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ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT

A kormány intézkedéseit, valamint a helyi 
Operatív Bizottság hatáskörében meg-
hozott döntéseket hogyan sikerült ed-

dig megvalósítani Kistarcsán? 
 – Úgy gondolom, hogy rendkívül gyorsan 
sikerült reagálni több esetben is, köszönhetően 
az intézményi apparátusoknak és a lakosság-
nak. Mindenki azon volt, azon van, hogy a le-
hető legbiztonságosabb hely legyen Kistarcsa a 
vírus ideje alatt. A kollégák lelkesen dolgoznak 
otthonról, a KÖFE Kft. munkatársai folyamato-
san takarítják a várost, az önkormányzat biztosít-
ja ezen időszak alatt is minden dolgozó fizetését, 
senkinek nem mondtunk fel. Az Alapszolgálta-
tási Központ gondoskodik az idősekről, a vállal-
kozások betartják a sokszor fájdalmas korlátozá-
sokat, és még sorolhatnám tovább. A képviselők 
is mind kiveszik a részüket a feladatokból, mint 
például a maszkok kiosztása. Úgy gondolom va-
lóban összefogott a város, és valószínűleg a sze-
rencsén kívül azért erre is szükség volt ahhoz, 
hogy elmondhassuk, az interjú készítése idején, 
Kistarcsán még nincs regisztrált beteg. Bízom 
benne, hogy minél tovább ez így is marad. 

– Van-e elég felszerelése a településnek?
 – Nemrég osztottunk minden háztartásnak 
1-1 ingyenes maszkot, valamint ezres számban 
van még tartalékunk. Kézfertőtlenítők, kesztyűk 
szintén sorakoznak a raktárunkban. Még Vé-
csey László képviselő úr is hozott nekünk egy 
szép nagy adaggal. Saját ózongenerátorokat 
vettünk, amikkel magunk tudjuk fertőtlení-
teni az intézményeinket. Szóval úgy gondo-
lom igen, fel vagyunk készülve.

– Milyen önkéntes felajánlás volt a lakos-
ság vagy a vállalkozások részéről?
 – Rengetegen varrnak otthon maszkot, de 
talán a legnagyobb lakossági felajánlás a sza-
bályok betartása, a fegyelmezettség. Ezzel te-
hetünk a legtöbbet. A vállalkozások úgy gon-
dolom, hogy már azzal megtették a magukét, 
hogy vállalva a bevételeik kiesését, betartják 
a korlátozásokat. 

– Polgármester úr szerint a város el tudja lát-
ni a feladatokat vagy szükség lehet önkénte-
seket toborozni?
 – Olyan rendszert alakítottunk ki már az ele-
jén, hogy rengeteg munkaerő tartalékunk legyen, 
akiket bármikor tudunk riasztani. Ez is a felké-
szülés része volt. Bízom benne, hogy ha tovább-
ra is sikerül kordában tartani a vírus terjedését, 
nem lesz szükség "civil" munkaerő bevonására.

– Kistarcsán hányan kerültek karanténba?
 – Mint ahogy mondtam egyelőre nincs nyil-
vántartott beteg, és a karanténok száma sem je-
lentős a városban. Alig párról tudunk. Azok nagy 
része már lejárt.

– Van-e forgatókönyve a településnek arra 
az esetre, ha tömeges szintre jutna a járvány?
 – Természetesen van. De ez a katasztrófavé-
delmi felkészülés része már régóta, vagyis csak a 
meglévő rendszert kellett frissíteni a mostani hely-
zethez. Megvan a parancsnoki lánc, az eszközök 
listája, beleértve a gépjárműveket is. Az intézmé-
nyeink is részei egy esetleges cselekvési folyamat-
nak, mint kijelölt szállás lehe-
tőség vagy ellátási hely. Ez 
minden városban kötele-
zően így van. Mi évek 
óta nagy hangsúlyt fek-
tettünk erre, azaz nem 
csak letudni akartuk 
a feladatot. Valószínű-
leg ez is segített abban 
minket, hogy gyorsan 
tudjunk reagálni a 
veszélyhelyzetre. 

– A Flór Ferenc Kórház kért-e segítséget az 
önkormányzattól?
 – Igen, de inkább műszaki segítséget, mint 
például az ingyenessé tett parkoló karbantartása 
kívül és belül is a mentőknek, kórházi személy-
zetnek. Valamint kedvezményes áron lehet majd 
tesztet csináltatni nemsokára a Csigaházban. Ezt 
egy alapítvánnyal közösen szervezzük.

– A képviselő-testületi üléseket hogyan bo-
nyolítják le? 
 – Jelen helyzetben elvileg a polgármester 
egy sze mélyben dönt. A gyakorlatban én azt a 
rendszert találtam ki, hogy minden előterjesz-
tést megkapnak a képviselők, és kapnak mellé 
egy lapot, amin be tudják ikszelni minden na-
pirendhez, hogy megszavaznák vagy nem, illet-
ve kommentárt is tudnak írni hozzá. Ezt vissza-
küldik határidőre, és én a döntéseim során ezt 
figyelembe veszem. Majd, amikor megszüle-
tett a határozat, arról emailben kapnak értesí-
tést. Valamint folyamatosan telefonos kapcso-
latban állunk.

– A veszélyhelyzet fennállása alatt a képviselő-
testület feladat- és hatáskörébe tartozó kérdé-
sekben a polgármester úr élt-e az önálló dön-

tési jogkörével?  
 – Csak olyan döntéseket 

hoztam, amik összhangban áll-
nak a testület többségi akara-
tával.

– A közétkeztetést hogyan 
tudják megoldani?
 – A szerződésben álló 
céggel új menü rendszert 
dolgoztunk ki, amit ki-
terjesztettünk a hétvégé-
re is, valamint bővült a 
házhozszállítási lehe-
tőség is. A cél, hogy 
kedvezményes áron 
mindenki ételhez 
tudjon jutni, akár úgy 
is, hogy ki sem kell 
lépnie az otthonából.

– Április 4-én a kor-
mány bejelentette a ko-

ronavírus-járvány elleni 
védekezési alap és gazda-

ságvédelmi alap létrehozá-
sát. A pénz egy részét a kor-

mány az önkormányzatoktól 

vonja el. Kistarcsán ez mekkora elvonást je-
lent és mennyiben változtatja meg a 2020-as 
költségvetési évet? 
 – Jelentős hatással bír, hiszen nagyságrendi-
leg 50 millió forintról beszélünk csak a teljesít-
ményadó kapcsán. Azonban ez a nagyobb beru-
házásainkra egyelőre nincs hatással, bár lesznek 
dolgok, amik jövőre tolódnak. Az iparűzési adó 
alakulása izgalmasabb téma lesz, de azt csak utó-
lag látjuk majd, azaz menet közben. Éppen ezért 
fontos a minél nagyobb tartalék képzése. Ugyan-
akkor a teljesítményadó elvonása kapcsán úgy 
gondolom, látva a sorban, egymás után érkező 
lélegeztető gépeket az országba, hogy jó hely-
re ment, és ennek a sikernek mi is a részesei va-
gyunk. 

– Kistarcsán is zavarja a lakosságot az a bá-
nyatevékenység, amit Nagytarcsán folytatnak. 
A tevékenységet végző vállalkozóval sikerült-e 
megállapodni?
 – Egyelőre nem, bár bizakodó vagyok ebben 
a kérdésben. Sajnos a döntés a nagytarcsai pol-
gármester úr részéről már megszületett, így most 
már minden engedély meg van a bánya üzemel-
tetéséhez. Sajnálom a dolgot, mert úgy érzem, 
hogy a megbeszélések ellenére a nagytarcsai 
polgármester a bányatevékenység folytatását tá-
mogatta. Nem ezt vártam a szomszéd település 
vezetőjétől, főleg, hogy tudta mit tesz így a kis-
tarcsai lakosokkal, akik a nagytarcsai emberek-
kel együtt egyértelműen, aláírásokkal alátámaszt-
va kifejtették ellenszavazatukat a témában. Ezek 
után megpróbáljuk a kialakult helyzetet kezel-
ni, vagyis egy olyan megegyezést kell kötnünk 
a vállalkozóval, amivel előnyösebb feltételeket 
teremthetünk a lakosságnak, akik most kény-
telenek lesznek 2-3 évig ezt a tevékenységet el-
szenvedni.

– A járványügyi helyzet miatt a Zöld Híd B.I.G.G. 
Nonprofit Kft. eltérhet az előre kiadott szállítási 
időpontoktól. Ez érintheti Kistarcsát?
 – Már érinti is. Jelentősen megnőtt a lakossá-
gi hulladék mértéke, hisz mindenki otthon van, 
otthon főz, nem jár sehova. Valamint a cégnek is 
meg kell felelnie a vírus kapcsán hozott előírá-
soknak. Így rendszeresen, több fordulóval tud-
ják csak begyűjteni a hulladékot egy adott terü-
letről. Ez elsősorban a zöldhulladék-szállítását 
érintette negatívan, hiszen a kommunális hul-
ladékszállítás biztosítása élvez prioritást, majd 
a szelektívé, és a sor végén van a zöldhulladék. 
Igyekszünk minél sűrűbben elvinni ezt a fajta 
hulladékot is. Erre a kis időre kérjük a lakosság 
türelmét és megértését.

– Végezetül, visszatérve a járványhelyzethez. 
Kistarcsán szükségesnek tartja-e az esetleges 
szigorítást?
 – Úgy gondolom egyelőre, amit kellett, meg-
hoztunk. Közösségi tereinket lezártuk, a boltok 
nyitvatartását korlátoztuk, rendezvényeinket 
lemondtuk. Kistarcsa nem turisztikai központ, 
így nincs akkora jövés-menés a városban, va-
lamint úgy gondolom, hogy az egészség meg-
őrzése érdekében nem zárhatjuk be teljesen az 
embereket. Szóval egyelőre nem tervezünk több 
szigorítást, lehet sétálni, futni, biciklizni, csak 
tartsuk be a már sokszor elhangzott biztonsá-
gi intézkedéseket és ne csoportosuljunk. 

Polgár

Kistarcsán NINCS  
REGISZTRÁLT BETEG
Interjú Juhász István polgármesterrel

Rendszeres, vagy alkalomszerű FŰKASZÁLÁST vállalok rövid 
határidővel. Árajánlatot ingyenes helyszíni felmérés után adok. 
HÍVJON MOST!  06-30-218-7023

Kert- telekrendezés! Metszés, permetezés, favágás, bozótírtás, 
térkövezés, kerítés építés. Reális áron! 
www.telekrendezes.hu Tel.: 06-20/259-6319

APRÓHIRDETÉS  

Hétköznapokon a Kistarcsai Iskolakonyha le-
hetőséget biztosít felnőtt adagú ételek rende-
lésére és elvitelére vagy igény esetén (plusz 
költség ellenében) kiszállítására, valamint hét-
végén családi menü rendelésére és elvitelére. 
Az aktuális étlap a város honlapján, kistarcsa.
hu tekinthető meg. A megrendelést előző nap 
este nyolc óráig a kistarcsakonyha@gmail.
com címen lehet leadni.
 Nincs mód a hozott dobozok használatára!

ÉTELRENDELÉS

MÁRCIUS 4-ÉN kezdődött a beruházás a posta 
mellett az Iskola utca és a Batthyány utca között. 
Április utolsó hetében a vállalkozó elkészült a par-
koló építésével, amit birtokba is vették azt az autó-
sok. A viacolor burkolatból készült tíz férőhelyes 
parkolóban a posta bejáratához közel kialakítot-
tak egy mozgássérült parkolót, és beépítettek az 
előregurulást megakadályozó, fekete-sárga festés-
sel ellátott mesterséges bukkanókat is. A parkoló 
két szélét parkosították. 
 A parkoló elsősorban a postához érkező autó-
sok kényelmét szolgálja, ezért az április 21-ki kép-
viselő-testületi ülésen időkorlátos parkolási rend 
bevezetéséről döntöttek (ez vonatkozik az Iskola 
utcára is). Az időkorlát munkanapokon, hétfőtől 
péntekig 6 órától 18 óráig tart, és 1 órás várako-

Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy 
a Kistarcsai Polgármesteri Hivatalban ha-
tározatlan ideig szünetel az ügyfélfogadás 
az új koronavírus miatt bevezetett veszély-
helyzetre tekintettel.
 Halaszthatatlan beadványaikat ez idő 
alatt a hivatali kapun keresztül, postai úton 
vagy a bejáratnál lévő gyűjtőládába helyez-
ve intézhetik.
 Ezen időszak alatt az ügyintézők tele-
fonon elérhetők. Központi telefonszám: 
28/470-711.
 Megértésüket köszönöm!

dr. Gotthard Gábor jegyző

A Polgármesteri  
Hivatal  
NEM FOGAD  
ÜGYFELEKET

zást tesz lehetővé, ezt követően a parkolóhelyet el 
kell hagyni. 
 A parkolót a Lavet Kft. ajánlotta fel a városnak, 
köszönjük szépen!  

