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HÍREK ÖNKORMÁNYZAT

Országos szigorítások 
A HATÁRON 

ELMARADNAK az augusztusra 
meghirdetett programok

A járvány terjedésének meg-
előzése érdekében július 15-től 
szigorították a határellenőrzést.

A koronavírus-járvány várható második hulláma miatt nem valószínű, hogy enyhítenek az 500 
főnél nagyobb tömegrendezvényekre vonatkozó korlátozásokon – július közepétől több vezető 
politikus osztotta ezt az álláspontot. Kistarcsán a járvány miatt eddig két nagyobb rendezvényt 
– Kistarcsai Napok, Sport és Családi Nap – mondtak le. A június 18-tól életbe léptetett enyhí-
téseket figyelembe véve az augustusi Kakasfőző Fesztiválra azonban mindent megmozgat-
va készültek a szervezők, a VMSK munkatársai. Fenyő Miklós koncertje több ezer embert csá-
bított volna az Ifjúság térre. A július 10-e óta lebegtetett korlátozó intézkedések híre azonban 
elbizonytalanította a város vezetőit és a képviselőket is. Végül úgy döntöttek, hogy a Kakasfőző 
Fesztivált is kihúzzák a naptárból. A döntés hátteréről Juhász István polgármestert kérdeztük.

A fertőzöttség mértéke szerint három kate-
góriába sorolták az országokat és ez alap-
ján kötelezik karanténra és tesztelésre a 

hazánkba érkezőket. Piros jelzést kaptak azok az 
államok, amelyek koronavírus-fertőzöttsége sú-
lyos. Az európai országok közül ide tartozik Uk-
rajna mellett Albánia, Bosznia-Hercegovina, Fe-
héroroszország, Koszovó, Moldova, Montenegró 
és Észak-Macedónia.
 Sárga kategóriába azokat az országokat sorol-
ták, ahol kevésbé súlyos a járványhelyzet. Eu-
rópában az Egyesült Királyság mellett Bulgária, 
Norvégia, Oroszország, Svédország, Románia és 
Szerbia tartozik ide.
 A sárga vagy piros jelzésű országból hazatérő 
magyar állampolgárokat az illetékes járványügyi 
hatóság kötelező házi karanténba helyezi.
 Ez alól kivételt képez az, aki a hazaérkezést meg-
előző, öt napnál nem régebbi, legalább 48 órás idő-
különbséggel, két alkalommal elvégzett, az egész-
ségügyi szakmai szabályoknak megfelelő negatív 
PCR-teszt eredményét magyar vagy angol nyelvű 
okirattal igazolni tudja. Ha nincsen igazolása el-

végzett – negatív – PCR-tesztről, akkor is kivált-
ható a házikarantén két, 48 óra különbséggel Ma-
gyarországon végzett negatív PCR-teszttel.
 Július 18-án két ország besorolásán is módosí-
tott az országos tisztifőorvos:
 Kanada a piros besorolásból átkerült a sárga 
kategóriába, Portugália pedig a sárga besorolás-
ból zöldbe került.
 További enyhítésnek számít, hogy egyes orszá-
gok bizonyos térségeit járványügyi szempontból 
eltérően sorolja be a magyar országos tisztifőorvos, 
mint az ország egészét. „Ha egy ország sárga vagy 
piros jelzéssel került besorolásra, azonban vala-
mely közigazgatási területén az aktuális fertőzött-
ség mértéke alacsony, az országos tisztifőorvos e 
közigazgatási területet zöld jelzéssel sorolhatja be." 
Vagyis az a beutazó, aki zöld besorolású közigaz-
gatási területről lép be Magyarországra, akkor is 
mentesül a rendeletben előírt egészségügyi vizs-
gálat alól, ha egyébként az ország egésze, ahon-
nan beutazott, sárga vagy piros besorolású. 
 Az országok besorolása: https://magyarkozlony.
hu/…/c5f7b3f6959f8e2f23dd…/megtekintes

koronavirus.gov.hu

Döntött a kormány koro-
navírus külföldi terjedé-
se miatti szigorításokról

INTERJÚ JUHÁSZ ISTVÁN POLGÁRMESTERREL

Ratimovszky Tiborné, a Gesztenyés Óvo-
da intézményvezetője a nevelési év végén 
nyugdíjba vonul, ezért 2020. április 8-án az 
intézményvezetői posztra kiírták a pályá-
zatot. A képviselő-testület Gáspár Csabá-
nét nevezte ki az intézmény élére, akinek 
vezetői megbízása 5 évre szól. 

Az új óvodavezető bemutatkozása
1977-ben születtem Egerben. Általános is-
kolai tanulmányaim elvégzése után felvé-
telt nyertem az egri Gárdonyi Géza Óvónői 
Szakközépiskolába, ahol leérettségiztem. 
Ezt követően a Heves Megyei Önkormány-
zat Speciális Gyermekotthonában helyez-
kedtem el óvónői munkakörben. Alap-
diplomámat az ELTE Tanító- és Óvóképző 
Karán szereztem meg 2002-ben. 1999-ben 
férjhez mentem, két fiúgyermekünk van 
(14 és 17 évesek).
 A Kistarcsai Gesztenyés Óvodában 
2008-tól dolgozom, ahol mindig töreked-
tem a munkám során arra, hogy minél 
magasabb szinten feleljek meg az elvá-
rásoknak, illetve a követelményrend-
szernek. Ezért tudatosan nagy hangsúlyt 
fektettem a folyamatos önképzésre, a to-
vábbtanulásra. Ezzel összhangban 2014-
ben az Eszterházy Károly Egyetemen 
tanügyigazgatási szakértői szakon, szak-
vizsgázott pedagógus diplomát szerez-
tem. 2015-ben ugyanitt, a gyakorlatveze-
tő mentorpedagógus az iskoláskor előtti 
nevelés és gondozás szakterületen diplo-
máztam. Ezt követően, 2019-ben szintén 
az Eszterházy Károly Egyetemen közok-
tatási vezető pedagógus szakvizsgás kép-
zési szakot sikeresen abszolváltam, majd 
diplomát szereztem. Azt gondolom, hogy 
az óvodapedagógus szakma iránt elköte-
lezett vagyok, ezért mindent meg fogok 
tenni annak érdekében, hogy továbbra is 
megfelelő szakemberek, jó munkakörnye-
zet vegyen körül. Munkahelyünk, az óvo-
da, olyan hely legyen, ahol érdemes és 
öröm dolgozni, amely elsősorban a gyer-
mekek érdekeit szem előtt tartva, a szülők 
együttműködésével szolgáltatásorientált 
szemléletet, erkölcsösséget, hagyomá-
nyos értékrendet képvisel. Nagy izgalom-
mal készülök erre a feladatra és úgy vélem, 
hogy a kinevezésemet követően a vezeté-
semmel, nem csak az intézményünknek, 
hanem a településünknek is a szolgálatát 
fogom szem előtt tartani.

Gáspár Csabáné

2020. augusztus 
1-jétől új vezetője 
lesz az óvodának

A KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK hatékony és zavar-
talan működésének egyik elengedhetetlen feltétele 
a közszférában dolgozók szabadságának ütemezése. 
 A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal 2020. jú-
lius 27-től 2020. július 31-ig (5 nap), valamint 
2020. december 28-tól 2020. december 31-ig (4 
nap) tart igazgatási szünetet. 

IGAZGATÁSI SZÜNET  
a polgármesteri hivatalban

TRIANON 100

 Az igazgatási szünet ideje alatt az ügyfélfoga-
dás szünetel, de halaszthatatlan ügyekben - elsősor-
ban anyakönyvi ügyintézésnél tartanak ügyeletet. 
A bejelentések fogadása 8.00 és 12.00 óra között a 
hivatal központi számán, a 06-28-470-711-es tele-
fonszámon, azt követően pedig rendes munkaidő-
ben a 06-20-426-5976 mobilszámon lehetséges.

JÚNIUSI lapszámunkban beszámoltunk róla, hogy 
Kistarcsa Önkormányzata szűk körben koszorúzott 
a nemzeti összetartozás napján. Június 4-én, a bé-
kediktátum 100. évfordulóján más időpontban, az 
Ifjúság téren a trianoni emlékműnél a Jobbik és az 
Attila Nyilai Egyesület is koszorúzott. A szerény 
ünnepségen a Himnusz eléneklése után beszédet 
mondott Dőringer Károly (Jobbik, önkormányzati 
képviselő) és Pataki András az Attila Nyilai Egye-
sület elnöke. József Attila: Nem, nem, soha! című 
versét Huszka Judit szavalta el. Az emlékezés vi-

rágainak és gyertyáinak elhelyezése után elhang-
zott a Szózat és a Székely Himnusz is.

A Szent István-napi ünnep-
séget és az új kenyér szen-
telését is érinti a korláto-

zó intézkedés?
 – Teljes egészében elmarad az 
önkormányzat által meghirdetett 
összes program. Tehát nem ren-
dezzük meg a délelőtti, a délutá-
ni és az esti programokat se, mert 
úgy gondoljuk, hogy Kistarcsán 
augusztus 20-át vagy úgy ünne-
peljük, ahogy megszoktuk vagy 
sehogy.  Ez a döntésünk, összhang-
ban van a kormány által javasolt 
és más önkormányzatok által is 
követett úttal. Nagyon sajnáljuk, 
hogy így alakul ez a napunk, mert 
a kistarcsaiakra is ráfért volna egy 
kis szórakozás, kikapcsolódás. Ha 
ezzel a döntésünkkel elősegítjük a 
második hullám visszaszorítását, 
és hozzájárulunk ahhoz, hogy a 
későbbiekben ne kelljen újabb szi-
gorításokat bevezetni, akkor már 
megérte. Bízom benne, hogy jö-
vőre be tudjuk pótolni az összes 
elmaradt rendezvényünket. 

– Mi lesz a szeptemberi rendezvényekkel?
 – Erre az időszakra még nem hoztunk dön-
tést. Itt még megvárjuk, hogy mit mondanak 
július végén, feloldják-e az ötszáz fős korlátot 
vagy sem. Reménykedem abban, hogy a város-
sá avatás napja és a Görhönyfesztivál nem ke-
rül veszélybe. Egy biztos: csak szigorú szabá-
lyok betartásával lehetne megrendezni ezeket a 
programokat. Sütés-főzés közben a kesztyű és 
a maszk használata kötelező lenne. Persze az is 
nagyban befolyásolja majd a döntésünket, hogy 
milyen lesz szeptemberben a járványhelyzet Ma-
gyarországon.

