy adott 
helyzethez szóló segítség. Istennek 
nincs szándékában bármit is meg-
oldani helyettünk. A gondviselés 
valódi címzettje nem ez a halandó 
élet, még csak nem is az értelem, 
hanem az a csodálatos egyediség 

(a személy), akit Isten 
megszólít. Amikor a 
gondviselés által Isten 
megszólítja bennünk 
a szívünket, akkor hir-
telen életre kel minden. 
Megelevenednek tagjaink. 
Az élet terheitől elnehezült lé-
lek szárnyalva emelkedik fölé mind-
annak, amit eddig félelmektől eltelve, 
pillantásra sem mert méltatni. Olyan 
öröm ez, amely kibontakozásra vár.
 A gondviselés tehát azt a célt szol-
gálja, hogy kiválasztottságunk tuda-
tára ébredve, a szívünk felé fordul-
junk. Kíváncsivá tesz minket arra, 

hogy kik vagyunk, és mi a felada-
tunk. Így, egy mozdulattal fordulunk 
magunk és a többi ember felé.
 A gondviselés soha nem egyéni ér-
dekeket érintő kegyelem. Isten segítő 
gondoskodása minden esetben atyai, 

„családfönntartó”. Ha segít, akkor az 
egész családjára kiterjedő segítséget 
ad. Ezek nem elszigetelnek, hanem 
felszínre hozzák azokat a kegyelmi 
adományokat, amelyeket Isten ne-
künk adott a közösség javára. Eze-
ket a személyesen nekünk nyújtott 
isteni ajándékokat nevezzük kariz-
máknak.
 Ha az Isten által megtervezett 
helyzetekben átadjuk magunkat az 
Úr szolgálatára, akkor éppen ezek 
a szituációk fogják kiszólítani be-
lőlünk karizmatikus adottságain-
kat. A gondviselés mindent felszínre 
akar hozni belőlünk, amit csak lehet, 
mert Istent ezzel a nekünk juttatott 
kegyelmi gazdagsággal dicsőíthet-
jük meg. A mi oldalunkról nézve ez 
azt jelenti: az emberek számára Is-
ten ajándékává leszünk.
 Isten mindent fölülmúló ajándé-
ka a szív: a személyünk. Ennek az 

ajándéknak, vagyis önma-
gunknak kell kibontakoz-

nia. Ez azonban csak ak-
kor lehet valósággá, ha 
a közösségnek, Isten 
népének szenteljük ma-
gunkat. A személy tel-

jes gazdagsága tehát ab-
ban jelenik meg, akit Isten 

azért küldött, hogy általa min-
denkit megajándékozzon, és minden-
ki életét megmentse. Ez a személy Jé-
zus Krisztus, aki Isten kegyelmének 
túláradása. Ő életté akar lenni ben-
nünk, hogy „mindannyian az ő tel-
jességéből részesüljünk, kegyelmet 
kegyelemre halmozva.” (Jn 1,16)

Görbe József plébános

VÍZKERESZT ünnepét január 6-án 
ünnepeltük. Ilyenkor a pap megáldja 
a keresztvizet és a szentelt vizet. Az 
epifánia néven is ismert vízkereszt 

HITÉLET

Mit is jelent a gondviselésbe vetett hit? Először is a kiválasztottság 
tudatát. Hiszen fölfigyelni az isteni gondoskodásra, és tudni, hogy 
emberfölötti erők lépnek be az életünkbe, mert segíteni, támogatni 
és mozgatni akarnak, egyet jelent: Istentől kiválasztottnak érezni 
magunkat. A gondviselésről szerzett tapasztalat tehát arról bizto-
sít, hogy határozott célja (értelme) van az életünknek.

Jézus Krisztus megjelenésének ün-
nepe. A magyar vízkereszt elnevezés 
az ilyenkor hagyományosan végzett 
vízszentelésből eredeztethető. Vízke-

Vízkereszt ÜNNEPE

MÁRCIUS 2-ÁN  SZOMBATON 
19 ÓRÁTÓL Jótékonysági  
Karitász Bál a Csigaházban
MÁRCIUS 6-ÁN 
Hamvazószerda a nagyböjt 
kezdete

