TRIANON EMLÉKÉV
KISTARCSÁN
Interjú Dőringer Károllyal

2. old.

i
a
s
c
r
a
t
Kis HÍRADÓ
2020.
6. szám

KISTARCSA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

TÁJÉKOZTATÓ
LAPJA

TRIANON 100

2. old.

Helyi
buszjárat
menetrendje
7. old.

Tájékoztatás
a házhoz
menő lomtalanításról
10. old.

Június
29-én
nyit
az uszoda
3. old.

2020. 6. szám

1

HÍREK

A „MAGYAR
HISZEKEGY”-ET
mondták el
a képviselők

Trianon Emlékév
KISTARCSÁN

Kistarcsán 2018 decemberében Dőringer Károly (Jobbik) helyi önkormányzati képviselő javaslatára megalapították a Trianoni Emlékbizottságot. A testület ezen az ülésen úgy döntött, hogy a 2020. évet a trianoni békediktátum
100. évfordulója alkalmából Trianon Emlékévvé nyilvánítja.

A

JÚNIUS 4-ÉN a polgármester, az alpolgármesterek,
z előkészületek elkezdődtek,
Természetesen a későbbiekben, ha
a jegyző, a képviselők és külsős bizottsági tagok
Kistarcsán is nagyszamégis beérkezik kellő mennyiséközös versmondással emlékeztek meg a trianoni
bású programmal kégű anyag a kiállítást megszerbékediktátum 100 éves évfordulójáról. A koro- szültek a 100-ik évfordulóvezzük.
navírus veszélyhelyzet miatt Juhász István, Soly- ra. A koronavírus-járvány
mosi Sándor, Zsiák Péter, Csampa Zsolt, Zsiák azonban meghiúsította a
– Erre a programsoroBalázs, Penz András, Dőringer Károly, Szemán programok megtartását.
zatra az önkormányzat
Gergely, Uvacsek Csaba, Bergán János, Juhász Dőringer Károly, mint az
2019-es költségvetéséJózsef, Dőringerné Kovács Melinda, Dr. Gotthard emlékbizottság tagja részt
ből támogatást is kapGábor és Török Károlyné az otthonában vagy a hi- vett a szervezésben, ezért
tak. Tudomásom szerint
vatalban mondta el Papp-Váry Elemérné, Sziklay őt kérdeztük a trianoni béa Trianon Emlékévének
Szeréna (1881–1923) magyar költőnő, Hitvallás kediktátum 100. évfordulóeseményei nemcsak júnicímű versének egy-egy részletét. A külön-külön jára tervezett programokról.
us 4-re fókuszált volna. A
felvett verset a VMSK munkatársai vágták össze
programokból mit szeretnéDőringer Károly
és rakták fel a város facebook oldalára.
– Kik kerültek Kistarcsán a Trinek megvalósítani?
Miért pont erre a versre esett a választás? Papp- anoni Emlékbizottságba?
– A bizottság nem kapott kiVáryné Sziklay Szeréna neve ma már keveset mond,
– Az Emlékbizottság rendkívül vegyes
mondottan támogatást, hanem az önkorde az idősebb nemzedék még biztosan emlékszik rá, összetételű delegáltból állt össze.
mányzat erre a programsorozatra elkülönített
és az egyik versére, amely a Trianonban megcsonA Bizottság elnöke Juhász István polgármester. egy bizonyos összeget az idei költségvetéskított ország lakóiban tartotta a lelket. A vers első
Tagjai: Pongrácz Viktória, a VMSK vezetője, ben. A költségek csökkentése érdekében a töbszakasza „Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában/ Csampa Zsolt képviselő, Csaja János, az Értéktár bi városi programra szervesen ráépültek volna
Hiszek egy isteni örök igazságban/Hiszek Magyaror- Bizottság elnöke, Kereszti Ferenc, a KIKE elnö- az események. Pl. a Sportnapra vagy a Kistarszág feltámadásában.” a Horthy korszak „nemzeti ke, Gacsályi Ádám igazgatóhelyettes és én vagy- csai Napokra.
imája” volt. A két világháború között alig volt olyan is Dőringer Károly képviselő.
Nagyon szeretnénk a „100 év 100 fa” prograhivatalos rendezvény, ahol el ne hangzott volna az
mot az ősszel kivitelezni ennek előzetes megbeún. „Magyar Hiszekegy”, sőt az iskolák egy részé- – Milyen programokkal készültek?
szélései és szervezési munkái már folyamatban
ben naponta mondták el közösen, a tanítás megkez– A programokat igyekeztünk a különböző vannak. Mint ismert ezt részben a tavaly novemdése előtt az első szakaszt. (a teljes vers 15 szakasz- korosztályoknak és a lakosság érdeklődési köré- beri Vállalkozók Báljának felajánlásából finanszíból áll) A költőnő a Kerepesi temetőben nyugszik. nek megfelelve kialakítani.
rozzuk.
Terveink között szerepelt például: Általános
iskolásoknak rajzpályázat, teljesítménytúra, ki- – Végül egy személyes kérdés. Tavaly nagy siállítás, az esemény tartalmához kapcsolódó kon- kerrel rendezték meg a Testvértelepülés tábort.
certek, rendkívüli történelem órák, valamint elő- Idén erre lát még reményt?
adások. A fiatalok bevonásával egy ma divatos
– A tavalyi évben az Attila Nyilai Egyesület
köztéri „flashmob” megszervezésével, az elsza- szervezésében tartottuk meg a tábort, melynek én
kított területek jellegzetes néptáncait bemutató és feleségem is tagjai vagyunk. Ennek során 10
előadásokkal, valamint táncházzal szerettük vol- erdélyi (torjai) és 10 kistarcsai gyermek egyhetes
na még színesíteni a programsorozatot. „100 év nyaralását sikerült támogatók és az önkormányA Nemzeti Összetar100 fa” néven megálmodtunk egy faültetési prog- zathoz benyújtott pályázat elnyerésével díjmentetozás Napja alkalmáramot, melyet reményeim szerint egy későbbi idő- sen biztosítani.
ból június 4-én a járpontban még meg fogunk tudni tartani. ÖkumeniIdén sajnos ez is elmaradt a járvány miatt. Júványveszély miatt
kus istentisztelet zárta volna az eseménysorozatot nius 15-21. között (ekkor lett volna az idei tábor),
a hagyományostól
az Ifjúság téren.
hogy ne maradjunk közös élmények nélkül, az oneltérően szűk körű
line térben elevenítettük fel a vidám hangulatú támegemlékezést tar- – Az emlékbizottság ebben az évben felhívással bor izgalmasabb eseményeit.
tottak az Ifjúság téfordult a város lakosságához. Magánirat és tárMindenki elküldte a saját maga készített, eddig
ren a trianoni emlékműnél. A békediktátum
gyi emlékek gyűjtéséhez kértek segítséget, amiből mások által nem látott képeit, így okozva kellő
100. évfordulóján az önkormányzat képvisekiállítást szerveztek volna. Mennyi anyagot kap- derűt. Ezek a kialakult barátságok talán örökre
letében Juhász István polgármester, a Váltak és a kiállítást később tervezik-e megrendezni? szólnak, és jövőre találkozhatunk ismét. A tálalkozók Baráti Körének nevében idősebb
– Sajnos korabeli tárgyi emlék vagy irat nem bor programja teljes egészében készen van, csak
Juhász István koszorúzott, de a Kistarcsai
sok érkezett a szervező bizottsághoz, de ezen nem arra vár, hogy együtt újra átélhessük a nagy kaFidesz csoport is elhelyezte a megemlékeis lepődtünk meg, hiszen az elmúlt száz év nagy landot. Mi ezen is dolgozunk és hisszük, hogy
zés virágait az emlékműnél.
részében igyekeztek minden eszközzel tiltani az ez segít feledtetni Trianon gyalázatát.
emlékezést.
P.Gy.

Szűk körű megemlékezés volt a trianoni
emlékműnél
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JÚNIUS 29-ÉN
NYIT AZ USZODA
A KISTARCSAI VMSK KFT. a fenntartóval történő egyeztetést követően megnyitja a bérlőknek
és vendégeknek a Városi Uszodát. A nyitás időpontja: 2020. június 29. Az uszoda hétköznapokon reggel 6 órától este 10 óráig, hétvégén délelőtt
10 órától este 6 óráig tart nyitva. Az új típusú koronavírus járvány kapcsán kialakult veszélyhelyzet feloldását követően az alábbi szabályok betartása szükséges:
• Az uszodát mindenki saját felelősségére használhatja az éppen aktuális rendeletek szigorú
betartásával!
• Az ingatlanokat KIZÁRÓLAG EGÉSZSÉGES
sportolók látogathatják.
• Az uszoda bejáratánál a belépők testhőmérsékletét érintésmentes digitális hőmérővel
ellenőrzik. A 37,2 C° feletti testhőmérséklettel rendelkező vendég nem veheti igénybe a létesítmény szolgáltatásait!
• A pénztárnál lehetőség szerint részesítsék előny-

TÁJÉKOZTATÁS
vezetékes
gázszolgáltatás
szüneteltetéséről!
A GÁZSZÁLLÍTÓ 2020. 07.29 08.00 órától 2020.
07.31. 08.00 óráig karbantartási munkálatokat
végez Kistarcsa bel-és külterületén, ezért a gázszolgáltatást korlátozzák, illetve szüneteltetik.
Kérjük ügyfeleinket, hogy a gázszünet ideje alatt a főelzáró csapokat zárják el!
A gázszünettel kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak az éjjel-nappal hívható 0680/300-300 telefonszámon.
A karbantartási munkák miatt elrendelt gázszünetért szíves megértésüket kérjük.

TIGÁZ Zrt.

ben a bankkártyás fizetést.
• A medencében, egyidőben legfeljebb 35 fő, 1
sávban maximum 7 fő tartózkodhat. Az uszodatérben a 1,5 méteres minimális távolság betartása javasolt.
• A zuhanyzás a medencébe lépés előtt kötelező!
• A szauna a jelenlegi döntés visszavonásáig
nem üzemel.
• Javasolt a kihelyezett kézfertőtlenítők és az uszoda előterében a szájmaszk használata.
• Szülők és hozzátartozók lehetőség szerint az
uszoda épületén kívül várakozzanak!
• Az uszodai házirendben foglaltak betartása mindenki számára továbbra is kötelező!
Napközben, megadott időközönként az üzemeltető gondoskodik a fertőtlenítésről.
Megértésüket és támogató együttműködésüket
ezúton is köszönjük!
Pongrácz Viktória ügyvezető,
Kistarcsai VMSK Kft.

IGAZGATÁSI SZÜNET
a polgármesteri
hivatalban
A közigazgatási szervek hatékony és zavartalan működésének egyik elengedhetetlen feltétele a közszférában dolgozók szabadságának
ütemezése. A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
2020. július 1-től július 3-ig (3 nap), 2020. július 27-től 2020. július 31-ig (5 nap), valamint
2020. december 28-tól 2020. december 31ig (4 nap) tart igazgatási szünetet. Az igazgatási szünet ideje alatt az ügyfélfogadás szünetel,
de halaszthatatlan ügyekben – elsősorban halálesetek és születések anyakönyvezése miatt
tartanak ügyeletet. A bejelentések fogadása
8.00 és 12.00 óra között a hivatal központi számán, a 06-28/470-711-es telefonszámon, azt
követően pedig rendes munkaidőben a 0620/426-5976 mobilszámon lehetséges.

