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ÖNKORMÁNYZAT

MEGEMELTÉK A
JÖVEDELEMHATÁRT

a Bursa Hungarica pályázatnál
A koronavírus miatt szeptember 30-án az előírásokat betartva ülésezett a képviselő-testület. Juhász István polgármester felhívta a képviselők figyelmét, hogy a maszkot csak a hozzászólások idején vehetik le. Az ülésen összesen 18 napirendet tárgyaltak. Ezen az ülésen a képviselők
többek között csatlakoztak a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, felülvizsgálták a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendeletet, módosították az Attila Nyilai Egyesülettel és a Fenyvesliget Egyesülettel kötött támogatási
szerződéseket, csatlakoztak a „Babazászló” mozgalomhoz és döntés született a Vasút utca, valamint az Árpád vezér utca és Ungvári utca kereszteződésénél a forgalmi rend változásáról.
Felülvizsgálták a helyi
gyermekvédelmi rendeletet

Erre azért volt szükség, mert az önkormányzati bölcsőde az engedélyezési eljárások befejezését követően 2021. január 4-én, hétfőn megkezdi
működését. Így a rendelet a bölcsődei ellátással
kiegészítésre szorul. Az egyik legfontosabb változás, hogy „A bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátását a Kistarcsai Tipegő Bölcsődében biztosítja az önkormányzat.”

Megemelték a jövedelemhatárt
a Bursa Hungarica pályázatnál

Kistarcsa Város Önkormányzata csatlakozott a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához. A csatlakozással az önkormányzat vállalta,
hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójában 10  000  Ft/fő/hó összeggel maximum 20 fő pályázót támogat. A 2006-os pályázati kiírástól – a
tavalyi évet leszámítva – minden évben emelte a
képviselő-testület az egy főre eső jövedelemhatárt.
A Humánpolitikai Bizottság idén javasolta a
jövedelemhatár megemelését, hogy minél többen pályázhassanak. Így a 2021-es pályázati fordulóban azt támogatják, akinek a családjában az egy főre eső nettó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkor
legkisebb összegének 390 százalékát, mely jelenleg 111  150  Ft/fő, (tavaly 85  500  Ft/fő volt)
egyedülálló szülő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj 520 százalékát, azaz 148  200  Ft/főt,
(tavaly 114  000  Ft/fő volt), valamint a pályázó és
családtagjai nem rendelkeznek vagyonnal (pályázati kiírásban olvasható). Ha az
önkormányzat által támogatott 20
főnél több pályázó felel meg a pályázati feltételeknek, akkor a pályázatok elbírálásánál előnyt jelentő
szempontok az alábbiak: a családban az eltartott gyermekek száma
három vagy annál több, a pályázó
családjában fogyatékos vagy rok2

kant személy él, valamint az egy főre
Az érintett szülők 75%-a igényelné a táeső jövedelem alapján.
mogatást.
Az ösztöndíj időtartama 10 hóTeljes támogatással (50  000  Ft) szánap, azaz két egymást követő tamolva 6 millió Ft-ot kellene biztonulmányi félév: a 2020/2021. tansítani. Az oltás költsége akkor lesz
év második (tavaszi), illetve a
támogatható, ha a 2021-es költség2021/2022. tanév első (őszi) féléve.
vetésben erre találnak forrást.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjban a
Módosították az Attila
Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése
Nyilai
Egyesülettel és
alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők ré- a Fenyvesliget Egyesülettel
szesülhetnek. A pályázatok benyújtási határide- kötött támogatási szerződéseket
je 2020. november 5. A részletes pályázati kiírás Az Attila Nyilai Egyesület 2020-ban a II. Testmegtalálható az újság 10. oldalán, a kistarcsa.hu vértelepülés tábor megrendezésére kért 400 ezer
oldalon és a polgármesteri hivatalban.
forintot a Humánpolitikai Bizottságtól, amit a
koronavírus-járvány miatt nem tudtak megtarAz önkormányzat támogatná
tani. Ezért kérelmezték, hogy az elnyert összea rotavírus elleni védőoltást (nem
get más célra, az egyesület eszközeinek bővítékötelező védőoltás), ha jut rá pénz
sére használhassák fel.
A nem kötelező védőoltások támogatásával a
A Fenyvesliget Egyesület a 2020-ben meglegrászorultabb családoknak, a legveszélyezte- rendezendő programjaihoz 350 ezer forintot
tettebb csecsemőknek szeretne az önkormány- kapott, aminek az első részletét a koronavízat segítséget nyújtani. A védőoltás támogatásá- rus-járvány miatt nem tudták felhasználni. A
nak kérdését Penz András képviselő még 2019. Fenyvesliget Egyesület is kérte a szerződés módecember 10-én önálló képviselői indítványként dosítását, olyan módon, hogy az elszámolás egy
nyújtotta be. A képviselő-testület januárban úgy összegben történjen, 2021. márciusában. Továbdöntött, hogy a hivatal a Humánpolitikai Bizott- bá a támogatási összeget nemcsak rendezvényesággal és a beterjesztővel együttműködve a szep- ik finanszírozására, hanem a fenyvesligeti játtemberi rendes testületi ülésig dolgozza ki a le- szótér, a közösségi tér, valamint a fitnesz park
hetőségeket és terjessze a képviselő-testület elé. környékének parkosítására, lombos fák és cserA házi gyermekorvos állásfoglalása szerint jék ültetésére használhassák fel. A kérelmeket
Kistarcsán elsősorban a rotavírus elleni védő- a képviselő-testület egyhangúlag támogatta.
oltás javasolt. A Humánpolitikai Bizottság elnökének javaslatára a védőnők felmérték a védőol- Megváltozott a forgalmi rend
tás támogatásával kapcsolatos szülői igényeket. az Árpád vezér utca és Ungvári

Testületi
ülésről
jelentjük

utca kereszteződésénél

Az áthajtó gépjárművek számának csökkentése érdekében megszüntették a közvetlen behajtást az Árpád vezér utcából az Ungvári utcába.
Az Ungvári utcát az Árpád vezér utcai végénél
virágládákkal zárták le.
A forgalmi rendet lakossági kérelem figyelembevételével javasolta megváltoztatni a Sport,
Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság. P.Gy.

Vass Ferenc a Kistarcsai Internáltak
Emlékéért Alapítvány nevében koszorúzott

MEGEMLÉKEZÉS az 1956-os
magyar szabadságharcról
és forradalomról
Szerekován János
operaénekes

Kistarcsán szigorú intézkedések mellett szűk körben tartották meg az október 23-i megemlékező ünnepséget az Október 23-ka téren, a volt internáló tábor emlékfalánál. A járvány miatt elmaradt a megemlékező beszéd csak egy rövid
műsor volt, így idén a csendes emlékezés került előtérbe.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 64-ik évfordulóján a megemlékező
műsor kezdéséhez, Turi
Irén a program moderátora felkérte Szerekován János operaénekest,
hogy énekelje el a Himnuszt. Ezt követően Tar György a Hely-Szín-Ház
Kulturális Egyesület amatőr művésze Kónya Lajos Kossuth-díjas költő „A magyarokhoz” című versét
mondta el. A műsort Szerekován János folytatta Kacsóh Pongrác: RákóJuhász István polgármester és Zsiák Péter alpolgármester
czi megtérése című dalával és Máté
Péter: Ez itt az én hazám című slágerével zárta.
békés tüntetéssel induló for- gármester, a képviselő-testület tagjai,
Az egykori internálótábor falán
radalom 1956. október 23-án Riskó János református lelkész, Ke- lévő emléktáblánál koszorút helyezett
a XX. század magyar törté- reszti Ferenc a KIKE elnöke és né- el a Kistarcsai Internáltak Emlékéért
nelmének egyik legmeghatározóbb hány civil aktivista.
Alapítvány nevében Vass Ferenc, az
eseményévé vált. 1990 májusa óta
önkormányzat nevében Juhász IstTar György Kónya Lajos
a forradalom október 23-ai kezdőván polgármester és Zsiák Balázs
versét szavalta el
napja Magyarország nemzeti ünnealpolgármester, Kistarcsa Város Inpe. A rendszerváltozás után összetézményei, a FIDESZ helyi szerveülő Országgyűlés első ülésnapján,
zete, a JOBBIK helyi szervezete, a
1990. május 2-án, első törvényében
Demokratikus Koalíció kistarcsai
az 1956. évi forradalom és szabadszervezete, az MSZP kistarcsai szerságharc emlékét örökítette meg, okvezete, a Fenyvesliget Egyesület, az
tóber 23-át pedig nemzeti ünneppé
Attila Nyilai Egyesület, a KÖFE Kft.
nyilvánította, amit a 2012-es alaptörés a Kistarcsai VMSK Kft.
vény is megerősített.
Idén a Csigaházban hagyományoAz eseményen részt vett Juhász Istsan megrendezendő megemlékező
ván polgármester, Zsiák Péter alpolünnepség elmaradt.
P.Gy.
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A MÁSODIK HULLÁM
Interjú Vécsey Lászlóval, választókerületünk
országgyűlési képviselőjével a járványhelyzetről

