Interjú Dőringer Károllyal,
a Jobbik önkormányzati
képviselőjével
7. old.

i
a
s
c
r
a
t
Kis HÍRADÓ
2021.
4. szám

KISTARCSA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

TÁJÉKOZTATÓ
LAPJA

Nepomuki
Szent János szobra

9. old.

Kistarcsán a
regisztráltak
felét
beoltották
2. old.

TIBOLD
DOKTOR,
a kistarcsai
orvoslegenda

Tájékoztató
a házhoz
menő lomtalanításról

8-9. old.

11. old.

HÍREK

HÍREK

ADJON, hogy
más is adhasson!

TÁJÉKOZTATÓ A HÁZIORVOSOK MUNKÁJÁRÓL
AZ OLTÁSI IDŐSZAK ALATT
Tisztelt Páciensek,
Oltandók!

A kistarcsai háziorvosok folyamatosan keresik az oltásra regisztrált pacienseiket a regisztráció
során megadott e-mail címen
és telefonon is. Az orvosok kereshetik Önöket rejtett vagy ismeretlen számról, ezért fontos,
hogy az ilyen hívásokat is fogadják, valamint rendszeresen
ellenőrizzék az e-mail címükre
érkezett leveleket!
Ugyanakkor megkérnek mindenkit, hogy lázas állapotban,
köhögéssel, torokfájással ne
keressék fel háziorvosukat személyesen a rendelőben, mert
nem egy kis nátháról van szó,
hanem az esetek 99 %-ban koronavírussal történt megfertőzésről. Ebből következik, ha az
orvosa például felírja önnek a

Favipiravir elnevezésű Covid
gyógyszert, azt ne személyesen váltsa ki a patikában, hanem kérje meg rokonát, ismerősét, hogy váltsa ki Ön helyett
TAJ kártyája lemásolásával/lefényképezésével. Majd tetesse
a gyógyszert az ajtaja kilincsére,
és kérjen csengetést, hogy tudja: megérkezett a gyógyszere.
Természetesen oltásra se menjen lázasan, köhögve, torokfájással – egyrészt mert lázméréssel kezdődik a vakcináció, másrészt
ne fertőzzön meg senkit!
Ha háziorvosánál szeretne
oltásra vagy rendelésre jelentkezni, akkor kitartóan keresse
orvosát, mert a telefonjaik folyamatosan használatban vannak, s
nem azért mert nem akarják felvenni, hanem mert ennyien keresik őket.

Kistarcsán a
regisztráltak felét
BEOLTOTTÁK
A négy háziorvos április 20-ig a regisztrált
kistarcsai lakosság több mint felét beoltotta.
Dr. Loján András és önkéntes csapata a Csigaházban alakított ki egy oltópontot, Dr. Kribusz
Edgár, Dr. László Lívia és Dr. Pintér Brigitta a
háziorvosi rendelőben oltja a lakosságot. A 65
év feletti regisztráltak szinte mind megkapták a vakcinát. Csak azok maradtak ki, akik
megfertőződtek vagy más betegségük volt.

M

indenhol az országban, vakcinát beadhatnának. Legtöbben a
így Kistarcsán is a há- Pfizer-Biontech és a Szputnyik vakziorvosok március 31- cinát kérik.
én kapták meg a teljes listát az orA háziorvosok egyébként olyan
szágos központból azokról, akik vakcinákat kapnak az országos ela praxisukból regisztráltak a vak- osztó központokból, amik normál
cináért. A sorrend kialakításában körülmények között is tudnak táa háziorvosoknak is van egy kis rolni. Így a legtöbb vakcina, amit
mérlegelési lehetőségük, pl. a 65 beadtak az a Sinopharm (kínai
évnél fiatalabb súlyosan krónikus vakcina) és az AstraZeneca (britbetegeket vagy a műtétre várókat svéd vakcina) volt. Kisebb mennyielőbb hívják be oltásra. A házi- ségben Pfizer-Biontech vakcinát és
orvosok minden héten legkésőbb Moderna vakcinát is kaptak, amit a
csütörtökig megkapják a vakciná- krónikus betegségben szenvedőkkat, amit vasárnapig kell beadniuk. nek adták be. A kórházi oltóponAz oltási lista összeállítására csak tokon elsősorban Pfizer-Biontech
egy-két napjuk marad, ami nagyon és Szputnyik vakcinákkal oltottak.
megnehezíti a munkájukat. Ápri- Az oltásokat követően Kistarcsán
lis első hetében megfeszített tem- a háziorvosok komolyabb mellékpóban dolgoztak, nagypénteken hatást nem tapasztaltak, a beoltotés húsvétkor sem álltak le. Mivel tak kórházi ápolásra nem szorultak.
a napokban ismét nagyobb men�- Dr. Kribusz Edgár betegei között
AZ EDDIGI OLTÁSOK megszerveValachi Máté, Mészáros Zoltán nyiségű oltóanyagot szállítanak az volt olyan, aki a második Pfizer olzéséhez és lebonyolításához nyújtott és Csapó Bálint diákoknak,
országba, ezért április második fe- tást követően fertőződött meg, de
segítséget köszönte meg a háziorvos valamint munkatársainak: Mészáros lében ismét nagy tempó várható. enyhe tünetekkel megúszta a koaz önkénteseinek:
Jánosné Kriszti nővérnek,
Mindegyik háziorvos sok segítsé- ronavírus támadását. Dr. Kribusz
Peller Károlynak – az OperettPalásti Tünde orvos írnoknak,
get kap az önkéntesektől.
Edgár saját és kollégái tapasztalaszínház művészének,
dr. Mórocza-Szabó Ágnes orDr. Kribusz Edgár háziorvos el- ta alapján kihangsúlyozta, hogy az
Görgényi Tibor manegernek,
vosnak,
mondta, hogy Kistarcsán egyre na- oltás életet menthet! Aki még nem
Túri Irénnek és Klacsán Anettdr. Dömösi Réka orvosnak.
gyobb az oltási kedv, sokkal több a tette meg, az regisztráljon a www.
nek – VMSK Kft. dolgozóinak,
Dr. Loján András háziorvos-II körzet regisztráltak száma, mint amennyi vakcinainfo.gov.hu oldalon!

Dr. Loján András
háziorvos megköszönte
önkéntes segítőinek
AZ ÁLDOZATOS MUNKÁT
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A legtöbben gyermekek fejlődésére és gyógyítására vagy állatmenhelyeknek ajánlják fel adójuk 1 százalékát. Az szja 1+1%-áról
idén is egészen május 20-áig lehet rendelkezni. A támogatott
szervezeteknek óriási segítséget jelentenek az adóforintok, miközben a felajánlás csak néhány perc figyelmet igényel az adózóktól.

A

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a
szja bevallás webes felületének kezdőoldalán is feltünteti a rendelkezés lehetőségét az adó 1+1 százalékáról azért, hogy minél többen a lehető legegyszerűbben támogathassanak
civil szervezetet, vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetség Programot.
A rendelkező nyilatkozat elektronikusan, illetve papíralapon postán vagy személyesen is benyújtható a NAV-hoz, akár a bevallás részeként,
akár önálló nyilatkozatként is a „20EGYSZA” lapon május 20-áig. Az szja 1+1 százalékáról rendelkezni legegyszerűbben ügyfélkapus hozzáféréssel a NAV webes kitöltőprogramjával lehet.
A korábbi évek gyakorlatával egyezően a munkáltatók továbbra is összegyűjthetik a munkavállalóik 1+1 százalékos nyilatkozatát. Ebben az esetben legkésőbb 2021. május 10-éig lezárt borítékban
kell átadni a munkáltatónak a nyilatkozatot. A lezárt boríték ragasztott felületét a munkavállalónak saját kezűleg alá kell írnia. A munkáltatónak

a nyilatkozatot tartalmazó borítékot sértetlen állapotban, kísérőjegyzékkel együtt, zárt csomagban 2021. május 20-áig kell továbbítania a NAVhoz.
Felajánlásokat kizárólag azok a civil szervezetek kaphatnak, amelyek korábban regisztráltak a NAV-nál, valamint a technikai számmal rendelkező vallási közösségek és a kiemelt
költségvetési előirányzat. A NAV honlapján valamennyi lehetséges kedvezményezett megtalálható.
A vallási közösségek számára szóló, formailag érvényes nyilatkozatot a NAV mindaddig
automatikusan figyelembe veszi, amíg a felajánló újabb nyilatkozattal nem jelöl meg egy másik vallási közösséget, vagy a korábbi nyilatkozatát nem vonja vissza. A civil kedvezményezett
és a kiemelt költségvetési előirányzat számára viszont – a korábbi évekhez hasonlóan – továbbra is
évente kell megtenni a felajánlást.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

ISMÉT SEGÍTETTÜNK
a Flór Ferenc Kórháznak

PANDÉMIA ALATT harmadik alkalommal segítettünk a Pest Megyei Flór Ferenc Kórháznak. A
mostani akció keretében április első felében közel
40 db várótermi padot – 2, 3 és 4 üléses – szállítottunk a kórháznak. A padok használtak, de újszerűek és esztétikusak. A kórházi várótermekbe
és az oltópontokra szánt padokat két délután, három fordulóval fuvaroztuk a helyszínre, és hogy
még teljesebb legyen az összefogás, a teherautót
a Kistarcsai VMSK Kft. adta kölcsönbe, amit a
Kistarcsai KÖFE Kft. sofőrje vezetett. Az elmúlt
hónapokban védőfelszerelést és informatikai eszközöket is szállítottunk már a kórháznak. 
Zsiák Péter alpolgármester