Befejeződött A PARKOLÓ  
ÉPÍTÉSE a Postánál
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Időkorlátos parkolási
rendet vezetnek  
be A POSTÁNÁL 

Tájékoztatjuk a tisztelt utazóközönséget, 
hogy autóbuszunk hétköznaponként az aláb-
bi módosított menetrend szerint közlekedik.
 •  Délelőtt 06.00-12.01. között a menetrend 

változatlan.
 •  Délután csak a 15.55-kor és 16.55-kor in-

duló járataink közlekednek.
 •  Hétvégenként a menetrend változatlan.
 SZEKÉR-TRANSZ 99 Bt. 
 info@szekertransz.hu

ÖNKORMÁNYZAT

MÓDOSUL  
A HELYI BUSZ  
MENETRENDJE

Házi gyermekorvosok  
TÁJÉKOZTATÓJA

Az önkormányzat kikátyúzta 
A KÓRHÁZ PARKOLÓJÁT

HÁZIORVOSOK 
tájékoztatója 

HÍREK

Kérjük, támogassa a Magyar Katolikus Egy-
ház szolgálatát adója egyházi 1 %-ával! 
 Egyházunk technikai száma: 0011. 
 A másik 1%-kal kérjük, támogassa egy-
házközségi alapítványunkat: 
 Kistarcsai-Nagytarcsai Római Katolikus  
 Egyházközségért Alapítvány. 
 Adószáma: 18270284–1–13.

1+1% FELAJÁNLÁS 

KÉRJÜK TÁMOGASSA 
ALAPÍTVÁ-NYUNKAT ADÓJA  

1  SZÁZALÉKÁVAL!
ADÓSZÁM:  18519259-1-13

KÖSZÖNJÜK!

A KISTARCSAI Trianoni Emlékbizottság 
felhívással fordul városunk lakosságához. 
Trianonhoz kötődő magánirat és tárgyi 
emlékek gyűjtésében kérjük a segítséget.
 Bármilyen értéket küldhetnek, akár 
olyan emléket is, amelyekről nem is gon-
dolnánk, hogy források lehetnek. 
 Pl.: kézzel írott recept, levél, napló, fény-
képek, használati tárgyak, háztartási esz-
közök (a trianoni döntéssel kapcsolatos 
ábrázolást kapott poharak, tányérok), ki-
tüntetések, vagy bármi, ami kapcsolatba 
hozható az adott időszakkal.
 Mivel az összegyűlt tárgyak és doku-
mentumok egy kiállítás anyagát képez-
nék, fontos, hogy eredetiben kapjuk meg 
azokat. 
 A felkínált darabokat a Kistarcsai VMSK 
Kft.-nél, Kistarcsa, Kossuth L. u. 23. lehet 
leadni egyéb információk info@vmsk.hu, 
+36-70-656-5178. 
 A kiállítás után a tulajdonos visszakap-
ja az általa felajánlott emlékeket.

LAKOSSÁGI 
FELHÍVÁS!AZ ÖNKORMÁNYZAT felajánlotta, hogy a ko-

ronavírus ideje alatt ingyenesen működő kórhá-
zi parkolót kikátyúztatja. A kátyúzás első fázisá-
ban a buszos sávot javították ki, majd a második 

A KIALAKULT vészhelyzet miatt Dr. Kribusz 
Edgár páciensei  a kommunikáció könnyebbé té-
tele érdekében a következő e-mail címre küld-
hetik el krónikus betegségeikre szedett gyógy-
szereiknek felírási kérését. Az elektronikus térbe 

RECEPT, beutaló, táppénzes papír igényüket az 
alábbi telefonszámon jelezhetik: Lakatos-Forgács 
Adrienn 06-30/971-63-71. (ez a szám kizárólag 
a gyermekorvosi rendelőhöz tartozik) A recepci-
ós ablaknál van lehetőség az átvételükre. Kérjük 
csengessenek.
 Telefonos konzultációra rendelési időn kívül is 
van lehetőség az alábbi telefonszámon: 
 06-30/971-6371 
 Megkérjük a kedves szülőket, hogy ezt a 
számot csak rendelési időn kívül betegséggel 
kapcsolatos kérdések, tanácsok miatt hívják! A 
rendkívüli helyzetben, a személyes találkozás 

korlátozása miatt szükséges további elérhetőség 
biztosítása. Ezért megadunk egy e-mail címet, 
amelyre elküldhetik további kérdéseiket, szük-
ség szerint fényképpel ellátva (allergia, bőrelvál-
tozás, sérülés).
 E-mail: kistarcsakorzet@gmail.com
 Lehetőség szerint több alkalommal is figyeljük 
a beérkezett e-maileket és igyekszünk minél ha-
marabb válaszolni.
 Mindenki vigyázzon Magára és Egymásra! 
 Türelmüket és megértésüket köszönjük!

Dr. Vig Katalin,Dr. Szabó Ágnes,
Lakatos-Forgács Adrienn

körben a mentők által is használt nyomvonalon 
végeztetik el a kátyúk betömését.
 Ez a felajánlás két dologra is pozitívan hathat a 
jövőben. 
 Eredetileg a Flór Ferenc Kórház a parkolásból 
származó bevételét, a parkoló felújítására szerette 
volna felhasználni. Mivel ingyenessé tette a parko-
lást, így ettől a lehetőségtől elestek, de Kistarcsa 
Város Önkormányzatának felajánlása megoldot-
ta ezt a problémát. Így a kórháznak nem kell költ-
ségátcsoportosítást végeznie és az így megmaradó 
pénzt a biztonságosabb betegellátásra tudja fordí-
tani. Másrészt – a felajánlás következtében – kiala-
kulhat egy jó kapcsolat a város és a kórház között, 
ami további együttműködést jelenthet a jövőben.

való feltöltést 2-3 munkanapon belül vállaljuk.
drkribuszrendelo@gmail.com
 Az utolsó OEP ellenőrzés utasításának meg-
felelően a rendelés 18.00-kor, a várakozók szá-
mától és panaszától függetlenül befejeződik!
 Ezután sürgős esetben ügyeleti ellátás kérhető
 2143 Kistarcsa, 
 Batthyány u. 4/A. (I.emelet)
 Tájékoztatjuk a Tisztelt Pácienseket, hogy a há-
ziorvosi rendelőben nincs lehetőség koronavírus 
teszt elvégzésére!

I lyen helyzetben a működőképes-
ség megőrzése érdekében a ka-
tasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények felha-
talmazzák a polgármestert a döntés 
gyakorlására „Veszélyhelyzetben 
a települési önkormányzat képvi-
selő-testületének, a fővárosi, megyei 
közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a 
polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei 
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem 
foglalhat állást önkormányzati intézmény átszer-
vezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
 Juhász István a napirendi pontokról a bizottsági 
elnökök és a képviselők véleményét – interneten – 
kikérve döntött. Ezzel a módszerrel áprilisban két 
testületi ülést bonyolítottak le. Április 20-án kilenc, 
míg április 21-én kettő napirendi pontot tárgyaltak.

 ÁPRILIS 20-ÁN HOZOTT  
HATÁROZATOK:
Elfogadták a háziorvosok,  
házi gyermekorvosok  
és fogorvosok beszámolóját
Kistarcsán négy felnőtt háziorvos, két házi gyer-
mekorvos és két fogorvos látja el a lakosságot.   
Az iskolai védőnői feladatokat 2018. június 1-től 
az önkormányzattal kötött feladatellátási-szerző-
dés keretében Benkovics Mónika vál-
lalkozóként végzi. 
 A lakosság részéről tavaly nem 
érkezett panasz a háziorvosok, házi 
gyermekorvosok és a fogorvosok 
munkájával kapcsolatban. Kistar-
csa Város Önkormányzata folyamatos 
beruházásokkal segíti az egészség-
ügyi ellátást. Tavaly a felnőttorvosi 
rendelők és azok váróinak ablakai-
ra szúnyoghálót szereltek 126  000  Ft 
értékben, illetve 3 felnőtt házior-
vosi rendelőbe klímát szereltek fel 
830  000  Ft-ért. 
 Az orvosi ügyeletet 2019. janu-
ár 1-től az Országos Orvosi Ügyelet 
Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú 

Nonprofit Kft. (Orvosi Ügyelet Kft.) végzi. Tavaly 
a betegforgalmi adatok alapján az Orvosi Ügyelet 
Kft. 981 kistarcsai beteget látott el 1 orvos, 1 ápo-
ló és 1 gépkocsivezető részvételével.

A Szekér-Transz 99’ személyszállító Bt 
beszámolt a tavalyi tevékenységéről 

Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 2010. május 1-től 2020. április 

30-ig a Szekér-Transz 99’ Bt.-t bízta 
meg a helyi autóbuszos személyszál-
lítás lebonyolítására. 
 Tavaly a közszolgáltatási szerző-
dés keretében a társaság 3531 db já-

rata, összesen 47  671  km-t tett meg 
Kistarcsán. A 2018. évi beszámolóhoz 

képest a 2019. évi járatok száma 3  799  db-
ról 3  531  db-ra változott, illetve a futott kilométer 
51  287  km-ről 47  671  km-re csökkent. A Szekér-
Transz ’99 Bt. 2019. januárban jelezte az önkor-
mányzat felé, hogy a hétköznap 5.20-kor a Csiga-
ház végállomásról induló járaton már hónapok óta 
nincs utas, ezért kérte a járat törlését. A módosí-
tott menetrend 2019. február 1. napján lépett élet-
be. A társaság 2019-ben is körültekintően, rugal-
masan folytatta a szolgáltatást, azonnal reagált a 
társadalmi, környezeti változásokra.
 A vállalkozó 2019-ben több alkalommal jelez-
te, hogy a szolgáltatás ellátásához a megemelke-
dett költségei miatt magasabb összegű veszteség-
kiegyenlítésre lenne szüksége, és kezdeményezte 
az önkormányzatnál annak emelését.

Szerződést kötöttek 
az önkormányzati tulajdonban 
lévő területek és épületek 
kártevők elleni védekezésére 
A feladat elvégzésére ebben az évben is Fehér 
Attila kistarcsai egyéni vállalkozóval kötöttek 

szerződést. A vállalkozó évek óta első osztályú 
minőségben és határidőre végzi az érintett ön-
kormányzati épületek és területek kártevő ir-
tását. A vállalkozó a rágcsálóirtáshoz használt 
irtószert egy zárt, külön erre a célra szolgáló 
dobozban helyezte ki, amit ebben az évben is 
hasonló módszerrel végezne. A kártevő irtás-
ra kétmillió-nyolcvanezer Ft összegben kötöt-
tek szerződést.

Felülvizsgálták a város 
Környezetvédelmi Programját 
Kistarcsa Város Önkormányzata a 2014-ben ösz-
szeállított környezetvédelmi programját 2019-ig 
sikeresen működtette. Mivel a környezetvédelmi 
program 6 éves időszakra tud felelősséggel tervez-
ni, így szükségessé vált a 2014–2019 időszakra vo-
natkozó program felülvizsgálata és aktualizálása 
a 2020–2025-ig terjedő időszakra. A környezet-
védelmi program felülvizsgálata indokolttá tet-
te Kistarcsa Város Fenntartható Fejlődés Helyi 
Programjának aktualizálását is. (Local Agenda 
21) Erre a feladatra a PONDUS Környezetvédel-
mi és Mérnöki Kft.-vel kötöttek szerződést 2020. 
január 27-én. A cég határidőre elkészítette a prog-
ramokat, amit Juhász István polgármesteri hatá-
rozattal elfogadott.

ÁPRILIS 21-ÉN HOZOTT 
HATÁROZAT:
Időkorlátos parkolási rendet 
vezetnek be az Iskola utcában
Kistarcsán is általános probléma, hogy nincs 
elegendő parkolóhely, különösen a HÉV mel-
letti területeken, mert a tömegközlekedéssel 
utazók jelentős része a HÉV-hez közeli közin-
tézmények parkolóit használja. Az Iskola utcá-

ban a posta mellett kialakított par-
kolóhelyek nagy részét egész nap 
az ilyen gépjárművek foglalják el, 
így a postára érkezőknek már nem 
marad elég hely. A probléma meg-
oldása érdekében a képviselő-testü-
let javasolta az időkorlátos parkolás 
bevezetését, aminek pozitív a meg-
ítélése Kistarcsán, ugyanis az Ifjú-
ság téren és a Csigaház előtti téren 
a tavaly bevezetett hasonló parko-
lási rend megszüntette a túlzsúfolt-
ságot. Az időkorlát munkanapokon, 
hétfőtől péntekig 6 órától 18 óráig 
tart, és 1 órás várakozást tesz lehe-
tővé, ezt követően a parkolóhelyet 
el kell hagyni. Polgár

A vészhelyzetre való tekin-
tettel Kistarcsán április-
ban a bizottsági és a tes-
tületi ülések elmaradtak. 

Képviselő- 
testületi  
ülésről  

jelentjük
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INTERJÚ HÍREK

A VESZÉLYHELYZETBEN is folytatódnak a fej-
lesztések Kistarcsán. A Fenyvesligetben a Zsálya 
utca és a Kamilla utca kereszteződésében „C” tí-
pusú sportparkot avattak április 8-án, a Nemzeti 

A CIVIL SZERVEZETEK tavaszi kiköltöztetése 
után húsvét után megkezdődött a Civilház bontása.  
A tervek szerint itt szeretnék felépíteni a Mária út 
zarándokvezető-turistavezető képző központját. A 
tervezéskor azért döntöttek a bontás mellett, mert 
az épület állaga annyira leromlott, hogy a szak-
emberek szerint gazdagságosabb bontani, és egy 
új, alászigetelt épületet megépíteni, mint a korsze-
rűtlen elosztású épületrészt renoválni. A képzési 
központban egy nagyméretű előadótermet létesí-
tenek, amely kiállítási helyszínül is szolgál, illet-
ve kisebb oktatótermeket is kialakítanak. Az új 
épület bruttó alapterülete 250 m2 lesz. 