ISMÉT SÉTÁLÓUTCA LESZ nyáron
az Ifjúság téren

Sétáló utca az Ifjúság téren

MÁR A MÁSODIK NYÁR fog úgy kezdődni, hogy
sétálóutca lesz az Ifjúság tér egy részén: az évzárót követően az iskolakezdést megelőző hétig az
uszodától a Széchenyi utcáig tartó útszakaszt zárják le az autós forgalom elől. (Az alsó parkolóba a
Széchenyi utcáról be lehet hajtani.) Az utat virágládákkal zárják le, és természetesen már az autómosótól táblák jelzik a megváltozott forgalmi rendet.
Használják ennek megfelelően – fagylaltozzanak, üljenek le a vendéglátó egység teraszán vagy
a parkba a vitorlák alá, sétáljanak vagy internetezzenek (Wifi4Eu) az autóktól védett területen.

Ratimovszky Tiborné és Juhász István

Az ünnepséget a Gesztenyés Óvodában tartották

PEDAGÓGUSNAP
Kistarcsán
MINDEN ÉV júniusának első vasárnapján köszöntik a köznevelésben és a felsőoktatásban dolgozókat. Idén a pedagógusnap június 7-ére esett. Kistarcsán június 8-án, szűk keretek között a Gesztenyés
Óvodában tartották a pedagógus napot. A családias ünnepségen a város polgármestere Juhász
István köszöntötte Kistarcsa óvodai nevelőit. Elmondta, hogy rendkívül nehéz időszakon van túl a
város és szerencsére a vírus elkerülte a települést,
mert csak 2-3 fertőzött beteget regisztráltak. Külön megköszönte az óvodai dolgozók helytállását.
Ezt követően a polgármester és Ratimovszky
Tiborné, a Városi Óvoda vezetője egy oklevéllel
és egy csokor virággal gratulált azoknak, akik
ebben az évben jubiláltak. Elsőként a Tölgyfa
Óvodában dolgozó Markóczi Istvánné dajkának gratuláltak 25 éves példamutató, lelkiismeretes, áldozatos nevelő gondozó munkájáért. 30
éves példamutató, lelkiismeretes, áldozatos pedagógia munkájáért Csuvarszki Pálné óvodapedagógus vehetett át díszoklevelet, 40 éves példamutató, lelkiismeretes, áldozatos pedagógia
munkájáért Nagy Rózsa óvodapedagógus kapott
elismerést, akit még nyugdíjba vonulása alkalmából is köszöntöttek.
Az önkormányzat nevében Juhász István polgármester külön megköszönte Ratimovszky Tibornénak nyugdíjba vonulása alkalmából a példamutató, lelkiismeretes pedagógia munkáját.
Az elismerő oklevél mellé egy csokor virágot is
átadott a város első embere. Az óvoda vezetője meghatódottan köszönte meg az elismerést és
külön megköszönte az összes óvodai dolgozó áldozatos munkáját. Kiemelte az elmúlt két és fél
hónapban végzett rendkívüli munkát, amit mindenki a legjobb tudása szerint végzett el. Az ünnepség végén a polgármester egy-egy szál virággal köszöntötte az óvodai dolgozókat.
Az általános iskolában dolgozó pedagógusokat július 2-án délelőtt 9 órakor köszöntik a Csigaházban.
2020. 6. szám
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ELFOGADTÁK
a zárszámadást
A veszélyhelyzet fennállása alatt a képviselő-testület feladatés hatáskörébe tartozó kérdésekben a polgármester polgármesteri határozattal dönthet. Juhász István polgármester 2020.
júniusában a napirendekről a képviselők és a külsős képviselők véleményét figyelembe véve hozta meg a határozatokat.

Jóváhagyták a 2019. évi
gazdálkodásáról
szóló beszámolót

Testületi
ülésről
jelentjük

és nem halaszthatatlannak tűnő fejlesztéseket
hagytak ki átmenetileg, bízva abban, hogy
azokra a közeljövőben
sikerül más jogcímen
saját forrást vagy támogatást találni. Kistarcsa
Város Önkormányzata
– a Polgármesteri Hivatal működése érdekében – az eredeti előirányzathoz képest 27
millió 486 ezer Ft ös�szegű többlet támogatással számolhat. Ez a
többletbevétel lehetővé
teszi az iparűzési adónak, a (veszélyhelyzet
következtében várható csökkenése
miatti) kompenzálását.

Elfogadták a Gödöllői
Elfogadták a 2019. évi költségveRendőrkapitányság
tés teljesítéséről szóló zárszámadási
beszámolóját
rendeletet. Megállapítható, hogy 2019Az előterjesztéshez Farkas Imre ezredes, a
ben folyamatosan teljesült a gazdálkodás
végrehajtásában a takarékosság és fegyelmezett- Gödöllői Rendőrkapitányság megbízott vezetője
ség. Tavaly a költségvetési rendeletet 6 alkalom- megküldte a beszámolóját. A Gödöllői Rendőrmal módosították. Az eredeti költségvetésben jó- kapitányság illetékességi területén található 26
váhagyott kiadási bevételi előirányzat 2 milliárd település közül a Kistarcsa Rendőrőrs, Kistarcsa,
911 millió 322 ezer Ft főösszegről, 3 milliárd 096 Csömör, Nagytarcsa, Kerepes és Mogyoród temillió 604 ezer Ft-ra növekedett. Az Önkormány- lepüléseken látja el a közbiztonsági feladatokat.
Kiemelt bűncselekmény kategóriákban a lozat és intézményi által a 2019-ben teljesített összes
bevétel 2 milliárd 817 millió 511 ezer Ft, míg a ki- pások száma 2019-ben az előző évhez viszonyítadások teljesítése 2 milliárd 149 millió 404 ezer Ft. va 6,09 százalék ponttal (1034-1097) nőtt. A beA 2019. évi beszámoló adatai szerint a tárgyévi töréses lopások száma 2019-ben az előző évhez
összevont maradvány összege 668 millió 106 ezer viszonyítva 333-ról 361-re nőtt (8,41 százalékFt volt. Az önkormányzat 2019. december 31-én pontos emelkedés), sajnálatos, hogy ezen belül
100 millió Ft névértékű Önkormányzati Magyar a lakásbetörések száma is nőtt (216-ról 248-ra).
Államkötvénnyel (röviden: ÖMÁK) rendelkezett. A gépkocsi lopások számában 2019-ben jelenA teljes rendelet valamennyi mellékletével tős emelkedés történt (2018-as adat:12, 2019-es
adat: 29). Az illetékességi területen a halálos balegyütt megtalálható a város honlapján.
esetek száma 41,7 %-kal csökkent, 2018-ban 12
Módosították a város 2020. évi
alkalommal, míg 2019-ben 7 alkalommal történt
költségvetéséről szóló rendeletét
halálos közlekedési baleset. A baleset bekövetErre azért volt szükség, mert a központi költség- kezéséhez a sebesség nem megfelelő alkalmavetés a veszélyhelyzet miatt elvonja a 2020-ban zása, az elsőbbségadás elmulasztása, oldaltábeszedni tervezett gépjárműadót. Ez Kistarcsa volság nem megfelelő alkalmazása és az úttest
esetében 48 millió Ft bevételkiesést jelent. Az menetirány szerinti bal oldalának szabálytalan
eredetileg tervezett gépjárműadó bevétel kiveze- igénybevétele járult hozzá. A kábítószeres bűtésével egyidejűleg a kiadásokat is azonos összeg- nözést eseti összehangolt akciókkal próbálják
ben kellett csökkenteni, egyes tárgyévre tervezett csökkenteni.
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Farkas Imre ezredes külön megköszönte az önkormányzat, a polgárőrség, a közterület-felügyelők és a mezőőrök munkáját.

Beszámolt a tavalyi munkájáról
a SZIGÜ Temetőüzemeltető Kft.

A SZIGÜ Pest Megyei Temetkezési Zrt.-vel 2002.
július 1-jén kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződést az önkormányzat. A beszámoló mellékleteként a Kft. csatolta a 2019. január 1-től 2019.
december 31-ig terjedő időszakra a Kistarcsai
Temető üzemeltetéséből származó bevételek és
kiadások kimutatását. Tavaly is több lakossági
észrevétel érkezett a temető rendjével kapcsolatban. A hiányosságok megszüntetése érekében a
képviselő-testület 2020. május 21-én temetőbejáráson vett részt. Megállapították, hogy a Kft.
a temetőt megfelelő állapotban tartja, a járdák,
a vízvételi helyek rendezettek, a mosdók tiszták, a látogatók tájékoztatása megfelelő, de az
utcafronti kerítés felújításra és egy része cserére
szorul, a bejárta előtti útszakaszt fel kell újítani. Az üzemeltető vállalta, hogy a temető megfelelő használatáról külön tájékoztatást jelentet
meg az önkormányzat lapjában. A temetőről
és a temetkezésről szóló 6/2008. (I.24.) önkormányzati rendeletet a Kistarcsai Temető gazdaságos üzemeltetése érdekében módosították a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által
biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakat. (Részletes díjtábla a kistarcsa.hu
oldalon olvasható)

2020. augusztus 1-jétől
új vezetője lesz az óvodának

Mint ismeretes Ratimovszky Tiborné, a Gesztenyés Óvoda intézményvezetője a nevelési év végén nyugdíjba vonul, ezért 2020. április 8-án az
intézményvezetői posztra kiírták a pályázatot. Határidőig egy pályázat érkezett. A pályázót, Gáspár Csabánét, a szakmai bizottság 2020. június
9-én hallgatta meg és a pályázata, valamit az eddigi szakmai tapasztalata alapján alkalmasnak találta, ezért javasolta intézményvezetői kinevezését.
Gáspár Csabáné vezetői megbízása 5 évre szól.

Változik Kistarcsa forgalmi rendje

Lakossági kérelmek alapján megváltoztatják Kistarcsa kezelésében lévő helyi utak forgalmi rendjét.
Szemán Gergő, a Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság elnöke és a városüzemeltetési iroda munkatársai 2020. június 9-én bejárták a helyszíneket, és az alábbi módosításokat javasolták:
• A Holló utca Borostyán utcához eső részére
virágláda kihelyezését;
• A Batthyány u. 7. társasház előtti virágládák
eltávolítását, valamint menetdinamikai küszöb kihelyezését, amikor a költségvetés arra
fedezetet biztosít;
• Csömöri utcában 30 km/h sebességkorlátozó
táblák kihelyezését;
• A Deák Ferenc utcában a rendőrség és a Toldi
Miklós utca közötti szakaszon a padkán parkolás engedélyezését, egyúttal az úttesten a
parkolás tiltását;
• Burillák Mihály u. lakó-pihenő övezetté nyilvánításának felülvizsgálatát;
• Fenyves u. és Eperjesi út kereszteződésébe forgalmi tükör kihelyezését;
• Burillák Mihály u. és Homok dűlő kereszteződésében a Homokdűlő alárendelt forgalmú legyen.
P.Gy.