– Más területen lesz-e szigorítás?
 – Más területen nem tervezünk szigorításo-
kat. Az az álláspontunk, hogy azok az intézke-
dések, amit egy település saját hatáskörben be-
vezet, az nem olyan hatékony, mint egy országos. 
A járványt régiós és országos szinten kell kezel-
ni. Ebben a láncolatban az önkormányzat csak 
végrehajtó szerv. Tehát, ha az operatív törzs úgy 
dönt, hogy szigorítsunk az ügyfélfogadás rend-
jén, akkor aszerint fogunk eljárni. A biztonságot 
szem előtt tartva a polgármesteri hivatal recep-
cióján mi is kialakítottunk egy üvegfalat, ami 
az ügyeletes munkatársat védi, és mozgásérzé-
kelős kézfertőtlenítőt helyeztünk ki.

– Ismerve a helyi viszonyokat – várható máso-
dik hullám Kistarcsán?
 – Nem tudunk új fertőzöttekről és karanté-
nosokról sem, de nem biztos, hogy pontos az 
információm, ugyanis nagyon nehéz városve-
zetőként is tájékozódni az adatvédelmi szabá-
lyok miatt. Hiába volt Budapest és Pest megye 
a legfertőzöttebb régió, Kistarcsára – a felderí-
tések szerint – nem került be a vírus.

–  Az augusztusi Kakasfőző Fesztivállal együtt 
már három nagyobb rendezvény marad el a 
városban. Ezeknek a költségvetésével mi lesz?
 – Kistarcsán is komoly bevételkieséssel szá-
molunk a koronavírus-járvány miatt, a gépjár-
műadót elvonják és az iparűzési adó is jelentősen 
lecsökken. A tartalékok ellenére módosítanunk 
kellett az ez évi költségvetésünket, megnöveltük 
az általános tartalékalapot. Elmondhatom, hogy 
ebben a pillanatban nagyon stabil pénzügyi hát-
érrel rendelkezünk. A bevételeket alulterveztük, 
a kiadásokat nagyon meghúztuk, így azt gondo-
lom, hogy van elegendő mozgásterünk. Annyi 
tartalék áll rendelkezésre, hogy megtarthatjuk 
azokat az eredményeket, amiket eddig elértünk. 
Kistarcsa esetében a költségvetés szigorításával 
és fegyelmezett betartásával stabilizálható a mű-
ködés. 
 A rendezvényekre szánt pénz máshová ke-
rülhet. A Kistarcsai Napok keretösszegével a 
VMSK több hónapos bevételkiesését kompenzál-
juk. Szinte minden bevételi forrásuk megszűnt 
a Városi Sportközpont, a Pecsenyicki Mihány 
Sportcentrum, a Csigaház és az Uszoda bezá-
rásával. 
 A Kakasfőző Fesztivál esetében más a helyzet. 
Az augusztusi rendes testületi ülésen javasolni 
fogom, hogy az itt felszabaduló pénzt a Geszte-
nyés Óvoda régebbi udvarának felújítására költ-
sük. Reményeink szerint, akkor ez az udvar is 
már 21. századi színvonalú lehetne.  P.Gy.

A járvány terjedésének megelőzése  
érdekében szigorítjuk a határellenőrzést.
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A májusi és júniusi polgár-
mesteri HATÁROZATOKBÓL
A veszélyhelyzet fennállá-
sa alatt a képviselő-testület 
feladat-és hatáskörébe tar-
tozó kérdésekben a polgár-
mester, polgármesteri hatá-
rozatokkal dönthetett. Juhász 
István polgármester a na-
pirendekről a képviselők és 
a külsős képviselők vélemé-
nyét figyelembe véve hoz-
ta meg a határozatokat.

TESTÜLETI ÜLÉS HÍREK

Juhász István Kistarcsa polgármestere pró-
bálta meggyőzni a környező települések pol-
gármestereit arról, hogy – biztosítva az ingye-
nességet – a parkolási díjat fizessék meg az 
önkormányzatok a Flór Ferenc Kórháznak, de 
ezt a nehéz pénzügyi helyzetben elutasították.  
 A kórház így kénytelen volt kiírni a parkoló 
üzemeltetésére a pályázatot, amit ugyanaz 
a cég nyert el, mint amelyik korábban mű-
ködtette. Érdemes tudni, hogy a parkolót 
működtető gazdasági társaság díjat fizet 
a kórháznak (és díjat szed be ezért a par-
kolóktól). A kórház azért döntött így, mert 
nem tudott/nem szeretett volna lemonda-
ni erről a bevételről.
 A parkolási díjak nem változtak, vagyis 
egész napra továbbra is 500 Ft-ot kell fizet-
ni, 30 percért pedig 250 Ft-ot.

Újra fizetni  
kell a kórház  
parkolójábanElkészült a Balczó  

utcában a CSAPADÉK- 
VÍZ-ELVEZETÉS 
A BERUHÁZÁS a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium által kiírt, a „Települések felszíni csapa-
dékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, 
a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének 
támogatása Pest megye területén” című, PM_
CSAPVÍZGAZD_2018/55 azonosítószámú pá-
lyázatán nyert 120,51 millió Ft-ból valósult meg.
 Az ünnepélyes projektzárón július 21-én Ju-
hász István polgármester elmondta, hogy nem-

csak kötelező, hanem 
jó dolog egy-egy ilyen 
ünnepi alkalom, ami 
egy fejlesztés lezárá-
sát jelenti. A polgár-
mester emlékeztetett 
arra, hogy 10 évvel ez-
előtt, amikor Solymosi 
Sándor polgármester 
átvette a várost, ak-
kor lepukkant intéz-
ményeket, elhanya-
golt vízelvezetést és 
burkolat nélküli uta-
kat kaptak örökbe az 
elődöktől. Azóta fo-
lyamatosan pályázik a 

Változik Kistarcsa  
FORGALMI RENDJE

Hirdetés

város, és megpróbálnak minden területen elő-
relépni. 
 Villám Péter, a Városüzemeltési Iroda műsza-
ki referense tájékoztatásul elmondta, hogy majd 
1 km hosszú csapadékvíz-elvezető hálózat épült a 
Fitos utcától a Balczó utca közepéig nyílt, beton-
árkos rendszerrel, autókijárók alatti teherbíró át-
folyó csövekkel; míg az alsó szakaszon zárt cső-
hálózatot építettek be, amit bekötöttek a Homok 
dűlő alsó szakaszán található főgyűjtőbe. A pro-
jekt részeként 370 m2 területet füvesítettek be. A 
kivitelező cég a Vianova 87 Zrt. volt.

LAKOSSÁGI PB GÁZ  
és TARGONCA GÁZ

Próbáljon ki minket,  
garantáltan nem csalódik!

Rendelésfelvétel: 
06-20/382-32-68

HÁZHOZRENDELÉSRE!

LAKOSSÁGI KIS- 
FOGYASZTÓKAT NEM ÉRINTI.
Karbantartási munkálatok miatt 
Kistarcsa bel-és külterületein 
 2020. 07. 29. 8.00 órától 
2020. 07. 31. 8 óráig a gázszolgáltatás 
szünetel, illetve korlátozzák.
 A lakosságnak a csőhálózatból biztosítják 
a folyamatos gázszolgáltatást, de a 100 m3/h 
névleges teljesítmény feletti felhasználók ér-
tesítést kapnak arról, hogy számukra ez a le-
hetőség nem áll fenn, tehát a főelzáró csapot 
az érintett időszakban el kell zárniuk.
 A karbantartási munkák miatt elrendelt 
gázszünetért szíves megértésüket kérjük.

TIGÁZ Zrt.

Tájékoztatás vezeté-
kes gázszolgáltatás 
szüneteltetéséről!

LAKOSSÁGI KÉRELMEK alapján júniusban dön-
töttek arról, hogy megváltoztatják Kistarcsa keze-
lésében lévő helyi utak forgalmi rendjét. 
 •  A Holló utcában virágládákat helyeznek ki a 

Borostyán utcához eső részén. 
 •  A Batthyány utcca 7. számú társasház előtt a 

virágládákat eltávolítják, és menetdinamikai 
küszöböt helyeznek ki, amikor a költségvetés 
arra fedezetet biztosít. 

 •  A Csömöri utcában 30 km/h sebességkorláto-
zó táblákat helyeznek ki. 

 •  A Deák Ferenc utcában a rendőrség és a Tol-
di Miklós utca közötti szakaszon engedélye-
zik a padkán parkolást és megtiltják a parko-
lást az úttesten. 

 •  Felülvizsgálják a Burillák Mihály utca lakó-
pihenő övezetté nyilvánításának lehetőségét; 

 •  A Homok dűlő alárendelt forgalmú lesz a Burillák 
Mihály utca és a Homok dűlő kereszteződésében.

A Deák Ferenc  
utcában enge-

délyezik a padkán  
parkolást 

A Homok dűlő alárendelt forgalmú  lesz 

Juhász István  
polgármester

MÁJUSI HATÁROZATOKBÓL
Döntöttek a Kistarcsai Emlékhely  
és Könyvtár projekt támogatási  
összegének visszafizetéséről
A beérkezett indikatív árajánlatok alapján megál-
lapítható, hogy az emlékhely megvalósításához és 
a könyvtár létrehozásához bruttó 628  874  140  Ft 
fedezetre lenne szükség. Ezen összeg is csak a 
szerkezetkész állapot megvalósításához len-
ne elegendő.  Az önkormányzat kizárólag csak 
abban az esetben tudná megvalósítani a pro-
jektet, ha a jelenlegi számítások szerint az ere-
deti támogatási összegen felül további 1 milli-
árd Ft-ot kapna.
 Az önkormányzat többlettámogatási igényét 
több alkalommal jelezte a Belügyminisztérium, 
az EMMI, a Miniszterelnökség és Pest megye 
fejlesztési feladatainak ellátásáért felelős mi-
niszteri biztos felé is. A Belügyminisztérium 
2020. április 24-én írt válaszlevelében azt írta, 
hogy a többlettámogatási igény nem támogat-
ható. 
 Egyértelművé vált, hogy a rendelkezésre bo-
csájtott pénzből a „Kistarcsai Emlékhely meg-
valósítása és Könyvtár létrehozásának előkészí-
tése” megnevezésű projekt nem valósítható meg, 
ezért  az a döntés született, hogy a fel nem hasz-
nált támogatási összeget, (434  408  312  Ft) Kistar-
csa Város Önkormányzata visszafizeti a közpon-
ti költségvetésbe.  
 A Kommunizmus Bűnei Alapítvány 2019. jú-
lius 31-ei határidővel elkészítette az országos 
internálás mobil installációját, ami a Kistar-
csai Emlékhely kiállítási anyagának egy részét 
képezte volna. A gyűjteményt jelenleg a Kos-
suth Lajos utca 23. szám alatti telephelyen tá-
rolják. Az őrzést a Kistarcsai VMSK Kft. látja 
el. Mivel az Emlékhely létrehozása nem valósít-
ható meg, így értelemszerűen a kiállítási anyag 
további sorsáról is dönteni kellett. A kiállítási 
anyag elhelyezéséről és elszállításáról a jegyző 
intézkedik.

