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INTERJÚ

HÍREK

Nem engedtünk
teret A VÍRUSNAK
Interjú Juhász István polgármesterrel

A kormány május 15-én döntött arról, hogy Pest megyében is feloldja a korlátozásokat. Az enyhítések következtében a vendéglátóegységek belső zárt részében is tartózkodhatnak, az ott dolgozók
kötelesek szájmaszkot viselni, vagy valamivel takarni a szájukat, orrukat, és tartani kell a legalább 1,5 méteres távolságot.
– Mivel elég gyorsan kellett reagálni az enyhítésekre, így rengeteg
feladatot kellett megoldanunk pár nap
alatt. Az óvodák újranyitására, a játszóterek és sportparkok rendbetételére volt egy péntekünk általában, de
igyekeztek a kollégák , mert tudták,
hogy a lakosság mióta várt ezekre a
döntésekre. Valamint újra nyitottuk
a focipályákat, a sportcsarnokot is,
így már ezek az intézmények is várják a sportolni vágyókat, persze szigorú szabályok mellett. A hivatalban
is újraindult a hétköznapi élet, olyan
értelemben, hogy ismét van ügyfélfogadás, valamint teljes létszámmal vagyunk jelen. Persze gondoltunk azon
kollégákra is, akiknek általános iskolás gyerekük van, akinek segíteni kell még pár hétig tanulni. Nekik
még engedélyezett az előre egyeztetett távollét, illetve a home office.

A

rendelet értelmében megnyithatnak a szabadtéri játszóterek, június elsejétől a temetést
és a házasságkötést követő családi
rendezvények megtarthatók, ha a
résztvevők száma nem haladja meg
a 200 főt. Házasságkötéskor vendéglátóhelyen és szálláshelyen zenés
szolgáltatást is igénybe lehet venni.
A rendelet május 18-án lépett hatályba, ugyanakkor a települések polgármesterei megkapták a jogot arra,
hogy saját hatáskörben is hozhatnak
döntéseket.

– Az elmúlt egy hónapban volt-e
fennakadás az ellátásban? Sikerült-e minden rászoruló, hátrányos
helyzetben lévő kistarcsait felkutatni és ellátni?
– A hivatal és az alapszolgáltatási
központ munkatársai, minden várakozást felülmúlva vetették bele maguk
a munkába, rendkívül nagy elhivatottságról tettek tanúbizonyságot. Itt
is köszönöm áldozatos munkájukat,
valamint azon lakosoknak is, akik
ismerettségi körükben, utcájukban segítették ezt a munkát önkénteskedéssel.
Úgy gondolom, hogy aki megkeresett
minket, vagy akiről tudomást szereztünk, azt igyekeztünk maximálisan
ellátni, eddig panasz még nem érkezett ezzel kapcsolatban, hogy valaki
kimaradt volna.

– Polgármester úr a kormány enyhítő intézkedésein kívül saját hatáskörben miről döntött, hogy a vá- – Van-e információja arról, hogy
rosban is fokozatosan visszatérjen hány beteget tartanak nyilván a
városban?
a megszokott élet?
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Miklós lenne a vendégünk egy nagyszabású koncerttel, ami az államalapítás ünnepét valóban bearanyozná
Kistarcsán.
– A tavasz legnagyobb közösségi
programja – a virágültetés szintén
elmaradt, de a város közparkjaiban lehet e majd gyönyörű virágokat látni? A vállalkozók felajánlását
nem zavarta meg a veszélyhelyzet?
– Nemrég kértem fel a Köfe Kft-t
a virágosítás megszervezésére, amit
ők fognak lebonyolítani, vállalkozói támogatással. Vagyis idén csak
annyi lesz a különbség, hogy kicsit
késve, és nem társadalmi esemény
körében lesznek a virágok elültetve, lakossági összefogással, hanem a
Köfe Kft. munkatársai végzik majd
ezt el. Szóval idén sem maradunk virág nélkül.

– A járvány ellenére azt lehet látni,
hogy a beruházások nem álltak le!
– Érdekes dolog ez, mert egy
– A pályázatok szerencsére zavarpolgármestert azért nem ártana talanul haladnak, sorban indulnak a
tájékoztatni, de közben ugye ott munkálatok a város számos pontján.
vannak a különböző adatvédelmi Nagy öröm számomra, hogy nem
előírások. Nekünk nem hivatalos csak önkormányzati beruházásokat
tudomásunk két vagy három főről látni Kistarcsán, hanem rengeteg mavan, ahol bizonyítást nyert a beteg- gánjellegű beruházás is folyik. Lakáség. Úgy gondolom, hogy a közel sok, irodák, kereskedelmi és termelő
14 ezer fősre duzzadt városunkban üzemek is újulnak meg a városban,
ez nem rossz arány. Ez nagyrészt vagy bővülnek. Ez mindenképp rea lakosság hihetetlen fegyelmének ménykeltő a jövőre nézve.
köszönhető.
– A testületi üléseket és a bizottsá– Készítettek-e összegzést, hogy Kis- gi üléseket nem tartották meg, de a
tarcsán mekkora kárt okozott a ko- legfontosabb ügyeket mégis megolronavírus?
dották. Hogyan tudott együttműköd– A gépjárműadó ránk eső részé- ni a képviselő-testülettel? Meddig
nek elvonása önmagában 48 millió marad fenn ez az állapot?
Ft mínuszt jelent a költségvetésben,
– A veszélyhelyzet visszavovalamint a védekezésre fordított ös�- násának végéig, azaz bízom benszeg is milliós nagyságrendű. Az ne, hogy nem sokáig. A képviselők
iparűzési adóbevétel alakulása le- ugyanúgy megkapták a testületi ülés
het majd még egy érzékeny pont, ez- előterjesztéseit, mint normál esetzel kapcsolatban ősszel látjuk majd a ben, annyi különbséggel, hogy most
bevételek alakulását. Mindenesetre egy szavazó lapot is kaptak mellé,
jelentős tartalékképzéssel készülünk melyet kitöltve tudták jelezni, hogy
a különböző eshetőségekre, azaz a mire szavaznának, ha lenne testüköltségvetést jelentősen átalakítot- leti ülés. Én minden döntésemet a
tuk. Ez konkrétan azt jelenti, hogy többségi vélemény mentén igyekezminden nem pályázati vagy nélkü- tem meghozni.
lözhetetlen beruházást leállítottunk,
amíg nem látjuk a számokat, a lehe- – Megítélése szerint mikor térhet
tőségeket. Bízunk az állami támoga- vissza a régi kerékvágásba az élet
tásokban.
Kistarcsán?
– Véleményem szerint az orszá– Kistarcsa legnagyobb rendezvé- gos helyzet alakulásán fog múlni.
nye a Kistarcsai Napok, valamint Úgy gondolom én is, hogy hosszú
a Sport-és Családi nap a vírus ál- ideig fognak a higiéniás rutinok vedozatává váltak. Az év hátralévő lük maradni. Ha a maszkok el is tűnnagyrendezvényeire – Kakasfőző nek majd idővel az arcokról, a szociFesztivál, Görhönyfesztivál, Min- ális távolságtartás berögződése még
denki Karácsonya – milyen remé- sokáig fog minket emlékeztetni erre
nyekkel készülnek?
az időszakra. A város jól vizsgázott,
– Nagyon bizakodóak vagyunk. a munkatársak és a lakók nem engedMégpedig annyira, hogy a Kakasfő- tek teret a vírusnak, és ezzel életeket
ző Fesztivál kész programmal vár- sikerült megmenteni közös erővel.
ja, hogy zöld lámpát kapjon. Fenyő
Polgár Gyula

A helyi közlekedést
továbbra is a SzekérTransz 99’ Bt. LÁTJA EL
JUHÁSZ ISTVÁN polgármester
az elmúlt egy hónapban továbbra
sem hívta össze a képviselő-testületi üléseket. A polgármester a veszélyhelyzet fennállása alatt a képviselő-testület feladat-és hatáskörébe
tartozó kérdésekben polgármesteri
határozattal döntött. A polgármester a 2020. április 28-án egy határozatot hozott, amiről a képviselők
és a külsős képviselők véleményét
figyelembe véve – a felhatalmazásával élve –
döntött.

Szerződést kötöttek a
helyi menetrendszerinti
autóbuszos személyszállításra

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. május 1-től 2020. április 30-ig a
Szekér-Transz 99’ Bt.-t bízta meg a helyi autóbuszos személyszállítási lebonyolítására. A szerződés megszűnése előtt a szolgáltatásra nyilvános

ajánlattételi eljárás keretében pályázatot írtak ki. A polgármester
a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.
§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján megállapította, hogy
a február 27-én – érvényes ajánlat beérkezésének
hiányában – a kiírt nyilvános ajánlattételi eljárás
eredménytelenül zárult.
A szolgáltatás folyamatosságát biztosítva a
polgármester – a képviselők ajánlásait is figyelembe véve – döntött a Szekér-Transz 99’ Bt.
szerződésének meghosszabbításáról. A szerződést határozott időre, 2020. május 1-től 2021. október 31-ig kötötte meg az önkormányzat havi
bruttó 1  200  000  forint közszolgáltatási ellentételezés kifizetésével.

KISTARCSA város közigazgatási területén a nem A közszolgáltató a szennyvíz begyűjtését és
közművel összegyűjtött („szippantott”) háztartási elszállítását a jogszabályban előírt kötött
szennyvíz begyűjtését – kötelező helyi szolgálta- áron végzi.
tás útján – kizárólagos joggal a Szívó Kft. látja el.
Azon ingatlanokon, melyek a csatornahálózat- SZÁLLÍTÁSI
ra még nincsenek rákötve a szennyvíz gyűjté- ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSI DÍJ:
se legtöbb esetben, egy ciszternában/emésztőLakosság részére: 1600 Ft/m3 + Áfa
ben történik.
Közület részére: 2000 Ft/m3 + Áfa
A szennyvízgyűjtő ciszterna telítődése esetén
A Szívó Kft. elérhetőségei:
a közszolgáltató a helyszínen a megfelelő techno061-400-1116, 06-20-9349-972,
lógiával gondoskodik a ciszterna ürítéséről.
e-mail: szivokft@freemail.hu 

Telefonszám

E-mail

dr. Kribusz Edgár

06-28/501-034 drkribuszrendelo@gmail.com

dr. László Lívia

06-28/501-032 mediliv38@gmail.com

dr. Loján András

06-28/501-033 receptkeres@gmail.com

dr. Pintér Brigitta

06-28/501-031 drpinter@gmail.hu

dr. Víg Katalin

06-28/472-335 kistarcsakorzet@gmail.com

dr. Horváth Eszter 06-28/472-335 drhorvatheszterkistarcsa@gmail.com
dr. Répay Klára

06-28/470-113

rhdental@rhdental.hu
https://www.facebook.com/rhdental

WIFI4EU HASZNÁLATA:

• Be kell kapcsolni a wifit a telefonon.
• A Wifi4Eu hálózatot kell kiválasztani.
• A kiválasztás után felugrik a nyitólap,
ahol a szolgáltató feltünteti, hogy melyik hotspot sugároz azon a területen,
ahol tartózkodik. Itt kell két műveletet elvégezni:
	 – 1. Ki kell pipálni az Elfogadom a Fe
használási Feltételeket kis négyzetét.
	 – 2. A kék wifi jelet ábrázoló gombot
meg kell nyomni az indításhoz.