ELHUNYT
PENZ ANDRÁS
önkormányzati
képviselő
Március 26-án 71 éves korában elhunyt Penz
András, Kistarcsa Város Önkormányzatának
képviselője, a Pest Megyei Közgyűlés Demokratikus Koalíció frakciójának és a Közgyűlés Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának tagja. Saját pártjában, a Demokratikus
Koalícióban is fontos pozíciókat töltött be.
A DK Felügyelő Bizottságának, a DK Országos Tanácsának volt a tagja és a párt Gazdaságpolitikai Kabinetjét vezette. Penz András a DK Pest megyei 6-os számú, Gödöllő
központú választókerületi szervezetének
ügyvezető alelnöki pozícióját is betöltötte.
A szeptemberi hatpárti ellenzéki előválasztáson a Pest megyei 6. számú választókerületben Penz András lett volna a DK jelöltje.
A helyi önkormányzati választáson, az 5.
számú választókerületben háromszor indult:
2010-ben, 2014-ben és 2019-ben – a választási rendszer sajátosságai miatt a DK színeiben, de más szervezetekkel együttműködve.
2019-ben listáról került be a helyi képviselőtestületbe. Egyik alapítója volt a Simándyliget Úttársulatnak, és egyik szervezője az
ott lakók közös járdaépítésének. Végzettségét tekintve közgazdász volt és négy felnőtt gyermek édesapja.
Penz Andrásnak március 20-án lett pozitív a koronavírus tesztje, az Uzsoki Utcai
Kórház COVID-osztályán kezelték.
A képviselő úrral a Kistarcsai Híradó januári számában készítettünk egy interjút,
ahol az oltásokkal kapcsolatban a következőket mondta: „Mielőbb el kell érnünk a
60 %-os „átoltottságot”. Már nagyon várom,
hogy sorra kerüljek és másokat is az oltás felvételére bíztatok. Természetesen kizárólag a
bevizsgált és Magyarország és az európai államok közös – 2020 júniusában elfogadott –
oltási stratégiája szerinti, és az Európai
Gyógyszerügynökség által tanúsított oltóanyaggal.”
Nyugodjon békében!
2021. 4. szám
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15 CIVIL SZERVEZET
kapott támogatást

VESZÉLYHELYZETBEN MEGHOZOTT POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének 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 márciusi határozatokhoz
kapcsolódó előterjesztéseket a képviselő-testületnek megküldte, és így hozta meg a végső döntéseit. Március 21-én, március 30-án és
március 31-én tizennyolc napirendi pontról
született döntés.

MÁRCIUS 21-ÁN HOZOTT HATÁROZATOK:
Döntöttek a civil szervezetek
2021-es támogatásáról

A Humánpolitikai Bizottság, valamint a Sport,
Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság olyan
egyesületek, alapítványok, gazdálkodó szervezetek részére írt ki idén is pályázatot, melyek tevékenységükkel a város oktatással, közművelődéssel és sporttal kapcsolatos szolgáltatásainak körét
bővítik. Ebben az évben a rendelkezésre álló támogatás keretösszege 8 600 000 Ft. A március
8-án lejárt határidőig 17 db pályázat érkezett be,
amelyből 5 db alapítványi és 12 db egyesületi volt.
Egy alapítványi pályázat nem felelt meg a pályázati feltételeknek, ezért elutasították.
A pályázatot benyújtó alapítványok a Humánpolitikai Bizottság elnökének javaslata alapján a
következő összegeket nyerték:
Dömötör Alapítvány –„Korszerű módszerekkel, eljárásokkal az óvoda-iskola átmenet megsegítésére” programjának támogatására – 820 000 Ft
támogatást kapott.
Jó ütemben haladnak a zarándokképző központ építésével
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Kistarcsai Internáltak Emlékéért Alapít- ződést a NEWAVE CONSTRUCT Kft.-vel
vány – „Emléktáblák, cikkek, tisztelegve az em- 2021. február 12-én 119  795  000  Ft +ÁFA ös�lékekért” programját – 200 000 Ft támogatásban szegben kötötték meg. Kivitelezésre a szerzőrészesítették.
déskötéstől számítva 18 hónap áll rendelkezés„Közösen Értük” Alapítvány – a 2021. évre ter- re. Jelenleg az alapozási és falazási munkákat
vezett programjainak támogatására – 450 000 Ft-ot végzik.
kapott.
Nektár Alapítvány – a Simándy József ÁltaláMÁRCIUS 30-ÁN HOZOTT HATÁROZAT:
nos Iskola és AMI – „Simándy 2021. gyermekei”
Módosították a személyes
programja – 900 000 Ft támogatásban részesült.
Az egyesületek közül kiemelt támoga- gondoskodást nyújtó ellátásokról,
tást kapott a Kistarcsai Városi Sport Club azok igénybevételéről és a
(1 100 000 Ft), a Kistarcsai Vízisport és Rekre- fizetendő térítési díjakról szóló
ációs Club (1 100 000 Ft), a V.U.K. Vízilabda önkormányzati rendeletet
és Úszó Klub SE (1 000 000 Ft) és a Kistarcsai A szociális étkeztetés intézményi térítési díját
Kulturális Egyesület (900 000 Ft). A képvise- maximum nettó 775 Ft/fő/nap összegben hatálő-testület támogatta még az ADGAR Sport és rozták meg (előző évben 860 Ft + Áfa volt). Ezt
Rekreációs Egyesületet, az AQUILA DANCE havi 250 ezer forintnál magasabb jövedelemnél
Sportegyesületet, az Attila Nyilai Egyesületet, kérik. Akinek a havi jövedelme 100.001- 110.000
a Fenyvesliget Egyesületet, a Magyar Dáma- Ft közé esik, annak a térítési díja nettó 280 folovas Egyesületet, a Marcipán Tánc és Fitnesz rint. Ingyenes a térítési díj havi 37 000 Ft-os jöEgyesületet és a Villámtánc Kulturális, Művé- vedelem esetén.
szeti, Sport és Tánc Egyesületet.
Házi segítségnyújtás esetén a szociális segítés térítési díját maximum 1010 Ft-ban, a szeméA polgármester beszámolt
lyi gondozás térítési díját maximum 1025 Ft-ban
az iskolaépítés és a zarándokképző
állapították meg (260 000 forintos jövedelem feközpont építésének állásáról
lett). A havi jövedelmi viszonyokat tekintve ez is
Az új kistarcsai 16 tantermes általános iskolát módosul pl. 95.001–120.000 Ft között a szociális
a Magyar Állam tulajdonában lévő 3144/36 segítés térítési díja és személyi gondozás térítési
hrsz-ú, a Raktár körútról nyíló 19 948 m 2 te- díja 210 Ft/fő/nap.
rületű ingatlanon építik fel. A 13,6 hektáros erAz idősek nappali ellátásának maximális
dőterületből telekalakítási eljárással az iskola térítési díja bruttó 5450 Ft/fő/nap (ez régebben
telke már kialakult. Az épület engedélyezési és 2145 Ft/fő/nap volt), ha a havi jövedelem meghakiviteli tervének elkészítésére a közbeszerzési ladja a 300 ezer forintot. Itt is a jövedelemsávokeljárás folyamatban van. A tervek elkészítésé- nak megfelelően csökkennek a díjak.
nek határideje 2022. február 28-a lesz. A kiviteJelzőrendszeres házi segítségnyújtás
li tervek elkészítését követően a BMSK (Beru- 475 Ft/fő/nap összegbe kerül. A szolgáltatás a ráházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési szorulóknak továbbra is díjmentes marad.
és Közbeszerzési Zrt.) feltételes közbeszerzési eljárást ír ki a kivitelezésre, a kormányzati
MÁRCIUS 31-ÉN HOZOTT HATÁROZAT
forrás biztosítását követően ezen eljárás nyertes ajánlattevőjének lesz a feladata kivitelezés Kistarcsa támogatja a gödöllői
rendőrkapitány kinevezését
végrehajtása.
Az előkészítés és Dr. Nagy László r. dandártábornok, rendőrségi főmegvalósítás szaka- tanácsos, megyei főkapitány a Gödöllői Rendőrszára a közeljövőben kapitányság élére, kapitányságvezetői beosztásegy négyoldalú (tulaj- ba Szigeti János r. alezredest tervezi kinevezni.
donos – önkormányzat A rendőrtiszt ezt megelőzően a Budaörsi Rendőr– tankerület – BMSK kapitányság vezetője volt.
Zrt.) együttműködési
A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törmegállapodás terve- vény szerint: „A rendőrkapitányság, a határzet készül.
rendészeti kirendeltség és a más helyi rendőri
A Pest Megyei Ön- szerv vezetőjének kinevezését megelőzően a kikormányzat beruhá- nevezési jogkör gyakorlója kikéri az illetékeszásában megvalósuló ségi területen működő települési önkormány205,99 m 2 alapterü- zatok képviselő-testületének a véleményét.”
letű zarándokképző A polgármester a képviselők véleményét kikérközpont kivitelezésé- ve – támogatja Szigeti János r. alezredes kinere a vállalkozási szer- vezését.
P.Gy.