Fejlesztési Minisztérium – Nemzeti Szabadidős – 
Egészség Sportpark programjának keretében. A 
kivitelezés 90 m2-es területen uniós szabályok-
nak megfelelően a legkorszerűbb ütéscsillapító 
padozattal készült. A sportparkban 8 db eszközt 
(húzódzkodás, tolódzkodás, fekvőtámasz, bor-
dásfal, hasizom erősítés, hátizom erősítés, lép-
csőzés, függeszkedés) helyeztek el.
 A területet terv szerint az önkormányzat költség-
vetéséből körbekerítik majd. A területre terveznek 
még – gyermekek részére – játszótéri eszköz(öke)t, 
illetve padokat, szemeteseket, és kiépítenek egy 
burkolt járdát is.
 A sportlétesítmény a koronavírus okozta jár-
vány megfékezésére hozott intézkedések miatt 
egyelőre nem látogatható. Kérjük, hogy addig is 
vigyázzanak rá!

2019-BEN huszonöt Pest megyei önkor-
mányzat nyert 4,3 milliárd forint hazai 
fejlesztési támogatást a csapadékvíz- 
elvezető rendszereik felújítására, korsze-
rűsítésére, vagy kiépítésére. Ebből Kistar-
csa 120 millió forintot nyert, ehhez kellett  
6,3 millió forint önrészt biztosítani. Mivel 
szabályos projektnyitó rendezvényt a koronaví-
rus miatt nem lehetett szervezni, ezért szűk kör-
ben tartották meg a beruházás elkezdését jelentő 
nyitó rendezvényt.
 Április 16-án Juhász István polgármester el-
mondta, hogy a beruházás részeként a meglévő 

Átadták a Fenyvesligetben  
A SPORTPARKOT

Bontják 
A CIVILHÁZAT 

MEGKEZDŐDÖTT a Balczó utcában  
a csapadékvíz-elvezetés kiépítése

A Belügyminisztérium önkormányzati feladat-
ellátást szolgáló 2019. évi fejlesztési pályáza-
tán 30 millió Ft-os támogatást nyert Kistarcsa 
az Árpád és a Deák Ferenc utca felújítására. 
Ehhez 10 millió Ft-ot kellett (25 %) az önkor-
mányzatnak hozzátennie.
 A beruházás most tavasszal az Árpád utca 
felújításával kezdődött el, ahol 334 méteren 
útburkolatot építettek és az egyik oldalon sze-

gélyköveket raktak le. A forgalom biztonságo-
sabbá tétele érdekében menetdinamikai kü-
szöb (fekvőrendőr) is készült, valamint közúti 
jelző és útbaigazító táblákat is kihelyeztek.
 Az aszfaltozást követően még ki kell alakí-
tani az útburkolaton összegyűlt csapadékvíz 
elvezetését biztosító surrantókat, profilozzák 
és tisztítják az árkot, valamint az ingatlanok 
bejáratát hozzáigazítják az új aszfaltcsíkhoz.

LEASZFALTOZTÁK AZ ÁRPÁD UTCÁT

A bontáskor sikerült Aulich Lajos 
emléktábláját sérülés nélkül kibontani

Az új képzési központ oldalról nézve

burkolt árok folytatásaként az utca bal ol-
dalán 595 méter hosszúságban gyephé-
zagos kőburkolattal ellátott szikkasztó 
árok és 404 méteren zárt csapadékvíz-
elvezető csatorna épül. A befogadó csa-

torna a Homok dűlő és a Vasút utca cso-
mópontjában lévő zárt csapadékcsatorna 

lesz, amit szintén felújítanak és képessé teszik 
a nagyobb tömegű víz befogadására. A projekt 
keretében megépítenek még 11 db tisztítóaknát 
és 370 m2-en füvesítenek is. A projekt augusz-
tusra készül el. Támogató: Pénzügyminisztéri-
um és Pest Megye Önkormányzata.

E bben a járványügyi helyzetben hogyan 
alakult az élete? 
 – Furcsa ez a helyzet. Ennyi időt talán 

kisgyermekként töltöttem utoljára itthon. Szeren-
csésnek mondhatom magam, mivel a munkámat 
itthonról is tudom folytatni. Ezzel szemben sok 
embernek rövidült a munkaideje és csökkent vagy 
megszűnt a bevételi forrása. Vannak, akik elége-
detlenek a kormányzati intézkedésekkel és van-
nak, akik túl szigorúnak tartják, de a legtöbb em-
ber szerencsére betartja az intézkedéseket. Ennek 
hála reméljük elkerüljük azt a helyzetet, amit több 
nyugati országban láthatunk, az egészségügy túl-
terhelődését. 

– Az előző ciklushoz képest még egy feladatkör-
rel egészült ki az ön által vezetett bizottság tevé-
kenysége. A pénzügyi és a településfejlesztési 
területekhez képest ez egészen más. A környezet-
védelem Kistarcsán is stratégiai területté válto-
zott. Ez mennyire jelent kihívást a munkájában?
 – Folyamatosan szem előtt tartottuk a környe-
zetvédelmi szempontokat. Rengeteg beruházásunk 
arra szolgált, hogy az energiahatékonyságot elő-
segítsük (hőszigetelés, fűtés korszerűsítés), vala-
mint a megújuló energiaforrásokat hasznosítsuk, 
például az intézményeinken napelemeket telepí-
tettünk. A környezetvédelem közel áll hozzám, 
mivel meteorológiát tanultam. A klímaváltozás 
lehetséges hatásai Magyarországot és ezáltal Kis-
tarcsát is érinthetik. Fontosnak tartjuk, hogy a bi-
zottság nevének kiegészítésével inspiráljuk a kép-
viselőket, a hivatal munkatársait és a lakosságot, 

hogy szem előtt tartsák a környezetvédelmi szem-
pontokat a javaslataik és kéréseik megfogalmazá-
sakor. Egy példát kiragadva, az épülő kerékpárút 
lehetővé teszi, hogy biciklivel, biztonságosan le-
hessen munkába járni a főváros irányába.

– Az önkormányzati választástól a vészhelyzet 
kihirdetéséig milyen problémákkal szembesült 
és azt hogyan sikerült megoldani?
 – Korábban a 8. számú egyéni választókerü-
let képviselője voltam. A legutóbbi választáson 
a 3. számú választókerület képviselője lettem. 
Ez a néhány hónap a megoldások megtalálására 
nem volt elég, de koncepciónk és terveink van-
nak. Többen is kértek már a körzetből személyes 
egyeztetést is, de ezek még váratnak magukra a 
jelenlegi helyzetben.

– A március 11-ei vészhelyzet kihirdetése óta 
minden megváltozott. Hogyan tudja a saját bi-
zottságával tartani a kapcsolatot?
 – A kihirdetett vészhelyzet lehetővé tette a pol-
gármestereknek, hogy minden szükséges döntést 
meghozzanak. Erre azért van szükség, hogy a tes-
tület akadályoztatása esetén is meg lehessen hoz-
ni a szükséges döntéseket. A képviselő-testületi és 
a bizottsági üléseken csakis a jelenlévő képviselők 
szavazhatnak, vagyis egy teremben kell üléseznünk, 
ami a jelenlegi helyzetben nem lehetséges. A pol-
gármesterünk minden előterjesztésről kikéri min-
den képviselő véleményét, gyakorlatilag telefonon 
és online egyeztetünk a felmerülő kérdésekben.

– A beruházásokkal nem álltak le. A bölcsőde 
beruházása a legnagyobb a sorban. A közpon-
ti elvonások miatt a megkezdett beruházásokat 
be tudják-e fejezni?
 – A költségvetésünkből nagyságrendéig több 
mint 40 millió Ft adóbevételt adunk át a közpon-
ti költségvetésnek, ezáltal néhány dolgot újra kell 
gondolnunk, de szerencsére a folyamatban lévő 
beruházásokat ez nem érinti. Az egészségügyi el-
látórendszer felkészítése és a gazdaság újraindí-
tása a központi költségvetés feladata, ehhez min-
denkinek hozzá kell járulnia, úgy, ahogy tud, ez 
a legfontosabb feladat jelenleg.
 A folyamatban lévő beruházások szerencsére 
rendben haladnak és helyzet ellenére többet már 
be is fejeztünk.

– A járványhelyzet miatt a ZÖLD HÍD B.I.G.G. 
Nonprofit Kft. is akadozva tudja teljesíteni a hul-
ladékszállítást. Az elmúlt egy évben volt már rá 
példa, hogy a zöldhulladékot nem vitték el. Ak-
kor az önkormányzat saját erőből megoldotta a 
problémát. Vészhelyzet esetén most is rendelkez-
nek megfelelő kapacitással?
 – Ez egy kicsit erős kifejezés, hogy akadozva 
tudja teljesíteni a hulladékszállítást. A kommuná-
lis és a szelektív hulladékszállítás is rendben megy, 
persze ebben is vannak néha problémák, de ezek 
inkább egyedi esetek. A zöldhulladék elszállítása 
valóban más időpontban történik / történt az erede-
ti kiíráshoz képest, de talán ez okozta a legkisebb 
problémát a lakosságnak. Ennek az az oka, hogy 
a hulladékszállításban résztvevők nagy fertőzés-
veszélynek vannak kitéve, ennek csökkentése ér-
dekében bizonyos átszervezésekre volt szükség.
 Egyébként rendelkezünk tartalékokkal, de úgy 
látjuk, hogy jelenleg nem lesz szükség erre.

– Ha visszaáll „normális kerékvágásba” az élet, 
mi lesz az első feladat, amit szeretne bizottsági 
elnökként megoldani? 
 – Remélem mielőbb visszatérhet minden a 
normális kerékvágásba. A legutolsó félbeszakadt 
egyeztetés a Honvédelmi Minisztériummal folyt, 
akik azért kerestek meg minket, hogy a kistarcsai 
temetőben eltemetett hősi halált halt magyar kato-
nák sírjait közösen rendezzük. Lehet, hogy nem 
ez lesz az első feladat, de ez volt a legutolsó, ami 
félbeszakadt. Polgár

A folyamatban lévő beruházások 
SZERENCSÉRE RENDBEN HALADNAK

Zsiák Balázs a 2010-es önkormányzati választáson a Fi-
desz jelöltjeként került be a képviselő-testületbe, előtte 2 évig 
a pénzügyi bizottság külsős képviselője volt. Megválasztá-
sa után a Közoktatási, Közművelődési és Sport Bizottságot ve-
zette. Négy évvel később a 8. számú választókerület megnye-
résével került a testületbe és a Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottságot vezette. A legutóbbi választáson a 3. számú vá-
lasztókerületben meggyőző fölénnyel, 43.6 %-os eredmény-
nyel győzött és a három megalakított bizottság közül a Pénz-
ügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot bízták 
rá. Tanulmányait az ELTE Természettudományi Karán végez-
te, a képviselői munkája mellett informatikusként dolgozik.

Interjú Zsiák Balázzsal a Pénzügyi, 
Településfejlesztési és Környezet- 
védelmi Bizottság elnökével
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Ránk irányult  
A FIGYELEM

ISKOLAI BEIRATKOZÁS  
a 2020/2021-es tanévre

A VMSK Kft. MOSHATÓ  
BURKOLATOT szerelt  
fel  a sportcsarnokban

Kérjük Önöket, hogy egészségük védel-
me érdekében kerüljék a zárt tereket, be-
vásárlóközpontokat, hagyják ki a közös-
ségi programokat, halasszák el a családi 
rendezvényeket.

HA LEHET, MOST NE 
HAGYJÁK EL LAKÁSUKAT!
Bevásárlást, gyógyszerek kiváltását
TÉRÍTÉSMENTESEN látja el az 
Alapszolgáltatási Központ,
Kistarcsa Városának szociális intézménye.

Keressenek bennünket telefonon:

06-28-742-083
E-mailen: alapszolg@digikabel.hu

Lehetőség van étkeztetés 
igénybevételére is szoci-

ális alapon, illetve nor-
mál rendelés mellett 
is, kiszállítással a hét 
minden napján a Városi 
Konyhán.

 TEGYÜNK KÖZÖSEN 
KISTARCSA LAKÓINAK 

EGÉSZSÉGÉÉRT!
Alapszolgáltatási Központ munkatársai

Tisztelt  
65 év feletti,  
és Szépkorú 
Kistarcsai  
Lakosok!

