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MÁR A NEGYEDIK ADAG TESZTET
VETTE MEG AZ ÖNKORMÁNYZAT!

Február végén megérkezett a negyedik adag teszt
Kistarcsára. Összegszerűen a védekezés ezen formájára több mint 3 millió forintot költött a város. Az év elején tapasztalt esetszám csökkenés –
ugyanúgy, mint országosan – februárban lassan
visszakúszott a novemberi szintre. Ezért döntött
az önkormányzat újabb adag teszt beszerzéséről.
Az Országos Mentőszolgálat adatai alapján novembertől február végéig a településen megközelítőleg 550 címen (egy cím nem egyenlő egy teszttel)
szűrt László Márton. Ebben az adatban nincs benne a feladatellátást végző személyek részére az önkormányzatnál, az önkormányzat intézményeinél
és az önkormányzati cégeknél kért tesztek száma.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a gyermeküket egyedül nevelő szülőknek
Kistarcsa Város Önkormányzata pályázatot ír ki a koronavírus járvány miatti
veszélyhelyzet negatív hatásainak csökkentése érdekében azon egyedülálló szülők részére, akik 14 év alatti gyermeket/
gyermekeket nevelnek.
A pályázati kiírás a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal előterében elhelyezett nyomtatványok között átvehető vagy a honlapról letölthető.
A pályázat beadásához a pályázati űrlapot
és mellékleteit aláírva a Kistarcsai Polgármesteri Hivatalban (2143 Kistarcsa, Szabadság út
48.) kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott
csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

A pályázat rögzítésének és
az önkormányzathoz történő
benyújtásának határideje:

2021. április 16. 12 óra.

APRÓHIRDETÉS

SZOLGÁLTATÁS – Duguláselhárítás falbontás nélkül.
WC-k, tartályok, csapok javítása, cseréje. Vízszerelés.
Tel.: 06-20/491-5089
FAÁPOLÁS, FAVÁGÁS biztonságos kötéltechnikával!
Keressen bizalommal, ha fája túl nagy, veszélyes, rálóg a tetőre, házfalra. 06-30/744-5387 vagy Facebookon SmarTree

ÖNKORMÁNYZAT

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZKEDÉSEI
a koronavírus-járvánnyal
kapcsolatban
A koronavírus-járvány harmadik hullámának terjedése elérte Magyarországot, így városunkra is nagy hatással van. Magyarország Kormányának 2021. március 4-i bejelentésének megfelelően Kistarcsán az alábbi döntések születtek:
• Az óvodák és iskolák 2021. március 8-tól
2021. április 7-ig bezártak. Az óvodákban
rendkívüli szünetet tartanak, az általános iskolai tantermen kívüli oktatást digitális munkarendben szervezték meg.
   Az Önkormányzat az étkezést legkésőbb
2021. március 10-től minden olyan otthon lévő gyermek számára biztosítja, aki
igényli. Az ellátást az Önkormányzat a tavaly tavaszi rendszer szerint kiszállítással biztosítja.
   A z óvodában a 111/2021. (III. 6.) Korm.
rendelet alapján – az óvodavezetőhöz címzett kérelemre – biztosítjuk a felügyeletet
a munkát végzők és a védekezésben résztvevők gyermeki számára.

Önkormányzati ügyeit elektronikusan
is intézheti a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül!
• A Magyarország Kormányának döntése értelmében 2021. március 8-tól az egész ország területén kötelező a maszk viselése szabadtéren, így Kistarcsán is.
• A tervezett szelektív hulladék gyűjtése a
hulladékgyűjtési naptár szerinti napokon,
2021. március 30-án és április 1-én, a szokott ütemben zajlik.

• A Kistarcsai Tipegő Bölcsődében a bölcsődei ellátás biztosított.

• Kistarcsán a játszóterek, sportparkok továbbra is nyitva maradnak. 2021. március 8-tól ezeken a helyszíneken is kötelező a
maszk viselése és a 1,5 méteres védőtávolság betartása.

• A Polgármesteri Hivatalban a személyes
ügyintézés jelenleg szünetel. Benyújtandó dokumentumait a hivatal Szabadság út
felőli bejáratánál lévő előtérben kihelyezett
két darab gyűjtőládákba tudja elhelyezni.

Megkérek minden Kistarcsán élő lakost, hogy
kövesse az előírásokat és vigyázzon saját maga,
a körülötte lévők és különösen az idősek egészségére!
2021. március 5.
Juhász István polgármester

Nyomtatókkal segíti
AZ ÖNKORMÁNYZAT
a helyi oltási programot
A HELYI KÖRZETI ORVOSOK segítséget kértek Juhász István polgármester úrtól azzal kapcsolatban, hogy a Covid védőoltásnál felmerülő adatlapok, kérdőívek és tájékoztató anyagok
nyomtatására nincsenek megfelelő kapacitású eszközeik.
A probléma megoldására megkerestük Vajjon
Dávidot a Copy and More Kft. ügyvezetőjét, aki
közel tíz éve szolgáltató partnerünk a nyomtatásban, hogy segítsenek a kialakult helyzetben.
A kérést követően az Egészségházhoz megérkezett a Copy and More Kft. munkatársa két
nagyteljesítményű lézer nyomtatóval, és beüzemelte a gépeket. A nyomtatók mellé papírt és
cserepatront a cég közreműködésével – bekerülési áron – az önkormányzat biztosította.
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A gyors segítséget és megoldást ezúton köszönjük – mindenki nevében.
Zsiák Péter alpolgármester

Elfogadták a város
KÖLTSÉGVETÉSÉT

Veszélyhelyzetben meghozott polgármesteri döntések – (február 15., február 24.)

A vészhelyzetre való tekintettel Kistarcsán februárban és márciusban a bizottsági és a testületi ülések elmaradtak. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselőtestületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek a veszélyhelyzetben
nincs döntési jogköre. Arra természetesen van lehetőség, hogy a polgármester e-mailben, vagy más módon a döntését megelőzően kikérje a képviselő-testület tagjainak véleményét. Juhász István polgármester a februári határozatokhoz kapcsolódó előterjesztéseket a képviselő-testületnek megküldte, és így hozta meg a végső döntéseit. Február 15-én öt, február 24-én huszonkettő napirendi pontról született döntés.
Rendeletet alkottak
a 2021-es költségvetésről

Kijelölték az óvodai
beiratkozások időpontját

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésében a be- A 2021/2022. nevelési évre az óvodai beiratkozást
vételek és a kiadások együttes főösszege 1 milli- Kistarcsán 2021. május 3-tól május 6-áig bonyoárd 732 millió 16 ezer forint. Az előző évben ez lítják le, minden nap 8 és 17 óra között. A szülő a
2 milliárd 938 millió 055 ezer forint volt. Beru- meghirdetett időpontban felkeresi az Kistarcsai
házásra és felújításra 63 millió forintot ütemeztek Gesztenyés Óvoda vezetőjét és kéri a gyermeke
be. A lakosság szociális támogatására 13 millió fo- óvodába történő felvételét. A jelentkezéshez kell
rintot terveztek be. A költségvetést júniusban – a a gyermek születési anyakönyvi kivonata, olkompenzáció megérkezése után – újra fogják tár- tási könyve, a szülő (gondviselő) személyazogyalni, s ekkor döntenek a 2021-es évben megva- nosító igazolványa, a szülő (gondviselő) lakcílósítandó beruházásokról.
met igazoló hatósági igazolványa és a gyermek
nevére kiállított személyi azonosító és lakcíMódosították a szociális ellátások
met igazoló hatósági igazolvány. (Részletesen
helyi szabályairól szóló rendeletet
megtalálható a 12-ik oldalon – szerk.)
Tavaly is volt egy jelentős korrekció, ami azokat
a rászorulókat támogatta, akik csak egy minimá- Döntöttek az igazgatási szünetről
lis összeggel lépték túl az egy főre jutó jogosult- A közigazgatási szervek hatékony és zavartalan
sági határt. A mostani felülvizsgálattal a rászoruló működésének egyik elengedhetetlen feltétele a
személyek részére még kedvezőbb jövedelemha- közszférában dolgozók szabadságának ütemetár emelésről döntöttek.
zése. A dolgozók a kialakult gyakorlat alapján
Most csak a legfontosabb változásokat emeljük a nyári szünetre, illetve a karácsony és újév köki. (Részletesen megtalálható a kistarcsa.hu olda- zötti időszakra tartalékolják szabadságuk egy
lon – szerk.).
részét. A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal 2021.
• A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások július 26-tól augusztus 6-ig, (10 nap), valaesetében, pl. az egyedül élő kérelmező esetében mint 2021. december 27-től december 31-ig (5
is megemelték a jövedelemhatárt 114  000  Ft- nap) tart igazgatási szünetet. Az igazgatási szüról, 128  250  Ft-ra.
net ideje alatt egy fő anyakönyvvezető naponta
• A temetési költségeknél a családban élőknél négyórás ügyeletet tart születési és halálesetek
a jövedelemhatár 94  050 forintról 99  750 fo- anyakönyvezésére.
rintra emelkedett.
• A gyógyszerkiadásokhoz magasabb jövedelem- Polgármesteri keretből
határtól lehet havi támogatást kérni. Az új jöve- kap támogatást a Magyar
delemhatár – családban élő kérelmező esetében –, Katonasírokért Alapítvány
97  700  Ft/fő, az eddigi 85  500  Ft/fő helyett.
A Magyar Katonasírokért Alapítvány kurátora,
• A 18. életévét be nem töltött gyermek nevelése- Aranyossy-Péter Máté levélben azzal a kéréssel
kor támogatást kérhet a kérelmező pl. a tartósan fordult az önkormányzathoz, hogy a kistarcsai
beteg vagy fogyatékos gyermek esetében, aki- temetőben eltemetett Gróf József honvéd, II. vinek a havi egy főre jutó jövedelme nem haladja lágháborús hős sírhelyének felújításához nyújtmeg a 133  950  Ft-ot. Tavaly ez 128  500  Ft volt. son pénzbeli adományt. A polgármesteri keret

terhére 50  0 00  Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít az önkormányzat a sírhely felújításához.