Uszoda hotspot:
Öltözők (2 beltéri egység)
Rendelő hotspot:
Fsz. Gyermekorvosi váró
1. em. Orvosi váró
1. em. Ügyeleti váró
2. em. Orvosi váró
Gördeszka park
Sportcsarnok hotspot:
Teremben (2 beltéri egység)
Műfüves focipálya
Strandröplabda pálya
(Uszoda és a Sportközpont között)
Ifjúság tér hotspot:
Uszoda sarkánál (2 kültéri egység)
Téren két oszlopon
(1-1 kültéri egység
– az egyik a Hősök terénél)
Ha mindent jól csinált, akkor
a város honlapja jön be kezdőlapként.

Egyéb elérhetőség
06-50/114-6286

06-30-971-6371 Forgács Adrienn
(rendelési időn kívüli telefonos konzultáció)
dr. Horváth Eszter: 06-70/773-3034
Véber Krisztina: 06-70/342-1434
06-28/472-400 (R.H.Dental központi szám)
06-70/361-9756 (fogorvos)

dr. Klement Péter 06-28/470-113
2020. 5. szám

Az önkormányzat az Európai Unió pályázatán nyert 15 ezer eurót. A kiépítést kültéren
és beltéren februárban és márciusban végezték el. Azóta folyt a tesztüzem, és tervek szerint a 25. Kistarcsai Napokon mutatkozott volna be a hálózat. A koronavírus
eltörölte a rendezvényeket, de a rendszer
üzembe helyezése megtörtént. Az érintett
helyeken táblák jelzik a free Wifit.

AZ ALÁBBI HELYSZÍNEKEN
LEHET ELÉRNI:

FONTOS INFORMÁCIÓK
a szippantott szennyvíz
elszállításával kapcsolatban

Név

Élesben működik
a városközpontban
a WIFI HÁLÓZAT
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VÁROS HÍREI

HÍREK

Új határidőt kaptak a
FÚRT KUTAK TULAJDONOSAI

tető, tömeges megbetegedést okozó
COVID-19 fertőzés miatti humán járvány gazdasági következményeinek
elhárításával összefüggésben bírság
kiszabása nélküli bejelentésére a jogalkotó a kérelmezőnek a jelenleginél
három évvel hosszabb határidőt biztosít. Az mentesülhet a vízgazdálkodási
bírság megfizetése alól, aki „engedély
nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a
vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.”
Vagyis az idei év végére rögzített
határidő 3 évvel, 2023. december 31ig, kitolódik. 
forrás: MTI

AZ ÉRVÉNYES szabályozás szerint
2020. december 31-ig kaptak haladékot az érintettek, hogy a korábban
fúrt, rendezetlen helyzetű kutak fennmaradási engedélyét beszerezzék. A
törvényjavaslat indoklása szerint az
élet- és vagyonbiztonságot veszélyez-

Minimálisan emelkedtek a helyi
közútra történő behajtás díjai
Egy autóra (rendszámra) igényelhető behajtási hozzájárulások esetén:
Tehergépjármű
össztömege

Nettó behajtási díjak
1 napra

1 hónapra

félévre

1 évre
35 000 Ft

3,5-7,5 tonna

1 500 Ft

5 000 Ft

20 000 Ft

7,51-12 tonna

2 000 Ft

10 000 Ft

45 000 Ft

70 000 Ft

12,1-24 tonna

3 000 Ft

20 000 Ft

100 000 Ft

160 000 Ft

24,1-32 tonna

4 500 Ft

25 000 Ft

135 000 Ft

220 000 Ft

32,1 tonnától

15 000 Ft

40 000 Ft

170 000 Ft

280 000 Ft

KSH LAKOSSÁGI ADATFELVÉTEL
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
Központi Statisztikai Hivatal Kistarcsa településen
2020-ban önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre.
Az adatfelvételek az alábbi témakörben történnek:
1539 Munkaerő-felmérés
és kiegészítő felvételei
1942 A lakosság utazási
szokásai
Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Kft. fényképes igazolvánnyal rendelkező kérdezői
végzik.
A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása a KSH népszámlálási adatállomány aktualizált változatából véletlenszerű
mintavétellel történik az ország
különböző településein.
A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos
statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény, valamint az Európai Par-

lament és a Tanács
(EU) 2016/679 Rendelet előírásának
megfelelően bizalmasan kezeli, azokat más szerve, személyek részére
nem szolgáltatja ki. Az adatfelvételekből származó eredmények
nélkülözhetetlenek a társadalom
jellemzőinek feltérképezésében.
A lakosság részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 08.00
és 16.30 óra között, pénteken
08.00 és 14.00 óra között a +3680-200-766-os telefonszámon, illetve a lakinfo@ksh.hu email címen adnak felvilágosítást.
Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatási eredményekkel
kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldalon található Adatszolgáltatóknak/Adatszolgáltatás
teljesítése/Elektronikus lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt
tájékoztatást.
Köszönjük együttműködésüket, mellyel hozzájárulnak a felmérés sikeres végrehajtásához!
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda

Több autóra (rendszámra) igényelt behajtási hozzájárulás esetén (maximum 5 autóig,
maximum 32 tonna össztömegű járművekre) Az igénybe venni kívánt tehergépjárművek közül a legnagyobb össztömegű jármű alapján határozzák meg a díjat.
Tehergépjármű
össztömege

1 évre

3,5-7,5 tonna

30 000 Ft

52 500 Ft

7,51-12 tonna

67 500 Ft

105 000 Ft

12,1-24 tonna

150 000 Ft

240 000 Ft

24,1-32 tonna

202 500 Ft

330 000 Ft

Az új díjak 2020. június 1-től léptek hatályba.

Az első szakaszban a szigorú higiénés rendszabályok, valamint a lefektetett alapelvek betartása mellett május 4-től az alábbi ellátásokra
van lehetőség:
• A háziorvosi és házi gyermekorvosi, továbbá a védőnői ellátások és fogászati alapellátás.
• A járóbeteg szakellátás, ideértve a diagnosztikai ellátásokat és a fogászati szakellátást is.
• Az egynapos ellátások.
• A fekvőbeteg szakellátásból a rehabilitáció és
a tranplantációs beavatkozások.
• A nem közfinanszírozott (magán) ellátások.
További részletek és feltételek.
A háziorvosi és fogászati alapellátás újraindításának feltétele, hogy a beteg telefonon előzetesen
időpontot kérjen, majd a rendelőbe lépéskor testhőmérséklet mérése szükséges, a betegeknek 1,5
méteres távolságot kell tartaniuk egymástól. Folyamatos fertőtlenítőszeres takarítást kell végezni, a dolgozók részére vírusölő hatású kézfertőtlenítő szert, szükség szerint védőeszközöket kell
biztosítani.
Azt is részletezi a dokumentum, hogy a telefonkonzultációt követően kerülhet sor személyes orvos-beteg találkozásra, amelynek előjegyzés szerint kell történnie, a jogszabály szerinti heti 15
órában. Az előjegyzés főszabálya: óránként maximum 4 beteg vizsgálata.

Telefonon vagy egyéb nem személyes úton kell
viszont végezni az igazolások, keresőképtelen állomány igazolás kiállítását, szociális ellátáshoz
szükséges dokumentumokat.
A járóbeteg szakellátásban meg kell teremteni
egy olyan elektronikus egészségügyi szolgáltatást,
amely lehetővé teszi a személyes találkozás nélküli kapcsolattartást, a pácienssel való kommunikációt, szabályos telefonos vizit lebonyolítását.
Telefonos konzultáció alapján az orvos rendelkezhet a kórházi beutalásról és mentőrendelésről.
Az intézményi vizsgálat esetén óránként maximum 4 vizsgálat javasolt. Csak olyan szakrendelés működhet tehát, ahol előjegyzés alapján fogadják a betegeket.
A beteg épületbe való belépésekor kötelező elővizsgálatot tartani, ahol megtörténik a beteg lázmérése, higiénés kézfertőtlenítése, a járványügyi
kérdőív kitöltése, védőmaszkkal történő ellátása.
A kikérdezés során a koronavírus gyanúsnak vélt
beteget az erre a célra kijelölt és elkülönített elővizsgálati szakrendelőben kell ellátni. Az elővizsgálati rendelőben valamennyi egyéni védőeszköz
(FFP 2 maszk, védőszemüveg, arcvédő maszk, köpeny, gumikesztyű), kéz és felületfertőtlenítő biztosított. Kockázatot jelentő járóbeteg-beavatkozást
csak egy negatív PCR vizsgálati eredmény birtokában lehet elvégezni.
Első ütemben a COVID-19 átvitel szempontjából alacsonyabb kockázatot jelentő, egyben a
beteg egészségügyi állapota szempontjából sürgősebb beavatkozásokat végzik el. Ezt követően
fokozatosan kiterjesztik a beavatkozások körét.

Egyszerűsödik a tömegközlekedés
BUDAPEST ÉS GÖDÖLLŐ KÖZÖTT

TELEFONOS APP

A VÍRUSRADAR mobilalkalmazás segítheti a koronavírus járvány elleni védekezést. Az applikáció kizárólag a telefonokba épített Bluetooth rádiók egyedileg kisugárzott azonosítóját jegyzi meg
abban az esetben, ha a másik okostelefon kellően
hosszú ideig, legalább 20 percig kétméteres távolságon belülre került.
Újabb mobilalkalmazás segítheti a koronavírus járvány elleni védekezést. A házikarantént
ellenőrző applikáció mellett már le lehet tölteni
a VírusRadart. Ha valakiről kiderül, hogy koronavírusos és letöltötte az applikációt, akkor
az alkalmazás segítségével vissza lehet keresni, hogy az előző két hétben kikhez volt közel,
legalább kétméteres távolságon belül, húsz percen át. Több országban is próbálkoznak hasonló megoldásokkal megfékezni a vírust. Azonban ahhoz, hogy hatásosan működjön a rendszer,
minél több ember telefonján kell rajta lennie az
applikációnak.

