ÚJ ALJEGYZŐJE
VAN A VÁROSNAK

Interjú Oldal Erika aljegyzővel

i
a
s
c
r
a
t
Kis HÍRADÓ
7. old.

2020.
12 . szám

KISTARCSA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK

TÁJÉKOZTATÓ
LAPJA

A város
karácsonyfája
Évértékelő
interjú
Juhász István
polgármesterrel
4-5. old.
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LEGÚJABB INTÉZKEDÉS:

felfüggesztették az idősek
vásárlási idősávját
A KORMÁNY FEL
FÜGGESZTETTE AZ IDŐSEK
VÁSÁRLÁSI IDŐSÁVJÁT

A kereskedelmi szervezetek és az Idősügyi Tanács
javaslatára a kormány felfüggesztette az idősek
vásárlási idősávját december 12-től. Ezzel az a cél,
hogy a karácsonyi bevásárlások idején ne legyen
tumultus az üzletekben. Arra azonban felhívjuk
a figyelmet, hogy vásárláskor továbbra is kötelező a maszk viselése! Az időseket arra kérjük,
hogy ha tehetik, akkor inkább kérjék hozzátartozójuk segítségét a bevásárláshoz, de ha személyesen mennek vásárolni, akkor kerüljék a zsúfolt üzleteket!

EGY HÓNAPPAL MEGHOSSZABBÍTOTTÁK A VESZÉLYHELYZETET

A kormány további egy hónappal meghosszabbította, a november 11-én a veszélyhelyzettel kihirdetett védelmi intézkedéseket. Január 11-ig
fennmarad a kijárási tilalom és a többi védelmi
intézkedés. A karácsonyi ünnepekre vonatkozó
szabályokról december 21-én lesz döntés, az esti
kijárási tilalom szilveszterkor is életben lesz. Este
8 óra és reggel 5 óra között továbbra is kijárási tilalom van érvényben, mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig. A kijárási tilalom alóli mentesülés
egyik esete a munkavégzés, amelyet igazolni kell.
Az üzletek – a gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével – este 7 óráig maradhatnak nyitva
és utána a kijárási tilalom lejártával, tehát leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki. A rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a
szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom
szabályai mellett.
A maszkviseléssel és
távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényesek, azzal,
hogy a 10 000 főnél nagyobb település egyes
közterületein a maszkviselés kötelező. A területek kijelölése a polgármester feladata. (Az
érintett közterületeket
megtalálja a kistarcsa.
hu oldalon – szerk.)
Minden gyülekezés
tilos. Az éttermek vendéget nem fogadhatnak,
vendégnek ott csak az
étel elvitele céljából lehet tartózkodni. Mindennemű rendezvény
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zésben résztvevők és a krónikus betegek. Fontos! Ha valaki regisztrált,
utána még meggondolhatja magát,
ha mégsem szeretné magát beoltatni.
A hatvanévesnél idősebb nyugdíjasok postán is megkapják az íveket, amelyeket kitöltve ingyenesen
vissza is küldhetnek. Ha meglesz a
megfelelő és a hatóságok által engedélyezett vakcina, akkor a védőoltások beadása az oltási terv szerv zajlik majd, elsőbbséget fognak élvezni
az egészségügyi dolgozók, erre a célra már kijelölték azt a 25 kórházat, ahol majd megtörténhet
az egészségügyi dolgozók védőoltása.

megtartása tilos, ideértve a kulturális eseményeket valamint a karácsonyi vásárokat is. A bölcsődékben, az óvodákban és az általános iskolákban (8. osztályig) a megszokott rend szerint
folyik a munka és az oktatás.
AZ ELMÚLT HETEKBEN CÉLZOTT
Magán és családi rendezvények (például:
CSOPORTOS
GYORSTESZTELÉST
születésnap) 10 főig megtarthatóak.
Temetés legfeljebb 50 fővel tartható meg. Es- VÉGEZTEK MAGYARORSZÁGON
küvők lakodalom nélkül tarthatóak meg, azon- Az elmúlt két hétben 368 ezer gyorstesztet végeztek
ban az eseményen csak meghatározott személyek a bölcsődei, óvodai, iskolai, szociális és egészségügyi
vehetnek részt.
dolgozók körében. Először a bölcsődei, óvodai, iskoA közterületi parkolás ingyenes. A kereskedel- lai, szociális és egészségügyi dolgozókat tesztelték.
mi célú P+R, parkolóház, parkológarázs, zárt fel- Az első két körben a vártnál alacsonyabb részvétel
színi parkoló és nem zárt felszíni parkoló díjfize- mellett és alacsony fertőzöttséggel (1,9%) zárult a
tés nélkül vehető igénybe este 7-től reggel 7 óráig. tesztelés. December második hetében a kormányhivatalok és járási hivatalok dolgozóival folytatódott a tesztelés. Az egészségügyi és szociális dolELINDULT AZ ELŐZETES
gozók tesztelése szintén folytatódik, ez esetben az
REGISZTRÁCIÓ A KORONAintézmények maguk szervezik a tesztelést, amelyVÍRUS ELLENI OLTÁSRA
hez a kormányhivatalok biztosítják a gyorsteszteket.
Az oltás önkéntes és ingyenes. Amennyiben szeA közösségi terjedés megfékezése érdekében
retné beoltatni magát, regisztráljon a https:// továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt
vakcinainfo.gov.hu/ honlapon. A védőoltás be- térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociadása nem a regisztráció sorrendjében történik ális távolságot, gyakran és alaposan mossunk
majd, hanem az oltási terv szerint. Elsőbbséget él- kezet. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb
veznek majd az egészségügyi dolgozók, a védeke- ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el,
az szigorúan tartsa be.
Bárki, akinek tünetei
vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon
és telefonon értesítse
háziorvosát.
Kiemelten fontos
az idősek és krónikus betegek védelme.
Az időseket is kérjük,
hogy fokozottan figyeljenek magukra
és az általános óvintézkedések betartására. A kórházakban és
az idősotthonokban
látogatási tilalom van
érvényben.
forrás:
koronavirus.gov.hu

Áldott karácsonyi
ünnepeket és szeretetteljes,
békés, boldog
új esztendőt kívánok!

Adventi koszorú a Szent Imre téren

Vécsey László
országgyűlési képviselő

A betlehemi jászolt
az Ifjúság téren állították fel

Adventi koszorút helyeztek
el a katolikus templom előtt

Kistarcsai karácsonyi
KÉSZÜLŐDÉS

KISTARCSA is készül a karácsonyra – igaz a korábbi évekhez képest egy kicsit visszafogottabban.
A díszvilágítás fényei már advent első vasárnapja
előtt a helyére kerültek. Itt is terveztek újabb fények beszerzését, de erre most nem költött az önkormányzat. Igen, ez az advent, nem az az advent!
A város karácsonyfáját a szokásos helyén, a Csigaház mellett állították fel. Idén Tóth János fenyőfatermelő ajánlotta fel a városnak a fát, aki egyébként évek óta a katolikus egyházat, a templomot
is ellátja fenyőfával. A díszítést most is a VMSK
Kft. vállalta magára Turi Irén vezetésével.

A szökőkúton található karácsonyi díszfonatot a Kft. megbízásából Bedák Emilia (Emilia
virág-ajándék bolt) készítette. Ebben sokat segítettek neki a KÖFE Kft. dolgozói, mivel ők végezték el a kút téliesítését és lefedését. Az Ifjúság téren ugyancsak a KÖFE Kft. gondoskodott
a kivilágított óriás díszdoboz elhelyezéséről és
a betlehemi jászolnak később helyt adó faházat
ugyancsak a VMSK díszítette fel. A központtól távolabb, a katolikus templom előtt egy óriás, és este kivilágított adventi koszorút is elhelyeztek.

Online fogadóórát
tart VÉCSEY LÁSZLÓ,
a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője
A járványra való tekintettel Vécsey László, a
gödöllői központú választókerület kormánypárti országgyűlési képviselője úgy döntött,
hogy online fogadóórákat tart az őszi-téli hónapokban. A parlamenti képviselővel való
konzultációra minden szerdán 10 és 12 óra
között lesz lehetőség. A kérdéseket, javaslatokat a vecseylaszlo@fidesz.hu e-mail címre várják. Ezen kívül Vécsey László közösségi oldalára, (a facebook.com/vecsey.laszlo)
lehet privát üzenetet küldeni (üzenetküldés
funkció). Munkaidőben a +36-20/323-9527-es
telefonon a képviselő úr munkatársai fogadják a hívásokat és időpont egyeztetés után az
érdeklődőnek megfelelő időpontban Vécsey
László személyes telefonál vissza.

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben
gazdag, boldog új esztendőt kívánunk!
Solymosi Sándor
alpolgármester
Oldal Erika
aljegyző