ADOMÁNYOZHATÓ
ELISMERŐ CÍMEK

ÖSSZEKÖTIK
az M2-es metrót és a
gödöllői HÉV vonalat
A KORMÁNY 4,6 milliárd forintot
biztosít a 2-es metró és a gödöllői
HÉV Örs vezér téri összekötésének,
valamint a HÉV-vonal korszerűsítésének kiviteli terveire. A beruházást 2021 és 2027-es Európai Uniós
ciklusban szeretnék megvalósítani.
A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában a kormány és a főváros között
egyetértés jött létre arról, hogy a Budapesti Fejlesztési Központ veszi át
a gödöllői és csömöri HÉV-vonalak
felújításának, valamint a HÉV és a
2-es metró összekötésének tervezését és előkészítését a fővárosi önkormányzattól. A tervek 2023 végére, de
a Cinkotáig tartó első szakasz kiviteli tervei már 2022 elejére elkészül-

hetnek. A komplex elővárosi fejlesztés elemei között szerepel a metró és
a HÉV összekötése, az Örs vezér tér
felújítása, az érintett HÉV-vonalak
teljes rekonstrukciója, új szerelvények beszerzése, valamint a HÉVpálya bizonyos fővárosi szakaszainak föld alá helyezése. A metró és a
HÉV összekötése a tervek szerint a
felszínen jön majd létre. A vasúti pálya a Pillangó utcai állomásnál sül�lyedne a föld alá, majd a Körvasút
megállóhelynél bukkanna a felszínre. A tervezett új Örs vezér téri állomást a Kerepesi út közepén, a jelenlegi gyalogos aluljáró alatt alakítanák
ki. Az állomást mozgólépcsőn és lifttel is meg lehet majd közelíteni. MTI

Hirdetés

KLÍMA KARBANTARTÁS,
SZERELÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS
Fűtéskorszerűsítés; hőszivattyús fűtési
rendszer kiépítése akár otthon
felújítási támogatással.
2021-től a legalább egy gyereket
nevelő családok részére az állam állja
a költségek felét 3 millió forintig!

Elkötelezett szerelőcsapat,
megbízható márkák,
széles választék.
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

Az önkormányzat által adományozható elismerő címek alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 24/2009. (V. 25.)
számú önkormányzati rendelet alapján helyi lakosok is javaslatot tehetnek az alábbi címekre:
• Kistarcsa Város Díszpolgára
• Kistarcsa Városért
• A Köz Szolgálatáért
• Kistarcsa Város Év sportolója / Év sportcsapata
A javaslatokat legkésőbb 2021. május 31-ig írásban, indoklással lehet leadni a polgármesteri hivatal bejáratánál kihelyezett gyűjtőládába, valamint el lehet küldeni
postai úton a 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. vagy e-mailben a hivatal@
kistarcsa.hu címre.
Az elismerő címek odaítéléséről
2021 júniusban születik döntés. Az
elismeréseket ünnepélyes keretek
között adják át Kistarcsa várossá
avatásának évfordulója alkalmából
szervezett ünnepségen. 
Juhász István polgármester

A vízelvezető árkok,
átereszek tisztításának,
karbantartásának
FONTOSSÁGA
A PEST MEGYEI KATASZTRÓFA- ni vízelvezető árkok, átereszek megVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Gödöl- létére, tisztítására, karbantartására.
lői Katasztrófavédelmi Kirendelt- A talaj vízbefogadó képessége egységének tájékoztatása alapján az re inkább csökken, a belvíz gondok
alábbiakra hívjuk fel a Tisztelt elkerülése érdekében nagyon fontos
Lakosság figyelmét.
a vízelvezetők karbantartása, tisztíA csapadékos időjárást követő- tása. A belterületi vízelvezető ároken több településen gondot okoz, rendszerek karbantartása az év minvagy gondot okozhat a megnöveke- den időszakában kiemelt fontosságú
dett belvíz, összegyülemlett esővíz. – az állampolgárok feladata is. A jeA nagyobb vízkárok megelőzése ér- lentős mennyiségű csapadék miatt
dekében különös gondot kell fordíta- kialakulhatnak belvizes elöntések,
ezért kérjük, hogy a lakosok biztosítsák az ingatlanjaik előtti közterületi csapadékelvezető árkokban a
szabad vízlefolyást.
A települések árokrendszerei csak
akkor tudják hatékonyan elvezetni
a felgyülemlő és lefolyó vizet, ha
karbantartásuk folyamatos. A tisztítással elérhető, hogy a kialakított
rendszerek a lehető legtöbb vizet
elvezessék. A közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988.(IV.21.) MT
rendelet 33.§(1) bekezdésében foglaltak szerint a közút mellett fekvő
ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az ingatlanáról a
közútra vagy az árokba hordalék ne
kerülhessen.
2021. 4. szám
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INTERJÚ

KISTARCSA HULLADÉK-GYŰJTÉS
RENDJE 2021. április 26. – május 31.

A LAKOSSÁG BIZALMA erősít
meg a mindennapok munkájában
„Az oltásról folyó politikai csatározások szerintem
csak a megosztást gerjesztik. Kár felesleges indulatokat szítani. Az emberélet
nem lehet politikai kérdés!”

A

szem előtt tartva természetesen támogattam
ezeket. Több olyan is akadt az előterjesztések
között, ami általam nem támogatható, ezt jeleztem is a testület felé és ennek megfelelően szavaztam is róla.
– A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjaként van rálátása az
önkormányzat költségvetésére. A veszélyhelyzet miatti elvonások nagyon szűk mozgásteret
adnak az önkormányzatoknak!
– Pontosan a kormányzati elvonások miatt beszűkültek az önkormányzatunk lehetőségei, így
jóval kevesebb fejlesztést lehetett az elmúlt időszakban kivitelezni. A beruházások zöme már
megkezdett projektek voltak, aminek a fő támogatói az Európai Unió és Pest Megye Közgyűlése volt, ezek viszont valóban a város színvonalát emelték. Sok, a lakosságot közvetlenül érintő
esemény, rendezvény és beruházás is elmaradt a
pandémia miatt, így gyakorlatilag a lakók fizették meg az elvonásokat.

DŐRINGER KÁROLY 1975-ben született Budapesten. Kereskedelmi végzettséggel rendelkezik. A Jobbik Kistarcsai Szervezetének
2011 óta tagja, 2012-től a helyi szervezet elnöke, a Jobbik Pest megyei alelnöke. A helyi önkormányzati választáson 2014-ben a
Jobbik jelöltjeként kompenzációs listáról
került a képviselő-testületbe. Az előző ciklusban a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság munkájában vett részt. A 2019es önkormányzati választáson a 1. számú
egyéni választókerületben indult, végül
kompenzációs listáról került ismét a képviselő-testületbe. Polgármester jelöltként
is indult. 2019-ben a megyei listáról bekerült Pest Megye Önkormányzat Közgyűlésébe. 2019-től a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Sport,
Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság tagjának is megválasztották. A Kistarcsai Polgárőr Egyesületnek több mint 10 éve aktív
tagja. Három gyermek édesapja, 1998 óta
kistarcsai lakos.

legutóbbi választáson a Jobbik jelöltjeként listáról került a képviselő-testületbe. Az előző ciklusban is listás képviselőként dolgozott, így már van elég tapasztalata
ahhoz, hogy meg tudja ítélni a listás képviselők lehetőségeit. Ilyen minőségben hogyan tudja Kistarcsa érdekeit szolgálni?
– Már az első, 2014-es ciklusban kiderült,
hogy mint listás képviselő legalább annyit tehetek a város lakóiért, mint a körzetes képviselők. Akkor szembesültem azzal az a ténnyel,
hogy a lakosságot érintő problémák átívelnek a – A megyei közgyűlés tagjaként van-e lehetősége
körzetek határain. A lakók megkeresése után Kistarcsa érdekeit képviselni és érvényesíteni?
így csöppentem bele a sóderbánya bővítése kap– Jelen pillanatban a megyei közgyűlés mun- lenne szabad pálcát törni senki felett, se pro, se
csán felmerülő aggodalmakba, a hulladéklera- kájában is ellenzékiként veszek részt, de amikor kontra. Ez legyen mindenkinek a saját lelkiiskó bűzének ügyébe, a közbiztonság problémái- Kistarcsa fejlődését szolgáló előterjesztések van- meretének, meggyőződésének döntése. Az erba vagy a többi, a mindennapjaikat befolyásoló nak napirenden, természetesen a város érdekeit ről folyó politikai csatározások szerintem csak
kérdésekbe. Ez a lakosság felől érkező bizalom képviselem. Ilyen volt a Mária úthoz, az óvodák, a megosztást gerjesztik. Kár felesleges indulaerősít meg a mindennapok munkájában a mai bölcsődék, valamint a tömegközlekedés fejlesz- tokat szítani. Az emberélet nem lehet politikai
napig is.
tésére vagy az utak, közművek fejlesztésére ki- kérdés!
írt előterjesztések támogatása.
– Mennyire tudta a kampányban vállalt ígéreteit
– A Jobbik a hatpárti ellenzéki összefogás tagteljesíteni, gondolok itt az iskolabővítés mielőb- – A koronavírus-járványra fókuszálva: A ví- jaként készül az előválasztásra. Már megállabi megkezdésére, a közbiztonság fokozására?
rus Kistarcsán is komoly visszaesést jelentett podtak, hogy az első forduló szeptember 18. és
– Sajnos a választás nem a kívánt eredményt az élet minden területén. Mit tart a legnagyobb 26. között lesz. Ez megváltoztathatja az eddigi
hozta, így csak ellenzékből tudtam támogat- veszteségnek?
konstruktív képviselői munkáját?
ni az
általam is elfogadha– Nagyon sajnálom azokat a helyi vállalko– Nem gondolom, hogy más stílusban fogok
tónak gondolt elő- zókat, magánembereket is, akik a pandémia mi- politizálni az elkövetkező időben, hiszen eddig
terjesztéseket att nehéz anyagi helyzetbe kerültek és sajnálom a is a város lakóinak érdekét néztem és a lelkiisvagy a telepü- kistarcsai lakókat, hogy több közösségépítő ren- meretem szerint dolgoztam. Akik ismernek, ezt
lést érintő be- dezvényről kellett közösen lemondanunk. Ilyen tudják rólam.
ruházásokat. például a Trianon emlékév vagy a már hagyomáEzek között nyosnak mondható fesztiválok, kulturális esemé- – Mit vár az ellenzéki előválasztástól, és mit gonvolt több nyek, de említhetném az évenkénti közös virágo- dol, ez az összefogás mire lesz elég 2022-ben?
ol y a n i s , sítást, szemétszedést. Ezeket reményeim szerint
– Az ellenzéki összefogást a választói akarat
amit csak hamarosan bepótolhatjuk.
hozta létre, ezt ismerték fel a demokratikus elaz észrevéA legnagyobb veszteségnek azonban a jár- lenzéki pártok vezetői, így ennek létjogosultságát
teleim, vé- vány miatt elvesztett kistarcsai lakókat, baráta- nem tisztem eldönteni. Az előválasztások kimeleményem inkat érzem. Ez mélyen megérint, és elvesztésü- netelét szintén a választói akaratot fogja megmuelmondása ket nem pótolja semmi.
tatni. Ezt a döntést, mint demokratikus ellenzéki
után tudtam
politikus természetesen elfogadom. Bár tudom
e l f o g a d n i , – Fél-e a vírustól és mi a véleménye az oltás kö- sok mindenben nem azonos az értékrendünk, de
de a település rül kialakult politikai csatározásokról?
hiszem, hogy sokkal több dolog összeköt minket,
érdekét
– Természetesen félek a vírustól, hiszen köz- embereket, mint ami szétválaszt. A 2022-es vávetlen környezetemben van veszélyeztetett sze- lasztás eredményét majd elfogadom és ennek az
mély és sajnos több ismerőst vesztettem már el akaratnak alávetve magamat fogok a továbbiakén is, különböző korosztályokból. Természete- ban is dolgozni a városom és a hazám boldogusen, aki teheti, oltassa be magát, azonban nem lásáért.
P.Gy.
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MI ÉPÜL ITT?
MOST MÁR A 3-AS ÚTRÓL és a
HÉV-ről is jól látható, hogy a nemrég átadott RAVAK Hungary Kft.
bemutatóterme és raktár épülete
mellett egy újabb építkezés kezdődött. Már túlvannak az alapozáson és beemelték daruval a tartóoszlopokat is.
Az új kistarcsai befektető neve
Ferenczi Épületgépészeti Kft. (ICU