MÁJUS 19-ÉN
KINYITOTTAK
a játszóterek
és az edzőparkok
A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY természetesen még
nem múlt el, de a fokozatos enyhítések következtében lehetősége van az önkormányzatnak megnyitni
a játszótereket, ahova már kikerültek a napárnyékoló vitorlák, kicserélték a homokot, lefertőtlenítették az eszközöket, megnyitották a kutakat, ahol
kezet lehet mosni. Az önkormányzat egyben rendszeres fertőtlenítést rendelt meg a KÖFE Kft.-től.
Ugyancsak használhatóak lesznek az edzőparkok is. A kisiskolánál található edzőparknál wifi
is működik, míg a fenyvesligeti komplexumnál
munkaidőben kerítés építés kezdődik, de ez nem
fogja zavarni az edzést végzőket.
Ne feledkezzenek meg a 1,5 méteres szociális
védőtávolság betartásáról. Nem tilos egyéni fertőtlenítő kendővel, stb. személyes használat előtt
letörölni a játszótéri, edzőparki eszközöket.
Vigyázzunk egymásra!

Újraindul az ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban

Új magyar koronavírus kontakt követő

MÁJUS 6-TÓL EGY
övezetű dolgozó és a 90 százalékos
BÉRLETTEL LEHET UTAZNI
kedvezményű MÁV-HÉV bérlet.
A MÁV ÉS A HÉV VONATAIN
A H8-as HÉV valamennyi gödölA jelzett időponttól a H8-as HÉV- lői megállóhelytől legfeljebb az Örs
vonalon a MÁV-START bérletei is vezér tere H állomásig, érvényes Bufelhasználhatók utazásra Budapest dapest-bérlettel együtt felhasználhaés Gödöllő között a Budapest-bérlet tó utazásra Rákoscsaba és Gödöllő;
felmutatásával együtt.
valamint Rákoscsaba és GödöllőA 80a vasútvonalon Gödöllő állo- Állami telepek szakaszra érvényes
más és Gödöllő-Állami telepek vasúti 20 kilométeres díjövezetű csatlakomegállóhelytől legfeljebb a Keleti pá- zó MÁV-START bérlet.
lyaudvarig érvényes Budapest-bérletTovábbá bármelyik olyan MÁVtel együtt felhasználható utazásra az START bérlet felhasználható a H8
Ilonatelep és Gödöllő, Erzsébet park; vonal Gödöllő városon belüli szaaz Ilonatelep és Gödöllő, Szabadság kaszán, amelyen a Gödöllő vagy a
tér; az Ilonatelep és Gödöllő, Palota- Gödöllő-Állami telepek, mint kiinkert és az Ilonatelep és Gödöllő (H) dulási vagy célállomás szerepel (legszakaszra érvényes a 20 km-es díj- alább az egyik). forrás infostart/MTI
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A KIJÁRÁSI korlátozások elrendelésével együtt
állították le a teljes magyar egészségügyet a sürgős
ellátások kivételével. Most fokozatosan indítják újra.

VÍRUSRADAR

Nettó behajtási díjak
félévre

MENETREND a magyar
egészségügy újraindulására

Az alkalmazás beüzemelése egyszerű, mindössze arra van szükség, hogy telepítés után az illető megadja telefonszámát.
Ezután a rendszer üzemeltetői visszaküldenek
a megadott számra egy négyjegyű pin kódot, ami
megadásával már teljes is a regisztráció. Telepítés
után az applikáció a háttérben fut, és kizárólag a
telefonokba épített bluetooth adók egyedileg kisugárzott azonosítóját jegyzi meg abban az esetben, ha a másik okostelefon kellően hosszú ideig,
legalább 20 percig kétméteres távolságon belülre
került. A VírusRadar az azonosítókat két hétig tárolja. Ha ez idő alatt bármelyik alkalmazást használó kontakt az applikáción keresztül jelzi, hogy
koronavírussal diagnosztizálták, a kontaktkutatók mindenkit értesítenek, aki kapcsolatba kerülhetett a fertőzött személlyel.
Az alkalmazást jelenleg androidos telefonokra
lehet letölteni a Play áruházból. Működéséhez aktív bluetooth-kapcsolatra van szükség. Az iPhoneos verzió kiadását későbbre ígérik.
2020. 5. szám
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Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a
Kistarcsai Polgármesteri Hivatalban 2020.
május 25. napjától újra tartunk ügyfélfogadást.
A járványhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet fennállása alatt a következő védelmi intézkedéseket rendelem el:
• Az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségekben egyszerre legfeljebb 5 személy
tartózkodhat, amennyiben az előírt 1,5
méteres védőtávolságok betarthatók.
• A folyosókon várakozóknak az 1,5 méteres védőtávolságot meg kell tartani.
• Az ügyfelek részére kötelező a hivatal
épületébe történő belépéskor a szájmaszk vagy a szájat eltakaró sál viselése. A recepciós pultra kihelyezett
kézfertőtlenítőt az ügyfelek is használhatják.
• Az ügyfeleknek javasolt, hogy az ügyintézéshez elsősorban az elektronikus –
ügyfélkapu/cégkapu – elérési módokat,
vagy a postai utat válasszák.
• Kérem, hogy a hivatalba csak akkor jöjjenek, ha az ügy jellege miatt az kizárólag személyesen intézhető.
Megértésüket köszönöm!
dr. Gotthard Gábor jegyző

HÍREK

HÍREK

A kerékpárút a járda mellett fut

Raktár krt-on dolgozik a munkagép

ELKEZDŐDÖTT
a kerékpárút építése

IX. Kistarcsai
Kakasfőző Fesztivál
versenykiírása
Kedves Versenyzők!
Az aktuális kormányrendelet figyelembevételével, a szabályok és
ajánlások betartása mellett,
2020. augusztus 20-án megrendezzük a IX. Kistarcsai
Kakasfőző Fesztivált, melyre sok szeretettel meghívjuk Önt és baráti társaságát,
hogy összemérjék ügyességüket a kakasfőzés feladataiban.
Időpont: 2020. augusztus 20. 12.00-től
Nevezni az alábbiak szerint lehet:
Maximum 16 csapat nevezését tudjuk
fogadni jelentkezési sorrendben.
Tűzgyújtás: 12.00-tól
Ételek elkészítése 16.30-ig
A NEVEZÉSI DÍJ 6500 FT,
AMI TARTALMAZZA:
• 2 db kb. 4-4,5 kg súlyú főzéshez
szükséges kakast
• tűzifát
• székeket, asztalt
• víz és áramvételi lehetőséget
• sátrat
A további nyersanyagokat, eszközöket a jelentkezőknek kell hozniuk.
A csapatoknak a rendezvény vendégei részére minimum 10 adag ételt kell
felajánlaniuk.
A kakasokból bármilyen étel készíthető,
több kakasból is készülhet az étel, amit a
versenyzőknek kell hozniuk.
Az ételt pénzért árulni TILOS!
A megfőzendő hús és az egyéb hozzávalók csak kereskedelmi, forgalmazási engedéllyel rendelkező üzletből származhatnak.
A nevezési díj befizetési határideje: 		
2020. augusztus 7-ig.
Cím: Kistarcsai VMSK Kft. 2143 Kistarcsa,
Kossuth Lajos utca 23.
A rendezvény várhatóan 22.30 óráig
tart. A fesztivál napján színes programok
várják az érdeklődőket.
Nevezés és felvilágosítás: Turi Irén
művelődésszervező, tel: 06-70/656-5178,
iren.turi@vmsk.hu, www.vmsk.hu
www.kistarcsa.hu
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A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM és Pest Megye Önkormányzata pályázatán Kistarcsa is nyert 130
millió Ft-ot. A projekt önrésze 11,5 millió Ft.
A pályázat célja, hogy Budapest és Kistarcsa között is valósuljon meg kerékpáros közlekedés.(A XVI. kerület már tavaly év végén
megépítette Budapest határáig tartó szakaszt.)
A projekt keretében az alábbi fejlesztés valósul
majd meg:
• A 3. sz. főút (Szabadság út) mentén 425 m
hosszúságú, közös gyalog- és kerékpárút épül
a meglévő gyalog- és kerékpárút folytatásaként Kistarcsa, Kórház HÉV megállótól az
Eperjesi útig.
• Kistarcsa, Kórház HÉV megállótól a Raktár
krt. mellett önálló kerékpárút épül összesen
536 m hosszan.

• Kistarcsa, Kórház HÉV megálló aluljáró kerékpáros baráttá alakítása érdekében a lépcsőkorlátra tolósín épül.
Ezen kívül a városban összesen 200 kerékpártárolót helyeznek ki az alábbiak szerint:
Raktár körút 10 db
Szabadság út, Kórház 20 db
Szabadság út, bevásárló központ 20 db
Gesztenyés Óvoda 14 db
Tölgyfa Óvoda 10 db
Polgármesteri Hivatal 10 db
Pecsenyiczki Mihály Sportcentrum 20 db
Simándy József Általános Iskola 26 db
Csigaház 25 db
Kistarcsa, Kórház HÉV megálló 5 db
Kistarcsa, HÉV megálló 20 db
Kistarcsa, Zsófialiget HÉV megálló 20 db

Újabb utcát ÚJÍTOTTAK FEL
ÚJ ASZFALTBURKOLATOT kapott a Deák Ferenc
utca alsó szakasza. Még 2019-ben a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló
pályázatán 30 millió Ft-os támogatást kapott Kistarcsa, amit 10 millió Ft-tal (25 %) kellett kiegészítenie. A pályázatban az Árpád utca és Deák utca
egy részének felújítását vállalta az önkormányzat. (Az Árpád utca márciusban már elkészült)
Most a Deák Ferenc utcában, a Hunyadi utca
és a Toldi Miklós utca közötti 360 m-es szakaszon útburkolat felújítás, valamint a csapadékvíz
elvezető árok profilozása valósult meg. Az útburkolaton összegyűlő csapadékvíz elvezetését a szegély megszakításával, surrantók kiépítésével oldották meg. A forgalom biztonságosabbá tétele
érdekében menetdinamikai küszöböt (fekvőrend-

TÁJÉKOZTATJUK Tisztelt Ügyfeleinket, hogy
2020. május 25-től a kormányablakokban és okmányirodákban – Budapest kivételével – az ügyintézés minden ügykörben időpontfoglalás nélkül is lehetséges.
Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az
elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét és kérjük a megfelelő óvintézkedések betartását (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).
Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a
kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszol-

őr) építettek, új közúti jelző és útbaigazító táblákat helyeztek ki. A biztonsági elemek megépítését és kihelyezését az indokolta, hogy az utca a
környék egyik fontos gyűjtő utcája. A részleges
felújítással május 9-én végeztek.

Kilátás az egyik csoport szobából az udvarra
KISTARCSÁN a vírus okozta veszélyhelyzet ellenére sem álltak le a beruházások kivitelezésével. A város 2020-as nagyberuházása, a Tipegő
Bölcsőde építése május közepére már meghaladta a 75 %-os készültséget. A tervek szerint nyár
végére végeznek a kivitelezéssel és szeptembertől már fogadják a gyermekeket.