Felülvizsgálták a házasságkötések lebonyolításáról szóló
önkormányzati rendeletet

Az anyakönyvi eljárásról szóló törvény szerint az
önkormányzat rendeletben határozhatja meg a hivatali helységen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályait, valamint rendeletben
állapíthatja meg a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás
ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj
mértékét. A most megalkotott rendeletben a házasságkötés alapdíját 20  000  Ft + Áfa összegre
emelték. A hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőnek a díjazását 20  000  Ft/esemény
összegben állapították meg. A házasságkötések
lebonyolításáról szóló rendeletet legutóbb 2017ben módosították.

Kiírták a civil szervezeteknek
szóló pályázatot

A Humánpolitikai Bizottság, valamint a Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság olyan egyesületek, alapítványok, gazdálkodó szervezetek részére írt ki pályázatot, melyek tevékenységükkel a
város oktatással, közművelődéssel és sporttal kapcsolatos szolgáltatásainak körét bővítik és színesítik Kistarcsa oktatási, kulturális és sportéletét.
Az összesen rendelkezésre álló támogatás keretösszege: 8  600  000  Ft. A pályázatokat március 8-ig
lehetett beadni. Az elnyert támogatás első részéről legkésőbb szeptember 10-ig, a fennmaradó támogatásról legkésőbb következő év március 10-ig
kell elszámolni.
P.Gy.
2021. 3. szám
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TILOS a zöldhulladék égetés!
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2006. (II.16.) számú helyi
rendelete alapján 2020. április óta a „lakosság és a levegő tisztaságának védelme
érdekében – kiemelten a
Covid-19 helyzetre való tekintettel – az avar- és kerti
hulladék égetése a település egész területén tilos!”
A fenti jogszabályi rendelkezések megszegőivel szemben az elsőfokú tűzvédelmi
hatóság a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szer-

vezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel
foglalkozó kötelező élet- és
balesetbiztosításról szóló
259/2011. (XII.7.) Korm. rendelet alapján 10 000  forinttól
3  0 00  0 00  forint összegű tűzvédelmi bírságot szabhat ki.
Városunkban továbbra is
Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit
Kft. látja el a jogszabályok által előírt hulladékgazdálkodási feladatokat, így a zöldhulladék elszállítását is,
amit április 1. és november
30. között végeznek.

Megkezdődött A TAVASZI
KÁTYÚZÁS
A SZOKÁSOS TAVASZI kátyúzást
végzi a kivitelező Kistarcsa utcáin. Egyik nap körbevágják és kitakarítják a kátyúkat, majd másnap
vibrációs úthengerrel bedolgozzák
az új aszfaltot.

Az útjavításoknál figyelmeztető bójákat és táblákat helyeztek ki,
amit a sötétben nehezen lehet észrevenni! Ebből adódóan egy-egy napra adódhatnak kellemetlenségek az
adott körzet közlekedésében.
Vezessenek figyelmesen! Egyben kérjük a türelmüket, megértésüket.

KISTARCSA HULLADÉKGYŰJTÉS RENDJE 2021
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INTERJÚ

Három ponton gyűjtik
a városban A HASZNÁLT
SÜTŐOLAJAT!
MAGYARORSZÁGON a háztartásokban évente több tízezer liter sütőolajat
és sütőzsírt használnak fel, mely egy
része a lefolyókba, szemétgyűjtőkbe
és a természetbe kerül.
A többször felmelegített sütőolaj és sütőzsír rákkeltő és toxikus
anyagokat tartalmaz, mely a háztartásból kikerülve hatalmas károkat okoz. Egyetlen liter használt
sütőzsiradék 1 millió liter ivóvizet
képes fogyasztásra alkalmatlanná
tenni.
A csatornahálózatba kerülő olaj
alacsony hőfoka miatt a csatornafalra
tapad. Erre további szennyeződések
rakódhatnak rá, ezáltal csökkentve a
lefolyócsövek áteresztő képességet,
mely akár dugulásokhoz vezethet.
A használt sütőolaj jó tápanyag a kártevőknek. A csótányok – esetleg patkányok – elszaporodásához vezethet.
A földbe és az élővizekbe jutva súlyos környezeti károkat okoz. Elégetése esetén rákkeltő anyagok kerülnek a levegőbe.
A csatornázatlan területeken
gyakran a talajba kerül, ahol a talajflórát károsítja, a háztartási hulladék közé öntve növeli annak lebomlási idejét.
A szennyvíztisztító-művekbe kerülve az olaj leterheli a rendszert, a
tisztítás jelentős többletenergiát és
nagyobb igénybevételt okoz.
A szelektív gyűjtési rendszer mentesíti a települési csatornahálózatot
és a szennyvíztisztítókat a szennyező anyagtól.

A környezettudatosság egyre nagyobb a lakosság körében. Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre, ezért a
város három pontján használt sütőolaj gyűjtőket helyezett ki.
• A Polgármesteri Hivatal hátsó
parkolójánál lévő hulladékgyűjtők mellé (Szabadság út 48. - a
Petőfi utcai autóbejárónál.)
• A Csigaház rendőrség felőli végéhez (Deák F. u. 1. )
• A Raktár krt. 5. számú társasház mellé
A gyűjtés 240 literes, rendszeresen tisztított és karban tartott, kulturált megjelenésű gyűjtőben történik.
Lezárt PET-palackban vagy zárt
befőttesüvegben kell a gyűjtőbe helyezni az olajat a képen látható módon, önteni nem kell, így „cseppmentes” a rendszer, nem áll fenn a
kiömlés veszélye.
Ezúton kérjük a lakosságot, hogy
éljenek a lehetőséggel és a használt
sütőolajat a fent leírtak szerint a kijelölt gyűjtőkbe helyezzék. A gyűjtőkben egyéb hulladék NEM helyezhető el!
Óvjuk együtt környezetünket!

GALLYAZÁS
ZÖLD/VEGYES - Észak-Dél
SZELEKTÍV/VEGYES - É
SZELEKTÍV/VEGYES - D

Ezúton értesítjük a Tisztelt
Lakosságot, hogy Kistarcsán
az ELMŰ Hálózati Kft. megbízásából a Kelet-Pest Megyei
Kft. 2021. március 8-tól április 15-ig gallyazást végez
a 20 kV-os villamoshálózat közelében. A szóban forgó villamos hálózat védőtávolsága
3 méter, tehát a növényze tet olyan módon kell visszavágni, hogy ezt a védőtávol-

Kistarcsa kaput
nyitott EURÓPÁRA
Kis város, nagy lendületben – rengeteg lehetőséget hozott az Európa a polgárokért
program Kistarcsa önkormányzata számára, amely igen jelentős nemzetközi kapcsolatrendszert épített ki a pályázatok révén.

SZELEKTÍV/VEGYES - D

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

ságot egy éven keresztül ne
sértse meg.
A keletkezett zöldhulladék elszállításáról a munkát végző vállalkozó gondoskodik.
Érintett utcák: Nyíltárok út,
Grassalkovich utca, Füleki utca, Pozsonyi utca, Komáromi utca, Vadrózsa utca, Malom utca, Fenyves
utca, Kamilla utca, Vereckei utca,
Holló utca, Aulich L. utca.
Megértésüket köszönjük!

A

z önkormányzat évek óta ak- kásait, vagyis azt, hogy igazából mit
tívan, tudatosan és sikeresen jelent európai polgárnak lenni. A kühasználja ki az Unió közös lönböző témák pedig lehetőséget nyújtörténelmének és sokszínűségének tanak arra, hogy együtt több szemfeltárását célzó felhívásokat: eddig szögből is megközelítsünk egy-egy
mintegy 210 ezer eurós támogatást fontos kérdést, jelentős időszakot, hogy
nyert el. Ám ami a pénznél is fonto- a partnereink milyen értékeket tartasabb, a testvérvárosokkal, oktatási nak szem előtt, mit tartanak fontosnak
intézményekkel és civil szervezetek- a múltjukban, a jelenükben és a jövőkel kötött partnerségi megállapo- jükben. Fontosnak tartottuk, hogy a
dások többségéből izgalmas, hos�- fiatalokat is minél nagyobb számban
szú távú együttműködések, sőt nem kapcsoljuk be ezekbe a programokba.
egyszer igazi barátságok szövődnek.
A megvalósított projektek hozadékai- – Ha jól tudom, mindegyik pályáról Solymosi Sándor alpolgármester- zati kategóriában elindultak már,
rel beszélgettünk, aki kiemelte, hogy mondhatni, igazi „régi motorosok”.
a programnak köszönhetően renge- Milyen témaköröket választottak?
teget tanultak más nemzetek európai
– Leginkább kulturális és gasztértékeiről, nemzetközi látásmódot ronómiai programok keretében szernyertek és közben a magyar törté- veztünk rendezvényeket, melyek
nelmet, kultúrát is megismertethet- mellett helyet kaptak a komolyabb
ték más országokkal.
témák, mint például az európai értékek, az éppen aktuális Európai
– Miért csatlakozott a programhoz Uniót érintő politikai és társadalmi
az önkormányzat?
kérdések, stratégiák és a számunka
– Elsősorban jó ötletnek tartottuk, fontos történelmi események is.
hogy az EU-s polgárok a programok
segítségével jobban megismerjék egy- – A kiválasztott témák hogyan kapmást és szerettük volna erősíteni az csolódtak a város életéhez, és hogy
önkormányzat és a város nemzetközi szolgálták a település fejlődését?
kapcsolatait is. Ez rendezvényeken ke– Sokszínű kulturális életünk,
resztül tűnt a leginkább megvalósítha- történelmünk alkalmassá tett arra,
tónak. Lehetőségünk nyílt arra, hogy a hogy valamennyi kategóriában tudnemzetközi és testvérvárosi kapcsola- junk pályázni. Kistarcsa történelmétaink fejlődjenek, hiszen a programok ben például jelentős szerepet játszott
során megismerhetjük egymás kultú- az internálótábor, ezért az ehhez
ráját, történel- kapcsolódó történelmi események
mét, szo- megismertetése több alkalommal
is bekerült a programokba valamilyen formában. A hagyományosan
megrendezendő gasztronómiai és
kulturális fesztiváljainkhoz kapcsoltuk többször is a testvérvárosi találkozókat, mely események jó alkalmak voltak arra, hogy komolyabb,
az Európai Uniót és ezáltal mindegyikőnket érintő kérdéseket is feszegessünk.
– Mi motiválta önöket arra, hogy
újra és újra pályázzanak?
– A programok során
mindig jól éreztük ma-