M

egjött a járvány második hulláma, ezres nagyságrendben fertőződnek meg
az emberek naponta. Milyen intézkedésekre lehet számítani ez ügyben?
– Mi a nyáron a Nemzeti Konzultáció keretében megkérdeztünk a magyar embereket, hogy a
második hullám megérkezésekor milyen intézkedéseket tartanak elfogadhatónak és célravezetőnek. Erre azért volt szükség, hogy egyetértési
pontokat tudjunk kialakítani az állampolgárokkal, hiszen azok az intézkedések tudnak hatékonyan működni, melyekkel a társadalom többsége
egyetért. Akik kitöltötték és visszaküldték a konzultációt, egyértelműen állást foglaltak amellett,
hogy Magyarországnak működnie kell. Ezzel én
is egyetértek. Tavasszal az első csatát megnyertük
a vírus ellen, köszönhetően a fegyelmezett védekezésnek, és mostanra a magyar egészségügy felkészült a járvány esetleges szélsőséges elterjedésére
is. Így, hogy az egészségügyet felkészülten érte a
második hullám, most az a legfontosabb, hogy a
magyar családokat, a munkahelyeket és a gazdaságot megvédjük.

– Milyen intézkedéseket hoztak, hogy felkészítsék az egészségügyet a járvány ellen?
– A folyamat korábbról indul. Még 2018-ban
egy jelentős, többlépcsős béremelésről döntöttünk
az ápolónők és a szakdolgozók számára. Ennek köszönhetően idén novemberben 20%, a jövő évben
további 30%-os béremelésben részesülnek. Utá-

A LÉLEK
HANGJAI

A Nemzeti Énekkar
művészeinek
kamarakoncertje
RENESZÁNSZ MADRIGÁLOK ÉS MOTETTÁK
ARCADELTTŐL MOZARTIG
A program szervezője a Nemzeti
Énekkar oszlopos
tagja, a kistarcsai
Ladjánszki László
Zongorán kísér a
Nemzeti Énekkar
10 fős kamaraegyüttesének művészeti vezetője Dóri Eszter Zita
A mintegy 45 perces program 2020.
november 15-én, vasárnap délután 5
órakor a Csigaházban lesz. A belépés
díjtalan.
4

na döntést hoztunk a kórházak felújításáról, Budapesten éppen most folyik a közel 40 milliárdos
kórházfelújítási program. Utána döntöttünk arról,
hogy új kórházakat kell létrehozni. Van, ahol csak
új szárnyakat, aminek gyakorlati megvalósulását
láthatjuk a választókerületünkben található Flór
Ferenc Kórházban is. Van, ahol teljesen új kórházat, így például a Dél-Pesti nagy Centrumkórház
tervezése jelenleg is gőzerővel zajlik. Közben tavasszal beszereztük a járvány elleni védekezéshez szükséges berendezések és lélegeztető gépek
olyan mennyiségét, aminek a legrosszabb tudományos forgatókönyvek szerint is elegendő kapacitást kell biztosítaniuk.
A végén elérkeztünk oda, ami talán a legnehezebb dolog volt, az orvosok bérének és a hálapénz
kérdésének rendezése. Ez egy múlt rendszerből
örökölt zűrzavaros helyzet volt, amelyhez egyet-

SZÜLETÉSPAD

len kormány sem mert hozzányúlni, s amelyhez
az orvosok is és az emberek is alkalmazkodtak:
a hálapénz és a magánrendelések kontra állami
finanszírozás ügyében rendet kell vágni, hiszen
sok esetben a költség az államnál volt, a haszon
pedig a magánpraxisnál. Ezt a problémát ismerte föl a Magyar Orvosi Kamara, és állt elő két javaslattal, az egyik a bérrendezésről szólt, a másik
a hálapénz kivezetéséről. Ezt fogadtuk el betű és
szó szerint.

– A választókerületben sorra maradnak el a rendezvények, a járvány miatt a személyes kapcsolattartás nehezen megoldható. Hogyan változtatja meg az Ön munkáját a második hullám?
– Valóban, a Covid helyzet sajnos korlátozza a
személyes kapcsolattartás lehetőségeit is. De semmiképpen sem szeretném, ha emiatt elmaradnának
a fogadóóráim. Ragaszkodom hozzájuk, hiszen az
elmúlt 10 évben rendszeresen megtartottam ezeket. A polgárok közül százakkal sikerült beszélnem személyes és közérdekű közösségi ügyekről, amelyekkel megkerestek. Sok jó javaslatot
kaptam, és szerencsére sokaknak tudtam segíteni is. Ezért úgy döntöttem, hogy ebben a rendkívüli időszakban fogadóóráimat online tartom meg
minden szerdán délelőtt 10-12 óráig. Ha bárkinek
kérdése, kérése, javaslata lenne, kérem tegye fel
e-mailben a vecseylaszlo@fidesz.hu mail címen,
vagy a facebook.com/vecsey.laszlo oldalon privát
üzenetben, vagy hívja a +36-20-323-9527-es telefonszámot munkaidőben bármikor. Munkatársam fogadja hívását és szerdánként a fogadóórák
idősávjában az Önnek megfelelő időpontban személyesen visszahívom. Tudom, nem olyan, mint
a személyes találkozás, de a ránk köszöntő őszitéli hónapokban így tudunk a leghatékonyabban
vigyázni egymásra!

rámia butéliák. A fiúknak pálinkát, a lányoknak
likőrt töltöttünk bele.
Az ünnepség műsorára több előadót is felkérA KIKE minden év májusában szervez ünnepsé- tünk, de a délelőtti esőzés miatt lemondtuk a fafúget az adott évben 18. születésnapjukat ünneplő vós hangszeres művészeket, így a bevezető zenét
kistarcsai fiatalok köszöntésére. Idén – a korona- felvételről biztosítottuk. A műsorban elhangzott
vírus miatti korlátozások miatt – elhalasztottuk egy vers is, majd Csampa Zsolt a Humánpolitikai
ezt a rendezvényt. A nyáron tapasztalt járvány- Bizottságának elnöke köszöntötte az érintett fiacsökkenés reményt adott egy őszi időpontra. Már talokat. A tizenegy jelentkezőből nyolcan vettek
júliusban megrendeltük a Schönbrunn padot, és részt az ünnepségen. Az egyik ünnepelt felolvasoktóber 11-én vasárnap délutánra tűztük ki az ün- ta a születésük évében zajlott világraszóló eseménepség megtartásának időpontját. A pad felállítá- nyek listáját. Ezt követően a KIKE alelnöke átadta
sát a polgármesteri hivatal elé terveztük, a pontos a 18 éveseknek a névre szóló emléklapokat, a buhelyszínt pedig – önkormányzati és hivatali veze- téliákat pedig két tavalyi ünnepelt nyújtotta át. Az
tőkkel történt egyeztetés után – az épület előtti kö- önkormányzat ajándékát – egy címeres szatyorba
vezett részre jelöltük ki, ahova a KÖFE dolgozói helyezett tollat és naplóként használható mappát –
el is helyezték. Elkészíttettük és fel is szereltük a Csampa Zsolttól vehették át az ünnepeltek.
pad támlájára tervezett emléktáblát. Az ünnepség
Ezt követően az egyik ünnepelt fiú a padról olelőtti péntekre elkészültek az ajándékba szánt ke- vasott fel történelmi információt, amit húga vers
formájában írt meg a tervezett próNyolc kistarcsai fiatal
zai szöveg alapján.
vette át az emléklapot
Az ünnepség záróaktusaként a
KIKE két vezetőségi tagja leleplezte
a lepedővel betakart és nemzeti színű szalaggal díszített Születéspadot.
Az idei 18 éveseknek is kevés gonddal járó, kellemes felnőttkori életet kívánunk!
Kereszti Ferenc

Próbálok MINDENHOL ott lenni
INTERJÚ CSAMPA ZSOLTTAL, A HUMÁNPOLITIKAI BIZOTTSÁG ELNÖKÉVEL

Csampa Zsolt 2014 óta tagja a Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének, miután az önkormányzati választáson a 7. sz. egyéni választókerületben a Fidesz-KDNP
jelöltjeként győzött. 2014-től a Humánpolitikai Bizottság elnökeként, valamint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagjaként tevékenykedett. A 2019 októberében megtartott
önkormányzati választáson a 7. sz. egyéni választókerületben
45.42%-os meggyőző fölénnyel nyert. Ebben a ciklusban ismét a Humánpolitikai Bizottság elnökekének választották meg.