Juhász István
polgármester

Zsiák Péter
alpolgármester

dr. Gotthard Gábor
jegyző

INTERJÚ

A nehézségek ellenére

SIKERES ÉVET ZÁRT A VÁROS
ÉVÉRTÉKELŐ INTERJÚ JUHÁSZ ISTVÁN POLGÁRMESTERREL

A

tavalyi októberi választások tet biztosítani, a városi konyha átállt olyan általános átfertőzöttségről órán belüli tesztelést szeretnénk
után Kistarcsán nagyobb a házhozszállításra, a családi me- beszélhetünk, mint szerte Euró- biztosítani. Ez úgy működik, hogy
fokozatra kapcsoltak . nüztetésre. Az önkormányzatban az pában, azaz a vírus bárhol jelen le- ha a háziorvos elrendeli valakiA koronavírus járvány megtörte a ügyintézés elsősorban telefonon és het. Ami a technikát illeti, talán az nek a tesztelését, akkor ez bekerül
lendületet vagy sikerült folytatni a ügyfélkapunkon keresztül lehetsé- intézményi döntésekben van nagy a központi rendszerbe az OMSZmegkezdett munkát? Mit sikerült ges. A fertőtlenítési munkálatok, a változás, ugyanis a korlátozások- nél. Az OMSZ pedig abban az
megvalósítani az elképzeléseikből? szükséges higiéniai termékek be- lezárások eldöntése minisztériumi esetben, ha látja, hogy kistarcsai
– A járvány valóban nehezeb- szerzése és elosztása az intézmé- és kormányhivatali szintre került, a cím, akkor nem valamelyik ranbé tette az életünket nekünk is, sok nyek között a KÖFE Kft. feladata mi csak információt szolgáltatunk. dom esetkocsinak adja ki a feladaminden bonyolultabbá vált, a koráb- lett. A játszótereket már másodjá- A közterületi maszkviselés sza- tot (aminél akár egy hét is lehet a
bi rutinokat újak váltották fel. Et- ra kellett sajnos bezárnunk. Több, bályozása viszont polgármesteri várakozási idő), hanem a mienknek,
től függetlenül elmondható, hogy a önerős beruházást is eltoltunk a kö- hatáskör lett. Igyekszünk most is ami akár már aznap a helyszínre ér.
fejlődés nem állt meg. A megkez- vetkező évekre, így egy közel 130- ugyanúgy folyamatosan fertőtledett beruházások folytatódtak, és 150 millió forintos válságalapot ké- níteni a közterületeket, feladatel- – Tavasszal a testületi üléseket és
újakat is indítottunk. Elkészült az peztünk, melyet a jövő évre tudunk látás közben védeni a dolgozóin- a bizottsági üléseket nem tartották
új bölcsőde és az egyház részéről a átvinni. Ez az összeg soknak tűn- kat a különböző intézkedésekkel. meg, de a legfontosabb ügyeket
katolikus óvoda. Csapadékvíz-elve- het, de valójában ennek a többszö- Ezzel természetesen védve az óvo- mégis megoldották. Ez a helyzet
zető rendszert építettünk a Móra li- rösére lenne szükség, ha az ipar- dába járó gyerekeket, az ellátásban tért vissza novemberben is. Polgetben, felújítottuk az Árpád utcát űzési bevételeink bármilyen okból részesülő időseket, meg úgy általá- gármester úr most már rutinosan
ban a kistarcsai lakosokat.
dönt a város életét meghatározó
és a Deák Ferenc utca alsó szaka- megcsappannának.
kérdésekben. A döntések előkészát. Sikerült új edzőparkot létesítenünk, felújítottuk az extrém pályát. – Most a második hullám idején – Kistarcsán ingyenes, soron kí- szítése és meghozatala mennyire
Régóta vágyott célunkat sikerült mennyit változott a védekezés tech- vüli tesztlehetőséget biztosít az zökkenőmentes?
önkormányzat a lakoselérni azzal, hogy Kistarcsa végre nikája, van-e információja arról,
– Most már valóban rutinosak
ságnak. Ez a teszte- vagyunk. Képviselőkkel, bizottsági
kapcsolódni tudott a budapesti bi- hogy hány vírusos beteget tarlés még működik-e, elnökökkel elektronikusan történik
cikliút hálózathoz. Egyedül talán a tanak nyilván a városban?
– A betegséggel kapcsoterveznek-e cél- az egyeztetés, mind az előkészítés,
rendezvények terén tapasztalható
csoportos tesz- mind a döntések meghozatala sovisszaesés, hiszen ezek megtartá- latos információkat hivatelést?
sára a törvény nem adott lehetősé- talosan nem kaphatunk,
rán. Elektronikusan minden képvi– E n n e k a selő szavazhat, elmondhatja a véleget. A VMSK Kft. ennek ellenére személyes beszélgetétesztelésnek a ményét, én pedig ezen észrevételek
igyekezett folyamatosan kisebb ren- sek alapján próbálunk
célja, hogy egy- alapján hozom meg a döntéseimet.
dezvényekkel, apró hangulatjavító informálódni. Elmondrészt az OMSZ
ötletekkel színesíteni a kissé szürké- ható, hogy a járvány első
vá l lá ról leve - – Év vége felé pontosan lehet látni,
vé váló hétköznapokat. Új rendszert hullámában Kistarcsán légyünk némi ter- hogy mekkora kárt okozott a kovezettünk be a kátyúzás területén, nyegesen kevesebb volt a
het, másrészt a ronavírus? Kell-e megszorításokat
immár belevéve a nem aszfaltozott fertőzött, mint most. Jekistarcsai lako- beépíteni a 2021-es költségvetésbe?
utak rendszeres javítását is. Ami a lenleg Kistarcsán
soknak 24
városüzemeltetési feladatok ellátá- is egy
– Mint említettem, mi egy jelensát illet, a KÖFE Kft. munkatársai
tős tartalékkal várjuk az új évet, de
idén is kitettek magukért, az alapnem lehet hátradőlni. A gépjárműfeladatokon túl oroszlánrészt váladót teljes egészében elvonták tőlalva a védekezési feladatokban.
lünk, valamint az iparűzési adóból
származó bevétel mértékét sem tud– A koronavírus miatt át keljuk, hogy fog alakulni. Bizonyos
lett értékelni mindent. Március
állami normatívák valamennyivel
11-től a védekezésre összpontonőttek, de a központi támogatásítottak. Példátlan összefogás
sok pontos elosztását még csak
volt Kistarcsán. Hogyan tudmost fogjuk látni. Részemről
bizakodó vagyok a kormányták megszervezni az életet a
zat irányába, az elmúlt évekvárosban?
ben sem hagytak magunkra.
– Az intézményeink és céReményeim szerint ez a jögeink vezetői és alkalmazottai
vőben sem fog változni.
mind rendkívüli rugalmassággal, lelkiismeretesen igyekeztek
– Kistarcsa legnagyobb
végezni továbbra is munkájurendezvényei - a Kistarkat. Az óvodai időszakos lezácsai Napok, a Sport-és
rás alatt is igyekeztünk ügyele4
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Családi nap, a Kakasfőző Feszti- téner tantermekre is szükség volt
vál, a Görhönyfesztivál, a Minden- már. Szóval igencsak sürget minki Karácsonya a vírus áldozatává ket az idő.
váltak. Egy év biztosan kimarad.
Milyennek képzeli el a folytatást? – A tervek között szerepelt az
A járvány után mindent a régi rend Auchan tartalék területének a telszerint szerveznek meg vagy átér- jes beépítése, ahol támogatnák a
tékelik ezeket a rendezvényeket?
terület tulajdonosát és az új vál– Úgy gondolom, hogy szerve- lalkozásokat a beruházások öszzői oldalról mindenképp kell pár hi- tönzésére. A RAVAK-hoz hasonló
giéniai változtatást eszközölni, va- fejlesztésre kell gondolni?
lamint biztos vagyok benne, hogy
– Jó hírrel tudok itt is szolgálni.
a látogatók is sokkal felelősségtel- Nemrég beszéltem a terület tulajdojesebbek lesznek. Azt, hogy mit le- nosával. Elmondása szerint minden
het majd és mikor, mindenképp a terület gazdára talált már, szóval harendeletektől tesszük függővé.
marosan újabb, a RAVAK-hoz ha- DECEMBER 11-ÉN elkészült a Gasonló beruházásokra lehet számí- lagonya utca mélypontján a 13 mé– A Duna-Tisza közi Hulladékgaz- tani. Ez sok, új munkahelyet jelent ter hosszú és 4 méter széles útjavítás.
dálkodási Nonprofit Kft. (DTKH a városnak, valamint reményeink Az út bazaltkőből készült, és a csapaNKft.) idén szeptemberben 49%- szerint az iparűzési adóbevétele- dékvíz elvezetése miatt a lakóterületos tulajdonrészt vásárolt a Zöld ink is megnövekedhetnek a ciklus tel ellentétes oldalra lejtették.
Híd BIGG NKft-ben. A Zöld HÍD második felében. És bár még titok
B.I.G.G. Nonprofit Kft. társulási a cég neve, de annyit elmondhatok,
elnökeként jó döntésnek látja ezt hogy egy világszintű vezető éttea megállapodást?
remlánc is fog hozzánk érkezni.
– Van egy jogszabályi környezet,
egy jogalkotói szándék, mi ehhez – Mit szeretne megvalósítani 2021próbáltunk alkalmazkodni. Azaz ben és az mitől függhet?
együtt, közösen, egy nagyobb te– Reményeink szerint tavasszal
rületet ellátva gazdaságosabban indulhat az „új Civil-ház” építése,
tudunk működni, jobban ki tud- folytatódhat az idén felfüggesztett
juk használni az adott rendszer le- járdaépítési program, valamint behetőségeit. A DTKH egy tőkeerős, adtunk egy pályázatot a Csömöri
stabil lábakon álló partner. Nekünk út építésére is. Januártól várjuk az
Boróka út 6-20 sz. ingatlanok
pedig sikerült megőrizni a döntés- új pályázati lehetőségek érkezését,
hozói szerepünket.
aktívan lobbizunk infrastrukturá- előtt 150 m szakaszon az utat rakolis támogatásokért, hiszen a legna- dógéppel legyalulták, egyengetéssel
– Térjünk át a beruházásokra és a gyobb szükség az új utak építésé- majd zúzottkővel feltöltötték, végül
pályázatokra. Az elmúlt tíz év Kis- re lenne. Most egyelőre kivár még hengereléssel tömörítették.
tarcsa történetének egyik legsike- mindenki, ahogy én látom, de bíresebb szakasza volt. Ez a sok nyer- zom benne, hogy a költségvetés kétes pályázatnak is köszönhető. Mi szítésekor már többet fogunk tudni.
az eredményesség titka?
– Nincsenek megalomán, feles- – Hogyan készül az ünnepekre a
leges beruházások, nincsenek bot- város, és személy szerint polgárrányok, stabil a gazdálkodásunk, a mester úr?
pályázatokat valóban szakemberek
– Igyekeztünk feldíszíteni idén
készítik elő. Már vagy tíz éve nin- is a várost, a főtéren ott a világító,
csen pályázatíró céggel szerződé- óriás ajándékcsomag, felállítottuk
sünk, a kollégák mindent maguk a város karácsonyfáját. A VMSK
csinálnak a tervezésen kívül. Fon- munkatársai apró meglepetésekkel
tos a gyorsaság is, a reakció idő, a készültek, valamint a Régió Plusz KISTARCSA VÁROS ÖNKORgyors határozatképesség, az előké- segítségével online és tv-n megtar- MÁNYZATA által meghirdetett 2021.
szítettség. Ennek biztosítéka a tes- tottuk a Mindenki Karácsonyát. Az évi Bursa Hungarica Felsőoktatási
tületen belüli összetartás, az hogy Alapszolgáltatási Központ munka- Önkormányzati Ösztöndíj „A” típulegyen egy nagy csapat, pártállás- társai igyekeznek segíteni azoknak, sú pályázatra öten jelentkeztek, a „B”
tól függetlenül, akik egy irányba akik rászorulnak.
típusú pályázatra nem érkezett pályáhúzzák a város szekerét.
Magam részéről igyekszem a
családommal és a barátaimmal mi– Polgármester úr a Tipegő Böl- nél több időt tölteni (Természetecsőde projektzáróján jelentette be, sen figyelembe véve a járvánnyal
hogy a település következő nagy kapcsolatos biztonsági szabályoprojektje várhatóan egy új álta- kat.), hiszen rendkívül sűrű volt
lános iskola megépítése lesz. Mit ez az év, kevés idő jutott erre. VaA Kistarcsai Polgármesteri Hilehet erről tudni?
lamint el szeretném kezdeni írni
vatal tájékoztatja a lakosságot,
– Eddig a tanulmányterv elké- az új könyvemet is, mert azt szehogy a 2020. évi téli ünnepi időszítése zajlott, most indul az en- retném, hogy jövő ilyenkor már a
szakban, 2020. december 28.
gedélyes terv elkészítése. Terve- „fa alatt” lehessen.
és 2020. december 31. között
ink szerint 2023-ig szeretnénk az
Boldog karácsonyt és sikerekigazgatási szünetet tart. Az igazállammal átadni az új intézményt, ben gazdag, vírusban viszont angatási szünet ideje alatt a polerre szükség is lesz, hiszen a mos- nál szegényebb újévet kívánok
tani általános iskola betelt, sőt, kon- mindenkinek!
P.Gy.

A Sheda utcában a Móra utca és
Balczó utca közötti szakaszon december 14-én végeztek az árok és az
áteresz építésével.

A Széchenyi utcában a Szabadság utca kereszteződésében egy csapadékelvezető csövet építettek be.

TÁJÉKOZTATÁS 2021.
évi Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíj
pályázat eredményéről
zat. Kistarcsa Város Önkormányzata 3 pályázót támogatott havi 10 000
Ft/hó/fő összeggel. Két jelentkező pályázata nem felelt meg a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek.
Kistarcsa Város Önkormányzata

TÉLI IGAZGATÁSI SZÜNET
a Polgármesteri Hivatalban
gármesteri hivatalban az ügyintézés szünetel, a hivatal zárva
lesz.
Az igazgatási szünetet követő első munkanap: 2021. január
4. hétfő.
dr. Gotthard Gábor jegyző
2020. 12. szám
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ÖNKORMÁNYZAT

INTERJÚ

Veszélyhelyzetben meghozott
POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEK

A vészhelyzetre való tekintettel Kistarcsán novemberben és decemberben a bizottsági és a testületi ülések elmaradtak. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében, veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Arra természetesen van lehetőség, hogy a polgármester e-mailben, vagy más módon a döntését megelőzően kikérje a képviselő-testület tagjainak véleményét. Juhász István polgármester a határozatokhoz
kapcsolódó előterjesztéseket a képviselő-testületnek megküldte, és így hozta meg a végső döntéseit.
Időarányosan teljesült
a Helyi Esélyegyenlőségi
Program (HEP)

(A HEP Fórum tagjai: a Humánpolitikai Bizottság elnöke, a Kistarcsai
Gesztenyés Óvoda intézményvezetője, az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője, a Kistarcsai VMSK
Nonprofit Kft. ügyvezetője, a Simándy
József Általános Iskola igazgatója,
a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde intézményvezetője, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselője, a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat képviselője, a Római Katolikus Egyház képviselője, a Református Egyház képviselője, a Közösen Értük Alapítvány a
Sérült Fiatalokért képviselője, Kistarcsai Csibék Nagycsaládos Egyesületének képviselője és a jegyző által kijelölt köztisztviselők.)