INTÉZMÉNYEINK OKTATÁS

A z intézmény által nyújtott szolgáltatáso-
kat a legveszélyeztetettebb korosztályba 
tartozók vették igénybe a koronavírus jár-

vány berobbanása előtt is. Eddigi munkánk látha-
tatlan volt Kistarcsa legtöbb lakosa számára, hiszen 
leginkább azok ismertek bennünket és a munkán-
kat is, akikkel napi vagy rendszeres kapcsolatban 
voltunk. A helyzet azonban jelentősen megválto-
zott március 16-tól. Sok távol élő családtag kere-
sett segítséget idős, beteg hozzátartozói számára, 
így hirtelen megnőtt a szolgáltatások iránti igény, 
s ránk irányult a figyelem. A megnövekedett igé-
nyek miatt átszerveztük a mindennapjainkat. Sok 
egyéb feladatot háttérbe szorítottunk azért, hogy 
minden beérkező igényt ki tudjunk elégíteni, de 
egyetlen korábbi gondozottunk kezét sem engedtük 
el. Gyermekjóléti szolgáltatási feladatainkat tovább-
ra is ellátjuk, ügyeket intézünk, adminisztrálunk, 
telefonon tartjuk a kapcsolatot meglévő ügyfele-
inkkel. Napi szinten plusz 4-16 fő számára nyúj-
tunk a meglévő állandó ügyfeleinken kívül szol-
gáltatásokat. Elmegyünk bevásárolni, gyógyszert 
kiváltani, feladjuk a csekkeket, leveleket, beszerez-
zük a mindennapokhoz elengedhetetlen eszközö-
ket. Megrendeljük az ételt, gondozásban részesít-
jük a kórházból kikerülő betegeket, megszervezünk 
tulajdonképpen mindent, amivel megbíznak ben-
nünket. Fontos számunkra hogy az idősek bizton-
ságban legyenek, ezért maszkban és kesztyűvel a 
kezünkön közelítjük meg őket. A tollat fertőtlenít-
jük, a műanyag tasakot áttöröljük, mindenkinek 
a saját szatyrába pakolunk, kocsin belül is szepa-
ráljuk a vásárolt holmit. 

 Több mint egy hónap tapasztalatával azt látom, 
hogy erre a helyzetre jól reagált Kistarcsa lakossá-
ga. A kezdeti kapkodás, idegesség, türelmetlenség 
helyét átvette az átgondoltság, a rendszeresség. Ta-
lán ahogy telt az idő mindenki megtapasztalta, hogy 
nem marad magára, hogy lesz elég étel a boltokban, 
hogy hozzájut a gyógyszereihez. Nagyon sok ön-
kéntes felajánlásunk van a városvezetéstől: Juhász 
István polgármester úr, Solymosi Sándor és Zsiák 
Péter alpolgármester urak, a polgármesteri hivatal, 
valamint az óvoda vezetője és munkatársai, a leen-
dő bölcsőde vezetője, a KÖFE és a VMSK vezető-
sége és munkatársai, magánszemélyek és cégek, he-
lyi vállalkozások jelezték, hogy számíthatunk rájuk. 
Ők mind-mind besegítenének, ha erre lenne szük-
ség. Példaértékű összefogást, együttműködést mu-
tat Kistarcsa, és ez növeli a lakosság biztonságér-
zetet is, bárhogy is alakul az élet. Köszönet érte.
 Köszönet illeti a közterület-felügyelőket; Mol-
nár Györgyöt és Jakab Krisztiánt, mert az ő segít-
ségüket már igénybe vettük bevásárlásnál, gyógy-
szerkiváltásnál.
 Köszönjük Turi Irén, Dőringerné Kovács Me-
linda, Rimóczi Erzsébet, Veres Sándorné maszk 
felajánlását munkatársainknak. „A BISZTRO” 
csapatának az isteni palacsintát, mellyel meglep-
tek bennünket egy fárasztó napon.
 Az Alapszolgáltatási Központ valamennyi mun-
katársa nevében köszönöm a jelzéseket, visszajel-
zéseket és a felénk áradó kedvességet.

Pálfi Kálmánné intézményvezető

Az Alapszolgáltatási Központ 
munkatársainak életét is át-
formálta a koronavírus megje-
lenése miatt kialakult helyzet.

A családsegítők mindennapjai

TETŐFELÚJÍTÁS

Telefon:

06-30-99-78-794

Családi házak 
tetőfelújítása

Palatető és egyéb tetők  

zsindelyezése, vagy  

cserepeslemezzel átfedése  

és lapostetők szigetelése.

REÁLIS ÁRON, GARANCIÁVAL.

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.

SZÁMÍTÓGÉPEK  
JAVÍTÁSÁT, 

KARBANTARTÁSÁT  
VÁLLALOM.

Darvas Árpád informatikus

06-30/954-5167

Hirdetés

A sok megrendelés miatt 
furgonnal megyünk bevásárolni

Hirdetés

Kedves Szülők!
Tájékoz t a tom Ö nöke t , 
hogy iskolánkba a beiratkozás a 
2020/2021-es tanévre: 2020. áp-
rilis 28-án 0.00 órától május 15. 
24.00 óráig E-ügyintézésben tör-
ténik. Elérhetősége a honlapról:  
https://eugyintezes.e-kreta.hu/
kezdolap 
 A regisztráció után a gyermek 
törvényes képviselője indíthatja el 
a beiratkozási folyamatot. Az egyes 
nyilatkozatok (törvényes képviselői 
nyilatkozat, életvitelszerű helyben 
lakásról szóló nyilatkozat) a rend-
szerből letölthetők és aláírás után 
feltölthetők.
 Kérem, hogy az okmányaikban 
szereplő adatokat pontosan adják 

A KIJÁRÁSI korlátozások alatt sem 
áll meg az élet a város gazdasági 
társaságainál. A VMSK Kft. dol-
gozóinak egy része (a KÖFE Kft. 
munkavállalóival együtt) a Csiga-
házban csomagolták a lakosságnak 
szánt szájmaszkokat, addig más 
VMSK-sok a Sportcsarnok eddig 
még nem burkolt falfelületeit látták 
el vinyl, azaz mosható műanyagbur-
kolattal. A fejlesztés nem idén kez-

meg! Úgy, ahogyan a gyermek 
anyakönyvi kivonatában, a sze-
mélyi igazolványban és a lakcím-
kártyán szerepel.

 A beiratkozáshoz szükséges erede-
ti dokumentumok bemutatásá-

ra lehetőség lesz a 2020/2021-
es tanév kezdetén, így nem 
kell személyesen megjelen-

niük az iskolában.
 Dolgozóink és az Önök 

egészsége érdekében kérjük, hogy 
ne hozzák be a dokumentumokat az 
iskolába áprilisban, kerüljék a sze-
mélyes kontaktust!
 Felhívom szíves figyelmüket, 
hogy ebben a beiratkozási időszak-
ban csak egyetlen általános iskolá-
ba kérhetik gyermekük felvételét.
 Kérjük, ha kérdésük van, akkor 
az iskola e-mail címére írjanak. Te-
lefonos elérhetőséget is megadhat-
nak, visszahívjuk Önöket és segí-
tünk. Együttműködésüket előre is 
köszönjük!
 Szeretettel várjuk leendő elsős 
tanítványainkat!

Jutasi-Varró Diána Ildikó,
 igazgató

dődött, mert tavaly hasonló burko-
ló anyagból a főbejárattól az öltöző 
folyosókig megcsinálták már a felü-
letet. Most a koronavírus által oko-
zott kényszerpihenőt használták ki 
arra, hogy az emeleti lépcsőházat, 
folyosót, illetve a főbejárattól az is-
kolai átjáróig tartó szakaszt felsze-
reljék mosható burkolattal. Ezen 
kívül az emeleti táncteremben tük-
röket helyeztek el. 
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 •  Könyvelés
 •  Bérszámfejtés
 •  Adótanácsadás
 •  Könyvelés ellenőrzés
 •  IFRS szerinti könyvvezetés
 •  Pénzügyi tanácsadás
 •  Üzleti tanácsadás

„A könyvelő, adótanácsadó  
a vállalkozás tartópillére” 

Személyes közreműködésünkkel is segítünk a gazdasági folyamatok  
lebonyolításában, beindításában, működtetésében…

Ha biztos kézbe szeretné helyezni cége gazdasági működését, várjuk megkeresését!

 •  Vállalkozások pénzügyi  
rendszeréhez segítségnyújtás

 •  Online könyvelési, pénzügyi tanácsadás 
 •  Könyvelés a cégek  

székhelyén-outside bookkeeping
 •  Szabályzatok készítése 

– képzett szakemberekkel

KÖNYVELÉSI ÉS SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÓ Kft.
(Zrt.-k, Kft-k, Bt-k, Nonprofit 

szervezetek, egyéni vállalkozások részére)

Elérhetőségünk: 2143 Kistarcsa, Árpád Vezér u. 2. Tel: 06-30/517-3517, 06-28/793-007

ÚJ 
HELYEN!

A Pest Megyei 
és Érd Me-
gyei Jogú Vá-

rosi Kereskedelmi és Ipar-
kamara – rövidebben a címben 
szereplő és a köztestülettel azono-
sítható Pest Megyei Iparkamara 
elnevezéssel – tanácsadó szol-
gáltatást működtet hétfőtől csü-
törtökig 10-16 óra között. A tanács-
adás – figyelemmel a koronavírus 
elleni védekezésre és a következmé-
nyek elhárítására vonatkozó intézke-
désekre is – a (+36-70) 967-9669 tele-
fonszámon és a tanacsadas@pmkik.
hu e-mail címen történik.
 Személyes tanácsadás a járvány-
veszély időtartama alatt nem lehet-
séges.
 A veszélyhelyzeti kormányren-
deletek és tájékoztatások a Pest Me-
gyei Iparkamara honlapján az „Ak-
tuális” menüpontban megtekinthetők. 
( www.pmkik.hu )
 A VALI Vállalkozói Informáci-
ós portálon a vállalkozók is kérdez-
hetnek és elolvashatják a gyakran is-
métlődő kérdésekre adott válaszokat. 
Elérhetőség: https://vali.ifka.hu 
 A tanácsadás a járványveszély 
időszakában jogi-gazdasági-
pénzügyi, valamint tagdíj és ka-
marai hozzájárulás megfizetésére, 
Hirdetés

továbbá a tanulószerződések-
re vonatkozó kérdésekre 
terjed ki. Gyakran elő-
fordul, hogy a tanács-
adást igénybe vevő csak 

megerősítést kér isme-
reteinek alkalmazásá-
hoz. Az eddigi tapaszta-

lat szerint az érdeklődők 
jellemzően a felsorolt témakörök-
ben tették fel kérdéseiket. A ta-
nácsadással a kamarai szakértő a 
döntéshozatalban segíti az érdek-
lődő vállalkozásokat, a tagdíj és a 
regisztrációs díj megfizetésével 
valamint a tanulószerződésekkel 
kapcsolatos kérdéseket válaszadás 
céljából a főtanácsadó telefonon 
vagy elektronikusan továbbítja a 
szakterület illetékes vezetőjéhez. 
A kamarai veszélyhelyzeti tanács-
adás az elrendelt home office mun-
kavégzés miatt csak telefonon és 
e-mailben vehető igénybe.
 A járványveszély időtartama alatt 
a Pest Megyei Iparkamara a vállal-
kozásokat tanácsadással segíti a vál-
lalkozás piacon tartása, a foglalkoz-
tatottak megtartása, a kihirdetett 
kedvezmények igénybe vételének 
lehetősége és a rendkívüli jogrend 
keretében alkotott kormányrende-
letek rendelkezéseinek helyes értel-

mezése és végrehajtása tárgyában. A 
kamarai tanácsadó megerősíti vagy 
szükség esetén helyesbíti a vállalko-
zó megszerzett ismereteit, tanácsai-
val segíti a döntéshozatalt, de az adott 
ügyben, témakörben, a lehetőségek 
kiválasztásában vagy a probléma ke-
zelésének módját illetően a vállalko-
zó hozza meg a számára legjobbnak 
látszó döntést.

Kinek nyújtja a Pest Megyei 
Iparkamara a veszélyhelyzeti 
tanácsadási szolgáltatást?
A kamara tagjai és a kamarai nyil-
vántartásban szereplő, Pest megyei 
székhelyű gazdálkodó szervezetek, 
beleértve az egyéni vállalkozókat is. 
 A járványveszély időszakában a 
tanácsadás tárgykörei a fentiek sze-
rint eltérnek a gazdaság normális mű-
ködése során igényelt konzultációs 
lehetőségektől, melyeket a kamarai 
törvény nevesít. A veszélyhelyzet-
ben nincs szükség üzleti partnerke-
resésre és pályázatfigyelésre sem. 
 A járványveszély időtartama alatt 
csak a jogi-gazdasági-pénzügyi ta-
nácsadás vehető igénybe, egyéb té-
makörben a tanácsadás csak a gazda-
ság újraindítását követően, az akkori 
jogi szabályozással egyeztetett mó-
don értelmezhető.

A tanácsadás fogalma, értelme-
zése általánosan és különösen 
a járványügyi veszélyhelyzetben;
A konzultációnak is nevezhető ta-
nácsadás interaktív folyamat, mely-
ben a kérdező vállalkozó röviden, 
célirányosan ismerteti a tanácsadó-
val a cége helyzetét és előadja, hogy 
mely kérdésre, probléma megoldásá-
ra keresi a választ. A tanácsadó nem 
kész receptet szolgáltat a teendőkre, 
hanem a felek megbeszélik, kitár-
gyalják, hogy az adott helyzet keze-
lésére milyen törvényes lehetőségek 
állnak rendelkezésre és ezekhez mi-
ként igazodnak a tények és a vállal-
kozó elképzelése.
 A magyarországi vállalkozások 
vezetői, tagjai és munkavállalói leg-
gyakrabban a pályaválasztási illet-
ve a jogi és az üzletviteli tanácsadás 
fogalmával találkoznak. A pályavá-
lasztási tanácsadás magánjellegű, a 
gyermek továbbtanulására, szakma 
választására irányul. A cégeket csak 
abban az esetben érinti, ha a tanács-

Veszélyhelyzet idején  
tanácsadás vállalkozásoknak  
A PEST MEGYEI IPARKAMARÁBAN
A koronavírus okozta járványveszély miatt ki-
alakult helyzetben a korábbinál is jobban elő-
térbe került a vállalkozások részére történő té-
rítésmentes tanácsadás szükségessége.