A

civil életben egy piacvezető
biztosítótársaságnál dolgozik, felülvizsgáló szakértői
munkakörben. Tanulmányait a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
Közgazdasági szakán fejezte be, mint
közgazdász. Gyerekkora óta a Kistarcsai Református Gyülekezet tagja, 22 éve presbitere és pénztárosa.
Feleségével és három gyermekével
Zsófialigeten él.

– A beszélgetést kezdjük, az egy ével
ezelőtti önkormányzati választással,
hogyan értékeli a választás óta eltelt időszakot?
– Először is szeretném megköszönni a 7-es számú választókerülethez tartozó lakosság ismételt bizalmát,
amivel megválasztottak képviselőnek.
Választás után senki nem gondolta
volna, hogy pár hónappal később az
egész országot – világot megbénító
vírushelyzet alakul ki és sajnos, ami a
mai napig tart. Ez nagyrészt meghatározta a képviselői munka első évét.
Sajnos azt lehet mondani, hogy elveszett egy év. Választáskor sok mindenkivel beszélgettem, tanácsokat kaptam és el- – Az Ön körzetében mi a legfontosabb, ami megismeréseket. Úgy érzem, hogy emiatt is sikerült oldásra vár?
ilyen jó eredményt elérni. Természetesen kaptam
– Úgy gondolom, hogy a legfontosabb az átnegatív kritikákat is, amit alázattal elfogadok és menő forgalom kordában tartása. Sajnos több utmegteszek mindent, hogy mint képviselő tudjam cára nagy nyomás nehezedik, nemcsak a forgaa körzet minden egyes lakóját képviselni. Ezért is lom miatt, hanem a gyorshajtás miatt is. Az itt
kérem a körzet lakóitól, hogy keressenek, fordul- lakók pedig jogosan várják el, hogy megoldódjon,
janak bizalommal hozzám.
vagy legalábbis normalizálódjon a helyzet. Ezért

is támogattam, hogy ne csak munkacsoport szinten foglalkozzunk a helyzettel, hanem jöjjön létre egy bizottság. Bízok benne, hogy sikerül kidolgozniuk egy jó megoldást. Körzet másik nagy
gondja a bányából nyáron jelentkező bűz problémája, ami sajnos megoldásra vár. Természetesen, mint ahogy a választási ígéretembe is szerepelt, továbbra is aktuális a Terézia utca földes
részén szilárd burkolatú út megépítése, amit pályázati vagy céltámogatás nélkül nem lehet megvalósítani. Előző ciklusban sikerült a körzetemben több járdát megépíteni, de fontos, hogy ez
is tovább folytatódjon, ugyanúgy, mint az árkok
rendbetétele.

– Második ciklusát kezdte meg, mint a Humánpolitikai Bizottság elnöke. Mivel magyarázza, hogy
ismét Önre bízták a bizottság vezetését?
– Úgy gondolom, hogy az előző ciklusban sikerült megteremtenünk egy jól működő bizottsági szerkezetet. Sok-sok munkának köszönhetően
polgármester úr és képviselőtársaim ismét bizalmat szavaztak, amit nagy megtiszteltetésnek vettem. Persze ez nagy felelőséggel is jár. Sokszor
nem olyan látványos, mint más bizottsági munka, viszont én szeretem. Próbálok ott lenni, mindenhol, ami a bizottság szakterületéhez tartozik.
Öröm volt számomra, hogy járványhelyzet miatt
elhalasztott KIKE rendezvényen, a Születéspad
megemlékezésén a 18. éveseket idén is én köszönthettem.
– Végezetül: a központi elvonások mennyiben
érintik az Ön bizottságát?
– Szerencsére semmilyen mértékben nem
érintette. Kistarcsa korábbi évek gazdaságos és
felelősségteljes gazdálkodásának köszönhetően
a gépjárműadó elvonása következtében jelentkező lyukat sikerült tartalékokból, átcsoportosításokból finanszírozni és nem kellett ollószerű elvonásokat bevezetni. Természetesen ilyenkor a
bizottsági elnökök lobbiznak, hogy a szakterülethez tartozó forrásokat ne vonják el. A mi területünk pedig pont egy olyan terület, ahol első
körben tőlünk történnek elvonások. De nem Kistarcsán! Egy máshonnan hozott példával szeretném az olvasóknak ezt szemléltetni. Sajnos sok
helyről hallottuk, hogy a járványhelyzet miatt
több önkormányzat esetében civil és sport szervezetektől megvonták a támogatásokat – belépett a fűnyíró elv. Ebben a nehéz helyzetben viszont fontos ezen szervezetek támogatása. Ezért
nálunk a civil szervezetek, egyesületek a megnyert támogatási összegeket megkapták, sőt alkalmazkodtunk is; ha a pályázatuk a járványhelyzet
miatt nem volt megvalósítható, és ha más fontos
célra szerették volna a pénzt fordítani, akkor támogattuk a módosító kérelmüket.
polgár

TŰZ KELETKEZETT egy kistarcsai társasházban

TELJES TERJEDELMÉBEN KIÉGETT egy szoba
2020. szeptember 28-án az Eperjesi lakótelep egyik
földszinti lakásában. A tűzesethez a gödöllői hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik előbb megakadályozták a tűz továbbterjedését, majd eloltották
a lángokat. Az előzetes felmérések szerint a tüzet

elektromos hiba okozta, amihez hozzájárult, hogy a
lakást alumínium vezetékkel szerelték (30-40 évvel
ezelőtt többnyire alumínium vezetéket építettek be
a lakásokba – szerk.). A közös képviselő Uvacsek
Csaba a tűzeset kapcsán minden lakónak felhívta
a figyelmét, hogy a lakáson belül a konnektorok

és aljzatok ellenőrzését végeztesse el szakemberrel! A tűzoltási munkálatok idejére a lakóknak el
kellett hagyniuk a lakásaikat. A károsult tulajdonosnak a romok eltakarításában a KÖFE Kft. segített. Kistarcsa jó szándékú lakói pénz-és tárgyi
adománnyal támogatták az ingatlan tulajdonosát.
2020. 10. szám
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Zártkörű ünnepségen adták
át a VÁROSI KITÜNTETÉSEKET
A fokozódó koronavírus helyzet miatt elmaradt 2020. szeptember 19-én Kistarcsa várossá avatási ünnepsége. Kisebb jubileumra is készült a város, ugyanis most következett volna a 15.
évforduló. Ezt az ünnepséget halasztották szeptember 30-ára.

Tortával köszöntötték a várossá válás 15-ik évfordulóját

Ratimovszky Tiborné,
Kistarcsai Gyermekekért cím

M

ár
haAlapszolgáltatási Központ
g yomány,
dolgozói, Kistarcsa Városért cím
hogy ezen
az ünnepségen adják
Berecz Ilona, Benkovics Mónika, Dézsi Melinda,
át a város kitüntetéseGergelyné Demjén Beáta, Járvás Istvánné, Heit is. Juhász István polvér Sneider Renáta, Kolozsvári Nagy Ildikó, Pogármester döntése alappovicsné Buzsáki Tünde, Timárné Mackó Viktória,
ján szeptember 30-án a
Tokaji Gabriella és Pálfi Kálmánné az intézmény
testületi ülés után a vávezetője.
rosháza dísztermében
A „2019. Év Sportolója” címet a képviselő-teszártkörű ünnepségen
tület Neller Ábelnak adta.
emlékeztek meg a 15. Oldal Erika, Köz Szolgálatért cím
Neller Ábel, Év Sportolója cím
Ábel a Sentinel Sportegyesületben kezdett el
évfordulóról és adták
Taekwondozni. 2013-ban az első versenyszerepát a kitüntetéseket. Az ünnepségre csak a kitünEzt követően Juhász István polgármester átad- lésén a Magyar Taekwondo Szövetség által megtetetteket és hozzátartozóikat, a képviselő-testü- ta a kitüntetéseket.
rendezett nyílt, nemzetközi bajnokságon 3. heletet és a sajtó munkatársait hívták meg.
A „Kistarcsai Gyermekekért” díjat Ratimovszky lyezést ért el. 2016-ban átigazolt a XVI. kerületi
A rendhagyó ünnepségen a Himnusz elhang- Tiborné, az idén nyugdíjba vonuló óvoda vezetője Sárgatenger Taekwondo Klubhoz. 2016 óta számos
zása után Juhász István polgármester köszön- kapta. Magdi 2005 augusztusától vezetője a Kis- nemzetközi versenyen vett részt, 66 érem birtotötte a kitüntetésre felterjesztetteket. Sajnálatát tarcsai Városi Óvodának, amely irányítása alatt kosa, melynek közel a fele aranyérem. 2019 febfejezte ki, hogy csak korlátozott körülmények a környék egyik legnagyobb intézményévé vált. ruárjában, 13 évesen sikeres DAN vizsgát tett. A
között tudja a város ezt a kiemelt programot Vezetői munkáját a gyermekközpontúság, szak- sport mellett a kistarcsai Simándy József Általámegrendezni, de reményét fejezte ki, hogy ez szerűség, pozitív emberi hozzáállás jellemezte. nos Iskolában kitűnő tanulóként fejezte be tanulnem veszi el a fényét a kitüntetéseknek. Meg- Empatikus, következetes, innovatív szakember. mányait 2020. júniusában.
említette, hogy a nehézségek ellenére a város Fontosnak tartotta a gyermekek egyéni képesséA „Köz szolgálatáért” kitüntetést idén Oldal
ebben az évben is szépen fejlődik, a beterve- geinek kibontakoztatását, ezért a kiemelt képes- Erika vehette át, aki 2012 óta dolgozik a Kistarzett beruházásokat, (kerékpárút, bölcsőde, csa- séggel rendelkező, tehetséges gyermekeknek „Va- csai Polgármesteri Hivatalban. Nagy felelősséggel
padékvíz-elvezetés, utak aszfaltozása, sportpá- rázsműhely” néven kézműves programot hozott járó beosztásban, a Pénzügyi Iroda vezetőjeként
lya átadás) időben tudták és tudják teljesíteni. létre. Vezetése alatt az óvoda aktív részese volt szolgálja a várost. Tevékenységét a fegyelmezett
Sikerült Kistarcsa kistérségi szerepét a Zöld a város életének, részt vettek a rendezvényeken, együttműködés és a munkatársakkal való közvetHíd B.I.G.G. Kft.-ben betöltött elnökség válla- többször megnyerték a Kakasfőző Fesztivált.
len kapcsolattartás jellemzi.
lásával erősíteni. Egy meglepetés műsor is szeA 2019. évi Kistarcsa Városért címet a képviA kitüntetések átadása után pezsgővel és szürepelt a programban, Liska Veronika népdal- selő-testület döntése alapján a Kistarcsán folyta- letésnapi tortával ünnepeltek a megjelentek, abénekes egy moldvai dalcsokorral köszöntötte tott áldozatos munkájukért az Alapszolgáltatá- ból az alkalomból, hogy Kistarcsát 15 éve, 2005.
az ünnepelteket.
si Központ munkatársai kapták: Ambrus Ibolya, szeptember 1-én nyilvánították várossá. P.Gy.

