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HÍREK

LEGKÖZELEBB FEBRUÁR 1-JÉN
döntenek a védelmi intézkedésekről
Január 8-án a Magyar Közlönyben megjelent a rendelet a védelmi intézkedések alkalmazhatóságának meghosszabbításáról. Ennek értelmében minden jelenleg hatályos, a koronavírusjárvány terjedését lassító korlátozó intézkedés hatályban marad
február elsejéig. Változatlan formában érvényes a kijárási tilalom, megmaradtak a járványügyi korlátozó intézkedések, valamint a középiskolákban is megmaradt a digitális oktatás.

MIT TEGYÜNK TÜNETEK ESETÉN

A BETEGSÉG LEGGYAKORIBB TÜNETEI
• A leggyakoribb tünetek: a láz, a fáradtság
és a száraz köhögés.
• Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom,
orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj.
• Ezek a tünetek általában enyhék és fokozatosan jelentkeznek.
• Emellett az új koronavírus-fertőzés egyik jellegzetes tünete az íz- és a szaglásérzékelés
zavara, vagy elvesztése, amely sokszor az
egyetlen tünet.
• Vannak olyan fertőzöttek, akiknél nem alakul ki semmilyen tünet és nem érzik magukat betegnek.
MIT TEGYEN, HA ÖN POTENCIÁLISAN
FERTŐZÖTTNEK ÉRZI MAGÁT?
• Maradjon otthon, ne menjen közösségbe!
• Kérjük, hogy ne személyesen menjen a háziorvosi rendelőbe, hanem telefonon hívja fel háziorvosát!
• A háziorvos telefonon fogja kikérdezni Önt.
• H a felmer ült a koronavír us fer tőzés g yanúja, és
a) a tünetei enyhék, tehát nem
igényel kórházi kezelést, akkor
otthoni karanténba kerül. A há2

A kormány célja, hogy a magyar emberek mielőbb hozzájussanak a vakcinához. Ezért több csatornán zajlanak a tárgyalások a vakcinák beszerzéséről.
Magyarország már eddig is 19,7 millió adag oltóanyagot kötött le több gyártónál (Pfizer-BioNTech,
Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac) több tíz
milliárd forint értékben. A kormány ezeken túl izraeli, kínai és orosz vakcina-fejlesztőkkel is tárgyal, hogy lehetőleg minél több vakcina legyen
elérhető hazánkban. 2020 decemberében kapta
meg az első vakcina az Európai Gyógyszerészeti Ügynökség (EMA) engedélyét. Már egész Európában zajlik a védőoltások beadása. Magyarországon 2020 december 26-án kezdődött meg az
egészségügyi dolgozók védőoltása.
Az európai forgalomba hozatali engedélyt eddig
a Pfizer-BioNTech, és a Moderna-vakcina kapta
meg, így már kétféle vakcina érkezik Magyarországra. Mindkét oltóanyagból két oltás szükséges
a védettség eléréséhez. A Pfizer-BioNTech vakcinát 21 nap különbséggel kell beadni, a védettség a második adag után kb. a 7. napon alakul ki.
(95%-os a védettség) A Moderna oltóanyag esetén a második oltást 28 nappal később adják. Ennél a vakcinánál a védettség a második oltás után
14 nappal alakul ki. (94 százalékos a védettség)
A következő hetekben újabb vakcina-szállítmányok érkeznek, és annak ütemében folytatódhat
az oltás mind az egészségügyben, mind az idősotthonokban, majd az oltási tervben megjelölt további célcsoportok körében is.
2021 első felében pedig várhatóan újabb vakcinák kaphatják meg a gyógyszerészeti hatóságok
engedélyét, és akkor további vakcinák is érkezhetnek, amelyekkel megkezdődhet a lakosság tömeges oltása. A védőoltás ingyenes és önkéntes lesz,
így mindenképpen érdemes regisztrálni.

ziorvos értesíti az Országos Mentőszolgálatot (OMSZ) mintavétel
céljából. A mintavétel
történhet a fertőzésgyanús otthonában, vagy
esetleg egy mobil szűrőállomáson, a helyszínről a mentők értesítik Önt. (Kistarcsán a
Szent Márton Alapítvány mentőautója soron kívül – egy napon
belül – felkeresi Önt.)
A mintavétel eredményéről a háziorvos ad
tájékoztatást. Fontos,
hogy a PCR-mintavétel
előtt négy-öt órával ne
együnk, ne igyunk, ne
mossunk fogat!
b) a tünetei súlyosak (pl.
nehézlégzés, tüdőgyulladás) és kórházi ellátást igényel, akkor a mentő
kórházba, vagy kijelölt intézménybe szállítja Önt,
ahol megtörténik a kórházi ellátása.
Kapcsolódó cikk: https://koronavirus.gov.hu/ AZ OLTÁSOK MENETE
cikkek/enyhe-tunetekkel-otthoni-karantenban- A védőoltások beadása oltási terv alapján történik a kijelölt oltópontokon. Az engedélyezett vakkell-maradni
cinák típusától is függ majd, hogy hány oltásból
VAN-E VÉDŐOLTÁS
áll az oltási sorozat, illetve meddig tart a védettAZ ÚJ KORONAVÍRUS ELLEN?
ség. A jelenleg alkalmazott vakcinából két oltás
A fertőzéseket kiváltó kórokozók, köztük a víru- szükséges. Az oltóponton az első oltás alkalmások okozta fertőzések ellen védőoltásokkal lehet val mindenki tájékoztatást kap arról is, hogy mia leghatékonyabban védekezni. Ez igaz az új ko- kor kell a második oltást megkapnia.
Az oltás iránti igényt a honlapon lehet jelezni,
ronavírus okozta fertőzésekre is. A lakosság tömeges oltásával tudják megfékezni a jelenleg az regisztráció útján. 60 év feletti nyugdíjasok a számukra levélben megküldött űrlapon is jelezhetik
egész világon erőteljesen terjedő járványt.
A védőoltás lényege, hogy a szervezetben im- ezt az igényt, postai úton.
Fontos tudni, hogy az oltás sorrendjét nem a
munválaszt váltunk ki a kórokozó (ez esetben az
új koronavírus) ellen, és ezzel kialakítjuk a védett- jelentkezés időpontja, hanem a védekezésben
séget. A vakcinák hosszú távú védettséget is biz- részt vevők elsőbbsége és a veszélyeztetettség
mértéke határozza majd meg. Elsőbbséget éltosíthatnak.
veznek az egészségügyi dolgozók
és az idősebbek.
A regisztráció az igények felmérését és a közvetlen tájékoztatást segíti.
Önmagában nem jelenti azt, hogy az
illető automatikusan megkapja a védőoltást, mivel az az oltási terv alapján történik.
forrás: koronavirus.gov.hu

TÁJÉKOZTATÓ a mikro-, kis- és középvál-

lalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021.
évben bevallott és bevallandó ADÓELŐLEG
CSÖKKENTÉS LEHETŐSÉGÉRŐL
Megjelent a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet.

A

mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben,
az adott előleg-fizetési időpontban
esedékes – a Htv. szerint bevallott
és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi
időpontokban megfizetni, ha erre
vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.
A vállalkozóknak (a 2021. március 15-i előlegfizetés miatt) nyilatkozatot kell tenniük legkésőbb 2021.
február 25-ig a székhelyük, telephelyük szerinti önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kívánnak az
adó felezés lehetőségével.
Az említett nyilatkozat 2021. januárjától kizárólag az állami adó- és
vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámha-

tóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.
A nyilatkozat alapján a meg nem
fizetendő előleg-részlet összegével
Kistarcsa Város önkormányzati adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból,
határozathozatal nélkül csökkenti.
A 2021. évben végződő adóévben
azon, a helyi adókról szóló 1990. évi
C. törvény szerinti vállalkozó esetén,
amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény)
szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy
esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
nettó árbevétel vagy mérlegfőös�szeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó

mértéke 1 százalék, mivel Kistarcsán a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati
rendeletben megállapított adómérték egyébként 2 százalék.
A beszámoló-készítésre kötelezett vállalkozó a 2021. évben kezdődő adóév első napján rendelkezésre álló utolsó, a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény szerint készített és elfogadott beszámoló, elfogadott beszámoló hiányában, a becsült mérlegfőösszeg, árbevétel- és
létszámadatok alapján, a beszámoló-készítésre nem kötelezett vállalkozó a 2020. évben végződő adóév
árbevétel- és létszámadatai alapján,
a 2021. évben tevékenységét kezdő
vállalkozó esetén a becsült árbevétel- és létszámadatok alapján állapítja meg a mikro-, kis- és középvállalkozás minőségnek való megfelelést.
A 2021. február 25-ig a vállalkozó székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság
számára megteendő nyilatkozatban az alábbiakról szükséges nyilatkoznia a vállalkozónak:
• mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül,

