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KORONAVÍRUS

HÍREK

Tájékoztató 2020. szeptember
hónapban esedékes ADÓFIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉGEKRŐL
KORONAVÍRUS HÍREK

Jön a MÁSODIK
HULLÁM
A KORMÁNY
VISSZAÁLLÍTOTTA
A HATÁRELLENŐRZÉST

Szeptember elsejétől a teljes belső határon ideiglenesen visszaállította a határellenőrzést a kormány. Megszüntették az országok járványügyi
besorolását, Magyarország zöld, minden ország
a vörös zónába került.
A külföldről érkező magyar állampolgárok, illetve állampolgársággal nem rendelkező családtagjaik személyforgalmi beléptetéskor egészségügyi
vizsgálaton eshetnek át. Ha ez fertőzés gyanúját
állapítja meg, akkor a belépők kijelölt karanténba, vagy ha az nem jelent járványügyi kockázatot,
hatósági házi karanténba kerülnek. Ha a vizsgálat nem állapítja meg a fertőzés gyanúját, a belépők a járványügyi hatóság által kijelölt karanténba, vagy hatósági házi karanténba kerülnek 14
napra. Ez alól felmentést két, legalább 48 óra különbséggel elvégzett molekuláris biológiai vizsgálat (PCR-teszt) adhat. Szeptember 1-jétől csak
a Magyarországon elvégzett teszteket fogadják el,
a külföldön elvégzett teszteket nem.
A rendelet hatálya nem terjed ki a teherforgalomban és a hivatalos útlevéllel történő határátlépésre, valamint azokra, akik a belépéskor hitelt érdemlően igazolják, hogy a megelőző hat hónapban
átestek koronavírus-fertőzésen. A tranzitforgalmat
biztosítják, diplomáciai utakra is lesz lehetőség, és
a katonai konvojok is átutazhatnak Magyarországon. a sporteseményekre pedig külön szabályokat
hoznak majd.
A rendelet szerint a nem magyar állampolgárok személyforgalomban Magyarország területére nem léphetnek be. Ez alól felmentést csak a
rendőrség adhat, például a magyarországi bírósági vagy hatósági eljárásban való részvétel, meghívólevéllel igazolt üzleti célú tevékenység vagy
egyéb munkavégzés, beutalóval igazolt egészségügyi ellátás igénybevétele, tanulmányi vagy
vizsgakötelezettség teljesítése, a fuvarfeladat ki2

inek jelentkezése esetén se engedje közösségbe a
gyermeket!
Annak érdekében, hogy a jelenlegi alacsony járványügyi kockázat emelkedését, és az újabb korlátozások bevezetését elkerülhessük, a járványügyi készültség időszakában is rendkívül fontos
az általános járványügyi szabályok betartása az
élet minden területén (Nemzeti Népegészségügyi
Központ www.nnk.gov.hu).

MEGNEVEZÉS

BEFIZETÉSI HATÁRIDŐ

2020. II. félévi gépjárműadó

2020. szeptember 15.

2020. II. félévi telekadó

2020. szeptember 15.

2020. évben más szabályok élnek a helyi iparűzési adóelőleg fizetésnél, ha a 2019. évi helyi
iparűzési adóbevallást még nem nyújtotta be!

MASZKHASZNÁLAT

indulópontjára történő eljutás vagy onnan hazatérés személyforgalomban, családi eseményeken A járványügyi készültségi időszak védelmi in- házasságkötés, keresztelő, temetés - való rész- tézkedéseiről szóló 285/2020. (VI. 17.) Korm.
vétel, hozzátartozó gondozása, ápolása, kiemelt rendelet védelmi intézkedésként a 6 év feletjelentőségű, nemzetközi sport -, kulturális, illet- ti személyek számára a tömegközlekedési eszve egyházi rendezvényen történő részvétel vagy közön való utazás, valamint az üzletben történő
más méltányolható ok esetén. A kérelem elekt- vásárlás során szájat és az orrot eltakaró eszköz
ronikus úton magyarul és angolul nyújtható be, (például orvosi maszk, sál, kendő) kötelező vibeadhatja törvényes képviselő vagy meghatal- selését írja elő.
A jogszabály az üzletekben dolgozók – kivéve
mazott is.
A szomszédos államok polgárai és az ott élő ma- a vendéglátó üzlet belső (zárt) részében dolgozógyar állampolgárok Magyarország területére leg- kat – kötelező maszkviseléséről nem rendelkezik.
feljebb 24 órára az államhatártól számított 30 ki- A maszkviselési kötelezettség megszegése szalométeres távolságon belülre beléphetnek, de ezt bálysértésnek minősül, melyre vonatkozó hatóa sávot nem hagyhatják el. Szintén beléphetnek az sági feladatokat az általános szabálysértési haebben a 30 kilométeres sávban élő magyarok is, ha tóságként kijelölt, területileg illetékes rendőrségi
24 óránál kevesebbet tartózkodtak a szomszédos szervek látják el.
állam határától számított 30 kilométeres sávban. MASZK VISELÉSE:
A WHO ajánlása szerint viseljenek maszkot:
• az egészségügyi dolgozók,
• a légúti tünetekkel rendelkező személyek (enyhe tünetek esetén is)
• COVID-19 fertőzöttet ápoló személyek,
Emberi Erőforrások Minisztériuma részletes jár• minden olyan helyen ahol nehézségekbe ütköványügyi ajánlásokat küldött az iskoláknak. Fontos
zik a távolságtartási szabályok betartása, azaz
szabály, hogy a fertőzésgyanús gyereknek otthon
a javasolt 1,5 méteres távolság nem tartható.
kell maradnia, és a szülőnek telefonon kell értesíteni a gyermekorvost vagy háziorvost, tehát ne
vigyék őket rendelőbe.
Amennyiben az orvos véleménye szerint a gyereknél fennáll a fertőzés gyanúja, akkor az orvosnak a Nemzeti Népegészségügyi Központ által
kiadott eljárásrend alapján kell eljárnia és kezdeményeznie kell a laboratóriumi vizsgálatot. En- A járványügyi veszélyhelyzet elmúltával az egésznek eredménye határozza meg a további intézke- ségügyi kormányzat azt tervezte, hogy a rendkívüli intézkedést szeptembertől visszavonta volna.
déseket.
A szülőknek, tanároknak fontos tisztában len- A koronavírus-járvány azonban felülírta az előzeni az új típusú koronavírus-fertőzés tüneteivel, tes számításokat, így az emberek kéréseit is megamelyek közül leggyakoribb a láz, a fáradtság és hallgatva, a gyakorlat megőrzése mellett határoa száraz köhögés. Egyes betegeknél jelentkezhet zott Kásler Miklós.
Az emberi erőforrások minisztere jogszabályizomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás,
hasmenés, légszomj. Emellett az koronavírus-fer- változtatásokat kezdeményezett annak érdekében,
tőzés egyik jellegzetes tünete az íz- és a szaglás- hogy az orvosok és betegek biztonságát a járványérzékelés zavara, vagy elvesztése, amely sokszor helyzetben is támogató telefonon történő gyógyszerfelírás a továbbiakban is elérhető maradjon.
az egyetlen tünet.
A most elfogadott szabályok várhatóan egy hóHa valaki a felsorolt tüneteket észleli a gyermekén, tanítványán, akkor arra kérik, hogy ne enged- napig maradnak érvényben. 
Forrás: MTI és koronavirus.gov.hu
je a gyermeket közösségbe. A legenyhébb tünete-

SZIGORÍTÁSOK
A TANÉVKEZDÉSRE

MEGMARAD A
TELEFONOS GYÓGYSZERFELÍRÁS LEHETŐSÉGE
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z életbe lépett adókönnyítések miatt a helyi iparűzési
adóbevallás és adóbefizetés
határideje is május 31-éről szeptember 30-ára változott.
Így az adózó a 2020. április 22-e
és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli he-

VÁLTOZIK
A HELYI BUSZ
MENETRENDJE
ÉRVÉNYES 2020.
SZEPTEMBER 1-TŐL
2020. szeptember 1-től módosul a helyi busz menetrendje.
Munkanapokon a 19.12-kor
induló járat megszűnik, a vasárnap és ünnepnapi 9.40-kor
induló járat megszűnik, a 9.20kor induló több megállóhelyen
áll meg.
(Részletes menetrend a
https://kistarcsa.hu/telepules/
kozlekedes/helyi_buszjarat oldalon található.)

lyi iparűzési adóbevallás-benyújtási
kötelezettségét és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségét, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg
bevallás benyújtási kötelezettségét
2020. szeptember 30-ig teljesítheti.
Ha az adózó iparűzési adóbeval-

lás-benyújtási, adóelőleg-bevallási sek teljesíteni befizetéseiket. Kérjük,
kötelezettségét a 2020-ban kezdődő hogy a befizetés beazonosíthatósáadóelőleg-fizetési időszak első előleg- ga érdekében átutalás esetén a közrészlete esedékessége napjáig (szept- lemény rovatba minden esetben tünember 15.) nem teljesítette, akkor ezen tessék fel az adóazonosító jelet, vagy
előlegrészlet esedékességekor az elő- adószámot, vagy az önkormányzaző – korábban bevallott – iparűzési ti nyilvántartásban szereplő ügyfél
adóelőleg-részlet összegét kell meg- azonosító nyilvántartási számot.
Az Elektronikus Önkormányzati
fizetni (a naptári évvel azonos üzleti
évet alkalmazó esetén a 2020. már- Portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/
szolgaltatasok minden adózó számácius 15-ig fizetendő előleget).
Tájékoztatjuk az iparűzési adó/ ra elérhető az adó-, és illetékfizetési
adóelőleg fizetésre kötelezett adó- kötelezettségek online lekérdezése
zókat arról is, hogy a végleges (2019. és befizetése. Az elektronikus fizeévi) adófizetésre él a szeptember 30-i tés arra alkalmas bankkártyával lehalasztás lehetősége, de az adóelőleg hetséges. A szolgáltatás igénybevétefizetés változatlan határidőben 2020. le elektronikus azonosítást követően
szeptember 15-i nappal lesz esedé- lehetséges!
Felhívjuk az adózók figyelmét,
kes, függetlenül attól, hogy az adóbevallást szeptember 15-e előtt, vagy hogy az adóbefizetéseik határidőn
után teljesítik és attól is, hogy az adó- túli rendezése esetén késedelmi pótszámla-értesítőn, illetve lekérdezett lékot kell fizetni, illetve hátralék eseegyenlegen szerepel-e vagy sem az tén az adóhatóság intézkedik az adótartozás behajtása iránt. A végrehajtás
előleg összege.
A pénzforgalmi számlanyitásra költségei az adózót terhelik.
nem kötelezett adózók befizetései- A felmerülő adózási kérdésekben,
ket a saját bankszámlaszámukról át- csekk igénylés esetén, adófolyószámutalással, illetve a 2020 márciusában la egyeztetés ügyében a Kistarcsai
postán kiküldött készpénz-átutalási Polgármesteri Hivatal adóügyi munmegbízáson (csekken) teljesíthetik. katársai állnak rendelkezésükre az
A pénzforgalmi számlanyitásra kö- alábbi ügyfélfogadási időben: hétfő
telezett adózók a jogszabályi rendel- 8.00-18.00, szerda: 8.00-16.00
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
kezés alapján belföldi pénzforgalmi
Adócsoport
számlaszámukról átutalással kötele-

