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KORONAVÍRUS

VIGYÁZZUNK 
egymásra!

A koronavírus már több hete 
drasztikusan változtatja 
meg a mindennapjainkat. 

Mégis úgy tűnik, hogy sokan en-
nek ellenére sem veszik komolyan 
a veszélyt!
 – Az jól látható, hogy azokban az 
országokban okozta a legtöbb fertő-
zést a világjárvány, ahol nem vették 
kellő komolysággal a vírus megje-
lenését. A rendkívüli jogrend beve-
zetéséből is látszik, hogy a magyar 
kormány mindent megtesz a pusztí-
tó koronavírus-járvány várható ne-
gatív hatásainak csökkentése érde-
kében. Ehhez azonban szükséges, 
hogy a lakosság is fegyelmezetten 
álljon az ügyhöz, hiszen a járvány 
sikeres kezeléséhez a magyar em-
berek segítsége is szükséges.

– Mit ért fegyelmezettség alatt?
 – Mivel a vírus hetekig is lap-
panghat, nem tudhatjuk, hogy fer-
tőzőek vagyunk-e. Ezért a tömeges 
fertőzés elkerülésének érdeké-
ben úgy kell eljárnunk, mintha 
betegek lennénk. Hetek óta min-
den médiafelületen jelen vannak 
a kormányzati felhívások, rend-
kívül fontos, hogy azokat tartsuk 
be. Ha tehetjük, maradjunk ott-
hon, de mindenképpen kerüljük a 
társas érintkezést. Figyeljünk a 
rendszeres és alapos kézmosásra, 
tüsszentsünk papír zsebkendőbe. 
És kiemelten figyeljünk az idősek-
re! Mivel az idős emberek különö-
sen ki vannak téve a járvány ve-
szélyének, ezért azt kérjük tőlük, 
legyenek rendkívül óvatosak és 
ne hagyják el a lakóhelyüket. 

– Ez jelentősen megnehezíti az idő-
sek mindennapjait. Például hogyan 
juthatnak gyógyszerekhez?
 – A koronavírus-fertőzés miatti 
veszélyhelyzetre tekintettel felírási 
igazolás nélkül is kiváltható a hozzá-
tartozó gyógyszere, így a gyógyszer 

kiadható annak, aki megmondja a 
beteg TAJ-számát és saját személy-
azonosságát hitelt érdemlően tudja 
igazolni. Ahol csak tudunk, segít-
sünk az időseknek, hogy ne kelljen 
kimozdulniuk otthonról!  

– Március 16-tól bezártak az isko-
lák. Hogyan érinti ez a fiatalokat?
 – A tanítás nem állt le, hanem új 
oktatási rend lépett életbe, vagyis 
olyan tanítási módokat kell igény-
be venni, amelyek nem igényelnek 
személyes találkozást. Két éve az 
eddigi legnagyobb számítástech-
nikai eszközfejlesztést valósítottuk 
meg az oktatásban, ennek köszön-
hetően dönthetett úgy a kormány, 
hogy a diákok digitális eszközök-
kel folytassák a tanulást. A Tan-
termen kívüli digitális munkarend 
bevezetésével a járvány terjedésé-
nek is gátat szabunk és a diákok se 
maradnak le a tananyaggal, a vég-

zősök pedig jó esély-
lyel az érettségire is 
fel tudnak készülni. 
Fontos, hogy a gye-
rekek ténylegesen ma-
radjanak otthon, hogy a 
vírus rajtuk keresztül se ter-
jedhessen!

– A környező országoknál megfi-
gyelhető, hogy a fertőzöttek száma 
egy ponton túl ugrásszerűen meg-
ugrik. A magyar egészségügy fel 
van készülve egy ilyen eshetőségre? 
 – Jelenleg több ezer mintavé-
telhez elegendő laborkapacitásunk 
van. Kesztyűből 22 millió, maszk-
ból 1,5 millió áll rendelkezésre és 
mire az újság megjelenik, valószí-
nűleg megérkezet mintegy 1 millió 
műtéti maszk is. Lélegeztetőgép ből 
és altatógépből 2500 darab van je-
lenleg az országban, amely több tíz-
ezer beteg ellátásához is elegendő, 

Interjú a koronavírus-járványról  
Vécsey László országgyűlési képviselővel

de újabb gépek beszerzéséről is in-
tézkedett a Kormány.

– A fertőzött országokban gyakor-
latilag leállt a gazdaság. Nálunk a 
szórakoztatóipari, a vendéglátó és 
turisztikai vállalkozások már most 
nagy bajban vannak. Hogyan véd-
hető ez ki?
 – Nagyon fontos kérdés. A ma-
gyar munkahelyek védelme szá-
munkra mindig is az első helyen 
szerepelt, ezért a járványügyi és 
egészségügyi döntések után gazda-
sági döntések is születtek már. En-
nek köszönhetően a magánszemé-
lyek és vállalkozások hiteleinek 
tőke- és kamatfizetési kötelezett-
ségét az év végéig felfüggesztettük 
és a rövid lejáratú vállalkozási hi-
telek június 30-ig meghosszabbí-
tásra kerültek. Az új fogyasztási 
hitelek teljes hiteldíj mutatóját, 
a THM-et, a jegybanki alapka-
mat plusz 5 %-ban maximalizál-
tuk. (Ez most 5,9 %)
 A turizmus, vendéglátás, szóra-
koztatóipar, sport és kulturális szol-
gáltatások, valamint a személyszál-
lítás szektoraiban a munkáltatók 
járulékfizetési kötelezettségét tel-
jes egészében elengedik és a munka-
vállalók járuléka jelentősen csökken 
június 30-ig. A KATA szerint adózó 
taxisok átalányadó fizetési kötelezett-
ségét június 30-ig szintén elengedik. 
Ezekben az ágazatokban a helyiség-
bérleti szerződéseket nem lehet fel-
mondani és a bérleti díjakat nem le-
het megemelni. A turizmusfejlesztési 
hozzájárulást is elengedik június 30-
ig. Döntések születtek a munkaválla-
lási szabályok rugalmasabbá tételéről 
is. A célunk az, hogy a munkaadók és 
a munkavállalók könnyebben meg 

tudjanak egyezni egymással 
ebben a nehéz helyzetben. 