Új szakasz,
ÚJ INTÉZKEDÉSEK

ÉLETBE LÉPETT A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉG

Fél évvel meghosszabbodnak
A LEJÁRT
OKMÁNYOK

Június 18-án megszűnt a veszélyhelyzet, de életbe lépett a járványügyi készültség. A veszélyhelyzet megszüntetését az tette lehetővé, hogy sikeres volt a járvány elleni védekezés első szakasza.

A

sikeres védekezés annak is köszönhető, hogy
a különleges jogrend adta lehetőséggel élve
a kormány és az Operatív Törzs időben,
gyorsan és jó döntéseket hozott, a magyar emberek pedig együttműködőek voltak, betartották a
szabályokat és az ajánlásokat. A járványveszély
nem szűnt meg, így a járványügyi készültség fenntartására és néhány alapvető védelmi intézkedésre
továbbra is szükség van. Továbbra is fontos, hogy
figyeljünk egymásra, a kézmosásra, és ha valaki
a koronavírus-fertőzés tüneteit észleli magán, akkor hívja háziorvosát.
• A 65 év felettiek külön délelőtti vásárlási sávja megszűnt. Az élelmiszerüzletek, patikák,
drogériák a megszokott rendben fogadhatják
a vásárlókat.
• A maszk viselése továbbra is kötelező az üzletekben, illetve a tömegközlekedési eszközökön. A maszkot helyettesítheti a szájat és az
orrot eltakaró sál, vagy kendő is.
• A vendéglátó üzlet benti részeiben – ahol a
vendégek is tartózkodnak – a dolgozóknak
maszkban, vagy maszkot helyettesítő eszközben kell lenniük.
• Az üzletek, vendéglátóhelyek, szálláshelyek,
mozik, színházak, uszodák, fürdők stb. korlátozás nélkül nyitva lehetnek.
• Az ingyenes parkolást július 1-ig biztosítja a
kormány valamennyi településen.

• 500 fő feletti zenés, táncos rendezvény továbbra sem tartható.
• Újraindultak az egészségügyi ellátások.
• Már látogathatóak azok a szociális intézményekben (pl. idősotthonokban) élők, akik
nincsenek elkülönítve koronavírus-fertőzés miatt.
• A kórházakban sincs már érvényben a látogatási tilalom, az csak a koronavírus-fertőzéssel
érintett osztályokon marad életben.
• Több a magyar családokat és a gazdaság talpra állását segítő átmeneti intézkedés életben
marad. Pl. az év végéig életben marad a hitelmoratórium.
• A járványügyi készültség alatt is működik az
Operatív Törzs, és szükség esetén járványügyi
bevetési egységet rendel ki oda, ahol a fertőzés felüti fejét.
• A bármely országból Magyarországra hazatérő magyar állampolgárok immár hatósági
házi karantén elrendelése nélkül beutazhatnak.
• Megszűnt az egészségügyi dolgozók, a rendvédelmi dolgozók, a katonák, a kormánytisztviselők kiutazási tilalma.
• Ha valaki külföldre utazik, akkor javasoljuk, hogy tájékozódjon a konzuliszolgalat.
kormany.hu honlapon a célországban aktuális járványügyi helyzetről és utazási korlátozásokról. 
koronavirus.gov.hu

MEGMARAD AZ E-RECEPTEK
egyszerűsített kiváltási módja
AZ ORSZÁGGYŰLÉS döntése értelmében a ve- szerűsített kiváltási módja, amelyhez a beteg
szélyhelyzet megszűnését követően is – idő- TAJ-számának megadása mellett a kiváltó szekorlát nélkül – megmarad az e-receptek egy- mélyazonosságának hitelt érdemlő igazolására
van szükség.
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának közleménye
szerint a telemedicinális ellátások lehetősége is megmarad a
veszélyhelyzet után is. A most
elfogadott szabályozás a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napig van érvényben,
azonban felhatalmazó rendelkezés biztosítja a kormánynak annak lehetőségét, hogy
szükség szerint rendeletben
szabályozza a telemedicinális
ellátások feltételeit – áll a közleményben.koronavirus.gov.hu

Az állampolgárok kényelme, továbbá az ügyfél-ügyintéző találkozások további csökkentése érdekében Magyarország Kormánya
minden, a magyar hatóságok által kiállított,
a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt, valamint
a veszélyhelyzet megszüntetését követő 15
napon belül lejáró hivatalos okmány érvényességi idejét a veszélyhelyzet megszűnését követő 180 napig meghosszabbítja. Ez azt
jelenti, hogy a 2020. március 11. és 2020. július 3. között lejáró okmányok Magyarország
területén 2020. december 15-ig érvényesek.
Az intézkedés vonatkozik a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi idejére is, azonban a letelepedési, tartózkodási,
bevándorlási engedélyekre ettől eltérő szabályok vonatkoznak. A veszélyhelyzet ideje
alatt több mint 660 ezer okmány érvényessége járt le, azonban az új kormányrendeletnek
köszönhetően így kellő idő áll az állampolgárok rendelkezésére, hogy kényelmesen intézhessék okmányaikkal kapcsolatos ügyeiket.
Jelentős könnyítés továbbá, hogy a legtöbb elkészült okmányt – a veszélyhelyzet lejártát követően is – postai úton kézbesítik az
ügyfeleknek, azokért tehát nem szükséges
bemenni kormányablakokba. Támogatva a
vidéken és a kistelepüléseken élő állampolgárok ügyintézését újra indulnak a mobil Kormányablak buszok. A szolgáltatással, valamint a menetrendekkel kapcsolatos aktuális
információk a kormanyablak.hu oldalon érhetők el, így az ügyfelek előre tervezhető módon, akár helyben is intézhetik a kormányablak ügyfélszolgálatokon intézhe tő ügye ike t.
koronavirus.gov.hu

Apróhirdetés
IDŐSGONDOZÓI ÁLLÁS
NÉMETORSZÁGBAN NETTÓ 1700 €/HÓ
Németországi munkavégzésre keresünk olyan idősgondozó hölgyet, 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. Érdeklődni +49-88-57-9154 vagy 06-30-9557581 telefonon lehet.
2020. 6. szám
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DEÁK- Újfajta csalás fenyegeti
TANYA A VÁLLALKOZÁSOKAT
2020. július 2.
Nádasi Ádám:
Élmények egy Karib-szigetről
Guadeloupe, a Kis Antillák gyöngyszeme.
Franciaország tengerentúli megyéje. Az Európai Unió része. Különleges sziget a Karibtengerben. Gazdag élővilág és mesés strandok. A lakosság. Karibi érzés: rum és partik.
2020. július 9.
Schuminszky Nándor: A magyar
űrrepülésről – Magyari Béla emlékére
A 95 jelentkezőből ketten lettek űrhajós jelöltek. A magyar űrhajós történet a kiképzéstől az űrrepülésig. Kistarcsai föld az Űrállomáson? Mi az Űrfa?
Az Űrfa és a Magyari Béla emléktábla képeslapjai és bélyegei megvehetők.
2020. július 16.
Kiss Péter: Sziklamászás
– a régmúlttól a tokiói olimpiáig
A régi korok emberei kényszerűségből
másztak sziklákat, de egy ideje már sportról van szó. A szikla- és hegymászás több
sportágat rejt. A kombinált sportmászás
jövőre debütál a tokiói olimpián. De a mászás több, mint sport.
2020. július 23.
Somfai Kara Dávid: Észak-Japán őslakói
Hokkaidó-szigeten él az ainu nép. A XIX.
században a japán gyarmatosítók egyre
északabbra űzték őket. Az idők során többségük beolvadt a japán népbe, így elvesztették saját kultúrájuk nagy részét, sőt, még
a nyelvüket is.
2020. július 30.
Kovács Krisztina:
Védikus India – a születéstől a halálig
Mik a Védák? A Védák által említett korszakok. Mi a varṇāśrama-dharma és kik
alkotják? A védikus időben létezett házassági rítusok. Az ősatyáknak tett felajánlás
– śrāddha szertartás – fontossága. A rituálék tulajdonságai.
A Deáktanya előadásait az Alapszolgáltatási
Központ (Batthyány u. 2/A) termében tartjuk.
Az előadások csütörtökönként este 7 órakor kezdődnek, időtartamuk kb. 1 óra, de a
kérdések megválaszolásával és a hozzászólásokkal 9-ig is eltarthatnak.
A Deáktanya heti ismeretterjesztő előadásai mindenki számára nyitottak, azokat bárki térítésmentesen látogathatja, és
van lehetőség a Kistarcsai Kulturális Egyesületbe történő belépésre is.
Kistarcsai Kulturális Egyesület
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RENDŐRSÉGI KÖZLEMÉNY
TÁJÉKOZTATOM, hogy a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság (továbbiakban: Pest MRFK) illetékességi területén gazdasági tevékenységet folytató
gazdasági társaságok és vállalkozások sérelmére,
az utóbbi időben, újfajta, az e-mail levelező rendszer használatával megvalósuló csalásokat követtek el ismeretlen tettesek.
A módszer lényege, hogy a csalók, a vállalkozás ügyvezetőjének nevében, olyan magyar, vagy
angol nyelven írt elektronikus levelet küldenek a
gazdasági/pénzügyi vezető részére, amelyet – bár
hitelesnek tűnik, de valójában – az általuk létrehozott e-mail címről indítanak.
Az üzenet általában arról szól, hogy az ügyvezető
meg akarja előzni a konkurens cég fontos üzleti lépését, melyhez kéri a saját vállalkozás aktuális készpénzállományának
vázolását és egy általa megnevezett,
közismert ügyvédi iroda e-mailes jelentkezését követően, az „ügyvéd” által megjelölt összeg megadott számlaszámra történő átutalását.
Az „ügyvezető” előzetes titoktartási és elektronikus ügyintézési kéré-

sét figyelembe véve, elmarad az információ valódiságtartalmának ellenőrzése és az „ügyvédi
iroda” e-mailjének érkezése után megvalósul a
tranzakció.
• Annak érdekében, hogy cégük ne szenvedjen
pénzügyi hátrányt az ilyen jellegű csalások miatt, kérjük, figyelmesen olvassa el és fogadja
meg a Pest MRFK Bűnmegelőzési Osztály tanácsait, valamint ismertesse ezeket a cég ügyeiért felelős pénzügyi/gazdasági kollégákkal!
• E-mailek esetén ne a „válasz” gombra kattintva küldjön visszajelzést, hanem újból írja be az
üzenet címzettjét! Elképzelhető, hogy csupán
egyetlen karakterben különbözik a valótlan
e-mail cím a valóstól és ezzel az óvintézkedéssel akár megelőzhető a csalás megvalósulása.
• Ne kattintson olyan linkre, ne nyisson meg
olyan csatolmányt, amely nem várt küldeményként, ismeretlen feladótól érkezett!
Bűncselekmény gyanúja esetén értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívószámon, pénzügyi tranzakció esetén pedig a számlavezető bankját is!
Dr. Nagy László r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos,
megyei főkapitány
Budapest területén a Pest Megyei
Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, belterületen a jegyző jogosult. A
parlagfű elleni védekezést elmulasztókat növényvédelmi bírság megfizetésére is kötelezni kell. A bírságot
minden esetben ki kell szabni, a hatóságnak e tekintetben nincs mérlegelési lehetősége. A növényvédelmi
bírság mértéke a védekezési kötelezettség elmulasztása esetén – a parlagfűvel fertőzött terület
nagyságától függően 15 000 Ft-tól 5 millió Ft-ig
terjedhet.
2013 óta működik, az idei évben már június
11-től fogadja a bejelentéseket a Parlagfű Bejelentő Rendszer, ami a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) oldaláról, a https://pbr.
nebih.gov.hu címen közvetlenül elérhető