ÉV RENDŐRE ÉS POLGÁRŐRE

„Kistarcsa Város Év
Rendőre” címet 2019ben végzett munkájáért
Göbölös Ferenc rendőr
főtörzsőrmester kapta
Kistarcsa Város Önkormányzata a Kistarcsai Rendőrőrs hivatásos állományába tartozó
rendőrei részére a város
közbiztonsága érdekéGöbölös Ferenc
Navratil István
ben kifejtett példamutaEBBEN az évben a koronavírus
tó rendőri munkájuk eljárvány miatt a képviselő-testü- ismeréseként és megbecsüléseként a
let az augusztus 26-án megtartott „Kistarcsa Város Év Rendőre” elismerő
ülésén adta át a díjakat. A koráb- címet alapított 2013-ban. Az elismerő
bi években Szent György napján, címre azok terjeszthetők fel, akik szakáprilis 24-én adták át a „Kistarcsa mai felkészültségükkel, hivatástudatukVáros Év Rendőre” címet, „Az év kal, bátorságukkal, kiemelkedő szemépolgárőre” címet pedig a június lyes teljesítményükkel hozzájárultak a
27-én esedékes polgárőr nap idő- város közbiztonságának javításához, és
pontjához legközelebb eső testü- legalább három éve a Kistarcsai Rendleti ülésen.
őrőrsön teljesítenek szolgálatot.

„Kistarcsa Város Polgárőre” elismerő címet 2019-ben végzett munkájáért Navratil István vehette át.
Kistarcsa Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a Kistarcsai Polgárőr Egyesületbe tartozó tagok részére a város közbiztonsága érdekében
kifejtett, példamutató polgárőri munkájuk elismeréseként és megbecsüléseként „Kistarcsa Város Polgárőre”
elismerő címet alapított. Navratil István, a Kistarcsai Polgárőr Egyesület
vezetője, felkészültségével, hivatástudatával, bátorságával, kiemelkedő
személyes teljesítményével hozzájárult Kistarcsa Város közbiztonságának javításához.
A kitüntetéseket Juhász István
polgármester adta át. Az ünnepségen részt vett a Gödöllői Rendőrkapitányság megbízott kapitányságvezetője, Farkas Imre r. ezredes
és Magyar István Géza százados, a
Kistarcsai Rendőrőrs parancsnok
helyettese.
2020. 8. szám
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TÖBBLETTÁMOGATÁST
kapott a Tipegő Bölcsőde
A 2020. június 16-án az Országgyűlés megszüntetette a veszélyhelyzetet. Kistarcsán először július
22-én egy rendkívüli ülésen találkoztak személyesen a képviselők. Az első rendes ülést augusztus
26-án tartották, ahol összesen 18 napirendet tárgyaltak. Ezen az ülésen a képviselők többek között
elfogadták a Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság éves, és a Települési Értéktár Bizottság
féléves beszámolóját. Módosították a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése című projekt támogatási
szerződését, meghosszabbították a szerződéseket a családi bölcsődékkel, változtattak a buszközlekedés menetrendjén és kiválasztották a közvilágítási lámpatest cseréhez a kivitelezőt.
Kölyök Nonprofit Kft. 10 férőhely, Kisfelhő Családi Napközi Kft. 8 férőhely, Tündérkuckó NKft.
10 férőhely, Mosolyka Bölcsi Nonprofit Bt. 5 fő).
A beruházás elhúzódása miatt a képviselő-testület ezeket a szerződéseket most változatlan feltételekkel 2020. december 31-ig meghosszabbította, mivel a Tipegő Bölcsőde 2021. január 1. napján
kezdi meg működését.

Elfogadták a Települési Értéktár
Bizottság féléves beszámolóját

A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok
gondozásáról szóló kormányrendelet szerint az
Értéktár Bizottságnak félévente kell beszámolnia
tevékenységéről. A bizottság elnöke, Csaja János
a bizottság 2020. első félévében végzett munkájáról tájékoztatta a képviselőket. A bizottság munkájában Csaja János elnökön kívül még László Eszter, Gacsályi Ádám, Vass Ferenc és
Konyári Ferenc vett részt. Az elmúlt félévben a bizottság a veszélyhelyzet miatt csak kétszer tudott összeülni, ennek
Tavaly kevesebb tűzeset
létrás különleges járművel bőellenére három nagyon fontos elemmel
történt Kistarcsán
vült a parancsnokság gépjármű
foglalkoztak:
A jogszabályi előírásnak megfelelően Szigeti Ró- állománya.
•   a katolikus temető területén nyugvó mabert tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok megküldte
gyar hősi halottak méltó elhelyezésével,
a Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. Meghosszabbították a
•   a Pannónia Néptánccsoport felvételével,
évi beszámolóját. A testület előtt Szigeti Róbert szerződéseket a családi bölcsődékkel
•   és folyamatban van a zsidótemető helyreállítátűzoltó őrnagy ismertette a 2019-ben történteket. Mint ismeretes bölcsőde hiányában az önkorsa (pályázati lehetőséget keresnek).
A beszámoló szakmai részéből kiderült, hogy a mányzat 2008-tól családi bölcsődékkel biztosítA bizottság folytatja a munkát a helyi, a megyei,
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 26 település- ja a bölcsődei férőhelyeket a településen. Ezért valamint az országos értékek felkutatásában.
re kiterjedő működési területén 2019-ban az egy a gyermekek napközbeni ellátására 2020. április
évvel korábbihoz képest több tűzesethez riasztot- 1-től 2020. szeptember 30-ig 40  000 Ft/hó/fő tá- Többlettámogatást kapott a Tipegő
ták a tűzoltókat, (603, tavaly 457 esetben) műszaki mogatás ellenében szerződést kötött az erre enge- Bölcsőde építése című projekt
mentésre 415 esetben volt szükség (tavaly 337). A déllyel rendelkező vállalkozásokkal. (Csodasziget Kistarcsa Város Önkormányzata a Tipegő Bölközúti balesetek száma is növekedett. Kistarcsán a Családi Napközik Nonprofit Kft. 3 férőhely, Kópé csőde építése című projektre a megemelkedett
múlt évben 16 műszaki mentéshez és 22 tűzesethez kellett kivonulniuk a tűzoltóknak. Ez csökke- Zsiák Péter, Csampa Zsolt, Uvacsek Csaba, Dőringer Károly
nő tendenciát mutat. Jó hír, hogy az elmúlt évben
tűzeseti halálos baleset nem történt és széndioxid
mérgezésben sem halt meg senki. A gödöllői tűzoltók 2019-ben aktívan részt vettek a Területi Tűzmegelőzési Bizottság munkájában, ennek keretében 6 db füstérzékelőt adtak át rászorulóknak a
„Ne gyújtsa-gyűjtse” kampányban.
Az elmúlt években lezajlott jármű és eszközfejlesztési nemzeti támogatásnak és a hazai tűzoltó
gépjárműgyártásnak köszönhetően egy új Rába
R16 gépjárműfecskendővel és egy Iveco típusú

Testületi
ülésről
jelentjük
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Közvilágítási
lámpák cseréjéről
DÖNTÖTTEK

építési költségek miatt 2020. 02. 24-én többlettámogatás iránti kérelmet nyújtott be a Pénzügyminisztérium felé. A Kormány 115 millió Ft összegű
többlettámogatást hagyott jóvá. Az Irányító Hatóság szóbeli tájékoztatása értelmében a 115 millió
Ft többlettámogatás a bank részére előtörlesztésként visszafizethető, csökkentve a rendelkezésre
álló 200 millió Ft-os hitel összegét.

Változtattak a buszközlekedés menetrendjén

A helyi buszközlekedést szolgáltató Szekér-Transz
99 Bt. jelezte, hogy a hétköznap 19:12-kor a Csigaház végállomásról induló járat már hónapok óta
(a vírus előtti időszakban is) utasok nélkül közlekedik, ezért kérte a járat törlését. Jelezte továbbá,
hogy a 2020. augusztus 2-től megváltozott miserend miatt a vasárnapi/ünnepnapi menetrend változtatása is indokolt. Javasolta a 9.40-kori induló
járat törlését, továbbá a 9.20-kor induló járat megállóhelyeinek a bővítését. A módosított menetrend
2020. szeptember 1-jén lépett életbe.

Kiválasztották a közvilágítási
lámpatest cseréhez a kivitelezőt

A település 25 helyszínen szükségessé vált a közvilágítási lámpatestek cseréje, ezért az önkormányzat három cégtől ajánlattételi felhívás keretében
árajánlatot kért be. A legkedvezőbb ár alapján a
közvilágítási lámpatestek cseréjére Igu-Vill. Kft.
ajánlatát fogadták el.