A kormány folyamatosan 
monitorozza a helyzetet 
és szükség szerint azon-
nal meghozza a további 
döntéseket is.

– Míg Kínában az egész 
járvány alatt mindössze 81 ez-

ren fertőződtek meg, és múlt héten 
bejelentették, hogy a járványnak 
vége, addig Európában ma estig 
bő 84 ezer fertőzöttet regisztráltak. 
Mit gondol, mire számíthatunk a 
közeljövőben?
 – Ezzel kapcsolatban fontos 
megjegyeznem, hogy jelenleg Ma-
gyarországon van lakosságarányo-
san a legkevesebb fertőzött az egész 
Európai Unióban. Ezzel együtt azt 
gondolom, hogy hatalmas kihívás 
előtt állunk. Mi magyarok megta-
nultuk, hogy bármekkora is a ve-
szély, a legnagyobb esélyünk ak-
kor van, ha összefogunk. Most is 
ezt kell tennünk. Polgár Gyula

Ha tehetjük,  
maradjunk ott-
hon, de minden-
képpen kerüljük 

a társas érint-
kezést.

ÖNKORMÁNYZAT

TÖBBEN JUTHATNAK  
szociális ellátáshoz  
Kistarcsán
2020. február 19-én testületi 
ülésre hívták össze a képviselő-
ket. Tizennyolc napirendi pon-
tot tárgyaltak, többek között 
felülvizsgálták a szociális ellá-
tások helyi szabályairól szóló 
önkormányzati rendeletet, va-
lamint szabályozták a 2020. 
évi igazgatási szünet el-
rendelését.

A rendeleteken kívül meghatá-
rozták az óvodai beiratkozá-
sok időpontját, pályázatot írtak 

ki a családi bölcsődei ellátásra, módosítot-
ták a Régió Plusz Média Kft.-vel kötött szerző-
dést, döntöttek az „Európa a polgárokért” prog-
ram keretében meghirdetett „Városok hálózatai” 
megnevezésű pályázat benyújtásáról. Döntöttek 
a vállalkozási szerződés módosításáról a „Kis-
tarcsai Tipegő Bölcsőde építésének folytatása” 
projektnél, és zárt ülésen tájékoztatást hallgat-
tak meg a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde építése 
kapcsán a BOROS Kft.-vel szemben folyamat-
ban lévő per állásáról.

Módosították a szociális ellátások  
helyi szabályairól szóló rendeletet 

– többen lehetnek jogosultak 
Módosította az önkormányzat azt a rendele-
tét, ami azt szabályozta, ki és hogyan vehe-
ti igénybe a helyi szociális támogatásokat és 
szolgáltatásokat. Kistarcsán is egyre többen 
voltak olyanok, akik csak egy minimális ösz-
szeggel lépték túl az egy főre jutó jogosultsá-
gi határt. Támogathatóságuk érdekében a ren-
delet most a jogosultsági feltételeket bővítette 

a jövedelemhatár emelésével és a támogatási 
összegek növelésével.
 Most csak a legfontosabb változásokat emeljük 
ki, (részletesen megtalálható a kistarcsa.hu olda-
lon szerk.). 
 •  A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások-

hoz nyújtható havi települési támogatás össze-
gét 4  500  Ft-ról 6  000  Ft-ra emelték.

 •  A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 
esetében, pl. egyedül élő kérelmező esetében 
is megemelték a jövedelemhatárt 108  300  Ft-
ról, 114  000  Ft-ra.

 •  A temetési költségekhez a családban 
élőknél emelkedett a jövedelemhatár 

79  800 forintról 94  050 forintra.
 •  Magasabb jövedelemhatártól 

lehet támogatást kérni a havi 
gyógyszerkiadásokhoz. Az új 
jövedelemhatár – családban élő 
kérelmező esetében – 85  500  Ft/
fő, az eddigi 78  000  Ft/fő helyett.

Kijelölték az óvodai  
beiratkozások időpontját 
A 2020/2021. nevelési évre az óvodai beiratkozás 
Kistarcsán 2020. április 27-től április 29-ig 8-17 
óráig és 2020. április 30-án 8-12 óráig lehetséges. 
Az óvodába történő jelentkezés módja:
 A szülő a meghirdetett időpontban felkeresi az 
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda vezetőjét és kéri a 
gyermeke óvodába történő felvételét. A jelentke-
zéshez kell a gyermek születési anyakönyvi ki-
vonata, oltási könyve, a szülő (gondviselő) sze-
mélyazonosító igazolványa, a szülő (gondviselő) 
lakcímet igazoló hatósági igazolványa és a gyer-
mek nevére kiállított személyi azonosító és lakcí-
met igazoló hatósági igazolvány.

Pályázatot hirdettek  
az 1-3 éves korú gyermekek  
családi bölcsődei ellátására
Az önkormányzat 2020. április 1-től 2020. szept-
ember 30-ig terjedő időszakra ellátási szerződést 
kíván kötni az 1-3 éves korú, kistarcsai lakóhelyű 

gyermekek bölcsődei ellátására, maximum 36 fé-
rőhelyre, 8  000  000  Ft keretösszeg erejéig. A pá-
lyázatokat 2020. március 9-ig lehetett leadni. (a 
februári újságban megjelent a pályázati kiírás 
szerk.) A beérkezett pályázatokat a 2020. már-
ciusi rendes képviselő-testületi ülésen bírálják el. 
A településen jelenleg öt családi bölcsőde, illetve 
napközbeni gyermekfelügyelet működik jogerős 
működési engedéllyel, amelyekkel – 2020. március 
31-ig szóló – szerződése van az önkormányzatnak. 

Erre az évre érvényes  
igazgatási szünetről döntöttek 
A közigazgatási szervek hatékony és zavartalan 
működésének egyik elengedhetetlen feltétele a  
közszférában dolgozók szabadságának ütemezése. 
A dolgozók a kialakult gyakorlat alapján a nyári szü-
netre, illetve a karácsony és újév közötti időszakra 
tartalékolják szabadságuk egy részét. A Kistarcsai 
Polgármesteri Hivatal 2020. július 27-től 2020. jú-
lius 31-ig (5 nap), valamint 2020. december 28-tól 
2020. december 31-ig (4 nap) tart igazgatási szüne-
tet. Az igazgatási szünet ideje alatt az ügyfélfoga-
dás szünetel, de halaszthatatlan ügyekben – elsősor-
ban anyakönyvi ügyintézésnél tartanak ügyeletet, 
melynek szabályozása jegyzői utasításban történik.