Folytatják a temetőnél az utcafronti  
urnafal-kerítés 2. szakaszának építését
Első lépésben a munka elvégzésére az előző kerí-
tésszakasz kivitelezését végző vállalkozótól kér-
tek árajánlatot. A kistarcsai temető önkormány-
zati tulajdonú részén utcafronti urnafal-kerítés 2. 
szakaszának építésére Varga és Fiai Kft.-t bízták 
meg (2 362 000 Ft+ ÁFA).

TAO támogatásból  
biztosítják az önrészt
A 20 800 m2 alapterületű Pecsenyicki Mihány 
Sportcentrum fejlesztéséhez, sporteszközök be-
szerzéséhez, 9 személyes kisbusz vásárláshoz, 
a füves edzőpálya felújításához, valamint mű-
ködési költségeihez, az utánpótlás nevelés fel-
adatainak ellátásához az erre a célra nyújtott 
társasági adókedvezmény (TAO támogatás) ki-
használásával valósítaná meg a város. A KVSC 
a beruházási összeg önrészének csak egy ré-
szét tudná előteremteni, ezért az önkormányzat 
4  000  000  Ft-ot (az összköltség 8,75%-a) bizto-
sít a KVSC-nek. A tervezett beruházások össz-
költsége bruttó 45  719  489  Ft. Az önkormány-
zat együttműködési megállapodást, valamint 
támogatási szerződést köt a Kistarcsai Városi 
Sport Club-bal

Elfogadták a Kistarcsai  
VMSK Kft. beszámolóját
A képviselő-testület a VMSK Kft. 2019. évre vo-
natkozó mérleget 98 millió 867ezer Ft főösszeggel, 
az eredmény kimutatást 914 ezer Ft adózott ered-
ménnyel jóváhagyta, amelyet eredménytartalék-
ba helyez, valamint elfogadta Kistarcsai VMSK 
Kft. Felügyelő Bizottságának beszámolóját is.

JÚNIUSI HATÁROZATOKBÓL
Elfogadták a Gesztenyés  
Óvoda beszámolóját
Az intézményi önértékelés szempontjai alap-
ján készült beszámoló konkrét, átfogó képet ad 
az intézmény személyi, technikai és tárgyi fel-
tételeiről, az intézmény pedagógiai munkájáról, 
továbbképzésekről, a belső és külső informá-

ció áramlásról, partne-
ri együttműködésről, a 
tárgyi eszközfejlesz-
tésről, az intézmény 
pályázati tevékenysé-
géről, a település életé-
ben játszott szerepvál-
lalásáról és az 5 éves 
vezetői stratégia meg-
valósulásának értéke-
léséről.
 Ratimovszky Ti-
borné óvodavezető 
beszámolójából kide-
rült, hogy Kistarcsán 
ebben a nevelési év-
ben összesen 21 óvo-

dai csoportban fogadták a gyerekeket, a két óvo-
dában maximálisan 607 férőhely volt és 486 
gyermeket láttak el. A csoportlétszám 22-25 fő 
között alakult. 15 SNI-s gyermek nevelését-fej-
lesztését látták el. Ebben az évben 103 gyermek 
részesült logopédiai fejlesztésben.
 2020. március 16-tól a koronavírus miatt el-
rendelt rendkívüli szünet miatt az óvoda ügye-
leti nyitvatartással működött.
 2019 szeptemberében egy betöltetlen pedagó-
gus álláshely volt Kistarcsán. A nevelési év vé-
gén 3 óvónő jelezte, hogy szeptembertől a kato-
likus óvodában folytatja, egy fő nyugdíjba vonul, 
egy fő pedig kisbabát vár. Szeptembertől 3 peda-
gógus helyre írnak majd ki pályázatot.

Elfogadták az Alapszolgáltatási  
Központ beszámolóját
Az Alapszolgáltatási Központ többcélú integ-
rált szociális, család- és gyermekjóléti, valamint 
egészségügyi intézmény. Tekintettel arra, hogy 
komplex intézmény, szociális és gyermekjólé-
ti feladatokat is ellát, így mindkét területre vo-
natkozó jogszabályok alapján évente beszámo-
lót kell készítenie a fenntartó részére.
 Az intézmény munkáját 2019-ben a Pest Me-
gyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazság-
ügyi Főosztály Szociális Osztálya ellenőrizte. 
A vizsgálat az intézmény család és gyermek-
jóléti szolgálat feladatait érintette. Az intéz-
mény tavaly létszámhiánnyal működött (18 ál-
láshelyből 5 betöltetlen volt). A létszámhiányt 
megbízási szerződéssel és helyettesítéssel ol-
dották meg. Pálfi Kálmánné intézményvezető 
beszámolójában kitért arra, hogy 2019 októ-
berében egy külső dugulás miatt az intézmény 
helyiségeit elöntötte a szennyvíz. Tönkrement 
egy számítógép, elázott több szőnyeg és hasz-
nálhatatlanná váltak több irodában az irodabú-
torok. Az intézmény a rászoruló családoknak 
heti rendszerességgel ingyenes ruhaosztást és 
élelmiszerosztást tartott.
 Az Őszirózsa Nyugdíjasklub foglalkozásait az 
alapszolgáltatási központ koordinálta és a Baba-
mama klub vezetését is ők látták el. 

Polgár Gyula
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VESZÉLYHELYZETBEN  
SEM ÁLLTAK LE  
a beruházásokkal Kistarcsán

HÍREK BERUHÁZÁSOK

Kiadó 98 m2-es üzlethelyiség 
a FENYVESLIGETBEN.  
Ideális iroda, orvosi rendelő 
kialakítására. Jelenleg 
raktárként funkciónál. 

KIADÓ ÜZLETHELYISÉG 
KISTARCSÁN

 
+36-30-25-71-510Érdeklődni  

telefonon: 

Hirdetés

BONTSA A VONALAT 

A Gödöllői Rendőrkapitányságon július 6-án az unokázós 
csalások megelőzése érdekében tájékoztatót tartottak a Gö-
döllő Városi Nyugdíjasok Egyesületéből érkező idősek szá-
mára. A Bontsa a vonalat elnevezésű kampány Pest me-
gyében 13 kapitányságán egyszerre, egy időben indult el.

– AZ IDŐSEKET SEGÍTVE INDÍTOTT  
KAMPÁNYT A RENDŐRSÉG

A Pest megyei rendőrök által megálmodott 
és megvalósított prevenciós program ked-
vező fogadtatásra talált az idősek körében. 

A kampányt a 2018. második felétől megszaporo-
dó, úgynevezett unokázós csalások megelőzésére, 
megszakítására hívták életre tavaly február 1-jén. 
Az elkövetők leggyakrabban közlekedési baleset-
re, sérülésre, állítólagos kár megfizetésére hivat-
kozva igyekeztek – sokszor síró hangon – pénzt 
vagy más értéket kicsalni áldozataiktól.
 A tájékoztatón Farkas Imre ezredes, megbízott 
kapitány foglalta össze a legfontosabb tudnivaló-
kat. Elmondta, hogy a Pest Megyei Rendőr-főka-
pitányság az elmúlt egy évben 25 ezer db plakátot 
és felhívást osztott szét az illetékességi területén. 
A bűncselekmények megelőzése érdekében a leg-

fontosabb, hogy ne hagyják magukat sürgetni az 
idős emberek, bontsák a vonalat és minden eset-
ben hívják vissza gyermeküket, unokájukat, hogy 
meggyőződjenek, valóban ők keresték-e a nagy-
szülőt, szülőt telefonon. Amennyiben úgy gondol-

ják, csalókkal van dolguk, a legkisebb gyanú ese-
tén is hívják a rendőrséget a 107-es vagy a 112-es 
telefonszámon, ott biztosan segítséget kapnak. A 
hatékonyabb kommunikáció érdekében felvették 
a kapcsolatot a helyi nyugdíjas klubokkal, a szo-
ciális és egészségügyi intézményekkel, az önkor-
mányzatokkal, a közterület-felügyelettel, a házi 
betegápolásban résztvevőkkel, a gyógyszertá-
rakkal, a postásokkal, a falugondnoki hálózattal, 
a helyi egyházközségek vezetőivel, a gyülekeze-
tekkel és a különböző segélyszervezetekkel. 
 Az eddigi tapasztalatok szerint a programnak 
jelentős szerepe van abban, hogy Pest megyében 
az unokázós csalások csökkenő tendenciát mu-
tatnak. 

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.

NEMSOKÁRA  ELKÉSZÜL A BÖLCSŐDE
Műszaki értelemben nem sok van már hátra 
a beruházásból, a tervek szerint a kivitelező a 
nyár közepén fejezi be az építkezést. Ezt követi 
a műszaki átadás-átvételi eljárás, majd a hasz-
nálatbavételi-, valamint a működési engedélyek 
megszerzésének folyamata. Jelenleg tereprende-
zési munkák zajlanak, elkészült a járda, továb-
bá a cserjéket és a bokrokat is elültetették. Ké-
szülnek a gumiborítású homokozók, pancsolók 
és letelepítették az udvari játékokat is. 
 2021. január 4-én tervezik a bölcsőde tény-
leges átadását .
 Felhívjuk a leendő bölcsődés szülők figyel-
mét arra, hogy a jelentkezés feltételeiről, vala-
mint a jelentkezési határőridőkről később tájé-
koztatjuk a lakosságot. Aki viszont szeretne a 
bölcsődében dolgozni, az álláslehetőségekről 
érdeklődjön Szénás Béláné bölcsődevezetőnél, 
a bolcsode@kistarcsa.hu e-mail címen.