Group), akik egy épületgépészeti és
szanitertechnikai bemutatótermet és
raktárközpontot létesítenek Kistarcsán. A majdnem két hektáros területen először egy kb. 3200 m2-es
épületet hoznak létre az előbb említett funkciókkal és irodákkal, ami a
későbbiekben még bővíthető. A beruházásnak köszönhetően kb. 30 új
munkahely jöhet létre Kistarcsán.

A HÉV átjárókban is felfestették a FIGYELMEZTETŐ
JELZÉSEKET
jelzéseket a gyalogosátkelőhelyeknél. A korábbi balesetek miatt
tervezték a HÉV megállókban (Kistarcsa,
Zsófialiget) is a jeleket felfesteni. A terület
azonban a MÁV-HÉV
tulajdona, ezért külön
engedélyt kellett kérni,
amit télen megkapott
a város. Az időjárás
kedvezőbbé válása lehetővé tette a jelzések
felvitelét, így április
első hetében a KÖFE
TAVALY OKTÓBERBEN kezdték Kft. elkészítette a piktogrammokat.
el Szemán Gergely képviselő ja- Vegyék komolyan a jelzések üzevaslatára felfesteni a figyelmeztető netét!
Hirdetés

Monty Állatpanzió
RÁKOSCSABA
SZOLGÁLTATÁSAINK:

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

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

• KUTYAKIKÉPZÉS
• KUTYASÉTÁLTATÁS
• KUTYAFUTI
• INGYENES
CHIP OLVASÁS
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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

KŐZÚZALÉKOS KÁTYÚZÁST
végeztek három utcában

HÁROM FÖLDES UTCÁT: a Balczó
utcát (a 25-ös számtól a Scheda Ferenc utcáig), a Huszka Mihály utca
elején a Hunyadi utcai kereszteződéstől kb. 50 m-es szakaszt, és a Dr.
Tibold József utcát (a Lőcsei utcáig)
- kísérleti jelleggel - kisméretű vasúti
közúzalékkal kátyúzták, amit be is
hengereltek. A zúzott kőborítás elkészítése előtt kimélyítették a vízelvezető árkokat, és az árkok felé lejtést
alakítottak ki. A tömörítést úthengerrel készítették. A munkát az éves kátyúzási keret terhére végezték.

Kátyúzás a Dr. Tibold
József utcában

TOVÁBBRA IS HASZNÁLNI KELL az
időkorlátos parkolókban az órát

Monty Állatpanzió

APRÓHIRDETÉS

SZOLGÁLTATÁS – Duguláselhárítás falbontás nélkül. WC-k,
tartályok, csapok javítása, cseréje. Vízszerelés. Tel.: 06-20/491-5089
2021. 4. szám
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Felhívjuk a figyelmüket, hogy
az Ifjúság tér alsó és felső parkolójában, a Simándy József Általános Iskola Széchenyi utcai
bejáratánál lévő parkolóban, a
Csigaház előtti téren és az Iskola utcai parkolókban az időkorlátos parkolás – ami ingyenes
– nem szűnt meg, továbbra is

életben van, mivel a koronavírus
miatt elrendelt veszélyhelyzetben csak a fizetős parkolás nem
engedett. Ez azt jelenti, hogy a
papírboltokban beszerezhető
órákat továbbra is ki kell tenni
a szélvédő mögé, és az azon jelzett időt be kell tartani.
Köszönjük megértésüket!

HELYTÖRTÉNET

HELYTÖRTÉNET

TIBOLD DOKTOR,
a kistarcsai orvoslegenda
A kistarcsai temető korábbi bejáratánál, közvetlenül a kis kápolna mellett található az egykori községi orvos, Dr. Tibold József tiszteletére emelt síremlék, melyen a következő felirat olvasható: „A síremléket a jó orvosnak és igaz embernek állította a hálás közönség”. Talán ennek a mai
napig hagyományozódó hálának a jele, hogy a sírt 1949. óta mindig borítja virág vagy koszorú.

D

r. Tibold Józsefről (1892 Budapest – 1949.
Kistarcsa), a nő- és gyermekorvosról,
körorvosról, a Kistarcsai Egészségvédelmi Körzet vezetőjéről az egy-egy címtári és
adattári bejegyzésen kívül nem maradt fenn bőséges iratanyag.
A rendelkezésre álló dokumentumokból annyi
tudható, hogy középiskolai és egyetemi tanulmányait is Budapesten végezte. Az orvosi diploma
megszerzése után 1917–1926 között Budapesten az
Egyetemi Kórtani Intézetben, mint tanársegéd dolgozott. 1934 augusztusától 1949 márciusáig, egészen haláláig tevékenykedett községi körorvosként
Kistarcsán. Az 1940-es években a Nagytarcsára
járó orvosok, dr. Markó Andor és dr. Bárdos István mellett az ő nevét is említik. Hetente egy-két
alkalommal fogadták a betegeket a nagytarcsai
községházán, mivel Nagytarcsára csak 1964-ben
költözött először orvos – dr. Pavetics József személyében –, amikor elkészült a község által épített lakás és rendelő.
A világháború alatt Dr. Tibold József – mint géppuskás századparancsnok és egészségügyi tiszt – a szerb és
az orosz frontokon teljesített szolgálatot, melyért több kitűntetést is kapott.
Tibold József doktor a Magyar Országos Véderő Egyletnek (MOVE), az
Orvosi Kamarának, valamint Kistarcsa kulturális életének is aktív résztvevője volt.
Az orvos emlékét azonban nem
csak a síremlék és a nevét viselő kistarcsai utca őrzi. Neve a mai napig
számos kistarcsai család tagja számára idézi fel a nagy tiszteletben
álló, karizmatikus, már-már legendás orvos alakját. A fellelhető családtörténetek pedig nem csak egyegy konkrét példáját adják az orvos
munkásságának, de a kor gyógyítás
történetébe is betekintést adnak.
1942-ben egy család költözött Kistarcsára, a Szent László útra. 1945ben az apuka a fronton harcolt Csehszlovákiában, az anyuka pedig egy
másfél éves, és egy pólyás kislányával igyekezett túlélni a háború végi
időszakot. Egy baráti család lakott
nem messze tőlük, ahol szintén volt
egy másfél év körüli kisgyermek, így
könnyebben átvészelhetőnek tűnt az
időszak, ha kiköltöznek a Szent László út végén lévő tanyára. A háborús
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események azonban nem eszerint alakultak. Amikor az utolsó roham megindult Pest ellen, Kistarcsán pontosan akörül a tanya körül csaptak össze
a magyar, a német és a román harcászati egységek. A történetben szereplő másfél éves kislány
később, már felnőttként találkozott olyan, nála tíz
évvel idősebb csömöri férfival, aki még akkor is
vissza tudta idézni az egykori gyermek számára
a lövöldözésnek az érdeklődéssel vegyített rémületet kiváltó látványát.
Volt a Szent László út végi tanyának egy üvegezett verandás része, ahol az anyuka épp mosott, és mintha sejtette volna a veszélyt, utasította
a szomszédasszonyát, hogy vigye hátra a körülöttük lévő gyerekeket, játszanak csak ott. Az ezt
követő pillanatban csapódott egy akna a veranda
ajtaja elé. A szomszédasszonynak a kislánnyal és
az ő fiával éppen sikerült elrohannia, hátrahagyva az anyukát és a pincében lévő pólyás kisbabát.
Az anyuka csodával határos módon túlélte a robbanást, de nagyon súlyos sérüléseket okoztak az