H8 HÉV Cinkota-Kistarcsa
bal vágány:
2020. 06. 12. üzemzárástól 2020.
07. 13. üzemkezdésig hétköznapokon egy vágányon vágányzár. Minden hétvégén péntek üzemzárástól
hétfő üzemkezdetig két vágányon
vágányzár.
A vágányzári időszak előtt és után
néhány hetes előkészítő, majd helyreállítási munkákat végeznek, amelyek már nem
járnak az utasforgalom korlátozásával.
Előre is elnézést kérünk az esetlegesen okozott kellemetlenségekért, valamint a vélhetően előforduló nagyobb teherforgalom és építési
munkálatokkal járó zajhatásokért is!
MÁV-HÉV Zrt.

HÉV vágányzár
H8 HÉV Kistarcsa-Kerepes jobb vágány:
2020. 06. 12. üzemzárástól 2020. 07. 06. üzem-

Deák Ferenc utca

gálatokon határozatlan ideig szünetel az ügyfélfogadás. Javasoljuk a NAV online szolgáltatásainak használatát.
A magyar állampolgárok 2020. március 12-ét
követően lejáró, Magyarország területén hatályos
valamennyi hivatalos okmánya a veszélyhelyzet
megszűnését követő 15 napig érvényes.
Az elkészült okmányokat postai úton kézbesítjük.
Kormányablakos időpontfoglalás telefonon a 1818as központi számon lehetséges.
A cím: 2100 Gödöllő, Kotlán Sándor utca 1-3.
kezdésig hétköznapokon egy vágányon vágányzár. Minden hétvégén
péntek üzemzárástól hétfő üzemkezdetig két vágányon vágányzár.

A H8 HÉV vonalon 2020. 06. 12-07. 13 között
vágányzár lesz, mert átépítést hajtanak végre.
A jelzett időszakban a szerelvények korlátozottan közlekednek az alábbiak szerint:

75 %-os készültségben
A BÖLCSŐDE

A bölcsőde főbejárata

Változik az ügyintézés
A KORMÁNYABLAKBAN

MÓDOSUL a helyi
busz menetrendje
TÁJÉKOZTATJUK a tisztelt utazóközönséget,
hogy autóbuszunk 2020. június 2. napjától módosított menetrend szerint közlekedik.
A módosításról a www.kistarcsa.hu oldalon, illetve Kistarcsa Város Önkormányzatának
facebook oldalán tájékozódhat.
SZEKÉR-TRANSZ 99 Bt.
info@szekertransz.hu

A járványügyi helyzet miatt szinte mindenhol
elmaradó június 4-i megemlékezések helyett
Kistarcsa is csatlakozik a Trianoni békediktátum 100 éves évfordulójával kapcsolatos
on-line megemlékezésre, programokra. Az
aktuálisan futó programok a következők:

HÁROM A MAGYAR IGAZSÁG,
NEGYEDIK A RÁADÁS

1. 2020. május 1–2020. június 5: Nemzeti Identitás Vetélkedő Otthon/Okosan
(1 millió forint összdíjazás)
2. 2020. június 3–2020. június 5: Akiknek Fáj
Trianon On-line Konferencia 100
3. 2020. június 17–2020. június 24. Magyar
Történelem, Irodalom, Földrajz és
Zenekedvelők Online Találkozója és
az I. Nemzeti Identitás On-line Találkozó
+1. 2020. augusztus 17 – 2020. augusztus 23.
VI. Nemzeti Identitástábor
A programokat az Összetartozunk Szövetség, a Nemzeti Együttműködési Közösség,
a Magyar Történelemkedvelők Tudatos Társasága és az Akiknek Fáj Trianon Egyesület
közösen szervezi több civil szervezet, önkormányzat és támogató segítségével.
A részleteket a kistarcsa.hu oldalon olvashatják.

MAGYAR VAGYOK 2020

Üzenjünk a jövő magyarjainak!
A Rákóczi Szövetség létrehozott egy virtuális időkapszulát „Magyar vagyok 2020” elnevezéssel annak érdekében, hogy üzenjünk a jövő magyarjainak és fogjuk össze,
öleljük át virtuálisan a magyarságot, hitet adva a megmaradásnak. Arra kérnek
minden magyar embert, hogy 2020. június
4-ig helyezze el a „Magyar vagyok...” kezdetű videó, hang, vagy szöveges üzenetét a
www.magyarvagyok2020.hu oldalon.
https://www.rakocziszovetseg.org/
fooldal-n/64 -aktualis/749 -magyarvagyok-2020

Idősgondozói állás Németországban 1700€/hó

TOVÁBBRA IS LEHET ételt
rendelni és kiszállítást kérni
HÉTKÖZNAPOKON a Kistarcsai Iskolakonyha
lehetőséget biztosít felnőtt adagú ételek rendelésére és elvitelére vagy igény esetén (plusz költség ellenében) kiszállítására, valamint hétvégén
családi menü rendelésére és elvitelére. Az ak-

Kistarcsa csatlakozott a trianoni béke
diktátum 100 éves
évfordulójának online programjaihoz

tuális 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!

Németországi munkavégzésre keresünk olyan idősgondozó
hölgyet 2020. június 15-től szeptember 20-ig, aki 24 órás felügyeletben önállóan el tudna látni egy idősebb hölgyet. A
gondozást az ellátott saját otthonában kellene végezni. Az
idős hölgy teljesen önellátó, de felügyeletre szorul (gyógyszerek adagolása, bevásárlás, háztartás vezetése, mindennapos
házi segítségnyújtás, beszélgetés németül). Személygépkocsit biztosítanak, jogosítvány szükséges. A település Ausztriától kb. 100 km-re található Bajorországban. Amennyiben
rendelkezik megfelelő szintű német nyelvtudással, munkavállalási engedéllyel és gondozói tapasztalattal, a kapcsolattartó (egy magyar hozzátartozó) várja jelentkezését.

Tel.: +49 8857 9154 vagy +36 30 955 7581
2020. 5. szám
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Tájékoztatás óvoda
ÚJRANYITÁSÁRÓL
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket,
hogy a Kormány 215/2020. (V.20.)
rendelete alapján
2020. MÁJUS 25-ÉTŐL
(HÉTFŐTŐL) A KISTARCSAI 		
GESZTENYÉS ÓVODA
a veszélyhelyzet előtti
szokásos rendben működik,
a gyermekeket fogadják.
Kérjük, hogy a szülők az étkezés megrendelését jelezzék a
gesztenyes@kistarcsa.hu vagy a
tolgyfaovoda@kistarcsa.hu e-mail
címeken vagy a 28/470-745 vagy

28/470-246 telefonszámokon. Az
óvodai nevelésben való részvételüket folyamatosan jelezhetik a
fenti elérhetőségeken a megszokott rend szerint.
Kistarcsa Város Önkormányzata

Drága Kistarcsai
OVISAINK!

A VÍRUS megállított minket a gondoskodásban, ölelésben, puszikban,
mosolyokban, szavakban.
De abban nem tud megállítani,
hogy ne gondoljunk rátok minden
nap, órában és percben.
Nagyon hiányoztok s bízunk abban, hogy mielőbb gondoskodhatunk rólatok, ölelhetünk titeket, adhatunk sok puszit, élvezhetjük a
mosolyotokat, s hallhatjuk sokszor,
hogy „szeretlek óvónéni”.

Hirdetés

GÉPKÖLCSÖNZŐ
ÉPÍTŐIPARI ÉS KERTI GÉPEK BÉRBEADÁSA

OKTATÁS

OKTATÁS

DIGITÁLIS OKTATÁS
a Simándy suliban
KEDVES SZÜLŐK!
az új életritmus kialakítása jelentetKEDVES GYEREKEK!
te: szigorúbb szabályok, határidők,
A Kormány 1102/2020. (III. 20.) ha- időbeosztások.
tározata alapján 2020. március 16.
Két hónap telt el, és elmondhatjuk,
napjától nálunk is a tantermen kívü- jól teljesítettünk. Az új keret, az új kili, digitális munkarendben tanítunk. hívás új lehetőségeket is adott: nagyot
A tananyag kijelölése, a tanulási fejlődött mindannyiunk e-kultúrája,
folyamat ellenőrzése és támogatá- amit az iskolában „digitális kompesa online módon, személyes együtt- tencia”-ként emlegetünk.
lét nélkül történik. Néhány tanulónk
Az is egyértelműen pozitív hatás,
családja nem rendelkezik internetes hogy az az összetartozás, egymást
elérhetőséggel, nekik minden pénte- segítés, ami mindig is magas szinken postázzuk a heti tananyagot.
ten működött nálunk – úgy érzem –
Mivel a munkarend bevezetése a digitális munkarendre történő átmindenki számára új, így különös állással még inkább erősödött.
figyelemmel vagyunk a fokozatosA megértő egymás felé fordulás a
ságra, a tananyagok összeállításá- partnerek között – legyen az kolléga,
nál a játékosságra.
gyerek vagy szülő – tovább fejlődött
Mindannyiunk számára kihívások- az akadályok közös leküzdésével. A
kal teli ez az időszak, hiszen olyan nehézségek ellenére megállapítható,
úton kell haladnunk, ami ismeretlen. hogy a gyerekek és a szülők döntő
A gyerekek arra panaszkodtak – többsége nyitott az együttműködésaz első „Juhé, nincs suli, nem kell re, közösen kerestük a jobbítási lehetanulni!”felkiáltás után -, hogy ne- tőségeket.
héz a napirendet tartani, hiányozÉn, mindezek ellenére is remélem,
nak a barátok, az osztálytársak, és hogy a személyes kapcsolatot, a közhiányoznak a tanárok is.
vetlen tanítás-tanulás folyamatát, a
Szülőkkel beszélgetve (telefon, „valóságos” iskola helyét nem veszi
e-mail, üzenet) az is egyértelművé át a „virtuális” tér.
vált, hogy a világhálót elborító szüMindenkinek köszönöm a támolői mémek, bár mulatságosak, renge- gató együttműködését!
teg igazságot is hordoznak.
Jutasi-Varró Diána Ildikó
Talán a legnagyobb nehézséget
intézményvezető

Hirdetés

KEREPES

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
NAGYTARCSA

ISKOLAI ÜGYELET IGÉNYLÉSE
TISZTELT SZÜLŐK!

FŐ SZEZONÁLIS GÉPEINK:
• ágdarálók (különböző méretben)
• vésőgépek
• guruló állványok
• födémfúrók
• földmunkagépek
• beton és falcsiszolók
Címünk: 2144 KEREPES, SZABADSÁG ÚT 77.