A zavartalan tesztelés érdekében már 600 db
COVID tesztet VÁSÁROLT AZ ÖNKORMÁNYZAT
TOVÁBBRA is folytatódik a novemberben indított – az országban szinte egyedülálló – tesztelés Kistarcsán.
László Márton Endre fáradhatatlanul
rója a helyi utakat, a SZENT MÁRTON GYERMEKMENTŐ SZOLGÁLAT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY mentőautójával, hogy a
koronavírus gyanús betegek hamarabb jussanak teszt lehetőséghez. A
szűrés feltétele ugyanaz, mint országosan mindenhol: az érintett gyanú
esetén egyeztet a körzeti orvossal, a

körzeti orvos a COVID gyanús esetet regisztrálja a központi rendszerbe.
Reggeli órákban az Országos Mentőszolgálat rendszerébe kerülő helyi esteket megkapja az alapítvány,
és a mentőautó elindul László Mártonnal levenni a rapid (gyors) tesztet és szükség estén a PCR tesztet is,
pont úgy, mint a mentők országszerte, Kistarcsán azzal a különbséggel,
hogy a fertőzöttek közvetlen tanácsokat kapnak a helyzet kezelésére,
és mindezt egy napon belül.
Az OMSZ a PCR
teszt levételéhez szükséges eszközöket és a
védőfelszerelést adja. A
mentőautó a nap végén
még bemegy a fővárosi
központba és leadja az
aznapi eredményeket
és a PCR teszt mintá-

kat. László Márton ezen feladatok
mellett az intézményeinkben, önkormányzati cégeknél és az önkormányzatnál felmerülő gyanús eseteket is
szűri, természetesen az üzemorvosokkal és körzeti orvosokkal egyeztetve, hogy a város működésében a
fertőződések ne okozzanak fennakadást. A kistarcsai tesztek bekerülnek a
központi rendszerbe. Volt több olyan
hét, hogy László Márton száz darab
szűrést végzett a településen.
A gyors tesztek egy részét az
OMSZ-tól kapja a város, de november óta 600 darab tesztet is vásárolt
közel 2,5 millió forint értékben Kistarcsa Város Önkormányzata. Köszönjük, és nem tudunk elég hálásak
lenni László Mártonnak a fáradozásaiért és segítségéért. Nélküle el sem
tudtuk volna indítani ezt a kistarcsai speciális védekezést. A kistar-

• a 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet első szakasza szerinti intézkedés külön kormányrendelet szerinti támogatástartalmának
megfelelő összeget jogosult
igénybe venni átmeneti támogatásként, és
• 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Atr.)
6. § (4a)–(4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetű vállalkozásnak.
Ha a vállalkozó 2019. december
31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, akkor a nyilatkozatban arról nyilatkozik, hogy olyan
mikro- vagy kisvállalkozásnak minősül, amely nem áll az Atr. 6. § (4a)
bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá esetében az Atr.
6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti
körülmény sem áll fenn.
A jogosultság feltétele továbbá,
hogy a vállalkozó, amennyiben eddig nem tette meg, akkor az adózás
rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
1. melléklet 29. pont 1. alpontja szerint bejelenti a telephelyének címét.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

csai tesztelésről és László Mártonról a Szilas Tv készített egy riportot,
„A mentős szívű vállalkozó” címen,
amit megtekinthetnek a Szilas Tv
YouTube csatornáján.
Vigyázzunk magunkra, egymásra, viseljük a maszkot, legyünk óvatosak, hogy az előző nehéz év után
2021-ben nyugalomban és egészségesen élhessünk Kistarcsán.
Zsiák Péter alpolgármester

KÉRJÜK TÁMOGASSA
ALAPÍTVÁNYUNKAT
ADÓJA 1 SZÁZALÉKÁVAL!
ADÓSZÁM:

18519259-1-13
KÖSZÖNJÜK!
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A Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat HÍREI
A hosszú, kényszerű pihenő is hozott új élményeket a Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat életébe. 2020 végén
megjelent két kiadvány is, amely megörvendeztetheti a kistarcsai lakosságot.

E

lsősorban a helyi szlovákságot érinti, de minden itt lakó
élvezheti a szép kiállítású
szakácskönyvet, mely a 3. kiadása
az először 2008-ban megjelent pestkörnyéki szlovák őslakosságú települések hagyományos ételei gyűjteményének. Az előző kiadásoktól
annyiban különbözik, hogy gyönyörű ételfotókkal van illusztrálva. Arról már írtunk, hogy milyen
nagy örömöt okozott az ételt elkészítő szlovák képviselőknek az ételek megfőzése, gusztusos tálalása a
fényképezéshez és persze az elfogyasztása is. Az elmúlt évben csak
az év elejére betervezett programokat tudtuk megvalósítani (Böllérfesztiváli részvétel, Szlovák bál),
ezért júniusban ez a program felüdülés volt! Természetesen a szerzők számára az összes településsel
egyeztetni kellett, de decemberben
megjelent Aszódi Csaba András
– Király Katalin – Lukics Gábor
szerzők Nagyanyáink konyhájából

A CD borítója
című régiós szakácskönyve. Beterveztünk egy könyvbemutatót is, de
lalkozók Baráti Köre, Magyarországi
a veszélyhelyzet miatt ezt a prograSzlovákok Kulturális Intézete, Orszámot elhalasztottuk. Csakúgy, mint
gos Szlovák Önkormányzat, Pannóa „Pod zelenim vrškom”– Szlovák
nia Néptáncegyüttes, Pest Megyei
dallamok Kistarcsáról című CD leSzlovák Önkormányzat.
mez bemutatója, melyet Liska Vera A szakácskönyv címoldala
Ugyancsak örömmel osztjuk meg
és Koncertzenekara jegyez. Ez a lemez is december végén jelent meg és vesen énekelt szlovák dalok csokra azt a hírt, hogy önkormányzatunk sinagy örömmel és büszkeséggel töl- is. Örömmel vettük, hogy az össze- keres pályázat segítségével támogatti el azokat az embereket, akik részt gyűjtött anyag értő kezekbe került. ni tudta a Pannónia Néptáncegyüttes
vettek a gyűjtés folyamatában, és a A helyi Pannónia Néptáncegyüttes Felnőtt csoportját új kötények varrakiadvány megvalósításában. Azért fiatal tanárai felhasználják koreo- tásával, hímeztetésével. Köszönet ilis büszkék vagyunk erre, mert ez a gráfiáikban, most pedig kezükbe ve- leti a Magyarországi Szlovákok Szölemez a kistarcsaiak kitartó munká- hetik a CD lemezt, melyhez a fiatal vetségének Közhasznú Alapítványát,
jának az eredménye. Annál tömö- házaspár, Liska Veronika énekes mely a meghiúsult eredeti pályázati
rebben, ahogy a lemezborító belse- és Samu Zoltán zenész vállalták az cél helyett kérvényezett új célkitűzést
jén áll, nem tudnám megfogalmazni átadott anyag rendezését, felvételét, is támogatta, valamint Máté-Liska
a kistarcsai szlovákság háláját: „A kiadását. Köszönet a munkájukért!” Zsófiát, aki a tervet valóra váltatta.
A megjelölt kiadványokkal kapKistarcsai Szlovák Nemzetiségi ÖnA lemez megvalósításához nyújkormányzat 2002. évi megalakulása tott segítségért köszönettel tartozunk csolatban érdeklődhetnek a Kistaróta feladatának tekinti a helyi szlo- még az alábbi támogatóknak: Doli- csai Szlovák Önkormányzat bármevákság szellemi és tárgyi kultúrájá- na Pestvidéki Szlovákok Regionális lyik képviselőjénél.
Szabóné Tóth Katalin
nak gyűjtését, megőrzését. Az ös�- Egyesülete, Kistarcsai Szlovák Nemszegyűjtött anyag részét képezi a zetiségi Önkormányzat, Kistarcsa Vá- a Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke
kistarcsai, vagy a Kistarcsán szí- ros Önkormányzata, Kistarcsai Vál-

geinkkel, a Kistarcsai VMSK Kft.
facebook felületén, ahol napi
szinten igyekszünk megosztani Önökkel közérdekű információkat, érdekességeket. Rendszeresen készítünk videókat, a
jeles napokhoz kapcsolódó kisebb tv felvételeket, esetleg
régebbi rendezvények felvételeiből válogatásokat. Jelen
helyzetben ez a felület a legfőbb kommunikációs csatornánk.
Kérjük kövessenek minket https://www.facebook.
com/Kistarcsai-VMSK-VárosiMűvelődési-Sportközpontés-Könyvtár-Nonprofit-Kft
oldalon. Amennyiben kérdésük van felénk, javaslatuk, észrevételük, várjuk üzeneteiket!
Kistarcsai VMSK Kft.

A TÖBBSÉGET KÉPVISELNI
INTERJÚ BERGÁN JÁNOS
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐVEL

VIRTUÁLIS MŰSORT készített
KULTURÁLIS PROGRAMOK a
Kistarcsai VMSK facebook oldalán a Kistarcsai VMSK karácsonyra
Lassan egy éve, hogy személyes találkozásaink lehetősége beszűkült, megszűnt. Ugyan
volt néhány alkalom a nyáron
és az ősz első felében, amit
igyekeztünk maximálisan kihasználni, de ez az időszak sem
engedte meg a városi rendezvények megtartását. Intézményeink csöndesek, a könyvtárban
a könyvek várják olvasóikat a
polcokon, az uszoda üresen áll.
Hónapok óta csendes a Csigaház és az Ifjúság tér környéke,
nincsenek lezárások, nem épül
színpad, nem várunk fellépőket. Hiányzik nekünk a nyüzsgés, hiányoznak a rendezvények és legfőképpen Önök. A
közönség, az olvasók, a sportolók… Ezt az űrt szeretnénk
betölteni online adta lehetősé-

Jó dolog egy fejlődő kisvárosban

KISTARCSÁN a kialakult hagyományok szerint advent kiemelkedő
rendezvénye minden évben a Mindenki Karácsonya. A koronavírus
járvány miatt azonban a Kistarcsai
Városi Művelődési, Sportközpont és
Könyvtár programja a virtuális térbe
került. Az előzményekhez tartozik,
hogy decemberben a
Csigaházban - nagy titokban – a Régió Plusz
Tv stábja két részes adventi zenés irodalmi
kú Művészeti Iskola)
összeállítást rögzített.
tanárainak zenekara,
Az első részben Ruzicska László szín- valamint Liska Vera és Koncertzeművész, Ujvári Gergely operaénekes nekara. Műsorvezetőként Túri Irén
és Szabó Szilágyi Éva énekművész működött közre. A kétszer közel egyszerepelt. A második részben pe- órás műsor advent 3. és 4. vasárnapdig Uvacsek Csaba képviselőt lát- ján került adásba, amit a Kistarcsai
hatták a nézők, aki egy mesét olva- VMSK és a város facebook oldalán,
sott fel, szerepelt a Simándy József valamint a Régió Plusz Tv csatornáÁltalános Iskola és AMI (Alapfo- ján lehetett megnézni.
4

Bergán János a 2019 októberében megtartott önkormányzati választáson a
6. sz. egyéni választókerületben - a Fidesz-KDNP jelöltjeként - 51,5 %-os,
meggyőző fölénnyel nyert. Egyszer már volt képviselő Kistarcsán 2006-tól
2010-ig, akkor a Közoktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke
volt és a Pest megyei Sportbizottság külsős tagjaként is tevékenykedett.
2010-2019 között külsős bizottsági tagként segítette a kistarcsai testület
munkáját. 2019-től a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság tagjának
is megválasztották és delegálták a VMSK Kft. Felügyelő Bizottságába is.