VÁLLALKOZÓI OLDAL

adás e formájával üzletszerűen fog-
lalkoznak. 
 A jogi tanácsadás lehet magán és 
céges jellegű. A vállalkozások – a mé-
retüktől függően – ügyvédet bíznak 
meg vagy jogtanácsost foglalkoztat-
nak a cégüknél előforduló jogesetek 
rendezéséhez, például szerződéses 
ügyeik, a hibás teljesítések, a perin-
dítás vagy éppen az alternatív vita-
rendezés lehetőségének választásá-
ban való segítségnyújtás céljából. A 
jogi tanácsadás ügyvédi tevékeny-
ségnek minősül, ügyvéd vagy ka-
marai jogtanácsos végezheti. 
 Az üzletviteli tanácsadás egyértel-
műen céges jellegű tevékenység. Lé-
teznek olyan vállalkozások, melyek-
nek fő- vagy melléktevékenysége az 
üzletviteli tanácsadás. Az üzletvite-
li tanácsadást igénybe vevők szin-
tén cégek. A tevékenység TEÁOR 
’08 kódja: 7022, megnevezése: Üz-
letviteli, egyéb vezetési tanácsadás
 A TEÁOR ’08 a „Gazdasági tevé-
kenységek egységes ágazati osztályo-
zási rendszere” elnevezés rövidítése, 
amely az EU tevékenységi osztályo-
zásának magyar nyelvű változata és 
2008. január 1-től hatályos.
 A vállalkozásoknak a fentieken 
kívül szükségük lehet még adójogi, 
pénzügyi, munkajogi és társadalom-
biztosítási tanácsadásra is.

Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos

európai uniós kkv. tréner
a FIX Televízió műsorvezetője

KISTARCSA VÁROS ÖNKOR-
MÁNYZATA 2019. augusztusában tá-
mogatási kérelmet nyújtott be az Ag-
rárminisztérium által kiírt „Zártkerti 
besorolású földrészletek mezőgazda-
sági hasznosítását segítő, infrastruk-
turális hátterét biztosító fejlesztések 
támogatására” című felhívásra. A tá-
mogatási kérelmet a 2019-ben megva-
lósult „Kistarcsa Város Önkormány-
zatának tulajdonában lévő zártkerti 
besorolású földrészletek mezőgazda-
sági hasznosítását segítő infrastruk-
turális hátterét biztosító fejlesztések” 
című  pályázat folytatásaként adták 
be. A projekt összköltsége 9 millió 
998 ezer 454 Ft. A projekt megvaló-
sításához önrész biztosítására nem 
volt szükséges.

A PROJEKT KERETÉBEN 
MEGVALÓSULT MUNKÁK:
 •  Kiépítették a zártkertek megköze-

lítését szolgáló 6668  hrsz. számú 
burkolatlan út további 320 m-es 
szakaszát, átlag 3 m-es széles-
ségben (útkitűzés, tükörképzés, 

HÍREK

Visszakerültek a BMX 
PÁLYÁRA az elemek

Újabb szilvafás 
zártkertet 
ALAKÍTOTTAK KI  

TELJESEN felújították a Szent 
Imre parkban található BMX pályát.  
A vállalkozó újra szinterezte a sport-
eszközök fémszerkezetét, kicserél-
te a fából készült rétegelt lemezeket 
új fémlemezekre. A negyedívet és 
a ferdefalat a szabványokhoz iga-
zodva 2 méterről 2,5 méterre szé-
lesítették ki. A bejárat mellé felsze-
reltek egy új használati utasítást is. 
A felújítással április második felé-
ben végeztek.
 A pályát a vészhelyzetre való te-
kintettel egyelőre lezárták!

Tisztelt Kistarcsai Lakosok!
Az önkormányzat által adomá-
nyozható elismerő címek alapítá-
sáról és adományozásának rend-
jéről szóló 24/2009. (V. 25.) számú 
önkormányzati rendelet alapján 
a lakosság is javaslatot tehet az 
alábbi címekre:

KISTARCSA VÁROS 
DÍSZPOLGÁRA
A rendelet szerint: A képviselő-
testület az önkormányzat leg-
nagyobb elismeréseként a „Kis-
tarcsa Város Díszpolgára” címet 
adományozza annak a magyar, 
vagy külföldi, nagykorú állam-
polgárnak, aki egész életművével 
mind a városon belül, mind orszá-
gosan, vagy nemzetközi viszony-
latban olyan általános elismerést 
szerzett, amely hozzájárult a vá-
ros jó hírnevének öregbítéséhez, 
tekintélyének emeléséhez és pél-
damutató emberi magatartása 
miatt köztiszteletben áll.

KISTARCSA VÁROSÉRT
A rendelet szerint: „A Kistarcsa 
Városért” elismerés bármely te-
rületen (gazdasági, társadalmi, 
szellemi, stb.) végzett kiemelke-
dő tevékenység, kimagasló he-
lyi közéleti munka elismerésére 
szolgál. Adományozható bármely 

személynek, közösségnek, szer-
vezetnek.

KISTARCSA VÁROS 
ÉV SPORTOLÓJA/
ÉV SPORTCSAPATA
A rendelet szerint: Kistarcsa Város 
Képviselő-testülete a kistarcsai 
lakóhellyel rendelkező sportolók 
a kistarcsai székhellyel rendelke-
ző sportszervezetekhez tartozó 
sportcsapatok, valamint a kis-
tarcsai egyesület színeiben ver-
senyző egyéni sportolók részére 
a város sportélete érdekében ki-
fejtett munkájuk, teljesítményük 
elismeréseként és megbecsülése-
ként adományozható cím. 
 Amennyiben a fenti címekre ja-
vaslatokat kíván tenni, legkésőbb 
2020. május 31-ig írásban, indok-
lással lehet leadni a polgármesteri 
hivatal ügyfélszolgálati irodáján, 
vagy postai úton a 2143 Kistarcsa, 
Szabadság út 48., e-mailben a hi-
vatal@kistarcsa.hu címre vagy a 
hivatal ügyfélkapuján keresztül.
 A javaslat alapján a Képviselő-
testület a 2020. évi júniusi rendes 
ülésén dönt a címek odaítéléséről. 
Az elismeréseket ünnepélyes ke-
retek között adják át a település 
várossá avatásának évfordulója 
alkalmából szervezett ünnepsé-
gén. Juhász István polgármester

Javaslattétel KISTARCSA  
KITÜNTETŐ CÍMEIRE

hengerezés, kőszórás (20-50 mm), 
tömörítés, kiékelő rétegnek kőszó-
rás, tömörítés, kétoldali padkake-
zelés), és felújították a 20  m2-es 
kereszteződést.

 •  A 6699  hrsz. zártkerti ingatlanon 
összesen 450 m2-es területrészt 
rendeztek, az elhagyott hulladé-
kot elszállították;

 •  A 6699  hrsz. zártkerti ingatla-
non 40 db szilvafát ültettek, va-
lamint a gyümölcsfák védelme 
miatt 500 méter hosszúságban 
vadkerítést építettek.

  A kivitelező a KÖFE Kft. volt.

Felhívjuk szíves figyelmét, 
hogy a járványügyi hely-
zetre tekintettel a Heim Pál 
Országos Gyermekgyógy-
ászati Intézet 1131 Buda-
pest, Madarász Viktor u. 22-24. 
 szám alatti telephelyén műkö-
dő Belgyógyászati Ambulanci-
át áthelyezték a 1089 Budapest, 
Üllői út 86. szám alatti telephe-
lyén lévő Sürgősségi Betegellá-
tó Osztályra.

 A Madarász Viktor utcai 
telephelyre beutalt bete-
gek felvétele is a Sürgős-
ségi Betegellátó Osztályon 
történik, kivéve a Koraszü-

lött Osztályra felvételre kerülő 
betegeket, akiket előzetes meg-
beszélés alapján a Madarász Vik-
tor utcai Koraszülött Részlegen 
vesznek fel. 
 Megértésüket köszönjük!
Budapest Főváros Kormányhivatala

TÁJÉKOZTATÁS a Heim Pál  
Országos Gyermekgyógyászati
Intézet belgyógyászati tevé-
kenységének korlátozásáról
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B ár nem tudjuk meddig tart a bezártság, 
mennyi időt kell eltöltenünk hasznosan, 
élvezetesen, egy nagy olvasási kihívásra 

biztosan lesz elég időnk. Nem konkrét könyve-
ket ajánlunk, hanem szempontokat, hogy azok-
hoz kapcsolódóan kedvedre olvashass. Azért né-
hány javaslatot teszünk majd.

1. Olvass valamit, ami már évek 
óta rajta van az „Ezt egyszer el 
szeretném olvasni” listádon!
Ez lehet egy szépirodalmi mű, egy romantikus 
vagy történelmi regény, verseskötet, akár egy szak-
könyv is. Most csupa olyan dolgot teszünk, amit 
az utóbbi időben halogattunk. Itt az idő, hogy az 
olvasásban is utolérjük magunkat!

2. Olvass egy olyan könyvet, 
aminek a címe egy személynév!
Jókai Mór: Kárpáthy Zoltán, Jane Austen: Emma, 
Lev Tolsztoj: Anna Karenina, Berg Judit: Rumini, 
Kosztolányi Dezső: Édes Anna...

3. Olvass valamit, amit még 
a középiskolában kellett volna elolvasnod!
Vajon van olyan ember, aki minden kötelezőt elol-
vasott annak idején? Költői kérdés volt… Néhány 
ötlet: Homérosz: Odüsszeia, Jókai Mór: Az arany 
ember, Daniel Defoe: Robinson Crusoe, Katona 
József: Bánk bán...

4. Olvass egy könyvet, ami abban 
az évben jelent meg, amikor születtél!
Az interneten rákereshetsz, hogy a születési éved-
ben milyen könyvek jelentek meg. Ha úgy érzed, 
hogy így nagyon szűk a kínálat vagy nem találsz 
köztük jó könyvet, akkor bővítheted a kört olyan 

könyvekre, melyek a születésed évében újra ki 
lettek adva.

5. Olvass el újból egy könyvet, 
amit már évekkel ezelőtt elolvastál!
Nézz körül a polcodon és válassz valamit, amit 
pár éve már elolvastál. Meg fogsz lepődni, mert 
új részletekre leszel majd figyelmes és könnyen 
lehet, hogy most egészen más szemmel fogod ol-
vasni, mint évekkel ezelőtt.

6. Olvass egy könyvet, amiből film készült!
A széles választékból a teljességi igénye nélkül 
ajánlunk párat. 
 J. R. R. Tolkien: A gyűrűk ura, Ken Follett: A 
katedrális, Agatha Christie: Gyilkosság az Orient 
expresszen, Stieg Larsson: A tetovált lány...

7. Olvass egy könyvet, 
ami a gyermekkorodhoz kötődik!
Mindenkinek van egy kedvenc könyve a gyerek-
korából. Vagy azért, mert sokat olvasták neki vagy 
mert tetszett a borítója vagy ugyanúgy hívták ben-
ne a főhőst, mint őt magát. Lehet, hogy az a ked-
venced, amit először olvastál el önállóan vagy amit 
az első szerelmedtől kaptál.

8. Olvass egy könyvet magyar szerzőtől!
Szabó Magda: Abigél, Szepes Mária: Vörös Orosz-
lán, Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány, Böször-
ményi Gyula: Ambrózy báró esetei...

9. Olvass egy könyvet, aminek a szerzője még él!
Fogadjunk, hogy a te könyvespolcodon is többsé-
gében olyan könyvek vannak, amelyeknek a szer-
zői már nem élnek. Most válassz egy olyan köny-
vet, amit egy ma is élő ember írt!
 Ajánlott szerzők: Bán Mór, Rick Riordan, Berg 
Judit, Grecsó Krisztián, Jo Nesbo, Anna Gavalda, 
Bartis Attila, …

10. Olvass egy könyvet, 
amit a borítója alapján választottál!
Vigyázz ezzel a választással, mert a borítók na-
gyon könnyen félre tudnak vezetni! Ugyanakkor 
ki ne szeretne egy szép, izgalmas borítójú köny-
vet olvasni. Mielőtt nekilátsz a könyvnek, azért 
olvasd el a tartalmat is!

Németh Tímea könyvtáros, Kistarcsai VMSK Kft.

A KISTARCSAI KULTURÁLIS EGYESÜLET idén 
is szeretne állítani születéspadot.
 A Kistarcsa Város Önkormányzatával közösen 
megvalósítandó ünnepségen ezúttal a 2002-ben 

A KISTARCSAI KULTURÁLIS EGYESÜLET ebben 
az évben is kiírja az Aranykavics Díj pályázatot, 
melyre az idén érettségiző, Kistarcsán lakó vagy 
Kistarcsán tanult diákok pályázhatnak.
 A pályázatokat elektronikus úton kell benyúj-
tani. 
 Beadási határidő: 2020. május 25. 24 óra.
 A részletes kiírás a www.kike.hu honlapon ol-
vasható. Bővebb információ: kike@kike.hu, 28/470-
926 (Kereszti Ferenc).