Nyitvatartási idő: H-P: 7-17; Sz: 8-12
Tel.: +36 (30) 9-482-163
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Iskolánk ügyeletet biztosít azoknak, akik nem tudják megoldani
gyermekük felügyeletét. A gyerekek elhelyezése kis létszámú csoportokban történik. A jelentkezési szándékukat az igénylés előtt
5 munkanappal kérjük az alábbi
elérhetőségek egyikén jelezzék:
info@simandy.sulinet.hu,
+36-30-295-2997
Az ügyelet 8-17 óra között vehető igénybe. A gyermekek hozzák magukkal iskolai felszerelésüket. A gyerekekre felügyelő
pedagógusok segítik a gyerekeket a tanulásban, de tanórákat
nem tartanak.
Étkezés iránti igényüket a
+36-20-568-7222 számon jelezzék.

A járványra való tekintettel
csak egészséges gyermek hozható intézményünkbe.
A digitális tanrend továbbra is
folytatódik. Csak kis csoportokban kezdődhet meg a felzárkóztató, rendszerező tanítás azon tanulóink részére, akinek ez szükséges
a tanév sikeres zárásához június
2-ától 15-éig. A pedagógusok értesítik azokat a diákokat, akiknek
mindenképpen szükséges ezeken
a foglalkozásokon részt venni.
A nyári szünetben június 16ától augusztus 31-éig felügyelet
igényelhető, amiről a tájékoztatót az osztályfőnökök juttatják el
a szülőknek, a jelentkezés folyamatos. Információ:
06-28-470-390; +36-30-295-2997;
info@simandy.sulinet.hu

Dr. Horváth Bánk
Dr. Berényi Evelin
Dr. Szabó Lola
Dr. Henter Áron
Dr. Lénárt Zoltán

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

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

Lakossági
PB gáz és
Targonca gáz

házhozrendeLésre!
rendelésfelvétel:

06-20/382-32-68
Próbáljon ki minket,
garantáltan nem csalódik!

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

Eladó 1998-as Opel Astra 1.4 GL autó. 5 ajtó,
5 személy, 5 sebesség, benzin, 1500 kg, 1389
cm3, 66 kW, téli gumi, 190 ezer km. Műszaki
vizsga érvényessége: 2022. április. Irányár:
210 000 Ft. Tel.: 06-30/519-0822
Kert- telekrendezés! Metszés, permetezés,
favágás, bozótírtás, térkövezés, kerítés építés.
Reális áron! www.telekrendezes.hu
Tel.: 06-20/259-6319

2020. 5. szám
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Vízelvezető árok és át- az erdő- és szabadtéri
eresz TISZTÁNTARTÁSA tüzek megelőzésére

HÍREK

KÖNYVSAROK

KÖNYVAJÁNLÓ és könyvkihívás helyett ebben a
hónapban egy könyves keresztrejtvényt ajánlunk
szórakozásképpen. Az egyik legismertebb magyar ifjúsági regény címét találják a keresztrejtvény fő sorában, amely két nyolcadikos diák nyári vakációjáról szól.

Az enyhébb tavaszi időjárás beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet, ennek során fokozottabb figyelmet kell fordítani a
szabadban keletkező tüzek megelőzésére.

A

veszélyt a száraz aljnövénya lerakódott hulladékot eltávolítani!
zet és avar jelenti, amelyben
Ezt a 24/2012. (IV.27.) önkormánykönnyen és gyorsan terjed
zati rendelet is előírja
a tűz, különösen erős szél esetén.
„(4) Az ingatlan tulajdonosa köte- A szabadtéri tűzesetek keletkezéséles: c) az ingatlan előtt húzódó csa- nek fő oka az emberi gondatlanság.
padékvíz-elvezető, szikkasztó árkot A károk akkor előzhetőek meg a legkarban tartani, onnan a hordalékot könnyebben, ha tisztában vagyunk a
(földet) és szemetet eltávolítani, ki- biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és
emelni, gaztól és egyéb szennyező- a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.
déstől mentesíteni.”
A levegő védelméről szóló 306/2010.
Természetesen a kiemelt hordalék (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében
AZ INGATLANTULAJDONOSOK elvitelében segít az önkormányzat, il- tilos a növényzet, illetve a növényterkötelesek az ingatlanuk előtti közte- letve saját cége a KÖFE Kft. Igény mesztéssel összefüggésben keletkerületet, vízelvezető árkot és átereszt esetén jelezzenek a hivatalnak vagy zett, vagy kerti hulladék szabadtéri
megtisztítani, illetve a növényzetet, a KÖFE Kft.-nek.
égetése, kivéve, ha azt külön jogszabály megengedi. Avar és kerti hulladék égetését csak az adott település
önkormányzata engedélyezheti rendeletében, de égetni ebben az esetben is
csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon szabad. Külterületi ingatlanok esetében, amennyiDÁTUM
HULLADÉK TÍPUS
ben
az égetést jogszabály megengedi,
1
H
KOMMUNÁLIS
5
nappal
az égetést megelőzően írás2
K
KOMMUNÁLIS
SZELEKTÍV/VEGYES - É
ban
be
kell
jelenteni az illetékes ka3 Sze
KOMMUNÁLIS
tasztrófavédelmi szerv területi szervé4
Cs
KOMMUNÁLIS
SZELEKTÍV/VEGYES - D
hez. Továbbra is megengedett a kerti
5
P
KOMMUNÁLIS
grillezés és a tűzön történő sütés-fő8
H
KOMMUNÁLIS
zés a tűz állandó felügyelete mellett.
9
K
KOMMUNÁLIS
A szabadtéri tűzgyújtás feltétele10 Sze
KOMMUNÁLIS
it az Országos Tűzvédelmi Szabály11 Cs
KOMMUNÁLIS
zatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM
12 P
KOMMUNÁLIS
rendelet tartalmazza. A szabadban
15 H
KOMMUNÁLIS
meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk
16
K
KOMMUNÁLIS
SZELEKTÍV/VEGYES - É
felügyelet nélkül és minden esetben
17 Sze
KOMMUNÁLIS
gondoskodjunk megfelelő mennyisé18 Cs
KOMMUNÁLIS
SZELEKTÍV/VEGYES - D
19 P
KOMMUNÁLIS
22 H
KOMMUNÁLIS
23 K
KOMMUNÁLIS
24 Sze
KOMMUNÁLIS
25 Cs
KOMMUNÁLIS
26
P
KOMMUNÁLIS
29 H
KOMMUNÁLIS
30 K
KOMMUNÁLIS
SZELEKTÍV/VEGYES - É
Egyrészt azért, mert a szállítás
időpontját csak a szolgáltató honTájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. a zöldhulladéklapjáról lehet megtudni: https://
gyűjtésnél a házhoz menő gyűjtés helyett koncentrált zöldhulladék-gyűjtést szervez,
aminek az időpontját a Társaság a honlapján közzéteszi, és hetente frissíti.
www.zoldhid.hu/hirek. Ezért kérKérjük a kedves ügyfeleket, hogy a honlapon tájékozódjanak a gyűjtési időpontokról.
jük, hogy csak akkor tegyék ki az
https://www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/hulladekgyujtesi-naptarak.
utcára a zöldhulladékot, ha ismert az elszállítás napja. EllenLEGKÖZELEBB JÚNIUS 5-ÉN, PÉNTEKEN VISZIK EL A ZÖLDHULLADÉKOT KISTARCSÁRÓL.
kező esetben a közterület-felügyelők bírságot szabhatnak ki.
Másrészt azért figyeljünk a zöld-

27.
26. HÉT
HÉT

25. HÉT

24. HÉT

23. HÉT

KISTARCSA HULLADÉKGYŰJTÉS RENDJE 2020
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JÚNIUS

gű oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk,
amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható időjárásról, mert a szél
kedvez a tűz gyors továbbterjedésének. A felügyelet nélkül hagyott tűz
könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt okozó tüzek forrásává válhat.
A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól,
a száraz és szeles időjárás elősegíti
a tűz kialakulását, továbbterjedését.
Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság tűzgyújtási tilalmat rendelhet
el, mely esetén az érintett területen
akkor is tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is –, ha
azt egyébként más jogszabály megengedi.
A jogszabályi tilalom ellenére, illetve jogszabálytól eltérő tűzgyújtási
tevékenység miatt az önkormányzat,
a környezetvédelmi hatóság és a tűzvédelmi hatóság bírságot szabhat ki.
Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a katasztrófavédelem oldalait (http://www.
katasztrofavedelem.hu, http://pest.
katasztrofavedelem.hu), vagy a
NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.hu).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1. Mi a neve Jókai Mór Az arany ember című művében szereplő férfi főszereplőnek?
2. Hogy hívják Csukás István híres egyfejű sárkányát?
3. Milyen állat szerepel Szepes Mária regényében, amely az örök élet italáról szól?
4. Ki a szerzője a Pletykaanyu című regénynek?
5. Melyik könyvnek a főszereplői Cecey Éva és Bornemissza Gergely?
6. Melyik Mikszáth Kálmán regény játszódik Lőcse városában?
7. Melyik utcában játszódik Molnár Ferenc híres regénye?
8. Bátor is, egér is, a Szélrózsa kapitánya, Kicsoda Ő?
Fejtse meg a rejtvény fő sorát, és e-mailben vagy
sms-ben küldje el a Városi Könyvtár részére
(e-mail: konyvtar@vmsk.hu; tel.: 06-20/921-9979).
Azok között, akik a helyes megfejtést beküldik, 5 db ajándékkönyvet sorsolunk ki.

Beküldési határidő: 2020. június 15.
A nyerteseket írásban értesítjük. A helyes
megfejtést a következő újságban tesszük közzé.
Németh Tímea
könyvtáros

Kistarcsa Város
jegyzője pályázatot
hirdet – IKTATÓ MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
Ellátandó feladatkörök:
Iktatási és irattározási munkák: A polgármesteri hivatalba érkező iratok számítógépes érkeztetése, iktatása az ASP iratkezelő szakrendszerben. Ügyiratok
irattározása, határidő nyilvántartása. Kézi és központi irattár kezelése.
Feltételek:
• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
• 29/2012. (III.7.) Korm.rend. 1. sz. Melléklet 27.
pontja szerinti középiskolai végzettség II. besorolási osztályban.
Előnyt jelent:
• magas szintű számítógépes ismeretek (Microsoft
office, Internetes böngészők teljes körű ismerete),
• önkormányzatnál szerzett szakmai tapasztalat
• ügykezelői/közigazgatási alapvizsga
A jelentkezéshez csatolni kell:
• 87/2019. Korm. Rendelet 1. sz. mellékletében
meghatározott önéletrajzot,
• képesítést tanúsító okiratok másolatát,
• három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy igényléséről szóló igazolást
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a pályáztatási eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
A pályázat benyújtásának határideje:
2020. június 12.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal címére (2143
Kistarcsa, Szabadság út 48.) kell eljuttatni zárt borítékban. Jelige: „szervezési ügykezelő pályázat”.
Az álláshellyel kapcsolatban további felvilágosítás a (28)-470-711/129-es telefonszámon kapható, a
részletes kiírás a kistarcsa.hu oldalon olvasható.