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény alapján az önkormányzatoknak
öt évre szóló települési szintű helyi
esélyegyenlőségi programot kell készítenie. Legutóbb 2018. december
12-én fogadta el a képviselő-testület
a 2019–2023 időszakra szóló Helyi
Esélyegyenlőségi Programját és Intézkedési Tervét.
A HEP Intézkedési Terve által kitűzött feladatok végrehajtásának áttekintése érdekében a felelős intézmények beszámolót nyújtottak be az
időarányos végrehajtásról. A HEP Fórum a pandémiás időszakra való tekintettel nem tudott ülésezni, de az Polgármesteri döntés szüleintézményi beszámolók alapján el- tett a helyi iparűzési adóról
mondható, hogy Kistarcsa Város Ön- szóló önkormányzati
kormányzata az intézkedési tervben rendeletet módosításáról
kitűzött feladatok egy részét időará- A módosítás egyik oka, hogy 2021.janyosan megvalósította, vagy folya- nuár 1-jétől az adózók a helyi iparűzématosan végzi. A fennmaradó fel- si adóról szóló adóbevallási kötelezettadatok megvalósításának határideje ségeiket (egyes kivételeket leszámítva)
2023.12.31. A képviselő-testület véle- az állami és nem az önkormányzati
ményét figyelembe véve a polgármes- adóhatósághoz teljesítik. 2021. január
ter a Helyi Esélyegyenlőségi Program 1-től módosulnak az iparűzési adóalap
Intézkedési tervét felülvizsgálta és az megosztásának szabályai. A jelenleg
időarányos megvalósulását megfele- hatályos szabályok alapján a gépkolőnek tartja.
csik eszközértékét annál a településnél
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.
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kell figyelembe venni, ahol a járműveket jellemzően tárolják. Az ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység kikerült a törvényből és az
állandó jellegű iparűzési tevékenység
megnevezése is módosult, az állandó
szóhasználat kikerül a Htv.-ből. (lásd
részletesen 9.o. – szerk) Természetesen emelés nem történt, továbbra is 2
% az iparűzési adó.

Módosították a Vasút
utcát érintő forgalmi rend
változtatás határidejét

takarítási költségekkel kell számolnia a 2020-ban kialakult járványhelyzet miatt. A koncepció tartalmazza a
rövid és a középtávú beruházási terveket is (elsősorban járművek cseréjét
és gépek beszerzését), továbbá az állományi létszámot 2 fő városüzemeltetési munkatárssal kívánják bővíteni
és összességében 8%-os béremelést is
szeretnének végrehajtani. A koncepció
alapján készülő üzleti tervet a képviselő-testület a 2021. évi költségvetéssel egyidejűleg, előreláthatólag 2021
februárjában tárgyalja majd.

2020. augusztus 5-én lakossági kérelem érkezett Kistarcsa, Vasút utca Elfogadták a Kistarcsai
forgalmi rendjének változtatásával VMSK Kft. 2021. évi üzleti
kapcsolatban. Kistarcsa Város Ön- terv koncepcióját
kormányzat Képviselő-testülete a be- Az üzleti terv koncepció összeállíjelentést 2020. szeptember 30-i ülé- tásakor a Kft. vezetése jelezte, hogy
sén tárgyalta és arról döntött, hogy 2021-ben is számítani kell a korona2021. január 1-től Kistarcsa, Vasút vírus miatti korlátozásokra, ezért a
utca, Móra Ferenc utca és Homok tervezett rendezvények egy része bizdűlő közötti szakaszának mindkét ol- tos, hogy a hagyományos módon nem
dalán „megállni tilos” táblát helyez ki. tartható meg. Az elmaradó rendezvéAz intézkedés célja, hogy a zavar- nyek, amennyiben ezt a rendezvény
talan közlekedés érdekében az úttesten jellege megengedi, az online térben
ne parkoljanak gépjárművek. A határo- valósulnának meg, legfőképp a Kiszat meghozatala után a Vasút utcában tarcsai VMSK Kft. facebook oldalán,
működő üzlet tulajdonosa levélben ke- ahol élő közvetítésekkel, helyi csoporreste meg az önkormányzatot, melyben tok szereplésével, korábbi események
vállalta, hogy vásárlói részére parko- anyagaiból összeállított műsorral kélót épít. Mivel a kivitelezés hosszabb szülnek. A költségeiket növeli, hogy
időt venne igénybe, ezért a képviselő- olyan karbantartásokat és felújításotestület a „megállni tilos” közlekedési kat kell elvégeztetniük, mint az uszotáblák kihelyezésének határidejét 2021. da karbantartása a nyári zárva tartás
ideje alatt, áprilisban a műfüves labmárcius 1-re módosította.
darúgó pálya karbantartása, az aktuElfogadták a Kistarcsai
álisan felmerülő karbantartási munKÖFE Kft. üzleti terv
kálatok elvégzése a Csigaházban és a
koncepcióját
Pecsenyiczki Mihály SportcentrumA KÖFE Kft. Felügyelő Bizottsága ál- ban, valamint a Csigaházban a színtal jóváhagyott üzleti terv koncepciót padi és nézőtéri függönyök cseréje, a
a képviselő-testület is támogatta, ezért büfé átépítése. Ezért 2021-ben a műa polgármester saját hatáskörben elfo- ködésükhöz ideális esetben a 2020-as
gadta azt. A Kft. az üzleti terv-koncep- évihez hasonló összegű önkormányció elkészítésekor az elmúlt év adatai- zati támogatási igénnyel terveznek.. A
ból indult ki, melyek alapján kalkulálta VMSK Kft. jövő évi üzleti tervéről a
a jövő évi működési költségeket. Figye- KÖFE Kft. üzleti tervéhez hasonlólembe vette, hogy várhatóan a jövő év- an a 2021. évi költségvetéssel egy időPolgár
ben is megnövekedett tisztítószer és ben születik döntés.

ÚJ ALJEGYZŐJE
van a városnak

likviditást érintő azonnali döntésigények is alátámasztották.

– Gazdaságilag egy furcsa éven
vagyunk lassan túl és a 2021-es év
sem kecsegtet túl sok reménnyel.
Kistarcsa városa hogyan tudja kigazdálkodni a központi bevételi elvonásokat?
– A 2020. év valóban több azonnali és fájdalmas döntést kényszerített ki az önkormányzat vezetése
részéről, elsősorban fejlesztéseket
kellett elhalasztani, mint pl. a korábbi években már gyakorlattá vált
járdafelújítások/építések, csökkenteni kellett a csapadékvíz elvezetésre
Oldal Erika 2012 óta dolgozik a Kistarcsai Polgármesteri Hivatalban. Mun- szánt keretösszeget és nyilván biztosítani kellett a járványhelyzettel
káját az önkormányzat gazdasági érdekeit mindenkor szem előtt tartva
összefüggésben szükséges védekezési kiadások fedezetét. Szerencsére
végzi. Nyolc éve vezeti a pénzügyi irodát. 2020. október 15-től – irodavea város büdzséje idén is magabiztos
zetői feladatait „megtartva” a város aljegyzője lett. Idén a városi ünneplábakon állt a mindennapi működéshez szükséges kiadások tekintetében,
ségen a „Köz Szolgálatáért” kitüntetéssel ismerték el az eddigi munkáját.
de tény, hogy a központi kormányzati döntéseket napi szinten követár nyolc éve dolgozik
ve, azok költségvetésünket érintő
Kistarcsán, de a nyilhatásaira azonnal reagálva kellett
vánosság előtt nem naebben az évben működnünk, mely
gyon szerepelt. Ezért mindenek előtt
mind a pénzügyi iroda, mind polkérnék egy rövid bemutatkozást!
gármester úr részéről igen tudatos
– Valójában már 20 éve az önés fegyelmezett menedzsment dönkormányzati közigazgatásban doltéseket igényelt. A településen élők
gozom, mely idő alatt bejártam a
számára érzékelhető lemondásokat
közszolgálati ranglétrát. Ügyintéző– a gépjárműadó elvonás és a csökként a költségvetési- és adóügyekkel,
kenő iparűzési adóbevételek okozvalamint a belső ellenőrzési feladata bevételkiesés – szerencsére nem
tokkal találkoztam először. Ezek az
jelentettek. Egyes „halasztható” fejügyek maradtak a későbbiekben is
lesztések idén hátrasorolódtak, annak
munkám fókuszában. A végzettséérdekében, hogy az intézményhálógemet tekintve az Államigazgatási
zaton, és gazdasági társaságainkon
Főiskola elvégzése után, a Pénzügyi
keresztül ellátott kötelező feladatinkés Számviteli Főiskola számvitel válban minőségi visszalépést az ellátotlalkozási szakértő képzésén szereztak ne érezzenek. Az óvoda, a szociátem oklevelet. Dolgoztam néhány
lis intézményünk, a városüzemeltető
évig költségvetési területen ügyincégünk tevékenységében nem kellett
tézőként, Budapest VI. kerület Tekompromisszumokat kötnünk a felrézváros Önkormányzatánál 3 évig
adatellátás minőségében, járványadóügyi osztályvezetőként, Martonhelyzetben sem. Természetesen anvásár Város Önkormányzatánál évenak érdekében, hogy a korábban már
kig aljegyzőként mielőtt Kistarcsára
megszokott látványos fejlődés szinkerültem volna. Immáron nyolc éve,
ten tartható legyen Kistarcsán, és a
hogy Gödöllőn élek a családommal,
jelen önkormányzati ciklusban ter2 gyermekemmel.
vezett fejlesztések megvalósulhassanak, szükséges lesz a 2021. évben
– Biztosan örült a kitüntetésnek,
egy újragondolt, részben megszoríamihez utólag is gratulálunk. Minek
– Aljegyzőként elsődlegesen a adatokat látott el a mindennapi hi- tásokat rögzítő költségvetési terveköszönheti, hogy Kistarcsán ennyi- jegyző úr helyettesítése a feladatom, a vatali működésben, egy ekkora mé- zési folyamatot véghezvinni.
re elismerik a munkáját?
jogszabályok előírása alapján, emellett retű hivatali szervezet esetében ez
– Igen, valóban nagyon megtisz- saját irodavezetői, gazdasági szerve- általában a gyakorlat, ami ugyan- – Ebben a kettős feladatkörben mit
telő, hogy az önkormányzat vezeté- zet vezetői feladataim ellátása ugyan- akkor hatékony és költségkímélő. szeretne megvalósítani 2021-ben?
se nekem ítélte ezt a díjat, annak el- úgy felelős főtevékenységem.
Jelenleg egy új struktúra került ki– Új célokat a jelenlegi pozíció
lenére, hogy pénzügyi vezetőként
alakításra a hivatalban, melyben a nem indukál, inkább csak megerősímunkám természeténél fogva a vá- – Továbbra is ellátja a pénzügyi iro- jegyző-aljegyző vonatkozásban – a ti a jelenleg is ellátott vezetői feladaroslakókkal közvetlenül keveset ta- da vezetését, aljegyzőként feladatai helyettesítés mellett – elsősorban a taim jelenőségét. Meggyőződésem,
lálkozom. Azonban, mivel a legtöbb mennyiben változtak?
jogi, törvényességi (jegyzői) és az hogy a jegyző állandó törvényesséügynek van költségvetési és pénz– Ahogyan említettem, az aljegy- általam közvetlenül irányított pénz- gi jelenléte mellett nagyon jó „kiügyi vonatkozása, ebben a pozíció- zői feladat esetemben a jegyző tá- ügyi, gazdálkodási feladatok szoros egészítés” a személyem által képviban mégis megismertem ügyeiket.
volléte, akadályoztatása esetén je- összhangja a mindennapi döntések- selt gazdaságossági, hatékonysági
lent a korábbi mindennapjaimhoz ben jobban érvényesülhet. A struk- szempontrendszer folyamatos ér– Aljegyzőként mi az elsődleges fel- képest többletmunkát. A korábbi túraváltást a 2020. évi járványhely- vényesülése a mindennapi döntésadata?
aljegyző is saját irodavezetői fel- zet okozta akár napi, költségvetési-, hozatalban.
P.Gy.

A PÉNZÜGYI IRODA VEZETŐJÉT,
OLDAL ERIKÁT BÍZTÁK MEG A FELADATTAL
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Advent VESZÉLYEI

HIHETETLEN MENNYISÉGŰ HULLADÉKOT
VITT A LAKOSSÁG A BÚCSÚ TÉRRE

November 28-án reggel 8 órától délután 2 óráig óriási men�nyiség gyűlt össze a kijelölt helyen. Ebből az derül ki, hogy a
lakosság egy része nem tudja, hogy az elektromos eszköz vásárlásakor a régi eszközt – akár az áruházban, akár szervezett
kiszállítás után – vissza lehet adni a kereskedőnek, ha működik, ha nem. A kereskedőnek kötelező visszavenni a régi mosógépet, hűtőt, mikrohullámú sütőt, sütőt, stb. Sőt, a 197/2014.
(VIII. 1.) Korm. rendelet alapján még árengedményt is adhat.
Érdemes tájékozódni az e-hulladékkal kapcsolatos információkról. Ezt megtehetik bármelyik műszaki áruház honlapján.