LEASZFALTOZTÁK  
A KERÉKPÁRUTAT
A Flór Ferenc Kórház és a bevásárló központ 
előtt is végeztek az aszfaltozással, így már jól 
kivehető a kerékpárút nyomvonala az Eperjesi 
úti lámpás kereszteződésig. A beruházás azon-
ban ezzel nem fejeződött be, mert helyenként 
a burkolat festése, kitáblázása, stb. még hátra 
van, így tehát biciklizni sem lehet a kerékpár-
úton, mivel építési területnek minősül. 
 A pályázati pénzből megvalósuló nyomvo-
nal hamarosan elkészül, de ezzel még nem ke-
rül összekötésre Kistarcsa Budapesttel. A pro-
jektben nem szereplő közel 60 méter, ami a 
XVI. kerületi szakasszal köti össze a kistarcsai 
kerékpárutat, csak július 15-től lehet elkezdeni 
építeni, mert a Magyar Közút ekkortól adott rá 
engedélyt. Az érintett szakaszt az önkormány-
zat saját forrásból építteti. A kivitelező a mun-
katerületet átvette és a tervek szerint a munká-
kat augusztus közepéig fejezi be. A kerékpárút 
átadása augusztus második felében várható.

A bölcsőde főbejárata

Kerékpárút a kórháztól a Fenyvesliget felé

Udvar 
játékokkal

Elültették a cserjéket 
és a bokrokat is

Így aszfaltoztak  
a bevásárlóközpont előtt
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Újra kiadják a RÉGIÓ SZLOVÁK  
ÉTELEINEK szakácskönyvét

Június 17-én végre újra találkoz-
hattak Kistarcsa szlovák képvi-
selői a hosszú bezártság után.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

| 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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Hirdetés

A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Próbaidő: 6 hónap
A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.

Pályázati feltételek:
 •  Magyar állampolgárság,
 •  Cselekvőképesség,
 •  Büntetlen előélet,
 •  A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. 

(III.7.) Korm. rendelet. 1. számú melléklet 19. pontjának I. besoro-
lási osztályában előírt felsőfokú végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 •  Önkormányzati adóhatóságnál szerzett szakmai tapasztalat,
 •  ASP Adó szakrendszer ismerete,
 •  Közigazgatásban szerzett gyakorlat, tapasztalat,
 •  Közigazgatási szakvizsga
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 •  A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatáro-

zott adattartalmú önéletrajz. 3 hónapnál nem régebbi hatósági er-
kölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megké-
réséről szóló igazolás.

 •  Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata.
 •  A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt 

személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szük-
séges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
Az elbírálást követően azonnal.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 14.
A pályázati kiírással kapcsolatban további 
felvilágosítás a 28/470-711/120-as telefonszámon kapható.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen a 
pályázatnak a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal (2143 Kistarcsa, Sza-
badság út 48.) címére történő megküldésével zárt borítékban. Jelige: 

„Adóügyi ügyintéző pályázat”. 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A munkáltató fenntartja magának a visszavonás, valamint 
a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 19.
A pályázati kiírás részletesen megtalálható 
a www.kistarcsa.hu honlapon.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű közszol-
gálati jogviszony – 2020. szeptember 1-től 2021. szeptember 30-ig 
tartósan távollévő köztisztviselő helyettesítése céljából
Próbaidő: 6 hónap
A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Teljes körű anyakönyvi feladatok ellátása (elvégzi a születés, a há-
zasság és a haláleset anyakönyvezését az elektronikus anyakönyvi 
nyilvántartás informatikai rendszerében), teljesíti az adatszolgálta-
tásokat, az anyakönyvi kivonat iránti kérelmeket.
 A közfoglalkoztatással kapcsolatos adminisztráció, valamint a 
köztemetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
 •  Magyar állampolgárság,
 •  Cselekvőképesség,
 •  Büntetlen előélet,
 •  Középiskola/gimnázium vagy Főiskola/felsőoktatásban szer-

zett szakképzettség,
 •  Anyakönyvi szakvizsga vagy vállalás annak megszerzésére

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 •  A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatá-

rozott adattartalmú önéletrajz.
 •  3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de leg-

alább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás.
 •  Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata.
 •  A pályázató nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában fog-

lalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 12.
A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás a 28/470-
711/120-as telefonszámon kapható.
A pályázat benyújtásának módja: A Kistarcsai Polgármesteri Hiva-
tal címére (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) kell eljuttatni zárt bo-
rítékban. Jelige: „Igazgatási ügyintéző, Anyakönyvvezető pályázat”
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 19.
A pályázati kiírás részletesen megtalálható 
a www.kistarcsa.hu honlapon.

Kistarcsa Város Önkor-
mányzat pályázatot hirdet
ADÓÜGYI ÜGYINTÉZŐ  
munkakör betöltésére

Kistarcsa Város Önkor-
mányzat pályázatot hirdet
IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ,  
ANYAKÖNYVVEZETŐ
munkakör betöltésére

N agy öröm volt a kitűzött feladatot ellát-
ni, hagyományos ételeket készíteni, ki-
választani a megfelelő edényeket és dí-

szítőelemeket az előnyös fotók készítéséhez. Az 
ételek mindenkinél otthon készültek és az egyik 
képviselőnél gyűltek össze a fotózáshoz. Felszaba-
dító érzés volt találkozni és talán ez a tiszta öröm 
volt az, ami miatt, ha külön konyhában is, de nagy 
összhangban sikerült megfőzni és aztán együtt tá-
lalni az ételeket.

És hogy miért készítették az ételeket?
Ennek az a magyarázata, hogy újra kiadják a régió 
szlovák ételeinek szakácskönyvét. Sajnos az adat-
közlők közül kettőt elveszítettünk, néhányan hajlott 
koruk, mások betegség vagy elfoglaltságuk miatt 
nem tudtak részt venni az általuk lediktált recep-
tek megfőzésében. Erre azért volt szükség, mert 
ezúttal az ételek fényképe is megjelenik a könyv-
ben. Köszönjük az adatközlők, Kohajda István-
né (Ferenci Erzsébet, 5), Pintér Istvánné (Husz-
ka Anna, 3), Tanács Mihályné (Sengel Terézia, 2), 
Gátfalvi Istvánné (Bolog Ilona, 1) Veres Károly-

GASZTRONÓMIAI ÉLMÉNYEK A KISTARCSAI SZLOVÁK  
NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐIVEL

né (Merczel Júlia, 1), Havasi Ferencné (Bellus 
Erzsébet, 1), Krisztián Károlyné (Csaja Ilona, 1), 
Kisrétiné (Fogd Éva, 1) receptjeit. A zárójelben 
feltüntetett számok mutatják, hogy 14 étellel sze-
repel Kistarcsa a könyvben (egy receptet ketten 
jegyeztek). Köszönjük továbbá a fényképezéshez 
készített ételek alkotóinak is, Kohajda Istvánné-
nak (Ferenci Erzsébet), Csaja Mihálynénak (Tar-
csai Mária), Jeney Ferencnének (Sándor Mária) és 
Jeney Ferencnek, Antal Péternének (Győrfi Erzsé-
bet), Navratil Krisztinának és Szabóné Tóth Ka-
talinnak az áldozatos munkát. 

 A fényképeket készítette: Lukics Gábor. A könyv 
szerzői: Aszódi Csaba András és Király Katalin. 
Az ő munkájukat is köszönjük. És végül: óriási kö-
szönet és tisztelet a házigazdáknak, a Jeney házas-
párnak, akik lehetővé tették, hogy családias kör-
nyezetben mutassuk be az elkészült ételeket.
 A fényképezés után kellemes beszélgetés köz-
ben elfogyasztották az elkészült ételek nagy részét.
Felejthetetlen program volt, akik nem vehettek raj-
ta részt, azoknak a fényképek nyújthatnak „kuli-
náris” élményt.  

Szabóné Tóth Katalin, fotó: Lukics Gábor

Az összejövetel házigazdája a Jeney házaspár volt

Kolbászleves
Orjaleves 

házimetélttel

Kocsonya

Krumpli- 
gombóc leves

Ludaskása  
csirkeaprólékból

Hájastészta  
főtt hájjal

Barátfüle 
mákkal  

és szilvalekvárral
Morzsolt  
sütemény

Fokhagymaszósz
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Lányi Aladár:  A közlekedés jövője
Tíz éven belül megszűnik a benzin és a die-
sel motorok gyártása. Mivel közlekedünk 
utána? Az elektromos autók pozitív és ne-
gatív sajátosságai. Ki vezeti majd a jövő 
járműveit? A vasút, a repülés és a hajózás 
fejlődése a közeljövőben. Az önvezető jár-
művek biztonságos működése. 

Szücsné Göblyös Erika: Tanulási, 
viselkedési problémák megoldása
A gyerek szeretne megfelelni a családi és 
az iskolai elvárásoknak. Ellenkező eset-
ben szükséges a háttér vizsgálata. Az 50 
éves INPP-terápia módszerével, holiszti-
kus szemléletével betekintést ad a gyerek 
idegrendszeri állapotába, jelzi az elakadá-
sokat. Feltárja a furcsa viselkedés mögöt-
ti valódi okokat.

Földiák András: Szétzilált felvidéki 
vármegyék nyomában
Kevesen ismerik a közeli szlovák terüle-
tek látnivalóit. A leginkább megtekintés-
re érdemes szép kastélyok. Az egykori 
és a mai közigazgatás közti különbségek.  
A legrégebbi folyamatosan használt temp-
lomunk. Az Esztergom, Bars, Nyitra és Hont 
vármegyékről.

Frank Hegedűs: Az anglikán egyház
A világszerte működő anglikán közösség, 
vagy kommunió, és a Szent Margit Angli-
kán Egyház Magyarországon. Eredete Ang-
lia egyházában. A vallás története, és mai 
hite.  Az anglikánok létszáma, és elhelyez-
kedésük a világban.  Különbség az angliká-
nok és katolikusok, protestánsok között.

A Deáktanya előadásait az Alapszolgáltató 
Központ (Batthyány u. 2/A) termében tartjuk.
 Az előadások csütörtökönként este 7 óra-
kor kezdődnek, időtartamuk kb. 1 óra.
 A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai 
nyitottak, azokat térítésmentesen látogat-
hatja bárki.
 Ezen alkalmakon és a KIKE más rendez-
vényein lehet belépni az egyesületbe.