– Milyen partnerekkel dolgoztak
együtt?
– A programok során széleskörű kapcsolatot sikerült kialakítanunk
testvérvárosokkal, más települések
gunkat, sikeresek voltunk és sok önkormányzataival, civil szervetapasztalatot gyűjtöttünk, bővítet- zetekkel, oktatási intézményekkel
tük szakmai tudásunkat mi is és a az Európai Unió majdnem minden
partnereink is. Többekkel is bará- tagállamából, valamint Szerbiából
ti viszonyt tudtunk kialakítani, el- és Észak Makedóniából.
mélyítettük a kapcsolatot hosszú
távon is. Ezek a sikerek azt mu- – Az elmúlt évek során a pályázói
tatták, hogy az, amit csinálunk és a partner szerepkört is kipróbáljó és folytatni kell. Itt megemlí- ták. Utóbbiként melyik kezdeméteném, hogy 2020 őszén is nyúj- nyezésbe kapcsolódtak be, és mitottunk be pályázatot egy testvér- ért támogatták azt?
városi találkozó megrendezésére,
– A testvérvárosok projektjeiés nagy örömünkre magas pont- ben mindig partnerek vagyunk, főszámmal ismét nyertünk. Ha a ví- leg az erdélyi/háromszéki Torjával
rushelyzet engedi, idén augusztus- nagyon szoros a kapcsolat. A velük
ban szervezzük meg a következő való együttműködések során már
rendezvényt, ami reményeink sze- olyan jó gyakorlat modellek is szürint hasonló sikerekkel zárul, mint lettek, amelyeket olyan nem uniós
az előzőek.
támogatású programokban is sikerrel alkalmaztunk és újabb regioná– Melyik volt a legemlékezetesebb, lis projekteket generáltak a Visegrákedvenc projekt, amiben részt vet- di Alap, Bethlen Gábor Alap, vagy
tek? Ez miért különleges?
akár a Határtalanul! Program finan– Az egyik legnagyobb projek- szírozásával.
tünk a Cellafalra karcolva (Scribbled
A már előbb említett drezdai szeron a cell wall) volt, ami a 20. szá- vezet két olyan nagyobb volumenű
zad politikai rezsimjeiről, a nemze- projektjében is részt vettünk, ameti szocializmus, kommunizmus ál- lyeknek olyan materiális hozadéka van
dozatairól, a diszkriminációról, és (második világháborús veteránokkal
a múltbéli eseményekből való ta- vagy holokauszt túlélőkkel készült vinulásról is szólt. A résztvevő többi deó interjúk), melyet a partnerek a mai
ország szemszögéből is megközelí- napig felhasználnak különféle oktatátettük a II. világháború sötétebb fe- si programok kereteiben („Bridging
jezeteit, személyes tapasztalatokkal Generations”, „Remembering the Past,
is találkoztunk és mindenki sokat ta- Building the Future”).
nult a projekt során a múltról és az
Részt vettünk partnerként, olyan
elfogadásról.
projektekben is, ahol az uniós polgárok európai szintű közérdekű
– Volt példa arra, hogy a megvaló- ügyekbe való részvétel különböző
sított projekt lezárulta után is foly- módjainak jó és rossz oldalát vizstatni tudták az elkezdett tevékenysé- gáltuk. Górcső alá vettük az európai
get, együttműködést? Esetleg más parlamenti választásokat, az euróterületen is összefogtak partnerük- pai polgári kezdeményezést, a civil
kel a program után?
párbeszédeket, az ombudsmannál
– Abszolút, első számú partne- való panasztételi jogot és hasonrünk lett a drezdai Jugend und Kul lókat. Rengeteg új információval
turprojekt szervezet. Lengyelország- gazdagodtunk. (IDEA C – „Interból olesnica-i partnereink is szinte cultural Dimension for Europeminden projektben velünk együtt an Active Citizenship”, DOCPIE –
vettek részt.
„Democratic Ownership and Civic
Participation in Europe”).
– Összesen hány embert értek el a
különböző programokkal?
– Mit tanultak, milyen eredménye– Közvetlenül 200-250 ezer em- ket értek el a projekteknek köszönberhez jutott el a projektek üzenete, hetően?
ami önmagában is egy szép szám. De
– A projektek során rengeteget
ha azzal is számolunk, hogy helyi, tanultunk partnereink kultúrájáról,
regionális és országos tévéadók mű- más nemzetek európai értékeiről,
sorain is szerepeltek riportok, doku- nemzetközi látásmódot nyertünk
mentumfilmek és interjúk a projek- és mi is megismertethettük a törtétek képviselőivel, akkor ez a szám nelmünket, kultúránkat más orszásokkal nagyobb is lehet.
gokkal. 
(k.h.)
2021. 3. szám
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CIVIL SZERVEZET

INTERJÚ

Három település lakosságának

PÉLDÁS ÖSSZEFOGÁSA
A JÓ LEVEGŐ KÖZÖS ÜGYÜNK
2016 nyarán kezdődött a kálváriánk. A lakosok Kistarcsa északi oldalán, az
ún. Zsófialiget és Móraliget környékén akkor kezdték a korábban ismeretlen
büdöset érezni. Évek óta panasszal élnek a lakosok a kistarcsai és a csömöri
önkormányzatnál, a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztályánál (továbbiakban Környezetvédelmi Hatóság); utóbbi több alkalommal is végzett helyszíni vizsgálatot, jelent meg a témáról cikk egy országos hírportálon, foglalkoztak vele
közszolgálati rádió műsorában, volt tüntetés Kistarcsa jelenlegi polgármestere szervezésében, a bűz azonban a mai napig nem szűnt meg véglegesen.

I

A 2021. január 17. és február 23. között leadott
lakossági bűzbejelentések alapján készült „bűztérkép”

2019. szeptemberében Juhász István alpolgármesterként
egyik szervezője volt a demonstációnak
6

dén január közepén ismét rendkívül erősen lehetett érezni a
sajnos már jól ismert, záptojáshoz hasonló, édeskés, torokkaparó, fejfájást okozó és
hányingert keltő bűzt. Az érintett kistarcsai lakosok ekkor nyomban összefogtak. Az akkor frissen
alapított Jó levegőt Kistarcsának! elnevezésű Facebook csoportjuk, mely kiegészült csömöri
és kerepesi sorstársaikkal, ma már
közel 500 tagot számlál. A 100%
civil és 100% politikamentes, mármár lakossági mozgalommá alakult csoport célja, hogy kikényszerítsék, az illetékes döntéshozók
és felelős szervek végre valahára komolyan vegyék az ügyet és
végleges megoldást találjanak a
vélhetően tudatos, emberi beavatkozáshoz köthető, szakaszos környezetszennyezés megszüntetésére.
Céljuk elérése érdekében az
érintett civilek saját munkájuk,
családjuk és magánéletük mellett (időnként helyett) bújják a
jogszabályokat, olvassák a szakirodalmat, szórólapoznak, írják a
hivatalos leveleket, saját zsebből
telefonálnak, néhányan Juhász István polgármester úrral és Csampa
Zsolt önkormányzati képviselő
úrral közösen látogatást tettek a
Ker-Hu Kft. telephelyén, folyamatosan több irányba kommunikálnak, tájékoztatnak. Szintén civil munka eredménye egy online
bűzbejelentő oldal létrehozása és
folyamatos fejlesztése, mely használatával a lakosok a bűz észle-