Mindenki
felkészült
A TÉLRE?

kodjanak a járdák tisztán tartásáról. Ebbe beletartozik a hó
eltakarítása és a járda síkosságA KISTARCSAI KÖFE Közterület- mentesítése is.
fenntartó Kft. felkészült a téli útüzeA járdák tisztán tartása azért is
meltetésre. A járművek felkészítése, fontos, mert ha valakit a síkosságaz olvasztó és érdesítő anyagok be- mentesítés elmaradása miatt ér kár,
szerzése megtörtént. A KÖFE Kft. kártérítési igénnyel léphet fel a muszéles gépparkkal, kézi eszközökkel, lasztást elkövető ingatlan tulajdonosaját személyi állományával, és köz- sával szemben.
célú foglalkoztatottak bevonásával
A síkosságmentesítés során a körgondoskodik az önkormányzati tu- nyezet védelmére is ügyelni kell,
lajdonú utak tisztításáról. A feladat- ugyanis a vonatkozó kormányrenvégzést GKM rendelet szabályoz- delet értelmében belterületi közteza, mely alapján az útüzemeltetési rületen – a közúti forgalom számára
terv a település útjait síkosság men- igénybe vett terület (úttest) kivételétesítési sorrendbe sorolja. Elsőként vel – a síkosság-mentesítésre olyan
a helyi buszjárat útvonala, a nagy anyag használható, amely a közteforgalmú belterületi gyűjtőutak tisz- rületen vagy annak közvetlen körtítása történik.
nyezetében lévő fás szárú növény
Felhívjuk a tisztelt lakosság fi- egészségét nem veszélyezteti, ezért
gyelmét, hogy a biztonságos téli durva szemcséjű homok, illetve hoközlekedéshez elengedhetetlen, mokkal kevert fűrészpor vagy forhogy az ingatlanuk előtt gondos- gács használata ajánlott.
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z Országos Tűzmegelőzési
Bizottság által készített videón látható, hogy milyen
gyorsan semmisül meg egy élet
munkája.
A legtöbb tüzet a gyertyák, és mécsesek okozzák. Különösen figyeljen
arra, hogy a kiszáradt adventi koszorú nagyon könnyen lángra kap, ezért
a gyertya alá mindig tegyen nem éghető alátétet, a koszorút ne a terítőre,
hanem egy tűzálló tálcára helyezze,
és soha ne hagyja felügyelet nélkül
az égő gyertyákat.
A karácsonyra jellemző még, hogy
Fontos, hogy csak megbízható
helyről vásároljon fényfüzéreket. A ilyenkor az emberek többet sürögrosszminőségű fényfüzér nem csak nek-forognak a konyhában. Készül
az áramütés, hanem a tűz kialakulá- az ünnepi menü, közben csomagolsának lehetőségét is magában hor- ják az ajándékokat, takarítanak, hogy
dozza. Ha a korábbi években meg- a lakás a legszebb pompájában tünvásároltat veszi elő, használat előtt dökölhessen a vendégek előtt. Ebben
mindig ellenőrizze sértetlenségét. a nagy kavalkádban elég egy kis fiHa a vezeték, vagy a hosszabbító gyelmetlenség, egy tűzhelyen felejtett
megtört, eldeformálódott, megol- olajjal teli serpenyő, és máris megtörvadt, ne használja tovább. Éjsza- ténhet a baj. Fontos, ha a zsír, vagy
kára vagy, ha elmegy otthonról olaj meggyullad, azt soha ne oltmindig húzza ki a fényfüzért a sa vízzel! Helyette például tegyen
rá fedőt, és kapcsolja ki a tűzhelyet.
konnektorból!
A karácsonyfára soha ne tegyen Hogy időben észlelhesse a tűz keletgyertyát, vagy csillagszórót, mert a kezését, érdemes beszerezni otthonáfenyő könnyen meggyulladhat, kü- ba egy füstérzékelőt. A füstérzékelőlönösen, ha kiszáradt. A karácsony- vel a lakástűz hamarabb észlelhető!
Békés, boldog, biztonságos kafát érdemes úgy elhelyezni, hogy
legalább másfél méterre legyen a fű- rácsonyi ünnepeket kívánunk! 
Katasztrófavédelem
tőtesttől, kandallótól.
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lakásban keletkező tűzesetek száma. Hogy
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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

TÁJÉKOZTATÓ 2021. évi helyi
adóügyi változásokról
2021-től több adóügyi változás is érinti az önkormányzatokat, így Kistarcsát is, melyek kihatással lesznek mind
az önkormányzat költségvetésére, az adózókra, mind pedig a hivatali ügyintézésre is.
Ezek közül a legfontosabbak:
GÉPJÁRMŰADÓ:

A hatályos jogszabályok szerint a gépjárműadóban az adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el.
2021. január 1-től a gépjárműadóról szóló 1991.
évi LXXXII. törvény (továbbiakban Gjt.) 9. § (1)
bekezdés módosításának értelmében a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el és a bevétel 2021ben már az állami költségvetésbe kerül.

Kistarcsa költségvetésében egy év alatt ez közel 50 millió forintos bevétel kiesést jelent.
A Gjt. rendelkezései szerint a 2020. december
31-ig terjedő időszakra eső gépjármű-adófizetési
kötelezettség elmulasztása esetén az önkormányzati adóhatóság még eljárhat, így a 2020. december 31. napján fennálló gépjárműadó tartozásokat az önkormányzati adóhatóság hajtja be.

IPARŰZÉSI ADÓ:

gépkocsik eszközértékét annál a településnél kell
figyelembe venni, ahol a járműveket jellemzően tárolják. Ettől a szabálytól eltérően a gépkocsit tartós bérletbe vagy lízingbe adók esetében a
gépkocsik eszközértékét a székhelyre, telephelyre
jutó személyi jellegű ráfordítások arányában kell
majd figyelembe venni.

IDEIGLENES IPARŰZÉSI ADÓ:

Ideiglenes iparűzési adó megszűnése 2021. január 1-től. A törvénymódosítás szerint a 180 napnál
rövidebb ideig tartó építési tevékenységet, jövőre
már nem terheli az ideiglenes tevékenység utáni
ideiglenes iparűzési adó.
A 180 napot meghaladó építőipari tevékenység esetén pedig, azon önkormányzati illetékességi területén, ahol az építő ipari tevékenység folyik, telephelyet kell létesíteni.

2021. január 1-től módosul a helyi iparűzési adó
bevallási rendje, a helyi adókról szóló 1990. évi
C törvény (továbbiakban Htv.) 42./D. § (1) bekezdése alapján:
Az adózó a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az adóbevallás ILLETÉKEK:
kijavítását és az önellenőrzéssel való helyesbítést – Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.
és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettsé- § egyes rendelkezései módosítása következtében,
gét, kizárólag az állami adóhatósághoz elektro- az eddig illetékköteles gazdálkodó szervezetek
nikus úton, az állami adóhatóság által rendsze- fizetési könnyítési és az adómérséklési kérelme
resített elektronikus nyomtatványon, teljesítheti. is illetékmentes lesz. A módosítás 2021. január
Adóalap-megosztás: 2021. január 1-től módo- 1-től lép hatályba.
sulnak az iparűzési adóalap megosztásának szaKistarcsai Polgármesteri Hivatal
bályai. A jelenleg hatályos szabályok alapján a
Adócsoport

MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM
lesz az új neve a gödöllői
Szent István Egyetemnek

MÉG LEHET JELENTKEZNI A BÖLCSŐDÉBE

A GÖDÖLLŐI KÖZPONTÚ Szent István Egyetem legi állása szerint – 2021. február 1-jétől kurató– a Gödöllői Agrártudományi Egyetem jogutódja- riumi irányítású vagyonkezelő alapítvány veszi
ként – 2000. január 1-jétől vette fel az államlapító át. Az integráció augusztus elejéig lezajlott, a fonevét. A magyar felsőoktatás átszervezése miatt a lyamat végén időkapszulát helyeztek el a felsőokgödöllői központú Szent István Egyetemet (SZIE) a tatási intézmény gödöllői főépületének kertjében.
jövő évtől a Kaposvári Egyetemmel vonnák össze Az átalakítást szorgalmazó jogszabály-tervezetet
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem néven. még november elején dr. Semjén Zsolt, miniszterEmellett a 2014-ben tizenkét agrár- és élelmiszer- elnök-helyettes nyújtotta be a parlamentnek, előgazdasághoz kapcsolódó kutatóintézet összevo- adója pedig dr. Palkovics László, innovációért és
násával létrejött Nemzeti Agrárkutatási és Inno- technológiáért felelős miniszter. Az indítvány címe:
vációs Központot is beolvasztják az egyetembe A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért
Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft. néven. Alapítvány létrehozása, valamint a Magyar AgAz új intézmény működtetését – a dolgok jelen- rár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány és a
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosítása.
A törvényjavaslat értelmében a vagyonkezelő alapítvány kuratóriumának elnökét és tagjait az innovációért és technológiáért felelős miniszter jelöli
ki, azzal a kitétellel, hogy az alapítvány kuratóriumába egy tagot az agrárminiszter delegál. A leendő Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
részére 346, többségében Gödöllőn található állami tulajdonú ingatlant terveznek átadni. Jogutódlással 10 ingatlan kerülne az egyetem tulajdonába,
míg 35 ingatlan esetében az egyetem vagyonkezelői jogot kapna.
2020. 12. szám
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2020. január 4-én nyit a gyerekek (és szüleik) előtt a
Tipegő Bölcsőde, ahová még van lehetőség jelentkezni. Az intézmény 48 férőhellyel kezdi meg a 3 év
alatti gyermekek napközbeni ellátását. 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.
Ennek eredményéről a beküldő e-mail 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 Szénás
Béláné bölcsődevezető.
Az önkormányzat megállapította - sávosan - a térítési díjakat. Az erről szóló önkormányzati rendeletet a kistarcsa.hu oldalon olvashatják.

VÁLLALKOZÓI OLDAL

CIVIL OLDAL

Mire figyeljünk A KARÁCSONYI
AJÁNDÉK VÁSÁRLÁSKOR?
A karácsonyi ajándék vásárlás fontos kérdése, hogy mikor és hol vásároljunk? A vásár elején, az adventi időszakban – az idén november 29-től
– bármikor, vagy az ünnep előtti napokban, ugyanis döntésünknek jogorvoslati következményei lehetnek. Az sem mindegy, hogy utcai árustól,
aluljáróban, kis üzletben, nagyobb áruházban, szaküzletben vagy éppen
az elektronikus kereskedelemben szerezzük be az ajándéktárgyakat.

H

a az ünnep előtt vásárolt
ajándékot előzetes kipróbálás nélkül karácsonykor
veszik használatba és akkor derül ki
a hibás teljesítés, a megajándékozott
elveszíti a háromnapos csere lehetőségét. A kereskedő a termék meghibásodása miatt csak a vásárlástól
számított három munkanapon belül
köteles a fogyasztási cikket indokolás nélkül kicserélni, ha a hiba miatt
rendeltetésszerű használatra nem alkalmas. Érdemes a termék működéséről az üzletben meggyőződni. Hibátlan termékre – ha a vásárlás után
mégsem tetszik – a csere kötelezettsége nem áll fenn, de a kereskedő önként teljesítheti a kérést.
A három munkanapon túl, de a
garanciális időszakon belül elsődlegesen a hiba kijavítása igényelhető.
Ha a hiba nem javítható, akkor kérhetjük sorrendben a cserét, vagy az
árleszállítást vagy a vételár visszafizetését. Nem érvényesíthető a garanciális jog, ha a vásárlást bizonyító nyugta elveszett. Számla vagy
nyugta nélkül vásárolt termékre
semmilyen vásárlói jog nem illet
meg bennünket.
Ha a termék nem hibás, rendeltetésszerű használatra alkalmas, a
cserére vonatkozóan törvényi kötelezettség nélkül a kereskedővel meg
lehet állapodni az esetleges csere lehetőségéről és feltételeiről. A vásárló megtartása céljából egyre több
üzlet követi ezt a gyakorlatot. Termékcsere iránti igény előfordulhat,
ha több egyforma nyakkendőt, inget, blúzt stb. kapott a megajándékozott karácsonyra. A termék nem
hibás, de a mennyiség, szín és a
méret miatt kérnek cserét a vásárlók. Csere és vételár visszatérítés
esetén a terméket sérülésmentesen,
több darabból álló terméket és tartozékait hiánytalanul a nyugtával
együtt vissza kell adni.
A vásárló számára kedvező elintézésnek az a lényege, hogy kereskedőnek legyen megfelelő árualapja
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a cseréhez, legyen ugyanolyan termékből más szín, vagy méret raktáron, vagy könnyen legyen utánrendelhető. Sokszor az árualap hiánya
vagy a beszerzés nehézsége okozza
a sikeres jogérvényesítést. Műszakilag kifutó termék általában nem cserélhető, a kereskedő csak újabb vagy
más terméket tud felajánlani.
Bosszúság forrása lehet a kitelepült kereskedőnél történő vásárlás,
aki távoli településről, néha több száz
km-ről érkezik. Nehezen rendezhető
a reklamáció, hol történik a javítás,
hogyan tudjuk kicseréltetni a terméket, vagy a vételárat visszatéríttetni,
mennyi ideig tart és mennyibe kerül
az ügylet rendezése?
A magyar jog nem ismeri a „levásárlás” törvényes lehetőségét, csere helyett nem követelhető ennek elfogadása a vásárlótól. Más terméket
nem vagyunk kötelesek elfogadni,
mint amire a vásárlási szándék irányult, illetve amit a fogyasztó megvásárolt! Kivéve, ha a fogyasztónak
nincs a cserére jogosultsága, de a levásárlásban állapodik meg a kereskedővel. Ha nem hibás, csak nem
tetszik az ajándék, a megajándékozott nem szeretné megtartani, akkor
a kereskedő levásárlásához kötheti a
cserét! A levásárlás jogalapja, hogy
a felek közös megegyezéssel, akarategyezőséggel e szerződéses fel-