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

KATOLIKUS  
EGYHÁZ- 
KÖZSÉG HÍREI

reszt napja a IV. század elején kez-
dett a keresztények körében terjedni, 
mint Krisztus születésének, kereszt-
ségének, a kánai menyegzőnek és a 
háromkirályok (napkeleti bölcsek) 
látogatásának ünnepe. Később az 
ünnep elsődleges témája keleten Jé-
zus keresztsége lett (erre emlékeztet 
a vízszentelés); nyugaton viszont a 
háromkirályok látogatása került elő-
térbe, mindamellett itt is megmaradt 
a vízszentelés szertartása. A II. Va-
tikáni Zsinat rendelkezései értelmé-
ben a római katolikus egyház január 
6-án a háromkirályok látogatását ün-
nepli vízszenteléssel egybekötve; Jé-
zus megkeresztelkedésének ünnepe 
a következő vasárnapra esik. A ká-
nai menyegzőről, amelyen Jézus első 

csodáját vitte végbe a vizet borrá vál-
toztatva, egy közbeeső hétköznapon 
emlékezik meg az egyház. A vízke-
reszt amiatt is kiemelt ünnep a ka-
tolikus egyház életében, mert ekkor 
kezdődik meg a házszentelés idősza-
ka. A házszentelés szertartása során 
a pap az újonnan megáldott szentelt-
vízzel meghinti a lakásokat, házakat; 
a szentelmény révén nemcsak az épü-
leteket, hanem a benne lakókat, dol-
gozókat is megáldja. Szokás ilyenkor 
az ajtófélfára felírni az évszámot és – 
a népi értelmezés szerint – a napkeleti 
bölcsek nevének (Gáspár, Menyhért, 
Boldizsár) kezdőbetűit, vagyis idén a 
20 + G + M + B + 19 feliratot. Más 
értelmezés szerint a három betű a la-
tin áldásformula Christus mansionem 
benedicat („Krisztus áldja meg e há-
zat”) kezdőbetűi. Ezen a napon a hí-
vek számára kötelező volt a szentmi-
sén való részvétel.  katolikus. hu

Isten  
mindent fölül-
múló ajándéka 
a szív: a szemé-

lyünk. J ézus, aki az Újszövetségben számos leprást 
meggyógyított, a 20. században Mahátmá 
Gandhi, aki az „érinthetetlen” leprásokat is 

embernek tekintette, Kalkuttai Teréz anya, aki 
sebeiket és lelküket ápolta. A Nobel-békedíjas 
Albert Schweitzer, aki kórházat alapított a gabo-
ni Lambarénében a gyógyításukra, Diana walesi 
hercegnő, aki ágyuk szélére ült, megfogta kezü-
ket, fővédnöke volt a Nemzetközi Lepramisszi-
ónak, és számolatlanul adakozott gyógyításuk-
ra. A néhány hete Nobel-békedíjas kongói Denis 
Mukwege orvos, aki hazájában nemcsak a meg-
gyalázott nőknek, hanem a leprabetegek ügyének 
is bátor szószólója. – Magyarországon a 45 éves 
Lepramisszió fáradozik a segítségen.
 Az emberiség évezredeken át kivetettjei, a lep-
rabetegek ma is ugyanúgy szenvednek ez ősi, ré-
misztő betegség és következményeinek súlyától, 
mint évezredekkel korábban. Napjainkban is, hi-

vatalos statisztikák szerint átlagosan minden 2. 
percben valakiről diagnosztizálják a Földön a lep-
rát, és közülük minden ötödik egy gyermek! A sta-
tisztikáknál pedig jóval nagyobb azoknak a szá-
ma, akik talán soha nem jutnak el a diagnózisig a 
tudatlanság, félelem, szégyen vagy egyszerűen a 
távolság miatt.   
 A civilizált világban természetesen már rég-
óta nem fordul elő a betegség. (Megtévesztő, 
hogy sokan tudják: a 90-es években a romániai 
Tichilestiben még élt kb. 30 idős, korábban már 
teljesen meggyógyított leprabeteg, akikről csa-
lád hiányában halálukig szépen gondoskodott az 
állam. Ez egészen jelentéktelen adat volt.) A lep-
rabetegség azonban ma is tömegesen fordul elő 
Indiában, Nigériában, Dél-Amerika egyes terüle-
tein, és más ázsiai, afrikai területek mellett egyre 
inkább Indonéziában is. Melegágya a tisztátalan, 
egyéb más fertőzéseket is előhívó közeg, szennye-