lésekor kevesebb, mint egy perc
alatt tudnak hivatalos bejelentést
tenni többek között az illetékes
hatóság felé. Eddig több, mint
ezer, kifejezetten erre a bűzre
(tehát nem aromára, nem gyógynövényre, nem csatornaszagra
és nem a szomszéd füstjére) vonatkozó bejelentés érkezett így.
A lakossági bejelentések alapján
bűztérkép is készült, melyen jól
látható, mekkora területet érint
ez a probléma.
A lakosok február végén nyílt
levélben fordultak Vécsey László
országgyűlési képviselő úrhoz,
dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott úrhoz, aki a Pest Megyei Kormányhivatal elnöke, dr.
Kozma Ákos alapvető jogok biztosához, Rácz András környezetügyért felelős államtitkár úrhoz
és Horváth Ildikó egészségügyi
államtitkár asszonyhoz. A nyílt
leveleket, melyekben részletes tájékoztatást kaptak a címzettek, közel
900 lakos támogatta aláírásával.
A nyílt levelekben megfogalmazott
egyértelmű kérés, hogy „a hatóság a lakosság érdekében alapos
és rendszeres, átfogó vizsgálatot
végezzen; a bűzforrás meghatározása folyamatos szag-és pormonitorozás alapján megtörténjen, majd a bűz záros határidőn
belül végleg megszűnjön és a lakosság végre fellélegezhessen”.
A nyílt levelekkel a civilek célja,
hogy minél nagyobb visszhangot
kapjon az immár ötödik éve húzódó ügy, remélve ezzel azt, hogy
a nyilvánosság és az így elérhető
nyomásgyakorlásnak köszönhetően az illetékesek végre komolyan
vegyék a problémát. Internetes környezetvédelmi és közéleti hírportálok egyaránt számoltak már be
az ügyről és nyílt leveleinkről.
Köszönjük mindenkinek, aki
bármilyen módon segíti ezt a példás, eddig ebben az ügyben soha
nem tapasztalt, Kistarcsa, Csömör és Kerepes érintett lakóit
összefogó civil mozgalmat.
A Jó levegő közös ügyünk! Aki
szeretne többet megtudni az eddigi eredményeinkről vagy kapcsolataival, tudásával, javaslataival,
aktivitásával hozzájárulni a közös sikerünkhöz, csatlakozzon a
Jó levegőt Kistarcsának! Facebook
csoporthoz!
Jó levegőt Kistarcsának!

A város saját költségén megrendelt
EGY TELJES LEVEGŐ ÖSSZETÉTEL BEMÉRÉST
Interjú Juhász István polgármesterrel

M

vagy ennek ebben az esetben nincs ráhatása a
dolgok menetére?
– A két ügyet igyekszem külön kezelni, hiszen mint társulási elnök nem használhatom a
Zöld Híd B.I.G.G. Kft. állományát önkormányzati problémák megoldására. De természetesen
az ott szerzett tudást és tapasztalatot, kapcsolatokat igyekszem felhasználni e probléma kapcsán.

egalakult a Jó levegőt Kistarcsá- – A bűztérkép szerint a 7-es választókerület
nak! elnevezésű Facebook csoport. lakói is szenvednek a KER-HU Kft. bűzétől.
Mit tud polgármester úr a csoport Csampa Zsolt képviselő úr is aktívan részt
működéséről és miben tudja támogatni őket?
vesz a probléma orvoslásában. Ebből is lát– A csoportot magánszemélyek hozták létre, szik, hogy az önkormányzat több csatornán
ami tematikusan e téma köré épül, az érintett la- keresztül próbálja az ügyet kezelni. Milyen – Végezetül a COVID járvány elleni védekezéskók együttműködésének fóruma. Abban tudom összefogás kellene ahhoz, hogy érdemi előre- ről szeretnék kérdezni. Kistarcsán hol és kik
segíteni őket, hogy a kapcsolattartókon keresztül, lépés történjen?
kapnak vakcinát?
számomra eljuttatott hivatalos levelekre reagálok,
– Mint írtam, Csömör, mint területileg ille– Azt, hogy kik nem tudom megválaszolni,
illetve továbbítom a panaszaikat a megfelelő ha- tékes önkormányzat, valamint a kormányhivatal mert ez hetente változik aszerint, hogy milyen
tóság felé, amikor szükséges. Fontos megjegyez- lenne az, akiknek megvannak a jogi eszközeik a vakcina áll rendelkezésre, mi érkezik az országni, hogy Kistarcsa sajnos semmilyen szinten nem nyomásgyakorláshoz. A lakosság és a város ré- ba. Mi rendelkezésre bocsátottuk a Csigaházat
felettes szerve a Ker-Hu Kft.-nek. Lévén, hogy széről mi igyekszünk minden információt a ren- helyszínül, valamint adminisztrációs munkaCsömör közigazgatási területéhez tartozik, vala- delkezésükre bocsátani, hogy tudjanak ténylege- társsal is segítjük a folyamatot.
mint a felettes szerv a Kormányhivatal. Ezen két sen lépni a jobb levegőért. Amennyiben pedig
hatóság tudna igazi nyomást gyakorolni a cég- törvénymódosítás szükséges a szabályozás szi- – A karanténba kerülőket milyen módon tudre. Kértem a kormányhivataltól, hogy Kistarcsát gorúbbá tételéhez, úgy Vécsey László képviselő ják támogatni?
legalább, mint ügyfél vegyék fel a témában, de úr felajánlotta a segítségét, hogy közvetít a tör– A tavaszi időszak mintájára üzemel az étel
jogszabályi alapokra hivatkozva elutasították a vényhozás felé.
házhozszállítás, valamint a bevásárlásban lekérésemet. Végső eszközként a város saját költhet kérni az Alapszolgáltatási Központ segítségén megrendelt egy teljes levegő összetétel be- – Miért nem lehet a KER-HU Kft.-t felszámolni? ségét. Vettünk a Fidesz frakció nevében 20 db
mérést, ami megközelítőleg 700  000  Ft plusz
– Egy hulladéklerakót bezárni, nem pulzoximétert (véroxigén szint és pulzusmérő),
ÁFA. Ennek eredményét várjuk, ezzel is
olyan, mint egy boltot. A különböző amiket az orvosok tudnak kölcsönadni mindig
próbáljuk segíteni az ügyet.
gázok, kémiai folyamatok kezelése azoknak, akik éppen otthon lábadoznak.
miatt évekig kell még a beszállítá– Legutóbb 2019-ben volt egy nagyobb
sok után kezelni a területet, vala- – Az intézmények (óvoda, iskola) bezárása midemonstráció a településen, aminek a
mint a rekultiváció egy külön hos�- lyen problémát jelent a szülőknek?
szervezésében polgármester úr is részt
szadalmas folyamat. Valamint, ha
– Az étkeztetést továbbra is igénybe lehet
vett. Akkor petíciót nyújtottak be a KERegy hulladéklerakó kiesik a rend- venni, még házhoz is visszük. Immár négy autó
HU Kft.-nek, az Érdi Járási Hivaszerből, annak a pótlását is meg kell szükséges ehhez, annyi a rendelés. Ügyelet műtalnak és a Pest megyei
oldani. A legjobb lenne tehát ködik bizonyos feltételekkel, kiscsoportos rendKormányhivatalnak!
elérni, hogy bűzmentesen szerben. Itt szeretném megköszönni a KisgömMilyen intézkedések
működjön a cég.
böc étterem tulajdonosának, Mészáros Lászlónak
történtek a petició
a felajánlását, aki rendelkezésünkre bocsájtotta
beadását követően?
– A „Zöld Híd” Ön- az egyik céges autóját. Úgy gondolom, hogy egy
– A t ü ntetés
kormányzati Társu- vendéglátóhely tulajdonosától, aki jelenleg a háze re d mé nyeké nt
lás (hivatalos nevén hozszállításból próbálja életben tartani az éttervégre befejezték
Észak-Kelet Pest és met, ez egy akkora gesztus, amire szavakat sem
és rendesen beNógrád Megyei Re- tudok mondani!
üzemelték a korábgionális HulladékFontos kiemelnem, hogy elindítottunk egy pában elkészült degazdálkodási és lyázati lehetőséget a dolgozó vagy a második hulpóniagáz elvezető
Környezetvédelmi lám miatt munkahelyüket elvesztett, egyedülálló
és égető rendszert.
Önkormányzati szülők részére. E pályázat keretében 50 ezer Ft
Egy jó ideig nem is
Társulás) elnöke- támogatást lehet igényelni. A pályázati keret jevolt utána probléma.
P.Gy.
ként mit tud tenni lenleg 3 millió Ft.

KÖZÖSEN ÉRTÜK ALAPÍTVÁNY
A SÉRÜLT FIATALOKÉRT
Adószám: 18693104-1-13

KÉRJÜK TÁMOGASSA
ALAPÍTVÁNYUNKAT
ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁVAL!

ADÓSZÁM: 18519259-1-13
KÖSZÖNJÜK!

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
2021. 3. szám
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INTERJÚ

INTERJÚ

„Nem szabad
ABBAHAGYNI!”
Beszélgetés Dr. Szám Lászlóval
Dr. Szám László kutatóorvosként vonult nyugdíjba 2001-ben, több
nyelvet ismer (latin, angol, német, orosz), illetve azon kevesek közé
tartozik Magyarországon, akik az örményben is járatosak. Rendszeresen olvas és ír örményül, kutatja és tanulmányozza az örmények történelmét, kultúráját. Ezen kívül szépirodalmi műveket fordít,
az elmúlt 10 évben több könyve jelent meg, továbbá elkészítette az
első olyan örmény-magyar szótárat, amely a három irodalmi nyelvet
(óörmény, keleti és nyugati örmény) együtt tartalmazza. Az anatóliai
örmény költészet kis antológiája című fordítás-gyűjteménye idén
jelent meg. Az Örmény Önkormányzat – tisztelete és megbecsülése jeléül − Dr. Szám Lászlót 2021-ben Nemzetiségekért díjra jelölte.