ÖSSZEKÖTÖTTÉK
a kistarcsai
és budapesti
kerékpáros utat

ELKÉSZÜLT az új, kistarcsai kerékpárút szakaszokat (Kórház HÉV megállótól Eperjesi útig
tartó, illetve a Raktár körútra vezető) Budapest XVI. kerületével összekötő 57 m-es kerékpárút, ami sem a budapesti, sem a kistarcsai
projektnek nem volt része. A kivitelezést saDíszsírhelyet adományoztak
ját forrásból Kistarcsa Város Önkormányzata
a hősi halált halt magyar
vállalta magára. Így – a város kevésbé forgalkatonák újratemetéséhez
mas utcáinak használatával – a nemrég megA Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet épült kerékpárúton nincs akadálya annak, ha
és Múzeum Katonai Emlékezet és Hadisírgondo- valaki kerékpárral szeretne eljutni a fővároszó Igazgatóság 2019. december 19-én megkeres- ba, vagy tovább.
te az önkormányzatot, hogy Kistarcsa, mint a temető tulajdonosa járuljon hozzá az itt eltemetett
II. világháborúban hősi halált halt magyar katonák újratemetéséhez, és ehhez biztosítson 6 sírhelyet. A 2020. július 1-jén elvégzett feltárás során 9, a II. világháborúban hősi halált halt magyar
katonát exhumáltak a HM Igazgatóság szakemberei a Kistarcsai Temetőben. Őket a díszsírhely
adományozását követően 4 sírhelybe helyeznék
végső nyugalomra. A temetőben a díszsírhely kialakítására leginkább alkalmas hely a jelenlegi
K parcella 9 méter x 9 méter nagyságú, az urna- „Kistarcsa, Balczó István utca felszíni csapafal melletti, a bejárattól balra található terület. A dékvíz-elvezetés létesítményének kiépítése”
kivitelezés költségeit a Kistarcsai Római Katolikus Egyházközség fizeti, az adományozott dísz- Kistarcsa Város Önkormányzata a Nemzetgazsírhely gondozását pedig Kistarcsa Város Önkor- dasági Minisztérium által kiírt, a „Települések
mányzata vállalta.
felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek
fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszeMódosították a közétkeztetési
rűsítésének támogatása Pest megye területén”
szolgáltatási szerződést
című, PM_CSAPVÍZGAZD_2018/55 azonoKistarcsa 2019. június 27-én közétkeztetési szol- sítószámú pályázatán 120,51 millió Ft vissza
gáltatási szerződést kötött a SAPEZOK Kft-vel nem térítendő, 95%-os intenzitású támogatás(2000 Szentendre, Dobogókői út 1.) A szerződés ban részesült.
2019. augusztus 1-től 2021. március 31-ig tartó ha- A támogatás forrása: a Pest megye Területfejtározott időtartamra jött létre. Szolgáltató március- lesztési Koncepciója 2014-2030 és a Pest megye
ban kezdeményezte a szerződés módosítását, mert Településfejlesztési Programja 2014-2020 mega Kormány által 2020. március 16-tól elrendelt in- valósításához nyújtott célzott pénzügyi támotézménylátogatási tilalom miatt leállt a gyermek- gatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból
étkeztetés, ezért kérte a tanítási időből kieső 3 hó- Támogató: Pénzügyminisztérium
nap időtartammal a szerződés meghosszabbítását. Megvalósítás helye: 2143 Kistarcsa, Balczó IstA képviselő-testület a szerződés időtartamát 2,5 ván utca, Homok dűlő
hónappal, 2021. június 15-ig – előreláthatólag a taA projekt keretében a Kistarcsa, Balczó Istnítási időszak utolsó napjáig – meghosszabbította. ván utcában és a Homok dűlőn nyílt és zárt rendP.Gy. szerű csapadékvíz-elvezetés kiépítése valósult

Az önkormányzat Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága legutóbbi, augusztus 19-i ülésén úgy döntött, hogy
25 helyen kicserélteti a lámpatesteket korszerű, ledes fejekre (Hofeka Tweet). A nyertes Igu-Vill. Kft.-nek szeptember 30-ig kell elvégeznie a cseréket az alábbi helyszíneken:
1. Komáromi u.
2. Rozmaring u. 20.
3. Rozmaring u. 30.
4. Iglói u. 9.
5. Aulich u. 5.
6. Aulich u. 7.
7. Aulich u. 9.
8. Mária u. 7.
9. Rózsa u. 39.
10.Kölcsey u. 3.
11.Völgy u. 17.
12.Béla u. 4.
13.Táncsics u. 9.
14.Baross u. 68.
15.Tulipán u. 7.
16.Báthori u. 4.
17.Rákóczi krt. 16.
18.Pozsonyi u. 59.
19.Füleki u. 16.
20.Füleki u. 22.
21.Andrássy u. 18.
22.Bercsényi u. 4.
23.Kistarcsa, Határ u. 7. és mellette
levő oszlopok (összesen 3 db)

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
meg. A vizek visszatartására helyenként gyephézagos burkolattal ellátott nyíltárkok kerültek
kiépítésre. A zöldterületek fejlesztése érdekében
370 nm füvesítés valósult meg.
A fejlesztés eredményeként javult a település
általános környezeti állapota, továbbá csökkent
a helyi káresemények mértéke és gyakorisága.
A kivitelezés kezdése: 2020. január 21.
A kivitelezést végző vállalkozó: Vianova 87 Zrt.
A kivitelezés tervezett befejezése:
2020. július 27.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ:
Kistarcsa Város Önkormányzata
Cím: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Telefon: +36-28/470-711
E-mail: hivatal@kistarcsa.hu
Honlap: www.kistarcsa.hu
2020. 8. szám
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Köz Szolgálatáért
Érdemjel Arany
Fokozata kitüntetést kapott
Kistarcsa jegyzője
Dr. Gotthard Gábor, Kistarcsa város jegyzője, Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere
meghívására részt vett
az Államalapító Szent
István Ünnepe alkalmából rendezett ünnepségen.
Itt 2020. augusztus 18-án, a Belügyminisztérium
központi épületében, a márványaulában átvette a Köz
Szolgálatáért Érdemjel Arany Fokozatát.
A kitüntetést március
15-e alkalmából adományozták részére, de a járványügyi veszélyhelyzet miatt a március 15-i ünnepséget nem
rendezték meg, ezért az augusztus 20-i ünnepségen adták át a szakmai elismerést.
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KULTÚRA

KÖNYVSAROK

KISTARCSAI
CSILLAGTÚRA
2020.
augusztus 14.
Csodaszép hely,
izgalmas látnivaló
MÁR EGY IDEJE érlelődött a Kistarcsai VMSK
Kft. programszervezőinek fejében egy éjszakai
túra terve. Erre jó alkalmat adott augusztusban a
Perseidák meteorraj érkezése. Ezzel a látványossággal kellemes nyári éjszakákon találkozhatunk,
és már az esti óráktól láthatóak a meteorok, nem
kell hajnalig várni. A Perseidák maximuma elnyújtott, sok esetben két egymást követő éjszakán is látványos „csillaghullásra” számíthatunk.
Idén augusztus 12-én érte el a csúcsot a csillagraj,
de szerencsére a két nappal későbbi túra résztvevői közül is sokan megfigyeltek hullócsillagokat.
A 2020. augusztus 14-én megrendezett Kistarcsai Csillagtúra kellemes időben és remek hangulatban zajlott le, amelyen a város lakói közül sokan részt vettek. Nemcsak profi túrázók, hanem
sétálni vágyók is képviseltették magukat, a legkisebbektől az idősebb korosztály tagjaiig. Az If-

Ha úgy érzed, hogy kifogytál a jó könyvajánlatokból vagy
éppen semmihez nincs kedved, amit a könyvespolcodon találsz, akkor íme a könyvtár augusztusi ajánlata.

júság térről indulók egy 6 km-es és egy 14 km-es
távon tehették próbára állóképességüket. A 6 kmes távon többen indultak (158 fő), mint a 14 kmes távon (86 fő), de több olyan lelkes résztvevő is
volt, aki mindkét távot teljesítette, ami akár egy
teljesítménytúrának is beillett.
A szervező Kistarcsai VMSK Kft. munkatársainak nevében szeretnénk megköszönni az
ellenőrző pontokon dolgozó diák önkéntesek, a
Kistarcsai Polgárőrség és Jakab Krisztián közterület-felügyelő segítségét, akik munkájukkal hozzájárultak a túra sikeres lebonyolításához.
Tarts velünk, tedd próbára magad és közben ismerkedj meg Kistarcsával, 2020. október 10-én,
amikor várjuk a sétálni, kirándulni vágyókat egy
városismereti túrára, amelyet reméljük hasonlóan
jó időben és jó hangulatban rendezhetjük meg.
A Kistarcsai VMSK Kft. rendezvényeiről a
https://hu-hu.facebook.com/Kistarcsai-VMSK
oldalon és a városban kihelyezett plakátokról tájékozódhatnak.