zett víz, alultápláltság. A lepra okozója a mélységes 
nyomor, áldozatait pedig még mélyebbre húzza a 
megbélyegzés, a kirekesztés és a társadalmi elle-
hetetlenítés ősi gyakorlata. Megelőzésére egyelőre 
még nincs védőoltás, de mindezen nyomorfakto-
rok javításával, a legalapvetőbb higiéné biztosítá-
sával, széleskörű felvilágosítással és tudatformá-
lással hatásosan lehet kiszorítani az előfordulást. 
 A leprabetegség nem örökletes, és ma már rá-
adásul könnyen gyógyítható kiváló gyógyszerek 
segítségével! Nem volna szabad előfordulnia töb-
bé a Földön! 
 Hazánkban 45 évvel ezelőtt, 1974 januárjában 
csodával határos módon indult el a Lepramisszió 
szolgálata. Azóta is egyetlenként végezzük ezt a 
közép-kelet-európai régióban, és vagyunk a tér-
ségből tagjai a nemzetközi hálózatnak!  Ezért kü-
lönösen hálásak és büszkék vagyunk!  Hűséges és 
elkötelezett támogatóink és önkéntes munkatár-
saink ezrei tették és teszik folyamatosan lehető-
vé, hogy afrikai, ázsiai országokban élő szenvedők 
megszámlálhatatlan tömegén segíthettünk már a 
45 év során, s tudunk gyógyító, rehabilitáló, jog-
védelmi, missziói, oktatási, életkezdési segítséget 
vállalni és nyújtani családoknak, faluközösségek-
nek, egyéneknek ma is. Jólelkű magyar támogató-
ink „lábnyomai” ott vannak Indiában, Nepálban, 
Kongóban, Kínában, Bangladesben, Thaiföldön, 
Etiópiában, és sorolhatnánk még hosszan: mely or-
szágokba küldtünk közel 5 évtized alatt támoga-
tást. Minden forint a legmegbízhatóbb módon já-
rul hozzá ahhoz, hogy életek változhassanak meg, 
jussanak méltóságra és kapjanak reményt a jövő-
re! A betegek nevében is hálásan köszönjük!
 Továbbra is nagy a szükség! Továbbra is vár-
nak ránk és segítségünkre azok, akik most még 
bajban vannak. Gyermekek, fiatalok, felnőttek és 
idősek ma is áldozatává válnak a lepra kórokozójá-
nak, mivel még nincs védőoltás ellene. Gyógyíta-
ni tudjuk a betegséget, mégpedig hatásosan! Ezért 
szükséges, hogy minél előbb és minél többeket el-
érjünk! Ebben kérem további segítségüket 2019-
ben is! Köszönöm, ha velünk jönnek és bizalmat 
adnak számunkra!

Riskóné Fazekas Márta igazgató
Hirdetés

Diana hercegnő a leprásoknál A Nobel-békedíjas kongói Denis Mukwege orvos
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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
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RH dental
Minőségi fogászati szolgáltatások

R.H.Dental
Fogorvosi rendelők  
és fogtechnikai laboratórium

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

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, várjuk jelentkezését  
a 06 20 771 6042-es telefonszámon vagy az allas@interfood.hu e-mail címre

Amit kínálunk:
kiemelt bérezés 

ingyenes céges buszjárat 
napi egyszeri étkezés és juttatásként  

5 adag étel dolgozóinknak

A Nagytarcsán található Interfood cégcsoport  

TAKARÍTÓNŐT KERES
Feladat az öltözők, pihenők, esetenként az irodák 

tisztán tartása.  

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

FEBRUÁR 8-ÁN (pénteken)  
A HENTES ÜZLET ZÁRVA LESZ! 

NYITVATARTÁS:
Minden pénteken 10-19 óráig.
SZOMBATON ZÁRVA!

ÚJDONSÁG 
Minden héten FRISS TŐKEHÚS! 

Minden péntek este házhozszállítás!

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

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

FEBRUÁR HAVI AKCIÓS TERMÉKEINK:

minőségi kerti szerszámok 
BEVEZETŐ ÁRON

ÜST+HÁZ:
27 400 Ft 

24 500 Ft 

NEO munkavédelmi 
acélbetétes cipő:

13 900 Ft  11 500 Ft 

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

 

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

5890 Ft

Poli-Farbe Inntaller
diszperziós beltéri falfesték

15 literes
5390 Ft

Rigips Rimano Plus
20 kg

3290 Ft

Rigips Rimano 3-6mm
20 kg

3190 Ft

Rigips Rimano 6-30mm
25 kg

4390 Ft

Bevezetésre 
került a 

MIleSI 
termékcsalád!

SzíNvilág
Festékház
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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.

500.. FT

Rendelésfelvétel:
w w w . k e r i t a l . h u
0 6 - 7 0 / 9 0 5 - 6 6 6 5
i n f o @ k e r i t a l . h u

Online rendelés 0-24, 
Telefonos rendelés : Hétköznap 8-18,  szombaton 10-12 óráig

ITAL HÁZHOZSZÁLLÍTÁS | AKÁR A RENDELÉS NAPJÁN IS!
RENDELJ HÁ ZHOZ ITALT!