A

civil életben egy multinacionális cégnél dolgozik közel 32 éve. Bergán János
életét a sport töltötte és tölti ki. 40
évig volt aktív labdarúgó, majd a
versenyszerű sportolás befejezése után, 1998-tól a helyi sportéletben tevékenykedik. Volt a Kistarcsai PFK ügyvezetője, az NB III-as
utánpótlás csapatok szakmai vezetője, a felnőtt és az ifjúsági csapatok
vezetőedzője, a Kistarcsai Utánpótlás Labdarúgó egyesület ügyvezetője és a Kistarcsai VSC felnőtt csapatának vezetőedzője. Két felnőtt
gyermek édesapja. Születése óta
Kistarcsán él.

– A felvezetőből is látszik, hogy egy
pillanatra sem szakadt el Kistarcsától. Két ciklus után került vis�sza a képviselő-testületbe. Milyen
tervekkel vágott neki újabb képviselő ciklusának?
– Polgármester úr keresett meg a
választások előtt azzal, hogy szívesen látna a csapatában. Kértem egy
kis gondolkodási időt és végül igent
mondtam. Külsős képviselőként azért
valamennyire részese voltam annak
a jelentős átalakulásnak és fejlődésnek, ami 2010–2019 között történt
Kistarcsán. Képviselőként nagyobb
rálátásom van a helyi problémákra.
A választókkal közvetlen kapcsolatban kell lennem, így a segítségnyújtásban közvetlenül részt tudok venni.
– A sporttól sem szakadt el, hiszen
bizottsági tagként és a VMSK Felügyelő Bizottsági tagjaként aktívan

tud hatni a város sportéletére. Mi- tom, hogy a saját választási körlyen lehetőségei vannak?
zetében a főbb célkitűzéseit – gon– Azt kell mondanom, hogy az dolok itt például a járdaépítésekre
eddigi tapasztalatom alapján szeren- – sikerült megvalósítani. Ezt hogy
csés helyzetben vagyok. A VMSK tudta elérni?
vezetője és a munkatársai, valamint
– Sikeres pályázatokon vagyunk
az egyesületi vezetők nagyon profin túl és ez adott lehetőséget arra,
dolgoznak.
hogy a Deák Ferenc és a Toldi MikA testület elé kerülő egyesületi ké- lós utca közötti szakasz felújításra
réseket a lehetőségeinkhez mérten került. Sikerült felújítani és biztonmindig támogatjuk. Azokhoz a pá- ságossá tenni az Extrém sportpályázatokhoz pedig, amihez szüksé- lyát is a Csigaháznál. Free Wifi
ges az önrész biztosítása, azt a meg- elérhetőség is van a körzetemben.
felelő átvizsgálás után biztosítjuk az
Én hiszek a „Gondolkodom, elemegyesületek részére. Sok pályázaton zek, érvelek” szisztémában, és ha
sikerült így sikeresen részt venni.
sikerül meggyőznöm képviselőtársaimat a szükséges beruhá– A Pénzügyi, Településfejleszté- zásokról, akkor ezzel mindenki
si és Környezetvédelmi Bizottság nyer. Természetesen ehhez az is
tagjaként van rálátása az önkor- kell, hogy bizalommal legyünk
mányzat büdzséjére. A veszélyhely- egymás irányában és rám is százet miatti elvonások nagyon szűk míthassanak hasonló helyzetben
mozgásteret adnak a költségvetés a képviselőtársaim.
megtervezéséhez. Milyen költségvetést tudna támogatni erre az évre? – A koronavírus járvány megne– Az önkormányzat által ellá- hezíti a képviselők munkáját is. A
tott kötelező feladatokat biztonsá- vírus Kistarcsán is komoly visszagosan végrehajtható költségvetésre esést jelentett az élet minden terülesz szükség. Biztosítanunk kell a letén. Mit tart a legnagyobb veszszociális intézményeink, az óvoda, teségnek?
valamint a városüzemeltető cégünk
– A rendezvényeinket el kelbiztonságos működéséhez szüksé- lett halasztanunk, Kistarcsai Nages anyagi forrásokat. Rendelkez- pok, Kakasfőző Fesztivál, Sport
nünk kell a pályázatokhoz szüksé- és Családi nap, Mindenki
ges önrész meglétével is. Nem kis Karácsonya. Szerinfeladat előtt állunk, de bízom benne, tem ezek a renhogy nem a „7 szűk esztendő” idő- d e z v é n y e k
szaka következik!
összehozták a vá– A koronavírus járvány miatt sok ros lakóit.
minden háttérbe szorult. Azt lá- Szívesen
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eljöttek egy koncertre, láthatták
táncolni a gyerekeiket, unokáikat
a színpadon, lehetett választani a
jobbnál jobb kakaspörköltek közül.
Fontos lett volna, hogy a mindennapi mókuskerékből kicsit kiszakadva fel tudjunk töltődni.

– A megnövekedett feladatai mellett az 6-os számú választókörzet
képviselőjeként mit tud tenni a saját körzetében?
– A választóim igényeit, problémáit kell megismernem és segíteni
megtalálni a megoldásokat.
Ezért választottak meg, ez a dolgom. Minden egyéni vagy közösségi probléma fontos, amit kezelni kell. Várom a telefonokat és az
e-mail-eket.
– A civil foglalkozása mellett az
önkormányzati munka rendkívüli
mértékben leterheli a szabadidejét.
Mivel próbál feltöltődni?   
– Focizni már nem járok, de
szeretek a mérkőzések elemzésével foglalkozni. Amikor tehetem,
akkor biciklivel megyek mindenhova. Életrajzi könyveket is szeretek
olvasni. Lassan jön a tavasz, van
egy kis füves területem a kertben
és annak úgy kell kinéznie, mint
egy golfpálya. 
Polgár

INTERJÚ

HÍREK

Kisebbségben lenni
NEM MINDIG KELLEMES
INTERJÚ PENZ ANDRÁS
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐVEL

Penz András 71 éves, végzettségét tekintve közgazdász, négy felnőtt gyermek édesapja. Kistarcsára 2009-ben költözött. Egyik alapítója a Simándy
liget úttársulatának, és egyik szervezője az ott lakók közös járdaépítésének.

H

– Ellenzéki képviselőként több önálló képviselői indítványa is volt.
Ön szerint miért nem támogatták
az előterjesztéseit?
– Most készítek beszámolót egyéves képviselői munkámról, amit
minden kistarcsai lakosnak elküldök. Ezért pontosan tudom, hogy
összesen 10 önálló, és számos módosító, vagy kiegészítő indítványom
volt. Nagyon széles skálán: az önkormányzati szervezeti felépítéstől
– ne legyen két alpolgármester – a
zebrák létesítésén át, a kisgyermekek nem kötelező védőoltásainak
anyagi támogatásáig, majd a járványhelyzettel kapcsolatos adatnyilvánosság és a város által megtehető intézkedésekig stb. Ebből
egyet, a kisgyermekek egy védőoltásának, a rotavírus oltás anyagi
támogatásának ügyét szeptemberben magáévá tette a testület. Remélem, Kistarcsa 2021. évi anyagi
helyzete ezt nem fogja keresztülhúzni. A testületi arányokat figyelembe véve ez is eredmény.

áromszor is indult az önkormányzati választásokon: 2010-ben, 2014-ben
és 2019-ben, lakóhelyén, az 5. számú választókerületben. A választási rendszer sajátosságai miatt a DK
színeiben, de más szervezetekkel
együttműködve. 2019-ben listáról
került be a helyi képviselő-testületbe. A megyei listáról beválasztották Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 44 tagja közé is,
ahol a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagjaként tevékenykedik.
A Demokratikus Koalíció Pest megyei 6-os számú, Gödöllő központú választókerületi szervezetének
ügyvezető alelnöke.

– A 11 tagú testületben 7 képviselő
a Fidesz-KDNP tagja. Bő egy év
után hogy látja, sikerült-e a négy
nem Fideszes képviselőnek ellenzéki szerepkört kialakítani?
– Ha az a kérdés, hogy együttműködünk-e, a válaszom igen,
szoktunk egyeztetni. Magam minden önálló indítványomat rendszeresen megküldöm nekik, kikérdezve véleményüket. Kisebbségben
lenni nem mindig kellemes, de
ez nem szegi kedvem, álláspontomat, ami meggyőződésem szerint a
város érdekeit szolgálja, ahogy eddig,
ezután is képviselni fogom és örülök,
ha mások is támogatnak.

Általában
sok napirend
kerül terítékre,
kérdés, vita
kevés van.