Döntöttek a vállalkozási szerződés 
módosításáról a „Kistarcsai Tipegő 
Bölcsőde építésének folytatása”  
tárgyú projektnél 
Az előzményekhez hozzátartozik, hogy az önkor-
mányzat a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde továbbépí-
tésére 2019 februárjában közbeszerzési eljárást írt 
ki. Ezt a MiraBer Bt. nyerte el. Az önkormányzat 
2019. augusztus 26-án szerződést kötött a céggel. 
Már 2019-ben, a közbeszerzési eljárás megindítá-
sát megelőzően a kivitelező tájékoztatta az önkor-
mányzatot, hogy az ütemezett továbbépítés csak 
pótmunkák beiktatásával lehetséges. Az önkor-
mányzat képviselő-testülete a Kistarcsai Tipegő 
Bölcsőde továbbépítését lehetővé tevő pótmun-
kák fedezetére 22  068  275  Ft+áfa összeget bizto-
sított a rendelkezésre álló hitelkeretből. A hiányzó 
6  668  275 Ft+áfa összeget a 2020. évi költségve-
tés fejlesztési célú tartalékkeret terhére biztosítja. 
 A fentiek alapján a pótmunkákat elrendelték, 
azok elvégzését a MiraBer Bt. megkezdte, kivi-
telezésük jelenleg folyamatban van. Vállalkozó 
2020. február 3-án kelt, később módosított, jogi 
képviselője által tett nyilatkozatában, figyelemmel 
a pótmunkák elvégzésének időigényére, kezdemé-
nyezte a vállalkozási szerződés teljesítési határide-
jét – közös megegyezéssel – 60 nappal módosítani. 
A képviselő-testület jelen döntésével a szerződés 
módosításhoz hozzájárult, azzal, hogy a módosítás 
az előzetes közbeszerzési ellenőrzést végző szerv 
jóváhagyását követően léphet hatályba. Polgár

Képviselő- 
testületi  
ülésről  

jelentjük
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Egyelőre nincs olyan hely-
zet, amit az önkormányzat 
NE TUDNA KEZELNI
Magyarországon is napról napra nő a  
felderített koronavírusos megbetegedések  
száma. A helyzet romlásával egyre szigo-
rúbb intézkedéseket hozhat a kormány.

ÖNKORMÁNYZAT

A március 11-én 
k i h i rde t e t t 
vészhelyzet 

után Orbán Viktor 
március 13-án, pén-
teken este bejelentet-
te, hogy március 16-tól 
bezárják az iskolákat és di-
gitális oktatást vezetnek be.  
Március 16-án újabb szigorítá-
sokat léptetett életbe a kormány 
– lezárták Magyarország hatá-
rait a személyforgalom elől, be-
tiltották a rendezvényeket, be-
zárták a szórakozóhelyeket, az 

éttermek, kávézók és üzletek csak 
15 óráig tarthatnak nyitva. Minden 

egyes településen – így Kistarcsán is a 
helyzetnek megfelelően a polgármes-
ter összehívja az Operatív Bizottságot, 

amelynek tagjai gazdasági tár-
saságok ügyvezetői 

és intézmény-
vezetők.

– Milyen intézkedéseket hoztak Kis-
tarcsán?
 – Mi magunk is bezártuk az in-
tézményeinket. Bezárt az óvoda, 
a családi napközik, az uszoda, a 
sportcsarnok, a Csigaház. Lezártuk 

a játszótereket és a közté-
ri kondiparkot. Rendez-

vények maradnak el, 
valamint az ügyfél-
fogadás is szünetel a 
hivatalban. Aki csak 
teheti, otthonról dol-

gozik, akiknek pedig 
be kell jönni, azok vál-

takozva jönnek. Igyekszünk 
minimalizálni a létszámot. A KÖFE 
Kft. folyamatosan fertőtleníti a város-
ban a padokat, korlátokat, buszváró-
kat. Gondoskodunk az idősekről, 60 
év felett bárki kérheti térítésmente-
sen, hogy az Alapszolgáltatási Köz-
pont elvégezze neki a bevásárlást, de 
akár gyógyszert is váltunk ki annak 
aki kéri. A városi konyha működé-
se is átállt az új helyzethez igazod-
va. Már nemcsak hétköznap, hanem 
hétvégén is lehet rendelni, akár csa-
ládi nagy menüt is, házhoz szállítás-
sal. Elhalasztjuk az idei avarégeté-
si időszakot is. Továbbá biztosítjuk 
minden dolgozónk bérét az összes in-
tézményünkben és cégünkben ezen 
időszak alatt is, nincsen fizetetlen 
szabadságolás. Igyekszünk minél 
nagyobb készleteket felhalmozni 
fertőtlenítőkből, illetve mindenféle 
szükséges eszközből.

– A polgármesteri hivatalt is részle-
gesen lezárták. Hogyan bonyolítják 
az ügyfélforgalmat? 
 – E-mailben, telefonon, ügyfélka-
pun keresztül működünk most. Vala-
mint van az első ajtónál, a külső és a 
belső ajtó között egy doboz elhelyez-
ve, amibe be lehet dobni a behozott 
iratokat.

– Van-e elég felszerelése a vá-
rosnak?

Interjú Juhász István polgármesterrel

A Polgármesteri 
Hivatal  
NEM FOGAD  
ÜGYFELEKET

Tájékoztatom a Tisztelt Ügy
feleket, hogy a Kistarcsai Pol
gármesteri Hivatalban hatá-
rozatlan ideig szünetel az 
ügyfélfogadás a koronavírus 
miatt bevezetett veszélyhely
zetre tekintettel.
 Halaszthatatlan beadvá-
nyaikat ezen idő alatt a hiva-
tali kapun keresztül, postai 
úton vagy a bejáratnál lévő 
gyűjtőládába helyezve intéz-
hetik.
	 Ezen	időszak	alatt	az	ügyin
tézők	telefonon	elérhetők.	Köz
ponti telefonszám: 28/470-711.
	 Megértésüket	köszönöm!	

dr. Gotthard Gábor jegyző

Tisztelt Kistarcsaiak!
A veszélyhelyzet ideje alatt különösen fontos, hogy a Kistarcsán élő idős, egyedülálló 
lakosok segítséget kapjanak mindennapi feladataik ellátásában.