H

onnan származik a Szám
család?
– Zuglóban születtem, a
szűkebb családom 1780 óta élt Pesten. Az őseim apai ágon a törökök kiűzése után bő fél évszázaddal a Dunántúlon, a Vértesben jelentek meg,
mint szabadon költöző jobbágyok. A
családomról az első magyarországi
adat 1745-ből való, az őseim akkor
vándoroltak be a Badeni fejedelemségből. Először Pusztavámon telepedtek le. A dédnagyapám kefekötő
mester volt, az elődei vargamesterek.
Jobbágyokként szerzett tudásukkal
az 1770-es évektől Pestre költöztek,
ebbe az akkor még poros, félig falusi jellegű városba, ott nyerték el a
Dr. Szám László
fiatal korában
kutatóorvosként
dolgozott

mesterjogot, és vásároltak polgárjogot, itt lettek igazán szabad emberek.
Édesapám Szám István, polgári iskolai tanár volt, a Józsefvárosban tanított, de egyúttal folytatta nagyapám
szakmáját: fenntartott egy kefekötő
műhelyt, amit még a dédnagyapám
hozott létre.
– Hogyan vészelte át a család a
háborút?
– Édesapám mindkét háborút
végigharcolta. Én 1944-ben 4 éves
voltam. A háború vége felé nagymamám máriaremetei házába köl8

– Hova járt iskolába?
– A Bakáts téri általános iskolában kezdtem és a Práter utcai iskolában fejeztem be az általánost. Onnan
a Vörösmarty Gimnáziumba kerültem, majd az Apáczai Csere János
Gimnáziumban érettségiztem 1958ban. Az Apáczai kiváló gimnázium
volt, nagyon jó tanárokkal. Az irodalom iránti komolyabb érdeklődésem is ott kezdődött.
– Mégsem a humán területen folytatta tovább a tanulmányait.
– Édesapám tanácsára, a bátyám
példáját követve az orvosi egyetemre iratkoztam be, és ezt soha nem is
bántam meg. Ott tanultam meg a tudományok szeretetét. Az egyetem
tanulni is megtanított, s ennek később nagy hasznát vettem. Kinyílt
előttem a világ.
– Az egyetem alatt már írt verseket?
– Igen, az első verseim az Orvosegyetem című lapban jelentek meg.
Később, már munka mellett is folytattam az írást, 1969–1973 között
több neves irodalmi újság, az Alföld, a Forrás, az Életünk és a Jelenkor is közölte a verseimet.
– Orvosként melyik terület érdekelte Önt?
– A közegészségtan és a kutatás
vonzott elsősorban. 1964-től előbb az
Országos Munkaegészségügyi Intézetben, a légzőszervi betegségek rendelésén dolgoztam, később az egyetemi Közegészségtani Intézetben
voltam közegészségügyi mikrobiológus és tanársegéd. A szakvizsga
megszerzése után mégis a gyógyszeriparban folytattam A Gyógyszerkutató Intézetben a kiváló orvos, Dumbovich Borisz tanítványa
lettem. Az Intézetben több nagyívű
és fontos kutatási feladatot kaptam.

– Közben családot alapított.
– 1966-ben házasodtam. Feleségem matematikus, tanár, a kistarcsai Flór Ferenc Gimnáziumból
ment nyugdíjba. Két gyermekünk
van. Katalin lányunk a Képmás családmagazin alapító főszerkesztője,
László fiunk előbb a Budapesti Vötöztünk azért, hogy biztonságban röskereszt, majd a Szent Kozma és
legyünk, de hirtelen a legveszélye- Damján Egészségügyi Központ gazsebb helyre kerültünk. Folyamato- dasági igazgatóhelyettese. Hat unosan hullottak a bombák, a rokonaim kánk és egy dédunokánk van.
ástak egy óvóhelyet, oda mentünk
le gyakran. Később a „felszabadu- – Hogyan került kapcsolatba az örlás”, ahogy akkor nevezték, igen ne- mény kultúrával?
– 1987-ben két hónapig fekvő
héz körülmények között ért bennünket, mivel édesapámnak mindenét beteg lettem. Ekkor elővettem egy
elvették, a házunkat államosítot- hanglemezt az Örmény Állami Népi
ták. Egy darabig a Knézich utcában Együttes műsorával. Éreztem, hogy
laktunk, majd a bátyám szerzett az javulni kezdek tőle. Maga a kezelő
Üllői úton egy magas mennyezetes, professzor is csodálkozott az eredszinte kifűthetetlen, állandóan hi- ményen. Az eset nem hagyott nyugodni, szerettem volna az örmény
deg lakást.

A legutóbbi születésnapjára egy örmény keresztet kapott ajándékba
nyelvet jobban megismerni, pró- kezdtek visszaszállingózni, egyre
báltam nyelvkönyveket beszerezni. többen lettünk. Közben folyamatoVasárnaponként az Orlay utcai ör- san kutattam is az örmény írást, az
mény plébániára kezdtem járni éne- örmény énekeket.
kelni. Eleinte csak dr. Guzsik Tamás,
a Budapesti Műszaki Egyetem le- – Hogyan tanult meg örményül?
gendás tanára és jómagam alkot– A kutatással és az énekléstuk a kórust, de ahogy hétről-hétre sel párhuzamosan, munka mellett.
rendszeresen énekeltünk a szertar- A magyarországi armenisztika letásokon, lassanként az emberek is gendás alakja, Schütz Ödön pro-

A dédunokájával

fesszor úr fordításai segítettek ta- Az örmény egyház története. 2013lán a legtöbbet.
ban látott napvilágot Thumanjan:
Szaszuni Dávid című eposzának for– Ön a magyarországi örmények, il- dítása magyar és örmény szöveggel.
letve az örmény kultúrával és törté- A Szaszuni Dávid népi eposzt a Kanelemmel foglalkozók körében igen levalához tudnám hasonlítani. A szöelismert tekintély.
veghez az interneten jutottam hozzá.
– Megtisztelő, hogy értékelik a A fordítás megjelenése után találkozmunkámat. Idei születésnapomon tam egy nemrég Budapesten élő örtartottak egy rendezvényt az Orlay ménnyel, aki azt mondta, hogy ő ebutcai plébánián, ahol egy csodála- ből a könyvből tanult meg magyarul!
tos örmény keresztet kaptam ajánNaregi Szent Gergely Siralmas
dékba.
panaszok című könyve fordításának I. kötete 2014-ben, majd a tel– Mikor és hogyan kezdett örmény jes Naregi Szent Gergely-fordítás
szövegekkel kutatóként dolgozni? 2016-ban A bánat könyve címmel
– Talán a Magyar Katolikus Le- jelent meg magyarul.
xikon Kiadójának felkérésével kezMég 2014-ben megjelentek: Egy
dődött. Krajcsir Piroska és Bádálján elsüllyedt világ görbe tükörben
Edvárd örmény-magyar szótára, il- (anekdotagyűjtemény, forrása az
letve egy nagyszerű libanoni ör- unokaöcsém által Szíriából hozott
mény-angol szótár segítettek elmé- könyvecske, a törökországi örménylyülni a szövegekben. Az interneten ség hagyatékát gyűjti össze) és az
találtam örmény verseket, amelyeket Örmény közmondások című válomár csak le kellett fordítani! Örmény gatás. Idén pedig sikerült tető alá
nyelvkönyvet Bécsből szereztem. hozni az általános örmény-magyar
Szekula Ágoston idős mechitarista szótárat. Ez a szótár tulajdonképszerzetessel (aki a Los Angeles-i pen a fordítások mellékterméke.
misszióban lett iskolaigazgató) örmény nyelven folytatott levelezés- – Ön dolgozott a Magyar Rádióből is sokat tanultam. Ő készítette ban is.
a legújabb nyugati örmény biblia– A hazai örmény színművészeti
fordítást, az újszövetségi köteteket és rádiós szakember, Avanesian Alex
elküldte nekem, abból készültem jóvoltából 2009-ben az MR4-en volt
vasárnapról vasárnapra az evangé- egy magyar nyelvű műsorom az örliumra és az olvasmányra, sőt, a le- mény történelem, egyháztörténet és
xikonnal kapcsolatos munkámban szépirodalom köréből.
is jól tudtam használni.
– Kistarcsán többször láthattuk
– A szépirodalmi művek fordítá- Önt fellépni. Kistarcsainak vallsát, a nyelvészeti-irodalmi igényű ja magát?
szöveggondozást a mai napig nem
– Többször szerepeltem egyedül,
hagyta abba, sőt, folyamatosan dol- illetve az Orlay utcai kórussal vagy
gozik. Milyen művei jelentek meg a Kárun együttes egykori tagjaival a
eddig?
Simándy Emlékhangverseny műso– 2010-ben jelent meg az Avane rában a Katolikus templomban. Elősian Alexszel közösen jegyzett könyv adást is tartottam az örményekről a
Deáktanyán. A Hulló falevél című
műsorban dr. Garaguly Istvánnal
énekeltünk. Kistarcsa a családom
otthona, sok rokonszenves emberrel találkoztam itt, sok minden köt
ide bennünket. Mostanra már nem
hiányzik Budapest, sétálgatni nagyon szeretek az utcáin, terein, de
ma már nem laknék ott.
– Az Ön munkabírása irigylésre
méltó. Hogyan őrizheti meg az ember a szellemi frissességét?
– Nem szabad abbahagyni! Sem
a rendszeres fizikai, sem a folyamatos szellemi tevékenységről nem szabad lemondani! A kert nagyban hozzájárul ahhoz, hogy erős maradjon
az ember, de a szellemet ugyanúgy
trenírozni, edzeni kell.
Köszönjük a beszélgetést. Jó
egészséget kívánunk és további jó
munkát.
Lukács Ilona,
Kistarcsai Kulturális Egyesület
2021. 3. szám
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Tájékoztató a házhoz
menő ZÖLDHULLADÉK
GYŰJTÉS gyakorlatáról
Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2021.
április 1-től az házhoz menő zöldhulladék gyűjtésének
rendszere az alábbiak szerint módosul.