C

ecil a legcukibb cápa az óceánon innen
és túl, mégis mindenki retteg tőle. Segíts,
hogy a többiek ne meneküljenek Cecil elől,
ha meglátják őt! A Bábos mesék sorozat a legkisebb korosztály számára nyújt élvezetes szórakozást.
Krimi a barokk korból. Franciaország, időszámításunk szerint 1691-ben. XIV. Lajos, a Napkirály udvaránál minden az uralkodó körül forog, s
a nemesek tobzódnak a luxusban. De aztán egy
merénylő késsel támad a királyra. Az idődetektívek nyomozni kezdenek. Ki lehet a sápadt óriás,
aki a Napkirály életére tör? Fabian Lenk: Kém a
Napkirály udvarában című könyve az Idődetektívek sorozat része, amely három bátor időutazó
kalandjain keresztül a történelem fontos mozzanatait ismerteti meg a kiskamaszokkal. Kalandos
utazás a múltba: a hiteles történelmi háttér, a történelmi tényeket rendszerező függelék és a szószedet segítségével az ifjú olvasók bátran hagyatkozhatnak rá még a tanórákon is.
„Amikor megszülettél, azt gondoltam, te fogod
a régi és az új világot összekötni, te leszel a híd a
sötét szakadék fölött. Még most is ebben a reményben gondolok rád. Tudom, hogy feladataid vannak,
ne tedd tönkre magad…” A fenti sorokat Bolyai
Farkas írja fiának, a szintén matematikus Bolyai
Jánosnak. Az ifjabb Bolyai a regény címszereplője, a tizenkilencedik századi zseni, a matematika Mozartja, a zene Einsteinje. Miközben kibontakozik előttünk egy bonyolult apa-fiú kapcsolat, s
tanúi lehetünk egy meg
nem értett gondolkodó
mindennapi tépelődéseinek, aközben a történet másik szálán épp
az ő rendkívüli életét és
kéziratos hagyatékát tanulmányozza napjainkban Láng Zsolt regényé-

nek író hőse. A történet fonalát 12 683
jegyzetpapír zűrzavaros kupaca vezeti
– hol részesei vagyunk keletkezésüknek, hol kiderül róluk, hogy szerzőjük halála után évtizedeken keresztül gondatlanul hányódtak, bizonyos
lapjai gyújtósként végezték, egyikmásikkal ablakot is pucoltak. Láng
Zsolt: Bolyai című regényében az
időben és térben váltakozó fejezetek
között két férfi élete tárul fel előttünk.
Szilveszter előtti nap egy svéd kisvárosban. Egy
ingatlanügynök úgy véli, ez megfelelő időpont egy
lakásbemutatóra, ám nagyobbat téved, mint azt elsőre gondolnánk. Egy kudarcot vallott bankrabló ugyanis menekülés közben beront az épületbe,
és túszul ejti az összes érdeklődőt: két megkeseredett IKEA-függőt, egy mogorva bankigazgatót,
egy szomorú nénit, egy terhes nőt a párjával, egy
nyúlfejet viselő ismeretlent, no meg magát a túlbuzgó ingatlanost. A rendőrség körülveszi a házat,
és ahogy telik az idő, a nyolc összezárt – és egyáltalán nem túszhoz méltóan viselkedő – idegen lassan összeismerkedik, és kiderül, hogy sokkal több
a közös bennük, mint hitték volna. A rabló viszont
két rossz lehetőség közül választhat: rendőrkézre
adja magát, vagy ott marad a lakásban ezzel a sok
lehetetlen, ingerült emberrel, akikre mindannyian hasonlítunk kissé… Lendületes, sziporkázó, elgondolkodtató, lehengerlő írás Fredrik Backman:
Hétköznapi szorongások című legújabb regénye.
Charles Dowding és Stephanie Hafferty:
Ásásmentes biokert című könyve segítségével
megtanulhatjuk, hogyan lehet egész évben friss
zöldséget termeszteni és fogyasztani. Igen, mind
a négy évszakban. Módszereikkel sikerülni fog,
kevesebb erőfeszítéssel nagyszerű eredményeket
elérni. Élvezzük a saját termesztésű élelem elkészítését, tárolását és tartósítását, az ételek ízét és
frissességét. Ötleteket kapunk az esetleges felesleg értékesítéséhez is. Megnézhetjük, hogyan lehet meglévő anyagokból hasznos kerti eszközöket
készíteni. Recepteket kapunk ételek, tisztító- és
testápoló szerek, kinti és benti kártevők elleni
szerek készítésére saját termesztésű és gyűjtögetett nyersanyagokból. Fedezzük fel az örömet,
a boldogságot, a "képes vagyok rá" érzését és a
kapcsolatot környezetünkkel azáltal, hogy együtt
dolgozunk a természettel. Kreatívan, örömmel.
Németh Tímea
könyvtáros

DEÁKTANYA
2020. szeptember 3.
Nagy László József:
100 éves a trianoni diktátum
Az első világháború győztesei – angolok
és franciák – nem akarták, hogy továbbra is létezzen egy közép-európai nagyhatalom. A békeszerződés aláírása miatt bekövetkezett személyi változások a magyar
politikai életben.
Előzmények, hibák, hamisságok… Hazai
oldalról kiken múlott a diktátum?
2020. szeptember 10.
Lendvai Andrea: Kutyakozmetika
A kutyakozmetika története. Ez létszükséglet, vagy felesleges cicoma? Magyar kutyafajták. A különböző kutyák szőrtípusai.
Fürdetés, szárítás, nyírás, trimmelés, karomvágás, fültisztítás, szemkörnyék ápolása, bűzmirigy tisztítás – avagy mi minden
történik a kutyakozmetikában?
2020. szeptember 17.
Székely Tibor: A lovas kultúra
A magyar lovas katonák hagyományainak
hatása a lovas kultúrára és a lótenyésztésre. A budapesti Hősök terén évente megrendezésre kerülő Nemzeti Vágta története
és eseményei. A Nemzeti Lovas Díszegység újjáalakulása, huszárhagyományai és
tevékenysége.
2020. szeptember 24.
Laták Zsuzsanna: Művészeti ékszerek
Az évezredek óta ismert drótékszer és a
lemezes technika tradíciói szerint készülnek még most is ékszerek. Napjaink modern ékszereihez az erre a célra kifejlesztett festékek használatosak. Az ősi magyar
kultúra motívumainak és a szecesszió formavilágának ötvözésével készülő ékszerek
természeti ereje.
A Deáktanya előadásait az Alapszolgáltatásió
Központ (Batthyány u. 2/A) termében tartjuk.
A klubestek ideje: csütörtökön este 7-től
10 óráig.
Az előadások csütörtökönként este 7 órakor kezdődnek, időtartamuk 1 óra körüli.
A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai
nyitottak, azokat térítésmentesen látogathatja bárki.
Ezen alkalmakon és a KIKE más rendezvényein lehet belépni az egyesületbe.
Kistarcsai Kulturális Egyesület
2020. 8. szám
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VÁLLALKOZÓI OLDAL

Szabadság, fizetés nélküli
szabadság A KKV-SZEKTORBAN
A tavalyi egyházzenei
est fellépői

KIKE Kulturális Hét
2020. SZEPTEMBER 14-20.
A koronavírus jelenléte, és más okok miatt is változások lesznek a KIKE Kulturális Hét programjában.
Szeptember 19-én a Görhönyfesztivál és az önkormányzati kitüntetések átadása elmarad.

A TERVEZETT PROGRAM:
KATOLIKUS TEMPLOM

Szeptember 14. hétfő 19.00
A Simándy emléktábla koszorúzása
19:15 – Egyházzenei koncert

CSIGAHÁZ

Szeptember 15. kedd 19:00
Kamara- és dalest

ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

Szeptember 17. csütörtök, 19:00
Deáktanya – Ismeretterjesztő előadás
Székely Tibor: A lovas kultúra (részletesen lásd 7.o.)

KIKE irodalmi pályázat
A KISTARCSAI KULTURÁLIS
EGYESÜLET irodalmi pályázatot hirdet az alábbi témakörökben:
a. Négy fal között
b. Elmaradt
A pályázaton részt vehet minden kistarcsai lakos, valamint a
Kistarcsán dolgozó, illetve tanuló személyek.
A legjobb pályázatokat két kategóriában – felnőtt és gyerek
(nyolcadikos korig) – díjazzuk, és
megjelentetjük a Kistarcsai Kalendárium 2021 című kiadványban.

A GÖDÖLLŐI JÁRÁSI HIVATAL
Gyámügyi Osztályán a munkarend
a következők szerint változik.

17:00 – Koszorúzási ünnepség a Simándy-szobornál

Telefonos ügyintézés:
•   hétfőtől csütörtökig 8-tól 16.30-ig
•   pénteken 8-14 óráig

Hirdetés

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.

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 KIKE.hu oldalon olvasható.

VÁLTOZIK a Gödöllői
Járási Hivatal
Gyámügyi Osztályának
munkarendje

ÖRÖKSÉGSÉTA (VÍZTORNYOK) ÉS KOSZORÚZÁS

Szeptember 20., vasárnap 15:00
Találkozás a LIDL előtt
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Az iparkamarai tanácsadó szolgáltatás tapasztalatai szerint a munkavállalót foglalkoztató cégek vezetői és az egyéni vállalkozók számára a koronavírus-járvány időszakában gyakran okozott gondot a fizetett és a fizetés nélküli szabadságok kiadása, ha az elmaradt megrendelések
miatt nem volt munka. A cikk a szabályok rövidített, kivonatos ismertetésével kíván segítséget nyújtani a vállalkozásoknak, az év hátra lévő részében még szükség lehet rá.