tételben állapodnak
meg. A vásárlás is
szerződés, amely az
üzletekben szóban
vagy ráutaló magatartással jön létre.
A kereskedő által önként vállalt
termékcsere esetére a
későbbi viták elkerülése
céljából kérjük, hogy az eladó
írja rá a blokkra, hogy üzletükben a
vásárlástól számított mennyi időn belül lehetséges a csere. A pult üveglapja alatt elhelyezett (ott felejtett) vagy
a falra kifüggesztett szöveg nem elegendő, nem bizonyítja, hogy az általunk vásárolt termékre vonatkozik és
azt sem, hogy a vásárlásunk időszakában is érvényes a nyilatkozat.
Mikor vásároljuk fenyőfát? Az
árusok szerint hetekkel az ünnep előtt
vásárolt fenyőfát hűvös helyen tároljuk, helyezzük el egy vödör vízbe,
ne feledkezzünk meg a víz utántöltéséről.
Aki lakótelepi lakásban lakik,
vagy máshol, de nincs pince, ne siessen a fenyőfa beszerzéssel, a szabadban is jobb helye van, mint száraz helyen, vagy drágább fát kell
vásárolni, amelyiknek nem hullik
le a levele. Előre hálóba csomagolt
fa féloldalas, ferde lehet, otthon derül ki, esetleg karácsonykor. Leg-

jobb, ha a kiválasztás után
csomagolják hálóba. A fenyőfát darabárban vagy
folyóméter árban árusítják a kereskedők. Vita forrása a tévesen kalkulált fizetendő összeg a
folyóméterben megadott eladási ár
esetén – a méretet felfelé kerekítik
– és megtörténhet a nyugtaadás elmulasztása is.
Aki az előre hálóba
csomagolt fát cserélni akarja, a vásárlást bizonyító
nyugta kell hozzá.
A fenyőfából,
amit vásárolunk,
akkor lesz karácsonyfa, ha feldíszítjük. A díszítés látványos eszköze a fényfűzér.
Csak TÜV jelzéssel ellátott, biztonságtechnikailag bevizsgált fényfűzért
vásároljunk. Ne vegyük meg alkalmi
árustól, utcán, piacon, csak szaküzletben. Ne vásároljunk gyártó (forgalmazó) adatainak, a termék elnevezésének, típusának és a műszaki
jellemzőinek feltűntetése nélküli terméket, ez minden műszaki termékre
érvényes. A vékony keresztmetszetű vezeték és a hibás szerelés esetén
a beltéri égősor tűzet okozhat.
Mire figyeljünk? Távollétünkben a karácsonyfán ne hagyjuk bekapcsolva a fényfűzért, szüntessük
meg az elektromos hálózathoz a csatlakozást, húzzuk ki a konnektorból!
Az intézkedéssel lakástüzet előzhetünk meg. A beltéri égősor nem használható a ház díszítésére kültérben.
A függöny és az abrosz a karácsonyfán elhelyezett fényfűzértől, a csillagszórótól és az eldőlt gyertyáktól
is meggyulladhat.
Mennyibe kerül ténylegesen a
vásárolt termék? A kereskedő üzleten kívül is az áfás árat köteles közölni forintban. Minden vásárlás során kérjünk nyugtát vagy fogadjuk
el és őrizzük meg! A kapott nyugta
tartalmát ellenőrizzük a termék megnevezése és a vételár tekintetében.
A tisztelt Olvasóimnak kellemes
karácsonyi ünnepeket és szerencsés,
sikeres új esztendőt kívánok!
Dr. Csanádi Károly
vezető jogtanácsos
a Pest Megyei Iparkamarában,
európai uniós kkv-tréner,
fogyasztóvédelmi referens,
televíziós műsorvezető a FIX TV-nél

EGY KÜLÖNÖS ÉV MARGÓJÁRA
„A tél sűrűjében megtanultam:
legyőzhetetlen nyár szunnyad bennem.” Camus
Sokminden történt és
másként, mint eddig.

A

tavasz máskor berúgta hetykén az ajtót és kihajtott állatot, embert a fűbe, a pimasz
vízfakasztó szélbe, a zajosan pattanó
rügyek és harsányan csivitelő lombok
közé. Alig bírta a kapunk pántja a kibe, ki-be csapkodást, jöttek-mentek
a barátok, a gyerekhad, haverok, nagyik, nénikék és unokák, osztálytársak, harcostársak, sorstársak… Kezdődött a jó világi élet a sok tervvel,
tennivalóval.
A tavasz 2020 márciusában azonban megváltozott és megváltoztatott
bennünk is valamit örökre. Az ismeretlen vírus, ami felütötte fejét és an�nyi áldozatot követelt, gyorsan és agresszívan terjedve, lebénított minket.
Nem mertünk kimenni, találkozni,
elmaradt az iskola, a munkahelyre járás, nem mertük megölelni saját barátainkat, szüleinket, elmaradt
az érintés gyönyörű, éltető ereje, és
hihetetlen kétségekbe, szorongásokba, félelmekbe kergetett a bizonytalanság. Ezt mind közösen éltük meg,
ugye, mindenki tudja, miről beszélek, hiszen ez volt az első sokk ebben az évben.
Nekünk különösen nehéz volt ez
az időszak. Sérült fiataljaink miatt
mindenképp korlátozottak a lehetőségeink, ami a kijárást, élményeket,
munkát és szórakozást illeti. Most aztán többszörös erővel rontott ránk a
létfélelem. Az iskoláskorúak kimaradtak a speciális tanulásból, fejlesztésből, a felnőtt sérültek pedig még
annál is kevesebbszer láthatták egymást, mint eddig, az agyonszervezett
alapítványi találkozók, a nappali ellátás is szünetelt. Elmaradtak a városi integrált programok, ahol eddig
lehetőség volt együtt tevékenykedni
vagy szórakozni a többi lakóval. Úgy
ténferegtünk ebben a nagy üres térben egy ideig, mint a kottavonalakról
lepotyogott hangjegyek, nem találtuk a helyünk, a hangunk, a ritmust
és a szünetet, de főképp nem találtuk a violinkulcsot, amihez igazodhattunk volna. Abszurd módra fejre állt a világ.

De nekünk kellett a
közösség! Nagyon kellett, és nem csak sérült gyermekeink miatt. Azért, hogy újra
kommunikálhassunk,
mindent bevetettünk!
Ne feledjük, az alapítvány tagjainak kevés
hányada „beszédes”,
nálunk a metanyelv, a
jelbeszéd, a testbeszéd,
a mimika, a hangok, az
érintés, tapintás a legfőbb kifejező eszköz.
A látvány, elmélyedni
egymás arcában, tekintetében, mosolyogni szemtől-szembe percekig, vagy könnyekbe
lábadt szemmel elmondani, jelezni örömet, bánatot, ez a
mindennapi megszokott közegünk.
A többesszámot tudatosan használom, mindig, hiszen azzal, hogy sérült emberrel élünk, jó esetben magunk is így fejezzük ki magunkat, ha
át akarjuk élni élményeiket, tudásukat, mondanivalójukat meg akarjuk
érteni és válaszolni is rá, akkor ez
a legkevesebb, amit tehetünk, megmártózunk ebben a világban, és ha
befogad, talán nem mulasztjuk el az
egymásra figyelés pillanatait, felismeréseit és örömeit.
Most az életünkbe sok új fogalom vonult be, központi helyet kapott a mobiltelefon, a számítógép, a
fülesek, programokat cseréltünk, tanítottuk egymást, igen, a szülőket is
sok esetben, egyszóval új tevékenységeink lettek, nem is gondoltuk volna. És mekkora lett az öröm, amikor
„videocseten” körkapcsolásban meglátták egymást a fiatalok! Természetesen mindenki egyszerre beszélt,
kiabált, mutogatott, félóra alatt úgy
lefáradt mindenki az örömtől, hogy
azóta is csak nevetünk az eseten. Ám
bármikor megismételhető. Fotókat
készítünk és küldünk egymásnak,
a napi tevékenységekről, élményekről, egy-egy szép sétáról, a természeti környezetünkről. Többen a fiatalok
közül énekelnek, mesélnek egymásnak, hangszeren játszanak, és esténként ajándékba küldik. Az este azért
jó, mert várják egymást, valaki min-

dig bejelentkezik, és megindul a mesélés. A szülők is örülnek, mert ez egy
jó csatorna, egy jó lehetőség a találkozásra, és arra, hogy érezhessék a
közösség erejét.
Ünnepet is lehet tartani ugyanitt,
ezévben a Mikulás is online jött, és
a segítői hozták be a csomagokat a
küszöbről. De tovább megyek, online adventi naptárunk van, közös
csoportunk, ahol beszélgetni, érdekességeket megosztani, szervezkedni, egy-egy kézműves foglalkozás
lépéseit megosztani bármikor lehetséges; ahol mindig rápillantunk,
írt-e már valaki, jelzett-e valamelyik szülő, hogy a gyermek jól van
vagy épp segítségre várnak. Minden
nap találkozhatunk így, virtuálisan,
és ki fogjuk bírni, míg javul újra a
vírushelyzet és végre valóban megölelhetjük egymást.
El kell még mondanom, hogy nagyon jól esik az érdeklődés, a törődés
Kistarcsa remek lakóitól, akik számtalanszor ránk kérdeznek, nincs-e
valamire szükségünk ebben a zárt
időszakban, hogy bírjuk, mit is csinálnak ilyenkor a fiatalok, hisz még
nekik sem egyszerű az élet. Civil segítőink jóindulata és tevékeny részvétele tevékenységeinkben nekünk
mind egy-egy szívhez szóló ajándék, amit most hálás szívvel megköszönünk.
A VMSK Kft. munkatársai egész
évben „foglalkoztattak” bennünket,

a „Lépésről lépésre” kreatív foglalkozós kisfilmek „megrendelésével”,
vagy egyszerűn egy-egy gondolatunk, hétköznapi életünk bemutatásával a közösségi médián, nem
beszélve arról, hogy a városi online
rendezvények aktív résztvevői lehettünk.
Segítenek másként is, mint ahogy
a Magyar Vöröskereszt is lehetővé
tette több napon át a tartós élelmiszerek gyűjtését a rászoruló családoknak.
Az országos ÉFOÉSZ (Értelmi
Fogyatékossággal Élők és Segítőik
Országos Érdekvédelmi Szövetsége) is mindegyre ránkveti „vigyázó
szemeit”, Kistarcsa önkormányzatáról nem is beszélve. Tiszta szívből köszönjük mindenkinek.
S hogy visszakanyarodjak a kezdeti mottónkhoz, elmondanám, 2020
nehéz esztendeje mégis sok jót hozott
az életünkbe: furcsa módon a tragédiák, problémák és dermesztő félelmek világán megtanultunk átevezni,
és egymást erősítve átélni közös élményként a bennünk lakozó melengető nyarat, a reményt. Azt is megtanultuk, hogy a nemes szavak értéke
nem vész el, akár a nemes fémeké,
csak ne féljünk használni őket, és
mondjuk ki néha. Mindig. Közösen,
értük és magunkért.
Váradiné Bogos Katalin
Közösen Értük, Alapítvány a sérült
fiatalokért
2020. 12. szám
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EGÉSZSÉGÉRE! – EGY HÁZIORVOS TANÁCSAI

KULTÚRA

HÖLGYEK RÉME A FELFÁZÁS
HOGYAN ELŐZZÜK MEG?
• 60 év alatt - 10x gyakoribb, mint
férfiaknál!
• minden korosztályban - 6x gyakoribb, mint férfiaknál!
Azért, mert a széklet baktériumok
sokkal könnyebben kerülnek a húgyhólyagba nőknél:
1. a végbél és a külső húgycsőnyílás közötti rövidebb távolság miatt, valamint
2. a sokkal rövidebb húgycső miatt - nőknél csupán néhány cm
a húgycső hossza.
Férfiakban 60 év környékén, fokozódik a húgyúti fertőzések gyakorisága, a prosztata megnagyobbodása, az emiatt kialakuló vizeletürítési
nehézségek, a pangó vizelet következtében.