egészen a tüdejéig jutó és combjába fúródó faszilánkok, az arcát, nyakát roncsoló üvegszilánkok.
Mikor magához tért, semmit sem látott, mégis sikerült valahogy négykézláb csúszva-mászva leküzdenie magát a pont alatta lévő pincében síró
kisbabájához. A következő gondolata volt, hogy
olyan, mintha az esővíz csepegne, de hamar ráeszmélt, hogy nem az eső, hanem az ő saját vére
csepegett.
Ahogy az összecsapás alábbhagyott, magyar
katonák tévedtek be a szomszédasszony családjához, és ahogy szó szót követett, arra is rákérdeztek, hogy iker-e a két kisgyermek. A választ követően, hogy tejtestvérek csak, az anyuka hollétéről
érdeklődtek. Amint megtudták, hogy az anyuka
kint van a tanyán, amit támadás ért, a keresésére
indultak.
A katonák a Nagyiccén található kötözőhelyre igyekeztek elvinni őt szekéren, de az újabb, feléledő összecsapás miatt a hévsínek alatt, a hídnál
letették őt a szekérről és otthagyták. Újabb szerencse folytán sikerült valahogy hazakerülnie az asszonynak. Tibold
doktor hónapokig nagy türelemmel
és alapossággal kezelte, gyógyítgatta őt, minden bizonnyal ingyen és
bérmentve. Az anyukának, bár voltak szebben gyógyuló sebei, arcáról
élete végéig nem múltak el a hegek.
Egy másik történet adatközlőnk
egykori osztálytársának öccséről szól,
aki tüdőgyulladást kapott, és akihez
szintén Tibold doktor érkezett, hogy
megvizsgálja. A gyermek súlyos állapotban volt, az éjszaka tűnt választóvonalnak abban, reménykedhet-e
a család a felépülésében. A kisgyermek az életét az injekció és gondviselés mellett talán annak az orvosi utasításnak is köszönhette, hogy szülei
ülve aludjanak vele, végig tartsák őt
kézben, ülve az éjszaka során.
Egy másik családban a három testvér közül a legidősebb kanyarót kapott. Tibold doktort hívták hozzá, aki
azt tanácsolta, hogy fektessék a három gyereket egy ágyba, hogy mind
egyszerre kapja el a fertőzést. Hetekig járt ki a doktor ehhez a családhoz is, az első időben napi szinten ellenőrizte a három gyerek hogylétét.
Mikor rendben túljutottak a betegségen a gyermekek, valamennyi fával
köszönte meg a család az orvosnak,
amit értük tett.

A visszaemlékezésekben sorra szerepel, hogy
amit Tibold doktor valahol hálából, fizetség gyanánt kapott, azt rendszerint szétosztotta máshol.
Azzal igyekezett támogatni a szegényeket, hogy
nem kért tőlük semmit. Ha kérdezték, mivel tartoznak egy-egy látogatás vagy kezelés után, rendszerint azt a választ kapták, hogy: „Semmivel. Van
itt annyi gyerek!”
1943-ban egy hét hónapos koraszülöttként,
mindössze egy kilogrammal világra jött újszülött történetét is megismerhettük, akihez szintén
Tibold doktor járt ki. A csecsemőt az akkori viszonyok között is sikerült életben tartani. Hetekig melegvizes palackok közé fektették és Tibold
doktor legalább fél évig járt a családhoz napi szinten. Jöttét a szülők nem mindig fogadták örömmel,
mert az mindig a kislány hosszú, keserves sírásával járt. Nagyon sajnálták és féltették a gyereket.
De ez is volt a cél – azért huzigálta a gyermek fülét minden egyes nap a doktor, hogy sírjon, és minél erősebben sírjon, mert a sírás közben fejlődik
a tüdeje.
Mivel kevés gyógyszer volt elérhető abban az
időben, vesebajra például spárga fogyasztását javallotta a doktor.
További kutatás lenne szükséges mind Tibold
doktor szakmai életét, mind az orvostörténet ezen
korszakát tekintve ahhoz, hogy megállapítható legyen, hogy a Tibold doktor által alkalmazott eljárások és tanácsok milyen mértékben számíthattak
a szakmai protokoll szerintinek, és mennyiben lehettek köztük saját invenciók. Mindenesetre a vis�szaemlékezések egy, a helyi közösség életében aktívan résztvevő, hivatását magas szinten művelő,
elkötelezett, önzetlen, emberséges, legendás orvos alakját őrzik. Az orvosét, aki lovaskocsin járt
a betegekhez, de bárki felkereshette a rendelőben,
vagy otthonában, akit nem kellett másnap vagy harmadnap felkeresnie a betegnek, mert ő járt hozzá
addig, amíg meg nem bizonyosodott róla, hogy a
beteg már a teljes gyógyulás útjára lépett. Az orvosét, aki ahogy csak tőle telt, igyekezett segíteni
nem csak a betegein, hanem a szegényeken is.
Hálásan köszönjük Murátiné Szepesi Annának,
hogy az édesanyjától és a baráti köréből ismert történeteket megosztotta velünk. Szeretném megköszönni továbbá Hutter Pálnénak, Ruzsa Bencének
és Tar Tibornénak is a segítséget és közreműködést!
Aki őriz még Dr. Tibold Józsefről további emlékeket, történeteket, vagy esetleg fényképet is,
örömmel fogadnánk, ha megosztaná velünk.
Takács Tímea

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

Iskolai étkezési
nyilatkozat a 20212022-es tanévre
TISZTELT SZÜLŐK!
Elérhető a 2021/2022-es iskolai tanévre vonatkozó iskolai étkezési nyilatkozat.
A kitöltött nyilatkozatokat az ebedbefizetes.
iskola@kistarcsa.hu címre küldjék vissza.
A nyilatkozat letölthető a város honlapjáról:
www.kistarcsa.hu/hir/etkezesi_nyilatkozat

Nepomuki
Szent János
SZOBRA
CÍMLAPFOTÓ

AZ EREDETI Nepomuki Szent János (a folyók,
hidak, hajósok, vízimolnárok, halászok védőszentje – szerk.) szobrot 1892-ben Csaja István
gazda emeltette. A II. világháborúban erősen
megrongálódott a szobor. A háború után hányatott sorsa volt. Az első csapás akkor érte, amikor áthelyezték a Széchenyi utca temető felöli
oldalára és eldőlt. A második eldőlés alkalmával darabokra tört.
A jelenlegi szobor története egy filmforgatáshoz kötődik. A településen forgatták 1943-ban
„A Futó homok” című filmet. Ebben a filmben
látszódott a szobor és az eredeti helye. Lokálpatrióta kistarcsaiak a filmet látva elhatározták, hogy megpróbálják helyreállíttatni. Varga
Attila Európa Díjas kőfaragó mester 2008-ban
újra faragta a szobrot. A költségeket kistarcsaiak adományából és a Kistarcsai Római Katolikus Egyházközség támogatásából fedezték.
Nepomuki Szent János szobrának avatása és
felszentelése 2009. június 7-én volt. A szobrot
ünnepélyes keretek között Somlai József kistarcsai esperes plébánosa és Rapai István egyháztanácstag leplezték le. † Kiszel Mihály címzetes prépost atya, Kistarcsa szülöttje, szentelte
fel Nepomuki Szent János szobrát.
Jelenleg a város déli kijáratánál, szinte az eredeti helyén, a Széchenyi és Kossuth Lajos utca
találkozásánál kialakított kis parkban található
a szobor. Kistarcsa egyik büszkeségének fenntartását az önkormányzat vállalta.

TÁMOGASSON MINKET
ADÓJA 1%-ÁVAL!
PANNÓNIA NÉPTÁNCEGYÜTTES KISTARCSA

Adószám: 18674712-1-13
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KULTÚRA

LOMTALANÍTÁS

KÖNYVSAROK

Tájékoztató a házhoz
menő LOMTALANÍTÁSRÓL

Biztos ti is úgy vagytok vele, hogy van egy hosszú listátok azokról a könyvekről, amiket nyugdíjas korotokban el akartok olvasni. Hiszen addig úgysem lesz rá idő. Talán most, a kényszerű bezártság idején mégis sor kerülhet néhány könyvre a kupacból.