Az Alapszolgáltatási Központ munkatársai ezúton kérik, ha van tudomása olyan sze-
mélyről, aki az alább felsoroltak közül bármelyik csoportba tartozik, jelezze az Alap-
szolgáltatási Központ munkatársai felé az alábbi elérhetőségek valamelyikén.

• Aki egyedül él, hozzátartozói nincsenek,
• vagy távol élnek, és hozzátartozójuk ellátását ezért megoldani nem tudják,
• aki súlyos betegséggel küzd, ezért a veszélyeztetett lakosok közé tartozik és szüksége van segítségre.

E-mail: alapszolg@digikabel.hu, alapszolg2143@gmail.com

Telefon:  06-28-742-083, 06-20-568-7627

Személyesen: 2143 KISTARCSA, BATTHYÁNY UTCA 2/A

Munkatársaink segítenek a bevásárlásban, a gyógyszerek felíratásában és kiváltásában.
A városi konyhán lehetőség van a hét minden napján menü rendelésére, akár házhozszállítással együtt.

Ezzel kapcsolatban szintén keressék kollégáinkat.

Segítsen, hogy segíthessünk!

MEGKÉRJÜK KEDVES IDŐS LAKOSAINKAT, HOGY MARADJANAK OTTHON!

Juhász István
polgármester

 – Úgy gondolom igen, mint ön-
kormányzat a sor elején vagyunk a 
gyártóknál. Bár így is nehézkesen 
teljesülnek a rendelések, de igyek-
szünk minél nagyobb raktárkészle-
tet félrerakni tartalékba.

– Az iskola, óvoda és családi nap-
közik bezárása érzékenyen érintik 
a kisgyermekes családokat. Milyen 
segítséget tudnak adni a szülőknek?
 – Sajnos ügyeletet csak a közfel-
adatot ellátó szülők gyermekeinek, il-
letve azoknak tudunk biztosítani, akik 
egyedül nevelik gyermekeiket. (A ve-
zető óvónő szerint jelenleg 1 fő veszi 
igénybe az ügyeletet.) A cél most az 
otthonmaradás, hiszen ez a leghaté-
konyabb védelmi lehetőség. Az ott-
hon tanulás kapcsán, szociális alapon 
az Alapszolgáltatási Központ fogadja 
az igényeket technikai eszközökre.

– Az iskolában sikerült-e zökkenő-
mentesen átállni a digitális oktatásra?
 – A tanárok azon vannak, hogy 
minél gördülékenyebben menjenek 
a dolgok, lelkesen készítik az on-li-
ne anyagokat. Nagyrészt mindenhol 
van internet Kistarcsán, elég nagy az 
okos eszköz lefedettség. Vagyis tech-
nikailag, úgy gondolom sikerült át-
állni. Az más kérdés, hogy a szü-
lők hogyan bírják majd hosszútávon. 
Munka, háztartás mellett a gyerekek-
kel tanulni is rendkívül megterhelő, 
hiszen nem pedagógus végzetséggel 
ennyi feladat mellett nem egyszerű a 
gyereknek elmagyarázni pl. az ókori 
demokráciák lényegét, vagy a geo-
metriát. Arról már nem is beszélve, 
ahol elsős a gyermek.

– Hány embert mozgósítottak az idő-
sebbek megsegítésére?
 – Az Alapszolgáltatási Központ 
teljes állománya jelenleg ezen a fel-
adaton dolgozik, egyelőre úgy tűnik, 
nem kell külsős segítség. Azonban, ha 
esetleg megnő az igénylések száma, 
akkor is van házon belül tartalékunk 
még, valamint rengetegen jelentkez-
tek, ha úgy adódik, jönnek segíteni.

– Várnak-e önkénteseket bármi-
lyen feladatra?

 – Egyelőre nincs olyan helyzet, 
amit az önkormányzat ne tudna ke-
zelni, bízunk benne ez nem fog vál-
tozni. Jelenleg mindenki azzal segít 
a legtöbbet, ha amikor teheti, otthon 
marad, valamint ha tud olyan idős 
emberről, aki segítségre szorul, azt 
közvetíti felénk.

– Az elmúlt két hétben, amikor még 
szabadabb volt a mozgás a világ-
ban bizonyára kistarcsai állandó 
lakosok is jártak fertőzött területen. 
Van lehetőségük kiszűrni, hogy kik 
lehetnek az érintettek? Tudnak-e 
karanténba került kistarcsai la-
kosokról?
 – Mivel ez önbevallásos, így az 
emberek józan belátásában tudunk 
csak bízni, hogy a szükséges két hétig 
nem érintkeznek másokkal. A cikk 
írásakor három karanténba helyezett 
betegről tudunk, regisztrált korona-
vírusos eset nem volt. 

– Előbb vagy utóbb karanténokat 
kell kialakítani a településeken. 
Erre felkészültek?
 – Természetesen. Ha valaki ott-
honi karanténba kerül lehetősége 
van ugyanazokra a szolgáltatásokra 
az Alapszolgáltatási Központon ke-
resztül, mint a 60 év feletti lakosok-
nak. Azaz segítünk nekik mindenben, 
amiben csak kell. Vásárlás, gyógy-
szerkiváltás, akár ügyintézés. Tu-

dunk ételt biztosítani a városi kony-
háról is.

– Van-e forgatókönyve a városnak 
arra az esetre, ha tömeges szint-
re jutna a járvány, mint Olaszor-
szágban?
 – Úgy gondolom ez a Központi 
Törzs feladata, mi végrehajtók va-
gyunk egy ilyen helyzetben. Úgy 
vélem nem is szabad önkényesen 
ötletelni, mert abból csak káosz lesz. 
Országosan egységes lépésekkel le-
het hatékonyan védekezni.