Kistarcsai Kulturális Egyesület

KULTÚRAVÁLTOZIK a házhoz  
menő és a gyűjtő- 
pontos zöldhulladék- 
gyűjtés ütemezése

A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. a 
zöldhulladék házhoz menő-, vala-
mint gyűjtőpontos gyűjtését áp-
rilis 1-jétől kezdte volna el, de a 
járványhelyzet miatt nem állt át 
a nyári ütemezésre. A hulladék-
fajták begyűjtésének elsőbbségi 
sorrendjét a fertőzésfok szerint 
állapították meg (kommunális, 
szelektív, zöld) A zöldhulladék-
szállítás nem egy előre meghir-
detett napon történik az adott 
településen, hanem ahogy a ka-
pacitások koncentrálása ezt lehe-
tővé teszi. Kistarcsán a Társaság 
igyekszik kéthetes rendszeres-
séggel biztosítani ezt a szolgál-
tatást. 
 Körvonalazódni látszik, hogy 
az eddigi egy gyűjtőjárat/egy autó 
nem lesz elegendő a megnöveke-
dett hulladék mennyisége miatt. 
 A zöldhulladék-gyűjtésnél a 
házhoz menő gyűjtés helyett kon-

centrált zöldhulladék-gyűjtést 
szerveznek, aminek az időpontját 
a Társaság a honlapján közzéteszi, 
és hetente frissíti.  https://www.
zoldhid.hu/kozszolgaltatas/
hulladekgyujtesi-naptarak.
 A korlátozások miatt felhal-
mozódó zöldhulladék mennyi-
ségének mérséklése érdekében 
érdemes megfontolni a környe-
zettudatosan gondolkodók ta-
nácsát, és megoldási lehetőség-
ként számolni a komposztálással.

JUHÁSZ ISTVÁN polgármester – élve 
a vészhelyzetben kapott jogaival – áp-
rilis 1-jétől felfüggesztette az avar-
égetést. Az intézkedésre azért volt 
szükség, mert elkezdődött a pollen-
szezon, ami az allergiások és aszt-
mások számára nehézséget jelent, 

A ZÖLD HÍD B.I.G.G. NONPROFIT 
KFT. azt a tájékoztatást adta, hogy a 
zsákok ára nem a járvány miatt drá-
gult, hanem a jogszabályok miatt. 
Brüsszelben 2018. 09. 01-től érvény-
be lépett az egyszer használatos mű-
anyag csomagoló anyagok használa-
tát tiltó szabályozás.  
 Kistarcsán az értékesítési pon-
tok bruttó 150  Ft/db áron kapják a 
biozsákot és 180  Ft/db áron értéke-
síthetik tovább. (Budapesten 260 Ft-
ba kerül az ÖKO zsák). Jó hír, hogy 
nem korlátozzák a kirakható meny-
nyiséget.
 Az újrahasznosítható papír, mű-
anyag és fém gyűjtéséhez a 110 lite-
res szelektív hulladékgyűjtő zsákokat 
a gyűjtőjárművek személyzete térí-
tésmentesen viszi a háztartásokba, az 
igényeknek megfelelő mennyiségben. 
További zsákok korlátozott mennyi-

DÁTUM HULLADÉK TÍPUS
18. 

HÉT 1 P KOMMUNÁLIS

19
. H

ÉT

4 H KOMMUNÁLIS
5 K KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - É
6 Sze KOMMUNÁLIS
7 Cs KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - D
8 P KOMMUNÁLIS

20
. H

ÉT

11 H KOMMUNÁLIS
12 K KOMMUNÁLIS
13 Sze KOMMUNÁLIS
14 Cs KOMMUNÁLIS
15 P KOMMUNÁLIS

21
. H

ÉT

18 H KOMMUNÁLIS
19 K KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - É
20 Sze KOMMUNÁLIS
21 Cs KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - D
22 P KOMMUNÁLIS

22
. H

ÉT

25 H KOMMUNÁLIS
26 K KOMMUNÁLIS
27 Sze KOMMUNÁLIS
28 Cs KOMMUNÁLIS
29 P KOMMUNÁLIS

KISTARCSA HULLADÉK- 
GYŰJTÉS RENDJE 2020 MÁJUS

emellett a koronavírus is a légzőszer-
veket támadja meg, ezért hatványo-
zott a kockázat. Ebben a helyzetben 
nem kívánatos az égetés során kép-
ződő füst, amely többek között lég-
úti irritációt is okozhat. Az intézke-
dés visszavonásig érvényes. 

Továbbra is tilos 
az AVARÉGETÉS!

MEGDRÁGULTAK  
a hulladékgyűjtő 
zsákok

ARANY- 
KAVICS

18 évesek KÖSZÖNTÉSE
A HÍRESZTELÉSEK ellenére a Zöld 
Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. 2020-
ban folytatja a tavaly bevezetett, 
házhoz menő rendszerű lomtalaní-
tást. A korábbi gyakorlatnak meg-
felelően a lakosságnak továbbra is 
lehetősége lesz évente egy alka-
lommal térítésmentesen, maxi-
mum 2 köbméter hulladék lomta-
lanítási szolgáltatást igénybe venni. 
Kistarcsán a lomtalanítás vár-
ható időpontja 2020. augusztus 
1. és szeptember 30. közé esik. 
 A lakosság a szolgáltatás igény-
lését a településükre vonatkozó 

„lomtalanítási igények leadása” 
időpontjában adhatja le. (2020. 
július 1. és augusztus 31. között)
 További kérdések esetén ke-
resse fel a társaság ügyfélszolgá-
latát!
Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. 
2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.
 +36-28-561-200
 lomtalanitas@zoldhid.hu, 
 wwww.zoldhid.hu

Részletek: https://www.kistarcsa.
hu/…/juliustol_lehet_igenyelni_a_
teri…

JÚLIUSTÓL LEHET IGÉNYELNI  
a térítésmentes lomtalanítást

Ha valamire jó a kényszerű ka-
rantén, akkor arra, hogy végre 
tudunk nyugodtan olvasni  
otthon, sőt, előszedhetjük azo-
kat a könyveket is, amelyeket 
eddig csak halasztgattunk.

született kistarcsai fiatalokat, azaz az idei 18 éve-
seket köszöntjük. Az ünnepség időpontját a koro-
navírus okozta járvány miatti korlátozások lejárta 
után fogjuk kitűzni.
 Amennyiben ünnepeltként szívesen részt vesz 
ezen a programon, előzetesen regisztrálnia kell. Je-
lentkezés legkésőbb május 18-án, hétfőn este 7 órá-
ig a 28/470-926-os telefonszámon, vagy a kike@
kike.hu e-mail címen (Kereszti Ferenc) lehetséges.
 Amit meg kell adni: postai cím, telefonszám, 
e-mail cím, születési dátum.
 A regisztrálás személyesen intézendő, családtag, 
rokon, ismerős ajánlását nem fogadjuk el.

Kistarcsai Kulturális Egyesület

A KIKE átadta a  
Prométheusz-díjat

AZ EGYESÜLET el-
nöksége 2015-ben 
határozott a díj ala-
pításáról, amit azok 
kaphatnak, akik 
bármilyen módon 

– anyagilag, termé-
szetben, szellemileg – 
jelentős mér ték-
ben hozzájárulnak 
az egyesület prog-
ramjainak sikeres megvalósításához. A díj 
emléklapját az egyesület oszlopos tagja, 
Kiss Péter, a díjjal járó emlékérmet Janzer 
Frigyes, Munkácsy-díjas érdemes művész, 
szobrász és éremművész készítette.
 A kitüntetést idén Szabó Tibornak ítélték 
oda. Az indoklás szerint a díjazott több mint 
20 éve áll kapcsolatban a KIKE-vel, 1997-
ben sikeresen vett részt az egyesület me-
seíró pályázatán. Az elmúlt időszakban két  
Deáktanya előadást tartott, és minden év-
ben mesét, valamint sakkfeladványt ír a ka-
lendáriumba. Kereszti Ferenc az emlékérmet, 
egy művészeti könyvet és a KIKE relikviákat 
tartalmazó ajándékcsomagot 2020. febru-
ár 22-én az egyesület közgyűlésén adta át 
Szabó Tibornak.

Kép a tavalyi Aranykavics 
díjátadáson készült

ségben az értékesítő pontokon térí-
tésmentesen igényelhetők.
 Többlet vegyes háztartási hulla-
dék a 60 literes, „Hulladék” felira-
tú, szürke színű köztisztasági zsák-
ban helyezhető ki. (Állandó lakosok 
számára a gyűjtőedényzet használa-
ta kötelező, a többletgyűjtő zsák csak 
ennek kiegészítéseként használható!) 
A zsák ára 465 Ft.
 Értékesítő pontok Kistarcsán:
 •  Komáromi utca 5. (Komáro-

mi és Késmárk utca sarka) 
 – Turmix Maxalex Kft.

 •  Móra Ferenc utca 48. 
 – Gyöngy vegyeskereskedés

 •  Raktár körút 5. 
 – Beno Shop ABC

 •  Szabadság út 36. 
 – Csavarkirály Kft.

 •  Szabadság út 44. 
 – Teddy-Sor Kft. Festékbolt
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A SZÜLEITŐL ELSZAKÍTOTT 
GYERMEK KISTARCSÁRA KERÜL
Dansky Péter édesapja a fent leírt körülmények 
miatt Magyarországra szökött, ahová felesége és 
alig ötéves fia sokszori próbálkozás után, számos 
kalandot megélve követte kicsivel később. Mivel 
Péter ekkor még nem beszélt magyarul, félő volt, 
hogy az egész családot feljelentik miatta, szülei 
ettől tartva különböző ismerősöknél, rokonoknál 
próbálták elhelyezni a gyereket, ezzel azonban 
rövid idő után kudarcot vallottak. A Magyaror-
szágon is egyre jobban kibontakozó zsidóellenes 
politika hatására a szülők gyermeküket tolonc-
házba juttatták.
 „Eltűntem anyám és apám szeme elől” – fogal-
maz Péter, aki szerint szülei életük legfájdalma-
sabb döntését hozták meg ekkor. A toloncházból a 
család közös döntése alapján az édesapa nagynén-
je „fogadta örökbe”, hozta ki a gyermeket, akinél 
két éven át, egészen a német megszállásig lakott. 
A megszállást követően egy rendőrnyomozó érke-
zett a nagynénihez, aki elvitte az első osztályos 
fiúcskát. Mint később kiderült: több zsidó gyer-
meket szállítottak ekkor börtönbe hasonló körül-
mények között. 
 Ezeket a fogvatartott gyermekeket rövid idő 
után Kistarcsára szállították. Az itt töltött körül-
belül két hétről így ír Péter: „Azon az átkozott he-
lyen mindig éhes és szomjas voltam, naponta csak 
egy szelet kenyeret kaptunk. Utólag tudtam meg, 
hogy a németek nem akartak költeni az ellátásunk-
ra, mert tudták, hogy következő állo-
másunk a gázkamra lesz. Csodával 
határos módon egy éjszaka szeny-
nyeszsákok közé rejtve valaki meg-
szöktetett. Nem tudom, ki lehetett az 
az angyal, aki pont engem húzott ki 
a több ezer halálra ítélt közül. Sokáig 
tűnődtem, hogy is kacsinthatott rám 
így a szerencse, és végül mégsem ke-
rültem fel az auschwitzi halálvago-
nok egyikére sem.”

COLOMBUS UTCA
A kistarcsai mentőangyala után ku-
takodó Péter nemrégiben találko-
zott az idén 94 éves David Gurral, 

az 1944-es magyar cionista ellenállás utolsó élet-
ben lévő tagjával. Így tudta meg, hogy szabadí-
tását az illegálisan működő Magyarországi Cio-
nista Ifjúsági Ellenállási Mozgalom szervezhette 
meg. Ennek a csoportnak többek között az volt a 
feladata, hogy kicsempéssze a gyermekeket Kis-
tarcsáról. A szöktetés után a Columbus utcai tá-
borba vitték a fiút, ahol a Kasztner-vonat utasait 
gyűjtötték össze.
 Csoda csodát követett: az egyik rokon felis-
merte Péterkét a tábor kerítése mögött, és annak 
édesapját értesítette, aki, miután megtudta, hol 
tartják fogva fiút, sógorával együtt rögtön utána 
indult. Nem tudta, hogy a táborban tartózkodókat 
az Eichmann-nal kötött „vért áruért”-egyezmény 
keretében, tehát anyagi javak fejében Svájcba szál-
lítják. Az apa élete kockáztatásával, hosszas kém-
lelődést és várakozást követően kiemelte a kisfiút 
a Gestapo emberei által őrzött tábor kerítésén.
 „Apám mindig azt mondta, hogy több szeren-
cséje volt, mint esze. ›A nyilasok zsidókra lőttek, 
és én álltam és vártam a kerítésnél. Egy bátor  
leányka átemelte a fiamat, aki pont az ölembe esett.‹”  
– osztja meg Péter. Az élet úgy hozta, hogy később 
visszafizethette ezt apjának, egy, az oroszok bevo-
nulását követő házkutatás alkalmával. „Gondolko-
dás nélkül az orosz katonatiszt lábai elé borultam, 
aki már apámnak szegezte a fegyverét. Simogat-
tam a csizmáját, és a szívszakajtó sírás közepette 
valahogy meglágyult az orosz szíve, megkegyel-
mezett apámnak.”