Tóth Krisztina: Legyünk barátok!
– Malac és Liba című gyerekeknek
és szüleiknek egyaránt szóló kedves történetei bővelkednek a humorban, melyekkel igazi közös, családi
élmény lesz a meseolvasás. Hajba
László részletgazdag, bűbájos rajzain elevenednek meg a főszereplők.
Tartsatok velük és legyetek ti is Malac és Liba barátai! Ismerjétek meg
szeleburdi hőseinket, csatangoljatok
velük az őszi erdőben, és nevessetek
kalandjaikon!
Hans Rath: Kell egy pszichológus, mondta Isten című könyvében
Dr. Jakob Jakobi pszichoterapeutától
elpártolt a szerencse. Elvált, szakmájában csődöt mondott, és nincs egy vasa
sem. Ilyen szánalmas állapotban találkozik Abel Baumann-nal, egy szintén
peches cirkuszi bohóccal, aki különös
személyiségzavarban szenved: azt állítja, ő Isten, és jelenleg terapeutát keres, mert Isten is lehet bajban. Jakobot
vonzza a rokonszenves, sokoldalú, ám
véleménye szerint nagyon is e világi
férfi személyisége, és vállalja a terápiát. Hamarosan egy közös utazáson
találják magukat, és dr. Jakobi meginog: már nem is olyan biztos benne,
hogy csak egy ügyes szemfényvesz-

tővel van dolga. Sőt az is megkérdője- retelni az olívabogyót, vagy hogy kéleződik, hogy voltaképpen ki segít kin. szül a ribollita, a téli toszkán leves, de
Úgy tűnik, sajnos jó ideig nem jut- arra is, hogy mit jelent az otthon, és
hatunk el kedvenc olasz helyeinkre, hogy lehetséges-e az újrakezdés.
ám addig is nagyot javíthat kedélyálÉrdemes elolvasni Rejtő Jenő
lapotunkon Frances Mayes: Napsü- Vesztegzár a Grand Hotelben című
tötte Toszkána című regénye. Ami nagy klasszikusát is. Ez főként a benemcsak regény, hanem egyben útle- zártságot, az önkéntes vagy kötelező
írás, szakácskönyv és társadalomrajz karantént segít elviselni ragyogó huis, miközben számos receptet gyűjt- morral. Ha a regényt lapozgatjuk, talán
hetünk belőle. Frances Mayes azt me- magunk is olyan helyzetbe kerülünk,
séli el, hogyan kezdett új életet és te- mint a Grand Hotel lakói: megfeledkeremtett új otthont Olaszországban, zünk a bezártságról, és szorongásaink
miközben bemutatja az olasz törté- is oldódhatnak. A pestisjárvány miatt
nelmet és gasztronómiát is. Az író- vesztegzár alá helyezik a Grand Hotelt,
nő átéléssel és humorral számol be a három hétig se ki, se be! A szállodaházvásárlásról, a felújítás viszontag- lakók között akad szélhámos, diploságairól, az elvadult birtok rendbeho- mata. Egy találmány vegyi képletézataláról, és mély szeretettel ír a vidék ért folyik a harc és közben a szerelem
rejtélyes etruszk múltjáról, a piaci be- sem marad el. A bezártságból adódó
vásárlásokról, a toszkán konyháról és kínos helyzetek komikus ábrázolása
az olasz életstílusról. Nem csak arra központi témája a rejtői humorral átkapunk választ, mikor érdemes szü- szőtt
műnek.
WorkForce_Kistarcsa_minta_90x60

A lomtalanítási igények leadása
2021. MÁJUS 3. – JÚNIUS 4.

A jelenlegi helyzetben, amikor rengetegen kényszerülnek arra, hogy idejük nagy részét otthon töltsék, rendkívül fontos, hogy megőrizzük testi és
lelki egészségünket, jó mentális állapotunkat. Ha kertes házban élünk,
tökéletes kikapcsolódást, feltöltődést
nyújthat egy kis veteményeskert az otthoni kényszerpihenő idején. Ha nincs
kertünk, az erkélyre, körfolyosóra is
nyugodtan ültethetünk néhány palántát, virágot. Kocsisné Molnár Gitta:
Kertészkedés mindenkinek című
könyve segítséget nyújt mindazoknak,
akik kertjükben zöldségféléket vagy
gyümölcsöt szeretnének termeszteni,
de beszél a dísznövények ültetéséről
és gondozásáról is. A talaj előkészítésétől kezdve a metszésen és a növényvédelmen át egészen a betakarításig
sorra veszi a teendőket és hasznos tanácsokat ad az érdeklődőnek. 
Németh
TímeaPage
könyvtáros
2021. 04.
12. 15:07
1
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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.
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Azonnali kezdéssel keresünk
Kistarcsai partnerünk részére

MŰSZERÉSZ/GÉPBEÁLLÍTÓ
munkakörbe munkavállalókat!
A részletekkel és a jelentkezéssel kapcsolatosan keresd
Angit a 06202842505
telefonszámon.

Kistarcsán 2020. november
elsejétől a hulladékszállítási
közszolgáltatói feladatokat a Duna-Tisza Közi
Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. (DTKH)
látja el a Zöld Híd B.I.G.G.
Nonprofit Kft.-vel történt
belső megállapodás alapján.

A

közszolgáltatás keretein belül, a korábbi
gyakorlatnak megfelelően, a lakosságnak
továbbra is lehetősége van évente egy alkalommal térítésmentesen, maximum 2 m3 hulladék lomtalanítási szolgáltatást
igénybe venni. A lakosság a szolgáltatás igénylését a településükre
vonatkozó „lomtalanítási igények
leadása” időpontjában adhatja le.
A közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében lakossági igénybejelentés alapján, előre
leegyeztetett – nem előre meghirdetett – napokon végzik a lomtalanítást. Kistarcsán
2021. május 3. és 2021. június 4. között lesz lehetőség a lomtalanítási igények leadására.
A településen a lomtalanítás várható időpontja 2021. május 24. – július 3. közé esik.

Az igénybejelentés feltételei:

Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött, aktív (a szolgáltatást
nem szüneteltető), közüzemi díjhátralékkal nem
rendelkező ingatlanhasználók nyújthatnak be.
Fontos! Lomtalanítási igényét KIZÁRÓLAG
a településére vonatkozó "lomtalanítási igények leadása" időpontjában adhatja le, ettől eltérő igénybejelentést nem áll módunkban fogadni.

Az igénybejelentés történhet:

• a https://www.zoldhid.hu/ weblapon található „Lomtalanítás” gombra kattintva, és az
ott található elektronikus űrlap kitöltésével,
• személyesen az ügyfélszolgálati irodák nyitvatartási idejében, amelyről a https://www.
zoldhid.hu/ honlap „Ügyfélszolgálat” menüpontja alatt tájékozódhat (az azonosítás ügyfélszám alapján történik),

• a honlapról letölthető formanyomtatvány segítségével, amelyet postai úton (2100 Gödöllő, Dózsa Gy. utca 69.) vagy a lomtalanitas@
zoldhid.hu e-mail címre kérjük megküldeni.
(KIZÁRÓLAG a megfelelően kitöltött igénylő lapokat dolgozzák fel és igazolják vissza).
A lomtalanítási igénybejelentő lap letölthető a www.kistarcsa.hu oldalról is.

Lomtalanítás folyamata:

Lomtalanításkor nem
szállítják el az alábbi hulladékot:

• vegyes települési hulladék (kommunális,
1. Lomtalanítási igény benyújtása.
háztartási),
2. Közszolgáltató visszajelzi a teljesítés dá• zöldhulladék,
tumát és várható időpontját.
• szelektíven gyűjthető üveg, műanyag, pa3. A visszaigazolt dátumon a közszolgáltató jepír hulladék,
lentkezik a regisztrált címen. A társaság dol• veszélyes hulladék (festék, hígító, vegyszer,
gozói maximum 5 perc várakozás után távozoldószer, fénycső, elem, akkumulátor),
nak a helyszínről.
• hungarocell, fáradt olaj, tintapatron,
4. A lakos az ingatlanon belül tárolja a lom• inert hulladék (építési törmelék, bontásból
hulladékot, amelyet a gépjármű érkezéseszármazó anyag, csempe, járólap),
kor átad a személyzetnek (HT. 40 § 3. be• nagyméretű gumiabroncsok (teherautó, munkezdés alapján).
kagép stb.),
5. Ügyfél aláírásával igazolja a
• elektronikai hulladék (begyűjtése egyedi
lomtalanítás elvégzését.
szervezés alapján).
A lomtalanítás időpontjának pontos
meghatározása a fentiek és a szol- A lomhulladék hatékonyabb elszállítása és a szétgáltató belső járattervének figyelem- szóródás megakadályozása érdekében a nagybevételével történik. A megkeresés darabos lom (pl. bútor) kivételével a lomhullabeérkezését követően az erőforrás- dék kizárólag bezsákolva, kötegelve adható át a
hoz igazított, optimális begyűjtési Közszolgáltatónak. Az ettől eltérő módon átterv készül, majd visszajeleznek a megadott elér- adni kívánt hulladék elszállítását a Közszolhetőségek valamelyikén. A visszaigazolt napon gáltató megtagadhatja.
Amennyiben az ingatlanhasználó részéről
a társaság kollégái a bejelentő által megjelölt cía Közszolgáltatóval közösen egyeztetett időmen fognak jelentkezni.
Az ingatlanhasználó akadályoztatása ese- pontra nem történik meg a hulladék átadátén, megbízottja is jogosult átadni a közszol- sa, és ezért a lomtalanítás meghiúsul, abban
az esetben új időpont egyeztetés már nem legáltató részére a lomhulladékokat.
Lomnak minősül a lomtalanítás során át- hetséges!
A bejelentés nélkül történő hulladék közvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűj- területre történő kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül, ami szabálysértési
tőedény méreteit meghaladja.
bírság kiszabásával jár. A közterületre kiLomtalanításkor
helyezett hulladékot nem szállítják el!
átadható hulladékok:
További kérdés esetén keresse fel ügyfélszol• bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód gálatunkat!
stb.) szétszerelt, mozgatható állapotban,
• egyéb, fából készült tárgyak, amelyek a méZöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.
retük miatt nem férnek el a hagyományos
2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.
gyűjtőedényben,
(VÜSZI Irodaház)
• szőnyeg, padlószőnyeg, matrac, ágynemű,
Hétfő: 7:00–12:00, 12:30–19:00
textil, ruhanemű,
Csütörtök: 8:00–12:00, 12:30–16:00
• műanyag (linóleum) padlók, kerti bútorok,
+36-28-561-200
műanyag medencék, műanyag játékok,
ugyfelszolgalat@zoldhid.hu,
• KIZÁRÓLAG személygépkocsi, kerékpár,
zhbigg@zoldhid.hu,
motorkerékpár gumiabroncsok (háztartáwww.zoldhid.hu
sonként max. 4 db).
2021. 4. szám
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ÓVODAI
BEIRATKOZÁS
A Kistarcsai Gesztenyés Óvodába a 2021/2022. nevelési évre az Óvodai beiratkozás 2021. május 3-6. között 8.00-17.00 óráig lesz a Kistarcsai Gesztenyés
Óvodában (2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1.)
Ezen időszak alatt a beiratkozás online formában
fog történni az óvoda gesztenyes@kistarcsa.hu e-mail
címére elküldendő dokumentumok segítségével.
A beküldendő dokumentumok a következőek:
• A gyermek születési anyakönyvi kivonata, oltási könyve,
• a gyermek TAJ száma,
• a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványa,
valamint lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
• g yermek nevére kiállított személyi azonosító és
lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
• nyilatkozat az adatkezeléshez kapcsolódó tájékoztató megismeréséről,
• adatkezelési tájékoztató a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda óvodai beiratkozás ügycsoporthoz
kapcsolódó adatkezelések vonatkozásában.
Felhívjuk a kedves szülők figyelmét, hogy a beiratkozáshoz szükséges dokumentum hiánytalan beérkezése szükséges ahhoz, hogy a megfelelő adatokat
fel tudjuk venni. Ellenkező esetben hiánypótlás szükséges.
Az a szülő, akinek nincs lehetősége az online beiratkozásra, telefonon kérhet időpontot az alábbi telefonszámon, 06-28/470-745 május 03-06. között, tehát szintén a beiratkozás időszakában.
Bővebb információ az óvoda honlapján található.
www.kistarcsaovi.hu/aktualis