– Milyen kommunikációs csator-
nákon tudják aktuálisan tájékoz-
tatni a lakosságot? Mit figyeljenek 
a kistarcsaiak?
 – A legaktuálisabb mindenképp 
az önkormányzat valamint az én pol-
gármesteri Facebook oldalam, illet-
ve a honlapunk. Érdemes belépni a 
Kistarcsai Lakók fórumába is, szin-
tén a Facebookon. A Régió plusszal 
és a Szilas tv-vel is napi szintű a kap-
csolat, és hát ugye itt az újság és az 
újság Facebook oldala is. Továbbá a 
napokban szórólapozunk képvise-
lőkollégáimmal, amin a fontosabb 
információk és elérhetőségek rajta 
vannak az idősek számára.

– A járvány ellenére azt lehet látni, 
hogy a beruházásokkal nem álltak 
le. Nyilván ez a helyzet lassítani fog-

ja az építések tempóját. A bölcsőde 
beruházása a legnagyobb a sorban. 
Ennek tudják a határidejét tartani?
 – Egyelőre nincs alapanyag hiány, 
a kivitelezők ugyan jelezték, hogy ha 
lesz ilyen, akkor a csúszás nem az ő 
hibájuk lesz, de amíg lehet, dolgoznak. 
Persze a megfelelő egészségügyi véde-
kezést betartva. Azt, hogy mit hoznak 
a következő hetek, még nem tudjuk. A 
beruházásokkal egyébként nem álltunk 
le, sőt kisebb projekteket épp a napok-
ban kezdtük el. Ilyen pl. a  Wifi4Eu há-
lózat kiépítése és a Fenyvesligetben a 
kondipark kivitelezése. 

– A „Zöld Híd” Önkormányzati Tár-
sulás (hivatalos nevén Észak-Kelet 
Pest és Nógrád Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási és Környe-
zetvédelmi Önkormányzati Társu-
lás) elnökeként gyökeres változást 
ígért. Ennek van valami köze a jár-
ványhoz?
 – Nem igazán, a cég és a társulás 
jövője egy teljesen másik téma. Vég-
re sikerült kidolgoznunk egy részle-
tes folyamatot, amivel a tőkeemelés, 
a finanszírozás és megfelelő gazdál-
kodás, hatékonyság kérdése orvosol-
ható. Ezáltal pár hét múlva már ki is 
jöttünk volna a katasztrófavédelmi 
üzemeltetés alól. Ehhez egy igen 
nagy lépés megtételére készültünk, 
amit sajnos negyed évvel most ha-
lasztani kell.  Polgár

ÖNKORMÁNYZAT

E-mailben,  
telefonon, ügy-

félkapun keresz-
tül működünk  

most. 
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KORONAVÍRUS

A KORONAVÍRUSRÓL
A KORONAVÍRUSRÓL
A koronavírusok alapvetően állatok körében for-
dulnak elő, ugyanakkor egyes koronavírus törzsek-
ről ismert, hogy képesek az emberben is fertőzést 
okozni. A koronavírusok mind állatról emberre, 
mind emberről emberre terjedhetnek.
 A mostani járványt okozó új koronavírust 2019 
végén azonosították Kínában. A koronavírus fer-
tőzések okozta megbetegedések változó súlyossá-
gúak lehetnek, a hétköznapi náthától a súlyosabb 
légúti megbetegedésekig.  Az új koronavírus által 
okozott betegség neve a COVID-19 (coronavirus 
disease – koronavírus okozta megbetegedés 2019). 
Ez a vírustörzs a kínai Vuhanban a 2019 decem-
berében kitört járvány előtt ismeretlen volt.

HOGYAN TERJED  
AZ ÚJ KORONAVÍRUS?
A vírus leginkább cseppfertőzéssel terjed: kö-
högéssel, tüsszentéssel, kilégzéssel kerül a kör-
nyezetbe, majd a közelben tartózkodó másik 
emberre. Fertőzött felületek és tárgyak megérin-
tésével a vírus a kézre kerülhet, az arc, a száj, az 
orr érintésével bejuthat a szervezetbe. Egyelőre 
nem ismert, hogy pontosan mennyi ideig marad 
fertőzőképes a vírus a felületeken, annyi azon-
ban bizonyos, hogy az egyszerű fertőtlenítősze-
rek elpusztítják.

MIK A TÜNETEI AZ ÚJ  
KORONAVÍRUS ÁLTAL  
OKOZOTT MEGBETEGEDÉSNEK?
A betegség leggyakoribb tünetei: a láz, a fáradt-
ság és a száraz köhögés.
 Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, 
orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, lég-
szomj. Ezek a tünetek általában enyhék és foko-
zatosan jelentkeznek.
 Vannak olyan fertőzöttek, akiknél nem alakul 
ki semmilyen tünet és nem érzik magukat beteg-
nek. Ritkábban súlyos kórforma alakulhat ki, ami 
tüdőgyulladással, heveny légzési elégtelenség-
gel, vagy akár szepszissel (vérmérgezés), kerin-
gési vagy több szervi elégtelenséggel járhat. 

MENNYIRE LESZ VALAKI SÚLYOS 
BETEG, HA MEGFERTŐZŐDIK?
Nagyon fontos tudni, hogy ha még meg is fertő-

ződik valaki, a legtöbb esetben – az influen zához 
hasonló tünetekkel – enyhe lefolyású a betegség.
 A legtöbben (nagyjából 80 %) bármely speciá-
lis kezelés nélkül felépülnek a betegségből.
 A koronavírus-fertőzés kifejezetten az idős 
emberekre, krónikus betegekre veszélyes.  Rájuk 
kell legjobban vigyáznunk! Minden 6. fertőzött-
ből nagyjából 1-nél alakul ki súlyos betegség és 
légzési nehézség. Azoknál valószínűbb ezeknek 
a kialakulása, akiknek már olyan meglévő egész-
ségügyi problémáik vannak, mint a magas vérnyo-
más, szívproblémák, vagy cukorbetegség. 