A

hulladékszállítási közszol- sítő partnereknél tud beszerezni
A kommunális többlethulladégáltatást jogosan igénybe átadás-átvételi jegyzőkönyv alá- kos zsákok átvétele is a fentiek szevevők, akik a szolgáltatásért írása ellenében az ingatlanhasz- rint történik.
az NHKV Zrt. részére díjat fizetnek, náló, vagy meghatalmazottja, a
Fentiek alapján a kertgondozás
társaságunk díjmentesen ingatla- közszolgáltatás számlafizetője ne- során levágott füvet és egyéb lágynonként 2 db a zöldhulladék gyűj- vére, melyet utólag a Nemzeti Hul- szárú növényeket, illetve a lehullott
tésére alkalmas, zöld színű, emb- ladékgazdálkodási Koordináló és falevelet a DTkH Nonprofit Kft. állémás zsákot biztosít.
Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. szám- tal térítésmentesen rendelkezésre
Első alkalommal a zsákokat 2021. láz ki.
bocsátott zöld színű lebomló mű11. és 12. hetében (március 15-26. köTehát a zsák átvételekor a hely- anyag zsákban, illetve az ágnyesezött) helyezzük el az ingatlanoknál. színen nem kell kifizetni az átvett déket (gallyak átmérője max. 6 cm)
Ezt követőn a mindenkori be- zsákokat – a zsákok ára korábbi- max. 150 cm hosszú kötegekben ös�gyűjtéssel egyidejűleg térítésmen- akban meghatározott változatlan szekötve (alkalmanként maximum
tesen a járat max. 2 db zöld színű, díjon – utólag, az NHKV Zrt. által 1 m 3 mennyiségben), a zöld zsák
lebomló, emblémás cserezsákot kiállított, postai úton megküldött mellé helyezze ki az ingatlana elé, a
biztosít a zöldhulladékot kihelye- számlával lehet rendezni, mivel a közterületet nem szennyező módon.
ző ingatlanhasználóknak.
többlet közszolgáltatás díjának utóSzállítási alkalmanként, ingatTovábbi zsákokat (kék színű, le- lagos kiszámlázása és a díj beszedé- lanonként maximum 2 db ingyebomló, emblémás) az ügyfélszol- se az NHKV Zrt. jogszabályi hatás- nes zsák, valamint további „korgálatokon, illetve a zsákértéke- köre.
látlan” mennyiségű megvásárolt,

KERESZTÚTJÁRÁS a zárt
templomok heteiben
KATOLIKUS EGYHÁZ KATOLI
KUS HAGYOMÁNYUNK fontos
nagyböjti imádsága a keresztúti ájtatosság. Ez egy elmélkedő imádság, mellyel a hívők felidézik Jézus
keresztútjának történéseit. A végzéséhez hozzátartozik a mozgás is,
azaz végig kell járni a stációkat, mert
ez segíti az átélést és azonosulást a
szenvedő Jézussal. Nagyböjt első

heteiben a sok éves hagyományainkat követve a templomunkban tartottuk ezeket az imádságokat olyan
formában, hogy a kis közösségeink
felváltva vezették, a hívek pedig
ülve bekapcsolódtak az éneklésbe,
imádságba. Nagyböjt közepén, amikor a járvány miatt a templomunk
is bezárult, akkor nemcsak a szentmisét, de a keresztútjárást is többen
hiányoltuk. Ebben a nehéz időszakban kifejezetten összecseng, sejtekig hatoló Jézus keresztútja és a mi
életünk keresztje. Kerestük is többen az új formáját ennek az imának.
A környéken van néhány Kálvária,
így adta magát a hely s a helyzet is,
hogy kimozduljunk a megszoká10

sunkból és másként, de elvégezzük
a keresztutat.
Házas csoportjaink egy különleges
keresztutat kaptak erre az időszakra ajándékba: egy olyan elmélkedést,
ami a stációkat a jelen helyzetből merítette. A szokásos elmélkedésekhez
a házasságra és családi életre vonatkozó kérdések is kapcsolódtak, melyek által őszintén tükörbe nézhettünk, tisztulhattunk.
Ötven család egy bizonyos hétvégén a saját ritmusában indult el és érkezett a kerepesi kálváriához és élte
át Jézus keresztútját a saját életük keresztjei által is. Maszkban és távolságtartással elmélkedtünk, a kereszthez
virágot és égő mécsest is vittünk. Jó

kék színű, DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki.
A többlethulladék elszállítására
alkalmazott zsákok átvételével és
igénybevételével – a közszolgáltatási díjban nem fedezett – közszolgáltatást vesznek igénybe ügyfeleink. A zsák ára magában foglalja a
begyűjtés, szállítás és kezelés díját,
azaz a zsák árának megfizetésével az ügyfelek a többlet szolgáltatás díját is megfizetik.
A zöldhulladék gyűjtéséhez szükséges zsákok átvételéhez az alábbi
dokumentumok szükségesek.
LAKOSSÁGI
ÜGYFELEK ESETÉBEN:
• csekkes fizetési mód esetén egy
csekkszelvény bemutatása, amely
önmagában is tartalmazza az
azonosításhoz szükséges vevő
azonosítót az átadás-átvételi
nyomtatvány kitöltéséhez,
• nem csekkes fizetési mód esetén
a számla 3. oldala és az azon található vevő azonosító bemutatása, mely igazolja a jogos igénybevételt és azonosítja az utólagos
számla kiállításához szükséges
paramétereket.
KÖZÜLETI ÜGYFELEK
ESETÉBEN a nyomtatványt – fentiek szerinti kitöltést követően-, bélyegzővel szükséges ellátni.
A korábban megvásárolt kommunális és zöldhulladék gyűjtésére szolgáló zsákokat továbbra is elszállítják.
Megértésüket köszönjük!
Többlethulladékos zsákok átvételi helyszíne Kistarcsán: Gyöngy
vegyeskereskedés – Móra Ferenc
utca 48.
volt látni, hogy milyen sokan jártunk
ott egymás után a nap folyamán!
Bérmálkozóink közül páran szintén elvégezték ezen a helyszínen a
„Fiatalok keresztútját”. A „Gyermekek keresztútja” is tizenhárom gyermeknek maradandó élményt adott,
ők is megtapasztalhatták, hogy a természetben is öröm együtt imádkozni a beteg világ gyógyulásáért.
A járvány és a karantén nem tudjuk meddig tart, azt sem tudjuk, mit
hoz a holnap, de bízunk abban, hogy
a húsvét a lelkünkben nagyobb örömet fog jelenteni, mint valaha. Ezekben a terhelt években Krisztus világosságára tudunk ráhagyatkozni,
aki idén is feltámad, mert Ő valóban
feltámadt! Szent-Gály Kata gondolatával kívánunk minden kistarcsai
lakosnak áldott húsvéti ünnepeket:
„A húsvéti gyertya fénye nem nagy,
de elég erős ahhoz, hogy teljesen sötét már soha többé ne legyen a földön.”  Pasztorális munkacsoport

„De megkérdezhetné valaki: hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg? Esztelen! Amit elvetsz, nem kel életre,
míg előbb meg nem hal, és amikor vetsz, nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán búzáét vagy valami másét. De
Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet. ...Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban….Elvettetik földi test, feltámasztatik lelki test.”
(1 Korintus 15, 35-38. 42. 44.)