HITÉLET

HITÉLET

PUZZLE

Szeretem a kirakós játékokat. Szeretem, ha
a teljes kép egy-egy apró alkotó elem a helyére kerülése után
egyre inkább kezd kialakulni, válik lassan egésszé. Jó látni,
hogy minden darab fontos, pótolhatatlan, és meghatározott
helye van. A darab csak egy bizonyos helyre rakható, és csak
egy bizonyos irányban helyezhető a többi közé. Így illenek
össze egymással, így tartják szorosan egymást, és így alkotják
az egészet, a rendezettet az egyébként csak töredék elemek.
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

S

ok m i nden re
van hatással az
életükben ez a
játék. Nem pusztán a
logikát, a türelmet fejleszti, de segíti bennük az „egészet-látás”
képességét is. Azt a
képességet, amelyben
nem csak az adott darabra, töredékre koncentrálnak, hanem
arra is, hogy az milyen helyet foglal el az
egészben, hova kerül,
mihez kapcsolódik. A
puzzle-on keresztül
megtanuljuk látni, érteni, érezni az összeDe hát mivé? Mi az összkép, a „teljes”?
függéseket az életük más területein is, meglátA Szentírásban választ találunk erre: voltaképhatjuk „az egészet”.
Mindannyiunknak vannak élet-töredéke- pen nem a történeteink alakítanak minket, hanem
ink: történetek, társak, helyzetek, élet-pon- rajtuk keresztül a mindenható, az Isten. Az az úr,
tok. Töredékek, amelyek részelemek az emlé- aki szeretetével adja elénk az élet-darabjainkat,
keinkben, illetve a jelenünkben, amelyekre mi, hogy egykor egésszé váljon vele, benne az élea kirakók, a játékosok sokszor csak kérdőn te- tünk. Dávid így énekelt róla: „Uram, te megvizskintünk: mindez mire (volt) jó? Miért alakult gálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök vagy
így? Mihez kezdjek vele? Kérdéseink bőven ha felállok, messziről is észreveszed szándékovannak, de egy biztos: azért vagyunk azok mat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet,
„akik”, egészen egyediek, mert ezek az elemek gondod van minden utamra. Minden oldalról
mind fontos, kihagyhatatlan részei életünknek. körülfogtál, kezedet rajtam tartod” (Zsolt 139).
Így munkálkodik Isten ma is értünk, hogy
Ezekből épülünk, gyarapodunk, növekedünk.
Még a veszteségek és a sötét időszakok, ame- őt lássuk meg minden történetünkben – mert
A KISTARCSAI KULTURÁLIS EGYESÜLET lyeket leginkább elkerültünk volna, még azok ez „a teljes”: az örök élet. Ennek meglátására
hív ma is! Eszlényi Ákos evangélikus lelkész
idén is szeretne állítani születéspadot.
is formálnak bennünket.
A Kistarcsa Város Önkormányzatával közösen
megvalósítandó ünnepségen ezúttal a 2003-ban
született kistarcsai fiatalokat, azaz az idei 18 éveseket köszöntjük. Az ünnepség időpontját kitűztük május 9-re, de a koronavírus okozta járvány
A KISTARCSAI KULTURÁLIS EGYESÜLET ebben
miatti korlátozások betartásával előfordulhat, hogy
az évben is kiírja az Aranykavics Díj pályázatot,
halasztanunk kell.
melyre az idén érettségiző, Kistarcsán lakó vagy
Amennyiben ünnepeltként szívesen részt venKistarcsán tanult diákok pályázhatnak.
nél ezen a programon, előzetesen regisztrálni kell.
A pályázatokat elektronikus úton kell beJelentkezés legkésőbb május 6-án, csütörtökön
nyújtani.
este 7 óráig a 28/470-926-os telefonszámon, vagy
Beadási határidő: 2021. május 25. 24 óra.
a kike@kike.hu e-mail címen (Kereszti Ferenc).
A részletes kiírás a www.kike.hu honlapon olAmit meg kell adni: postai cím, telefonszám,
vasható.
e-mail cím, születési dátum.
Bővebb információ: kike@kike.hu, 28/470-926
A regisztrálás személyesen intézendő, család(Kereszti Ferenc).
tag, rokon, ismerős ajánlását nem fogadjuk el.
Kistarcsai Kulturális Egyesület
Kistarcsai Kulturális Egyesület

18 évesek
KÖSZÖNTÉSE

Aranykavics
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OLVASANDÓ: JÁNOS 20, 24-29.

Jézus így szólt Tamáshoz:

„Mivel látsz engem, hiszel: boldogok,
akik nem látnak és hisznek”

Amire az első tanítványok a látás által, arra mi
a hit által jutunk el. A Biblia olvasása által a Szentlélek hitet ébreszt az emberben. A hit pedig bizonyossá tesz, hogy Jézus él. Ugyanarra a jézuskapcsolatra érünk el, mint azok a tanítványok, akik
az első időben szemmel látták, kézzel tapinthatták őt. Jézus Téged is hív, mint Tamást! Ha a saját sebeidre gyógyírt találtál, gyógyítsd meg a másokét! Tedd, amit veled tett a Feltámadott!
REFORMÁTUS EGYHÁZ

Mit jelent ebben az igében a bol- tennel való együttlét a boldogság.
dogság?
„Jézus, mielőtt egy lelket a menny1. Nem azt, amit a világ ért a leg- be visz, előbb a mennyet viszi bele
többször rajta. Nem a siker, nem a abba a lélekbe. Nos, hát: ez a boldogvágyaink beteljesedését.
ság! Valami a mennyből, a menny
2. „A templomba érkezőt fogadták derűjéből, öröméből, békességéből boldogmondással, és így jelentették ki az Isten boldogságából!” (Cseri Kálaz Isten színe elé lépés feltételét.” Jé- mán)
zus nemcsak a templomba való belé3. Mégis boldogság, amit a szepést ígéri, hanem a mennybejutást is. génység, a könnyek és az éhezés köJézus azáltal tesz boldoggá, hogy zepette Isten ad a hiten keresztül. Bár
Isten országa örökösévé tesz. Az Is- megalázzák őket, mégsem lesznek

alázatoskodók. Jézus ezt hirdette a
Hegyi beszédben.
E három közül melyikre gondolhatott Jézus, amikor Tamásnak
azt mondta: “Boldogok, akik nem
látnak és hisznek!” Talán mind a
háromra.
Itt a földön is boldogok leszünk hit
által. Igaz, ez nem azt jelenti, hogy
minden sikerülni fog, de ígéretünk
van arra, hogy akik Istent szeretik,
minden a javukra van. Tehát még a

„Hogy… lépteinket
a béke útjára vezérelje…”
„Az égben immár ujjongva zengjen
az angyalok kórusa,
és ujjongjanak Isten csodálatos
művei,
fölséges nagy Királyunk győzelmét
búgó kürtnek hangja áldva áldja!
A föld is örvendjen, hogy ekkora
fényár sugárzik rája
és a nagy Király örök tündöklése
árad el rajta,
érezze meg az egész nagy világ:
már tovatűnt a bűnnek árnya! ...”
KATOLIKUS EGYHÁZ M i nde n
évben újra és újra lenyűgöz a nagyszombati szertartás csodálatos húsvéti öröméneke, az idén még online
követve is nagy hatással volt rám.
A nagyböjt visszafogott, bűnbánati időszaka, a nagypéntek szívet facsaró, önmarcangoló szorongása és
sötétsége után úgy robban bele ez az
ének a lelkünkbe, mint a tavaszi nap
ragyogása a sötét téli szürkeségbe.
Eszembe jutnak Zakariás hála-