Személyes ügyintézés:
•   hétfőn 8-16 óra
•   szerdán 8-16 óra
•   pénteken 8-12 óra
2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 3.
2. emelet, (28) 532-394,
godollo.gyamugy@pest.gov.hu

A

szabadságra és a fizetés nélküli szabadságra vonatkozó
szabályokat a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény (rövidítve: Mt.) tartalmazza. A törvény ingyenesen
elérhető a www.magyarorszag.
hu oldalon a Keresés – Nemzeti Jogszabálytár útvonalon.
A munkavállalónak a munkában töltött idő alapján minden
naptári évben szabadság jár, amely
alap- és pótszabadságból áll.
Az alapszabadság mértéke húsz munkanap, amely a munkavállaló életkorának emelkedésével három évente egy munkanappal növekszik
pótszabadság jogcímen. Az alap- és pótszabadság
együttesen a munkavállaló huszonötödik életévétől
(20+1) 21; huszonnyolcadik életévétől 22; harmincegyedik életévétől 23; harmincharmadik életévétől 24; harmincötödik életévétől 25; harminchetedik életévétől 26; harminckilencedik életévétől
27; negyvenegyedik életévétől 28; negyvenharmadik életévétől 29; és negyvenötödik életévétől
(20+10) 30 munkanapra emelkedik.
A hosszabb tartamú pótszabadság a munkavállalónak abban az évben jár először, amelyben
a meghatározott életkort betölti.
Ha a munkavállaló munkaviszonya év közben
kezdődött vagy szűnt meg, részére az éves szabadság arányos része jár. Ha a szabadság kiszámításánál töredéknap keletkezik, a fél napot elérő töredéknap egész munkanapnak számít.
A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb
egy gyermeke után kettő, két gyermeke után négy,
kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság jár.
A szabadság kiadásának szabályait a munka törvénykönyve tartalmazza. A szabadságot a munkavállaló nem „kiveszi”, hanem azt a munkáltató – a munkavállaló előzetes meghallgatása után

– „kiadja” részére. A munkáltató éven- dekezés szükségességével
te hét munkanap szabadságot – a és azzal, hogy a megrendemunkaviszony első három hó- lések elmaradása miatt nem volt
napját kivéve – legfeljebb két munkája a vállalkozásnak. A gazrészletben a munkavállaló ké- daság normális működése során alarésének megfelelő időpont- posabb egyeztetésre van szükség a
ban köteles kiadni. Ebben szabadság kiadása tekintetében. A
az esetben is figyelemmel munkáltatók a munkavégzés folyakell lenni a szabadság idő- matosságát és a vállalkozás működőképességét
arányos kiszámítására.
tartják szem előtt, míg a munkavállalók legalább
A szabadságot – eltérő meg- az év egy részét szeretnék pihenéssel, kikapcsolóállapodás hiányában – úgy kell dással, nyaralással esetleg további munkavégzéskiadni, hogy a munkavállaló nap- sel tölteni. E látszólagos ellentmondásra a muntári évenként egy alkalommal, legalább káltatóknál a felek általában találnak elfogadható
tizennégy (14) egybefüggő napra mentesüljön megoldást.
a munkavégzési kötelezettség alól. Az évente egyA szabadságot – a munkaviszony megszűnésészer, összefüggően kiadott 14 nap szabadságba a nek esetét kivéve – pénzben nem lehet megváltani.
munkaszüneti napokat is be kell számítani!
Fizetés nélküli szabadságot a munkavállaló
A munkavállaló a szabadságra vonatkozó igé- írásbeli kérelmére a munkáltató engedélyezhet.
nyét annak kezdete előtt legalább tizenöt nappal A törvényben meghatározott esetekben, például
a munkáltatónak be kell jelentenie. A szabadság a munkavállalónak gyermeke személyes gondokiadásának időpontját a munkavállalóval legké- zása érdekében, hozzátartozója tartós ápolása célsőbb a szabadság kezdete előtt tizenöt nappal kö- jából jogosult a fizetés nélküli szabadságra.
zölni kell.
A munkavállaló a fizetés nélküli szabadság
A szabadságot esedékességének évében mun- igénybevételét legalább tizenöt nappal korábban
kaidő-beosztás szerinti egész munkanapokra kell írásban köteles a munkáltatónak bejelenteni. A
kiadni. Ha a munkaviszony október elsején vagy munkáltató a járványveszély idején megállapodazt követően kezdődött, a munkáltató a szabad- hatott a munkavállalóval abban, hogy a munkaelláságot az esedékességet követő év március 31-ig tottság hiánya esetén a munkavállaló a felmondás
adhatja ki. Ha a munkavállaló oldalán felmerült helyett a fizetés nélküli szabadság igénybevételét
ok miatt nem lehetett kiadni a szabadságot, az ok választja és ezt írásban kérelmezi a munkáltatómegszűnésétől számított hatvan napon belül ki tól. A fizetés nélküli szabadságot nem lehet „kikell adni. Az esedékesség évében kell kiadottnak adni” a munkavállalónak.
tekinteni a szabadságot, ha igénybevétele az eseA fizetés nélküli szabadság a munkaválladékesség évében megkezdődik és a szabadság kö- ló által megjelölt időpontban, de legkorábban a
vetkező évben kiadott része nem haladja meg az szabadság megszüntetésére irányuló jognyilatöt munkanapot.
kozat közlésétől számított harmincadik napon
A szabadság kiadásában a járványveszély idő- szűnik meg.
tartama alatt könnyebb volt megállapodásra jutni,
Dr. Csanádi Károly kamarai jogtanácsos
mert a felek kölcsönösen tisztában voltak a kialaeurópai uniós kkv-tréner
kult helyzettel; nevezetesen a járvány elleni véa FIX Televízió műsorvezetője

OLVASÓI LEVÉL – Kistarcsán is vannak jó szándékú emberek
A nem egészen hétköznapi történetről egyik olvasónk küldött egy levelet, amit most megosztunk az újságban is.
Augusztus 5-én vizsgálatra volt előjegyzésünk
a Flór Ferenc Kórház ambulanciáján. Kivártuk a
sorunkat, nem keveset, és végül 13 óra után ki is
szabadultunk. Tudtuk, ma még nagy bevásárlás
vár ránk, holnaptól 2-3 unoka érkezik.
Gyorsan meg kell előtte ebédelnünk. Bőven
65 felett járunk, így a zárt teret nem favorizál-

juk. Az „A BISZTRO”-t már ismertük Kistarcsán,
kellemesen a szabadban lehet leülni, családias és kedves a kiszolgálás, jó a főztje. Ez ismét
bejött!
A meglepetés a fizetéskor ért bennünket. A
számlánkat egy kedves úr már kiegyenlítette.
Hogyan? Miért? Nem ismerjük egymást.
– Az ismertetlen úr ott ült a teraszon, elnézett minket, gondolta, szépen fel vannak öltözve, milyen kedvesek, biztosan ünnepelnek vala-

mit. – mondta kérdésünkre a választ a pincér.
Nem tudjuk, nem volt alkalmunk megismerni,
milyen érzelemhullám öntötte el az ismeretlen
urat, amely a fenti gáláns jócselekedetet kiváltotta. Jó érzés fogott el minket, hogy ebben a
sarkából kifordult világban léteznek ilyen emberek. Köszönjük!
Egyébként való igaz, házasságunk 53. évfordulója volt azon a napon.
S. A. (név és cím a szerkesztőségben)
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ATTILA NYILAI Egyesület
Kistarcsa hivatalos íjászcsapata
sikeresen szerepelt Budapesten
„Tradicionális íjászat indul Kistarcsán”
című cikkel mutatkoztunk be a Kistarcsai Híradó 2015.
novemberi számában. Úgy gondolom,
újra említést érdemel
ez a csapat.

A

zóta sok minden történt velünk, sok helyen jártunk, Attila Nyilai Egyesület érmes versenyzői
de talán ami a legfontosabb, már harmadik éve Attila Nyi- is) – legjobb tudásuk szerint – mé- sorozat összetett ranglistáján Deák
lai Egyesület néven Kistarcsa hiva- rettetik meg ezen a napon.
Gábor Balázs és Pataki Hunor értalos íjászcsapatává váltunk.
Az Attila Nyilai Egyesület is- demelte ki a legfényesebb kupát.
A kistarcsai íjászok rendszere- mét népes sereggel állt lővonalhoz
Nagyon büszke vagyok nyertesen eljárnak környékbeli íjászver- és igen eredményesre sikeredett ez seinkre, de le a kalappal a csapat
senyekre. Legutóbb a XVII. kerülea verseny. Most is 150 minden tagja előtt! Ezek az íjászok
ti Turulmezőn tettünk látogatást,
fölött volt az indu- mind-mind igen komoly fejlődéahol havi rendszerességgel
lók száma és ki- sen mentek át mióta csatlakoztak
megszervezik Pest megye
ki saját korának hozzánk és remélem sok sikerben
150 fölött
egyik legnépesebb íjászmegfelelő cso- lesz részük az életben úgy íjászként,
volt az induversenyét. Átlagosan 150
portba lett so- mint emberként.
íjász, (de volt már 180 íjász
rolva és annak
Sokan az íjászatot már felnőttként
lók száma
megfelelő távról próbálják ki. Sok csapatnál nem is
lőtt 30 különbö- javasolják az íjászatot gyerekeknek,
ző célra. A mi csa- mert nem akarnak „kínlódni” vepatunkból majdnem lük, pedig mi bebizonyítottuk, hogy
minden korosztály- ha elég alázattal nyúlunk az íjhoz,
ban tudtunk indítani már gyerekként is fantasztikus siversenyzőt, ugyanis kereket lehet elérni és itt nem csak
a legfiatalabbunk 5, a versenyzésre gondolok. A gyea legidősebbünk 45 rekeknek nagyon megváltozik a
év körüli. Mivel ez a viselkedése egy idő után. Megérverseny egyben egy kezik edzésre egy folyton csicseregész versenysorozat gő, szétszórt, szeleburdi gyerek és
záró fordulója volt, na- pár alkalom után elhalkul a hanggyon izgatottan vártuk ja, érdeklődő nagy szemei kerekedaz összetett eredmény- nek, tekintetében elszántság, konhirdetést is. Nem volt centrálás és már-már fanatizmus
hiábavaló a várakozá- látszik. Az íjászat úgy fizikálisan,
sunk, mivel az aktuá- mint mentálisan fejleszt. Növeli a
lis versenyen három koncentrációs készséget, figyelemre,
aranyérmünk szüle- fegyelemre, kitartásra tanít és egytett: Pataki Magor (5), ben nagyon jó csapatépítő foglalkoDeák Gábor Balázs (9) zás is. Közösségben olyan szinten
és Pataki Hunor (13), fegyelmezettek, hogy felnőtt emegy ezüst Pataki Kin- berekre szóltam rá, jó lenne példát
cső (12) javára és egy venni a gyerekekről! Mindezek melbronzot Varga Zalán lett egy olyan családias hangulatú
(12) ért el. A verseny- csapattá kovácsolódtunk, hogy ezeAz ötéves Pataki Magor aranyérmet szerzett
10