TÜNETEK

A HÚGYÚTI FERTŐZÉS LÉNYEGE

A széles körben elterjedt felfogással szemben önmagában a hideg – vagy a vizes ruhák, a hideg
kövön, lépcsőn való üldögélés, séta a hidegben,
stb. – nem okoz felfázást, vagyis húgyúti fertőzést. Húgyúti fertőzés – „felfázás” - valódi magyarázata az, hogy baktériumok kerülnek a húgyrendszerbe.
Egészséges húgyrendszer teljesen steril (csíramentes) – ennek fenntartására: szelepekkel kívülről
befelé zárt – nem engedi a kórokozók behatolását,
de átengedi a vizeletet a veséből a húgyhólyagba,
majd a húgyhólyagból a külvilágba.
Milyen baktériumok okozzák a húgyúti fertőzést?
Húgyúti fertőzések kb. 95%-át széklet baktériumok okozzák:
1. Escherichia coli – 80-90%,
2. Staphylococcus saprophyticus – 5-15%.

EGY KIS ANATÓMIA

Miért sokkal gyakoribbak a húgyúti fertőzések nőknél?
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• hirtelen kezdetű fájdalmas vizeletürítés,
• gyakori, sürgető vizelés vagy vizelési inger,
• hólyagtáji fájdalom és érzékenység, valamint
• időnként szemmel is látható véres, zavaros
vagy bűzös vizelet.

HÚGYÚTI FERTŐZÉS OKA

1. Szexuálisan aktív nők – fiatalok, illetve új
kapcsolat első aktív időszakában lévő középkorúak.
Az angolszász irodalom „honeymoon cystitis”
– nászutasok hólyag gyulladásának nevezi ezt
a betegséget.
A bélflórából származó baktériumok először a
hüvelybemenet, külső húgycsőnyílás környékén
képeznek telepet, majd innen a húgycsöven keresztül a húgyhólyagba jutnak. Ez gyakran a közösülés során következik be. A fertőzés kockázata
pedig arányban áll a szexuális aktusok gyakoriságával és intenzitásával.
2. Menopauza utáni idősebb nők
• baktériumokkal szemben védelmet adó hüvelyflóra elvesztése,
• fokozódó inaktivitás miatt kialakuló gátizomzat renyhesége,
• évről-évre növekvő hasi elhízás, ami
emeli a hasűri nyomást és a gátizomzat terhelését,
• következtében kialakuló különböző fokú méh- és
húgyhólyag sül�lyedések, tovább
rontva a húgycső zárását, kedveznek a széklet
baktériumok bejutásának a húgyhólyagba.

HÚGYÚTI FERTŐZÉS MEGELŐZÉSE
EGYSZERŰ ÉLETMÓD SZABÁLYOKKAL

1. Szexuálisan aktív nők – cél:
  a. húgycső nyílás tisztán tartása és
  b. húgycső rendszeres átmosása gyakori vizeletürítéssel.
• bő folyadékfelvétel - min. 300 ml/10 kg testsúly, egyenletesen elosztva a nap folyamán:
sok ivás sok pisiléssel jár, amely rendszeresen
átmossa steril vizelettel a húgycsövet,
• elölről hátrafelé történő altesti törlés segít megakadályozni a széklet baktériumok eljutását a
húgycső környékére,
• nem szűk, 100% pamutból készült alsónemű
használata, amellyel a baktériumok szaporodását elősegítő nedves környezet kialakulása elkerülhető,
• kádfürdő kerülésére,
• minden közösülés előtt és után - intim mosakodás és 1-2 pohár folyadék elfogyasztása,
• pesszárium, spermicid gél, spermicid anyaggal bevont óvszer kerülése,
• aktus utáni keljünk fel és menjünk ki pisilni elalvás előtt,
• lefekvés előtti teljes hólyagürítés.
2. Menopauza utáni idősebb nők – cél:
  a. a gátizomzat (a húgycső, hüvely és végbél
záróizomzat) erősítése,
  b. a hasűri nyomás csökkentése fogyással és
  c. húgycső rendszeres átmosása gyakori vizeletürítéssel.
• napi 1-1,5 óra gyaloglás, kocogás, tánc stb. –
minden olyan tevékenység, amely a test függőleges helyzetben történő rázkódásával jár –
dinamikus terhelés. Ilyenkor minden lépésnél
akaratlanul összehúzódik a gátizomzat, megakadályozva a belső szervek medence nyíláson történő kiesését. A gátizomzat erősödése együtt jár a húgycső, a hüvely és a végbél
záróizomzatának erősödésével, így a húgycső belső fala szorosabban zár, ezzel is nehezítve a baktériumok feljutását a húgyhólyagba,
• hasi elhízás mérséklése, a szénhidrát bevitel
visszafogásával. Apadó hasi zsír csökkenti a
hasűri nyomást és a gátizomzat statikus terhelését, így minden alhasi képlet az eredeti anatómiai helyén marad,
• a székrekedés megelőzése,
• bő folyadékfelvétel - min. 300 ml/10 kg testsúly, egyenletesen elosztva a nap folyamán:
sok ivás sok pisiléssel jár, amely rendszeresen
átmossa steril vizelettel a húgycsövet,
• intravaginalis ösztrogén a hüvelyflóra helyreállításával csökkentheti a baktériumok megtelepedését.

HÚGYÚTI FERTŐZÉS KEZELÉSE

A legjobb - betartani a fenti életmód szabályokat
és megelőzni a húgyúti fertőzések kialakulását.
Ha megtörtént a baj, akkor már kezelni kell –
és nem népi gyógymódokkal, pld. tőzegáfonya és
társaival – hanem antibiotikumal. Ráadásul minél

hamarabb, annál jobb, mert az elhanyagolt alsó
húgyúti fertőzés szövődhet vesemedence gyulladással. Ilyenkor a húgyhólyagban elszaporódó
széklet baktérimok, áttörnek a húgyvezető (ureter)
alsó szelepén és feljútnak a vesébe. A visszatérő
fertőzés a vesék teljes pusztulásához is vezethet.
A fent említett vesemedence gyulladásra, a vizelési panaszok mellett, a következő tünetek megjelenése hívja fel a figyelmet:
• láz, remegés, hidegrázás,
• féloldali deréktáji fájdalom vagy érzékenység,
• hányinger-hányás,
• klinikai kép változó, az enyhe megjelenéstől
a súlyos, septicus formáig terjedhet.
Ilyen esetben minél hamarabb orvosnál kell jelentkezni vagy egyenesen kórházba menni.

A KEZELÉS ALAPELVEI:

1. alsó húgyuti fertőzés esetén teljesen felesleges a vizelet tenyésztése – internetet bújó betegek gyakran követelik – mert a kórokozó,
illetve antibiotikum-érzékenysége megjósolható, az eredmény nem befolyásolja a kezelést.
2. rövid: 1-5 napos antibiotikum-kezelés javasolt. Az ennél hosszabb kezelés eredményei nem jobbak, de több a mellékhatása és
költségesebb.
3. a legújabb S3-as irányelv, valamint az Amerikai Egyesült Államok Gyógyszerügyi Hatósága, az FDA szerint elsőként választandó – foszfomicin (Monural), amelynek már
egyszeri adagja is gyógyítja a húgyuti fertőzést. A foszfomicint lefekvés előtt, a húgyhólyag ürítése után, lehetőleg éhgyomorra
vagy kb. 2-3 órával étkezés után kell bevenni, ilyen módon is segítve a felszívódását. Az
egyszeri adag minimális mellékhatással jár,
ráadásul a foszfomicin 50% változatlan formában ürül a vizelettel, így fertőtlenítve az
egész húgyrendszert.
4. az említett S3-irányelv szerint ugyancsak
elsőként választandó a Nitrofurantoin
napi 300-400 mg adagban, 3-4 részre elosztva, 5 napon keresztül. Beszűkült vesefunkció esetében, ami nem jellemző a fiatal vagy középkorú nőknél, ez a hatóanyag
nem alkalmazható.
5. a mindennapi gyógyszerfelírási gyakorlatban
háziorvosok által széles körben alkalmazott
ciprofloxacint és a többi fluorokinolon vegyületet nem elsőként választandó antibiotikumként kezeli a S3-irányelv, mivel a vizelettenyésztés során tapasztalt baktérium
rezisztencia a ciprofloxacinnál hazánkban is
eléri a 40%-ot.

ÖSSZEFOGLALÁS

1. előzzük meg a felfázást a húgycső nyílás
tisztán tartásával és
2. előzzük meg a felfázást a húgycső rendszeres átmosásával (bő folyadékbevitel - gyakori vizeletürítés) és
3. előzzük meg a felfázást a gátizomzat (a
húgycső, hüvely és végbél záróizomzat)
erősítésével,
4. ha mégis kialakult a felfázás – ne aszaljuk tőzegáfonyával és más népi gyógymódokkal hanem
5. m inél hamarabb forduljunk a háziorvosunkhoz – kérjük a Monural vagy
Nitrofurantoin felírását.
Dr. Dobos Vadim

KÖNYVSAROK

Ha a kinti hideg helyett inkább bent töltenéd a szabadidődet,
pokrócba burkolózva egy meleg teával és szívesen olvasnál valamit, a Városi Könyvtár téli könyvajánlója segíthet a döntésben.
J. R. R. Tolkien:
Karácsonyi levelek
J. R. R. Tolkien gyermekei nem csupán az
ajándékok miatt várták Karácsony apót: ők
ugyanis minden évben
képekkel illusztrált levelet is kaptak tőle! Mesélt
nekik a házáról, a barátairól és arról, mi történik az Északi-sarkon.
Az első levél 1920-ban érkezett, és jöttek húsz éven
át, minden egyes karácsonykor. A havas borítékot amelyen persze északi-sarki postabélyegző díszelgett - néha a házban találták meg a Karácsony apó
látogatása utáni reggelen, máskor a postás hozta. Ebben a könyvben láthatjuk Karácsony apó reszketeg
kézírását, és szinte valamennyi képet, amelyeket a
levelekhez mellékelt, csakúgy, mint az ábécét, amelyet Jegesmedve szerkesztett a barlangokban látott
koboldrajzok alapján, amikor eltévedt.
Christelle Dabos:
A tél jegyesei
Christelle Dabos könyve egy izgalmas téli
fantasy, mely egy különleges helyen játszódik, ahol a tárgyaknak
lelkük van, és Anima lakói a különleges adottságaik révén kommunikálni is tudnak velük. A
hatalmas sálja és szemüvege mögé bújó Ophélie azonban nem csak ezért
különleges: briliáns ügyességgel közlekedik a tükrökön keresztül. Békés hétköznapjainak a Matrónák
döntése vet véget: el kell hagynia otthonát, férjéül pedig a megmaradt világ legrosszabb hírű Sarkáról származó, gyűlölt és rettegett kincstárnokot,
Thornt szánják. De vajon miért éppen őt? Új otthonában a Délibábosok trükkjeinek köszönhetően semmi sem az, aminek látszik. A lánynak az
állandó káprázattal és leendő családjával, a Sárkányok klánjával is meg kell küzdenie: a Légvár az a
hely, ahol az ember a saját gondolataiban sem lelhet biztonságra. Ophélie ráébred, hogy a Légvár
nemzetségei hatalmi harcának közepébe csöppent.
Miért éppen őt választották? Miért kell bujkálnia?
És fény derül-e mindenre, amikor álruhát ölt...?
Fekete István:
Téli berek
„A nyár a bölcső és a tipegés, de a tél a nagy
iskola és a próbatétel” – gondolta Ladó
Gyula Lajos, akit Tutajos néven ismerhetett
meg a Tüskevár olva-