Hirdetés

FIGYELJÜNK ODA A ZÖLDHULLADÉK KIHELYEZÉSÉRE
hulladék közterületre történő kihelyezésére, mert sokan közvetlenül az út szélére rakják. Kérjük
Önöket, hogy a zöldhulladékot és a
nyesedéket az úttól egy kicsit beljebb, a kerítéshez egy kicsit közelebb helyezzék ki, hogy más tulajdonában ne essen kár.
Köszönjük megértésüket és
együttműködésüket!
2020. 5. szám
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VÁLLALKOZÓI OLDAL

HÍREK

Az e-kereskedelem kezdeti lépései

ONLINE VÁSÁRLÁS
– meglepetés nélkül 1. rész
A koronavírus okozta járványveszély befolyásolta és megváltoztatta vásárlási szokásainkat részben a kijárási korlátozás, részben az üzletek nyitvatartásának változása miatt.

A

Melyek az online vásárlás ismert hátrányai?
• a vásárlónak nincs közvetlen kapcsolata
az eladóval, nem ismeri sem a kiválasztott
webáruházat, sem az eladót, vele a vásárlás során nem találkozik, személytelenné, arctalanná
válik a kapcsolat, legtöbbször csak „e-mail”-ben
történő levélváltásokra korlátozódik,
• a kiválasztott termék nem vehető kézbe, nem
vizsgálható meg, jó fogása van-e, elfér-e zsebben, táskánkban, ruhaneműk varrása megfelelő-e, stb., könyv nem sérült-e, nem hiányoznak-e
lapok belőle. Meglepetés lehet, ha a weboldalon élénk színűnek látszó termék helyett matt
vagy nem egyenletesen színes árut kapunk,
• fennállhat a megtévesztés veszélye, a termékről téves tájékoztatást kapunk, de elhallgatott
információ is előfordulhat,
• a javítást végző szerviz lakóhelyünktől távol
van, nincs országos javító hálózat,
• megtörténhet, hogy elfogadjuk az ügyletkötés burkolt sürgetését; már csak néhány termék áll rendelkezésre, a gyártónál sincs készleten, az új ár kedvezőtlenebb lesz, csak most
ilyen olcsó stb.,
12

PEST MEGYEI IPARKAMARA

e-mail: tanacsadas@pmkik.hu gazdaságijogi-pénzügyi tanácsadás, tagdíjügyek,
szakképzés

z elektronikus kereskedelem
a veszélyhelyzettől függetlenül is évről-évre növekszik,
a jövőben további elterjedése várható. Ezért érdemes megismerkedni az
e-kereskedelem legfontosabb szabályaival, buktatóival és érdemes kipróbálni a vásárlást is. A járványveszély
időszerűvé tette az e-kereskedelem
fontosabb lépéseinek és kockázatainak megismerését. Mire figyeljünk?
Erről olvashatnak két részletben.
A hagyományos üzletben történő vásárláshoz képest melyek
az elektronikus kereskedelem
előnyei a vásárlók (fogyasztók)
számára?
• kényelmes, otthonról elintézhető,
• nincs kötve nyitvatartási időhöz,
• nincsenek földrajzi korlátok, más
településen vagy akár külföldről
is vásárolhatunk,
• szélesebb az áruválaszték, mint a
hagyományos üzletben,
• ár, műszaki jellemzők, kivitel szempontjából
könnyebb az összehasonlíthatóság.

INFORMÁCIÓS KAPCSOLATOK
VÁLLALKOZÁSOKNAK
A VILÁGJÁRVÁNY IDEJÉN

honlap: www.pmkik.hu „Aktuális” menüpontban a járványveszéllyel kapcsolatos
kormányrendeletek, hírek.
VALI Vállalkozói Információs portál
https://vali.ifka.hu
„Gyakori kérdések és válaszok” – adózás,
munkajog
Munkahelyvédelmi bértámogatás
– bejelentés, kérelem, táblázat
https://www.nfsz.munka.hu
Grant Thornton Magyarország nemzetközi
cég KKV HOTLINE szolgáltatása, gazdasági
túlélés, munkahelyek megtartása stb.
e-mail: kkvhotline@hu.gt.com
honlap: https://www.grantthornton.hu

• hátrány az információs hiány, például a típusszám szerint megrendelt kéziszerszám helyett,
típusszámban eltérő terméket küldenek. Reklamáció esetén a felek kitartanak a saját álláspontjuk mellett, a levelezésből nem derül ki, hogy
az új típusszámú kéziszerszám műszakilag azonos-e a régivel, esetleg jobb-e annál, mi az eltérés, alkalmas vagy sem az adott munkához?
Káresemény forrása lehet, ha csak az alacsonyabb
ár miatt és fénykép alapján vásárolunk.
Ha a webáruháznak, webshopnak vagy weboldalnak nevezett felületen kiválasztottuk a vásárolni kívánt terméket, a következő lépésben –
még a megrendelés előtt – érdemes megkeresni az
online felületet működtető vállalkozást. Szükségünk van legalább a működtető vállalkozás elnevezésére, székhelyének címére vagy adószámára,
a cég vezetékes telefonos elérhetőségére. Jogérvényesítéshez a webáruház elektronikus elérhetősége és a bankszámlaszám nem elegendő.
Az általános szerződési feltételekben (ÁSZFben) megtalálhatók a működtető vállalkozás adatai. Ha a webáruházat működtető vállalkozás
ellenőrizhető adatai az online felületen nem találhatók meg, onnan inkább ne rendeljünk! Ne is
fizessünk, amíg nem tudjuk, kinek a bankszámlájára utalunk.

Most te legyél
A MESEMONDÓ!

EMLÉKSZEL, amikor kiskorodban
a nagymamád, vagy a papád mesélt
neked? Biztosan hallottad már a farkas és a hét kecskegida történetét, a
kismalac esetét a farkasokkal, vagy
a Piroskáról szóló mesét.
Mi a közös ezekben a mesékben?
Az, hogy valamennyiben megtévesztik a mesehősöket.
A negatív szereplő, valamilyen SEGÍTS A NAGYSZÜLEIDNEK,
„legendával” átveri a főszereplőt, és HOGY NE VÁLJANAK CSALÓK
így tesz szert az általa vágyott nye- ÁLDOZATÁVÁ!
reségre, a finom, szaftos falatokra.
A ma élő – sajnos nem mesebeli – MONDD EL NEKIK, HOGY:
csalók, anyagi haszonszerzés re• Ha ismeretlen telefonszámról keményében, a titeket nagyon szereresik őket és rátok, vagy a szütő nagyszüleitek jó szívét használleitekre hivatkoznak, bontsák a
ják ki sok esetben.
vonalat, tegyék le a készüléket!
Telefonon felhívják a nagyiékat,
• Ezután ellenőrizzék le a törtéelőadják azt, hogy baleset ért bennetet, hívjanak fel benneteket a
neteket és azonnal pénzre van szükti, saját számaitokon!
ségetek az egészségügyi ellátáshoz,
• Semmiképp ne adják oda a pénvagy a kocsi megjavíttatásához.
züket, ékszereiket idegeneknek!
Szegény nagyszülők kétségbeesé• Bűncselekmény gyanúja esetén
sükben odaadják a kis spórolt pénzüazonnal értesítsék a rendőrséget a
ket, miközben ti, erről mit sem sejt107, vagy 112 segélyhívószámon!
ve, szerencsére egészségesen élitek
Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság
a megszokott életeteket.
Bűnmegelőzési osztály

Érdemes arról is meggyőződni, hogy a
webáruházat működtetőként megnevezett cég
működő, létező vállalkozás-e, amely nem áll végelszámolási vagy felszámolási eljárás alatt, esetleg
megszűnés miatt nem törölték-e a cégjegyzékből.

DROGDÍLERT
fogtak el

Ingyenes céginformációs adatbázis elérhetősége korlátozott adattartalommal:
www.magyarorszag.hu
Vissza a régi www.magyarorszag.hu oldalra
Keresés a vízszintes menüsorban
Cégkereső (balról a hatodik)
Használom a szolgáltatást →
Konkrét keresés cégnév vagy cégjegyzékszám
vagy adószám alapján (jobb felső sarok)
A megjelenő cégkivonatban megtalálhatók a
vásárláshoz szükséges adatok.
A megrendelés elküldése előtt érdemes megtekinteni a JOGSÉRTŐ WEBÁRUHÁZAK című
menüpont tartalmát. Elérhető a https://www.
fogyasztovedelem.kormany.hu oldalon.
Ha a fentieknek megfelelően már ismerjük a
webáruházat működtető vállalkozást, a listából
azonosíthatjuk, ne rendeljünk terméket, ha a vállalkozás korábbi jogsértése érinti a leendő megrendelésünk tárgyát. (Folytatjuk!)
Dr. Csanádi Károly kamarai jogtanácsos
fogyasztóvédelmi referensmediátor,
európai uniós kkv. tréner, FIX Televízió műsorvezetője

PEST MEGYÉBEN május 20- A kerepesi férfi bejelentett, állandó
án, hét helyszínen, negyvenkét munkahellyel nem rendelkezik, a bűrendőr, 14 szolgálati autóval és a nös üzlet azonban jól hozott a konyTerrorelhárítási Központ művele- hára, az elmúlt hónapokban több milti egységének közreműködésével liós jövedelmet könyvelhetett el.
csapott le a drogkereskedőkre. Több
A helyszíni szemléken a megtalált
hónapig tartó felderítő munka előz- új pszichoaktív anyagokat bezacste meg a Gödöllői Rendőrkapitány- kózták, ahogyan bűnjelcímke került
ság által koordinált, 11 ember – a az egyik előállított lakásán talált 72
terjesztéssel gyanúsítható férfi, va- darab lőszerre is, ezeket a későbbilamint vevőkörének 10 tagja – elő- ekben szakértő vizsgálja. A vagyonállításával végződött akciót. Május visszaszerzés biztosítása érdekében
20-án, a hajnali órákban levezényelt műszaki cikkeket, több százezer forajtaütéssel a rendőrök felszámol- rintot, mobiltelefonokat foglaltak le
ták egy 48 éves férfi új pszichoaktív a rendőrök.
anyaggal Kerepesen, Mogyoródon,
Sz. József a gyanúsítás ellen paKistarcsán és a fővárosi peremkerü- nasszal élt, vallomást nem tett. Vele
letekben űzött kereskedését.
szemben – őrizetbe vétele mellett – a
A gyanú szerint Sz. József a „kati”, további eljárást a Gödöllői Rendőr„kréta”, „füst” és „kristály” fantá- kapitányság új pszichoaktív anyagzianevű szer adagját 1.000 forintért gal visszaélés bűntettének megalaárulta. Akadt olyan ügyfele, aki al- pozott gyanúja miatt folytatja le.
kalmanként 20 pakkot vásárolt tőle.
Forrás: police.hu

Hirdetés
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INTÉZMÉNYEINK

HITÉLET

ELSZAKADÁS

ELŐREHOZTÁK
a nyári karbantartást
TÁJÉKOZTATÁS A KISTARCSAI VMSK KFT.
INTÉZMÉNYEIBEN FOLYÓ MUNKÁKRÓL
Az új típusú koronavírus járvány miatt intézményeinket 2020. március 17-től bezártuk. A kialakult helyzet következtében a tervezett nyári karbantartási munkálatokat az elmúlt időszakban végeztük el.