KÖTELEZŐ
a parlagfű
elleni védekezés
A PARLAGFŰ IRTÁSA, a földterületek fertőzöttségének eredményes visszaszorítása törvényileg
előírt feladat. „A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”
Amennyiben ennek a földhasználó nem tesz
eleget, parlagfű elleni közérdekű védekezést kell
elrendelni, amelyre külterületen Pest megye és

ADOMÁNYOZÁSRA buzdítja az „élelmiszerhalmozókat” a Nébih és az Élelmiszerbank
HA TÚLVÁSÁROLTA MAGÁT a karanténban, vagy
csak gyűjtögető típus, esetleg egyik sem, de szívesen ajándékozna élelmiszert, akkor Kistarcsán is megteheti az Alapszolgáltatási Központban, ami az Élelmiszerbank partnere.
A koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet
sok háztartásban az élelmiszertartalékok felhalmozásával is járt. A járványügyi intézkedések enyhítésével együtt most itt az ideje átnézni ezeket a
tartalékokat, hogy lehetőleg semmi ne menjen veszendőbe. A Nébih és az Élelmiszerbank arra buzdít mindenkit, aki úgy látja, hogy van olyan tartós
élelmiszer az otthonában, amit a lejárati idejéig már

Kistarcsa város helyi buszjáratának menetrendje
MEGÁLLÓHELYEK
Csigaház-Végállomás
Rákóczi krt. - Óvoda
Szent László u. - Mikes K. u.
Szent László u. - Báthory u.
Szent László u. - Diófa u.
Szent László u. - Mikszáth K. u.
Szent László u. - Terézia u.
Ibolya u.
Árpád vezér út
Déryné u.
Attila u. - Liliom u.
Csömöri u.
Csömöri u. - Deák F. u.
Határ u. - Brassói u.
Kolozsvári u.
Hunyadi u. - Kassai u.
Hunyadi u. (HÉV megálló)
Kölcsey F. u. (Ált. Isk.)
Kölcsey F. u. - Vereckei u.
Bartók B. u.
Kápolna u. - Völgy u.
Kápolna u. - Dózsa Gy. u.
Rapavi Ulicska (Kat. templom)
Aulich Lajos u. (Temető)
Aulich Lajos u. - Bocskai u.
Aulich Lajos u. - Bagolyvár u.
Eperjesi u. (Ált. Isk.)
Fenyves u.
Eperjesi u. (ABC)
Kórház
Fenyves u.
Eperjesi u. (Óvoda)
Eperjesi u. (Ált. Isk.)
Eperjesi u. - Bagolyvár
Aulich Lajos u. - Bocskai u.
Aulich Lajos u. (Temető)
Széchenyi u. (Kat. templom)
Kápolna u. - Dózsa Gy. u.
Kápolna u. - Völgy u.
Bartók B. u.
Kölcsey F. u. - Vereckei u.
Kölcsey F. u. (Ált. Isk.)
Széchenyi u. (Civilház)
Széchenyi u. (Takarékszöv.)
Csigaház-Végállomás

6:00
6:01
6:02
6:03
6:04
6:05
6:06
6:07
6:08
6:09
6:10
6:11
6:12
6:13
6:14
6:15
6:16
6:18
6:19
6:20
6:21
6:22
6:23
6:24
6:25
6:26
6:27

8:10
8:11
8:12
8:13
8:14
8:15
8:16
8:17
8:18
8:19
8:20
8:21
8:22
8:23
8:24
8:25
8:26
8:28
8:29
8:30
8:31
8:32
8:33
8:34
8:35
8:36
8:37

9:50
9:51
9:52
9:53
9:54
9:55
9:56
9:57
9:58
9:59
10:00
10:01
10:02
10:03
10:04
10:05
10:06
10:08
10:09
10:10
10:11
10:12
10:13
10:14
10:15
10:16
10:17

6:28
6:31

7:00
7:01
7:02
7:03
7:04
7:05
7:06
7:07
7:08
7:09
7:10
7:11
7:12
7:13
7:14
7:15
7:16
7:18
7:19
7:20
7:21
7:22
7:23
7:24
7:25
7:26
7:27
7:28
7:29
7:32

8:38
8:41

10:18 11:48
10:21 11:51
10:24 11:54

6:33
6:34
6:35
6:36
6:37
6:38

7:34
7:35
7:36
7:37
7:38
7:39

8:43
8:44
8:45
8:46
8:47
8:48

6:39
6:40
6:41

7:40
7:41
7:42

8:49
8:50
8:51

10:25
10:26
10:27
10:28
10:29
10:30
10:31
10:32
10:33

11:20
11:21
11:22
11:23
11:24
11:25
11:26
11:27
11:28
11:29
11:30
11:31
11:32
11:33
11:34
11:35
11:36
11:38
11:39
11:40
11:41
11:42
11:43
11:44
11:45
11:46
11:47

11:55
11:56
11:57
11:58

Indulási és érkezési időpontok
Munkanapokon
12:50 13:50 14:55 15:55 16:55 17:55# 18:31# 19:12*
12:51 13:51 14:56 15:56 16:56 17:56 18:32 19:13
12:52 13:52 14:57 15:57 16:57 17:57 18:33 19:14
12:53 13:53 14:58 15:58 16:58 17:58 18:34 19:15
12:54 13:54 14:59 15:59 16:59 17:59 18:35 19:16
12:55 13:55 15:00 16:00 17:00 18:00 18:36 19:17
12:56 13:56 15:01 16:01 17:01 18:01 18:37 19:18
12:57 13:57 15:02 16:02 17:02 18:02 18:38 19:19
12:58 13:58 15:03 16:03 17:03 18:03 18:39 19:20
12:59 13:59 15:04 16:04 17:04 18:04 18:40 19:21
13:00 14:00 15:05 16:05 17:05 18:05 18:41 19:22
13:01 14:01 15:06 16:06 17:06 18:06 18:42 19:23
13:02 14:02 15:07 16:07 17:07 18:07 18:43 19:24
13:03 14:03 5:08 16:08 17:08 18:08 18:44 19:25
13:04 14:04 15:09 16:09 17:09 18:09 18:45 19:26
13:05 14:05 15:10 16:10 17:10 18:10 18:46 19:27
13:06 14:06 15:11 16:11 17:11 18:11 18:47 19:28
13:08 14:08 15:13 16:13 17:13
13:09 14:09 15:14 16:14 17:14
13:10 14:10 15:15 16:15 17:15
13:11 14:11 15:16 16:16 17:16
13:12 14:12 15:17 16:17 17:17
13:13 14:13 15:18 16:18 17:18 18:13 18:49
13:14 14:14 15:19 16:19 17:19 18:14
13:15 14:15 15:20 16:20 17:20 18:15
13:16 14:16 15:21 16:21 17:21 18:16
13:17 14:17 15:22 16:22 17:22 18:17
14:18
16:23
13:18
15:23
17:23 18:18
13:21 14:21 15:26 16:26 17:26 18:21
18:24
13:23 14:23 15:28 16:28 17:28
13:24 14:24 15:29 16:29 17:29
13:25 14:25 15:30 16:30 17:30 18:25
13:26 14:26 15:31 16:31 17:31 18:26
13:27 14:27 15:32 16:32 17:32 18:27
13:28 14:28 15:33 16:33 17:33 18:28

11:59 13:29 14:29 15:34 16:34 17:34 18:29 18:50
10:34 12:00 13:30 14:30 15:35 16:35 17:35 18:30 18:51
10:35 12:01 13:31 14:31 15:36 16:36 17:36 18:31 18:52

Szombaton
8:20 9:50 11:20
8:21 9:51 11:21
8:22 9:52 11:22
8:23 9:53 11:23
8:24 9:54 11:24
8:25 9:55 11:25
8:26 9:56 11:26
8:27 9:57 11:27
8:28 9:58 11:28
8:29 9:59 11:29
8:30 10:00 11:30
8:31 10:01 11:31
8:32 10:02 11:32
8:33 10:03 11:33
8:34 10:04 11:34
8:35 10:05 11:35
8:36 10:06 11:36
8:38 10:08 11:38
8:39 10:09 11:39
8:40 10:10 11:40
8:41 10:11 11:41
8:42 10:12 11:42
8:43 10:13 11:43
8:44 10:14 11:44
8:45 10:15 11:45
8:46 10:16 11:46
8:47 10:17 11:47

Vasárnap és ünnepnap
9:20 9:40 10:35 11:20#
9:41 10:36 11:21
9:42 10:37 11:22
9:43 10:38 11:23
9:44 10:39 11:24
9:45 10:40 11:25
9:46 10:41 11:26
9:47 10:42 11:27
9:48 10:43 11:28
9:49 10:44 11:29
9:50 10:45 11:30
9:51 10:46 11:31
9:52 10:47 11:32
9:53 10:48 11:33
9:54 10:49 11:34
9:55 10:50 11:35
9:56 10:51 11:36
9:58 10:53
9:59 10:54
10:00 10:55
10:01 10:56
10:02 10:57
10:03 10:58 11:38
10:04 10:59 11:39
10:05 11:00 11:40
10:06 11:01 11:41
10:07 11:02 11:42

8:48
8:51

10:18 11:48
10:19 11:51

9:25

10:08 11:03 11:43
10:11 11:06 11:46

8:53
8:54
8:55
8:56
8:57
8:58

10:23
10:24
10:25
10:26
10:27
10:28

11:53
11:54
11:55
11:56
11:57
11:58

9:27
9:28
9:29
9:30
9:31
9:32

10:13
10:14
10:15
10:16
10:17
10:18

8:59
9:00
9:01

10:29 11:59
10:30 12:00
10:31 12:01

9:33
9:34
9:35

10:19 11:14 11:54
10:20 11:15 11:55
10:21 11:16 11:56

11:08
11:09
11:10
11:11
11:12
11:13

11:48
11:49
11:50
11:51
11:52
11:53

A #-el jelölt járat a Széchenyi u.-on közlekedik. • A *-al jelölt járat az északi oldalon közlekedik, hétfőtől-csütörtökig – ÉRVÉNYES: 2019. FEBRUÁR 1.
Üzemeltető: Szekér-Transz 99 Bt. 2118 Dány, Fő u. 8. • E-mail: szeker-transz99bt@invitel.hu
Hirdetés

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

… ahogy a nagyi is készítette!

nem fogyaszt el, gondoljon azokra, akik segítségre szorulnak. A program részeként a Nébih és az
Élelmiszerbank országszerte több átvételi pontot
is „nyit”. Kistarcsán ilyen pont az Alapszolgáltatási Központ - Kistarcsa, Batthyány u. 2/a
Telefon: 06-28/742-083,
e-mail cím: alapszolg@digikabel.hu,
web: http://alapszolg2143.hu/

Budapest

Kistarcsa

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

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

A nyitvatartásról és a házhoz szállításról érdeklődjön telefonszámunkon!

www.koronaretes.hu

2020. 6. szám
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KULTÚRA

Kerékpárút létesítése Kistarcsán
a kerékpáros infrastruktúra
fejlesztése céljából Sajtóközlemény

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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Kistarcsa Város Önkormányzata a Pénzügyminisztérium által kiírt, a „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének
támogatása Pest megye területén” című, PM_
KEREKPARUT_2018/29 azonosítószámú pályázatán 129,86 millió Ft
vissza nem térítendő, 95 %-os intenzitású támogatásban részesült.