sója. Most ugyanis a zalai táj fehérbe burkolózott. Olyan a légkör, mintha meleg soha nem is
lett volna. Amikor a szél eláll, a látszólagos mozdulatlanságban mintha lágy selymek úsznának a
havon; az olvasó halk suhogást érez inkább, mint
hall, ahogy a hideg összehúzza a világot. Tutajos és elválaszthatatlan barátja, Bütyök ezúttal
a télen is eleven Kis-Balaton világában töltik a
szünidőt. Itt ünneplik a karácsonyt és az újévet,
megtanulnak rókát lőni, csukát fogni. A két kamasz, átesve az első szerelem válságain, már
szinte érett férfiként éli meg a természetes életmód szépségét.
Italo Calvino: Ha egy
téli éjszakán egy utazó
Nyájas Olvasó! Új regényének első mondatával
így szólít meg téged a
szerző, Italo Calvino:
„Italo Calvino regényét,
a Ha egy téli éjszakán
egy utazó-t kezded éppen olvasni.-.” Kényelmesen elhelyezkedsz
tehát, és olvasnád…
De jaj, a mese megszakad: s aztán valami baj az
újabb kötettel is van, amit hibás példányod helyett
a könyvesboltan kapsz. Nyomozásba fogsz hát,
nyájas Olvasó. Kíváncsi vagy a mesére. Amikor
azonban a mese fordulóponthoz ér, valami mindig történik. A könyv elvész, ellopják, elkobozzák, műanyagba öntik, gépbe táplálják, szavakra bontják, betiltják, megsemmisítik, bezúzzák…
Még szerencse, hogy nyomozásod roppantul regényesnek bizonyul. Egyre újabb és újabb kalandokba botlasz: beleszeretsz az Olvasónőbe, együtt
nyomoztok, el-elváltok, majd ismét találkoznak az
útjaitok… Tíz regény végül is megmarad izgalmas
torzónak. A tizenegyediket – a sajátodat – fejezd
be te, nyájas Olvasó.
Márk Szonja:
Édes ajándékok
Nem kell ahhoz felforgatni a konyhát, vagy
boltok tucatjait végigjárni, hogy különleges
finomságokkal lepjük
meg a barátainkat. Néhány nemes alapanyagból, komolyabb szakértelem nélkül, pár
mozdulattal, rövid idő alatt is kreatív ajándékok
születhetnek a kezeink között. Márk Szonja, az
Édesem cukrászda tulajdonosa legújabb ötlet- és
receptgyűjteményében 41 finomabbnál finomabb,
otthon elkészíthető édes ajándék receptjét írta meg,
hogy egész évben senkit se érhessenek felkészületlenül az ünnepeink.
Németh Tímea könyvtáros
2020. 12. szám
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PEST MEGYE ÍZEI
CÍMMEL GASZTRONÓMIAI KIADVÁNY
JELENT MEG
A földrajzilag és hagyományaiban is
változatos és sokszínű Pest megye
gasztronómiai különlegességeiről,
kézműves termékeiről és innovációiról készített pillanatfelvételt a most
megjelent Pest megyei ízei című kötet.
Sokak számára
meglepő lehet, de
vannak kifejezetten Pest megyei
településekre, tájakra jellemző ételek,
ételkészítési módok. A kiadvány az ételreceptek mellett alapanyagokat és olyan
gasztronómiai vállalkozásokat, ötleteket is
bemutat, amelyek Pest megyének hoztak
elismerést, nem egyszer külföldön, emellett sok esetben érdekes történetekkel,
információkkal is szolgál.
A könyv összesen 19 ételt, italt, receptet, gasztronómiai terméket mutat be, és Pest megye csaknem valamennyi tájegységéről válogat. A megye
alföldi részeit Cegléd és Ceglédbercel
képviseli, a Tápió mentét Tápiószecső,
az agglomerációt Fót, Kistarcsa és
Vecsés. A Csepel-szigetről több étel,
ital is bekerült, így lórévi szerb és
szigetújfalui német recept, szigetcsépi
bor és szigetszentmiklósi bonbon. A Galga mentéről Acsáról és Hévízgyörkről található ételleírás, míg a Dunakanyarból
Nagymaros, a Zsámbéki-medencéből Tök,
a Szentendrei-szigetről Tahitótfalu szerepel. Helyet kaptak Pest megye hegyi tájai
is: az egykor málnatermesztéséről híres
Börzsöny, illetve a Visegrádi-hegység.
Kistarcsáról a kiadványba a Krumpli
gombócleves receptje került be. Ez a szlovák népi táplálkozáskultúrát megjelenítő
étel a Kistarcsán fellelhető receptek egyike. Elkészítését Kohajda Istvánné közölte.
Miért pont szlovák étel képviseli Kistarcsát? A 20. század elején Kistarcsa lakosságának 88 százaléka volt szlovák. Napjainkban a szlovák nyelvet csupán a lakosok
egy kis rétege használja. A nemzetiségi önkormányzatnak a munkáját dicséri, hogy a
szlovák hagyományok megőrzését a receptek megörökítésével is segíti.
Ambrus András felelős szerkesztő által
jegyzett könyv Pest Megye Önkormányzatának gondozásában jelent meg.
A kiadvány innen tölthető le:
http://www.pestmegye.hu/images/
friss_hirek/pest_megye_izei_lapozo.pdf
Forrás: pestmegye.hu
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SZOKATLAN

Az idei karácsony nem lesz a megszokott. Furcsa
körülményeket okoz a vírushelyzet. Sok megálmodottat, megszokottat tesz lehetetlenné, nem kis feszültséget, bosszúságot okozva
bennünk. Hogy lesz így ünnepünk? Ha a megszokott eltűnik, akkor bizony a gond, a probléma, a bizonytalanság lép a helyébe.
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

P

ont úgy, ahogyan egy régi
történetben. Egy fiatal leányhoz hírnök érkezett, aki jelezte, gyermeket fog szülni esküvője
előtt, aki nem a jegyesétől származik. Hogy néznek majd rá? Esetleg
megkövezik, mint a paráznákat? Pár
hónappal később, az uralkodó adótervei miatt várandósan, nagy hassal
kellett elindulniuk párjával a 100-120
km-re fekvő településre, hogy egyeztessék adataikat – legyen mi alapján
fizetni a leigázottak adóját. Gyalog,
szamárral, esetleg kordén utazva.
Mit kell otthon hagyniuk, mit kell
cipelni? Kínosan vánszorgó az út a
szülés előtt. És mi várta őket? Sehol egy ismerős, rokon, aki befogadta volna őket.
Az egyetlen valamirevaló szállást egy állatszagú
barlang-istállóban találtak. A kisgyermeket sem
tudták máshová tenni, csak egy barmoktól ös�szenyalt jászolba. A megszokottat, a megnyugtatót, a maga életrendjét felrúgó, megalázó helyzetek sokaságával bővölködik a történet…
Mindeközben csillag gyúlt az égen. Isten gyújtotta meg. Ő tette, ahogy a többi szokatlant is.
Az ő terve húzódott meg minden mögött. Szándékosan billentette ki a szereplőket eltervezett
élethelyzetükből. Miért? Azért, hogy valami
egészen rendkívülit adjon ott, akkor, azon a történeten keresztül a világnak. Nekik, neked, nekem – mindannyiunknak. Meglepetését a szo-

IDŐPONTOK:
december 18. péntek 10-18 óra
december 19. szombat 10-18 óra
Az összegyűlt adományokból a kistarcsai rászoruló családokat, idős embereket szeretnénk támogatni. Kérjük szépen, ha a fenti
időpontokban tervezi a bevásárlását, gondoljon a nehéz körülmények között élőkre is,
lehetőségéhez mérten támogassa akciónkat,
adományát a kijáratnál tudja majd önkénteseinknek leadni. Hálás szívvel köszönjük!
Áldott karácsonyt kívánunk mindenkinek!

„Üdvözítő született ma néktek,
az Úr Krisztus, a Dávid városában!” (Lukács 2,11)
REFORMÁTUS EGYHÁZ

H

katlanon keresztül készítette elő. Abban adta
ünnepét, a rendkívülit, a csodálatost, az üdvösségest.
Ma sincs máshogy. Dühönghetsz, hogy a megálmodott ünneped a semmibe foszlik. Elkeseredhetsz, hogy mi mindenről kell lemondanod. Szoronghatsz, hogy mennyien maradnak távol tőled.
Szokatlan, megalázó, feszültséggel teli a helyzeted. Éppen olyan, mint az a régi történet. Éppen
olyan, mert most ezen keresztül készítette elő a
Mindenható az igazi ünnepedet: a veled való találkozását, a téged ünneplését. Most sem az általad megszokottat, megálmodottat adja. Annál jóval többet. A rendkívülit, a csodálatost: önmagát,
érted!
Eszlényi Ákos evangélikus lelkész

KISTARCSAI KARITÁSZ
A Kalkuttai Szent Teréz Karitász Csoport
Kistarcsa a Magyar Vöröskereszt önkénteseivel tartós élelmiszert, édességet,
vegyi árut és tisztálkodó szereket gyűjt
a csömöri Auchan Áruházban.

JÉZUS a Megtartónk
és Üdvözítőnk
álaadással mondhatjuk el,
hogy a földi utunkon Jézus a mi Megtartónk. Ös�sze se számolhatjuk, hogy mennyi
bajtól és nyomorúság között tartott
meg bennünket.
Ahogyan a földön megtartónk, Ő
lesz az örök életre is az üdvözítőnk.
A Biblia eredeti nyelvén ugyanaz a
szó fejezi ki a megtartót és az üdvözítőt. Mindig a tartalom alapján kell
eldönteni, hogy megtartónak vagy
üdvözítőnek fordítjuk. Ezzel is azt húzza alá a
Szentírás, hogy aki Megtartónk a földi életben,
Üdvözítőnk is, és örök életet ajándékoz a menny-

ben. Nagyon téved, aki csak a földi Megtartót keresi, mert olyan távolinak gondolja az üdvösséget!
Az üdvösség nem egy távoli fogalom, hanem az
életünk célja és a jelenben a tartalma, tehát átfogja minden napomat. Egyben kifejezi személyes kapcsolatomat Jézussal.
Kívánom, hogy ezen a karácsonyon minél többen találják meg az Üdvözítőt, aki célt adhat a
mulandóságban, és üdvösséget az
örökkévalóságban!

HIRDETÉSEK

December 13-tól az istentiszteleteket
a szokott rend szerint tartjuk vasárnap 10 órakor (a megfelelő távolságokkal és maszkban). Most csak 75
fő tud a távolságtartás miatt részt
venni az istentiszteleten. Ha többen
jönnek, tehát igény lesz rá, vasárnap
egy másik istentiszteletet is tartunk,
mint a járvány kezdetén.
Istentiszteleti rendünk és gyermek-istentisztelet módja a védekezés szabályai szerint változik.

Ezért kérjük, hogy a honlapunkon (https://www.
kistarcsaireformatus.hu.) vagy Facebook oldalunkon tájékozódjanak az aktualitásokról!
Idén is fogadunk legátust. Varga Fanni V. éves
teológiai hallgató karácsony második napján,
szombaton a 10 órai istentiszteleten prédikál.
December 24-én 3 órakor rövid szentesti istentiszteletet tartunk a templomkertben.

KÖZELEDJETEK EGYMÁSHOZ

Házaspári, jegyespári sorozatot indítunk 2021. január 6-tól, szerdánként 18 órától a gyülekezeti
teremben. Kettős értelmű a cím: „Közeledjetek
Istenhez, közeledjetek egymáshoz.”
A csoportban résztvevőket arra kérjük, hogy
otthon olvassák el Szőke Attila és Etelka hasonló című könyvének az előre megbeszélt fejezetét.
Majd a csoportban az imádság és a rövid bibliamagyarázat után a könyvben szereplő kérdések
megbeszélésére kerül sor. Az a legjobb, ha előre meghatározzuk, hogy egy órát tart az alkalom
akkor is, ha lenne még beszédtéma. Majd imádsággal zárjuk be az együttlétet.
Szeretettel várunk fiatal házaspárokat, jegyespárokat és a még jegyesség előtt állókat is,
akik még nem jegyezték el egymást, de összetartoznak.