– Hogyan látja belülről a képviselő-testület
munkáját?
– Bíztam benne, hogy sokéves közigazgatási, vállalatvezetői, vállalkozói tapasztalatomra
támaszkodni akarnak majd, eb6

– A Demokratikus Koalíció jelöltjeként Kistarcsán listáról került
a testületbe. Listás képviselőként
hogyan tudja Kistarcsa érdekeit szolgálni?
– Őszintén azt gondolom, hogy
legalább úgy, mint egy körzeti képviselő, miközben saját környezetemre is figyelek. Gondolja meg, nem
is tehetek másként, hiszen a listás
szavazatok a teljes kistarcsai lakosság szavazataiból állnak össze. Jogilag nincs is különbség.

ben csalatkoztam. Lévén az
egyetlen nem
bizottsági tag
képviselő, leginkább a testületről tudok nyilatkozni,
bár egy-egy bizottsági
ülésre is elmegyek, ha a saját indítványom a téma, vagy olyan ügy,
ami egész Kistarcsa érdeke. Általában sok napirend kerül terítékre,

kérdés, vita kevés van. A többségi frakció leginkább csak szavazna. Azt gondolná az ember, hogy
a polgármesternek és a hivatalnak
is az lenne az érdeke, hogy széleskörű előzetes egyeztetés után kerüljön sor egy-egy előterjesztésre,
ez nem így van. Ha magam nem
járok utána egy-egy kérdésnek a
szakterületen dolgozók vezetőinél, a testületi ülésen már hamar
lezárják a kérdéseket.

– A megyei közgyűlésben a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagjaként van-e lehetősége Kistarcsa érdekeit képviselni és érvényesíteni?
– Természetesen, bár ott leginkább a megye egészének ügyei forognak abban a kevés hatáskörben,
ami a 2010 utáni kormányzati központosítás után még megmaradt.
Ahogy a városoktól, így Kistarcsától is, elvontak hatásköröket, vagyont, feladatot és „pénzt, paripát,
fegyvert”, úgy a megyétől is. Ezzel együtt módom volt a megyénél
is – bizottsági és közgyűlési szinten egyaránt – a Kistarcsát érintő
két fontos ügyben, a leendő 16 tantermes általános iskola, valamint a
megyei finanszírozású Mária úthoz
kapcsolódó zarándokképző építése

ügyében eljárni. Persze ott nagyobb
horderejű ügyek, mint például a gödi,
ún. „Különleges gazdasági övezet”
miatti vagyon és pénzelvonás és annak megyéhez telepítése is rendszeresen napirenden vannak.

Van még üres férőhely
A BÖLCSŐDÉBEN

– A koronavírus járvány megnehezíti a képviselők munkáját is.
A vírus Kistarcsán is komoly vis�szaesést jelentett az élet minden
területén. Mit tart a legnagyobb
veszteségnek?
– Az emberi kapcsolatok beszűkülését, online felületre terelődését. Ezzel magam is küszködök,
gyermekeimmel és unokáimmal
kevesebbet találkozhatok. A testület ugyan nem on-line működik,
a polgármester előzetesen kiküldi a szavazólapot, és azt követően 2021. JANUÁR 4-TŐL fogadja a
dönt, ami dicséretes. Mégis hiány- gyerekeket a Tipegő Bölcsőde, ahozik a személyes konzultáció lehe- vá még van lehetőség jelentkezni.
tősége. A másik nagy vesztes Kis- Az intézmény 48 férőhellyel kezdtarcsa működési költségvetése, az te meg a 3 év alatti gyermekek napönként vállalt feladatok költségeinek közbeni ellátását. A bölcsődébe a
kigazdálkodása. Az elvonások és a jelentkezés elektronikus formában
kompenzáció hiánya miatt a város történhet!
működési költségei közül előzetes
A https://kistarcsaitipego.hu/
kalkulációm szerint kb. 100 millió oldalon megtalálható a letölthető jeFt fog hiányozni. Végül nagy vesz- lentkezési lap.
teségnek tartom, hogy elmaradnak
a rendezvényeink.

Ezt figyelmesen elolvasva töltsék
ki, és mindkét szülő írja alá, majd
szkennelve 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.

– Az idősebb generáció tagjaként
fél-e a vírustól és mi a véleménye
az oltás körül kialakult bizonytalanságról?
– Maszkot hordok, fertőtlenítek
és távolságot tartok, így vigyázok
magamra és embertársaimra. Jobban félek a hiányos és félrevezető
információk miatti félreértésektől.
Miért nem tudhatjuk például, hogy
Kistarcsán és a megye többi városában hány fertőzött, hány beteg
van és hány haláleset történt? Miért nem kapunk választ a regisztrációnkra? Miért nem tudhatjuk,
mikor kerülünk – legalább körülbelül - sorra az oltási terv szerint?
Miért nincs részletes tájékoztatás
Megjelent a jogszabály az önkormányzatok
az egyes oltásokról? Az emberek
iparűzési adó csökkenésének kompenzációjáról
megpróbálnak tájékozódni és felülnek az álhíreknek. A dolog pedig nagyon egyszerű: mindenki- MINT SOKAN tudják, a kormány a szerint 2021-ben az érintett önkornek joga van az oltást elutasítani, koronavírus járvány gazdasági ha- mányzatok kieső iparűzési adóbeezért akár megfertőződni is, hogy tásainak tompítására ideiglenesen vételének összegével megegyező ös�a legrosszabbat ne is említsem, de 1 %-ban maximálta az iparűzési adó szegben a központi költségvetésből
nincs joga más be nem oltottakat mértékét. Január közepén megjelent a támogatásra jogosultak. (Teljes komemiatt megfertőzni, megbetegíte- 4/2021. (I.14.) kormányrendelet, ami a penzáció.) A támogatást két egyenlő
ni. Mielőbb el kell érnünk a 60 % 25 ezer lélekszám alatti önkormány- részletben folyósítják: legkésőbb jú„átoltottságot”. Már nagyon várom, zatok kompenzációjáról szól. Ezek niusban és októberben.
hogy sorra kerüljek és másokat is
az oltás felvételére bíztatok. Természetesen kizárólag a bevizsgált
és Magyarország és az európai államok közös – 2020 júniusában elKistarcsai Közterület – fenntartó
E-mail: info@kkofe.hu,
fogadott – oltási stratégiája szerinti,
Kft. alkalmi munkavállalót keres
Tel: 28/470-119. 
és az Európai Gyógyszerügynökkörnyezet fenntartási feladatokra.
ség által tanúsított oltóanyaggal.
P.Gy.

Teljes körben és júniusban
kompenzálják KISTARCSÁT

Alkalmi munkavállalót KERESNEK

A felvételhez szükséges: a kistarcsai lakóhely igazolása, a szülők munkavállalásának igazolása, valamint a
kedvezményre jogosító igazolás bemutatása (későbbiekben kell).
A bölcsődei gyermekétkezés intézményi térítési díja 2021. évre bruttó
685 Ft/nap/fő.
A bölcsődében fizetendő gondozási díj például 79.800 Ft egy főre
jutó átlagkereset esetén 750 Ft/ nap
15 000 Ft/hónap (20 napra vetítve).
Az önkormányzat által megállapított sávos térítési díjakról szóló rendeletet – benne a részletes táblázatot –
a kistarcsa.hu/Település/Hírek/Önkormányzati hírek oldalon olvashatják.
Kérdéseket, észrevételeket a
bolcsode@kistarcsa.hu email címen, és a 06-70/503-4090-es telefonszámon várja a Szénás Béláné
bölcsődevezető.

2021. JANUÁR 10-ÉN,
ÉLETÉNEK 54. ÉVÉBEN
ELHUNYT TAR SZILÁRD
magyar-történelem
szakos tanár, a Kölcsey, majd később
a Simándy József
Általános Iskola
pedagógusa.
Tar Szilárd
2009–2010 között tagja volt
a város képviselő-testületének.
A 2008-as időközi választás után 2009 elején a MIÉP listájáról került
be a lemondott Szemán József (MIÉP)
képviselő helyére. A 2009. április 2-án
megtartott rendkívüli testületi ülésen beválasztották a Közoktatási Bizottságba.
Együttérzésünket küldjük családjának!
2021. 1. szám
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OKTATÁS

HÍREK

A

program 2016-ban indult el
és a tavalyi évben negyedszer valósulhatott meg országos lefedettséggel. Ez azt jelenti,
hogy Magyarországon legalább 800
olyan óvoda van jelenleg, melyek a
programban aktívan részt vettek és a
nevelési tervükbe beépítették a közlekedésre nevelést. A pályázat célja
a gyermekeket érintő legfontosabb
közlekedésbiztonsági ismeretátadás
támogatása, valamint az óvodai nevelési programba integrálható közúti
közlekedésbiztonsági módszertan és
oktatási segédletek megismertetése.
Óvodánk eddig is nagy hangsúlyt
fektetett a közlekedésre való nevelésre, hiszen minden évben több héten
át zajlik a csoportokban a biztonságos közlekedésre nevelés, a különböző közlekedési eszközök megismertetése, valamint a közlekedési
eszközökön való utazás közös élményének átélése.
Nagyon fontos, hogy a gyermekek minél hamarabb találkozzanak
a biztonságos közlekedés alapelveivel. Ők a legveszélyeztetettebb korcsoport, hiszen életkoruknál fogva
még kevés tapasztalattal rendelkeznek a közlekedésről, valamint tájékozódási, észlelési és koordinációs
képességeik még fejlődő periódusban vannak. A leghatékonyabb, ha a
gyermekeknek saját nyelvükön adjuk
át a tudást, játékosan és kreatívan.
Ovisaink játékosan tanulták
a közlekedési táblákat