MIT TEGYEK  
A MEGELŐZÉS ÉRDEKÉBEN?
A legfontosabb a gyakori és alapos szappanos 
kézmosás, vagy legalább 60% alkoholtartalmú 
kézfertőtlenítő használata. Különösen javasolt 
mosdó használatát követően és étkezés előtt! Ha 
köhög vagy tüsszent, használjon papírzsebkendőt, 
azt használat után azonnal dobja ki a szemetesbe, 
majd mosson/fertőtlenítsen kezet!
 Amennyiben valamilyen alapbetegsége van, sa-
ját védelme érdekében viseljen maszkot! A maszk 
önmagában nem elegendő a fertőzés megállításá-
hoz, ám viselése mások védelme érdekében java-
solt, ha valaki légúti tünetektől szenved. 

VAN-E LEHETŐSÉG AZ ÚJ  
KORONAVÍRUSRA SZŰRŐ- 
VIZSGÁLATOT VÉGEZTETNI?
Nincs. Jelenleg kizárólag akkor végezhető labo-
ratóriumi kivizsgálás, ha a jellemző tünetek mu-
tatkoznak, és a járványtani kockázat is fennáll. 
Tünetmentes emberek szűrővizsgálata, tesztelé-
se nem indokolt. 

MIÉRT NEM TESZTELÜNK  
TÜNETMENTES EMBEREKET?
Azért, mert a teszt nem magát a vírust, hanem a 
szervezet által termelt antitestet tudja kimutatni, 
ami csak a tünetek után jelenik meg.

VAN-E VÉDŐOLTÁS  
AZ ÚJ KORONAVÍRUS ELLEN?
A koronavírusok, így az új koronavírus ellen nincs 
védőoltás. Az új koronavírus esetében megkezdő-

dött a vakcina fejlesztése, a védőoltás előállítása 
akár egy-másfél évig is eltarthat.

MIKOR KERÜLHETEK  
HÁZI KARANTÉNBA?
A hatóságok jelenleg azoknál a magyar állam-
polgároknál rendelik el a kötelezően tizennégy 
napos otthon tartózkodást, akik valamilyen be-
utazási tilalommal sújtott országból érkeznek 
haza, amelyek az alábbiak: Olaszország, Kína, 
Dél-Korea és Irán.
 Persze csak azok maradhatnak otthon házi ka-
ranténban, akiknél a fertőzés gyanúja nem merül 
fel, ugyanis akikről kiderül, hogy koronavírussal 
fertőzöttek, azokra kórház vár. 
 A házi karantén egyébként ténylegesen azt 
jelenti, hogy nem szabad elhagyni lakást, tehát 
aki azért mégiscsak leugrana a kisboltba vagy a 
gyógyszertárba, az gondolja ezt újra, és ne tegye. 
Hogy miért? Nemcsak azért, mert természetesen 
a rendőrség bármikor ellenőrizheti, hogy otthon 
vagyunk-e, hanem leginkább azért, mert megfer-
tőzhetünk másokat, például a leginkább veszélyez-
tetett idősebb korosztályt.

MI A TEENDŐ, HA AZT  
GONDOLOM, HOGY AZ ÚJ KORO-
NAVÍRUSSAL FERTŐZŐDTEM?
Ha az új koronavírus okozta megbetegedés tü-
neteit tapasztalja és találkozott olyasvalakivel, 
akitől elkaphatta a fertőzést, akkor haladéktala-
nul hívja fel háziorvosát, vagy a Nemzeti Nép-
egészségügyi Központ ingyenesen hívható zöld-
számai (06-80-277-455 vagy 06-80-277-456) 
valamelyikét! A háziorvos, az ügyeletes orvos 
vagy a mentőszolgálat szakembere feltett kér-
dései megerősíthetik vagy kizárhatják a fertő-
zés gyanúját.
 Ha nem feltétlenül szükséges, emberek közé, 
orvosi váróba ne menjen, tömegközlekedést ne 
használjon, maradjon otthon! 
 Járvány esetén az egészségügyi ellátórendszer 
többé-kevésbé mindenképpen túlterhelődik, ezért 
nagyon fontos, hogy ilyen helyzetben kövessük a 
hivatalos hatósági utasításokat és azokat igyekez-
zünk betartani.
 Friss hivatalos tájékoztatókat itt olvashatnak: 
https://koronavirus.gov.hu/

forrás:koronavirus.gov.hu

Hasznos információk 

HÍREK

AZ ÜGYELETI	ellátást	végző	Országos	Or
vosi	Ügyelet	Nonprofit	Kft.	arról	tájékoz
tatta Kistarcsa Önkormányzatát, hogy az 
orvosi	ügyeletben	dolgozó	orvosoknak	a	
koronavírus	okozta	járványügyi	helyzet	
miatti	leterheltsége	megnőtt.	Az	orvosi	
ügyeleti	ellátás	érdekében	a	cég	intézke
dési	tervet	készített,	melyben	első	lépés
ként	az	ügyeleti	központokat	összevonták.	
 A lakossági ellátás vonatkozásában a 
halasztható,	nem	sürgős	esetek	emiatt	ké
sedelmet szenvedhetnek, de a prioritási 
sorrend	felállítása	jelen	körülmények	kö
zött	kiemelten	fontos	és	a	világjárványra	
való	tekintettel	más	megoldási	lehetősé
get	a	Országos	Orvosi	Ügyelet	Nonprofit	
Kft.	nem	lát.
	 Megértésüket	köszönjük!

Tájékoztatás  
ügyeleti ellátással 
kapcsolatban

A LEGGYENGÉBB, akár házilagos maszk, ken-
dő - ha teljesen fedi a szájat és az orrot - nem véd 
sokkal gyengébben, mint a legdrágább. Mert a 
drága, kis részecskéket szűrő maszkokon át ne-
héz beszívni a levegőt és azért több levegő jö-
het be a maszk mellett. Ráadásul ezeknek a vi-
selésükhöz gyakorlat kell. Viseljünk egyszerű 
maszkot, de helyesen! 
 Rengeteg tévhit és félremagyarázás terjed! 
Három fontos szempont, amit érdemes tudni:
 1. Az egyszerű maszkok valóban átengedik a 
vírus nagyságú részecskéket. Ez elméletben igaz, 
de a valóságban a vírusok ritkán szállnak egyen-

ként a levegőben. Legtöbbször por-
hoz, vagy – köhögés révén kikerülve 
– apró vízcsepphez tapadva képzel-
hetőek el. Így már az egyszerű, sőt 
a házilagos maszkok vagy kendők is 
jó hatásfokkal szűrik meg őket. Nem 
mindet talán, de ha kevesebb lesz, már 
csökken a fertőzés veszélye.
 2. Az ember percenként az arcá-
hoz nyúl, megvakarja orrát, szemét 
úgy hogy észre sem veszi. 
 A vírus szájba, orrba bejutásá-
nak valószínű módja, hogy mások 
által kiköhögött, kifújt vírust kéz-
zel megfogjuk a tárgyakon (pl. bolt-
ban az árún, kilincsen stb.) és utána 
véletlenül megvakarjuk az arcunkat, 
kifújjuk az orrunkat stb. A maszk 
ezt akadályozza meg.