Kistarcsai Kulturális Egyesület

2020. augusztus 6.

2020. augusztus 13.

2020. augusztus 27.

2020. augusztus 20.

DEÁKTANYA A Ravensburger sorozatának legújabb köte-
te, a Mi nő ott? – Mit? Miért? Hogyan?, 
azokkal a növényekkel ismerteti meg az 

apróságokat, amelyekkel már életük első éveiben 
találkozhatnak. Megtudhatják belőle – azon túl, 
hogy egyáltalán miféle élőlények a növények –, 
melyik részét fogyasztjuk például a karfiolnak, 
milyen finomságok nőnek a föld alatt, miért kell 
locsolni a virágokat, miért csíp a csalán, mit csi-
nál a méhecske a virágban, mi az a szénanátha.
 A Lármás Rumli tejivó békés csendjét egy na-
pon egy hegyi mormota zavarja meg. Latyak ré-
misztő hírt hozott: egy kislányt találtak a Pézs-
ma tónál, a nagy fenyő tövében. Senki sem tudja, 
ki lehet ő. Tényleg az erdőlakók ősi ellenségei, a 
Hét Domb üregeiben tanyázó menyétek kémje 
lenne? Vagy valami egészen más áll a háttérben? 
Ruff Orsolya: A zöld macska titka című köny-
vében Zizi, a talpraesett cicalány és barátai, Ber-
ci, a cickány, Süti bácsi, a sün, Sámuel, a fekete 
macska és a többiek addig nem nyugszanak, míg 
a végére nem járnak a rejtélynek és meg nem fej-
tik a zöld macska titkát.
 Szeresd a családodat, gondoskodj azokról, aki-
ket rád bíztak, soha ne add fel, és soha ne szűnj 
meg játszani – íme néhány dolog, amit a farka-
soktól eltanulhatunk. Együttérzően törődnek öreg 
és sérült társaikkal, szeretetteljesen nevelgetik az 
utódaikat, és képesek mindenről megfeledkezve 
játszani. Gondolkodnak, terveznek, és intelligen-
sen kommunikálnak egymással. Elli H. Radinger, 
népszerű német farkasszakértő, A farkasok böl-
csessége című könyvében izgalmas történeteket 
mesél róluk, amelyekben olyan értékek jutnak 
központi szerephez, mint a családközpontúság, a 
bizalom, a türelem, a vezetői ké-
pességek vagy a tudatos figyelem. 
 Danny élete romokban hever. 
Feleségét egy éve vesztette el egy 
autóbalesetben, fia, a tizenegy 
éves Will pedig a tragédia óta 
nem beszél. A csapások ezzel még 
nem érnek véget: a férfit hamaro-
san a munkahelyéről is elküldik. 
Dannynek pénzre van szüksége, 
méghozzá gyorsan, azt teszi tehát, 
amit mindenki más tenne az ő he-
lyében: utolsó fontjait egy szakadt 
jelmezre köl-
ti, és táncoló 
pandának áll. 
M e g a l á z ó , 
ám a kezdeti 
nehézségek 
után megle-
pően jól fizető 
munkanapja-
inak egyikén 
szemtanúja 
lesz, hogy a 
fiát nagyobb 

Amikor tanácstalan az ember, hogy mit is olvasson, egy 
könyvajánló sokat segíthet a döntésben. A Városi Könyv-
tár újdonságai közül néhány talán megkönnyíti a választást.

KÖNYVSAROK AUGUSZTUS VÉGÉTŐL  
igényelhető a házhoz menő  
lomtalanítás Kistarcsán

KULTÚRA ZÖLDHÍREK

gyerekek csúfolják a parkban. Elkergeti őket, 
Will pedig ennek hatására első alkalommal szó-
lal meg az anyja halála óta. Danny örül, hogy 
végre vigaszt nyújthat a fiának, ugyanakkor at-
tól fél, hogy Will ismét bezárkózik, ha felfedi a 
kilétét. Sikerül Dannynek elnyerni a fia bizalmát 
és rendbe hozni zűrös életüket? James Gould-
Bourn: Szívedbe cammogva című debütáló re-
génye szellemes, szívmelengető történet túlélés-
ről, bizalomról és egy nem mindennapi apa-fiú 
kapcsolatról.
 10 nagylemez, több mint 100 millió eladott al-
bum, 9 Grammy-díj, 7 világ körüli turné, beikta-
tás a Rock'n'Roll Hall Of Fame halhatatlanjai közé 
– a Metallica története egy elszántsággal, kitartás-
sal és önfeláldozással teli, immár közel negyven-
éves utazás. A Metallica egy olyan zenekar, akik 
kompromisszummentes hozzáállásuk ellenére is 
be tudtak lépni a világ legrangosabb előadói közé. 
Generációk meghatározó ikonjai lettek. Nemcsak 
a zeneipart formálták saját képükre, de a korai idők 
nyers hangulatú klubkoncertjei után sikerült stadi-
onnyi tömegeket szórakoztatniuk úgy, hogy közben 
soha nem kellett megalkudniuk. Chris Ingham: 
Metallica című könyve sajátos módon nyújt be-
pillantást az együttes életébe. Kísérletet tesz arra, 
hogy a lemezek, a dalok mögött rejlő gondolato-
kat kibontsa, és az olvasó elé tárja. Egy teljesen új 
megközelítésből mutatja be a zenekart, olyan ol-
daláról, amely talán nem mindenki számára nyil-
vánvaló.
 A Városi Könyvtár 2020. július 27-től július 31-
ig zárva tart. 2020. augusztus 3-tól az ideiglenes 
nyitvatartási időben várjuk kedves Olvasóinkat!

Németh Tímea könyvtáros

K istarcsán 2020. augusztus 
24. és október 2. között lesz 
lehetőség a lomtalanítási 

igény leadására. 
 A településen a lomtalanítás vár-
ható időpontja 2020. 09. 07. és 2020. 
10. 17. közé esik.

A lomtalanítás menete:
1. Igénylés és időpontok
Igénylést kizárólag a közszolgálta-
tásban nyilvántartott és szerződött, 
aktív (a szolgáltatást nem szünetel-
tető), közüzemi díjhátralékkal nem 
rendelkező ingatlanhasználók nyújt-
hatnak be
 •  a https://www.zoldhid.hu/ weblapon található 

„Lomtalanítás” gombra kattintva, és az ott ta-
lálható elektronikus űrlap kitöltésével,

 •  személyesen az ügyfélszolgálati irodák nyit-
vatartási idejében, amelyről a https://www.
zoldhid.hu/ honlap „Ügyfélszolgálat” menü-
pontja alatt tájékozódhat (az azonosítás ügy-
félszám alapján történik),

 •  a honlapunkról letölthető formanyomtatvány 
segítségével, amelyet postai úton (2100 Gödöl-
lő, Dózsa Gy. utca 69.) vagy a lomtalanitas@
zoldhid.hu e-mail címre kérjük megküldeni. 
(KIZÁRÓLAG a megfelelően kitöltött igény-
lő lapokat dolgozzuk fel és igazoljuk vissza).

 Az igénybejelentések beérkezését követően 
egyeztetünk ügyfelünkkel a teljesítés pontos dá-
tumáról és várható időpontjáról. Ha az igénybe-
jelentőn e-mail címet is megadott, akkor erre a 
címre küldjük a lomtalanítás várható időpontját. 
Figyelje a spam mappát, mert egyes esetekben 
ide kerülhet a levél! (Ennek elkerülésére vegye 
fel a lomtalanitas@zoldhid.hu címet a megbíz-
ható e-mail címek közé a levele-
zőjében.) A sikeresen kiértesített 
ügyfeleknek nem áll módunkban 
új időpontot biztosítani!

2. A lomok összekészítése, tárolása 
A hatékonyabb elszállítás és a szétszóródás meg-
akadályozása érdekében a lomhulladék kizárólag 
bezsákolva, kötegelve adható át a közszolgáltatónak. 
A nagydarabos lomot, például a bútorokat szétsze-
relt, mozgatható állapotban lehet átadni. Az ettől 
eltérő módon átadni kívánt hulladék elszállítását 
a közszolgáltató megtagadhatja.
 A begyűjtés időpontjáig a lomot az ingatlanon 
belül kell tárolni. A hulladék bejelentés nélküli ki-
helyezése a közterületre illegális hulladéklerakás-
nak minősül, és szabálysértési bírság kiszabásá-
val jár. A közterületre kihelyezett hulladékot nem 
szállítják el!

3. A lomok elszállítása
Az előre egyeztetett időpontban gépjárművünk 
megérkezik a regisztrált címre, ahol ügyfelünk 
vagy megbízottja az addig az ingatlanán belül tá-
rolt lomhulladékot átadja a személyzetnek (HT. 
40 $ 3. bekezdés alapján), és aláírásával igazolja 
a lomtalanítás elvégzését.

 Kollégáink 5 percig várakoz-
nak a helyszínen. Ha ez alatt az 
idő alatt az ingatlanhasználó vagy 
megbízottja nem jelenik meg, és 

DÁTUM HULLADÉK TÍPUS

JÚ
LI

U
S 27 H KOMMUNÁLIS

28 K KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - Észak
29 Sze KOMMUNÁLIS
30 Cs KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - Dél
31 P
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U
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3 H KOMMUNÁLIS
4 K KOMMUNÁLIS
5 Sze KOMMUNÁLIS
6 Cs KOMMUNÁLIS
7 P KOMMUNÁLIS ZÖLD/VEGYES - Észak-Dél

10 H KOMMUNÁLIS
11 K KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - Észak
12 Sze KOMMUNÁLIS
13 Cs KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - Dél
14 P KOMMUNÁLIS
17 H KOMMUNÁLIS
18 K KOMMUNÁLIS
19 Sze KOMMUNÁLIS
20 Cs KOMMUNÁLIS
21 P KOMMUNÁLIS
24 H KOMMUNÁLIS
25 K KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - Észak
26 Sze KOMMUNÁLIS
27 Cs KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - Dél
28 P KOMMUNÁLIS ZÖLD/VEGYES - Észak-Dél
31 H KOMMUNÁLIS

KISTARCSA HULLADÉK- 
GYŰJTÉS RENDJE

2020 augusztus
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zöld HÍD B.I.G.G. NKft. megvál-
toztathatja a gyűjtési rendet, ezért kérjük a kedves ügyfele-

ket, hogy a honlapon is tájékozódjanak a gyűjtési időpontokról. 
www.zoldhid.hu

A korábbi gyakorlatnak megfelelően a lakosságnak tovább-
ra is lehetősége van évente egy alkalommal 2 m3 lomhulla-
dék térítésmentes elszállíttatására. A Zöld Híd B.I.G.G. Non-
profit Kft. a járványügyi helyzet enyhülésével, ismételten 
biztosítja a lakosság részére a lomtalanítási igény leadásá-
nak lehetőségét. A lakosok csak a településükre vonatkozó, elő-
re meghatározott időszakon belül adhatják le az igényeket.