KÖZMEGHALLGATÁS
2020. NOVEMBER 5. 18 ÓRA, CSIGAHÁZ

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. november 5-én 18.00 órától
20.00 óráig közmeghallgatást tart.
Helyszín: CSIGAHÁZ
(2143 Kistarcsa, Deák Ferenc utca 1.)
A koronavírus okozta járványhelyzetre való

tekintettel, a helyszínen az ajánlott 1,5-2 méteres védőtávolság betartásával korlátozott számban áll rendelkezésre ülőhely.
A közmeghallgatás teljes időtartama alatt
kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk
használata.

ELEKTRONIKAI
HULLADÉKGYŰJTÉS
A hulladékgyűjtés tervezett időpontja: 2020. november 28.
(szombat); 8.00 és 14.00 óra között. Helyszín: Kistarcsa, Búcsú tér (Kossuth L. u. 18-20. a Csatornázási Művek telephelye
mellett)
Felhívjuk a figyelmet, hogy csak olyan elektronikai hulladékot vesznek át, ami az egykori működéshez szükséges
minden elektronikai alkatrészt tartalmazza!
Az elektronikai hulladék konténerbe történő elhelyezése/berakása a leadó feladata.

KISTARCSA HULLADÉKGYŰJTÉS RENDJE 2020
DÁTUM

NOVEMBER

A kitüntetetteket Juhász István
polgármester köszöntötte

A jelzések felfestését
Szemán Gergely
képviselő kezdeményezte

2
3
4
5
6
9
10
11
12
13
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
30

NOVEMBER

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

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

SÁRGA FIGYELMEZTETŐ
JELZÉST festettek a
gyalogos-átkelőhelyekre
AZ ÖNKORMÁNYZAT úgy döntött,
hogy még jobban szeretné felhívni a
zebrán gyalogosan átkelni szándékozók figyelmét a közlekedés veszélyeire. Ezért Szemán Gergely, a Sport,
Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság elnöke a bizottság tagjaival, valamint képviselőkkel egyeztetve elhatározta, hogy a mobiltelefon és a
fejhallgató használatának veszélyeit
jelző figyelmeztetést festet fel minden gyalogátkelőhelynél.
A képviselők fontosnak tartják,
hogy felhívják a járókelők figyelmét
arra, hogy közlekedjenek körültekintően még a kijelölt gyalogos-átkelő-

helyen is, hiszen a közúti közlekedés
szabályai, nem csak a járművezetőkre, hanem a gyalogosokra is vonatkoznak. Nézzen mindenki körül,
mielőtt lelépne a zebrára. Erre a kis
időre ne használja a telefonját, vegye
ki legalább az egyik füléből a fejhallgatót. A lámpával védett gyalogosátkelők hamis biztonságot adnak,
mert a gyalogosoknak szóló zöld jelzés csak lehetőség, de ha egy szabálytalankodó autós nem áll meg, akkor
kész a baleset.
Egy kis odafigyeléssel, valamint
a szabályok betartásával a balesetek
zöme megelőzhető lenne!

SZELEKTÍV/VEGYES - É
SZELEKTÍV/VEGYES - D

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

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

Lefestették az Eperjesi
úton A BUKKANÓKAT
A KÖFE KFT. munkatársai a téli időjárás beállta előtt lefestették az Eperjesi út bukkanóinak sárga figyelmeztető csíkjait, hogy a közelben lévő

óvoda, majd a januárban nyíló bölcsőde felé közlekedők, illetve az ott lakók
is jól lássák azt, időben lassítsanak és
ne tegyenek kárt a gépkocsijaikban.
2020. 10. szám
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KULTÚRA

DEÁKTANYA
2020. november 5.
Szládik Marcell: Harangvilág
A gyerekkortól kedvelt harangszó. A templomtoronyba történő felmászás élménye.
Nem egyszerű feljutni egy templom harangtornyába. Az ország legnagyobb harangja.
A kistarcsai katolikus és református templom harangjai. Az internetre kerülő hangfelvételek technikai megoldása.
2020. november 12.
Ruzsa Bence: Könyvbemutató
Több éves kutatómunka, illetve egy év előkészítés után a KIKE gondozásában megjelent
az Egy évszázad Kistarcsán – A 20. század
leghosszabb ideig működő internálótábora Magyarországon című helytörténeti témájú könyv. Az előzmények és a szerkesztési folyamat.
2020. november 19.
Szabó István: A műanyagok hatásai
A makró műanyagok úsznak a vízen. Milyen
baktériumokat tudnak szállítani a felületükön? Milyen betegségeket terjeszthetnek?
Elképzelések a műanyaghasználat csökkentésének folyamatára –, de mi lesz helyette? A szelektív hulladékgyűjtésnek kicsi
a hatása, mert az ipar jóval többet használ.
2020. november 26.
Farkas Lőrinc Imre: A teremtés
Darwin elmélete és a különböző ősi kultúrák teremtéstanainak viszonya. A mítoszok
mennyire befolyásolják a mai emberek gondolatvilágát? Az egyiptomi istenek hatása
az ókori uralkodókra és az egyszerű emberekre. Hermész Triszmegisztosz mitikus tevékenysége az alkímia területén.
A Deáktanya előadásait az Alapszolgáltatási
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
8