A

támogatás forrása: a Pest megye Terület- ezzel a gépjármű-forgalom okozta környezeti
fejlesztési Koncepciója 2014-2030 és a Pest terhelést. A fejlesztés által a települési közszolmegye Településfejlesztési Programja 2014- gáltatások és az érintett útszakaszok melletti
2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi gazdasági szereplők elérhetősége javul, elősegíttámogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból ve ezzel további fejlődésüket. A projekt megvaTámogató: Pénzügyminisztérium
lósulásával többletértékként biztonságos kerékMegvalósítás helye: 2143 Kistarcsa, Szabad- párutak, akadálymentesített aluljáró, a város
ság út, valamint a Raktár körút
több pontján kerékpártárolók és új zöldfelüleA projekt célja Kistarcsa, Szabadság út mentén tek keletkeznek.
közös gyalog- és kerékpárút megépítése Kistarcsa,
A kivitelezés kezdése: 2020. május
Kórház HÉV megállótól az Eperjesi útig, valamint
A kivitelezést végző vállalkozó:
önálló kerékpárút és a közút burkolatán folytatódó
GRILGÉP Kft.
kerékpáros nyomvonal kiépítése Kistarcsa, Kórház
A kivitelezés tervezett befejezése:
HÉV megállótól a Raktár krt. mentén.
2020. július
A projekt további célja Kistarcsa Kórház HÉV
megálló aluljárójában le- és felvezető lépcsőkön További információ kérhető:
tolósín kiépítése, valamint a város forgalomvonKistarcsa Város Önkormányzata
zó létesítményeinek környezetében 200 db kerékCím: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
pártároló kihelyezése.
Telefon: +36-28 470-711
A fejlesztés eredményeként növekszik a keE-mail: hivatal@kistarcsa.hu
rékpárral megtett utazások száma, csökkentve
Honlap: www.kistarcsa.hu

KÖNYVSAROK
A kényszerű leállás alatt
is szereztünk be új könyveket, amelyekből szeretnék ajánlani néhányat:

V

adadi Adrienn: Matricás Laci és a
csokitorta című gyermekkönyvében
Lacinak épp édességre fáj a foga… Az
egyik ház ablakából sütiillat száll. Vajon sikerül
ellopni a finomságot, vagy inába száll a bátorsága? A Pagony Kiadó népszerű Most én olvasok!
– sorozatának kötetei öt nehézségi szinten egyre
több és bonyolultabb szöveggel és egyre kevesebb
képpel vezetik be az olvasás birodalmába a gyerekeket. Az eddigi, négyszintes sorozatot most új,
NAGYBETŰS szint egészíti ki, amelyet a teljesen
kezdő olvasók is önállóan, könnyen olvashatnak.
Bauer Barbara: Az élet hangja című legújabb
regénye két kislány évtizedeken átívelő története.
Egy testvérpáré, akiket elszakított egymástól a
történelem, de életben tartottak az igaz emberek.
Akik mindvégig szívükben őrizték életük első néhány évének emlékét és az édesapjuktól kapott útravalót, amely lassan egymás felé terelte őket, hogy
azzá válhassanak, aminek születtek. Ám megint
csak közbeszólt a történelem, és a két lányt, akiknek az útjai már-már keresztezték egymást, ismét
messze sodorta egymástól. Vajon mindig tudunk
választani a jó és rossz között? És vajon minden
esetben az igazság hozza el a végső megnyugvást?
A XX. századi magyar történelem sorsfordító pillanatait felelevenítő fordulatos, egyszerre megrendítő és felemelő regényben talán választ kapunk
ezekre a kérdésekre.
Minden ember élettörténete izgalmas, de
különösképpen érdekes, amikor valaki a ne-

hézségek ellenére képes maradandót alkotni.
A 20. században sok tehetséges magyar hagyta el kényszerűségből az országot, hogy külföldön aztán elképesztő sikereket érjen el. A
Facebookon hihetetlen népszerűségnek örvendő Újságmúzeum oldal szerkesztője, Sal Endre
szenvedélyesen kutatja ezeknek az elismert és
elfeledett magyar származású hírességeknek az
életét. Könyvéből, a Mi, magyarokból kiderül,
hogy ezek a tehetséges emberek milyen sok árnyalattal színesítették a világot. Van, akinek a
Volkswagen Bogarat, másnak a színes televíziózást köszönhetjük, mégsem hallottuk a nevét, s akad olyan is, aki New York leghíresebb
felhőkarcolóit tervezte, itthon mégis szinte ismeretlen.
Ha szereted a hasad, és egész évre el szeretnéd látni a konyhád friss fűszerekkel, akkor Neked egy fűszerspirálra van szükséged! Irmela
Erckenbrecht: A fűszerspirál építése, gondozása című könyve gyakorlati tanácsokkal segíti
mindazokat, akik ötletes megoldásokra törekednek kertjükben. Hiszen sokkal jobb megoldás egy
látványos fűszerspirál építése, mint egy kis részt
a kertben felparcellázni fűszerkertnek. Kevesebb
helyet vesz el, mint az előbbi, és mutatósabb is.
A könyv segítséget nyújt abban, hogy egy-egy
fűszernövény beültetése nem csak úgy találomra történik, az elhelyezésük a spirálban nagyon
is tudatos. Bevált módszereket és hasznos ötleteket ismertet, amelyeket a kezdő és haladó kertészek is sikerrel hasznosíthatnak.
A Kistarcsai Híradó 2020/5. számában megjelent keresztrejtvény megfejtése TÜSKEVÁR.
A helyes megfejtők között könyveket sorsolunk ki.
A nyerteseket e-mailben vagy sms-ben értesítjük.
Köszönjük eddigi türelmüket és megértésüket!
Szeretettel várunk mindenkit a könyvtárba!
Németh Tímea könyvtáros

ÁLLÁSHIRDETÉSEK
A SIMÁNDY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA
TESTNEVELÉS – BÁRMELY
MATEMATIKA – BÁRMELY
MAGYAR – BÁRMELY
TANÍTÓ szakos kollégákat keres.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, szakirányú végzettség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskolai szintű végzettség és tanítói
szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98.§ (8)
bekezdésében foglaltakat figyelembe véve.
A pályázat részeként benyújtandó
iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz,
• végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
• a pályázó nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
A munkakör betölthetőségének
időpontja: A munkakör legkorábban 2020.
augusztus 24. napjától tölthető be.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a +36-28-470-390-es vagy a
+36-30-295-2997-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Elektronikus úton az info@simandy.
sulinet.hu e-mail címen keresztül
A SIMÁNDY JÓZSEF ÁLTALÁNOS
ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI
ISKOLA MUNKATÁRSAT KERES
TAKARÍTÓ munkakörbe.

MENETREND VÁLTOZÁS
A H8-as HÉV vonalán!
TISZTELT UTASAINK!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni önöket, hogy társaságunk 2020. június 13-án beruházási munkálatokat kezdett a H8-as HÉV vonalán, melynek következtében egészen július 12-ig változó forgalmi
renddel közlekednek vonataink Cinkota és Kerepes állomások között.
A fenti időszakban a forgalmi rend az alábbiak
szerint alakul:
Hétvégente: a vonatok megosztva közlekednek Örs vezér tere és Cinkota (valamint Csömör), továbbá Kerepes és Gödöllő között. A ki-

maradó Cinkota–Kerepes szakaszon az utasok
pótlóbuszokkal utazhatnak.
Hétköznaponként: a vonatok egy vágányon
közlekednek, a megszokottnál ritkább menetrendi sűrűséggel a nyári menetrendhez képest, ellenben megnövelt férőhely kapacitással.
A hétvégi napokon esedékes autóbuszos pótlás
során – az elmúlt évek gyakorlatával ellentétben –
Kerepesen a pótlóbuszok végállomását egy ideiglenesen kialakított buszöbölben jelöltük ki a 3-as
főút mellett.
MÁV-HÉV Zrt. Forgalmi Igazgatóság

A jogviszony: Határozatlan, teljes munkaidős

Várja az olvasókat a Városi Könyvtár
A Városi Könyvtár 2020. június 17-től újra nyitva tart, de a járványügyi helyzet miatt némileg rövidített és módosított nyitvatartással:
hétfő: 14.00-18.00,
kedd: 10.00-14.00,
szerda: 10.00-14.00,
csütörtök: 14.00-18.00,
péntek: 10.00-14.00.
A könyvtár használatának feltételei az alábbiak szerint módosulnak:

• szájmaszk viselése kötelező.
• a könyvtár kölcsönzőterében a könyvtároson kívül maximum 5 fő tartózkodhat a
megfelelő távolság (1,5 m) betartása mellett.
• a könyvtárhasználat ideje maximum 15 perc,
• a visszahozott könyveket 72 órára karanténba helyezzük, kölcsönzésükre csak a karantén idejének lejárta után van lehetőség,
• számítógép-használatra és helyben használatra nincs lehetőség.
Németh Tímea könyvtáros

A munkavégzés helye:
Simándy József Általános Iskola,
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.
Elvárások:
• minimum általános iskola, elvégzett 8.
osztály
• megbízhatóság, fizikai teherbírás, pontos, precíz munkavégzés
A munkakör 2020. augusztus 24-től tölthető be.
Jelentkezni személyesen az iskola titkárságán vagy a 06-28-470-390-es telefonszámon vagy az info@simandy.
sulinet.hu e-mail címen lehet.
2020. 6. szám
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AJÁNLÓ

ELLENŐRZIK a
TÁJÉKOZTATÁS a házhoz
hulladékgyűjtő
menő lomtalanításról
edényekre
kitett matricákat A lomtalanítás várható időpontja
2020. 08. 01.–09. 30.
A ZÖLD HÍD B.I.G.G.
Nonprofit Kft. ellátási
területén 2020. június
1-től folytatja a gyűjtőedényeken elhelyezett matricák ellenőrzését. Ennek hiányában
az azonosítatlan edények tulajdonosait piros színű
matrica felragasztásával figyelmeztetik.
Amennyiben az ingatlantulajdonos nem kapott matricát, de jogosult lenne arra, kérjük, vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!
Amennyiben kérdésük merülne fel, a zold
hidtitkarsag@zoldhid.hu e-mail címen keresztül vegyék fel a kapcsolatot a társasággal.
Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.