Új falburkolat a sportközpontban

Szauna a sportközpontban

A

mennyiben az aktuális kormányrendeletek lehetővé teszik és üzemeltetett ingatlanjaink nyitva lehetnek, úgy nyáron nem
lesz egyik intézményben sem – így az uszodában sem – leállás.
A Városi Sportközpontot, illetve a Pecsenyiczky
Mihály Sportcentrumot a fenntartóval történő
egyeztetést követően az egyesületek, sportolni
vágyók részére 2020. május 13-án megnyitottuk.
Az épületek házirendje azonban jelentősen módosult, figyelembe véve a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásait. A szabályokat az intézmények bejáratánál helyeztük ki.
Az elmúlt hetekben intézményeinkben számos
karbantartási munkát végeztünk el:
• Gondoskodtunk a Civil-ház teljes kiürítéséről, a Szlovák Néprajzi Gyűjtemény, a KIKE,
14

a Közösen Étük Alapítvány eszközállományának biztonságos áthelyezéséről.
• A Városi Sportközpontban a folyosó hiányzó
részein, illetve a táncteremhez vezető lépcső
mentén a 2019. évben megkezdett falburkolat
felhelyezése befejeződött, a tisztítószer tároló csempézése, az öltözők, folyosó, táncterem
tisztasági festése, a csarnok körüli terület füvesítése, bokrok, virágok ültetése, a műfüves
pálya éves kötelező karbantartása, illetve hálójának javítása megtörtént.
• A Városi Uszodában az öltözőkben lévő padok lecsiszolása, újra festése, lábak, szekrények
rozsdátlanítása, a padlóösszefolyók cseréje, zuhany nyomógombok javítása, a medencében
lévő befúvók teljes cseréje, az előtérben lévő
padozat oldalfalának újra festése, az uszoda körüli kert rendezése, a szaunapadok deszkáinak
cseréje megtörtént, illetve egy új medencevíz
keringető szivattyút építettünk be.
• A Csigaház tisztasági festése, a mosdók felújítása szintén megtörtént.
• A Pecsenyiczky Mihály Sportcentrumban
az öltözők festését, illetve a főbejárati rész leburkolását, a lépcső felújítását tervezzük az elkövetkezendő időszakban. A pályákon a védőhálók, kapuhálók javítása megtörtént.
A Városi Uszoda, a Városi Könyvtár és a Csigaház nyitásáról facebook oldalunkon, illetve honlapunkon tájékoztatjuk a lakosságot.
Természetesen a IX. Kakasfőző Fesztiválra is
készülünk, amennyiben a rendeletek lehetővé teszik, úgy 2020. augusztus 20-án színvonalas programokkal várjuk az Ifjúság téren az ide látogatókat.
Fontos kiemelni a Közösségek Hete rendezvénysorozatunkat, mely 2020. május 11. és 17. között KISTARCSAI minden NAPOK címen ment
facebook oldalunkon. A kistarcsai és környékbeli
lakosoktól érkezett rendkívül színvonalas anyagokra az érdeklődés kiemelkedően magas volt, ezért
továbbra is várunk hasonló munkákat a lakosság
részéről. Ezúton is köszönjük azt az összefogást,
amellyel városunk kulturális, illetve sport élete a
karantén idején is színes, változatos formában tudott tovább működni.
Továbbra is szeretettel várjuk Kistarcsa Város
lakosságát intézményeinkben, a honlapon lévő
elérhetőségeink bármelyikén jelezhetik kéréseiket kollégáink felé!
Pongrácz Viktória ügyvezető
Kistarcsai VMSK Kft.

Olvasandó az Apostolok cselekedeteiről írott könyv 1, 4-26

VISELJÉTEK
EL EGYMÁST
SZERETETTEL!
„…éljetek…teljes alázatban, szelídségben és
türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével
fenntartsátok a Lélek egységét.” (Ef. 4,2-3)
Mostanában gyakran eszembe jutottak
Szent Pál fenti szavai. Az elmúlt időszak óriási kihívás elé állított mindannyiunkat a türelem és a tolerancia terén. Az aggodalom,
a bizonytalanság, a bezártság és összezártság sokakból rejtett feszültségeket, indulatokat váltott ki.
Bizony néha még egy kiegyensúlyozott családban is előfordul, hogy nem könnyű elviselni egymást, előfordulnak feszültségek, súrlódások, összezördülések. Még nehezebb a
helyzet az idegenekkel, szomszédokkal szemben. Néha magamon is azt tapasztalom, hogy
nagyon nehéz szeretettel elviselni, lenyelni
mások intoleráns, zavaró viselkedését. A vasárnapi fűnyírás, a kerítés mellett túráztatott
motor, vagy egy véget nem érő vasárnap délutáni flexezés bevallom engem is föl tud idegesíteni, hiszen mindenki vágyik a nyugodt
pihenésre, kikapcsolódásra. Nyilván mindan�nyian be tudunk számolni arról, hogy hányszor tevékenykedett már valaki a környezetünkben idegesítően, bosszantóan. Ha jó a
kapcsolat az ember szól, kér, kedvesen reklamál, de ha az egyik fél nem toleráns, akkor jön
a veszekedés, ahol mindig a nagyobb szájú,
a kevésbé alázatos nyer, gyakran az, akinek
kevésbé van igaza. (Megjegyezném, hogy a
polgári törvénykezés világosan szabályozza
a lakott területen megengedett zajos és zavaró tevékenységeket, csak a lakosok többsége nem ismeri, és nem tartja be ezeket a
szabályokat.)
A téma kimeríthetetlen és biztos vagyok
benne, hogy nincs olyan ember, akiből ne
váltana ki indulatokat. Éppen ezért kell a
Krisztus-követőknek nagyon odafigyelniük
arra, hogy viselkedésünkkel, szelíd és alázatos hozzáállásukkal elkerüljék a veszekedést, békétlenséget. Jézus is tisztában volt
az emberi együttélés nehézségeivel, számtalanszor felhívja figyelmünket az alázatos
szeretetre, életével és áldozatával örök érvényű példát is ad rá. Ha az Ő aranyszabályát
követjük biztosan sikerül is megtalálnunk a
békét és megegyezést embertársainkkal:
„Amit akartok, hogy veletek tegyenek az
emberek, ti is tegyétek velük!” (Mt. 7,12)
VVA

Áldozó
csütörtökön ugyanolyan nehéz volt elválni a tanítványoknak Jézustól, mint
nekünk a szeretteinktől.
REFORMÁTUS EGYHÁZ

G

alileába küldte őket a Feltámadott, az
első csodák és az első szeretetet helyére. Ide vonultak vissza korábban is, amikor Júdeában és Jeruzsálemben meg akarták ölni
Jézust. Ha a farizeusok vitáztak velük, a Mester átvette a szót, és megfelelt minden kérdésre, vezette őket.
A mennybemenetel után viszont tudták, minden más lesz Jézus nélkül. Semmi sem úgy fog
folytatódni tovább. Ráadásul új kihívások előtt
álltak, mivel Jézus meghagyta nekik, hogy tanúi
legyenek a föld végső határáig. De hogyan kell
ezt megvalósítani? Szerették Jézust, ő is szerette

őket. Nagycsütörtöki és nagypénteki gyávaságukat megbocsátotta.
Amikor valaki megbocsát a társának, akkor
megerősödik közöttük a bizalom.
Ennyi boldog esztendő után ne csodálkozzunk,
ha azt érezték, hogy magukra maradtak, mert Jézus már elment, de az általa megígért Szentlélek
még nem jött el. Számtalanszor éli át e hiányérzést azóta is az egyház.
A hatvanas években Siklós Józsefnek egy
evangélizációs sorozata utolsó estéjéről el kellett mennie. Azzal búcsúzott a házigazdától:
„én elmegyek, de a Szentlélek itt marad, ezért
nyugodtan folytasd tovább nélkülem a sorozatot.”
Ebben vergődik a gyülekezet, amikor elmegy a
szeretett lelkésze, aki a fiataloknak lelkileg az apja,
az öregeknek szinte a fia, mindnyájuknak testvére volt. Határozott útmutatást kaptak tőle. Ha vita,
vagy konfliktus kerekedett, megbocsátottak egymásnak.
Nagyon nehéz feldolgozni, ha azt kell elengednünk, akit szívből szerettünk. Mert nem folytatódhat minden ugyanúgy.

ISTENTISZTELETI REND
A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY
ELMÚLTÁVAL
Istentiszteleti rendünk a koronavírus – járvány múltával a védekezés szabályai szerint
szinte naponta változik. Ezért kérjük, hogy
a honlapunkon tájékozódjanak az aktualitásokról!
De a Szentlélek itt marad! Támasztani fog új
szolgákat, akik az őrhelyre állnak, hirdetni fogják
az igét. Lesznek megtérések, életek fognak rendeződni.
Hisszük-e a Heidelbergi Káté tanítását az egyházról, hogy Isten Fia … Szentlelke és igéje által gyűjti egybe a gyülekezetet? Tehát nem mi! Az egyház
léte Jézustól függ. Nélkülünk is menni fog tovább.
Az írás folytatása a Kistarcsai Református Gyülekezet honlapján teljes terjedelmében elolvasható
https://www.kistarcsaireformatus.hu
Riskó János református lelkész

Ignác, MIT LÁTSZ?
amely leégeti az értékes anyagról a salakanyagot, megmutatta igazi valónkat.
Annyi mindenen vagyunk túl, annyi mindent láttunk: mit vesztettünk el, mire találtunk rá, miben
lettünk szegényebbek és miben gazdagodtunk! Sokat tanultunk önmagunkról, a környezetünkről – és
talán az Úristenről is! De szívesen meghallgatnám,
hogy te mire jutottál, mit tanultál! Mit – hogyan, kit
– milyennek látsz az életedben? Harag vagy megbékélés, csüggedés vagy erőre ébredés, zavarodottság
vagy kiegyensúlyozottság él benned?
Úgy hiszem, a válasz nem az életszemléleted
megszokott kerékvágásába biztosan nem.
A helyzeteink, a körülményeink normalizá- (optimizmus/pesszimizmus), „a világot hogyan lálódnak ugyan,
de mi magunk valahogyan nem illünk bele a
régi képbe: nem maradtunk azok, akik voltunk
pár hónapja.
A megpróbáltatásokkal, feszültségekkel terhelt időszak
sokat formált minket. Megmutatta nekünk erőforrásainkat
és gyengeségeinket,
igazi értékeinket és
talminak bizonyuló
kincseinket, kitartani tudásunkat és egymásra utaltságunkat.
Mint valami kohó,