 3. Aki bármilyen maszkot, akár kendőt vesz 
fel az arcára, az sokkal óvatosabban fog közle-
kedni, nem fog hosszas beszélgetésekbe kezde-
ni az utcán, mások is elkerülik, stb. Érzi és má-
sok is látják, hogy vigyázni kell. Ne szégyelljük 
hordani! A magyar ember és a fiatalok különö-
sen szégyellik, pedig nem kéne! 
 Fontos, csak alapos kézmosás, kézfertőtlení-
tés után, teljesen tiszta kézzel lehet felvenni vagy 
hazaérve levenni. Különben mi magunk fertőz-
zük magunkat a kezünkkel. Ugyancsak kézmo-
sás kell minden orrfújás előtt és után. Ha vala-
kinek kevés maszkja van, és nem tudja cserélni 
minden nap, vagy kendőt használ akkor hazaér-
ve enyhén klóros (domestos stb.) vagy más fertőt-
lenítős vízben áztassa be tíz percre, majd öblítse 
ki és szárítsa meg, vagy ami még jobb vasalja át 
forró vasalóval. Az új maszk az igazi, de a sem-
minél ez is jobb. 

Dr. Fekete Ferenc urológus

A JELENLEGI veszélyhelyzetre való tekintettel 
egyszerűsödött a gyógyszerek kiváltása is, így „a 
patikák a gyógyszer kiadását felírási igazolás és 
meghatalmazás nélkül is teljesítik azon személy ré-
szére, aki közli a beteg TAJ-számát, és saját sze-
mélyazonosító adatait is hitelt érdemlően igazol-
ja. A patikák csupán a gyógyszert átvevő személy 
adatait rögzítik, és kiadják számára a receptre fel-
írt gyógyszereket” – olvasható az Elektronikus 
Egészségügyi Szolgáltató Tér weboldalán, ahol 
az orvosi leletek, eredmények és vények tovább-
ra is elérhetők (TAJ-szám és ügyfélkapus regiszt-
ráció szükséges a használatához).

JUHÁSZ ISTVÁN POLGÁRMESTER döntése ér-
telmében a 2020. március 15-ére tervezett koszo-
rúzás és ünnepi műsor elmaradt. A várost ünnepi 
díszbe öltöztették és az Emilia Virág-Ajándék üz-
let által felajánlott kokárdát kihelyezték a Csigaház 
falára. A polgármester arra kérte a lakosságot, hogy 
az 1848-49-es szabadságharc és forradalom méltó 
megemlékezéseként, csatlakozva az önkormány-
zathoz, lehetőségeikhez mérten ingatlanjaik bejára-

Mitől véd  
a MASZK?

tánál (kapukon, bejára-
ti ajtókon) helyezzenek 
el nemzeti színű sza-
lagból, virágból 
vagy egyéb tech-
nikai eszközökkel 
készült kokárdá-
kat. Ezt nagyon 
sokan megtették.

Március 15-én elmaradt  
A VÁROSI ÜNNEPSÉG

Az	országos	tisztifőorvos	utasítása	értelmé
ben	minden	rendelői	vizsgálat	előtt	telefo
nos	konzultáció	kötelező,	függetlenül	a	pa
nasztól!	A	háziorvos	feladata	eldönteni,	hogy	
önnek	be	kell-e	jönni	a	rendelőbe.	Egyúttal	
a	tisztifőorvos	megtiltotta	a	házi	viziteket.
	 A	koronavírus	járványra	tekintettel	a	váró
teremben	maximum	4	fő	várakozhat	egyszer
re,	egymástól	legalább	2	méter	távolságra.	A	
többiek	az	udvaron	várakozhatnak.	Az	a	be
teg,	aki	végzett	és	elhagyja	a	rendelőt,	szól	a	
következő	betegnek,	hogy	melyik	orvoshoz	
mehet fel.
	 A	fertőzésveszély	elkerülését	szolgálja,	
hogy a fogorvosi alapellátás keretében csak 
sürgősségi	ellátás	nyújtható.
	 Táppénzes	papírokat	nem	kell	2	hetente	
kiállítani,	nem	kell	jönni	érte.
	 Lejáró	szakorvosi	javaslatok	érvényben	
maradnak.
	 Állandó	gyógyszerek	felírása	lehetséges	
e-recepttel	betegtalálkozó	nélkül	is.
 Háziorvosok

VÁLTOZÁSOK a helyi 
egészségügyben

Egyszerűsödött  
a gyógyszerek  
KIVÁLTÁSA
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A KORONAVÍRUSSAL 
TERJEDNEK  
A CSALÓK!

NE VÁLJON ÁLDOZATTÁ!
		A	koronavírus	terjedéséről	szóló	hírek	mellett	meg
jelentek	a	témával	kapcsolatban	elkövetett	csalások,	
csalás	kísérletek.	Kérjük,	figyelmesen	olvassa	el	fel
hívásunkat!

 •	 	Legyen	körültekintő,	ha	lakásánál,	házánál	meg
jelennek	védőruhát/maszkot	viselő	személyek	és	
felajánlják	az	ingatlan	fertőtlenítését,	orvosi	vizs
gálatot,	vagy	koronavírus	mintavételét	öntől!	Koro
navírus	fertőzöttség	kimutatására	alkalmas	gyors
teszt	egyelőre	nem	létezik,	így	az	sem	a	gyógyászati	
segédeszközboltokban,	sem	telefonon,	sem	szemé
lyesen	nem	kapható!	A	fertőzés	kimutatására	szol
gáló	laboratóriumi	vizsgálatot	jelenleg	kizárólag	ál
lami	egészségügyi	ellátó	rendszerben	végeznek!