A Biblia a magvetés
képével példázza
A FELTÁMADÁST

REFORMÁTUS EGYHÁZ A temetés Isten nagy mindig megmarad. De az anyaga nem. Az elvemagvetése. Elvettetik, azaz elveti Isten a romlan- tés előtt egy kicsiny mag, aratáskor pedig az érett
dó testet, feltámasztatik, azaz feltámasztja Isten kalász. Sokkal nagyobb a mérete, más a formája,
a lelki testet.
de az elvetett búza, kalászként is búza marad.
A romlandó test enyészik el a halállal. Akár
A búzamag hasonlata példázza a portestünk és
úgy, hogy a temetőben elporlad, akár úgy, hogy a mennyei testünk viszonyát. Mi is ugyanazok lea hamvasztáskor elégetik, vagy egy balesetben szünk a mennyei testben, akik voltunk a portestmegsemmisül. A portesthez tartozik az, ha vala- ben, bár a testünk anyaga teljesen más lesz.
ki nem tud aludni, vagy lelki betegségei, kényszerHonnan tudhatjuk ezt? A feltámadott Jézus már
képzetei vannak, esetleg olyan mértékig fogyaté- itt a földön minket is új életre támaszt fel, hogy
kos, hogy nem tud iskolába sem járni. Mindennek ne a bűnök uralkodjanak rajtunk, hanem mi
végleg vége lesz a halál percében. Ebben a portest- uralkodjunk a bűneinken, indulatainkon. Ez
ben benne van a mi személyiségünk. Csak a rom- a bűnből való feltámadás erősíti meg bennünk
landó portest enyészik el a halállal, a személyisé- a bizonyosságot, hogy részünk lesz a „dicsőségünk nem, hanem ugyanaz marad a feltámadott ges feltámadásban” is.
mennyei testben is.
A feltámadás után következik az utolsó ítélet.
Mi támadunk fel. Bár nem leszünk sem öre- Akkor majd mennyei testben látjuk meg Istent, és
gek, sem fiatalok, aki mozgáskorlátozottan halt kell számot adnunk mind arról, amit a mulandó
meg, odaát a teljességével támad majd fel. Nem testben tettünk. Kivéve a megbánt bűnöket, mert
lesznek sem kényszeres, sem szorongó gondolatai azokat megbocsátotta, és nem ítél el újra miatta.
senkinek. Ez mind-mind a mulandó testhez tartozik, ami megsemmisül. Mi pedig mennyei test- Milyen lesz az örök élet?
ben támadunk fel.
A mártír teológus, Bonhoeffer szerint olyan lesz
Az a különös, hogy az ember bár tudja, hogy az örök élet, mint életünk legszebb pillanata, csak
hány éves, ha a tükörbe néz, látja is a saját arcán nem lesz soha vége. Tiszta lesz és bűntelen. Ha a
és testén az elmúlás jeleit. De valójában nem érzi menny szent, tiszta, bűntelen, akkor hogyan jutmagát sem idősnek, sem fiatalnak. Ilyenek leszünk hatok be oda, hiszen több bűnöm van, mint ahány
a mennyei testben. Aki csecsemőként halt meg, az hajszálam? A Biblia tanítása szerint úgy, ha hiszek
sem lesz ott tehetetlen csöppség. Aki elfekvő ál- Jézus Krisztusban, akit nagypénteken keresztre felapotban távozik a mulandó világból, az sem lesz szítettek a Golgotán. Kereszthalálával kiengeszott magatehetetlen öreg. A mennyei testben is lé- telte Istent. Ha hiszek benne és az akarata szerint
nyegünk, személyiségünk szerint ugyanazok le- élek, akkor Jézusért kegyelemből üdvösséget kaszünk, mint a földi testben.
pok az utolsó ítéletben.
Olyan lesz a mennyei test, mint Jézusé is volt a
feltámadása után. Jézust is megismerték a tanít- A REFORMÁTUS
ványok. A kezén láthatóak voltak a szögek helyei. GYÜLEKEZET HÍREI
De ez nem a fájdalmának volt a jele, hanem a győ- Sajnos a koronaválság miatt nem tudjuk előre közzelmének a halál és a kárhozat felett.
zétenni gyülekezetünk életének az eseményeit. Még
Ezt példázta Pál apostol az elvetett mag példájá- azt sem tudjuk, hogy tarthatunk-e nyilvános istenval. Hány búzaszem lehet egy gramm? Mégis min- tiszteletet, vagy csak online. De azt kérjük, hogy
den kicsiny búzaszemet, ha földbe vetjük, akkor az ünnepek előtt még inkább tájékozódjanak róla
kikél egy kicsiny hajtás, majd szárba szökik, vé- honlapunkon (www://kistarcsaireformátus.hu)
gül kalászt terem. A búzaszemből mindig búza vagy a gyülekezetünk Facebook oldalán (facebook.
lesz. A lényege, ma így mondanánk: a genetikája com/ kistarcsairefgyul)! Riskó János lelkész

ÉRTÜNK

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ Jézus szenvedésének, halálának miértje ebben az egy szóban nyer értelmet: értünk. Ebben válik világossá, érthetővé a nagypénteki esemény
minden részlete. Ami akkor történt, egy céllal ment végbe az Isten akarata szerint: megmentésünkért. Abban a jézusi történetben
teljesedett be az ézsaiási prófécia: „Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az
ő sebei árán gyógyultunk meg”. Értünk történt, és ebben, az „értünk”-ben ér el minden öröme, ereje, szabadítása.
E nélkül csak egy gonoszsággal teli történetet látnánk benne – amolyan emberit.
A féltékenység, gyűlölet, árulás győzedelmeskedett az igazságon, szereteten. Túl jól
ismerjük ezt a saját életünkben is. Legszívesebben lehajtott fejjel, szégyenkezve hallgatnánk el, tagadnánk le minden részletét.
Így fest minden az Isten távolságában.
Ezen változtat az „értünk”. Rávilágít a háttérben munkálkodó Úrra, az „úgy szerette
a világot” isteni döntésre, a jézusi, keresztet is vállaló szeretet-indulatra. Az evangélisták, az apostolok ezt az evangéliumot hirdették, mert ez lett számukra Isten ereje,
vigasztalása: a keresztről szóló beszéd. Ez
az, ami átragyog minden gonoszságot, ebben formálódik át szív, élet.
Az „értünk”-ben értjük meg, hogy közünk van a történethez. Nem csupán egy
2000 éves, távol megesett rege. Személy
szerint részünk van benne, annak minden
következményében, áldásában. A feltétel
nélküli bűnbocsánat felszabadító öröme,
az Istennel történő megbékélés, az új élet
valósága nekünk is szól, ránk is érvényes.
Személy szerint: az én bűneimet is elvette Krisztus a Golgotán. Az összeset! A régieket, az elfelejtetteket, a meg nem bántakat, az eltitkoltakat. Azokat, amelyek miatt
nincs nyugtom, mert állandóan megterhelnek; azokat, amelyek egész emberségemben rendítenek meg; és azokat is, amelyeket én sem tudok magamnak megbocsátani,
mert foglya vagyok.
Értünk hangzott el az „elvégeztetett”,
győzelmi kiáltásként, hogy valóban szabadok legyünk. Értünk. Ebben a szóban mutatkozik meg és formálódik át minden eddigi az értelmezésünkben: a jézusi történet
és a mi történeteink; Isten mindenhatósága és a mi határaink; az Ő kegyelme és a mi
reménységünk. Értünk történt, hogy elérje
a szíve inke t – a tiéde t is, ma is.
Eszlényi Ákos evangélikus lelkész
2021. 3. szám
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HÍREK

Monty Állatpanzió

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
A 2021/2022-ES
NEVELÉSI ÉVRE

RÁKOSCSABA
kutya, cica, madár, rágcsáló PANZIÓ
• NAPKÖZI
• KUTYAOVI
• PANZIÓ (hosszabb távra is)
• ÁLLATKOZMETIKA
• BLÖKI-FUVAR

2021. május 3-6. között 8.00-17.00 óráig lesz
a Kistarcsai Gesztenyés Óvodában

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

(2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1.)

Az óvodába beíratható az a kistarcsai gyermek, aki 2021. augusztus
31-ig betölti a 3. életévét. Azok a szülők, akiknek gyermeke 2021. augusztus 31. után tölti be a 3. életévét, óvodai felvételi szándékukat
jelezhetik az intézményben és az óvodai felvételükről a 2021/2022.
nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.
Az a gyermek, aki 2021. augusztus 31-ig 3. életévét betölti,
a 2021/2022. nevelési évben napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
A szülő a tárgyév május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek
az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek
családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
Az a szülő, akinek gyermeke 2021. augusztus 31-ig betölti a
3. életévet és nem íratja be az óvodába gyermekét az szabálysértést követ el és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012.
évi II. tv. 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértési
bírsággal sújtható.
A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda integráltan nevelő intézmény,
felvételi körzete Kistarcsa Város település.
Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, legkésőbb 2021. június 5-ig.
A döntéssel szemben fellebbezni a kézhezvételtől számított 15
napon belül Kistarcsa Város Önkormányzat Jegyzőjéhez lehet.

A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES:

• A gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• oltási könyve,
• a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványa, valamint
lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
• g yermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
Kistarcsa Város Önkormányzata

A MÁRIA ÚTHOZ kapcsolódóan
többször hírt adtunk arról, hogy milyen tervezési, szervezési, majd bontási munkák zajlottak a Civil-ház
területén.
A Mária út zarándokvezető-turistavezető képzési központ építésére
a konzorciumi partner – Pest Megye Önkormányzata – közbeszerzés
útján kiválasztotta a kivitelezőt és
a cég március első felében az alapok kiásásával megkezdte a munkát. A projektben a megyei önkormányzaton kívül még részt vesz a
Pénzügyminisztérium is. A képzési
központban egy nagyméretű előadó
termet létesítenek, amely kiállítási
helyszínül is szolgál, illetve kisebb

oktatótermeket is kialakítanak. Az
új épület bruttó alapterülete 250 m2
lesz, helyet kap benne egy 65 m2-es
előadóterem, egy 40 m 2-es nagy
oktatóterem és egy 15 m 2-es kisterem. A létrejövő épületet a kistarcsai civil szervezetek is használhatják majd.

TÁMOGASSON MINKET ADÓJA 1%-ÁVAL!
PANNÓNIA NÉPTÁNCEGYÜTTES KISTARCSA
Adószám: 18674712-1-13

MI EGYENSÚLYBA
HOZZUK
Bízza ránk pénzügyeit!

házhozrendeLésre!
rendelésfelvétel:

Egyéni és társas vállalkozások teljes körű
könyvelése, tanácsadás, üzleti tervezés.

Próbáljon ki minket,
garantáltan nem csalódik!
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Dr. Széver
Krisztina

BŐRGYÓGYÁSZ, NEMIBETEGSÉGEK
SZAKORVOSA ÉS KOZMETOLÓGUS
Budapest, XVII. kerület, Zrínyi u. 226.
HÉTFŐ, SZERDA

BEJELENTKEZÉS ONLINE:

www.szeverborgyogyasz.hu

vagy telefonon: 06-30/881-8998 (hétköznap 8-20 óráig)

ELKEZDŐDÖTT a Civilház helyén a zarándok
központ építése

Targonca gáz

06-20/382-32-68

• KUTYAKIKÉPZÉS
• KUTYASÉTÁLTATÁS
• KUTYAFUTI
• INGYENES
CHIP OLVASÁS

Elkészült az alap

Hirdetés

Lakossági
PB gáz és

„Az egészséges bőrért”

SZOLGÁLTATÁSAINK:

TISZTELT SZÜLŐK!
a Kistarcsai Gesztenyés Óvodába a 2021/2022.
nevelési évre az Óvodai beiratkozás

BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS

Kérjen ajánlatot az rce753@gmail.com
vagy a +36-30-883-2122 telefonszámon!
Rome Condita Est 753 Bt. – NEXT STOP IRODASZINT

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.