ket a versenyeket a bennünket kísérő
szülők, családtagok is örömmel izgulják végig. Számukra is jó hangulatú piknik napok ezek a versenyek.
Nagyon hálás vagyok a szülőknek,
mert nélkülük nem valósulhatnának meg ezek az élmények, ugyanis anyagilag és szabadidejük ráfordításával nagy részük van benne.
Idén egy nagy előrelépést tervezett az Attila Nyilai Egyesület,
ugyanis szerettünk volna Kistarcsán egy saját szervezésű versenyt
megrendezni, de sajnos a járvány
a mi terveinket is ellehetetlenítette, de reméljük jövőre sikerülni fog.
Hasonlóképpen a Kistarcsa-Torja
Testvértelepülés táborunk is elmaradt nagy sajnálatunkra.
Már felnőtté vált íjászainknak
további lehetőséget is szoktam kínálni annak, aki a hagyományőrzést
szeretné jobban megismerni, megélni. Tagja vagyok a Turáni Hagyományéltető Egyesületnek is és ezzel
a csapattal igen színvonalas bemutatókat szoktunk tartani a Kurultájtól
(Európa legnagyobb hagyományőrző rendezvénye) kisebb rendezvényekig egyaránt. Műsorunkban van
középkori viselet, páncél és fegyverbemutató, középkori élőképet
láthatnak az érdeklődők jurtákkal,
sátrakkal és persze az elmaradhatatlan párbajok és csatarekonstrukció. A kistarcsai íjászok közül idén
ketten kezdték el látogatni a Turáni
H.E. edzéseit és egyikük máris csatlakozott hivatalosan is a csapathoz.
.Ennek nagyon örülök, mert jó kiállású kemény legények, egy egészséges nemzeti öntudattal és ebben
a csapatban ezeket az erényeiket
könnyű lesz tovább erősíteni. Remélem mielőbb újra lehetőség nyílik
köztéri rendezvényekre és nagyon
remélem hogy a kistarcsai közönségnek is el tudjuk hozni ezt a látványos, tartalmas bemutatót.
Köztéri rendezvényről lévén szó,
a Trianoni diktátum 100. évfordulóján, bár korlátozott létszámmal, de
az Attila Nyilai Egyesület is megemlékezett június 4-én az Ifjúság
téri Trianon Emlékműnél, ahol a
Himnuszok eléneklése mellett ünnepi beszédre és koszorúzásra került sor.
Záró szóként még egyszer emelem kalapom a kistarcsai íjászok
előtt, kívánok mindannyiuknak soksok sikert az életben és az íjászatban is és köszönöm minden szülőnek és támogatónak, hogy ebben
segítségünkre van!
Pataki András íjászedző,
az Attila Nyilai Egyesület elnöke

TAEKWONDO és HAPKIDO oktatás indul
ismét Kistarcsán SZEPTEMBERTŐL
Szeptembertől ismét várja a jelentkezőket a Sentinel
Olimpiai Taekwondo SE a
Simándy Általános Iskolában.
Kistarcsai Taekwondosok
a Badacsonytomaji edzőtáborban

Hegyes Imre 4. danos Taekwondo és 3. danos
Hapkido mester irányította és vezényelte a Badacsonytomaji edzőtábort. Július végén közel 40
fővel indult útnak a Sentinel S. E. csapata. Egy
hét alatt a mester közel 20 edzést és két övvizsgát
és egy Hapkido szemináriumot szervezett tanítványainak, ahová egy 5. danos Hapkido mestert,
Kopasz Attilát is meghívta.
A Sentinel S. E. csapatnak napi 4 edzése volt,
aminek köszönhetően óriási fejlődésen mentek keresztül. A tábori ébresztő 6.30-kor keltette a csapatot. Gyors készülődés után indult a reggeli futás és
létrás, bójás zsámolyos erősítő edzés. Délben pont-

kesztyűs, küzdő edzés, este bázis és formagyakorlatok voltak. Emellett elméleti oktatásban is részt
vettek a gyerekek, ahol a Taekwondo, Hapkido történelmét, bázis technikákat is elemezték.
A tanítványok közül a tábor végén, 25-en sikeres Taekwondo, Hapkido övvizsgát tettek, ahol fehér, sárga, zöld és kék öv minősítést értek el.
Az edzőtábor képeit és videóit a www.sentinelse.
hu a galéria menüben találhatják meg!

Kopasz Attila és Hegyes Imre

SZEPTEMBERTŐL
ISMÉT JELENTKEZNI
LEHET A SENTINEL OLIMPIAI TAEKWONDO SE-BE

Hegyes Imre
mester
Szeptembertől tagfelvételt hirdetünk
a Simándy Általános Iskolában!
Korhatár: 5-60 éves korig.
Taekwondo edzés:
gyerek:18.30-19.20 hétfő-szerda
felnőtt:19.20-20.30 hétfő-szerda
Hapkido Önvédelmi + erősítő edzés:
gyerek, felnőtt, szülő
19.00-20.00 csütörtök
9.45-11.00 szombat
A jelentkezőknek
az első edzés ingyenes!
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Jelentkezni lehet
Hegyes Imre mesternél:
06-20/551-0919,
info: www.sentinelse.hu

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.
2020. 8. szám
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HITÉLET

IMÁDKOZZUNK
a hitoktatásért!

dédelgeti, arra hivatkozva, hogy ilyen vagyok,
hűséges is maradok önmagamhoz. Pedig ennek
éppen fordítva kellene lennie!
2./ Meg kell tanítani őket arra, hogy adják
magukat az Úrnak.
„misszió” görög szó, „küldetést” jelent.
3./ Ismerjék fel, hogy Istennek célja van az
Jézus küld el, hogy embereket tegyünk életükkel akkor is, amikor ad, akkor is, amikor
tanítványaivá. A missziónak létezik egy végleg el kell szakadniuk valakitől, vagy valaisteni és egy emberi oldala. Az első nélkül a mitől.
második sem létezne, nem lenne ereje. Ebben
A bibliai Jób példáján világíthatom ezt meg:
a cikkben csak a misszió emberi oldalára fóku- Jób elvesztette a vagyonát ellenséges rablótámaszáljunk igénk alapján: „tanítva őket, hogy meg- dások következtében. Gyermekei egy természetartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek...” ti csapásban meghaltak. Egészsége is megrenIgénk szerint a tanítás, a hitoktatás a misszió dült, fekélyek támadták meg. Mindezek után
eszköze.
elveszítette az emberek előtti megbecsültségét.
Nemcsak meg kell tanítsuk a bibliai történe- Jób mindezek közepette hűséges maradt Istenteket a gyermekeknek, hanem azon keresztül 3 hez, bár sokáig nem értette, hogy mindez miért
felismerésre is el kell vezetni őket.
történhetett meg. Jób példáján keresztül leplezte
1./ Szüntelenül harcolniuk kell az óemberük el- le Isten azt a hamis teológiát, hogy ő a jót jutallen. Heidelbergi Káténk szerint „naponként meg mazza, a gonoszat pedig bünteti. Célja volt ezkell öldökölni”. Mindenkinek más az óembere. A zel a próbával, de nem Jób, hanem más embevilági megítélés szerint nem is feltétlenül rossz, rek javára.
de megakadályozza, hogy jézusi személyiség
Rossz kérdés a szenvedések idején, hogy „mikiformálódjék bennünk.
ért büntet Isten?” A helyes pedig: „mit akarsz
Aki nem harcol az óembere ellen, elméleti ke- velem Istenem?”.
resztyén marad. Ez az elméleti keresztyénség
Aki a hitoktatás közben erre a hármas felisnem lesz a segítségére az élet viharaiban.
merésre eljut, nem „kikonfirmálni” fog a gyüMegfigyeltem, hogy az harcol a legerősza- lekezetből, hanem hűséges tagja marad, naponkosabban a másik óembere ellen, aki a magáét ként erőt merítve a hitből.
Riskó János

Olvasandó:
Máté evangéliuma 28,20
REFORMÁTUS EGYHÁZ

A

Szolgálattevőink
NYÁRI TÁBORA
„Együtt erő vagyunk, szanaszét gyengeség” - ezzel a Wass Albert mottóval szerveztük meg a három napos tábort a szolgálatevő testvéreink számára, melyben az volt az elképzelés, hogy azon kis közösségeink tagjai,
akik hosszú ideje a háttérben dolgoznak a mi nagy közösségünkért, most egy kicsit együtt legyenek, ismerkedjenek, kiránduljanak, élményekkel gazdagodjanak, a saját egyéni ritmusuknak és igényeiknek megfelelően.
KATOLIKUS EGYHÁZ