KISTARCSA HULLADÉKGYŰJTÉS RENDJE

2020 JÚLIUS

HULLADÉK TÍPUS

1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31

KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - Dél
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - Észak
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - Dél
KOMMUNÁLIS ZÖLD/VEGYES - Észak-Dél
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - Észak
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - Dél
KOMMUNÁLIS

JÚLIUS

DÁTUM
Sze
Cs
P
H
K
Sze
Cs
P
H
K
Sze
Cs
P
H
K
Sze
Cs
P
H
K
Sz
Cs
P

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zöld HÍD B.I.G.G. NKft. weboldalán
frissítette a gyűjtési rendet, melyben szerepeltetik az előre
ütemezett zöldhulladék gyűjtési napokat is.
Kérjük a kedves ügyfeleket, hogy a honlapon tájékozódjanak
a gyűjtési időpontokról.
www.zoldhid.hu
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A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. a járványügyi helyzet enyhülésével, ismételten biztosítja a lakosság részére a lomtalanítási igények leadásának lehetőségét is. A lakosok
csak a településükre vonatkozó, előre meghatározott időszakon belül adhatják le az igényeket a Társaság felé.

K

KLÍMA KARBANTARTÁS,
SZERELÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS
A KistarcsaKlimánál
elkötelezett, hivatalos
szerelőcsapat,
és megbízható márkák
széles választéka várja!

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

KISTARCSA, Nagytarcsai u. 3.

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

KÖLTÖZTÜNK!

BEMUTATÓTERMÜNK
ÚJ CÍME:

NYÁRI NYITVATARTÁS!

2143 KISTARCSA
SZABADSÁG ÚT 30.
TELEFON:

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

Július 3. NYITVA 7-19.
Július 10. NYITVA 7-19.

Július 17. ZÁRVA

Július 24. NYITVA 7-19.
Július 31. NYITVA 7-19.

Minden héten
FRISS TŐKEHÚS!

Az igénybejelentés feltételei:

vagy az üzenet nem került be a levélszemét/
Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvánspam mappába.
tartott és szerződött, aktív (a szolgáltatást nem szüneteltető), közüzemi díjhátralékkal nem rendelke- 3. A visszaigazolt dátumon és a megadott időpontban a közszolgáltató jelentkezik a regisztrált
ző ingatlanhasználók nyújthatnak be.
címen. Kollégáink legfeljebb 5 perc várakozás
Fontos! Lomtalanítási igényét KIZÁRÓután – amely idő nem vonatkozik a rakodásra –
LAG a településére vonatkozó "lomtalanítási
távoznak a helyszínről. Amennyiben az ingatigények leadása" időpontjában adhatja le, etlanhasználó vagy megbízottja nem jelenik meg
től eltérő igénybejelentést nem áll módunkban
a helyszínen, és ezért a lomtalanítás meghiúfogadni.
sul, új időpont egyeztetése már nem lehetséges.
Az igénybejelentés történhet:
4. A lakos az ingatlanon belül tárolja a lomhulladékot, amelyet a gépjármű érkezésekor átad a
• a https://www.zoldhid.hu/ weblapon található
személyzetnek (HT. 40 § 3. bekezdés alapján).
„Lomtalanítás” gombra kattintva, és az ott ta5. Ügyfelünk aláírásával igazolja a lomtalanílálható elektronikus űrlap kitöltésével,
tás elvégzését.
• személyesen az ügyfélszolgálati irodák nyitvatartási idejében, amelyről a https://www.
zoldhid.hu/ honlap „Ügyfélszolgálat” menü- A lomtalanítás időpontjának pontos meghatározása
pontja alatt tájékozódhat (az azonosítás ügy- a fentiek és a szolgáltató belső járattervének figyelembevételével történik. A megkeresés beérkezését
félszám alapján történik),
• a honlapunkról letölthető formanyomtat- követően – erőforrásainkhoz igazított – optimális
vány segítségével, amelyet postai úton begyűjtési terv készül, majd a lomtalanítás teljesí(2100 Gödöllő, Dózsa Gy. utca 69.) vagy a tése előtti héten visszajelzünk a megadott elérhelomtalanitas@zoldhid.hu e-mail címre kér- tőségek valamelyikén. Az általunk visszaigazolt
jük megküldeni. (KIZÁRÓLAG a megfele- napon kollégáink az igénylésben megjelölt címen
lően kitöltött igénylő lapokat dolgozzuk fel jelentkeznek. Az ingatlanhasználó akadályoztatása esetén megbízottja is jogosult átadni a közszolés igazoljuk vissza).
• lomtalanítási igénybejelentő lap letölthető a ke- gáltató részére a lomhulladékokat.
A bejelentés nélkül történő hulladék közterepes.hu oldalról is.
rületre történő kihelyezése illegális hulladékLomtalanítás folyamata:
lerakásnak minősül, ami szabálysértési bírság
kiszabásával jár. A közterületre kihelyezett hul1. Lomtalanítási igény benyújtása.
2. Közszolgáltató visszajelzi a teljesítés dátu- ladékot nem szállítják el!
További kérdés esetén keresse fel ügyfélszolmát és várható időpontját. E-mailen, illetve
honlapon keresztüli jelentkezés esetén a meg- gálatunkat!
adott e-mail címre 24 órán belül automatikus
válaszüzenetet kap. Amennyiben ez nem érZöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.
kezik meg, úgy ellenőrizze, helyesen írta-e be
2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.
mind a saját, mind a szolgáltató e-mail címét,
+36-28/561-200
lomtalanitas@zoldhid.hu,
wwww.zoldhid.hu

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

EGY ÚJ ÉS NAGYOBB
TELEPHELYRE

istarcsán 2020. július 1. és augusztus 31.
között lesz lehetőség a lomtalanítási igények leadására. A településen a lomtalanítás várható időpontja 2020. augusztus 1. és
szeptember 30. közé esik.
A korábbi gyakorlatnak megfelelően a lakosságnak továbbra is lehetősége lesz évente egy alkalommal térítésmentesen, maximum 2 m3 hulladék lomtalanítási szolgáltatást igénybe venni.

TANYASI
HÚSBOLT

R.H.Dental

Fogorvosi rendelők
és fogtechnikai laboratórium

RH dental

Minőségi fogászati szolgáltatások

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

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

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

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

AKCIÓS ÁRON, CIRKON HIDAK ÉS IMPLANTÁCIÓK!T
2020. 6. szám
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VÁLLALKOZÓI OLDAL

AZ E-KERESKEDELEM
– MEGLEPETÉS NÉLKÜL
Mire figyeljünk? 2. rész

Szerződés

Kertekhez ajánlják
az RMI 422 robotfűnyírót
adatait, egységárát és a fizetendő összeget. Jogvita
esetén a szerződés létrejöttét, a vételár megfizetését
a vásárló (fogyasztó) bizonyítja, és csatolni kell a
számlát is. Jogi eljárást indítani csak a webáruházat
működtető vállalkozással szemben lehetséges.
Ha a webáruházat működtető vállalkozás székhelye olyan országban van, amelyik tagja az EU-nak,
a jogvita rendezésében ingyenesen segít a magyar
Európai Fogyasztói Központ (EFK). A kapcsolatfelvétel magyar nyelven lehetséges és az ügyletet
bizonyító dokumentumok magyar nyelvűek is lehetnek. Minden európai uniós országban, továbbá
az Egyesült Királyságban, Izlandon és Norvégiában is működik az Európai Fogyasztói Központ
hálózatának helyi szervezete.
A magyar EFK elérhetősége:
Európai Fogyasztói Központ
(1440 Budapest, Pf.: 1)
www.fogyasztovedelem.kormany.hu,
e-mail: info@magyarefk.hu (1) 896-77-47
Ha olyan országban működő vállalkozás
webáruházától vásároltunk, amely ország nem
tagja az EU-nak, akkor a magyar Európai Fogyasztói Központtól csak tanácsadásra számíthatunk.

bejelentése formanyomtatványon (nyilatkozat-minta) is teljesíthető.
Az online vásárlás során a
vásárló (fogyasztó vagy megrendelő) a webáruház (webshop,
weboldal) elektronikus elérhetőségével kerül közvetlen kapcsolatba, a levelezés (megrendelés, visszaigazolás, kérdések,
reklamáció stb.) e-mail címek között történik és a vételárat a közzétett bankszámlaszámra utaljuk át. Ha a
megrendelő az online vásárlás elindítása előtt nem
szerez tudomást a webáruházat működtető vállalkozásról, azaz nem lesz ismert számára a vállalkozás pontos neve, székhelyének, ügyfélszolgálatának Az online vásárlás kritikus pontja a szerződés telcíme, akkor nem tudja az elállási jogát érvényesí- jesítése, azaz a futárszolgálat által kiszállított terteni. A terméket e-mail címre nem lehet vissza- mék a vásárló által megadott címre. A futár (cég)
küldeni, de a vásárolt terméket kiszállító futárcég felelőssége csak a kiszállított áru csomagolásának
sem fogadja a visszaküldést.
sértetlenségéért áll fenn, a csomagban elhelyezett
A webáruházat működtető vállalkozást az elál- termék, berendezés vagy készülék sérüléséért, renlásra vonatkozóan tájékoztatási kötelezettség ter- deltetésszerű működéséért nem felel. Panasszal a
heli. Ha ennek nem tesz eleget, az elállási idő 12 webáruházhoz kell fordulni, ez e-mailben történik.
hónappal meghosszabbodik. Ha a vállalkozás a Jogvita esetén a webáruházat működtető vállalkoAz elállási jog az online vásárlás hátrányai között 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül tájé- zás lesz a jogalany. A becsomagolt termék megemlített információhiányt kompenzálja. A szer- koztatja a vásárlót (fogyasztót), akkor az elállásra vizsgálására a futár jelenlétében általában nincs
ződést a vásárló (fogyasztó) egyoldalú nyilatko- nyitva álló határidő a tájékoztatás közlésétől szá- lehetőség, nem várja meg a kicsomagolást. Hozattal, visszamenőleges hatállyal megszűntetheti. mított 14 nap.
gyan bizonyítjuk a becsomagolt, sérült termék érA vásárlót (fogyasztót) nem illeti meg az elál- kezését, ugyanis előzőleg aláírtuk a futár által átAz elállási jog az eredeti állapot helyreállítását jelenti, mintha a szerződés létre sem jött volna. Az lási jog a zárt csomagolású termék felbontás után adott áru csomagolásának sértetlenségét. Jogvita
elállási jog a termék átvételének napjától számí- egészségvédelmi vagy higiéniai okokból, a számí- tárgya, hogy a sérülés a kicsomagolás során vagy
tott 14 naptári napon belül gyakorolható. A vásár- tógépes szoftver sem küldhető vissza a csomago- azt követően keletkezett-e? A fogyasztói panasz
ló visszaküldi az átvett terméket a vállalkozásnak, lás felbontása után stb.
sikeres elintézését segíti, ha az átvételi elismervéElőfordulhat, hogy az online vásárlás külföl- nyen a „jogfenntartással” megjegyzést feltüntetjük.
a vállalkozás pedig a tudomásszerzéstől számított
14 napon belül visszafizeti a vásárlónak a vételárat, di székhelyű vállalkozástól történik. Magyar A kockázatot csökkenti, ha a megrendelt terméket
illetőleg a költségeket. A visszaküldés költségei a nyelvű weboldalon rendelt termék is érkezhet a ügyfélszolgálaton vagy átadási ponton vesszük át,
vásárlót (fogyasztót) terhelik, ha ezt a vállalkozás webáruházat működtető külföldi székhelyű vál- ha a webáruház rendelkezik ilyen lehetőséggel,
nem vállalta és a termék postai küldeménykényt lalkozástól.
a megrendelés elküldése előtt érdemes tisztázni.
Az online vásárlásról kérjünk számlát, amely
nem küldhető vissza. A vásárló az elállási jogát a
Dr. Csanádi Károly kamarai jogtanácsos,
szerződés megkötésének napja és a termék átvéte- tartalmazza az eladó nevét, címét, adószámát, a
fogyasztóvédelmi referens,
vásárolt termék
megnevezését,
a
termék
azonosító
leKisgomboc_minta_majus_Kisgomboc_majus
közötti időszakban is gyakorolhatja. Az elállás 15/05/2020
a
FIX
Televízió műsorvezetője
15:46 Page 1
Figyeljünk arra, hogy a felek között létrejött-e a szerződés? A weboldalon
megjelenített tartalom ajánlati felhívásnak minősül, de az elektronikus kereskedelemben az ajánlatot a vásárló (fogyasztó) teszi meg.
A megrendelés elküldésével akkor
sem jön létre a szerződés, ha a vásárló a vételárat megfizette. A szerződés
csak a webáruháznak a megrendelésre
vonatkozó elfogadó nyilatkozatával jön létre, ez lehet automatikus elektronikus visszaigazolás is. Az elfogadó nyilatkozat abban az esetben
megfelelő, ha tartalmazza a vásárló (megrendelő)
nevét, címét, a megrendelés számát, a termék lényeges adatait, a vételárat és az ezen felül fizetendő egyéb költségeket. A vételáron felül csomagolási, szállítási és postaköltség merülhet fel.