Ajándék kupon
Az ajándékkupon 5000.- Ft vásárlás 
feletti végösszeg esetén érvényesíthető.
FELHASZNÁLHATÓ: 2019. MÁRCIUS 15.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, várjuk jelentkezését  
a 06 20 771 6042-es telefonszámon vagy az allas@interfood.hu e-mail címre

Nagytarcsán található üzemi konyhánkra munkatársakat keresünk  
az alábbi munkakörökre:

TÁLALÓ LÁNY, SZAKÁCS SEGÉD 
éjszakai és nappali műszakba egyaránt
Azonnali munkakezdés, biztos munkahely!

KIEMELT NAPPALI BÉREZÉS ÉS EXTRA ÉJSZAKAI  
PÓTLÉK, AKÁR 200 000 Ft KERESETI LEHETŐSÉG

Amit kínálunk:
- 1 éves munkaviszony után bónusszal jutalmazzuk munkavállalóinkat
- ingyenes céges buszjárat 
- saját bejárás esetén útiköltség támogatás 
- 1 műszakos munkarend 
- napi egyszeri étkezés és juttatásként 5 adag étel dolgozóinknak

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
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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 
Grafikai tervezés, nyomdai előkészítés: Juhász András.
Nyomda: Pauker-Holding Kft. 1047 Budapest, Baross u. 11-15.
Felelős vezető: Varga Szilárd
Megjelenik 5300 példányban.
ISSN 1788-7291
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat a tartalom 
lényegi megváltoztatása nélkül, szerkesztett formában közölje. A lapban 
megjelent cikkeket a Kiadó írásbeli engedélye nélkül másolni, a lapot után-
nyomni, sokszorosítani tilos. A lapban megjelenő hirdetések tartalmáért 
a Kiadó nem vállal felelősséget.

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!

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

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

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

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, 
telefax: (28) 470-357, hivatal@kistarcsa.hu
Ügyfélfogadási idő: hétfőn: 8.00-18.00 óra 
között, szerdán: 8.00-16.00 óra között.

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

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző 
Tel.: +36 (28) 507-132
A jegyző ügyfélfogadási ideje: a Polgármesteri 
Hivatalban minden hónap harmadik hét hétfőjén 
16.00-18.00 között előzetes időpont egyeztetést 
követően.  Előzetes időpont egyeztetés: 
hivatal@kistarcsa.hu, +36 (28) 507-132, 
+36 (28) 470-711/211-es melléken keresztül.

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, Ügyveze-
tő: Pongrácz Viktória,  viktoria.pongracz@vmsk.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Idősek nappali ellátása
Kistarcsa, Batthyány u. 2/a, 2143, Tel.: (28) 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

• 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



KISTARCSA Bellus József u. 2-4.
Nyitva: H-P: 10-18-ig, Szo: 9-16-ig, V: zárva

T.: 06-28/473-188, 06-20/4600-585
www.siculuskft.hu

A CSÖMÖRI AUCHAN  
első körforgalmának 

Határ úti (DECATHLON  
utáni) kihajtójánál

GYÓGYMATRACOK ÁRGARANCIÁVAL,  
A KÖRNYÉKEN A LEGJOBB ÁRAKON.
MATRACAINK ÚJ TECHNOLÓGIÁVAL KÉSZÜLNEK,  

MINŐSÉGI, KORSZERŰ TERMÉKEK.

A feltüntetett képek illusztrációk! A feltüntetett árak a kedvezményeket tartalmazzák. Az egyes akciók nem vonhatók össze, folyamatban levő megrendelésekre nem érvényesek!
Az akcióban részt vevő bútorokról és feltételekről érdeklődjön áruházunkban! Raktárról csak a készlet erejéig tudunk kiszolgálni!

TÉLI – NYÁRI OLDALAS GYÓGYMATRAC 46 000 Ft-tól
20 cm vastag, 120 kilóig terhelhető, vákuumcsomagolt

MEMÓRIAHABOS GYÓGYMATRAC 54 800 Ft-tól
20 cm vastag, 110-120 kilóig terhelhető, vákuumcsomagolt  

TÁSKARUGÓS, 7 ZÓNÁS, TÉLI – NYÁRI OLDALAS  
GYÓGYMATRAC 56 000 Ft-tól
20 cm vastag, 140 kilóig terhelhető, vákuumcsomagolt  

Ízelítő  
KÍNÁLATUNKBÓL