Az ovisok szívesen vettek részt a játékos feladatokban
A Biztonságos Óvoda program
mul. Ebben az esetben a gyermek
elsődleges célja, az óvodás korú gyerösztönzi a szülőt, hogy minél töbmekek biztonságos közlekedésre való
bet használják a biciklit.
felkészítése. A program segíti az óvo• a tematikus családi nap egy
dákban történő közlekedésre neveegész napos program, sok feladatlés megvalósítását és támogatást ad
tal és versennyel, melyek mind kiannak sikerességéhez. A program
váló színterei a biztonságos közleelőtérbe helyezi a megfelelő minták
kedésre nevelésnek. A családi nap
kialakításában és a közlekedésbizszervezésében és lebonyolításában
tonsági alapelvek átadásában a szüsaját kompetenciájának megfelelőlők és a pedagógusok meghatározó
en minden szülő feladatot kaphat.
szerepét is. A szülő elsődleges moA Biztonságos Óvoda progdell a gyermekek számára. A felnőt- ram megvalósításakor azon tétek közlekedési magatartása, szemé- materületek gyakoroltatása került
lyes példamutatása meghatározza a előtérbe, melyek a korábbi évekgyermek közlekedési szabályokhoz ben készült felmérések alapján tuvaló viszonyulását. Tudatosan töre- dáshiányosságként jelentkeztek.
kednünk kell a szabályok ismeretére A foglalkozásokon részt vevő gyermeés azok betartására, mert a gyerme- kek láthatósági és védőfelszereléseikek akaratlanul és tudattalanul lemá- ket behozhatták az óvodába és közösolják a környezetükben megfigyelt sen vizsgáltunk meg minden eszközt.
viselkedési formákat. Ezt figyelem- Kísérleteztünk a látási viszonyokkal.
be véve a program kitér a szülők be- A távolságok felmérésére, az irányok
vonására, melyre több kezdeménye- és az oldaliság meghatározására jázés is született.
tékos feladatokat oldottunk meg. A
közlekedési táblák és az út részeinek
KIEMELNÉK KÉT PÉLDÁT:
ismereteit is elmélyítettük. A prog• „STARS-projekt” – ovis kezde- ram által nyújtott segédanyagokat beményezés, melynek célja, hogy építjük a mindennapi munkánkba is.
az óvoda és a gyermekek otthoA későbbiekben, ha lehetőséna közötti távolságot biciklivel te- günk adódna, nagyon örülnénk
gyék meg amikor csak lehet. Ezt egy KRESZ pálya kialakításáa projektet olyan foglalkozások- nak, melynek használatával életkal tarkítjuk, hogy minél figye- szerűbb helyzetekkel szemléltetlemfelkeltőbb legyen. A projekt hetnénk a közlekedési szabályokat.
résztvevői matricát kapnak jutal- A pálya esetleges megvalósulása ál8

Foglalkozás az udvaron

Teljes menetfelszerelésben

A programot vezető óvónők
tal minél többféle közlekedési helyzetet élhetnének át a gyermekek és
testközelből sajátíthatnák el a biztonságos közlekedés alapelveit.
Hirsné Mészáros Ágnes,
óvodapedagógus

A GÉPJÁRMŰADÓVAL KAPCSOLATOS ADÓZTATÁSI FELADATOKAT 2021. JANUÁR 1-TŐL
A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL (NAV) VETTE ÁT. A változás a gépjármű-üzembentartókat
(tulajdonosokat) nem érinti, plusz teendőjük nem
lesz. Az első részletet március 15-e helyett elég
április 15-éig befizetni.
Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak azok kapnak értesítést a
NAV-tól, akiknél valami változás történt, például
nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó összege csökkent.
A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig,
a második részletet 2021. szeptember 15-éig kell
befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 1003200001079160 számú NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára.
A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én
fennálló adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hi-

vatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó
kivetésénél.
Jövőre a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADO „adat- és változásbejelentő
lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely legegyszerűbben az Online
Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány papír alapon is
elérhető majd a NAV központi ügyfélszolgálatain.
Nem kell a NAV-hoz bejelenteni a gépjármű megszerzését, forgalomból kivonását, és a gépjármű elidegenítését, mivel a gépjárműadót a NAV veti ki adatszolgáltatás alapján. A költségvetési szervek, a NAV
nyilvántartása szerinti egyházak vagy a környezetkímélő gépkocsi, motorkerékpár üzembentartóira,
tulajdonosaira vonatkozó mentességi szabályokat
és adókedvezményeket a gépjárműadó összegének
megállapításánál hivatalból figyelembe veszi a NAV.
A 2020. december 31-éig keletkezett, változott
vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni.Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Fűtésszezonban fokozódik
A LEVEGŐ SZENNYEZETTSÉGE

FELHÍVJUK Kistarcsa város lakosságának figyelmét, hogy a fűtési szezonban fokozottan szíveskedjenek betartani a tüzelőberendezések üzemeltetésére, a fűtésre és az alkalmazható tüzelőanyagra
vonatkozó levegő-tisztaságvédelmi előírásokat.
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet)
4. §-a alapján tilos a légszennyezés, valamint a
levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
A Rendelet 27. § (2) bekezdése értelmében hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem
megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek
nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. E rendelkezés alapján tilos többek között műanyagok,
gumik, sprays dobozok, festett fa bútorok, festett fa hulladékok, háztartási hulladék tüzelőberendezésben történő égetése, de ezeket az anyagokat udvaron, közterületen vagy egyéb nyílt
területen sem szabad égetni! Az ilyen anyagok
elégetése során az egészségre káros anyagok kerülnek a levegőbe.
Fentiek alapján kérjük a tisztelt lakosságot, hogy
a tüzelőberendezésben csak hatóságilag is engedélyezett fűtőanyagokat szíveskedjenek felhasználni
(pl. tűzifa, szén, gáz, tiszta papír).
Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy a rendeletben foglaltak szerint bármely anyagnak a

KISTARCSA HULLADÉKGYŰJTÉS RENDJE

2021 JAN.-FEBR.

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

DÁTUM

JAN.

Az Országos Rendőr-főkapitányság – Országos Balesetmegelőzési Bizottság a Közlekedéstudományi Intézet közreműködésével 2020-ban is meghirdette a Biztonságos Óvoda programot. Az óvodák kiválasztása jelentkezési sorrend szerint történt, megyénként legfeljebb 10 óvoda kerülhetett
be a programba. A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda bejutott a kiválasztott intézmények közé és sikerült elnyernünk a Biztonságos Óvoda címet is!

A NAV-HOZ KERÜLTEK
a gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatok

FEBRUÁR

A Gesztenyés Óvoda elnyerte
A BIZTONSÁGOS ÓVODA CÍMET
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HULLADÉK TÍPUS
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JANUÁR 11-ÉN
ELKEZDTÉK A FENYŐFÁK BEGYŰJTÉSÉT

jogszabályi előírásokat megszegve, illetve engedély nélkül háztartási tüzelőberendezésben
történő égetése esetén 300  000  Ft, nyílt téren
történő égetése esetén pedig 100  000  Ft levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki a környezetvédelmi hatóság.
Amennyiben ilyen környezetszennyező tevékenységet tapasztalnak, kérjük, szíveskedjenek
azt közvetlenül az Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályánál
bejelenteni!
fotó: ayearofbeinghere.com

A Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. január 11-én kezdte
meg a kidobott fenyőfák gyűjtését. A két hétig tartó
időszak alatt folyamatos a fenyőhulladék gyűjtése.
A társaság arra kéri Kistarcsa lakosait, hogy az ingatlanok előtt, könnyen észrevehető módon helyezzék el a fát!
2021. 1. szám
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KULTÚRA

Elmarad a KIKE
januári kiemelt
rendezvénye
A koronavírus járvány miatt elmarad a KIKE kultúra
napi rendezvénye. A
magyar kultúra napja alkalmából, már
hagyomány, hogy
Kistarc sán megszervezik a Kistarcsai Kiscsillagok
című tehetségkutató műsort, melyen
tehetséges kistarcsai, illetve Kistarcsán tanuló gyerekeknek biztosítottak bemutatkozási lehetőséget. Ugyancsak a magyar
kultúra napjához kötődött a Kistarcsai Kisalkotók pályázat is, melyen az egyesület kuratóriuma által meghatározott témákban
pályázhattak a gyerekek. A pályaműveket
tetszőleges technikával (rajz, festmény, szobor, kézműves munka, számítógépes grafika…) készíthették el. Az elmúlt években
a magyar kultúra napján tartották meg az
ünnepélyes eredményhirdetést. A korlátozó intézkedések feloldása után egy későbbi időpontban mindenképpen megrendezik a tervezett programokat.

Tavaly a fellépők között
ott volt a kistarcsai Váray
Domonkos,
aki a gödöllői
Fréderic Chopin
Zenei AMI
növendéke

MEGJELENT
a Kistarcsai
Kalendárium

A 200 OLDALAS, A/5
formátumú kötet többnyire kistarcsai vonatkozású írásokat és
képeket tartalmaz. A
kalendárium hozzáférhető a KIKE rendezvényein, de a koronavírus járvány miatt
most csak Kereszti
Ferencnél lehet megvásárolni. Az egyesület elnöke várja az
érdeklődők megkereséseit az alábbi elérhetőségeken: kike@
kike.hu, 28-470-926, 30-349-0300. A kalendárium ára 1000 Ft.

APRÓHIRDETÉS

SZOLGÁLTATÁS – Duguláselhárítás falbontás nélkül.
WC-k, tartályok, csapok javítása, cseréje. Vízszerelés.
Tel.: 06-20-491-5089
10

VÁLLALKOZÓI OLDAL

KÖNYVSAROK

Január a könyvipar holtszezonja, hiszen véget ért a karácsony, ráadásul mindenki azokat a könyveket olvassa, amelyeket karácsonyra kapott. Azért persze jelennek meg könyvek, amelyekbe érdemes belelapozni.