Szerződés teljesítése

Elállási jog
az e-kereskedelemben

Hirdetés

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

Telefon: 06-30/583-7371 • kisgombocetterem.hu
2143 Kistarcsa, Hunyadi u. 20. • Nyitva: hétfőtől péntekig: 11–16 óráig.
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szetesen a töltéséhez sem kell emberi beavatkozás, mert a vezető kábel segítségével a kert legtávolabbi
pontjából is visszatalál a dokkoló állomáshoz, amely nem csak a robotfűnyíró töltését végzi, hanem a kábelekben futó mikró feszültséget is
generálja. Halk szinte észrevétlen
működésének köszönhetően, akár
éjszaka vagy hétvégén is dolgozhat kertjében.
A STIHL Szakkereskedésről csak
annyit, hogy Petrákék vállalkozása utólag visszatekintve egy igazi
sikertörténet, ami tele volt nehézségekkel. 1985 februárjában gazdaboltot nyitottak egy 15 m2-es bolttal és egy 20 m2-es raktárral. Aztán
1989-ben kinőtték az üzletüket. Hitel segítségével megvásárolták a
jelenlegi ingatlant, amelyen akkor
egy igazi parasztház állt a szokásos melléképületekkel. Majd belecsaptak egy új profilba, elkezdték
Pár éven belül Magyarországon is minden háztartásban tela STIHL termékeket forgalmazni. Hamarosan kinőtték az átalajesen természetes dolog lesz a robotok alkalmazása. Egyelőkított üzletüket is. Majd álmodtak
egy nagyot és belevágtak a jelenre nem emberszerű „lényekre” kell gondolni, hanem az emberi
legi üzletház építésébe. Az építkemunkát kiváltó gépekre. Többek között ebbe a csoportba tarzést 2002-ben kezdték el és végül
a 3 szintes üzletet 2005 márciusátoznak a beavatkozást nem igénylő robotizált fűnyírók is.
ban fejezték be. Az alsó szinten, a
szuterénban a szerviz kapott hezadán tavaly decemberfektetése precíz, pontos munkát lyett, a földszinten a STIHL terben Petrák Árpád és Petrák
igényel. A robotfűnyíró telepítés mékeket árusították, a tetőtérben
Árpádné STIHL Prémium
első állomása az, hogy kijelöljék a pedig a gazdabolt működött. Egy
Szakkereskedésében nyílt meg egy A robotfűnyíró úgynevezett hatá- dokkoló állomást a kert legalkalma- tavalyi STIHL szakmai látogatáolyan, az országban egyedülálló in- roló kábelek között mozog. Ez egy sabb pontjára, ahol a robotfűnyíró son jött az újabb ötlet és belefogtak
teraktív robotfűnyíró bemutatóte- „láthatatlan kerítés”, amelynek le- tudja majd magát tölteni. Termé- az egész tetőtéri szintet betöltő rorem, ahol működés közben lehet a
botfűnyíró bemutatóterem megvafűnyírókat megtekinteni. A 100 m2lósításához. Négy hét alatt készült
es STIHL bemutató-és oktatóterem
el a bemutatóterem. Ezzel a berusokat segíthet a robot kiválasztásáházással a szadai üzlet a STIHL
ban, ugyanis a kerttulajdonosok itt
egyik zászlóshajójává vált. Szadán
könnyen megérthetik, hogy miért
jelenleg 2 robotfűnyírót (RMI 422
javasolják a szakemberek az ilyen,
robotfűnyíró, RMI 632 intelligens
vagy olyan megoldásokat kertjeikrobotfűnyíró, amik most akciósan
ben. Különböző terepakadályokat
is megvásárolhatók!) tudnak műköis beépítettek, hogy érzékelni ledés közben bemutatni. A két robot a
hessen azokat a problémákat, amit
STIHL csúcskategóriás iMOV moa telepítés során ki kell küszöbölni.
delljei, amiket digitális eszközök2
E mellett ki is próbálhatják a gé- A bemutató terem 100 m -es
re is lehet telepíteni. pl. telefonos
pek kezelését saját udvarukba való
applikációval nyomon követhetők.
telepítés előtt.
A robot esőben nem dolgozik.
Ezek az eszközök nem olcsók, ezért
Petrák Árpádot és Petrák Árpádmég inkább fontos, hogy a tulajdononét 2020-ban az a megtiszteltetés
saik megelégedéssel használhassák
érte, hogy a STIHL felkérte őket, veazokat. A tökéletes fűnyírás alapja
gyenek részt az AGROmashEXPO,
a jól megépített felület. Már a kert
Agrárgéphow bemutatóján, amit
tervezésekor figyelembe kell venni,
2020. január 22-25. között a HUNha robotfűnyíróval szeretné később
GEXPO Budapest Kongresszusi és
a megrendelő karbantartani a gyeKiállítási Központban rendeztek. Itt
pet. Ennek ellenére a robotfűnyírók
is megépíthették a Szadán már bea már meglévő kertekbe is integrálmutatott terepasztalt, és részt vehethatók, amint azokat felkészítették a
tek az iMOV robotfűnyíró bemutabefogadásukra. Ez esetben szükséges
tásában.
lehet bizonyos kerti elemek átalakíHa szeretnének többet tudni a
tása, szélesebb szegélyek kihelyezéSTIHL robotfűnyírókról, akkor
sére. Szadán a STIHL robotfűnyírók
mindenképpen nézzék meg a szadai
bemutató- és oktatóterme Petrákék
STIHL bolt 100 m2-es terepasztalát!
Munka közben az RMI 632
partnerének „A Te kerted” kivitele2111 Szada, Dózsa György út 33.,
intelligens robotfűnyíró
zésében készült el.
06-28/503-475 

TÖKÉLETES GYEP,
FÁRADSÁG NÉLKÜL
INTERAKTÍV ROBOTFŰNYÍRÓ
BEMUTATÓTEREM NYÍLT SZADÁN

S

Hogyan
működik?
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HITÉLET

ÉNÓK „Istennel
járt, és Isten
magához vette.”

AJÁNLÓ

ÚRNAPJA
– Liturgia
és néphagyomány

REFORMÁTUS EGYHÁZ ÉNÓKRÓL nem olvasunk semmi kiemelkedőt. Sem nagy áldást, sem
nagy próbát. Mégis a Zsidókhoz írt levél Énókot
hithősnek nevezi. A hétköznapok hithőse volt.
A Biblia egyetlen mondattal foglalja össze Énók
egész életét: „Istennel járt, és Isten magához vette.” KATOLIKUS EGYHÁZ Az idén júSzokás volt a magyar paraszti világban is, hogy
ráírták mindenki fejfájára az élete summázatát 2-3 nius 14-én volt Úrnapja, az
sorban. Néha egy ilyen tömör megfogalmazás be- Oltáriszentség ünnepe.
szédesebb, mintha hosszan sorolnánk fel részleteket. Énók életének történéseit ma már úgysem érteindannyiunk szívéhez nagyon közel áll
nénk! Ez a mondat viszont örök érvényűen jellemzi:
ez az ünnep, hiszen katolikus hitval„Istennel járt”.
lásunk ez az Oltáriszentségről, KriszA mi életünket egyetlen mondatban hogyan letus titokzatos testéről, amelyben valóságosan jehetne összefoglalni?
A hit lényegét fogalmazták meg e néhány szó- len van és velünk van a mi Urunk Jézus Krisztus.
A kistarcsai hívek számára különösen is kedves
val: „az Úrral jár”.
Miket jelent ez? A prófétáknál is fellelhető ez a ez az ünnep, hiszen a varázslatos virágszőnyeg,
gondolat: „Járnak-e ketten együtt, ha nem egyez- amelyet a hívek fáradhatatlan, áldozatos muntek meg?” Ámós 3,3.
kával készítenek el minden évben méltán híres
Mi is használjuk az „együttjárás” kifejezést, de az egész környéken. Csodálatos példája ez a híinkább a jegyességre, a párválasztásra.
vek összefogásának is, hiszen a virágszirmokat
Néha, akik együtt járnak, összesúgnak egy társa- az egész hívő közösség hordja össze, így mintságban, hogy egyeztessék a gondolataikat, vélemé- egy az Oltáriszentség elé téve hódolatát és szenyüket. Figyelik, hogy a másik mit szeretne. Néha a retetét. Találkoztam már olyan külföldre került
szó legszorosabb értelmében is egyszerre lépdelnek. honfitársunkkal, aki ittjártakor fotók százaival
A kívülvalók hamar felismerik, hogy összetartoznak. örökítette meg a virágszőnyeget, és lelkesen meIlyen kapcsolata volt Énóknak Istennel. Figyelt sélte, hogy milyen hatalmas tetszést aratott külrá, kereste a közelségét. Imádságban elmondta neki
a gondolatait. Hozzáigazította minden lépését.
Jézus megígérte nekünk is, hogy az ő barátai
lehetünk: „Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek,
amit én parancsolok nektek.” (János 15,14)
Ma is lehet ugyanúgy Jézussal járni, ahogyan
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ AlapveÉnók Istennel járt!
Éppen a Krisztussal való együttjárás következtében jutunk el arra a felismerésre, hogy akié az tő tulajdonságunk, hogy vanéletünk a földi 60-70 esztendő alatt, azé lesz az nak álmaink, vágyaink, terörökkévalóságban is. Ez az üdvösség. Nekünk az
üdvösség minden, mert tudjuk, hogy az üdvösség veink. Emberi mivoltunkhoz
nélkül minden semmi. Ha hozzá tartoztunk, a hatartoznak ezek. Boldoggá tesz
lál sem választhat el Krisztustól.
Az írás folytatása a Kistarcsai Református Gyü- minket, ha elérjük, ha sikerül
lekezet honlapján teljes terjedelmében elolvashamegvalósítani azokat. Azok
tó https://www.kistarcsaireformatus.hu.
Riskó János református lelkész