VÁRHATÓ IDŐPONTJA:  
2020. szeptember 7. - október 17.

ezért a lomtalanítás meghiúsul, új időpont egyez-
tetése már nem lehetséges!

Társasházak lomtalanítása
A közszolgáltatásba bevont területen található 
társasházak, lakásszövetkezetek és többlakásos 
ingatlanok lomtalanítási igényét a közös képvi-
selők nyújthatják be, és a szolgáltató velük egyez-
teti az időpontot.
 A közös képviselőnek kötelessége gondoskod-
ni róla, hogy a lomtalanítás lebonyolítása megfe-
leljen az általános feltételeknek.
 Akadályoztatása esetén a közös képviselő 
megbízottja is lebonyolíthatja a lomtalanítást. 
Erről előzetesen írásban kell tájékoztatni a szol-
gáltatót név, cím és telefonos elérhetőség meg-
adásával.
 További kérdés esetén keresse fel ügyfélszol-
gálatunkat!

Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. 
2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.
+36-28/561-200
lomtalanitas@zoldhid.hu, 
wwww.zoldhid.hu
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HITÉLET

PETŐ GÁBOR  
katolikus plébános  
lesz Kistarcsa  
új lelkipásztora

REFORMÁTUS PARÓKIA  
bővítésének és fel- 
újításának terve

A HATALMAS-KÉRDÉS

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Pető Gábor római katolikus pap vagyok. Egy-
házmegyénk püspöke úgy döntött, hogy augusz-
tus 1-től én legyek a kistarcsai, a nagytarcsai, 
a kerepesi és a csömöri települések plébáno-
sa. Mivel a papszenteléskor én is engedelmes-
séget fogadtam, ezért igent mondtam püspök 
atya kérésére.
 Néhány szót magamról: 1975-ben születtem, 
Kartalon nőttem fel, szüleim ma is ott élnek. 
Édesapám buszsofőr, édesanyám óvodai daj-
ka volt. Egy testvérem van. Szegeden a piarista 
gimnáziumban érettségiztem 1995-ben. 2002-
ben szenteltek pappá Vácon. Káplánként szol-
gáltam Taksonyban és Dunaharasztin 2002-tól 
2005-ig, Vecsésen 2005-tól 2006-ig. Majd Auszt-
ráliában, azon belül is Melbourne-ben szolgál-
tam az ottani magyarok és ausztrálok körében, 
mint plébános 2006-tól 2014-ig. 2013-ban fel-
vettem az ausztrál állampolgárságot. 2014-ben 
visszatértem Magyarországra, majd pár napon 
belül Kakucs és Inárcs plébánosa lettem. 2017 
óta együtt szolgálok Vukovich Márton atyával, 
aki itt is segítségemre lesz püspök atya dönté-
sének értelmében, mint káplán.
 Miért lettem pap? Mert annak idején egyér-
telművé vált számomra, hogy a Jóisten erre a 
szolgálatra hív. Még csak nem is kellett belerán-
gatnia ebbe, ugyanis rögtön az elején vonzóvá 
tette számomra ezt a hivatást, én pedig nagyon 
örültem már annak is, hogy papnövendék lehet-
tem. Aztán, amikor pappá szenteltek, életem leg-
nagyobb álma vált valóra. Úgy éreztem, hogy 

„hazaérkeztem”. Mind a mai napig otthon érzem 
magam hivatásomban. A cölibátust én nem le-

mondásként élem meg, hanem egyfajta „házas-
ságként” a Szentháromság Egy Istennel. A fér-
jek és a feleségek sem úgy élik meg házasságukat, 
hogy lemondtak sok-sok nőről/férfiról (miközben 
azért ez is igaz), hanem úgy, hogy megtalálták 
az „igazit”, aki mellett boldogok lehetnek. Én is 
megtaláltam az „igazit”, vagyis a Jóistent, aki 
mellett igazán boldog lehetek, amennyiben hű-
séges maradok hozzá. Ezért van a Facebook ol-
dalamon feltüntetve: „kapcsolatban”.
 Bárhol is éltem eddig, egy-két hónap után már 
otthon éreztem magamat. Hiszem, hogy itt is sok 
a jó szándékú, becsületes ember, ezért biztos va-
gyok benne, hogy jó pár szép év vár rám Kistar-
csán, Nagytarcsán, Kerepesen és Csömörön.

MARTON ZSOLT váci megyéspüspök 2020. au-
gusztus 1-jei hatállyal felmentette Görbe Józsefet 
csömöri és a kistarcsai plébániák ellátása alól, és 
kinevezte Vác-Alsóváros és Vác-Felsőváros plé-
bániák plébánosává. Görbe atya augusztus 1-től a 
Váci Ferences Templom (Szent Kereszt) és Vác-
Hétkápolna Templomigazgatója is egyben. Görbe 
József plébános a kistarcsai plébánia kormányzói 
teendőket 2009-ben vette át Somlai József cím-
zetes esperes-plébánostól. Görbe atyát július 26-
án vasárnap 11.30-kor búcsúztatják.
 A megyéspüspök augusztus 1-től kinevezte 
Kistarcsa, Kerepes plébániák plébánosává, és 
Csömör plébániai kormányzójává Pető Gábort, 
aki eddig Kakucs, Inárcs plébániák és Alsóné-
medi moderátori szolgálatát látta el. Munkáját 
Vukovich Márton káplán segíti, aki eddig Ka-
kucs és Inárcs káplánja volt.
 

A Kistarcsai Református Egyházközség 
parókiájának bővítése és felújítása Ma-
gyarország Kormányának 

pályázati támogatásából, továbbá a 
Dunamelléki Református Egyház-
kerület, az Északpesti Református 
Egyházmegye és a hívek adományá-
ból történik 50 millió 542 ezer Ft ösz-
szegben. Kivitelező: Doro Bau In-
gatlan Kft.
 Várható befejezés: 2020. decem-
ber 1.
 A meglévő épület történetét így je-
gyezte le Kovács Zoltán hajdani lel-
kipásztor: „Csodálatosképpen már 
1939-ben kaptam indíttatást arra, 
hogy kezdjek gyűjtésbe. Az ez év-
ben meginduló háború, nem jelentett 

A z egész életvitelünk, kapcsolati hálóink 
sora hatalmi játszmákról szólnak. Még a 
legszorosabb szeretetközegünkben, a csa-

ládban is megjelenik. Ki a ház ura? Melyikünk 
mondja meg a tutit? Hogyan engedelmeskednek 
a gyerekek a „normális”, az általunk meghatáro-
zott vágyálomnak? Harag, düh, pusztító indulat 
jelenik meg ott, ahol nem teljesedik az akaratunk.
És ha már a családban, az élet-alapú közössé-
günkben ez történik, miért lenne máshogyan a 
nagyvilágban?
 Politikai csatározásokban a megszólalásokban 
érhetők tetten a hatalmi vágyaink. A „köz-ben” 
már nem a polisz (a város), az ország, a közös-
ség előmenetele a fontos, hanem egyéni érdeke-
ik: ki van/lesz hatalmon, kinél van/lesz a pénz? 

Ez pedig átgyűrűzik hozzánk is. A választók, a 
különböző pártállású emberek képtelenek va-
gyunk normális hangvételben beszélni egymás-
sal eltérő világlátásunkról. Meggyőzni, leuralni, 

„megtéríteni” akarjuk a másként gondolkodókat. 
Ha nem megy, hát leordítjuk, lenézzük a mási-
kat, vagy csak simán „karaktergyilkolászunk”. 
Megtanultunk süketek lenni a másikra, életére, 
mondataira.
 A ma zajló, tengeren túli történetekben is lát-
ható mindez. Állítólagos bőrszín-, múlt-történeti 
probléma körül zajlanak élet-halál események. Kis 
csoportok terrorizálják a környezetüket, a közhan-
gulatot: „most mi jövünk”! Káosz bontakozik ki 
a fegyvercsörgések és lábcsókok között. Mit szá-
mít a másik élete?!

akadályt… A következő esztendőben a presbité-
rium és a közgyűlés is megadta hivatalos hozzá-
járulását a régi ház eladásához, s ekkorra sikerült 
az építési anyag egy részét beszerezni. A munkát 
részletekben kiadtuk az egyes szakmunkások-
nak, s az év végére már sikerült tető alá hozni az 
új paplakot. A konventtől kérelmezett kölcsön … 
terhére felvett magánkölcsönöket … tudjuk visz-

HITÉLET

Augusztus 1-től megváltozik a miserend. 
Hétfőtől szombatig minden este 6 órakor 
lesz szentmise, vasárnapokon pedig reg-
gel 8-kor és 10 órakor.

AUGUSZTUS 1-TŐL 
ÚJ MISEREND  
LÉP ÉLETBE!