énekének, a Benedictus-nak reményt
keltő szavai is:
„…és meglátogat minket felkelő
Napunk a magasságból,
hogy fényt hozzon azoknak,
akik sötétségben
és halálos homályban ülnek,
lépteinket pedig a béke
útjára vezérelje.”
Csodálatos ahogy a hálaének fogalmaz a Megváltó érkezéséről, aki
húsvét vasárnap hajnalban beteljesítette a megváltás művét, fényt hozva életünkbe. Mindannyiunkéba,
akiket meggyötör az élet számtalan nehézsége, fájdalma, szenvedése, akiket sötétbe borít az önzés,
a harag, a szeretetlenség rengeteg
bűne.
Az idei nagyböjtöt és húsvétot
ismét a vírus miatti aggodalom, félelem, gyász homálya árnyékolta
be. Nem hiszem, hogy akadna közöttünk olyan, akit mostanra valamilyen módon ne érintett volna

meg ennek a válságos időszaknak
a szenvedése, félelme. De ha végig
követjük Jézus velünk együttérző
életét és tanítását, értünk ajánlott
szenvedését és halálát, a megváltás titokzatos csodája most is, mint
minden évben, szembesít minket
azzal, hogy van értelme élni, van
értelme szeretni, szolgálatot, áldozatot vállalni. A feltámadás fénye valóban beragyogja életünket.
Mindannyiunkat, akik sokszor úgy
érezzük, hogy halálos homályban
élünk, a feltámadás, az örök élet
reménye jár át.
Krisztus feltámadásához a szenvedés hosszú útja vezetett, a mi életünkben is sokszor szenvedésekkel
teli út vezet az örök élet felé, de ha
feltekintünk a mi Felkelő Napunkra, Jézus Krisztusra, és lépteinket
a béke útjára igazítva követjük őt
a szeretetben, akkor vele együtt részünk lesz a feltámadás ragyogó dicsőségében is.
VVA.

rossz is (Róma 8,28). Az övéit Isten országa örökösévé teszi. Sőt, bizonyosságot ad a halál utáni életről.
Adja a „mégis-boldogságot”, a körülményeink ellenére.

MI TESZ BOLDOGGÁ?

Szoktál-e könyörögni azokért, akik
most nem boldogok, és egyáltalán
nem látják az életük értelmét?
Minden ember tudna hinni, csak
nem akar! Pedig a Krisztusban való
hit boldoggá tenné az életét!

HÍREINK

Hamarosan megnyithatjuk a
templomot. Ennek pontos időpontjáról és egyéb más hirdetéseinkről honlapunkon (www://
kistarcsaireformátus.hu), vagy a
gyülekezetünk Facebook oldalán
(facebook.com/ kistarcsairefgyul)
olvashat. Itt nézhetőek meg a korábbi igehirdetések is.
Riskó János református lekész

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 Egyház-		
községért Alapítvány
Adószáma: 18270284–1–13.

EGYHÁZI SZJA 1 %-OS
FELAJÁNLÁSOKHOZ
Kistarcsai egyházak
technikai száma:

Magyar Katolikus
Egyház 0011
Magyarországi
Református Egyház 0066
Magyarországi
Evangélikus Egyház 0035
2021. 4. szám
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Megújult honlapunkon
tekintse meg friss akcióinkat!

facebook.com/tuzepkistarcsa
www.epitesianyag.hu

Ne szalassza el szerencséjét!
NYERJEN VISSZA AKÁR 6%-OT!
Cement, oltott mész, beton termékek.
TÜZELŐANYAG A LEGKEDVEZŐBB ÁRON!
Kulé kavics, fehér murva, termőföld

Nádszövet • Kisméretű tégla
Betonacél vágás, hajlítás.
CSEMPE, PADLÓ, CSAPTELEP
Ragasztók, habarcsok, beton.

ÉPÍTŐIPARI TERVEZÉS,
FELELŐS MŰSZAKI
VEZETÉS.

JUKA JárműJAvító Bt.
Hogy mindig úton legyen

ISO 14001 • ISO 9001

• Személy- és tehergépjárművek javítása,
szervizelése, helyszíni vizsgáztatása
• Tachográf hitelesítés
• Gépkocsik eredetiségvizsgálata
• Központi zsírozó feltöltése
Kistarcsa, Nagytarcsai út. 6.

2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos u. 27.

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

hőszigetelés

ÉPÍTŐIPARI ÉS KERTI GÉPEK BÉRBEADÁSA

Szerviz és Műszaki Ellenőrző Állomás

JUKA JárműJAvító Bt.

MINDIG KEDVEZŐ ÁRAK!

Homlokzati

GÉPKÖLCSÖNZŐ

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

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

Kisgomboc_minta_majus_Kisgomboc_majus 15/05/2020 15:46 Page 1

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

FŐ SZEZONÁLIS GÉPEINK:
• ágdarálók (különböző méretben)
• vésőgépek
• guruló állványok
• födémfúrók
• földmunkagépek
• beton és falcsiszolók
HA-KOS Kft. 2144 KEREPES, SZABADSÁG ÚT 77.
Nyitvatartási idő: H-P: 7-17; Sz: 8-12

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

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.

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

TANYASI
HÚSBOLT

Kohajda Péter őstermelő
KISTARCSA, Nagytarcsai u. 3.

Tel.: +36-30/402-59-61, +36-30/308-0559
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!
Telefon: 06-30/583-7371 • kisgombocetterem.hu
2143 Kistarcsa, Hunyadi u. 20. • Nyitva: hétfőtől péntekig: 11–16 óráig.
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MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN
ESTE HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!
A megrendeléseket CSÜTÖRTÖK
DÉLIG kérjük leadni!

2021. 4. szám
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Nap 19 Kft.
Nyitva

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

hozzáadott

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

www.nap19.hu • nap19kft@gmail.com

Nyitvatartás:

KISTARCSA,

Móra Ferenc utca 81.

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

n minket!
Kérdése van? Hívjo
61-1050

06-20/5
•
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• info@
w w w.kocsistuzep.hu

kocsistuzep.hu

KERESSEN MINKET
A FACEBOOKON IS!

HELYEN
csa
VEGYEN MINDENT EGY
IG
TŐ
www.facebook.com/kocsis.tuzep.kistar
TE
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ÉPÍT? FELÚJÍT
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CIÓINK
MOGATÁSSAL TAVASZI AK
AKÁR 50 %-os ÁLLAMI TÁ
• Zsalukövek
• Falazóelemek
k
• Habarcsok, vakolato
• Cserepek
• Kéményrendszerek
• Térburkolatok
• Szigetelőanyagok

FALAZÓTÉGLA

Hő
és vízszigetelő
termékek

TÉRKÖVEK

ami építőany

CSEREPEK
A
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MINDENag,

R.H.Dental

Fogorvosi rendelők
és fogtechnikai laboratórium

RH dental

Minőségi fogászati szolgáltatások

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)

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

MÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHET!

AKCIÓS ÁRON, CIRKON HIDAK ÉS IMPLANTÁCIÓK!T
2021. 4. szám
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FONTOS INFORMÁCIÓK

HÁZIAS ÍZEK BOLTJA

KÖZPONTI TELEFONSZÁMOK

Mentők: 104 • Tűzoltók: 105 • Rendőrség: 107
Általános segélyhívó: 112 • Központi tudakozó: 198
Polgármesteri Hivatal
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Központi telefonszám: +36 (28) 470-711,
hivatal@kistarcsa.hu, Ügyfélfogadási idő:
hétfőn: 8.00-18.00 óra között,
szerdán: 8.00-16.00 óra között.

KISZELY

klíma
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ITT A GRILLSZEZON!

Rántott hús,
fasírt,
sült hús
GRILLKOLBÁSZ három ízben kapható!
és
sok
más
Magyaros, bajor, csípős – 1490 Ft/kg
Hamarosan sütve is árusítjuk! finomság!

Friss meleg tepertő mindennap kapható!
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,
Facebook: KISTARCSA HÁZIAS ÍZEK BOLTJA

VÁRJUK SZERETETTEL KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
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Akár

ÉrVancia
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l
márkátó
függően

@kiszely
s.hu
E-mail: info
a@hütesfüte
kiszelyklim

WEB:

www.kiszelyklima.hu
KEREPES

Kerepes-Vet

Állatorvosi rendelő • Állatpatika

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

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

• VIZSGÁZTATÁS
• JAVÍTÁS
• KLÍMA TÖLTÉS

Varga István magyar rally
bajnok, autószerelő mester

3D computeres
futóműállító
technológia
18

• DIAGNOSZTIKA

Hétköznap: 9 -20 , szombaton 9 -12
00

00

00

30

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

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

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

(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!
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)
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Anyáknapi

VIRÁGVÁSÁR!

Óriási választékkal várjuk kedves vásárlóinkat!

Szerezzünk örömet egy cserép virággal ANYÁKNAPJA ALKALMÁBÓL
az Édesanyáknak, Nagymamáknak, Keresztanyáknak!

KISTARCSA
KEREPES Vasút u. 23.
(MOL kút mögött!)

Telefon: 06-20/9943-275

www.muskatliviragcenter.hu

Muskátli Garden Virágcenter Kerepes

Hétfő-Péntek: 8-18 óráig
Szo.: 8-17 óráig • Vas.: 8-15 óráig
Évelő – Télálló Évelők,
Örökzöldek, Cserjék.
Muskátli, Balkonnövények.
Hagymás növények!
Vetőmagok kaphatók!
Virágtápok, Növényvédőszerek, Szerves-, műtrágyák,
Virágföld kaphatók
kertészetünkben!
Ha minőséget szeretne a Muskátli Gardent keresse!