PROGRAMOK

KÖNYVSAROK

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

B

etyár jó, vagy hogy stílszerű legyek „zsi- érzelmekkel teli cselekménnyel vezeti végig olvány jó” mesék! Zsiványbarlang, zsivány- vasóit a zűrzavaros éveken.
leves, zsiványvirtus: makkpisztoly, áfoA Rubik-kocka sokkal több, mint pusztán egy
nyaszedő fésűvel fazonra igazított haj és szakáll, lebilincselő rejtvény: igazi világjelenséggé vált.
hogy kedvünket leljük, ha ránézünk. És megjön a Közel fél évszázados története során csaknem
kedvünk ettől az egészséges zsivány mentalitás- egymilliárd ember játéka lett. A Kocka mára
tól, amelyet csak női mosolyok ingathatnak meg a gondolkodás örömének és a látszólag lehetetnéha. A televízió képernyőjéről is jól ismert cseh len problémák megoldásának közismert jelképémesehős, Rumcájsz tisztességes életre vágyik, de vé vált. Erről a csodálatos tárgyról és alkotójáezt csak az emberektől távol, egy erdei zsiványta- ról több ezer cikk és számtalan könyv jelent már
nyán találja meg, ahol boldogan éldegélnek fele- meg világszerte, de Rubik Ernő még sohasem
ségével, Mankával. Václav Čtvrtek népszerű me- mesélte el, milyen volt számára végig követni e
séi Rumcájsz zsiványos csínytevéseiről szólnak, kis tárgy minden várakozást felülmúló sikerét és
amelyek igazságot szolgáltatnak Jičinben, és ren- különös kalandjait a nagyvilágban. Rubik Ernő:
det teremtenek a fölfordult világban.
A mi kockánk című könyve tanulságos utazásAz Egy új korszak hajnala Ken Follett leg- ra invitálja az olvasót a matematika, a pszichosikeresebb regényének, A katedrálisnak az előz- lógia, az oktatás, a képzőművészet, a design, az
ménye, azt az időszakot képzeli el, amikor egy építészet és a popkultúra területén.
félreeső hely elkezdett hatalmas kulturális köz1493. Európa sosem látott tempóban fejlődik,
ponttá növekedni. A regény négy főszereplőjé- óriási jelentőségű tudományos és földrajzi felfenek életén keresztül megismerjük az 1000 körü- dezések követik egymást. A reneszánsz kultúli Anglia kegyetlen és vad társadalmát, ahol a ra egyik központja Milánó virágzó hercegsége,
király megpróbál érvényt szerezni a jognak és amelyet Ludovico Sforza tart vaskézzel uralma
a törvényességnek: Edgar, a fiatal hajóács jövő- alatt. A korszak legnagyobb gondolkodóinak és
jét szerelmével, egy férjes asszonnyal képzeli el, művészeinek otthont adó Itália azonban a kíméa vikingek váratlan támadása azonban mindent letlen politikai játszmák, a véres leszámolások és
megváltoztat; Ragna normandiai hercegnő húsz- az orgyilkosságok földje. Amikor a kényes tárévesen halálosan beleszeret az udvarukba látoga- gyalások kellős közepén lévő Sforza kastélyának
tó, a negyvenes éveiben járó angolszász előkelő- kertjében egy holttestet találnak, a régens híres
be, Wilwulfba, feleségül megy hozzá, és követi pártfogoltjához, Leonardo da Vincihez fordul. A
egy ismeretlen világba, Angliába; a gátlástalan, rejtélyes haláleset a zseninek is feladja a leckét,
álszent és hatalomvágyó Wynstan püspök min- hiszen a tetemen semmi sem utal a halál módjáden eszközt megragad, hogy növelje hatalmát és ra. A neves olasz krimiíró, Marco Malvaldi: Da
befolyását, de szembekerül az idealista Aldred Vinci gyilkos találmánya című regénye a tudoszerzetessel, aki nem hagyja, hogy földi hatal- mányt és a történelmet a rejtélyességgel mesteri
mak befolyásolják szent küldetését. Follett eb- módon vegyítve kelti életre minden idők egyik
ben a regényében is – akárcsak a sorozat többi legnagyobb lángelméjét, Leonardo da Vincit és
kötetében – izgalmas, fordulatos, szenvedélyes korát.
Németh Tímea könyvtáros

2020. 10. szám
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Bursa Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat
Kistarcsa Város Önkormányzata az Emberi
Erőforrások Minisztériummal együttműködve 2021. évre kiírta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
A pályázati kiírás a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal recepcióján átvehető vagy a honlapról letölthető.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a felsőoktatásban tanuló hallgatók („A” típusú pályázat) és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni
kívánó fiatalok („B” típusú pályázat). Az ösztöndíjban olyan szociálisan hátrányos helyzetű, felsőoktatásban nappali tagozaton tanulmányokat folytató, vagy folytatni kívánó
hallgatók részesülhetnek, akik Kistarcsán állandó lakóhellyel rendelkeznek.
A pályázat beadásához a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPERBursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.
hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx lehetséges. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva
és aláírva a Kistarcsai Polgármesteri Hivatalban (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a
pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2020. november 5.
A beérkezett pályázatokat Kistarcsa Város
Önkormányzat Humánpolitikai Bizottsága bírálja el 2020. december 4-ig.

VÁLLALKOZÓI OLDAL

FONTOS INFORMÁCIÓK
a bölcsődei beiratkozásról
A KISTARCSAI TIPEGŐ BÖLCSŐDÉT 2021. január elején adják át. A gyermekek fogadása várhatóan 2021. január 4-től lesz lehetséges. A kialakult járványügyi helyzet miatt, sajnos az eddigi
hagyományoktól kissé eltérően kezdi el a működését az intézmény.
A bölcsődébe a jelentkezés elektronikus formában történhet! A https://kistarcsaitipego.hu/ oldalon megtalálható a letölthető jelentkezési lap.
Ezt figyelmesen elolvasva töltsék ki, és mindkét
szülő írja alá, majd beszkennelve vagy jól láthatóan lefotózva küldjék vissza a bolcsode@kistarcsa.
hu email címre.

A beérkező jelentkezési lapok feldolgozása folyamatosan, de legkésőbb 2020. november 30-ig
fog megtörténni. Ennek eredményéről a beküldő
email címére „Felvételi értesítés” formájában kapnak visszajelzést, illetve a további teendőkről is itt
küldenek tájékoztatást.
A felvételhez szükséges: a kistarcsai lakóhely
igazolása, a szülők munkavállalásának igazolása,
valamint a kedvezményre jogosító igazolás bemutatása (későbbiekben kell).
Kérdéseket, észrevételeket a fenti email címen,
és a 06-70/503-4090-es telefonszámon várja a Szénás Béláné bölcsődevezető.

DÍSZSÍRHELYRE TEMETTÉK
a II. világháborús katonákat

A TÖRTÉNET még 2019 év végén kezdődött,
amikor a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatósága megkereste az önkormányzatot, hogy járuljon hozzá II. világháborúban
hősi halált halt magyar katonák újratemetéséhez,
és ehhez biztosítson sírhelyeket. A képviselő-testület 2020. márciusában módosította a temetőről
és a temetkezésről szóló önkormányzati rendeletét, amivel biztosította, hogy a város díszsírhelyet
adományozhat az első vagy a második világháborúban elhunyt, hősi halált halt katonáknak. A Kis-

tarcsai Temetőben a díszsírhely kialakítását a jelenlegi K parcella 9 x 9 méteres nagyságú, az urnafal
melletti bejárattól balra, a ravatalozó felé haladva
félúton található területen jelölték ki.
2020. július 1-én elvégzett feltáráskor kilenc
II. világháborúban hősi halált halt magyar katonát exhumáltak a HM szakemberei. Az újratemetés 2020. október 21-én volt a kistarcsai temetőben. A síremlékek és a sírjelek a HM Igazgatóság
tervei és elképzelései alapján készültek, a kivitelezés költségeinek megfizetését a Kistarcsai Római Katolikus Egyházközség vállalta.

Temető NYITVA
TARTÁSA az Már Kistarcsán is
ünnepek alatt lobognak A BABAZÁSZLÓK
A HÁROM KIRÁLYFI, HÁROM KIRÁLYLÁNY
MOZGALOM 2020. augusztus 23-án felhívást tett
közzé, melyben arra buzdította az önkormányzatokat, közintézményeket és magánházakat, hogy
gólyát ábrázoló zászlóval köszöntsék az újszülött

A TEMETŐ az ünnepek alatt is zavartalanul látogatható, ugyanis a két gyalogos bejáratot (a
kápolnánál és az urnafalnál) éjjel-nappal nyitva
tartják. Az urnafalnál lévő kaput október 31-én
és november 1-jén reggel 8 órától este 6 óráig
kinyitják, így a mozgáskorlátozottak gépkocsival is behajthatnak.
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gyermekeket, így ünnepelve az új élet érkezését
a családba. A lányos rózsaszín, a fiús halványkék színű. A felhívás lényege, hogy amelyik önkormányzat egyetért a gyermekek megszületésével, tegye ki a polgármesteri hivatal épületére az
eredetileg újszülöttes házaknál használatos babazászlót. A „Babazászlós” kezdeményezéshez eddig
rengeteg magánszemély, és - pártállástól függetlenül - önkormányzat jelentkezett. Kistarcsa Város
Képviselő-testülete szeptember 30-án megtartott
testületi ülésén döntött a csatlakozásról. Örömhír,
hogy Kistarcsán egyre több a gyermeket vállaló
fiatal család, ezért Vécsey László országgyűlési
képviselő „Babazászlókat” adományozott a településnek, melyeket a polgármesteri hivatal előtti egyik zászlórúdra közösen tűzött ki Juhász István polgármesterrel.