GÖRBE JÓZSEF  
plébános atyát  
Vácra helyezték

KATOLIKUS EGYHÁZ

„...Az Úr-
tól lett ez, és csodálatos a mi 
szemünkben!” Márk 12, 11

Mindannyiunkban él a hatalom utá-
ni vágy. Uralkodni akarunk: az életünkön, a mási-
kon, a világon. Úgy hisszük, akkor, és csak akkor va-
gyunk boldogok, ha az történik meg, amit mi szeretnénk, 
amit mi álmodtunk meg magunknak és másoknak. Ak-
kor, ha mi vagyunk az a világ piramisának csúcsán.

szafizetni. … 1941 áprilisában beköltöztünk, s ez 
év novemberében hálaadó istentisztelet keretében 
felavattuk a villaszerűen tervezett, s szerény le-
hetőségünk figyelembevételével, de az egészség 
és az otthonosság követelményeinek megfelelően 
felépített lelkészlakást. 
 1942 évben Kovács Imre buzgó egyháztagunk 
végrendeletileg az egyházra hagyta a kerepesi há-
zát, s így Egyházunk az értékesítés révén visszafi-
zethette a konventi kölcsönt s a gödöllői egyház-
nál fennálló kölcsönét.”
 Ez az épület 2020-ban tetőtől a földszintig tel-
jesen megújul. Korábban a lelkészi irodába köz-
vetlenül az udvarról kellett belépni. Nem volt hely 
leülni sem a várakozók számára, legfeljebb az ud-
varon sétálgathattak. Most az építkezés keretében 
egy belépő és egy mosdó is helyet kapott.
 Mivel általában a református lelkészek nagycsa-

ládosak, a közös nappali-étkezőn kí-
vül egy szülői, egy leány és egy fiú 
hálószoba is létesült. A lakás koráb-
bi adottságai átgondolásra kerültek, 
és a mai korszerű igényekhez igazí-
tottuk.
 Bár a kivitelezés egyösszegű, de 
máris látszik, hogy bizonyos tételek 
kimaradtak, bár a megvalósításuk 
szükséges. Ezért ebben az eszten-
dőben külön adakozást hirdetünk az 
építkezés javára. Tisztelettel kérjük, 
hogy aki teheti, támogassa rendkívü-
li adományával az építkezést. 
 Számlaszám: 11742324-20008914

Riskó János lelkész

REFORMÁTUS EGYHÁZ

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

 Igen. Itt érhető tetten az, amit sokan tagadnak, 
megkérdőjeleznek: bűnösök vagyunk. Mélysége-
sen meg vagyunk fertőzve a magányunktól, isten-
telenségünktől. A hataloméhségünk, uralkodni vá-
gyásunk kifogyhatatlan és mérhetetlen.
 Egyedüli, és naponkénti gyógyulásunk kizáró-
lag szeretetközegben történik: csakis Istennél!
 Ő naponta bocsátja meg bűneinket. Naponta 
hív megtérésre. Naponta kezd velünk újat az örök 
életre. mindezt pedig az ő rendje, az Élet szerint: 

„nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az 
én lelkemmel” (Zak 4,6)!

Eszlényi Ákos evangélikus lelkész

A KISTARCSAI KULTURÁLIS EGYESÜLET iro-
dalmi pályázatot hirdet az alábbi témakörökben:
 a. Négy fal között
 b. Elmaradt

A pályázaton részt vehet min-
den kistarcsai lakos, valamint 
a Kistarcsán dolgozó, illetve 
tanuló személy.
 A legjobb pályázatokat két 
kategóriában – felnőtt és gye-
rek (14 éves korig) – díjazzuk, 
és megjelentetjük a Kistarcsai 
Kalendárium 2021 című kiad-
ványban.

 A díjak: I. díj: 15 000 Ft, II. díj: 10 000 Ft, 
III. díj: 5 000 Ft, a gyerek kategória helyezettjei 
értékes könyvjutalomban részesülnek.
 A pályázat jeligés.
 A pályaműveket postai úton kérjük eljuttatni a 
következő címre:
 Kistarcsai Kulturális Egyesület, Kistarcsa, 
Bercsényi u. 18.
 Beküldési határidő: 2020. szeptember 7.
 Részletes kiírás a www.kike.hu honlapon ol-
vasható
 Bővebb információ kérhető a 28/470-926-os 
telefonszámon, vagy a kike@kike.hu címen (Ke-
reszti Ferenc). Kistarcsai Kulturális Egyesület

IRODALMI PÁLYÁZAT
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Nap 19 Kft.

Felújításhoz, építkezéshez:
Szigetelőanyagok: Homlokzati szigetelés

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

Külső vakolatok, színezők
Festékek, Lazúrok, Zománcok, Tetőfóliák

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

www.nap19.hu • nap19kft@gmail.com

Nyitva
Hétfő-Csütörtök 8-17

Péntek 8-16 • Szombat 8-12

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

Cement, oltott mész, beton termékek.
TÜZELŐANYAG A LEGKEDVEZŐBB ÁRON!

Kulé kavics, fehér murva, termőföld

Megújult honlapunkon  
tekintse meg friss akcióinkat!

facebook.com/tuzepkistarcsa
www.epitesianyag.hu

Ne szalassza el szerencséjét!
NYERJEN VISSZA AKÁR 6%-OT!

Nádszövet  •  Kisméretű tégla
Betonacél vágás, hajlítás.

CSEMPE, PADLÓ, CSAPTELEP
Ragasztók, habarcsok, beton.

ÉPÍTŐIPARI TERVEZÉS,  
FELELŐS MŰSZAKI 
VEZETÉS.

NYITVA TARTÁS 
hétfőtől - szombatig 9,30 - 19 óráig. 

További információ a https://www.ravak.hu/allaslehetoseg oldalon,
illetve a +3630 575 0155 telefonszámon.

CSEH TULAJDONÚ GYÁR HAZAI LEÁNYVÁLLALATA,
A FÜRDŐSZOBAI PIAC EGYIK VEZETŐ MÁRKÁJA,
TOVÁBBI FEJLŐDÉSÉHEZ ÚJ MUNKATÁRSAT KERES
AZ ALÁBBI POZÍCIÓKBA:

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
 AZ ÚJ KISTARCSAI RAVAK CÉGKÖZPONTBAN

BEMUTATÓTERMI ÉRTÉKESÍTŐ
KÖNYVELŐ

LOGISZTIKAI- ÉS RAKTÁRVEZETŐ
MÁRKASZERVIZES SZERELŐ

WEBSHOP SPECIALISTA

A z egyéni vállalkozás működtetésének csak 
egyik része a választott tevékenység gya-
korlásához nélkülözhetetlen szakmai kép-

zettség valamint az engedély beszerzése vagy a be-
jelentés, ha az utóbbiakat jogszabály előírja.
 Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szó-
ló 2009. évi CXV. törvény szabályozza – egyebek 
mellett – az egyéni vállalkozók tevékenysége foly-
tatásának feltételeit, benne a képzettségre vonatko-
zó rendelkezésekkel. A képesítési követelmények 
teljesítése a választott tevékenység folytatásához 
(gyakorlásához) szükséges feltételnek minősül.
 Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vál-
lalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályok-
ban meghatározott képesítési követelményeknek 
megfelel. Jogszabály – ide nem értve az önkor-
mányzati rendeletet – eltérő rendelkezése hiányá-
ban képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni 
vállalkozó akkor is folytathat, ha a képesítési kö-
vetelményeknek maga nem felel meg, de az adott 
tevékenység folytatásában személyesen közremű-
ködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott sze-
mélyek között van olyan, aki az előírt képesítéssel 
rendelkezik. A képesítési követelményeknek a te-
vékenység folytatása során folyamatosan meg kell 
felelni.
 Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fi-
óktelepe) van, a képesítési követelményekre vonat-
kozó előírásokat valamennyi telephelyen (fióktele-
pen) érvényesíteni kell. Azokat a tevékenységeket, 
amelyeket bejelentéshez vagy engedélyhez kötöt-
tek, az előírásokat a rájuk vonatkozó ágazati sza-
bályok szerint alkalmazni kell. 

 Az egyéni vállalkozó a nyilvántar-
tásba olyan tevékenységet jelenthet 
be, melynek gyakorlására vonat-
kozó jogszabályi előírásokat telje-
sítette. Az egyéni vállalkozó köte-
les haladéktalanul bejelenteni, ha a 
tevékenység gyakorlására vonatko-
zó jogszabályi előírásoknak nem felel 
meg. A bejelentés alapján a nyilvántartást 
vezető szerv törli a tevékenységet.
 Magyarország területén természetes személy 
üzletszerűen – rendszeresen, nyereség– és vagyon-
szerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás 
mellett folytatott – gazdasági tevékenységet egyé-
ni vállalkozóként végezhet. Magyar állampolgár és 
néhány esetben külföldi személy is lehet egyéni vál-
lalkozó. Az egyéni vállalkozók nagyon egyszerű-
en, szinte alanyi jogon, gyakorlatilag egy regiszt-
rációt követően kezdhetik meg tevékenységüket. 
 Az egyéni vállalkozó gondnokság alá helyezé-
se esetén az érintett egyéni vállalkozó nevében és 
javára törvényes képviselője az egyéni vállalkozói 
tevékenységet folytathatja, ha az egyéni vállalko-
zói tevékenység folytatását az egyéni vállalkozó 
gondnokság alá helyezéséről szóló bírósági hatá-
rozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon 
belül a Közreműködő Szervnél (NAV) személye-
sen bejelenti.
 Az egyéni vállalkozó halála esetén az egyéni 
vállalkozó özvegye, özvegy hiányában vagy an-
nak egyetértésével örököse az egyéni vállalkozói 
tevékenységet folytathatja, ha az egyéni vállalko-
zói tevékenység folytatását az ok bekövetkezésétől 

számított 90 napon belül a Közreműködő Szerv-
nél (NAV) személyesen, postai úton vagy elektro-
nikus azonosítást követően elektronikus kapcso-
lattartás útján bejelenti.
 A tevékenység folytatásának kezdete az egyéni 
vállalkozó gondnokság alá helyezéséről szóló bíró-
sági határozat jogerőre emelkedését, illetőleg egyé-
ni vállalkozó halálát követő nap.
 Az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége so-
rán az „egyéni vállalkozó” megjelölést (vagy annak 
e. v. rövidítését) és nyilvántartási számát neve (alá-

írása) mellett minden esetben köteles feltüntetni. 
Az egyéni vállalkozó köteles személyesen 

közreműködni a tevékenység folytatá-
sában, azzal, hogy közreműködőként 
alkalmazottat foglalkoztathat.
 Az egyéni vállalkozó a tevé-
kenységéből eredő kötelezettsé-
geiért teljes vagyonával felel. Az 
egyéni vállalkozó több tevékeny-

séget folytathat, tevékenységét több 
telephelyen, fióktelepen végezheti. Ha 

valamely gazdasági tevékenység gyakorlá-
sát (állami) jogszabály hatósági engedélyhez köti, 

az egyéni vállalkozó e tevékenységét csak az en-
gedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti.
 Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsola-
tos bejelentésben közreműködő szervként, az egyé-
ni vállalkozók nyilvántartását vezető szervként a 
Kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt jelöli ki.
 Az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsola-
tos hatósági ellenőrzési ügyekben eljáró szervként 
a Kormány a fővárosi és megyei kormányhivatal 
járási (fővárosi kerületi) hivatalát, mint Hatóságot 
jelöli ki.
 Az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő 
adatokról kiállított hatósági bizonyítvánnyal, vala-
mint az egyéni vállalkozók nyilvántartásával ösz-
szefüggő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésé-
vel kapcsolatos feladatokat a nyilvántartást vezető 
szerv (NAV) országos illetékességgel látja el.
 Az egyéni vállalkozók nyilvántartásával ösz-
szefüggő részletszabályokat a 254/2018. (XII. 18.) 
Korm. rendelet tartalmazza.