Berg Judit: Rumini
és az elsüllyedt világ
című legújabb könyvében végre mindenki újra
ép és egészséges, a Tükör-szigeteki kalandok
után irány Egérváros!
Nem csoda, ha ennyi san Beth életének értelmévé válik. Idővel a fiatal teviszontagság után még hetség a nyugtatókhoz és az alkoholhoz nyúl, hogy
a legelszántabb matró- elmenekülhessen a valóság elől. De a sakkpartik
zok is egy kis egérvárosi során kiélesednek az érzékei, tisztán gondolkodik,
nyugalom és megérde- és úgy érzi, hogy talán visszanyerheti az irányítást.
melt semmittevés után áhítoznak. Csak az Áspis- Tizenhat éves lányként a hidegháborús években már
tengeren kell keresztülhajózniuk, ahol egy erős ten- az USA nyílt bajnokságán küzd a győzelemért. Azongeráramlat pont a megfelelő irányba sodorja majd a ban, miközben szakmai képességei egyre fejlődnek,
Szélkirálynőt. Jó tempóban, jó hangulatban halad- a tét is növekszik, egyre félelmetesebbnek tűnik szának. Aztán egyszer csak szörnyű reccsenés hallat- mára az elszigeteltsége, és egyre csábítóbbá válik a
szik... Majd még egy... Mi lesz a Szélkirálynővel? menekülés gondolata. És eljön az a pillanat, amikor
Mi lesz Ruminivel, Rozival, Fecóval és a többiek- a világ legjobb játékosával kell megküzdenie a Szovkel? Kiderül minden a tizedik Rumini kötetből.
jetunióban. Képes lesz-e nyerni, vagy végül függőségei áldozatává válik?
Duskáldia egykor a világ legboldogabb orEdith Eva Eger: Ajánszága volt. Bővelkedett
dék című új, inspiráló
aranyban, egy pompázaés gyakorlati tanácsokat
tos bajszú király uralkotartalmazó kalauza segít,
dott rajta, és olyan fenhogy megszabaduljunk
séges kolbászok, sajtok
a romboló mintáinktól
és sütemények készülés bénító gondolatainktek városaiban, hogy aki
tól, s ezáltal szabadon élcsak megkóstolta őket,
vezhessük az életet. Az
táncra perdült örömében! Birodalom szerte minajándékkal Eger olyan
den szép és jó volt, kivéve a ködös északi részt,
kézikönyvet nyújt át olLápföldét, ahol egy régi rege szerint a szörnyűsévasóinak, amely szelíges Ickabog tanyázott. Minden épeszű ember tud- den bátorít bennünket mindazon gondolataink és
ta, hogy az Ickabog csak legenda, rossz gyerekek viselkedésünk megváltoztatására, amelyek a múltijesztgetésére való. De a legendáknak megvan az a ban gúzsba kötöttek bennünket. A szerző bemutatja
furcsa tulajdonságuk, hogy néha önálló életre kel- a leginkább bilincsbe verő érzelmi és lelki állapotonek… Vajon egy mendemonda megbuktathatja a kat - mint a félelem, a gyász, a düh, a titkolózás, a
közkedvelt királyt, és térdre kényszerítheti az or- stressz, a bűntudat, a szégyen és az elkerülés -, vaszágát? Annyi biztos, hogy két bátor gyerek olyan lamint azokat az eszközöket, amelyeknek a segítkalandba sodródik miatta, amire maguktól sose ségével megküzdhetünk ezekkel. Mélységes empávállalkoztak volna. J. K. Rowling: Az Ickabog tiával, lényeglátással és humorral megírt kötetében
című legújabb meséjét a szereplők színes tárháza rámutat arra, mindannyian sérülékenyek vagyunk,
és a fantáziadús cselekmény teszi minden korosz- és mindannyian ugyanazokkal a kihívásokkal nétály számára feledhetetlen olvasmánnyá.
zünk szembe. Az ajándék bátorít és segít bennünket,
hogy kitörhessünk az önmagunk építette börtönWalter Trevis: A vezér- ből, feldolgozzuk traumáinkat és élvezzük az életet.
csel című könyvének főA járványügyi helyzetre való tekintettel a Vászereplője Beth Harmon rosi Könyvtár 2020. november 4-től visszavonácsendes, morózus és első sig személyesen nem látogatható. A kölcsönzés és
pillantásra jelentéktelen helyben használat szünetel. A kikölcsönzött dokunyolcéves kislány, akit mentumok kölcsönzési határidejét határozatlan időédesanyja halála után ár- re kitolja az intézmény. Ezen időszak alatt a könyvvaházba küldenek. Leg- táros telefonon és e-mailben elérhető.
főbb társasága egy másik
Telefonszám: 06-28-507-146,
árva, és a gyermekotthon
E-mail: konyvtar@vmsk.hu
gondnoka, aki sakkozni
Megértésüket köszönjük.
tanítja. A sakk szép lasNémeth Tímea könyvtáros

A PEST MEGYEI IPARKAMARA KÖZLEMÉNYE

a kkv-szektor vállalkozásainak nyújtott térítésmentes gazdasági és hitelhez jutási tanácsadásról
valamint az uniós pályázat, bizonyítvány és mesterlevél hitelesítés elérhetőségeiről 2021. januártól
A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara (székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 40., www.pmkik.hu) tanácsadó szolgáltatást nyújt a
kkv-szektor vállalkozásainak. A tanácsadás a koronavírus-járvány gazdasági
következményeinek kezelését és a jogszabályi rendelkezések alkalmazását segíti,
telefonon és „e-mail”-ben történik a (+36-70) 967-9669 telefonszámon és a tanacsadas
@pmkik.hu e-mail címen. A személyes tanácskérés a járványveszély miatt szünetel.

A

szafizetése szerződéssel lekötött
térítésmentes tanácsadási
kapacitás és elegendő bevétel
szolgáltatást a Kamara
hiányában nem látszik teljetagjai és a kamarai nyilsíthetőnek.
vántartásban szereplő, Pest megyei székhelyű, regisztrált gazTOVÁBBI INFORMÁCIÓS
dálkodó szervezetek és egyéni
LEHETŐSÉGEK;
vállalkozók vehetik igénybe. A
Jogszabályok és tájékoztatások
tanácsadásnak nem része az ügya Pest Megyei Iparkamara honintézés és az okiratszerkesztés.
lapján az „Aktuális” menüpontA kamarai tanácsadás jogi-gaz
ban megtekinthetők. (www.pmkik.hu)
dasági-pénzügyi, munkajogi, hitelhez
jutási valamint tagdíj és kamarai hozzájárulás
VALI – Vállalkozói Információ,
megfizetésére, továbbá a szakmunkástanulók fog- https://vali.ifka.hu
lalkoztatására terjed ki.
Hitelek, képzések, pályázati felhívások, gyakori
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szó- kérdések és válaszok
ló 2009. évi CXV. törvény alapján a Kamara tájé- Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
koztatást nyújt az egyéni vállalkozói tevékenység https://nfsz.munka.hu
folytatásához szükséges információkról, az egyé- Ágazati bértámogatási program, vállalkozások
ni vállalkozói tevékenység folytatásáról, a képesí- munkaerő támogatása
téshez, valamint a hatósági engedélyhez vagy be- Hitelek;
jelentéshez kötött gazdasági tevékenységekről is. www.mfb.hu Magyar Fejlesztési Bank
A megkereséseket az egyenivallalkozo@pmkik. www.mkb.hu MKB Bank Nyrt.
hu e-mail címre kérjük megküldeni a kérdező nevének és telefonszámának megadásával.
www.erstebank.hu Széchenyi Kártya Plusz
A tanácsadás fogalma, értelmezése; a tanács- www.kavosz.hu Új Széchenyi Kártya Program
adás során a kérdező vállalkozó röviden, célirányosan ismerteti a tanácsadóval a cége helyzetét PÁLYÁZATOK;
és előadja, hogy mely kérdésre, probléma keze- Magyar Multi Program
– Szakértői portál – minősített szakértők
lésére, megoldására keresi a választ.
A kérdező a tanácsadóval megbeszéli, kitár- https://mmp@ifka.hu
gyalja, hogy az érintett vállalkozásnak milyen IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.
törvényes lehetőségek állnak rendelkezésére, me- 1062 Budapest, Andrássy út 100.
lyek az előnyök és hátrányok a vállalkozás szá- Telefon: (+36- 1) 312-22-13
mára, valamint ezekhez miként igazodnak a té- materal.energiagazdasag.hu
nyek és a vállalkozó elképzelése. A tanácskérés pályázati tanácsadás – pályázatírás
és a tanácsadás folyamatában a felek közösen keresik a megoldást a tanácskérő által előadottakra, Önálló vállalkozók
de a lehetőségek közül a vállalkozó hozza meg a tevékenységi jegyzéke (ÖVTJ);
36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet (ingyenes)
számára legjobbnak látszó döntést.
A tanácskérések során előadott kérdések, prob- www.magyarorszag.hu / Keresés / Nemzeti
lémák hasonlíthatnak egymáshoz, de nem ugyan- Jogszabálytár / KERESÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSA
olyanok, vállalkozásonként eltérő a megoldás
módja is. Más cég által választott módszert a sa- Külföldi munkavállaláshoz hiteles fordítás és
játosságok elemzése nélkül nem érdemes átvenni. hatósági bizonyítvány kiállítása magyar bizoA vállalkozó ne vegyen fel hitelt, ha annak vis�- nyítványról / oklevélről;

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.
(OFFI)
1062 Budapest, Bajza utca 52.
Levelezési cím: 1394 Budapest, Pf.: 359
Telefon: (+36- 1) 428-9600
Mobil: (+36-30) 986-9396
Web: www.offi.hu
E-mail: info@offi.hu
Hiteles fordítás után
hatósági bizonyítvány kérelem;
Magyar Ekvivalencia és Információs Központ
1122 Budapest, Maros utca 19-21.
Telefon: (+36- 1) 374-2100, (+36- 1) 374-2492
Web: ekvivalencia@oh.gov.hu
Médiatámogatás
a kkv-szektor vállalkozásainak;
A FIX Televízió „Fogyasztói Jogviták” című,
fogyasztóknak és vállalkozóknak szóló tájékoztató, ismeretterjesztő műsorai megtekinthetők és
visszanézhetők www.fixhd.tv hivatalos honlapon
és a YouTube oldalon is a műsor címének beírásával, továbbá Pest megyében az egyes települési önkormányzatok nyomtatott sajtótermékeiben és online kiadásaiban megjelenő cikkeiben.
Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos, okl. fővállalkozó
európai uniós kkv. tréner
műsorvezető a FIX Televízióban
Hirdetés

LAKOSSÁGI PB GÁZ

és TARGONCA GÁZ

HÁZHOZRENDELÉSRE!