Mit kell tudni A VÁSÁRLÓK
KÖNYVÉRŐL 2020-ban

reműködése nélkül is megtalálja a
vásárlók könyvét. A pénztáros környezete vagy a pult melletti falfelület – ha van pult az üzletben – alkalmas hely a vásárlók könyvének
A vásárlók könyvére vonatkozó törvényi szintű rendelkezéseket a kekifüggesztésére. Az elhelyezés során ügyelni kell a jól láthatóságra.
reskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5. §-a tartalmazza. A keA jól láthatóság követelményének
nem felel meg, ha a vásárlók könyreskedelmi törvény rendelkezéseinek részletes végrehajtási szabályavét kabátokkal eltakart álló foit a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
gasra, falfelületre vagy táskák mögé helyezik el.
szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet tartalmazza.
Más vásárlók által
a vásárlók könyvébe
jogszabályok i ng yene nyilvántartásba vétellel
bejegyzett személyes
sen elérhetők; https://
megtörténik, de a vállalkoadatok megismerése
magyarorszag.hu / vissza a
zásra vonatkozó adatokat és a
lehetőségének kizárégi magyarorszag.hu oldalra / Kerehasználatba vétel időpontját
rása céljából a vásárlók
sés / Nemzeti Jogszabálytár / saját olaz üzletet működtető kekönyvéből a kereskedő a
dal / kereső oldal / keresés összeállítása.
reskedőnek kell kitöltenie.
bejegyzést követően haA vásárlók bejegyezhetik az üzlet
Első alkalommal a bejegyladéktalanul eltávolítja az
működésével, valamint az ott folyzett adatokat a kereskedő igaújonnan bejegyzett panaszt vagy
tatott kereskedelmi tevékenységgel
zolja cégszerű aláírásával és bélyeg- javaslatot tartalmazó oldalt, azt elkapcsolatos panaszaikat és javaslazőjének lenyomatával.
zártan – a folyamatos sorszámozás
taikat. A vásárlót e jogának gyakorA bejelentésköteles vagy külön rendjének megfelelően rendezetten
lásában megakadályozni vagy beengedélyhez kötött kereskedelmi te- – megőrzi és a hatóság felszólításáfolyásolni tilos.
vékenység esetén a kereskedő ilyen ra rendelkezésre bocsátja.
A bejegyzés vonatkozhat a keirányú – a bejelentéssel egyidejűleg
A kereskedelmi tevékenység elreskedő által forgalmazott termék
megtett – kérelmére a jegyző a ke- lenőrzésére jogosult hatóságok két
minőségére, biztonságosságára, terreskedő által használni kívánt első évre visszamenőleg vizsgálhatják
mékfelelősségi szabályokra, a szolvásárlók könyvét az üzlet nyilván- a vásárlók könyvébe tett bejegygáltatás minőségére, a személyzet
tartásba vételével a vásárlók köny- zéseket, valamint az írásbeli vámagatartására is, de kerüljük az
ve használatba vételének bejelentett sárlói panaszra adott válasz máalaptalan, indulatos vagy az eladók helyét, valamint cégjegyzékszá- időpontjától, mint használatba vé- sodpéldányát.
személyét sértő bejegyzéseket!
mát, továbbá az egyéni vállalkozó teli időponttól hitelesíti. Ebben az
A trafikokra, mint kiskereskeHa az üzlet személyzete nem te- nyilvántartási számát és a vásárlók esetben a használatba vétel időpont- delmi egységekre nem a kereskeszi hozzáférhetővé vagy nem adja könyve használatba vételének idő- ját az üzletet üzemeltető kereskedő delmi törvény rendelkezései az
át a vásárlónak a vásárlók könyvét, pontját. A vásárlók könyvét a jegyző cégszerű aláírásával és bélyegzőle- irányadók, hanem a Dohánytöresetleg más módon akadályozza, a kereskedő kérelmére aláírásával nyomatával igazolja.
vény. A dohánybolti vásárlók könyhogy abba bejegyzést tegyen, a vá- és bélyegzőlenyomatával haladékAz üzletekben jól látható és vét a jegyző nem hitelesíti. A vásárló a jegyzőnél panaszt tehet.
talanul hitelesíti, ha az megfelel a könnyen hozzáférhető helyen író- sárló panaszával az üzemeltetőhöz
A vásárlók könyveként nyomdai jogszabályban foglaltaknak.
tollal együtt kell elhelyezni – a fordulhat. Ha a panaszát elutasítják,
úton előállított, legalább tíz A/4-es
Működő üzlet esetében a vásár- kereskedelmi hatóság, helyben a békéltető testülethez fordulhat. Az
vagy A/5-ös méretű, folyamato- lók könyvét – a trafikok kivételével – jegyző által hitelesített, folyama- üzemeltető nevét és elérhetőségét
san sorszámozott lapot tartalmazó a használatba vétel előtt a kereske- tosan számozott oldalú – vásárlók a trafikban a panaszkezelő táblán
nyomtatvány alkalmazható kettő delmi hatóságként eljáró települési könyvét, azaz a panaszkönyvet. A kell feltüntetni.
vagy három példányos kivitelben. jegyző hitelesíti, feltüntetve a vásár- jól láthatóság és a könnyen hozzáDr. Csanádi Károly
A vásárlók könyve tartalmazza a lók könyve megnyitásának időpont- férhetőség azt jelenti, hogy a vákamarai jogtanácsos
kereskedő nevét, címét és szék- ját. Új üzlet esetében a hitelesítés a sárló
az üzlet személyzetének közeurópai uniós kkv-tréner
KAVED_Kerepes_ES_Kistarcsa_90x63
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MENETREND

HITÉLET

Isten temploma VAGYUNK

Kistarcsa város helyi buszjáratának menetrendje
Indulási és érkezési időpontok

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

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

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

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

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

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

6:28
6:31

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

8:38
8:41

10:18
10:21
10:24

11:48
11:51
11:54

13:18
13:21

14:21

15:23
15:26

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

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

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

13:23
13:24
13:25
13:26
13:27
13:28

14:23
14:24
14:25
14:26
14:27
14:28

15:28
15:29
15:30
15:31
15:32
15:33

6:39
6:40
6:41

7:40
7:41
7:42

8:49
8:50
8:51

10:25
10:26
10:27
10:28
10:29
10:30
10:31
10:32
10:33
10:34
10:35

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

11:59
12:00
12:01

13:29
13:30
13:31

13:50
13:51
13:52
13:53
13:54
13:55
13:56
13:57
13:58
13:59
14:00
14:01
14:02
14:03
14:04
14:05
14:06
14:08
14:09
14:10
14:11
14:12
14:13
14:14
14:15
14:16
14:17
14:18

14:29
14:30
14:31

14:55
14:56
14:57
14:58
14:59
15:00
15:01
15:02
15:03
15:04
15:05
15:06
15:07
5:08
15:09
15:10
15:11
15:13
15:14
15:15
15:16
15:17
15:18
15:19
15:20
15:21
15:22

15:34
15:35
15:36

Szombaton
15:55
15:56
15:57
15:58
15:59
16:00
16:01
16:02
16:03
16:04
16:05
16:06
16:07
16:08
16:09
16:10
16:11
16:13
16:14
16:15
16:16
16:17
16:18
16:19
16:20
16:21
16:22
16:23

16:55
16:56
16:57
16:58
16:59
17:00
17:01
17:02
17:03
17:04
17:05
17:06
17:07
17:08
17:09
17:10
17:11
17:13
17:14
17:15
17:16
17:17
17:18
17:19
17:20
17:21
17:22

17:55#
17:56
17:57
17:58
17:59
18:00
18:01
18:02
18:03
18:04
18:05
18:06
18:07
18:08
18:09
18:10
18:11

18:31#
18:32
18:33
18:34
18:35
18:36
18:37
18:38
18:39
18:40
18:41
18:42
18:43
18:44
18:45
18:46
18:47

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

18:49

16:26

17:23
17:26

18:18
18:21
18:24

16:28
16:29
16:30
16:31
16:32
16:33

17:28
17:29
17:30
17:31
17:32
17:33

16:34
16:35
16:36

17:34
17:35
17:36

18:25
18:26
18:27
18:28

18:29
18:30
18:31

18:50
18:51
18:52

Vasárnap
és ünnepnap
7:15 9:00 10:50#
7:16 9:01 10:51
7:17 9:02 10:52
7:18 9:03 10:53
7:19 9:04 10:54
7:20 9:05 10:55
7:21 9:06 10:56
7:22 9:07 10:57
7:23 9:08 10:58
7:24 9:09 10:59
7:25 9:10 11:00
7:26 9:11 11:01
7:27 9:12 11:02
7:28 9:13 11:03
7:29 9:14 11:04
7:30 9:15 11:05
7:31 9:16 11:06
7:33 9:18
7:34 9:19
7:35 9:20
7:36 9:21
7:37 9:22
7:38 9:23 11:08
7:39 9:24 11:09
7:40 9:25 11:10
7:41 9:26 11:11
7:42 9:27 11:12

8:20
8:21
8:22
8:23
8:24
8:25
8:26
8:27
8:28
8:29
8:30
8:31
8:32
8:33
8:34
8:35
8:36
8:38
8:39
8:40
8:41
8:42
8:43
8:44
8:45
8:46
8:47