BESZTERCEBÁNYA UTÁN IZRAEL
Később, 1945 tavaszán együtt költözött vissza a 
család Besztercebányára. 1947-től Izraelből kül-
döttek érkeztek, akik igyekeztek rábeszélni a szlo-
vák túlélőket arra, hogy hagyják el szülőhazáju-
kat. A „pokolból visszatért” gyermekekkel külön 
is foglalkoztak. Egy ilyen beszélgetés után kapta 
meg Péter az AZRIEL nevet, melynek jelentése: 

„Isten, én segítségem”.
 Ezekben az években a szülőknek a semmiből 
kellett újrakezdeni életüket, a kommunisták ugyan-
is a lakásukat és üzletüket is elvették. Fáradalmas 
munkát követően 1949-ben már biztos anyagi ala-
pokon állt a család, ennek ellenére Péter apja úgy 
döntött, mindent hátra hagynak, és Palesztinába 
költöznek. Elhatározásához fia szerint jelentősen 
hozzájárult, hogy a zsidóságot ért borzalmak után 
sem csitultak el a negatív hangok, több atrocitás 
érte az akkor már 11 éves kisfiút.
 „Emlékszem, egyszer, amikor 1948 telén az is-
kolából tartottam haza, két nagyobb fiú egy far-
kaskutyát eresztett rám. A kutya vad ugatása an-
tiszemita megjegyzésekkel párosult: ›büdös zsidó, 
miért nem maradtál a gázkamrában…‹ Ezután az 
eset után született meg a végleges döntés az apám 
szívében: Izraelbe indulunk” – fogalmaz.

ÚJ ÉLET FÉLELEM NÉLKÜL
Péter 1949 nyarán, szülei nélkül, egy ifjúsági szer-
vezet tagjaival érkezett Izraelbe, ahol két éven át 
egy kibucban élt hasonló sorsú fiatalokkal. Ezután 
egyesült újra a Dansky család. „Megkezdődött a fé-
lelem nélküli életünk” – mondja mosolyogva. Em-
lékei szerint a kezdeti nehézségek után egy évtized 
alatt újra talpra álltak, a hatvanas években apa és 
fia sikeres, elismert vállalkozók lettek Izraelben.
 1974-ben Dansky Pétert állami kitüntetéssel ju-
talmazták azért a teljesítményért, mellyel hozzájá-
rult az izraeli gazdaság felemelkedéséhez. Később 
apjával közös üzletet alapítottak, ami balett-, sztepp- 
és flamenco-cipőivel világhírnévre tett szert. Péter 
nyolcvankét évesen is aktív, energiáját azonban ma-
napság cégvezetés helyett inkább a holokausztról 
való kép formálásába fekteti, nyugdíjasként egye-
temeken, különböző rendezvényeken tart előadást 
A holokauszt sebeiből való felemelkedés, felülke-
rekedés és a hegekkel való együttélés címmel. 

2020-ban Kistarcsa Város Önkormányzata és 
a Kistarcsai Internáltak Emlékéért Alapítvány 
támogatásával emléktáblát helyeznek el a Kistar-

csáról elhurcolt zsidó származású em-
berek emlékének tisztelegve.
 Ezen az alkalmon szintén elhe-
lyeznek még egy emléktáblát, amely 
Vasdényey István kistarcsai táborpa-
rancsnoknak állít méltó emléket. Ő a 
náci megszállást követen, a Kistar-
csán deportálásra váró zsidó szár-
mazású emberek százainak, ezrei-
nek igyekezett hatékony segítséget 
nyújtani, melyért az Izraeli Jad Va-
sem Holokauszt Emlékhatóság a Vi-
lág Igazai közé emelte.

Gacsályi Ádám, Kistarcsai 
Internáltak Emlékéért 

Alapítvány alapító tagja

AZRIEL: Isten, én segítségem 

Dansky Péter 1937-ben Besztercebányán született zsidó származá-
sú családban. A 1939 és 1945 között fennállt első Szlovák Köztársa-
ságban a negyvenes évek elején megkezdődött a zsidók faji meg-
különböztetése. A zsidótörvény felhatalmazta a szlovák kormányt, 
hogy kiközösítse a zsidóságot a társadalmi és gazdasági életből, 
kereskedéseket koboztak el zsidó tulajdonosoktól, kizárták őket 
vezető állásokból, és 1941-től a sárga csillag viselésére is kötelezték 
őket. A zsidóság szlovákiai deportálása 1942-ben kezdődött meg.

„Eredj, né-
pem, menj be szobádba, és zárd 
magadra az ajtót! Rejtőzz el egy 
rövid pillanatra, míg elmúlik az 
ÚR haragja.” (Ézsaiás 26,20.)

A szenve-
dő, félelmekkel küszködő em-
ber mindig nagy mélységet 
jár meg. Magára hagyottnak, 
megérthetetlennek érzi ma-
gát, helyzetét kilátástalannak, 
megoldhatatlannak látja.

Feljegyzés Dansky Péterrel készített  
beszélgetésről 2019 nyarán, Kistarcsán
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M indig az a kérdés egy megpróbáltatás-
ban, hogy azt Isten ítéletének tartjuk, 
vagy próbatételnek. Ha ítélet, akkor 

változtatni kell, ha próba, akkor pedig hűséges-
nek maradni a korábbiakhoz. A kettőt semmi-
képpen nem szabad összekeverni.
 Hogyan zajlik a gyülekezet élete a koronaví-
rus járvány idején? Istennek legyen hála, hogy 
a modern technika segítségével a gyülekezet 
Facebook oldalán keresztül közvetíteni tudjuk 
az istentiszteleteket. Mindenkit arra kérek, hogy 
vasárnap az istentisztelet időpontjára öltözzünk 
fel ugyanúgy ünnepélyesen, ahogyan az istentisz-
teletre szoktunk. A számítógépen keressük ki a 
gyülekezetünk „facebook.com/kistarcsairefgyul” 
oldalát. Az istentisztelet 10 órakor harangozással 
kezdődik. Ugyanúgy zajlik minden, mint ami-
kor itt ül a gyülekezet. Kérjük szépen, hogy ott-

M inden eddigi megszokott, begyakor-
lott problémamegoldó mechanizmu-
sa, képessége csődöt mondott. Nem 

tudja, mi a jó döntés, honnan meríthetne erőt el-
hordani élete útjából a hegynyi akadályt, hogyan 
láthatná meg a szédítő mélységű szakadék ködbe 
vesző túlpartját. 
 Mindig is így volt ez velünk, törékeny embe-
rekkel. Most is ez ért el minket járvány idején. So-
kan kezdtük el járni ezt az utat közösen – ugyan-
akkor külön-külön.

hon énekeljük az énekeket, mondjuk együtt az 
imádságot. Természetesen a beteg, vagy az idős 
testvérek végig az istentisztelet alatt maradjanak 
ülve. Nagyon furcsa érzés, hogy üres templom-
ban kell prédikálni. Nagyon hiányzik a gyüleke-
zet. Remélem, hogy hamarosan visszaáll a régi 
rend, amikor tele a templom.
 A hittanórákat gyülekezetünk hitoktatója tart-
ja meg távoktatás keretében. Köszönjük szépen 
a gyerekekkel való foglalkozását!

 Fontos ez a szó: út. Az út mindig valahonnan 
valahová visz. Mindig célja van, még akkor is, 
ha mi azt (még) nem látjuk. Ez a krízis természe-
te: sajátos folyamat. Van kezdete, mélybe tartó 
lejtője. Van a gödör legmélye, elképzelhetetlen 
nullpontja. És van mélységből kivezető szaka-
sza is. Mindezek pedig nagy hatással vannak 
ránk. Zarándokutunkon mindig formálódunk, 
mert tanulunk valamit. Valamit magunkról, a 
világról – és Istenről is. A tanulás során fontos 
dolog változik bennünk: a látás. Milyennek lát-
juk magunkat, helyzetünket és Istent? (Teljesen 
mindegy, hogy ki hívő és ki nem, Ő mindenha-
tó: mindenkire hat!)
 A Szentírás megannyi ilyen történetet tár 
elénk – biztatásul. Fel akarja ragyogtatni előt-
tünk a legnagyobb erőt, amely átsegít a mélysé-
geken átvezető utunkon: a reményt. 
 A biblia elején, az egyik ilyen elbeszélésben 
azt olvassuk, hogy egy Énós nevű gyermek szü-
letésekor kezdték segítségül hívni az ÚR nevét 
(1Móz 4,26). Nem ismerjük a konkrét helyze-
tet, csak azt, hogy valami miatt azok az embe-
rek elkezdtek imádkozni. Énós neve törékenyt, 

REFORMÁTUS EGYHÁZ

HOGYAN ZAJLIK  
A GYÜLEKEZET ÉLETE 
a koronavírus járvány idején?

EZ MIRE JÓ?

gyengét, beteget jelent, utal a valóságukra. Ab-
ban a helyzetben meglátták, hogy esendők, töré-
kenyek, felismerték lehetőségeik határait. Ezért 
imádkoztak, ezért menekültek az Erősebbhez. 
Bíztak benne, hogy nála kegyelemre találnak, 
mert ilyennek ismerték Őt. 
 Az imádkozó ember gyenge, ezért keresi azt, 
akibe belekapaszkodhat. Az imádkozó ember a 
valóságot látja: a maga törékenységét, de Isten 
kegyelmét is. Ezért kiált hozzá. Ebben a „moz-
dulatban” éli át a katarzist, megerősödést, Isten-
ben születik meg a reménysége.
 Éld át te is! Kiálts hozzá!

Eszlényi Ákos evangélikus lelkész

KATOLIKUS EGYHÁZ

 A konfirmációi órát szintén táv-
oktatásban tartom meg konferencia-
beszélgetéssel. Úgy dolgozzuk ki a 
konfirmációi óra anyagát, ahogyan 
azt tettük a gyülekezeti teremben.
  Péntek este 19.30 kor az ifjúsá-
gi órát szintén megtartjuk. Nagyon 
örültünk Ratkovics Petra korábbi te-
ológiai hallgatónk többszöri szolgá-
latának Brüsszelből. 
 A bibliaóra anyagát szívesen el-
küldöm e-mailen azoknak, akik ezt 
kérik.
 A húsvéti ünnep előt t az 
evangélizációs sorozatra mindig 
vendég lelkészt szoktunk hívni. Idén 
éltünk a modern technika lehető-
ségeivel, és dr. Joó Sándor hajdani 

pasaréti lelkipásztor prédikációit közvetítettük 
élőben a Facebookon. A legjobb prédikációit vá-
laszthattam ki.  
 Hasonló módon fogjuk megtartani az 
evangélizációt áldozócsütörtök hetében: má-
jus 18-tól 23-ig, hétfőtől szombatig minden este 
18.30-tól. Hasonló módon hallgatunk meg ige-
hirdetéseket a Facebook oldalunkon keresztül a 
magam kora fiatalságának a legnagyobb igehir-
detőitől. Riskó János

HITÉLET
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Homlokzati 
hőszigetelés

10 cm vastag komplett 
hőszigetelő rendszer

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

Akció!

br. 2990 Ft/m2

Kistarcsa, Nagytarcsai út 6.
06-70/945-5757, 06-30/625-6560 • info@hosziget.hu

JUKA JárműJAvító Bt.
Hogy mindig úton legyen

Szerviz és Műszaki Ellenőrző Állomás
ISO 14001 • ISO 9001

•   Személy- és tehergépjárművek javítása, 
szervizelése, helyszíni vizsgáztatása

•   Tachográf hitelesítés
•   Gépkocsik eredetiségvizsgálata
•   Központi zsírozó feltöltése

JUKA JárműJAvító Bt.
Kistarcsa, Nagytarcsai út. 6.
Tel.: 06-28/506-086, 06-30/948-3424

Vizsgasor: 06-30/650-0346, 06-30/650-0345
Munkafelvétel: 06-30/650-0347

www.jukabt.hu • jukabt@invitel.hu

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

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

Minden héten
FRISS TŐKEHÚS! 

MINDEN PÉNTEK ESTE HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!
A megrendeléseket CSÜTÖRTÖK DÉLIG kérjük leadni!

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

 

Varga István magyar rally  
bajnok, autószerelő mester

•  vizsgáztatás
•  javítás
•  Klíma töltés

•  diagnosztiKa  
(motor, aBs, stb.)