Rendelésfelvétel:

06-20/382-32-68
Próbáljon ki minket,
garantáltan nem csalódik!
2021. 1. szám
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HITÉLET

HITÉLET

„Az életszentség a mindennapi
hű kötelességteljesítésben áll.”

LELKI ÉLET

A legtöbben, ha azt mondják valakiről,
hogy lelki életet él, arra gondolnak, hogy a problémáival foglalkozik, vagy a lelki betegségek megelőzésével és gyógyításával. Mert azokban az esetekben a „lélek” szó az emberi értelmet, érzelmet, stb. jelenti. A gyülekezetben viszont azt
értjük alatta, hogy az Istenhez fűződő dolgainkkal foglalkozunk. Eközben hitben és az Isten ismeretében növekedünk.
REFORMÁTUS EGYHÁZ

ni. Sőt a testvérét is el akarta vonni Jézustól. Az
ilyen hívő többet tesz Jézusért, mint amennyi időt
Jézussal, az imádsággal, a bibliaolvasással tölt. Ha
ebben marad, kötelességteljesítéssé válik hitélete.

1. A FARIZEUSI VALLÁSOSSÁG. Ennek a jellemzője, hogy magát jobbnak gondolja, a másik 3. A HARMADIK A VILÁGTÓL ELFORhibáját viszont nagyítóval kutatja. Azt véli, hogy DULT VALLÁSOSSÁG. Az ilyen hívő egyálaz igazság ismerete felhatalmazza a többiek meg- talán nem törődik a bajban lévőkkel. Nem emeli
ítélésére. Ezen a húszas évei elején szinte minden- fel őket, nem viseli a gondjukat. Megfeledkezik
kinek át kell esnie. Akkor lépünk ki ebből, ami- Jézus szaváról: „éheztem és ennem adtatok, szomkor a Szentlélek megvilágosítja a saját bűneinket, jaztam és innom adtatok, jövevény voltam és beés saját magunkkal szemben is olyan szigorúak fogadtatok ...amikor eggyel megtettétek a legkileszünk, mint voltunk korábban az ismerőseink- sebbek közül, velem tettétek meg.”
kel, és rádöbbenünk a krisztusi kegyelem szükségességére. Ha valaki ebből nem tud kilépni, ak- A lelki életünk nem nyeri el végső formáját a megkor önigazságba sorvad a lelki élete.
térésünkkor vagy a konfirmálásunkkor, hanem
folyamatosan fejlődik vagy sorvad. Azért járunk
2. MÁRTÁSKODÓ VALLÁSOSSÁG. Arra a templomba, hogy fejlődjön a lelki életünk, és ne
bibliai személyre utalok, aki Jézus jelenlétében akadjon el egy alsóbb szinten. Egyre személyeannyira elfoglalta magát a szükséges feladatok el- sebb kapcsolatba kerüljünk Jézussal. A lelki életvégzésével, hogy nem maradt ideje Jézust hallgat- ben való növekedés a Szentlélek munkája bennünk.

NEKED SZÓL

„Ne félj, mert megváltottalak, neveden
szólítottalak, enyém vagy! Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz,
nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged. Mert én,
az ÚR vagyok a te Istened, a te szabadítód!” (Ézs 43,1-3)
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

B

izonytalan helyzetben szólította meg
így népét az Isten. Akkor, amikor a zsidóság nem látta a holnapját biztosítva.
Akkor, amikor az emberi akarat, tettrekészség
erőtlennek mutatkozott. Akkor, amikor megannyi félelem szorongatta őket. Akkor üzente a Teremtő választottjainak, hogy sosem felejtette el őket, nem hagyta magukra. Új utat
adott eléjük: a jövőt, a szabadságot, a hazatérést. Velük, mellettük maradt, védelmezi, kézen fogva vezeti őket.
Két és fél ezer éve hangzottak el ezek a mondatok az akkor fogságban élő Izraelnek. Vigasztalta, bátorította az Úr az övéit, valódi szabadságot adva nekik azzal, hogy reményt, bizalmat
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GYÜLEKEZETÜNK HÍREI

December óta újra tartunk jelenléti istentiszteletet a templomban. Maszkban és az egészségügyi
szabályok betartásával részt vehetünk az istentiszteleteken.
A gyermekistentiszteleteket is az istentisztelettel párhuzamosan tartjuk a gyülekezeti teremben.
Házaspári, jegyespári sorozatunk elindult szerdánként 18.30 órától Google Meet segítségével. Ha
valaki e-mail-en jelentkezik, meghívom a beszélgetés kezdetén, hogy be tudjon jelentkezni.
Szeretettel várunk fiatal házaspárokat, jegyespárokat és a még jegyesség előtt állókat is,
akik még nem jegyezték el egymást, de összetartoznak. 
Riskó János
plántált a szíveikbe. Mintha csak újra életre hívta volna a már élettelent.
Hiszem, hogy Isten ezen az igéjén keresztül
ma hozzánk is szól, az értünk is hangzik. Mindannyian megtapasztaltuk a kiszolgáltatottságot,
a bizonytalan, kiszámíthatatlan helyzetek okozta
félelem rombolását. A veszteségeinkben, mélységekben újra és újra meg kellett tanultuk, hogy nem
rendelkezünk sorsunk fölött. Gyengék, mulandóak, segítségre szoruló teremtmények vagyunk. A
jövő, a jelenből való kiszakadás, a változás sincs a
kezünkben. Nincs ember, aki meg tudná mondani, hogy a 2021-es év más, jobb, szabadabb lesz-e.
Azt csak Isten tudja.
Ő tudja. És nem csak hogy tudja, ismeri, látja a
jövőnket, hanem az ő kezében is van, ő alakítja azt
– értünk, az Életünkért. Szavain a legszebb életvalóság ragyog át: kegyelme, szelídsége, szeretete. Nem a viharmentes, gondok, fájdalmak nélküli
életet ígéri, hanem megtartását, hozzánk ragaszkodását, minden helyzetben mellettünk maradását: önmagát.
Csodát akar tenni a jelenünkben, mintha
csak újra életre akarná hívni bennünk az élettelent. Benne oldódik fel a feszültségünk, fájdalmunk, mulandóságunk. A vele való életre bátorít, hív szüntelenül. Bízd kegyelmére,
szeretetére magad! Ő a szabadítónk, éltetőnk,
megváltónk!
Eszlényi Ákos evangélikus lelkész

Batthyany-Strattmann László
(1870-1931)

A katolikus egyház január 22-én
Boldog Batthyány-Strattmann Lászlóra emlékezik.
KATOLIKUS EGYHÁZ

N

éhány évvel ezelőtt jutottam el Németújvár
(ma Güssing, Ausztria) ferences templomába, ahol Boldog Batthyány-Strattmann

Otthonukat elvesztett családokat
TÁMOGAT A KATOLIKUS KARITÁSZ
a horvátországi földrengés után
GYŰJTÉST HIRDET a Katolikus Karitász a horvátországi földrengés károsultjainak megsegítésére, valamint az újjáépítés költségeire.
A Katolikus Karitász a sziszeki karitás�szal egyeztetve, az igények felmérését követően a korábbi segély mellett további se-

Fotó: Reuters

M

iért kell ebben is növekednünk? Mert
a lelki életünk fejlődése több ponton
is elakadhat. Ebből hármat emelek ki.