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.

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

RE-MA

THERM Kft.

06-20-969-40-73

gacsib@gmail.com
2021. 3. szám
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2143 KISTARCSA, Szabadság út 36.
Nyitvatartás: H-P.: 700–1700, Szo.: 730–1300
Tel/Fax: 06-28-473-118,
Mobil: 06-20-262-5525
E-mail: csavarkiraly@hotmail.com
Honlap: www.csavarkiraly.hu

MEGNYITOTTUK

Munkavédelmi
Ruházat boltunkat!

GRAPHITE
BARKÁCS
ÉS IPARI GÉPEK

R.H.Dental

Fogorvosi rendelők
és fogtechnikai laboratórium

RH dental

Minőségi fogászati szolgáltatások

TAVASZI KIEMELT TERMÉKEINK

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

KISTARCSAI PRIVÁT RENDELÉSÜNK:
Dr. Répay Klára – hétfő és szerda: 16-20 óráig
DR. FARCZÁDI TÍMEA – kedd 8.30-12, szerda: 8.30-12,
csütörtök és péntek: 14-20 óráig
A KORONAVÍRUS MIATT A KÖVETKEZŐ ÓVINTÉZKEDÉSEKET KELL BETARTANI:
• a váróban legalább másfél méteres távolságban lehet várakozni
• a vizsgálat előtt egy percig fertőtlenítő oldattal kell öblögetni

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

KERTI KARÓK NAGY
VÁLASZTÉKBAN

SZEGŐLÉCEK

17 900 Ft

SAROKÖSSZEKÖTŐ
LEMEZ
SOUDAL
PURHAB

CSAVAR AKCIÓ

LOCSOLÁSTECHNIKA

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

AKCIÓS ÁRON, CIRKON HIDAK ÉS IMPLANTÁCIÓK!T
14

minőségi kerti szerszámok

1330 Ft
MŰANYAG
ABLAKTAKARÓ
PROFILOK

TALICSKA MÉG
MINDIG NÁLUNK
A LEGOLCSÓBBAN :-)

Kisgomboc_minta_majus_Kisgomboc_majus 15/05/2020 15:46 Page 1

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

Nap 19 Kft.
KLÍMA KARBANTARTÁS,
SZERELÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS
Fűtéskorszerűsítés; hőszivattyús fűtési
rendszer kiépítése akár otthon
felújítási támogatással.

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

GÉPKÖLCSÖNZŐ
ÉPÍTŐIPARI ÉS KERTI GÉPEK BÉRBEADÁSA

Edina Kéz- és Lábápolás
Szeretettel várom vendégeimet!

Manikűr 1 500 Ft-tól
Japán manikűr 1 800 Ft
Pedikűr 3 000 Ft-tól
Műkörömépítés 3 800 Ft-tól
Géllakkozás 2 800 Ft-tól

Bejelentkezés: +36 30 431 6787
2143 Kistarcsa, Árpád Vezér utca 69.

FŐ SZEZONÁLIS GÉPEINK:
• ágdarálók (különböző méretben)
• vésőgépek
• guruló állványok
• födémfúrók
• földmunkagépek
• beton és falcsiszolók

Elkötelezett szerelőcsapat,
megbízható márkák,
széles választék.

Hétfőtől-Péntekig: 8-15 óráig
Szombaton: zárva

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

Daikin, Mitsubishi, Panasonic,
Gree, Midea, LG, Syen, MDV

BEMUTATÓTERMÜNK
ÚJ CÍME:

2143 KISTARCSA
SZABADSÁG ÚT 30.
TELEFON:

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

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

www.nap19.hu • nap19kft@gmail.com

JUKA JárműJAvító Bt.
Hogy mindig úton legyen

Szerviz és Műszaki Ellenőrző Állomás

HA-KOS Kft. 2144 KEREPES, SZABADSÁG ÚT 77.
Nyitvatartási idő: H-P: 7-17; Sz: 8-12

ISO 14001 • ISO 9001

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

A természet ízei rétesbe zárva!
Rétesek, piték, sós és édes
aprósütemények

… ahogy a nagyi is készítette!

Budapest

Kistarcsa

XVI ker., Veres Péter út 33.
Telefon: 06-20/437-9277

Szabadság út 6.
Telefon: 06-70/775-7674

A nyitvatartásról és a házhoz szállításról érdeklődjön telefonszámunkon!

www.koronaretes.hu
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2021-től a legalább egy gyereket
nevelő családok részére az állam állja
a költségek felét 3 millió forintig!

Nyitva

• Személy- és tehergépjárművek javítása,
szervizelése, helyszíni vizsgáztatása
• Tachográf hitelesítés
• Gépkocsik eredetiségvizsgálata
• Központi zsírozó feltöltése

JUKA JárműJAvító Bt.
Kistarcsa, Nagytarcsai út. 6.

Tel.: 06-28/506-086, 06-30/948-3424
Vizsgasor: 06-30/650-0346, 06-30/650-0345
Munkafelvétel: 06-30/650-0347

www.jukabt.hu • jukabt@invitel.hu
2021. 3. szám
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FONTOS INFORMÁCIÓK
KEREPES

KÖZPONTI TELEFONSZÁMOK

Kerepes-Vet

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

Állatorvosi rendelő • Állatpatika

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

KISZELY

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

klíma

NAGYTARCSA
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WEB:

www.kiszelyklima.hu

HÁZIAS ÍZEK BOLTJA
március 23-től április 3-ig!

Dr. Horváth Bánk
Dr. Berényi Evelin
Dr. Ujvárossy Petra
Dr. Plaszkony Adrienn
Dr. Henter Áron
Dr. Lénárt Zoltán
Dr. Paul Róbert

AKCIÓ!

lángolt kolbász 2500 Ft/kg • házi disznósajt 1990 Ft/kg • házi sertészsír 550 Ft/kg

Étkezési utalvány és bankkártya elfogadás!

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

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

VÁRJUK SZERETETTEL KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

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

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

varga autójavító
K I S TA R C S A

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

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

• DIAGNOSZTIKA

• VIZSGÁZTATÁS
• JAVÍTÁS
• KLÍMA TÖLTÉS

(motor, ABS, stb.)

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

Varga István magyar rally
bajnok, autószerelő mester

3D computeres
futóműállító
technológia
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Polgármesteri Hivatal
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Központi telefonszám: +36 (28) 470-711,
hivatal@kistarcsa.hu, Ügyfélfogadási idő:
hétfőn: 8.00-18.00 óra között,
szerdán: 8.00-16.00 óra között.

Hétköznap: 900-2000, szombaton 900-1230

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

KISTARCSA VÁROS KÖZÉLETI TÁJÉKOZTATÓ LAPJA
Megjelenik a hónap utolsó hetében.

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

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!

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

RuhaSzaki

varrónő

MINDEN AMI VARRÁS

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

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

INTÉZMÉNYEK

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

KISTARCSA, Eperjesi út 7.

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

Postahivatal 2143 Kistarcsa, Iskola utca 8.
Tel.: 06-28/470-841, 06-28/470-609,
Honlap: http://posta.hu
Nyitva tartás: H: 8-18, K-Sze-Cs-P: 08-16
Zöldhatóság
Pest Megyei Kormányhivatal, Érdi Járási
Hivatalának Környezetvédelmi Főosztálya
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.
Telefonszám: +36 (1) 478-4400
E-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu

KÖZBIZTONSÁG

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

EGÉSZSÉGÜGY

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

Gyógyszertár

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

hőszigetelés

TANYASI
HÚSBOLT

Kohajda Péter őstermelő
KISTARCSA, Nagytarcsai u. 3.

Tel.: +36-30/402-59-61, +36-30/308-0559

Akció!

10 cm vastag komplett
hőszigetelő rendszer

br.

2990 Ft/m

2

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

Kistarcsa, Nagytarcsai út 6.

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

NYITVATARTÁSI IDŐ!

Minden pénteken 7-19 óráig.

SZOMBATON ZÁRVA!

Értesítem Kedves Vásárlóinkat,
hogy ÁPRILIS 9-ÉN, PÉNTEKEN

ZÁRVA TARTUNK!

MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN ESTE HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!

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

A megrendeléseket CSÜTÖRTÖK DÉLIG kérjük leadni!

KISTARCSA,

Móra Ferenc utca 81.

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

n minket!
Kérdése van? Hívjo
61-1050
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• info@
w w w.kocsistuzep.hu

kocsistuzep.hu

KERESSEN MINKET
A FACEBOOKON IS!

HELYEN
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VEGYEN MINDENT EGY
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www.facebook.com/kocsis.tuzep.kistar
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• Zsalukövek
• Falazóelemek
k
• Habarcsok, vakolato
• Cserepek
• Kéményrendszerek
• Térburkolatok
• Szigetelőanyagok

FALAZÓTÉGLA

Hő
és vízszigetelő
termékek

TÉRKÖVEK

ami építőany

CSEREPEK
A

MINDENag,

TAGJA.

MÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHET!