A

pasztorális munkacsoport fontosnak tart- lyó partján hangulatos kis étteremben ebédeltek,
ja, hogy minden plébániai közösségnek le- és egy kis pihenő után a Kalocsai Tájházat látogyen szellemi, lelki és közösségi élménye gatták meg. Este kellően elfáradva, de örömteli
is. Minden szolgálattevő csoportvezetőtől azt kér- szívvel érkeztek haza Kistarcsára.
tük, hogy a saját csoportjának a tagjait kérdezze
Második napon a Gödöllői Premontrei szerzetes
végig, hogy kik szeretnének és tudnak részt ven- atyáknál szintén zártkörű szentmisét mutatott be
ni ezen a programon. Hálásak vagyunk, hogy Gá- Balogh Péter Piusz OPraem. apát, Gábor atyával
bor atya és Márton atya is elfogadta a meghívást és Márton atyával közösen. Meglepetésként Orés mindketten csatlakoztak a résztvevőkhöz. Na- bán Csaba, szerzetes nevén Frigyes testvér, kistargyon jó lehetőség volt ez a három nap a Velük való csai születésű szerzetes atya kántorizált. Szentmise
ismerkedésre is.
után a rend gyönyörű auditóriumában megnézték
Első nap Kalocsára kirándult a csoport. Indu- Ördög Márton filmjét a premontrei női szerzetesláskor Marci atya szenteltvízzel megszentelt és rendről: „Elrejtezett emberség” címmel. A megmegáldott mindenkit. Az énekes-imádságos uta- ható filmet többen megkönnyezték, a templomdízás után a Nagyboldogasszony-székesegyházban szítők pedig annál a résznél, ahol az oltár terítőjét
zárt körben misézett a Káplán atya. A székesegy- millimétereként eligazítják a szerzetes nővérek, jót
ház kántora énekével kísérte a szentmisét, aki zá- nevettek, mert ez nálunk, Kistarcsán is így zajlik.
rásként virtuóz orgonajátékkal emelte egekbe a A film megtekintése után beszélgettek az atyákkal,
testvéreket. Ezen megható lelki indítás után ide- majd megnézték a kicsinyke szerzetesi temetőt is,
genvezető kíséretével megnézték a székesegyhá- akik búcsúzáskor integetve engedték útjukra szolzat, a múzeumot, ahol megcsodálhatták a liturgi- gálattevőinket. Ezen a napon a plébánia udvarán
kus tárgyakat. Néhány miseruha látványán egymás meleg ebéd várta a táborozókat, teraszos hanguközött elmélkedni kezdtek, hogy vajon ki bírná el latban megterítve. Az ebéd utáni fagyi desszert fa
ma ezt a sok nehéz és meleg liturgikus öltözetet? pálcikájára „A hét minden napjára egy szép idézet”
A könyvtár egységes kötésű archaikus könyvei is legyezőt hajtogatott mindenki. Fontos az idős kormély nyomot hagytak a testvérekben. A Vajas-fo- osztálynál a finom motorika ébren tartása. Ezért
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a hajtogatás, a gyöngyfűzés, a csomózás és a kötözés apró mozdulataira nagyon koncentrált mindenki. Türelmesen, gyermeki lélekkel készítették
a legyezőket, és közben jókat nevettek, régi vagy
éppen friss történeteket is mesélve egymásnak.
Harmadik napon, a tábor zárásaként közösen
vettek részt a nagymisén, ezt követően egy szép
„Istennek legyen hála!” feliratos torta köré gyűlt
össze a csoport a plébánia udvarán. Aki aznap még
nem derült volna mosolyra, a finom torta biztosan
megnyitotta a lelki örömének a csatornáit.
Mindhárom napon imádságos lelkülettel, örömteli szívvel és ragyogó napsütéssel ajándékozta meg
táborozóinkat a Jóisten. A résztvevők a tábor végén leírták személyes örömeiket, hálájukat, melyből néhány gondolatot megosztunk Önökkel is:
„Együtt lehettem olyan emberekkel, akikkel csak
a miséken szoktam találkozni!”„A közös imádság,
éneklés, az egymásra odafigyelés, az összetartozás” „Hálás vagyok, hogy egyházközségünkben
ilyen jó közösség kovácsolódott össze, és ennek
én is tagja lehetek. A Jóisten segítsen, hogy továbbra is támogathassuk egymást!” „A karantén
időszaka után jó volt kiszabadulni és egymásnak
napokon keresztül örülni!”„(…) a tüzes összetartó szeretet, mely mindenkiből kiáradt.” „Jó volt
nagyon a programok közötti sok-sok beszélgetés
is egymással.”„Gödöllőn a kápolnában megerősítést kaptam, hogy a Szentlélek hét ajándékának
elfogadása és gyakorlása hitéletünk nagy ajándéka és lehetősége.” „Minden alkalommal, amikor
közösségben vagyok, feltöltődöm, megerősödik
bennem az összetartozás érzése. Nem kell nagy
dolognak történnie, elég, ha csak találkozunk és
megkérdezzük, meghallgatjuk egymást vagy éppen kitakarítunk ” „Minden nagyon tetszett, hálás vagyok a szervezőknek, és ezután is számíthat
a közösség a munkámra!”„A szeretet, amit megtapasztaltunk, mind a két napon csodálatos volt,
szinte mindenki szívta magába, melyet a Szentlélek kiáradása által kaptunk. Na és Marci atya!”
Kérjük a Jóisten áldását, hogy szolgálattevőink, idős testvéreink továbbra is megtalálják helyüket és feladatukat a mi közösségünkben, mert
ahol az idős emberek vannak, ott béke és nyugalom van. És ahol szeretet és összetartozás van, ott
kézzel fogható az Isten!
A szervezők

Augusztus
elsejétől
új miserend
lépett életbe!
KATOLIKUS EGYHÁZ Augusztus 1-től
megváltozott a miserend. Hétfőtől szombatig minden este 6 órakor kezdődik a szentmise,
vasárnapokon pedig reggel 8-kor és 10 órakor.
Pető Gábor plébános fogadóórái Kistarcsán 2020. augusztus 1-jétől:
hétfő: 15.15 - 17.30
kedd: 15.15 - 16.30
szerda: 15.15 - 16.30
csütörtök: Szünnap!
péntek: 15.15 - 16.30
Ezekre az időpontokra nem szükséges előre bejelentkezni! Bárkit szívesen fogad az új
plébános atya.

A HATALMAS-KÉRDÉS/2
Nem hatalommal és nem erőszakkal,
hanem az én lelkemmel! (Zak
4,6) Isten megmutatja, hogy
mennyire más, mint mi!
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

Ő

, akinek valóban van hatalma – még
élet és halál fölött is –, nem saját érdekében, önmagáért cselekszik. Mi alapjában véve ezért keressük a hatalmat. Mindez
azonban sosem volt jellemző Rá. Sőt, mindig
azt üzeni, hogy szüntelenül az övéiért tesz, szól,
lép. Az övéiért, az emberért: értünk. Mindenhatóságát nem arra használja, hogy másokat
elnyomjon, ezzel emelkedve még magasabbra; nem gyönyörködik szenvedésünkben, ránk
hárítva keserűségét; nem dönt sorsunkról kénye-kedve szerint, hanem mindig szeretettel
fordul felénk. Hatalma (képessége) egy pillanatra sem szakad el igazi lényegétől, legfontosabb tulajdonságától, a szeretetétől! Ő maga a
szeretet! (1Jn 4,16)
Jézus is erről tesz bizonyságot, amikor a mindenkori követőit imádkozni tanítja. Atyának,

mint egy szeretetteljes szülőnek mutatja be az
Urat. Olyan Atyának, akit bátran, teljes bizalommal, őszinteséggel szólíthatunk meg. Az Ő
hatalmától, fenségétől, tisztaságától félőknek,
rettegőknek, bűntudattal küszködőknek üzen
Isten embereket féltő szeretetéről. Az Ő hatalomgyakorlásában nincs elhatárolódás, megbélyegzés, elítélés, megfelelni kényszerítés. Ezért
üzeni: az én lelkemmel. Szelídsége, kegyelme
sugárzik felénk a szavaiban.
Hatalmát kizárólag a mi érdekünkben, szeretetteljesen gyakorolja környezetünkben és ben-

nünk. A szeretete, hatalma, életet változtató,
életre szerető hatalom.
Azért része, egyenesen
beleavatkozója az életünknek, mert annyira szeret minket, hogy
nem akarja, hogy elvesszünk (Jn 3,15-16).
Ez az Isten tiszta, nemes, a kereszten mindenki számára megnyilvánuló szándéka.
A mi akaratunk, hatalom utáni vágyunk,
másokhoz viszonyulásunk alapvetően nagyon különbözik ettől.
Nem véletlenül. A helyét, identitását, biztonságát, boldogságát vesztett, és ezért kereső ember mindig is úr, hatalommal élő akar(t) lenni.
Valamit szüntelenül pótolni akar: Isten közelségét, az ő hatalmát, szeretetét. Ebben van az
egyedüli biztonságunk, Életünk. Számunkra
megszerezhetetlen.
Ezért ajándékozza Isten ingyen ma is az Ő
országát, hatalmát, szeretetét neked, ahol naponként gyógyulhatsz az Életre.
Eszlényi Ákos evangélikus lelkész
2020. 8. szám
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ZÖLDHÍREK

TÁJÉKOZTATÁS a házhoz
menő lomtalanításról
A lomtalanítás várható időpontja
2020. szeptember 7. – október 17.
A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. a járványügyi helyzet enyhülésével, ismételten biztosítja a lakosság részére a lomtalanítási igények leadásának lehetőségét. A lakosok csak a településükre vonatkozó, előre meghatározott időszakon belül adhatják le az igényeket a Társaság felé.

K

istarcsán 2020. augusztus 24-től október 2-ig lesz
lehetőség a lomtalanítási igényeket leadni. A településen
a lomtalanítás várható időpontja 2020. szeptember 7. és október
17. közé esik.
A korábbi gyakorlatnak megfelelően a lakosságnak továbbra is lehetősége lesz évente egy alkalommal térítésmentesen, maximum 2
m3 hulladék lomtalanítási szolgáltatást igénybe venni.

Az igénybejelentés feltételei:

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

KISTARCSA HULLADÉKGYŰJTÉS RENDJE 2020

SZEPTEMBER

DÁTUM
1
2
3
4
7
8
9
10
11
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
28
29
30

SZEPTEMBER

HULLADÉK TÍPUS
K
Sze
Cs
P
H
K
Sze
Cs
P
H
K
Sze
Cs
P
H
K
Sze
Cs
P
H
K
Sze

KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS
KOMMUNÁLIS

SZELEKTÍV/VEGYES - É
SZELEKTÍV/VEGYES - D

ZÖLD/VEGYES - Észak-Dél
SZELEKTÍV/VEGYES - É
SZELEKTÍV/VEGYES - D

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zöld HÍD B.I.G.G. NKft. megváltoztathatja a gyűjtési rendet, ezért kérjük a kedves ügyfeleket, hogy a honlapon is tájékozódjanak a gyűjtési időpontokról. www.zoldhid.hu
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Az igénybejelentés
történhet:

• a https://www.zoldhid.hu/ weblapon található „Lomtalanítás”
gombra kattintva, és az ott található elektronikus űrlap kitöltésével,
• személyesen az ügyfélszolgálati irodák nyitvatartási idejében, amelyről a https://www.
zoldhid.hu/ honlap „Ügyfélszolgálat” menüpontja alatt
tájékozódhat (az azonosítás
ügyfélszám alapján történik),
• a honlapunkról letölthető formanyomtatvány segítségével,
amelyet postai úton (2100 Gödöllő, Dózsa Gy. utca 69.) vagy
a lomtalanitas@zoldhid.hu
e-mail címre kérjük megküldeni. (KIZÁRÓLAG a megfelelően kitöltött igénylő lapokat dolgozzuk fel és igazoljuk
vissza).