László síremléke van. Szívmelengető érzés volt
látni a templomon a magyar lobogót, és a csodálatos hangulatú templomban a szegények orvosának síremlékét, amely különleges fényeivel,
ragyogásával eltöltötte lelkemet büszkeséggel
és lelkesedéssel.
Batthyány-Strattmann László példája minden
kor számára iránymutató, de napjainkban különösen is időszerű; mind az orvosok, mind a szenvedő betegek erőt meríthetnek belőle.
Bár gazdag, előkelő családba született, mégis korán megismerte a lélek szenvedését. Kisgyermekként át kellett élnie, hogy apja elhagyta
a családot és újra nősült, majd 12 éves korában
sokat szenvedett, mélyen hívő édesanyja is meghalt. A nehezen kezelhető, zaklatott fiút rokonok
nevelték tovább. Egyetemi éveinek elején kicsapongó, felelőtlen életet élt.
Azután rátalált a hivatására, és az élete óriási
fordulatot vett. Sebészorvos, majd szemész lett.
Rendkívüli szaktudását világszerte elismerték,
számos országból hoztak hozzá betegeket, de
őt nem a hírnév, a karrier, a vagyonszerzés tette
boldoggá.
Vagyonából kórházat létesített, ahol a szegényeket nemcsak ingyen gyógyította, de még utókezelésükről és gyógyszereikről is gondoskodott.
Feleségével példamutató házasságban 12 gyermeket neveltek.
Trianon után hazaszeretetének is példás jelét
adta, hiszen Magyarországot választotta hazájául, pedig így elveszítette birtokainak nagy részét,
melyek a köpcsényi kórházzal együtt Ausztriá-

gítségnyújtást végez, melyhez országosan
lehet csatlakozni. A gyűjtés célja a krízishelyzetbe került családok támogatása, továbbá otthonuk helyreállítása, újjáépítése, amit
a segélyszervezet pénzadománnyal és építőanyagokkal támogat.
Adományokat átutalással a Raiffeisen Bank 1201114800124534-00100008
számlaszámára, „Földrengés” közleménnyel;
a 1356-os adományvonal hívásával (hívásonként 500 Ft); valamint
a Karitász.hu oldalon
online adományozással lehet eljuttatni a segélyszervezethez.
Forrás: Katolikus
Karitász
2021. 1. szám
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Dr. BatthyányStrattmann László

Batthyany-Strattmann László síremléke
hoz kerültek. Körmenden telepedett le, ahol mindent újrakezdve ismét kórházat alapított és folytatta áldozatos munkáját.
Életét átjárta az imádság és Isten szeretete. Egy
kis könyvecskét írt a belső látásról, gyógyult betegeit ezzel bocsátotta el, felhívva figyelmüket arra,
hogy látásuk visszanyerése után a lélek gyógyulásával is foglalkozzanak.
90 éve, 1931. január 22-én hunyt el hosszú szenvedésekkel teli betegség után, melyet hatalmas türelemmel és alázattal viselt, még halálával is példát és vigasztalást nyújtva a betegeknek, akikre
egész életét áldozta.
VVA.

Segélyt küldött
Horvátországba a
püspöki konferencia
Erős rengések rázták meg december 29-én, kedden
Petrinya térségét, Zágrábtól délkeletre, Horvátországban. A földrengésben számos épület, és templom is komoly károkat szenvedett, házak váltak lakhatatlanná. A
természeti katasztrófa halálos áldozatokat is követelt.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) döntött arról, hogy 10 millió forint gyorssegéllyel segíti a horvátországi Sziszeki Egyházmegyét az őket ért természeti
katasztrófa által okozott károk helyreállításnak támogatásában.
Az MKPK hivatalos karitatív szervezete a Katolikus Karitász kötelességének érzi az azonnali segítségnyújtást,
és a Szombathelyi Egyházmegyei Karitászon keresztül
felhívást tett közzé adománygyűjtésre, valamint további
1,6 millió forint értékben szerzett be létfontosságú eszközöket és élelmiszereket, amelyeket a sziszeki karitász
szervezetén keresztül juttatnak el a nehéz helyzetbe jutott családoknak.
A püspökök testülete kéri a hívőket, hogy imáikban
továbbra is emlékezzenek meg a katasztrófa által sújtott testvéreinkről.
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Állandó Tanácsa

Egy szeptemberi bajnoki mérkőzés
szünetében az Angyalföldi
Sportiskola csarnokában

KISZELY

klíma
Edzés a nyári táborban

A nehézségek ellenére
TALPON MARADTUNK
VUK VÍZILABDA KLUB
BESZÁMOLÓJA AZ ELŐZŐ ÉVRŐL
Tavaly tavasszal
karantén edzéssel
próbáltuk a gyerekeket
szinten tartani

Közös étkezés a nyári táborban

A kistarcsai vízilabda klub életét is megnehezítette az elmúlt időszakban a világot átalakító, megrázó járvány.
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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Schneider Krisztián edzővel
egy bajnoki mérkőzésen a Budapesti Honvéd otthonában

A

nyári szünet után visszatérve elkezdődtek az edzések,
elindultunk a 2009-es korcsoportos Kőnigh György Gyermek
Bajnokságban, miután már hagyományos módon elbúcsúztattuk a „kiöregedő” fiainkat.
A gyerekek többsége az Angyalföldi Sportiskola csapatában folytatta a vízilabdát, de volt, aki az FTChez igazolt.
Nagy büszkeség számunkra, hogy
évről évre olyan képzett sportoló növendékeket tudunk útjukra bocsátani,
akik megállják a helyüket a komoly
múlttal rendelkező csapatokban is.
Az elmúlt szezonban csak egy
korosztályban versenyeztünk. Miután az uszodánkban a helyszűke
miatt nagyon kevés gyermekkel
lehet egy időben színvonalas munkát végezni, az ASI (Angyalföldi
Sportiskola) vezetőségével egyeztetve erősítettük az együttműködést, és már tizenkét évesen átadtuk
a fiúkat. Vagyis, csak félig adtuk át,
mert velük ment a gyerekeket felkészítő edzőnk, Schneider Krisztián is, aki heti három alkalommal a
Dagályon jobb körülmények között
folytatta a munkát a csapattal, immár ASI-Kistarcsa néven indulva a
bajnokságban.

Sajnos a bajnokság felénél közbeszólt a vírus, és felfüggesztették
a bajnoki szezont, mint oly sok minden mást…
Nagy veszteség érte a srácokat,
mert négy tehetségünk (Fabu Csaba,
Fabu Péter, Stevula Milos, és Kokrát
Luca) nevezve volt az olaszországi
HawaBawa nemzetközi sporteseményre, ami így elmaradt.
A március-április online edzésekkel telt. Kicsit körülményes volt
a munkát megszervezni, így segítséget kértünk, kaptunk a szülőktől.
Rájuk hárult a feladat, hogy a gyerekeket a tanulás után rávegyék az
otthoni edzésre is.
Amikor már kicsit kedvezőbb lett
a helyzet, a Városi Sportcsarnokban szárazföldi edzéseket tartottunk,
majd június 15-től ismét birtokba
vettük a Városi Uszodát, és kellő
körültekintéssel – a következő veszélyhelyzet kihirdetéséig, november 11-ig folytak az edzések.
Az uszoda júniusi nyitásával lehetőségünk nyílt a nyári táborokat
megtartani, ahol közel száz gyermek táborozott, ismerkedett a vízilabda szépségével. Jó néhányan szokás szerint beleszerettek a sportágba,
és ma már az edzéseink lelkes látogatói.
A nyári szünet után, augusztus közepétől a Dagályon edzettek
a jövő versenyzői és a hónap végén Schneider Krisztián edzővel
és húsz gyerekkel Cegléden, majd
harminc gyerekkel Csongrádon közösen edzőtáboroztunk az ASI csapatával, ahová a klubunk fiatal edző
növendéke, Szabó Zsigmond is csatlakozott.
Egyesületünkbe szeretettel várjuk a hét-nyolc-kilenc éves fiúkat,
lányokat, akik szeretnék kipróbálni
magukat Magyarország egyik legsikeresebb sportágában!
A VUK Kistarcsa csapata köszönetet mond minden támogatónak,
az Express One Hungary Kft.-nek,
a Lavet Gyógyszergyártó Kft.-nek,
Kistarcsa Város Önkormányzatának, a Napról Napra reklámújságnak, a Régió Plusz Televíziónak, és
természetesen az összes lelkes szülőnek a kitartásért, a bíztatásért és
a támogatásért.
Valkai Ferencné
technikai vezető, edző
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GÉPKÖLCSÖNZŐ
ÉPÍTŐIPARI ÉS KERTI GÉPEK BÉRBEADÁSA

Kohajda Péter őstermelő
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.

NYITVATARTÁSI IDŐ!

Minden pénteken 7-19 óráig.

SZOMBATON ZÁRVA!

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

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

2021. 1. szám
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| Kétféle napi menü | Kiszállítás | Táborok |
| Rendezvény | Netes rendelés |

KLÍMA KARBANTARTÁS,
SZERELÉS ÉS ÉRTÉKESÍTÉS
Fűtéskorszerűsítés; hőszivattyús fűtési
rendszer kiépítése akár otthon
felújítási támogatással.

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

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

Ajánlataink 2021 január 1-31-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényesek!
Csak kiskereskedelmi mennyiséget szolgálunk ki!

Nap 19 Kft.
Nyitva

Hétfőtől-Péntekig: 8-15 óráig
Szombaton: zárva

Felújításhoz, építkezéshez:

A természet ízei rétesbe zárva!

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

Rétesek, piték, sós és édes
aprósütemények

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
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Hogy mindig úton legyen

Szerviz és Műszaki Ellenőrző Állomás
ISO 14001 • ISO 9001

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

JUKA JárműJAvító Bt.

… ahogy a nagyi is készítette!

Budapest

JUKA JárműJAvító Bt.

Kistarcsa, Nagytarcsai út. 6.

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

www.nap19.hu • nap19kft@gmail.com

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
2021. 1. szám
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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

JANUÁRI AKCIÓINK!
HAGYOMÁNYOS FÜSTÖLT ÁRU
Sertészsír – 690 Ft/kg
ADALÉKMENTES FÜSTÖLT
Házi disznósajt – 2500 Ft/kg
KOLBÁSZOK
Májas
és véres hurka –1000 Ft/kg
MINŐSÉGI FELVÁGOTTAK

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!
18

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)
2021.
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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

KISTARCSA,

Móra Ferenc utca 81.

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

December 19-én
minket!
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JANUÁR 4-ÉN NYITUNK.

KERESSEN MINKET
A FACEBOOKON IS!

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

MINDENag,
ami építőany

A

TAGJA.

MÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHET!