M

A KIBIC

Istentiszteleti rend
a koronavírusjárvány elmúltával
A JÁRVÁNY ELMÚLTÁVAL az istentiszteleteket és gyermek-istentiszteleteket a szokott rend szerint tartjuk vasárnap 10 órakor
(a megfelelő távolságokkal és maszkban).
Istennek legyen hála, hogy elkezdődhettek a parókia teljes felújításának és bővítésének munkálatai. Imádkozzunk érte!
Riskó János református lelkész
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földön ismerősei körében, mikor megmutatta a
képeket.
Az idén a járvány kapcsán hozott óvintézkedések miatt elmaradt a virágszőnyeg készítése, és
azt hiszem, hogy ezt sokan élik meg szomorúan,
hiszen ez a gyönyörű hagyomány a szó legszorosabb értelmében színesebbé teszi életünket.
Nem szabad azonban megfeledkeznünk róla,
hogy bármilyen szép is egy hagyomány, a szerepe mindenképpen az, hogy ráirányítsa a figyelmünket a lényegre.
A katolikus liturgiában minden mozdulatnak,
gesztusnak jelentése, mélyebb tartalma van az
egyes cselekmények szavak nélkül is kifejezik
a belső tartalmat, érzéseinket, hódolatunkat.
„A liturgián Mihályfi Ákos, a jeles egyházi
szakíró meghatározása szerint a nyilvános istentisztelet (cultus) összes külső megnyilatkozásait értjük. A liturgiának két fő célja van: az egyik
Isten dicsőítése, imádása, a másik pedig az ember megszentelése1.” – írja Bálint Sándor néprajzkutatónk Liturgia és néphagyomány című cikkében (amelyet a Szózat folyóiratban az interneten
is elolvashatunk).
Azt hiszem ez a meghatározás mindent magában foglal. Bármennyire is szép egy liturgikus
cselekmény, vagy hozzá kapcsolódó népi szokás,
soha nem szabad megfeledkeznünk a lényegről,
az adott cselekmény belső tartalmáról, jelentéséről, arról, hogy Isten dicsőségére és a hívek megszentelésére tesszük.
Imádkozzunk tehát, hogy az idei ünnepünk
is megszentelő legyen sokak számára, remélve,
hogy jövőre újra gyakorolhatjuk majd csodálatos hagyományunkat is, és elkészíthetjük a virágszőnyeget.
VVA

A korlátozás pedig mindig dühöt szül. Egyre
többet. Dühös emberek világában élünk. Akik
szabadságra vágyunk, független életet álmodunk
magunknak, nehezen, vagy egyáltalán nem tudjuk tolerálni az életünkbe beleszólókat.
Márpedig Isten ilyen. Nem hagyja az életünket szó nélkül. Beleszól, terveket húz keresztül,
álmokat szór szét. Dühítő is. Haragszunk is érte,
rá. Küzdünk, harcolunk is ellene. A gondjaink
okozóját, életünk megterhelőjét, örömeink megrablóját látjuk benne. Nem véletlenül: így gondolkodik, érez minden önérzetében sértett, durcás kisgyermek…
A „kibic”, az Isten pedig továbbra is bele-bele szól, egyre többször, és egyre fájdalmasabban
a rá haragvó gyermekei éltébe. Nem véletlenül:
lendítenek, visznek előre,
menteni akar minket, nem mondott le rólunk.
Azért szól bele az életünkbe, hogy megszabaazokban fejlődünk, azokban
dítsa a tőle elszakadt embert a bűnéből, hogy isépítjük az életünket. Mindez
mét magához szeresse, hogy felemeljen elkeseredettségből, hogy Élet-irányt mutasson. Ezért
a sajátunk, hozzánk tartozik,
szól, int, vigasztal, bátorít. Csak egy szerető szümert ez az életünk: a miénk.
lő él így gyermekei felé.
Ha kell, számtalan ajtót, lehetőséget zárt, zár
be előttünk. Sóhajtozunk, szomorkodunk emizért kifejezetten elkeserítő és dühítő, ha att és okoljuk, vádoljuk is mindezért. De csak
valaki beleszól az életünkbe, ráadásul úgy, addig, amíg meg nem értjük, mindennek a célhogy a terveinket keresztülhúzza. Mintha ját. Ha egy általunk kedvesnek vélt élet-lehetőaz ilyen „kibic” a szabadságunktól, örömünktől ség ajtót bezár, akkor mindig egy másikat nyit
fosztana meg minket. Úgy látjuk, ellenünk tesz, ki, tár elénk. Ez utóbbi viszont az igazi szabadszól, él. Ráadásul azt is megéljük, hogy az idő ságra visz, őhozzá. Ez mindig nagyobb örömelőrehaladtával mintha szaporodnának körülöt- mel jár, mindig nagyobb ajándékot ad: az Életet.
tünk azon személyek, akik tudják a tutit, és ránk Ő maga üzeni: „Íme, nyitott ajtót adtam eléd”
Eszlényi Ákos evangélikus lelkész
is akarják azt erőltetni, korlátozni az életünket. (Jel 3,8).
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Megújult honlapunkon
tekintse meg friss akcióinkat!

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

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

SZÁMÍTÓGÉPEK

Nádszövet • Kisméretű tégla

06-30/954-5167

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.: 730-1130

JAVÍTÁSÁT,
KARBANTARTÁSÁT
VÁLLALOM.

Darvas Árpád informatikus

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

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.

GÉPKÖLCSÖNZŐ
ÉPÍTŐIPARI ÉS KERTI GÉPEK BÉRBEADÁSA

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

KIEMELT TERMÉKEINK EBBEN A HÓNAPBAN
GIPSZKARTON
CSAVAR AKCIÓ

A HÓNAP
CSAVARJA A
FASZERKEZET ÉPÍTŐ
CSAVAR
10% KEDVEZMÉNNYEL…

MUNKAVÉDELMI
RUHÁK
MEDENCE
VEGYSZER
NAPVITORLÁK
TÖBB MÉRETBEN

(60 x 400 mm hossz)

… és egyéb
legalább 5000 féle
termék kedvező áron

MUNKAVÉDELMI
DESIGN CIPŐK

Szúnyogháló
MÉTERRE!

HUZALSZEG AKCIÓ
550 Ft-ról 500 Ft/kg

• Növénytámaszok és karók
• Sarokvasak, oszloptartók
• Csavarodásmentes slag méterre is …

Móra Ferenc utca 81.

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

Nap 19 Kft.
Nyitva
Hétfő-Csütörtök 8-17
Péntek 8-16 • Szombat 8-12

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

JUKA JárműJAvító Bt.
Kistarcsa, Nagytarcsai út. 6.

TALICSKA MÉG
MINDIG NÁLUNK
A LEGOLCSÓBBAN :-)

KISTARCSA,

Hogy mindig úton legyen

ISO 14001 • ISO 9001

LOCSOLÁSTECHNIKA

TAKARÓ ÉS
PIPA LÉCEK

JUKA JárműJAvító Bt.

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

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

www.nap19.hu • nap19kft@gmail.com

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
p.
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tu
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cs
ko
•
u
.h
ep
w w w.kocsistuz
LYEN!
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ÉPÍT
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
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KERESSEN MINKET
A FACEBOOKON IS!

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

MINDENag,

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

2020. 6. szám
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FONTOS INFORMÁCIÓK
KEREPES

KÖZPONTI TELEFONSZÁMOK

Kerepes-Vet

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

Állatorvosi rendelő • Állatpatika

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

varga autójavító

Hétköznap: 900-2000, szombaton 900-1230
+36-30/44-999-18, +36-28/490-369, +36-30/22-177-23

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

• diagnosztiKa

(motor, aBs, stb.)

NAGYTARCSA

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

Homlokzati

• hivatalos Bosch
szaKműhely

hőszigetelés

3D computeres
futóműállító
technológia

KISTARCSA, RAKTÁR KÖRÚT 5.

Akció!

10 cm vastag komplett
hőszigetelő rendszer

br.

2990 Ft/m

2

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

Kistarcsa, Nagytarcsai út 6.

Étkezési utalvány és bankkártya elfogadás!

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

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

VÁRJUK SZERETETTEL KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
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Mélybarnító csokicsöveink, gyönyörű csokoládé barnára
varázsolják bőrödet és feltöltenek D-vitaminnal.

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

HÁZIAS ÍZEK BOLTJA

TOVÁBBI AJÁNLATUNK:
ITT A GRILLSZEZON! sertészsír – 690 Ft/kg
GRILLKOLBÁSZ
három ízben – 1590 Ft/kg friss tepertő – 2500 Ft/kg

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

Kedves személyzet, tisztaság, akciók, szuper krémek és gépek várnak!

Varga István magyar rally
bajnok, autószerelő mester

JÚLIUSI AKCIÓINK!

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.

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

KISTARCSA VÁROS KÖZÉLETI TÁJÉKOZTATÓ LAPJA
Megjelenik a hónap utolsó hetében.

Kiadó: Po-Ker Bt., 1173 Budapest, Székicsér u. 15.
Felelős szerkesztő: Polgár Gyula, gyulapolgar56@gmail.com,
+36-20/966-1190
Nyomda: Pauker-Holding Kft. 1047 Budapest, Baross u. 11-15.
Felelős vezető: Varga Szilárd
Megjelenik 5300 példányban.
ISSN 1788-7291. A következő lapzárta időpontja 2020. július 15.
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.

a Fenyves Sportcsarnok mellett.

Kövess minket facebookon: Fenyves Szolárium

RuhaSzaki

varrónő

MINDEN AMI VARRÁS

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

Juhász István polgármester
Tel.: +36 (28) 507-132
A polgármester ügyfélfogadási ideje:
a Polgármesteri Hivatalban minden hónap
első és harmadik hétfőjén 16.00-18.00 között
az előzetes időpont egyeztetést követően.
Előzetes időpont egyeztetés:
polgarmester@kistarcsa.hu, hivatal@kistarcsa.hu,
+36 (28) 507-132, +36 (28) 470-711/211-es
melléken keresztül.
dr. Gotthard Gábor jegyző
Tel.: +36 (28) 507-132,
A jegyző ügyfélfogadási ideje: a Polgármesteri Hivatalban minden hónap harmadik hét hétfőjén 16.0018.00 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
2020. 6. szám
19hívható)