Lomtalanítás folyamata:

1. Lomtalanítási igény benyújtása.
2. Közszolgáltató visszajelzi a teljesítés dátumát és várható időpontját. E-mailen, illetve honlapon keresztüli jelentkezés
esetén a megadott e-mail címre 24 órán belül automatikus
válaszüzenetet kap. Amennyiben ez nem érkezik meg, úgy
ellenőrizze, helyesen írta-e be
mind a saját, mind a szolgáltató e-mail címét, vagy az üzenet nem került be a levélszemét/spam mappába.
3. A visszaigazolt dátumon és a
megadott időpontban a közszolgáltató jelentkezik a regisztrált címen. Kollégáink
legfeljebb 5 perc várakozás
után – amely idő nem vonatkozik a rakodásra – távoznak
a helyszínről. Amennyiben az
ingatlanhasználó vagy megbí-

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

zottja nem jelenik meg a helyszínen, és ezért a lomtalanítás meghiúsul, új időpont egyeztetése már
nem lehetséges.
4. A lakos az ingatlanon belül tárolja a lomhulladékot, amelyet a
gépjármű érkezésekor átad a személyzetnek (HT. 40 § 3. bekezdés alapján).
5. Ügyfelünk aláírásával igazolja a
lomtalanítás elvégzését.

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

Társasházak lomtalanítása

A közszolgáltatásba bevont területen található társasházak, lakásszövetkezetek és többlakásos ingatlanok
lomtalanítási igényét a közös képviselők nyújthatják be, és a szolgáltató
velük egyezteti az időpontot.
A közös képviselőnek kötelessége gondoskodni róla, hogy a lomtalanítás lebonyolítása megfeleljen az
általános feltételeknek.
Akadályoztatása esetén a közös
képviselő megbízottja is lebonyolíthatja a lomtalanítást. Erről előzetesen
írásban kell tájékoztatni a szolgáltatót név, cím és telefonos elérhetőség
megadásával.
A lomtalanítás időpontjának pontos meghatározása a fentiek és a szolgáltató belső járattervének figyelembevételével történik. A megkeresés
beérkezését követően – erőforrásainkhoz igazított – optimális begyűjtési terv készül, majd a lomtalanítás
teljesítése előtti héten visszajelzünk
a megadott elérhetőségek valamelyikén. Az általunk visszaigazolt napon
kollégáink az igénylésben megjelölt címen jelentkeznek. Az ingatlanhasználó akadályoztatása esetén megbízottja is jogosult átadni a
közszolgáltató részére a lomhulladékokat.
A bejelentés nélkül történő hulladék közterületre történő kihelyezése illegális hulladéklerakásnak
minősül, ami szabálysértési bírság kiszabásával jár. A közterületre kihelyezett hulladékot nem
szállítják el!
Lomtalanítással kapcsolatosan
a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.
elérhetőségein érdeklődhetnek.
Zöld Híd B.I.G.G.
Nonprofit Kft.
2100 Gödöllő,
Dózsa György út 69.
+36-28/561-200
lomtalanitas@zoldhid.hu,
wwww.zoldhid.hu

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

www.nap19.hu • nap19kft@gmail.com

HÁZIAS ÍZEK BOLTJA
KLÍMA KARBANTARTÁS,
SZERELÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS

SZEPTEMBERI AKCIÓINK!
Itt a hurka szezon!
- HÁZI HURKA,
- SÜTŐ KOLBÁSZ,
- DISZNÓSAJT KAPHATÓ!

Hurka – 1000 Ft/kg
Sütő kolbász – 1500 Ft/kg
Disznósajt – 2500 Ft/kg
Pacsirta házikolbász – 2900 Ft/kg

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

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

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

EGY ÚJ ÉS NAGYOBB
TELEPHELYRE

KÖLTÖZTÜNK!

BEMUTATÓTERMÜNK
ÚJ CÍME:

2143 KISTARCSA
SZABADSÁG ÚT 30.
TELEFON:

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

VÁRJUK SZERETETTEL KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
2020. 8. szám
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JUKA JárműJAvító Bt.
Hogy mindig úton legyen

GÉPKÖLCSÖNZŐ
ÉPÍTŐIPARI ÉS KERTI GÉPEK BÉRBEADÁSA

TANYASI
HÚSBOLT

Kohajda Péter őstermelő

Szerviz és Műszaki Ellenőrző Állomás

KISTARCSA, Nagytarcsai u. 3.

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

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

FŐ SZEZONÁLIS GÉPEINK:
• ágdarálók (különböző méretben)
• vésőgépek
• guruló állványok
• födémfúrók
• földmunkagépek
• beton és falcsiszolók

Minden pénteken 7-19 óráig.

SZOMBATON ZÁRVA!

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

R.H.Dental

MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN ESTE HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!

A megrendeléseket CSÜTÖRTÖK DÉLIG kérjük leadni!

Minden héten
FRISS TŐKEHÚS!

KISTARCSA,

Móra Ferenc utca 81.

Fogorvosi rendelők
és fogtechnikai laboratórium

RH dental

NYITVATARTÁSI IDŐ!

HA-KOS Kft. 2144 KEREPES, SZABADSÁG ÚT 77.
Nyitvatartási idő: H-P: 7-17; Sz: 8-12

www.jukabt.hu • jukabt@invitel.hu

Minőségi fogászati szolgáltatások

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

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

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

KÉSZLETRŐL SZÁLLÍTÁSSAL

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

JÁRDALAPOK

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
16

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

KÜLÖNBÖZŐ SZÍNEKBEN

A

TAGJA.

KERESSEN MINKET
A FACEBOOKON IS!

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

MINDENag,
ami építőany

MÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHET!
2020. 8. szám
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FONTOS INFORMÁCIÓK
A természet ízei rétesbe zárva!

KÖZPONTI TELEFONSZÁMOK

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

Rétesek, piték, sós és édes
aprósütemények

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.

… ahogy a nagyi is készítette!

Budapest

Kistarcsa

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

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

A nyitvatartásról és a házhoz szállításról érdeklődjön telefonszámunkon!

www.koronaretes.hu

KEREPES

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

Kerepes-Vet

Állatorvosi rendelő • Állatpatika

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

Hétköznap: 9 -20 , szombaton 9 -12
+36-30/44-999-18, +36-28/490-369, +36-30/22-177-23
00

NAGYTARCSA

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

00

00

30

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

varga autójavító
K i s ta r c s a

Csömör, Kistarcsa Határ út
Tel.: 06-28/445-244,
06-30/9647-669

10 cm vastag komplett
hőszigetelő rendszer

br.

2990 Ft/m

2

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

Kistarcsa, Nagytarcsai út 6.

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

ELKÖLTÖZTÜNK! ÚJ CÍMÜNK:

NyiTvaTarTás: H-P: 8-17 óráig

KISTARCSA, SZABADSÁG ÚT 2.

• diagnosztiKa

Kövess minket facebookon: Fenyves Szolárium

• vizsgáztatás
• javítás
• Klíma töltés

hőszigetelés

Akció!

Mélybarnító csokicsöveink, gyönyörű csokoládé barnára
varázsolják bőrödet és feltöltenek D-vitaminnal.

(motor, aBs, stb.)

• hivatalos Bosch
szaKműhely

3D computeres
futóműállító
technológia

Varga István magyar rally
bajnok, autószerelő mester

KISTARCSA VÁROS KÖZÉLETI TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

(A SHOP-STOP mellett.)

RuhaSzaki

varrónő

MINDEN AMI VARRÁS

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

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.

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. 8. szám
19hívható)

KÉT ÚJ INTÉZMÉNNYEL
GAZDAGODIK KISTARCSA

TIPEGŐ
BÖLCSŐDE

MŰSZAKI ÉRTELEMBEN elkészült az Eperjesi úti lakótelep és a Flór Ferenc Kórház között megépített bölcsőde. Azt intézmény két egységből áll,
hasznos alapterülete 944 m2. A projektben 3 004 m2 udvarfejlesztés is megvalósult. Játszóudvarok és a parkolók (1 db akadálymentes parkoló és 11 db
normál parkoló) készültek. A pályázati pénzből megvalósított önkormányzati beruházásnak most a műszaki átadás-átvételi eljárása zajlik, majd a
használatbavételi-, valamint a működési engedélyek megszerzésének folyamata következik. 2021. január 4-én tervezik a bölcsőde tényleges átadását.
Felhívjuk a leendő bölcsődések szüleinek figyelmét arra, hogy a jelentkezés feltételeiről, valamint a jelentkezési határőridőkről később tájékoztatják a lakosságot. Aki viszont szeretne a bölcsődében dolgozni, az álláslehetőségekről érdeklődjön Szénás Béláné bölcsőde vezetőnél, a bolcsode@
kistarcsa.hu e-mail címen.

KATOLIKUS ÓVODA

A VÁCI EGYHÁZMEGYE beruházásában
építették a Pap-kertben, a Pozsonyi utca és
a Fasor utca között az új
óvodát. Tavaly júliusban
kezdődtek az előkészületek és 2020. szeptemberére el is készült az
épület. A négy csoportos, összesen 100 kisgyermek befogadására alkalmas intézmény
1000 m2-es alapterületű.