9:50
9:51
9:52
9:53
9:54
9:55
9:56
9:57
9:58
9:59
10:00
10:01
10:02
10:03
10:04
10:05
10:06
10:08
10:09
10:10
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2143 Kistarcsa, Hunyadi u. 20. • Nyitva: hétfőtől péntekig: 11–16 óráig.
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KATOLIKUS EGYHÁZ S Z E N T
PÁL APOSTOL írta a korintusi híveknek írt első levelében: „Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten Lelke lakik bennetek?”
(1Kor 3,16) Elmélkedjünk az apostol eme kijelentéséről!
Templomoknak általában azokat
az épületeket nevezzük, amelyeket
azért építettek az emberek, hogy
benne imádkozhassanak az Istenhez. Ilyen épület volt az ószövetség
korában a jeruzsálemi Templom. Isten házának is nevezték, mert hitték,
Isten abban lakik közöttük. Ezt mi
katolikusok is valljuk a mi templomainkról. Minden egyes katolikus
templom Isten háza, mert Oltáriszentséget őrzünk bennük. Az Oltáriszentségben pedig maga az Isten Fia van jelen.
Pál apostol azt tanította, hogy
mi Isten temploma vagyunk, mert
Isten Lelke, a Szentlélek lakik ben-

nünk. És igaza van, hiszen
amikor megkereszteltek minket, akkor egyrészt Isten lefoglalt
minket a maga számára, az övé lettünk,
másrészt pedig szívünkbe árasztotta
Lelkét, hogy bennünk
is lakjon. Így lettünk Isten temploma. Azt még hozzá kell tenni, hogy Isten sokkal inkább szeret az emberek szívében
lakni, mint kőből vagy téglából felépített épületekben. Az is igaz, hogy
épület templomok még nem utasították ki magukból az Istent, emberek viszont annál inkább. Ilyen
épített templomok még nem okoztak szomorúságot Isten Szent Lelkének, emberek viszont annál inkább.
Mindezek ellenére Isten leginkább
az emberek szívében akar élni, jelen lenni.

Nagyszer ű vendéglátóknak kell bizonyulnunk, ha egyszer az
Isten hajléka lettünk.
Szeretettel kell őt
fogadnunk, és szeretet tel kell magunknál tartanunk.
Nyilvánvaló, hogy a
legfontosabb feltétel ahhoz, hogy Isten bennünk
lakjon, az az, hogy legyen bennünk szeretet. Ahogy János apostol írta első levelében: „Aki szeretetben él, Istenben él, és az Isten
őbenne.” (1Jn 4,16)
Szeressük Istent és tartsuk meg
parancsait! Így valóra válhat Jézus
ígérete: „Aki szeret engem, megtartja
tanításomat. Atyám is szeretni fogja
őt, hozzá megyünk és benne fogunk
lakni.” (Jn 14,23) Legyünk nagyszerű házigazdák!
Pető Gábor plébános

REFORMÁCIÓ megünneplése
a Kistarcsai Református
Egyházközségünkben
2020. október 31-én, szombaton 10 órakor kezdjük az
ünnepi istentiszteletet énekkel a kistarcsai református templom kertjében, a reformáció vízszintes emlékműve mellett. Az ének után közösen vonulunk be a templomba, ahol az ünnepi istentiszteletre kerül sor.
REFORMÁTUS EGYHÁZ

„AZ IGAZ EMBER
HITBŐL ÉL” RÓMA 1,17

Sokan rosszul tudják a reformáció
szó jelentését. Nem megújítást jelent,
hanem visszaalakítást. Az egyház az
idők folyamán letért a Szentírásban
kijelölt útról, emberi tévelygések miatt megromlott, az evangélium tanításától eltérő tanokat is hirdetett.
Ezért szükség volt az eredeti, egyszerű jézusi tanítás visszaállítására.
Erre hívták fel a figyelmet a reformátorok. Nem új egyházat hoztak
létre, hanem visszatértek az alapítóhoz: Jézushoz. Ezért mi reformátusok is bizonyosan valljuk, hogy
az egyházunk alapítója nem Kálvin
János, hanem Jézus Krisztus. Nem
Kálvin tanítását követjük, hanem a
mi Urunk Jézus Krisztusét.
A reformáció lényege, hogy egyedül a Szentírást fogadjuk el hitünk
és életünk zsinórmértékéül. Ezért
a vasárnapi prédikációban is a Bibliát magyarázzuk, és azt keressük,

amit azon keresztül Jézus üzen a sításuk szükséges. Ha most nem
számunkra a Szentlélek által.
készítjük el, később csak bonKálvin és Luther koruk rendkí- tás árán lesz megvalósítható. Névüli képességű személyiségei vol- hány tétel pedig kimaradt a tertak, áldjuk az emléküket.
vekből. Mindezek közös összege
Igaznak tartjuk mindazt, amit több mint 1,7 millió forint. Más
Illyés Gyula A REFORMÁCIÓ munkálatok pedig egyáltalán nem
GENFI EMLÉKMŰVE ELŐTT lettek bevéve a pályázatba. Ilyen
című versében megfogalmazott: például a bejárati járda készítése
„Hiszed, hogy volna olyan-amilyen a kaputól, villanyóra bővítés, stb.
/ magyarság, ha nincs – Kálvin?/ Ezért ebben az esztendőben küNem hiszem.” Nagyon sokat tanul- lön adakozást kérünk az építkehatunk tőlük, de valljuk a reformá- zésünk javára minden nagylelkű
torok tanítását: „Egyedül Krisztus!”. Adakozótól.
Tisztelettel kérjük, hogy aki teÉPÍTKEZÉSÜNK
heti, támogassa rendkívüli adoBár a kivitelezés egyösszegű, de mányával az építkezésünket is az
máris látszik, hogy bizonyos té- egyházfenntartáson kívül! Adotelek kimaradtak, bár a megvaló- mányozni átutalással is lehet a
11742324-20008914
bankszámlaszámunkDecember
ra, személyesen pedig
közepéig tető
a lelkészi hivatalban.
alá kerül
Előre is köszönjük!
a parókia
Riskó János
épülete

Ő A TE ÉLETED!
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ
Bizonytalansággal vagyunk körülvéve. A megannyi ismeretlen, változással teli határvidék
kikerülhetetlen része életünknek. Ezek olyan helyzetek, történések, amelyek kimozdítanak
a megismert biztosból, a kényelmes megszokottból. Bár félelmetesek, fájdalmasak, valahol
mégis hasznossá válhatnak: növekedésre, tanulásra, alkalmazkodásra késztetnek, kimozdítanak, új életre indítanak.
A Szentírásban gyakran fedezhetünk fel ilyen bizonytalan, veszedelmes helyzeteket,
amelyekkel egykor élt emberek
szembesültek. Történeteikben a
szenvedés, a bizonytalanság, a
félelem lettek rendszeres útitársaik. Ki ne ismerné Jób szenvedését, Ábrahám kétségbeesését,
Péter tagadásra vezető élet-féltését, Illés és Jeremiás kétségbeesését. Valós képek ezek.
A Biblia Istenről is csak az igazat írja. Megdöbbentő módon azt
üzeni, hogy a bizonytalanság, fenyegetettség mind az Isten cselekvésének, akaratának eszköze.
Azt olvassuk, hogy az Úr a választottjait rendszeresen bizonytalan
helyzetbe sodorja, kezdve akár
csak azzal, hogy elhívja őket ismeretlen utakra, lehetetlen küldetésekre. Zavarba ejtő ez az üzenet.
Ellene mond mindannak, amit Istenről hallani akarunk, vágyunk.
Szerető, irgalmazó atyát keresünk,
vágyunk benne megtalálni. Szeretnénk kiszámíthatóságban, békességben, biztonságban élni.
Úgy hiszem, éppen ezért visz
bele mindannyiunkat kiszámíthatatlan, veszélyes helyzetekbe. Mert Urunk a „mindent”, a
valóságosat akarja nekünk adni:
önmagát. A félelmetes helyzeteken keresztül vezet új utakra,
indít új, gyökeresen más életre, megtapasztalásra. Arra tanít, hogy biztonságunk nem az
életkörülményeink állandóságában, kiszámíthatóságában valósul meg, hanem kizárólag a vele
való kapcsolatunkban!
A Kánaán határán toporgó,
változás előtt álló népnek üzeni önmagáról: „Ő a te életed”!
(5Móz 30,20). Az az Úr, aki tűzönvízen át kitart mellettük, aki az
életük igazi forrása.
Ezt az igazi forrást mi Jézus
Krisztusként ismerjük. Ő téged
is vele való kapcsolatra, az életre hív, hogy megértsd, bármi történik is, mindig is ő volt és marad
az életed egyedüli megmentője.
Csakis ő. Szabad vagy Benne!
Eszlényi Ákos
evangélikus lelkész
2020. 10. szám
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Homlokzati

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

hőszigetelés

MÁRKASZERVIZES SZERELŐ
RAKTÁROS

Suli+

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
AZ ÚJ KISTARCSAI RAVAK CÉGKÖZPONTBAN
További információ a https://www.ravak.hu/allaslehetoseg oldalon.