•  hivatalos Bosch  
szaKműhely

K i s ta r c s a

varga autójavító

3D computeres 
futóműállító 
technológia

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

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

Kedves Testvérek!
Valamennyiünk számára megdöbbentőek a hírek, 
a kihalt utcák látványa világszerte. Különös és ne-
héz napokat élünk. Sok a bizonytalanság, a féle-
lem: megkíméli-e szeretteinket a betegség, lesz-e 
munka, jövedelem, kenyér az asztalon.
 Mégis hisszük, hogy az Istent szeretőknek min-
den a javára válik. Nagy erőt ad ez. Éppúgy meg-
erősít, mint tudni azt, hogy az Egyház, mint mindig, 
úgy most is mellettünk áll. Ha nincs is nyilvános 
szentmise, papjaink mindennap bemutatják a szent 
áldozatot, és imádkoznak Isten népéért, gondoz-
zák a lelkeket és összefogják a közösségeket akár 
a virtuális térben is.
 Ugyanakkor a hívő közösség is felelős a pap-
jaiért és plébániáikért. Az egyházközségek gon-

E gy piarista atya hívta fel rá a figyel-
münket, hogy a jelen helyzetből pró-
báljunk meg legalább egy gondolatot 

elraktározni a jövőre, amiből töltekezhetünk, 
és ami közelebb visz Istenhez, ami akár meg 
is változtatja az életünket, hiszen az aposto-
lok is ezt tették, raktározták a lelkükben Jé-
zus szavait, tetteit. 
 Jézus halála után az apostolok bezárkóztak. Fél-
tek. Lehetetlen, hogy ne lássuk meg a párhuzamot 
a mi mostani életünk és az apostolok nagypén-
tek utáni helyzete között, hiszen mi is bezártság-
ra kényszerültünk, és ki jobban, ki kevésbé, de 
mindannyian félünk. 

doskodásukkal fejezik ki, hogy fontos számukra 
egyházuk és papjaik. Ennek egészen konkrét meg-
nyilvánulása a pénzbeli adakozás.
 Tudnunk kell, hogy az egyházi adó és a per-
selypénz nem valamiféle ráadás vagy zsebpénz a 
pap számára – ahogy sokan tévesen gondolják –, 
hanem ténylegesen a pap és munkatársai meg-
élhetésének és a plébánia működésének a biz-
tosítéka. Miközben az egyházmegye a nagyobb 
összegű állami támogatásokat az ingatlanok és 
az intézmények fenntartására fordítja, addig a 
plébánia költségeit és a pap fizetését az egyház-
község adja össze. Ez mindig is így volt, és ma 
sincs másképp.
 Példa értékűek azok az egyházközségek, ahol a 
hívő családok – anyagi lehetőségeikhez mérten –  
havi rendszerességű utalással támogatják a plé-
bániát. Sok helyen viszont, ahol ez még nem va-
lósult meg, a perselyadományok jelentik a plé-
bánia fenntartásához szükséges egyedüli forrást.
 Ezért a mostani, különlegesen nehéz helyzetben, 
amikor nincs lehetőség szentmisén perselyadomá-
nyok gyűjtésére, azzal a kéréssel fordulok a kedves 
hívekhez, hogy nélkülözhetetlen pénzbeli támoga-
tásukat más módon juttassák el a plébániához.

 A támogatás legegyszerűbb és legjobb módja 
az, ha számlájukról rendszeres utalást tudnak be-
állítani a plébániájuk számára, amelyeknek szám-
laszámát a templomi hirdetőtáblákon olvashatják. 
Kérjük megjegyzésben feltüntetni: Kistarcsa Ró-
zsafüzér Királynője-templom javára.
 Ha erre nincs módjuk, akkor adományukat - 
legalább a szokásos vasárnapi perselyadomány 
összegét - a templomban található perselyben he-
lyezhetik el. Erre kérem a kedves Testvéreket, és 
papjaink nevében is köszönöm nagylelkűségüket.
A templom most is nyitva áll. A betérők az Úr Jé-
zus jelenlétében megtapasztalhatják azt a belső 
békét, amit senki és semmi nem vehet el az Isten-
ben bízóktól. Az Egyház most is imádkozik Isten 
egész népéért. Az Úr titokzatos módon most még 
közelebb van hozzánk, mint amikor úgy gondol-
tuk, hogy a magunk erejéből is jól elboldogulunk. 
Rá hagyatkozva, egymást segítve a bajban is erő-
sek maradhatunk. Marton Zsolt megyéspüspök

 Az apostolok félelmükben bezárkózva is em-
lékeztek, őrizték Jézus szavait el-el gondolkod-
tak róla, megbeszél-
ték tanítását, talán már 
végezték a kenyértö-
rést, ahogy azt Jézus 
meghagyta nekik, de 
arra csak a feltámadás 
után jöttek rá, hogy Jé-
zus nem csupán emlék, 
vagy tanítás, amiről el-
mélkedhetünk, hanem 
Élő Valóság, maga a 
végletekig is elmenő, 

értünk megfeszülő Szeretet Élet. Ő saját, feltá-
madt, örök Életét adja nekünk, saját Életébe hív 
meg és nekünk ezt az Életet kell hirdetnünk, to-
vábbadnunk, dicsőítenünk. 
 Annak, aki valóban érti és megéli Jézus Krisztust, 
már nincsenek határok, nincs bezártság, és megszű-
nik a határ a halál és az élet között. Aki fel tudja fog-
ni, hogy mit is adott nekünk Jézus húsvétkor, az örök 
és legyőzhetetlen Életet, az megértette a Feltámadott 
mélységes húsvéti üzenetét: Békesség! Ne féljetek!
 Ha az Ő feltámadott szemén keresztül nézzük a 
világot, magunkat, a másik embert, a jelen helyzetet, 
akkor már nincs félnivalónk, mert nincs is más, csak 

egyetlen Valóság, a Feltámadott Élet.
 Az apostoloknak is szükségük volt 
a Szentlélek megerősítő kegyelmé-
re ahhoz, hogy kilépjenek a világ elé, 
és valóban egész létükkel hirdessék 
és éljék Jézus Krisztust.
 Ki tudja, hogy mit hoz a jövőnk, 
meddig tart még ez a bezártság, de re-
méljük pünkösdkor a Szentlélek ere-
jével megerősödve újult erővel tudjuk 
megélni és hirdetni majd a Megváltó 
szeretetét. VVA

HITÉLET

TÁMOGASSA  
a kistarcsai  
plébániát 

Békesség! NE FÉLJETEK!

Levélben kéri 
Marton Zsolt váci megyéspüs-
pök a hívőket, hogy ebben a 
nehéz helyzetben is támogas-
sák a plébániákat. 

A maradj otthon időszak talán egyik leg-
egyértelműbb pozitívuma, hogy számtalan lehetőséget kap-
tunk a lelki töltekezésre, mert most, hogy a templomaink is 
bezártak, az internet segítségével szinte bármelyik közösség 
húsvéti szertartásához csatlakozhattunk, számtalan igazán 
mély és tartalmas gondolattal gazdagodva. Köszönet érte. 

KATOLIKUS EGYHÁZ

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

RuhaSzaki
MINDEN AMI VARRÁSvarrónő

KISTARCSA, Eperjesi út 7.
Nyitvatartás: hétfőtől-csütörtökig telefonos időpont 

egyeztetéssel, P: 1300–1900, Szo-V: zárva  

Telefon: 06-20/342-1101

KISTARCSA VÁROS KÖZÉLETI TÁJÉKOZTATÓ LAPJA
Megjelenik a hónap utolsó hetében. 
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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.

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 Hiva-
talban minden hónap harmadik hét hétfőjén 16.00-
18.00 között előzetes időpont egyeztetést követően.  
Előzetes időpont egyeztetés: 
hivatal@kistarcsa.hu, +36 (28) 507-132, 
+36 (28) 470-711/211-es melléken keresztül.

INTÉZMÉNYEK
Simándy József Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.
Tel.: +36 (28) 470-390, +36 (28) 470-690
Igazgató: Jutasi-Varró Diána Ildikó
Titkárság: +36 (30) 295-2997, 
E-mail: info@simandy.sulinet.hu, 
Honlap: www.simandy.sulinet.hu

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda
Óvodavezető: Ratimovszky Tiborné
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 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) 504-1286
Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 08:00-12:00, 
Szerda: 13:00-16:00

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

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

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)

FONTOS INFORMÁCIÓK

Nap 19 Kft.
Nyitva

Hétfőtől-Péntekig  
10-15 óráig

Felújításhoz, építkezéshez:
Szigetelőanyagok: Homlokzati szigetelés

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

Külső vakolatok, színezők
Festékek, Lazúrok, Zománcok, Tetőfóliák

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

www.nap19.hu • nap19kft@gmail.com

KISTARCSA, RAKTÁR KÖRÚT 5.  
a Fenyves Sportcsarnok mellett.

Kövess minket facebookon: Fenyves Szolárium

VÁLTOZATLANUL, MINDEN NAP  
VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET!

NÁLUNK MINDIG SÜT A NAP! 
Mélybarnító csokicsöveink, gyönyörű csokoládé barnára  

varázsolják bőrödet és feltöltenek D-vitaminnal.  
Kedves személyzet, tisztaság, akciók, szuper krémek és gépek várnak!

GYERE ÉS TÖLTŐDJ FEL NÁLUNK, JÓT TESZ A KÜLSŐDNEK,  
BELSŐDNEK, HA BETÉRSZ HOZZÁNK! BARNULJ JÓ HELYEN!

HA BETEG, NE JÖJJÖN!

www.koronaretes.hu

MEGVÁLTOZOTT NYITVATARTÁSUNK!
Hétfőtől – vasárnapig  9.00-tól 15.00-ig várjuk vásárlóinkat!

FONTOS! 15.00-tól 18.00-ig átvételi pontként tartunk nyitva. 
A leadott megrendeléseket ekkor vehetik át!

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSRÓL érdeklődjön telefonszámunkon!

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

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

… ahogy a nagyi is készítette!

Dr. Horváth Bánk
Dr. Berényi Evelin

Dr. Szabó Lola
Dr. Henter Áron

Dr. Lénárt Zoltán

Kerepes-Vet
Állatorvosi rendelő • Állatpatika
2144 Kerepes, Szabadság út 65. (3-as főút)
Hétköznap: 900-2000, szombaton 900-1230

+36-30/44-999-18, +36-28/490-369, +36-30/22-177-23

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

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

KEREPES

NAGYTARCSA

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

HÁZIAS ÍZEK BOLTJA

KISTARCSA, Hunyadi u. 8. (üzletsoron)
Nyitvatartás: kedd-péntek 8-18, szombat 8-13
Tel.: 06-70-333-8336, Facebook: Házias Ízek Boltja

VÁRJUK SZERETETTEL KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

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

ITT A GRILLSZEZON!
GRILLKOLBÁSZ 
három ízben  – 1590 Ft/kg



RH dental
Minőségi fogászati szolgáltatások

R.H.Dental
Fogorvosi rendelők  
és fogtechnikai laboratórium

Kistarcsa, Árpád vezér u. – Szt. László u. sarok
A koronavírus járvány miatti korlátozások ideje alatt sem hagyjuk  

cserben korábbi pácienseinket, így SÜRGŐSSÉGI FOGÁSZATI  
PROBLÉMA, FÁJDALOM ESETÉN FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL!

Panaszát a legszigorúbb higiéniai elvárásoknak  
maximálisan megfelelve kezeljük.

A hatályos kormányrendelet értelmében egyéb fogászati beavatkozást  
jelenleg nem végezhetünk. Megértésüket köszönjük!
HA TEHETI, MOST MARADJON OTTHON!

Fájdalom, akut probléma esetén időpontot  
a következő elérhetőségeken kérhet  
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

• Zsalukövek
• Falazóelemek

• Habarcsok, vakolatok

• Cserepek
• Kéményrendszerek

• Térburkolatok

• Szigetelőanyagok

ÉPÍT? FELÚJÍT? ALAPTÓL A TETŐIG VEGYEN MINDENT EGY HELYEN!

KISTARCSA, 
Móra Ferenc utca 81.

Kérdése van? Hívjon minket!

06-28/552-675 • 06-20/561-1050 

www.kocsistuzep.hu • kocsistuzep.kft@upcmail.hu

www.facebook.com/kocsis.tuzep.kistarcsa

KERESSEN MINKET  
A FACEBOOKON IS!

MINDEN,  
ami építőanyag

MÁR BANKKÁRTYÁVAL  
IS FIZETHET!

Nyitva tartás: 
H-P: 7.30-15.00
Szo: 7.30-12.00

Tisztelt Vásárlóink!
A legújabb kormányrendelet értelmében 2020. 03. 17-től hétköznapokon 
a jobb felső sarokban jelzett időpontokban tartunk nyitva.
Ez a nyitvatartási rend a következő rendelkezésig nem változik!
A jelenlegi helyzetben munkatársaink mindent megtesznek annak érdekében, 
hogy maximális higiéniás környezetben fogadják Önöket!
Fontos viszont, hogy Önök is tegyenek azért, hogy a fertőzés lehetőségét a lehető legminimálisabbra csökkentsük!
AMIT ÖN TEHET:
 –  Amennyiben lehetséges, ne érkezzen kísérővel, ne hozza magával gyermekeit!
 – Lázasan, hőemelkedéssel ne menjen közösségbe, illetve akkor sem, ha köhög!
 – Kérjük, hogy irodába lépés után azonnal használja az általunk kihelyezett kézfertőtlenítőt!
 – Kerülje a kézfogást, tartson megfelelő távolságot!
 –  Lehetőség szerint csak a vásárlás ideje alatt tartózkodjon irodánkban és az áru kézhezvétele után  

a telephelyen is, hogy elkerülhető legyen a „tömeg”.
 –  Árajánlatkéréssel, árakkal kapcsolatban e-mail-en, vagy telefonon keresztül keressenek minket!
Megértésüket, türelmüket és együttműködésüket ezúton is köszönjük, munkatársaink és hozzátartozóik nevében is!
Figyeljünk és vigyázzunk egymásra, ez a legtöbb, amit most tehetünk!

Kocsis Dávid – Kelobida Kft.(Kocsis Tüzép)