Oldódni látszik a bezártságunk. Egymás után szüntetik meg a vírus
okozta korlátozásokat, és lassan
visszatér az élet… De hova is?
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

A

tod” meghatározottság következményében születik, hanem abban, hogy hová nézel!
Gyökössy Endre egy rövid versikéjében így ír
erről:
Árnyék mögött fény ragyog,
Nagyobb mögött még nagyobb,
S amire nézek, az vagyok.
Mit látsz? Az előtted tornyosuló hegynyi gondokat, vagy a még nagyobbat, az érted kegyelemmel munkálkodót? A gyengeségedet, vagy a téged
felemelőt, bátorítót? Minden annak a következménye, hogy észreveszed-e, az életedben, az életedért
munkálkodó Urat, aki nem maradt el mellőled a
vészben sem! Figyelsz-e rá, mert abban születik meg az igazi valóság: a
reménység!
Jeremiás énekel erről egy csodálatos éneket az őt körbevevő, elborító tengernyi tragédia közepette,
Mert őrá nézett: „De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek: Szeret az ÚR, azért nincs még végünk,
mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te hűséged! Az ÚR az én osztályrészem
– mondom magamban –, ezért benne bízom” (JerSir 3,21-24).
Ezt a „mindennek ellenére” reménységet tanuljuk napról napra
Őbenne! Ugye, te is látod?
Eszlényi Ákos
evangélikus lelkész
2020. 5. szám
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ÚJ

HELYEN!

KÖNYVELÉSI ÉS SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÓ Kft.
•
•
•
•
•
•
•

Könyvelés
Bérszámfejtés
Adótanácsadás
Könyvelés ellenőrzés
IFRS szerinti könyvvezetés
Pénzügyi tanácsadás
Üzleti tanácsadás

Homlokzati

„A könyvelő, adótanácsadó
a vállalkozás tartópillére”

(Zrt.-k, Kft-k, Bt-k, Nonprofit
szervezetek, egyéni vállalkozások részére)

hőszigetelés

• Vállalkozások pénzügyi
rendszeréhez segítségnyújtás
• Online könyvelési, pénzügyi tanácsadás
• Könyvelés a cégek
székhelyén-outside bookkeeping
• Szabályzatok készítése
– képzett szakemberekkel

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.

MINDIG KEDVEZŐ ÁRAK!

2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos u. 27.

Tel.: 06-28/473-398 • mail: info@epitesianyag.hu
Nyitva: H-P: 730-1600, Szo.:15/05/2020
730-113015:46 Page 1
Kisgomboc_minta_majus_Kisgomboc_majus

ISO 14001 • ISO 9001

Akció!

VÁLTOZATLANUL, MINDEN NAP
VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET!
NÁLUNK MINDIG SÜT A NAP!

10 cm vastag komplett
hőszigetelő rendszer

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!

br.

2990 Ft/m

2

HA BETEG, NE JÖJJÖN!

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

KISTARCSA, RAKTÁR KÖRÚT 5.

Kistarcsa, Nagytarcsai út 6.

a Fenyves Sportcsarnok mellett.

Kövess minket facebookon: Fenyves Szolárium

Megvételre keresek
Kistarcsán felújításra
szoruló, családi
házas ingatlant.
Minden megoldás érdekel
(pl. eltartás, életjáradék)
Kérem, ingatlanosok
ne keressenek!

+36-30/393-4637

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

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

JUKA JárműJAvító Bt.
Kistarcsa, Nagytarcsai út. 6.

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

www.jukabt.hu • jukabt@invitel.hu

HÁZIAS ÍZEK BOLTJA

INGATLANT
VÁSÁROLNÉK!

KLÍMA KARBANTARTÁS,
SZERELÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS

SZÁMÍTÓGÉPEK
JAVÍTÁSÁT,
KARBANTARTÁSÁT
VÁLLALOM.

A KistarcsaKlimánál
elkötelezett, hivatalos
szerelőcsapat,
és megbízható márkák
széles választéka várja!

Darvas Árpád informatikus

06-30/954-5167

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

JÚNIUSI AKCIÓINK!
TOVÁBBI AJÁNLATUNK:
ITT A GRILLSZEZON! sertészsír – 690 Ft/kg
GRILLKOLBÁSZ
három ízben – 1590 Ft/kg friss tepertő – 2500 Ft/kg
Étkezési utalvány és bankkártya elfogadás!

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

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

Hogy mindig úton legyen

Szerviz és Műszaki Ellenőrző Állomás

Személyes közreműködésünkkel is segítünk a gazdasági folyamatok
lebonyolításában, beindításában, működtetésében…
Ha biztos kézbe szeretné helyezni cége gazdasági működését, várjuk megkeresését!

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

JUKA JárműJAvító Bt.

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

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

EGY ÚJ ÉS NAGYOBB
TELEPHELYRE

KÖLTÖZTÜNK!

BEMUTATÓTERMÜNK
ÚJ CÍME:

2143 KISTARCSA
SZABADSÁG ÚT 30.
TELEFON:

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

VÁRJUK SZERETETTEL KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
2020. 5. szám
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FONTOS INFORMÁCIÓK
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

Kohajda Péter őstermelő
KISTARCSA, Nagytarcsai u. 3.

A nyitvatartásról és a házhoz szállításról érdeklődjön telefonszámunkon!

www.koronaretes.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.

Nap 19 Kft.

varga autójavító
K i s ta r c s a

Csömör, Kistarcsa Határ út
Tel.: 06-28/445-244,
06-30/9647-669
NyiTvaTarTás: H-P: 8-17 óráig

• vizsgáztatás
• javítás
• Klíma töltés

Nyitva
Hétfőtől-Péntekig
10-15 óráig

• diagnosztiKa

(motor, aBs, stb.)

• hivatalos Bosch
szaKműhely

3D computeres
futóműállító
technológia

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

Varga István magyar rally
bajnok, autószerelő mester

KISTARCSA VÁROS KÖZÉLETI TÁJÉKOZTATÓ LAPJA
Megjelenik a hónap utolsó hetében.

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

www.nap19.hu • nap19kft@gmail.com
18

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.

Kisállatrendelő

Dr. Csizmadi Sándor
2143 Kistarcsa, Malom utca 2.
tel.: 06-28/506-265, 06-30/9-518-590
www.kistarcsaiallatorvos.hu

TANYASI
HÚSBOLT

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 5300 példányban.
ISSN 1788-7291
A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a beküldött írásokat a
tartalom lényegi megváltoztatása nélkül, szerkesztett formában
közölje. A lapban megjelent cikkeket a Kiadó írásbeli engedélye
nélkül másolni, a lapot utánnyomni, sokszorosítani tilos. A lapban
megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem vállal felelősséget.

NYITVATARTÁSI IDŐ!

Minden pénteken 7-19 óráig.

SZOMBATON ZÁRVA!

MINDEN PÉNTEK ESTE HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!

A megrendeléseket CSÜTÖRTÖK DÉLIG kérjük leadni!

Minden héten
FRISS TŐKEHÚS!

RuhaSzaki

varrónő

MINDEN AMI VARRÁS

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

KÖZPONTI TELEFONSZÁMOK

Mentők: 104 • Tűzoltók: 105 • Rendőrség: 107
Általános segélyhívó: 112
Központi tudakozó: 198
Polgármesteri Hivatal
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Központi telefonszám: +36 (28) 470-711,
hivatal@kistarcsa.hu,
Ügyfélfogadási idő:
hétfőn: 8.00-18.00 óra között,
szerdán: 8.00-16.00 óra között.
Juhász István polgármester
Tel.: +36 (28) 507-132
A polgármester ügyfélfogadási ideje:
a Polgármesteri Hivatalban minden hónap
első és harmadik hétfőjén 16.00-18.00 között
az előzetes időpont egyeztetést követően.
Előzetes időpont egyeztetés:
polgarmester@kistarcsa.hu, hivatal@kistarcsa.hu,
+36 (28) 507-132, +36 (28) 470-711/211-es
melléken keresztül.
dr. Gotthard Gábor jegyző
Tel.: +36 (28) 507-132,
A jegyző ügyfélfogadási ideje: a Polgármesteri Hivatalban minden hónap harmadik hét hétfőjén 16.0018.00 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

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

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

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

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
+36-1/216-0505

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

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

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

KISTARCSA, Eperjesi út 7.

KÖZBIZTONSÁG

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

Idősek nappali ellátása
Kistarcsa, Batthyány u. 2/a, 2143, Tel.:
+36 (28) 742-083, 06-20-568-7627, 06-20-442-7182

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
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R.H.Dental

Fogorvosi rendelők
és fogtechnikai laboratórium

RH dental

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

Minőségi fogászati szolgáltatások

FELOLDOTTÁK a koronavírus járvány miatti korlátozásokat,
ezért az alábbi nyitvatartási időben várjuk kedves pácienseinket!
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 pácienseknek telefonon kell időpontot kérniük,
a vizsgálat előtt kockázat felmérésen kell részt venniük,
a váróban legalább másfél méteres távolságban várakozhatnak.
A vizsgálat előtt pedig egy percig fertőtlenítő oldattal kell öblögetniük.

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

AKCIÓS ÁRON, CIRKON HIDAK ÉS IMPLANTÁCIÓK!T

KISTARCSA,

Móra Ferenc utca 81.

Nyitva tartás:
H-P: 7.00-16.00
Szo: 7.30-12.00

n minket!
Kérdése van? Hívjo
/561-1050

06-20
06-28/552-675 •

kft@upcmail.hu
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ÉPÍT? FELÚJÍT?
Megértésüket és türelmüket megköszönve MÁJUS 25-TŐL
TELJES NYITVA TARTÁSSAL várjuk kedves ügyfeleinket!

GIPSZKARTON AKCIÓ!

RIGIPS NORMAL STANDARD 12,5 gipszkarton
RIGIPS IMPREGNÁLT gipszkarton

A

KERESSEN MINKET
A FACEBOOKON IS!

csa
www.facebook.com/kocsis.tuzep.kistar
• Zsalukövek
• Falazóelemek
k
• Habarcsok, vakolato
• Cserepek
• Kéményrendszerek
• Térburkolatok
• Szigetelőanyagok

I N DE N ,

M
RIGIPS TŰZGÁTLÓ gipszkarton
ami építőanyag
RIGIPS
MÁR BANKKÁRTYÁVAL
TAGJA. – BLUE ACOUSTIC
IS FIZETHET!