Akció!

Kisállatrendelő

10 cm vastag komplett
hőszigetelő rendszer

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

▪ középiskolai felvételi előkészítő
foglalkozások matematika és magyar
nyelv és irodalom tantárgyakból
▪ egyéni felzárkóztató foglalkozások
1-5. osztályos diákok számára
matematika, magyar nyelv és irodalom
tantárgyakból
▪ iskolába lépést megelőző előkészítő
foglalkozások nagycsoportos ovisoknak
▪ magántanulók felkészítése

br.

2990 Ft/m

2

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

2143 Kistarcsa, Malom utca 2.

Kistarcsa, Nagytarcsai út 6.

▪ leckeírás – lehetőleg lazán
▪ verstanulás vidáman,
villámgyorsan
▪ játék, játék, játék
▪ vidám, felhőtlen napköziotthon 6-12 éveseknek
▪ kis létszámú csoportok,
családias környezet

Babakuckó

▪ 3 év alatti gyermekek felügyelete
– a szülők alkalmi
elfoglaltságának idejére

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

ŐSZ, AHOGY MI SZERETJÜK:
ILLATOK, SZÍNEK, HANGULAT
Sétálj, kirándulj, rúgd az avart, lélegezd be a fák illatát:
élvezd az őszt! Ahhoz, hogy ezt önfeledten tehesd meg,
nálunk mindent megtalálsz.

Kölyökkuckó

Megújult honlapunkon
tekintse meg friss akcióinkat!

facebook.com/tuzepkistarcsa
www.epitesianyag.hu

Ne szalassza el szerencséjét!
NYERJEN VISSZA AKÁR 6%-OT!
Cement, oltott mész, beton termékek.
TÜZELŐANYAG A LEGKEDVEZŐBB ÁRON!
Kulé kavics, fehér murva, termőföld

Nádszövet • Kisméretű tégla
Betonacél vágás, hajlítás.
CSEMPE, PADLÓ, CSAPTELEP
Ragasztók, habarcsok, beton.

NEXT
STOP

www.nextstop.hu

ÉPÍTŐIPARI TERVEZÉS,
FELELŐS MŰSZAKI
VEZETÉS.

MINDIG KEDVEZŐ ÁRAK!

IDŐPONTFOGLALÁS
ILLÉSNÉ KOVÁCS JUDIT
Telefonszám: 06 30 285 7608
Cím: 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 44.

Tisztító kezelések
Dermabráziós kezelés
Tápláló kezelés
Szemöldök, szempilla festés
Smink
Gyantázás

2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos u. 27.

Tel.: 06-28/473-398 • mail: info@epitesianyag.hu
Nyitva: H-P: 730-1600, Szo.: 730-1130
14
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Nap 19 Kft.
Nyitva

Hétfőtől-Péntekig: 8-15 óráig
Szombaton: zárva

GÉPKÖLCSÖNZŐ
ÉPÍTŐIPARI ÉS KERTI GÉPEK BÉRBEADÁSA

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

ISO 14001 • ISO 9001

FŐ SZEZONÁLIS GÉPEINK:
• ágdarálók (különböző méretben)
• vésőgépek
• guruló állványok
• födémfúrók
• földmunkagépek
• beton és falcsiszolók
HA-KOS Kft. 2144 KEREPES, SZABADSÁG ÚT 77.
Nyitvatartási idő: H-P: 7-17; Sz: 8-12

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

R.H.Dental

• 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

KISTARCSA,

Móra Ferenc utca 81.

Fogorvosi rendelők
és fogtechnikai laboratórium

RH dental

Hogy mindig úton legyen

Szerviz és Műszaki Ellenőrző Állomás

www.nap19.hu • nap19kft@gmail.com

Minőségi fogászati szolgáltatások

JUKA JárműJAvító Bt.

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

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

ami építőany

rhdental@rhdental.hu • www.rhdental.hu • www.szajapolas.com
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KERESSEN MINKET
A FACEBOOKON IS!

MINDENag,

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

AKCIÓS ÁRON, CIRKON HIDAK ÉS IMPLANTÁCIÓK!T

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

A

TAGJA.

MÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHET!
2020. 10. szám
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FONTOS INFORMÁCIÓK
KEREPES

KÖZPONTI TELEFONSZÁMOK

Kerepes-Vet

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

Állatorvosi rendelő • Állatpatika

2144 Kerepes, Szabadság út 65. (3-as főút)
Hétköznap: 900-2000, szombaton 900-1230
+36-30/44-999-18, +36-28/490-369
NAGYTARCSA

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.

Tarcsa-Vet

Állatorvosi rendelő • Állatpatika

Dr. Horváth Bánk
Dr. Berényi Evelin 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 71.
Dr. Plaszkony Adrienn (Petőfi utcáról nyílik)
Dr. Ujvárossy Petra Hétköznap: 1300-1900
Dr. Henter Áron
+36-30/43-999-75, +36-28/533-727
Dr. Lénárt Zoltán

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

HÁZIAS ÍZEK BOLTJA

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!

ELKÖLTÖZTÜNK! ÚJ CÍMÜNK:
KISTARCSA, SZABADSÁG ÚT 2.

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

varga autójavító

Étkezési utalvány és bankkártya elfogadás!

K I S TA R C S A

KISTARCSA, Hunyadi u. 8. (üzletsoron)

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

E-mail: vargaautojavito@gmail.com
NYITVATARTÁS: H-P: 8-17 óráig

• VIZSGÁZTATÁS
• JAVÍTÁS
• KLÍMA TÖLTÉS

Varga István magyar rally
bajnok, autószerelő mester

3D computeres
futóműállító
technológia
18

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

• DIAGNOSZTIKA

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!

(motor, ABS, stb.)

• HIVATALOS BOSCH
SZAKMŰHELY
Tisztelt Ügyfelünk!
Örömmel értesítjük Önöket,
hogy bővítjük szolgáltatásainkat!
Hamarosan lehetőségük lesz
GUMISZERELÉS ÉS CENTRÍROZÁS
igénybevételére is! A fenti telefonszámon
vagy személyesen érdeklődjenek!
Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket,
hogy a vírus terjedésének megfékezése
érdekében a gépjárműveik tisztaságára is
legyenek szívesek nagyobb gondot fordítani!
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Kövess minket facebookon: Fenyves Szolárium

RuhaSzaki

varrónő

MINDEN AMI VARRÁS

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

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

INTÉZMÉNYEK

Simándy József Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.
Tel.: +36 (28) 470-390, +36 (28) 470-690
Igazgató: Jutasi-Varró Diána Ildikó
Titkárság: +36 (30) 295-2997,
E-mail: info@simandy.sulinet.hu,
Honlap: www.simandy.sulinet.hu
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda
Óvodavezető: Gáspár Csabáné
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:2020.
+36-30/331-8822
(éjjel-nappal
10. szám
19hívható)

ÚJ SZŐNYEGÁRUHÁZ NYÍLT!
AKÁR 50%-os NYITÁSI KEDVEZMÉNNYEL, ÚJ ÁRUKÉSZLETTEL VÁRJUK SZERETETTEL XVI. KERÜLETI,
2000m2-ES MELEGBURKOLATI ÁRUHÁZUNKBAN!
Termékeink:

Szolgáltatások:

Padlószőnyeg
Futószőnyeg
Laminált padló
PVC padló
CERAMIN
Készszőnyeg
Kiegészítők
Műfű
Gyerekszőnyeg

Méretre vágás
Szegés
Házhozszállítás (XVI. kerületbe ingyenes!)
Bankártya elfogadás
Ingyenes parkolás

sarayszonyegek.hu

1165 Budapest, Arany János utca 53. 22-es épület (Volt Ikarus gyártelepen belül)

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

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

TANYASI
HÚSBOLT

Kohajda Péter őstermelő
KISTARCSA, Nagytarcsai u. 3.

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

KÖLTÖZTÜNK!

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

BEMUTATÓTERMÜNK
ÚJ CÍME:

NYITVATARTÁSI IDŐ!

EGY ÚJ ÉS NAGYOBB
TELEPHELYRE

2143 KISTARCSA
SZABADSÁG ÚT 30.
TELEFON:

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

+3630-283-87-37
info@sarayszonyegek.hu

Minden pénteken 7-19 óráig.

SZOMBATON ZÁRVA!

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

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

… ahogy a nagyi is készítette!

Budapest

Kistarcsa

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

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

A nyitvatartásról és a házhoz szállításról érdeklődjön telefonszámunkon!

www.koronaretes.hu