„Ne féljetek, mert íme, nagy
örömet hirdetek…üdvözítő
született ma nektek...” (Lk.2,10-11)
Ezekkel a szavakkal köszöntötte az angyal a
pásztorokat karácsony éjszakáján. Az üzenet korokon átívelő tartalma most is ugyanaz, nekünk is szól, és talán még soha nem volt
annyira aktuális, mint napjainkban, amikor önző, jóléti világunkat alapjaiban rengette meg a betegség, a pusztulás, a halál félelme.
KATOLIKUS EGYHÁZ

I

sten jól ismeri lelkünk legmélyét, tudja, hogy
tele vagyunk félelemmel, fájdalommal, szorongással, szeretetlenséggel és önzéssel. Éppen ezért jött közénk, hogy visszavezessen minket
Önmagához, a végtelen Szeretethez és Békességhez.
Ahogyan a pásztoroknak is ki
kellett lépniük saját kis világukból,
úgy nekünk is meg kell tennünk a
saját lépéseinket Isten felé. Nekünk
is szól tehát a meghívás, hogy elszakadva önmagunktól, félelmeinktől,
önzésünktől, kilépve a komfortzónánkból elinduljunk a végtelen Szeretet felé. A Megváltó pedig követhető, gyakorlati irányt mutat nekünk
evangéliumában; hogyan figyeljünk

oda másokra, hogyan legyünk szelídek és alázatosak, hogyan törekedjünk a békére, és hogyan
adjuk szeretetünket ajándékba másoknak.
Az önvizsgálat és a bűnbánat által meg kell
tisztulnunk, hogy megszabadulva a terheink-

től és önzésünktől valóban lelkünkbe tudjuk
fogadni Istent, aki Önmagát ajándékozza nekünk. Önmagát adja nekünk és Önmagába hív
meg minket, és az emberré lett Megváltó, Jézus Krisztus teljes önátadásával, szenvedésével, kereszthalálával és feltámadásával minket
is Istenhez kapcsol.
Olyan ajándék ez, mely minden koron és nehézségen átível, örökérvényű és mindenkinek szól.
Kiapadhatatlan örömhír, amely minden szenvedésünknek, félelmünknek értelmet ad, remén�nyel és vigasztalással eltöltve lelkünket.
Ezen a sokak számára talán nehéz karácsonyon
gondoljunk erre, és váljunk mi is ajándékozókká
nem csak kézzelfogható, tárgyi ajándékokkal, hanem lélekben és imádságban. Idén
karácsonykor tegyük a fa alá a másokért, szenvedő embertársainkért
felajánlott fohászainkat, imáinkat
is, őszinte együttérzéssel kérve Istent, hogy minden ember szívében
megszülethessen a megváltás igazi
öröme, ahogyan Szent Pál írja:
„Örüljetek az Úrban szüntelenül!... Jóságos emberségeteket ismerje meg mindenki. Az Úr közel
van!” (Fil. 4,4-6)
2020. 12. szám
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Nap 19 Kft.

TANYASI
HÚSBOLT

Nyitva

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

GÉPKÖLCSÖNZŐ

JUKA JárműJAvító Bt.

ÉPÍTŐIPARI ÉS KERTI GÉPEK BÉRBEADÁSA

Hogy mindig úton legyen

KISTARCSA, Nagytarcsai u. 3.

Tel.: +36-30/402-59-61, +36-30/308-0559
Házi készítésű májas hurka, zsemlés
véres hurka, sütnivaló kolbász, grillkolbász, kenőmájas, disznósajt, tepertő, paprikás abált szalonnák, füstölt
készítmények NAGY VÁLASZTÉKBAN.

2021-ben JANUÁR 8-án,
PÉNTEKEN NYITUNK!

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

MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN ESTE HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!

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

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

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!

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

Értesítem Kedves Vásárlóinkat, hogy
ebben az évben az utolsó nyitvatartási
napon, december 23-án szerdán
7-19 óráig várjuk vásárlóinkat!

Szerviz és Műszaki Ellenőrző Állomás
ISO 14001 • ISO 9001

Hétfőtől-Péntekig: 8-15 óráig
Szombaton: zárva

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

A megrendeléseket
CSÜTÖRTÖK DÉLIG kérjük leadni!

www.nap19.hu • nap19kft@gmail.com

KLÍMA KARBANTARTÁS,
SZERELÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS
Fűtéskorszerűsítés; hőszivattyús fűtési
rendszer kiépítése akár otthon
felújítási támogatással.
2021-től a legalább egy gyereket
nevelő családok részére az állam állja
a költségek felét 3 millió forintig!

Elkötelezett szerelőcsapat,
megbízható márkák,
széles választék.
Daikin, Mitsubishi, Panasonic,
Gree, Midea, LG, Syen, MDV

BEMUTATÓTERMÜNK
ÚJ CÍME:

2143 KISTARCSA
SZABADSÁG ÚT 30.
TELEFON:

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

www.koronaretes.hu
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FONTOS INFORMÁCIÓK
KÖZPONTI TELEFONSZÁMOK

Mentők: 104 • Tűzoltók: 105 • Rendőrség: 107
Általános segélyhívó: 112 • Központi tudakozó: 198
Polgármesteri Hivatal
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Központi telefonszám: +36 (28) 470-711,
hivatal@kistarcsa.hu, Ügyfélfogadási idő:
hétfőn: 8.00-18.00 óra között,
szerdán: 8.00-16.00 óra között.

KEREPES

Kerepes-Vet

Állatorvosi rendelő • Állatpatika

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

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

varga autójavító
K I S TA R C S A

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

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

• DIAGNOSZTIKA

• VIZSGÁZTATÁS
• JAVÍTÁS
• KLÍMA TÖLTÉS

(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!

Varga István magyar rally
bajnok, autószerelő mester

DECEMBERI AKCIÓINK!
Itt a hurkaszezon!
- HÁZI HURKA,
- SÜTŐ KOLBÁSZ
KAPHATÓ!

HAGYOMÁNYOS FÜSTÖLT ÁRU:
Kolozsvári szalonna – 2900 Ft/kg
Házi sertészsír – 790 Ft/kg
Disznósajt – 2500 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

VÁRJUK SZERETETTEL KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!
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3D computeres
futóműállító
technológia

Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket,
hogy a vírus terjedésének megfékezése
érdekében a gépjárműveik tisztaságára is
legyenek szívesek nagyobb gondot fordítani!

KISTARCSA VÁROS KÖZÉLETI TÁJÉKOZTATÓ LAPJA
Megjelenik a hónap utolsó hetében.

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

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.
(A SHOP-STOP mellett.)

Kövess minket facebookon: Fenyves Szolárium

RuhaSzaki

varrónő

MINDEN AMI VARRÁS

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

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

INTÉZMÉNYEK

Simándy József Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.
Webes elérhetőség: http://www.simandy.edu.hu/
Telefon: +36 28 470 390, +36 30 295 2997
Intézményvezető: Jutasi-Varró Diána Ildikó
Az általános iskola központi címe: titkarsag@simandy.
edu.hu • A zeneiskola központi címe:
zeneiskola@simandy.edu.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
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda
Tölgyfa Tagóvodája
Cím: 2143 Kistarcsa, Széchenyi út 61.
Telefon és Fax: 06-28-470-246
E-mail: tolgyfaovoda@kistarcsa.hu
Tagóvodavezető: Szász Istvánné
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde
vezető: Szénás Béláné
Honlap: https://kistarcsaitipego.hu/
2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1/A
+36-70-503-4090 • bolcsode@kistarcsa.hu
Kistarcsai VMSK Városi, Művelődési,
Sportközpont és Könyvtár Kft.
2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.
Tel.: +36 (20) 568-7598, info@vmsk.hu,
Ügyvezető: Pongrácz Viktória,
viktoria.pongracz@vmsk.hu
Kistarcsai KÖFE Közterület-fenntartó Kft.
2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.
Tel.: +36 (28) 470-119, E-mail: info@kkofe.hu,
Ügyvezető: Mira László,
HIVATALOK
Gödöllői Járási Kirendeltség
2143 Kistarcsa, Oázis üzletház I. emelet
Telefonszám: +36 (70) 504-1308
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 08:00-12:00,
Szerda: 13:00-16:00

KISTARCSA, Eperjesi út 7.

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

Postahivatal 2143 Kistarcsa, Iskola utca 8.
Tel.: 06-28/470-841, 06-28/470-609,
Honlap: http://posta.hu
Nyitva tartás: H: 8-18, K-Sze-Cs-P: 08-16
Zöldhatóság
Pest Megyei Kormányhivatal, Érdi Járási
Hivatalának Környezetvédelmi Főosztálya
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.
Telefonszám: +36 (1) 478-4400
E-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu

KÖZBIZTONSÁG

Rendőrség
Kistarcsa Rendőrőrs 2143 Kistarcsa,
Deák Ferenc utca 3/A. Tel.: +36 (28) 470-801, fax:
06 (28) 470-801. Telefontanú: +36 (80) 555-111
SMS vonal hallássérülteknek: +36 (20) 9000-107
Kistarcsai körzeti megbízott: Bagdán Ádám
r. őrmester Tel.: +36 (20) 313-7200
Polgárőrség
Kistarcsai Polgárőr Egyesület, Postacím:
2143 Kistarcsa, Pf. 70., Navratil István elnök

EGÉSZSÉGÜGY

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
Tel.: +36 (28) 507-600, +36 (28) 507-700,
+36 (30) 396-2318, Fax: (28) 507-648, flor@florhosp.hu
Orvosi ügyelet
Ügyelet: +36 (70) 370-3104
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4/A.
Háziorvosok
Dr. Pintér Brigitta +36 (28) 501-031
Dr. László Lívia +36 (28) 501-032
Dr. Loján András +36 (28) 501-033
Dr. Kribusz Edgár +36 (28) 501-034
Labor (vérvétel): +36 (28) 501-035
Fogorvosi rendelő: +36 (28) 470-113
Védőnők: +36 (28) 471-794
Gyerekorvosok: +36 (28) 472-335

Gyógyszertár

Patrona Hungariae Gyógyszertár
2143 Kistarcsa, Hunyadi út 1.
Tel./Fax: +36 (28) 470-206, Nyitva tartás:
H-P.: 8:00-19:00, Sz.: 8:00-13:00, V: zárva
Flór Ferenc Gyógyszertár
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
Tel.: +36 (28) 473-778,
Nyitva H-P.: 8:00-19:00, Sz-V: zárva
Völgy Patika
2143 Kistarcsa, Szabadság út 56/I.
Tel.: +36 (28) 999-615, Nyitva: H-V.: 0.00-24.00
E-mail: volgypatika@egyogyszer.hu
Alapszolgáltatási Központ
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 2/a.
Intézményvezető: Pálfi Kálmánné, +36 (28) 742-083
E-mail cím: hello@alapszolg2143.hu
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
+36-1/216-0505
Idősek nappali ellátása
Kistarcsa, Batthyány u. 2/a, 2143, Tel.:
+36 (28) 742-083, 06-20-568-7627, 06-20-442-7182
Védőnői Szolgálat
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4., Tel.: +36 (28) 471-794
Állatorvos
Kisállatrendelő
2143 Kistarcsa, Malom utca 2., Dr. Csizmadi Sándor
Telefonszám: +36-28/506-265, +36-30/951-8590
EGYHÁZAK
Református Egyházközség
2143 Kistarcsa, Hunyadi utca 17., Tel.: 06-30/638-4737
www.https://www.kistarcsaireformatus.hu/
e-mail: kistarcsairefgyul@gmail.com
Élő tv közvetítés: https://www.facebook.com/
kistarcsairefgyul
Római Katolikus Egyházközség
2143 Kistarcsa, Széchenyi utca 13. +36-30/640-1359,
+36-28/740-377, www.kistarcsa.plebania.hu,
kistarcsa@communio.hu
Evangélikus Lelkész (gyülekezetplántálás)
2143 Kistarcsa, Szent László u. 2.
Tel.: +36-20/778-1869
Kistarcsai temetkezés
SZIGÜ Temetkezés Cégcsoport
2143 Kistarcsa, Temető
Telefon: +36-30/331-8822
(éjjel-nappal
hívható)
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KISTARCSA,

Móra Ferenc utca 81.

Nyitva tartás:
H-P: 7.30-16.00
Szo: 7.30-12.00
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KERESSEN MINKET
A FACEBOOKON IS!
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• Habarcsok, vakolato
• Cserepek
• Kéményrendszerek
• Térburkolatok
• Szigetelőanyagok
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JANUÁR 4-ÉN NYITUNK.
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MINDENag,
ami építőany

MÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHET!

R.H.Dental

Fogorvosi rendelők
és fogtechnikai laboratórium

RH dental

Minőségi fogászati szolgáltatások

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

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

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

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

AKCIÓS ÁRON, CIRKON HIDAK ÉS IMPLANTÁCIÓK!T