Dr. Csanádi Károly kamarai jogtanácsos,  
európai uniós kkv-tréner,

a FIX Televízió műsorvezetője

VÁLLALKOZÓI OLDAL

EGYÉNI VÁLLALKOZÓ szakmai  
tevékenységének feltételei  
Ez a cikk a működő egyéni vállalkozások tekintetében isme ret-
felújítás céljára is felhasználható, de elsősorban azokat a tisztelt 
Olvasókat szólítja meg a szerző, akik a jövőben egyéni vállalko-
zást kívánnak alapítani, vagy a koronavírus-járvány következ-
ményei miatt megváltoztatni kényszerülnek az előző tevékenysé-
güket, esetleg azzal felhagynak, vagy a korábban megszűntetett 
vállalkozás helyett újat indítanak, vagy éppen özvegyi jogon mű-
ködtetnék tovább a piac által már elismert vállalkozást.

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

aprósütemények
… ahogy a nagyi is készítette!

www.koronaretes.hu

Budapest
XVI ker., Veres Péter út 33.

Telefon: 06-20/437-9277

Kistarcsa
Szabadság út 6.

Telefon: 06-70/775-7674

A nyitvatartásról és a házhoz szállításról érdeklődjön telefonszámunkon!

Hirdetés
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• Zsalukövek
• Falazóelemek

• Habarcsok, vakolatok

• Cserepek
• Kéményrendszerek

• Térburkolatok

• Szigetelőanyagok

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

KISTARCSA, 
Móra Ferenc utca 81.

Kérdése van? Hívjon minket!

06-28/552-675 • 06-20/561-1050 

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

www.facebook.com/kocsis.tuzep.kistarcsa

KERESSEN MINKET  
A FACEBOOKON IS!

MINDEN,  
ami építőanyag

MÁR BANKKÁRTYÁVAL  
IS FIZETHET!

RIGIPS NORMAL STANDARD 12,5 gipszkarton
RIGIPS IMPREGNÁLT gipszkarton

RIGIPS TŰZGÁTLÓ gipszkarton
RIGIPS 

 – BLUE ACOUSTIC

GIPSZKARTON AKCIÓ!

A                                TAGJA. 

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

Megértésüket és türelmüket megköszönve MÁJUS 25-TŐL 
TELJES NYITVA TARTÁSSAL várjuk kedves ügyfeleinket!

JUKA JárműJAvító Bt.
Hogy mindig úton legyen

Szerviz és Műszaki Ellenőrző Állomás
ISO 14001 • ISO 9001

•   Személy- és tehergépjárművek javítása, 
szervizelése, helyszíni vizsgáztatása

•   Tachográf hitelesítés
•   Gépkocsik eredetiségvizsgálata
•   Központi zsírozó feltöltése

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

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

www.jukabt.hu • jukabt@invitel.hu

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

RH dental
Minőségi fogászati szolgáltatások

R.H.Dental
Fogorvosi rendelők  
és fogtechnikai laboratórium

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 

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 

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

KLÍMA KARBANTARTÁS,  
SZERELÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS

EGY ÚJ ÉS NAGYOBB 
TELEPHELYRE  

KÖLTÖZTÜNK!
BEMUTATÓTERMÜNK  

ÚJ CÍME: 
2143 KISTARCSA

SZABADSÁG ÚT 30.
TELEFON: 

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

Daikin, Mitsubishi, 
Panasonic,

Gree, Midea, 
LG, Syen, MDV

A KistarcsaKlimánál 
elkötelezett, hivatalos 

szerelőcsapat, 
és megbízható márkák 
széles választéka várja!

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

NYITVATARTÁSI IDŐ!
Minden pénteken 7-19 óráig.
SZOMBATON ZÁRVA!
Augusztus 21-én ZÁRVA!

Minden héten
FRISS TŐKEHÚS! 

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

TANYASI
HÚSBOLT
Kohajda Péter őstermelő 
KISTARCSA, Nagytarcsai u. 3.
Tel.: +36-30/402-59-61, +36-30/308-0559
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• ruhajavítás
• méretre igazítás
• szűkítés, bővítés
• alja felhajtás
• cipzárcsere
• lakástextíliák varrása
• patentozás

RuhaSzaki
MINDEN AMI VARRÁSvarrónő

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

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

Telefon: 06-20/342-1101

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

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

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

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda
Óvodavezető: Ratimovszky Tiborné
Honlap: www.kistarcsaovi.hu
Cím: 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1.
Telefon és Fax: 06-28-470-745
E-mail: gesztenyes@kistarcsa.hu
Helyettes: Kisné Szabó Márta, 
Lovas Attiláné

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda 
Tölgyfa Tagóvodája
Cím: 2143 Kistarcsa, Széchenyi út 61.
Telefon és Fax: 06-28-470-246
E-mail:tolgyfaovoda@kistarcsa.hu
Tagóvodavezető: Szász Istvánné

Kistarcsai VMSK Városi, Művelődési, 
Sportközpont és Könyvtár Kft.
2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.
Tel.: +36 (20) 568-7598, info@vmsk.hu, 
Ügyvezető: Pongrácz Viktória,  
viktoria.pongracz@vmsk.hu

Kistarcsai KÖFE Közterület-fenntartó Kft.
2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.
Tel.: +36 (28) 470-119, E-mail: info@kkofe.hu, 
Ügyvezető: Mira László, 

HIVATALOK
Gödöllői Járási Kirendeltség
2143 Kistarcsa, Oázis üzletház I. emelet
Telefonszám: +36 (70) 504-1286
Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 08:00-12:00, 
Szerda: 13:00-16:00

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

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

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

Polgárőrség
Kistarcsai Polgárőr Egyesület, Postacím: 
2143 Kistarcsa, Pf. 70., Navratil István elnök

EGÉSZSÉGÜGY
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
Tel.: +36 (28) 507-600, +36 (28) 507-700,  
+36 (30) 396-2318, Fax: (28) 507-648, flor@florhosp.hu

Orvosi ügyelet
Ügyelet: +36 (70) 370-3104
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4/A.

Háziorvosok
Dr. Pintér Brigitta +36 (28) 501-031
Dr. László Lívia +36 (28) 501-032
Dr. Loján András +36 (28) 501-033
Dr. Kribusz Edgár +36 (28) 501-034
Labor (vérvétel): +36 (28) 501-035
Fogorvosi rendelő: +36 (28) 470-113
Védőnők: +36 (28) 471-794
Gyerekorvosok: +36 (28) 472-335

Gyógyszertár
Patrona Hungariae Gyógyszertár
2143 Kistarcsa, Hunyadi út 1.
Tel./Fax: +36 (28) 470-206, Nyitva tartás:  
H-P.: 8:00-19:00, Sz.: 8:00-13:00, V: zárva 

Flór Ferenc Gyógyszertár
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
Tel.: +36 (28) 473-778, 
Nyitva H-P.: 8:00-19:00, Sz-V: zárva

Völgy Patika
2143 Kistarcsa, Szabadság út 56/I.
Tel.: +36 (28) 999-615, Nyitva: H-V.: 0.00-24.00
E-mail: volgypatika@egyogyszer.hu

Alapszolgáltatási Központ 
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 2/a.
Intézményvezető: Pálfi Kálmánné, +36 (28) 742-083
E-mail cím: hello@alapszolg2143.hu

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
+36-1/216-0505

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

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

Állatorvos
Kisállatrendelő
2143 Kistarcsa, Malom utca 2., Dr. Csizmadi Sándor 
Telefonszám: +36-28/506-265, +36-30/951-8590

EGYHÁZAK
Református Egyházközség
2143 Kistarcsa, Hunyadi utca 17., Tel.: 06-30/638-4737
www.https://www.kistarcsaireformatus.hu/
e-mail: kistarcsairefgyul@gmail.com
Élő tv közvetítés: https://www.facebook.com/
kistarcsairefgyul  

Római Katolikus Egyházközség
2143 Kistarcsa, Széchenyi utca 13. +36-30/640-1359, 
+36-28/740-377, www.kistarcsa.plebania.hu,  
kistarcsa@communio.hu

Evangélikus Lelkész (gyülekezetplántálás)
2143 Kistarcsa, Szent László u. 2. Tel.: +36-20/778-1869

Kistarcsai temetkezés
SZIGÜ Temetkezés Cégcsoport
2143 Kistarcsa, Temető
Telefon: +36-30/331-8822 (éjjel-nappal hívható)

FONTOS INFORMÁCIÓK

KISTARCSA, RAKTÁR KÖRÚT 5.  
a Fenyves Sportcsarnok mellett.

Kövess minket facebookon: Fenyves Szolárium

VÁLTOZATLANUL, MINDEN NAP  
VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET!

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

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

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

Varga István magyar rally  
bajnok, autószerelő mester

•  vizsgáztatás
•  javítás
•  Klíma töltés

•  diagnosztiKa  
(motor, aBs, stb.)

•  hivatalos Bosch  
szaKműhely

K i s ta r c s a

varga autójavító

3D computeres 
futóműállító 
technológia

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

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

HÁZIAS ÍZEK BOLTJA

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!

Étkezési utalvány és bankkártya elfogadás!

TOVÁBBI AJÁNLATUNK:
sertészsír – 690 Ft/kg
friss tepertő – 2500 Ft/kg

AUGUSZTUSI AKCIÓINK!

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

Homlokzati 
hőszigetelés

10 cm vastag komplett 
hőszigetelő rendszer

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

Akció!

br. 2990 Ft/m2

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

Dr. Horváth Bánk
Dr. Berényi Evelin

Dr. Szabó Lola
Dr. Henter Áron

Dr. Lénárt Zoltán

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

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

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

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

KEREPES

NAGYTARCSA

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