 •	 	Amennyiben	a	vírusos	 időszakban	online	vásá
rol,	bizonyosodjon	meg	arról,	hogy	biztonságos	
a	weboldal!	A	termék	szolgáltatójával	kapcsolat
ban	olvasson	el	vásárlói	véleményeket	és	győződ
jön	meg	az	eladó	hitelességéről,	valamint	a	rekla
mációs	lehetőségről!

 •  Ne kattintson olyan linkre, ne nyisson meg olyan 
csatolmányt,	amely	nem	várt	küldeményként,	is
meretlen	feladótól	érkezett!

 •	 	Fogjon	gyanút,	ha	olyan	e-mailt	kap,	amelyben	or
vosi	felszereléseket	kínálnak,	vagy	egészségügyi	
vizsgálat	címén	személyes	adatokat	kérnek!	A	le
gálisan	működő	egészségügyi	szervezetek	nem	így	
veszik fel a kapcsolatot a betegeikkel.

 •	 	Egészségügyi	terméket	csak	hiteles	forrásból	sze
rezzen	be,	ne	dőljön	be	koronavírus	ellen	hirdetett	
csodaszereknek!

 •	 	Amennyiben	hatóság	tagjaként	bemutatkozó	sze
mély	csenget	be	önhöz,	kérje	az	azonosítást,	kér
dezze	meg,	honnan	érkezett,	majd	anélkül,	hogy	
beengedné otthonába, telefonáljon az adott ha
tósághoz,	a	valóságtartalom	ellenőrzése	céljából!	

 •	 	Ne	feledje,	a	rendőrigazolványon	azonosító	szám	
is	szerepel,	nem	csak	a	POLICE	felirat!

 •	 	Ha	ön	egyedül	él,	és	nincs	olyan	családtagja,	rokona,	
aki segíteni tudná a mindennapokban a bevásárlás
ban,	gyógyszerei	beszerzésében,	kérje	megbízha
tó	szomszéd	segítségét,	vagy	az	önkormányzattól	
kérjen segítséget, és csak azt a személyt enged
je	be,	akit	a	segítségnyújtásra	kijelöltek	az	önkor
mányzatnál	és	megneveztek!	

 •	 	Ne	higgyen	a	különböző	adománygyűjtő	felhívá
soknak,	ne	utaljon	pénzt	azonnali	segítségnyúj
tás	címén	különböző	megadott	számlaszámok
ra, személyesen se adjon támogatást, amíg meg 
nem	győződik	arról,	hogy	valóban	legálisan	műkö
dő	szervezet,	aktuálisan	szervezett	kampánytevé
kenységéről	van	szó!

 •	 	Amennyiben	úgy	gondolja,	csalás	áldozatává	vált,	
azonnal	értesítse	a	rendőrséget,	pénzügyi	tranz
akció	esetén	a	számlavezető	bankját	is,	a	későbbi,	
esetleges	kártalanítás	érdekében!

 A NAP 24 ÓRÁJÁBAN INGYENESEN 
 HÍVHATÓ TELEFONSZÁMOK:
 107 vagy a 112 (segélyhívó számok)
                                                                                            

 PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG, 
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

A KIVITELEZŐ elkezdte a 15 ezer euro (kb. 5 mil-
lió Ft) összköltségű, közvetlen brüsszeli pályázat 
megvalósítását.
 A beruházást követően a Free Wi-Fi hálózat a 
következő helyszíneken válik elérhetővé: Ifjúság 
tér, Sportközpont, Strandröplabda pálya (Sportköz-
pont és az Uszoda között), Hősök tere, Egészségház, 
Gördeszka park és a Csigaház előtti tér. A rendszer 
indulásáról majd tájékoztatjuk olvasóinkat.

AZ ÖNKORMÁNYZAT nyertes pályázata alapján 
a Fenyves lakóparkban, a Zsálya utca és a Boros-
tyán utca kereszteződésében megkezdődött egy 

„C” típusú sportpark kivitelezése, a BMSK beru-
házásában. Az önkormányzat elvégezte a terep-
rendezést. A kivitelező pedig elkészítette az alapot.
 A kivitelezés 90 m2-es területen uniós szabá-
lyoknak megfelelően a legkorszerűbb ütéscsillapí-
tó padozattal készül. A sportparkban 8 db eszközt 
(húzódzkodás, tolódzkodás, fekvőtámasz, bordás-
fal, hasizom erősítés, hátizom erősítés, lépcsőzés, 
függeszkedés) helyeznek el.

MÁRCIUS 4-ÉN kezdődött a beruházás a posta mel-
lett az Iskola utca és a Batthyány utca között. Az 

A	Microsoft	és	az	Emberi	Erő
források Minisztériumának 
együttműködésében	minden	
általános	és	középiskolás	diák	
ingyen Microsoft Office 365 
csomagot igényelhet. (World, 
Excel, PowerPoint, stb). Teljes 
értékű,	jogtiszta	licenszről	van	
szó,	ami	5	eszközön	(számító
gépen, laptopon, de akár tele
fon,	vagy	tableten	is)	használható	egyszerre.
Ehhez	az	alábbi	linken	–	az	Emberi	Erőforrá

sok Minisztériumának regisztrá
ciós	felületén	-	kell	regisztrálni.	
Az	oktatási	azonosító,	amit	kér	
a rendszer a diákigazolványon 
megtalálható.
	 A	regisztrációt	követően	a	
megerősítést	kérő	email	szin
te	rögtön	megérkezik,	majd	a	
megerősítést	követően	jönni	
fog egy másik email is a belépé

si	adatokkal.	Ez	utóbbi	előfordul,	hogy	csak	
pár	óra	múlva,	de	jönni	fog.

INGYEN IGÉNYELHETŐ MICROSOFT  
OFFICE 365 DIÁKOKNAK ÉS TANÁROKNAK!

https://o365.oh.gov.hu/  

alap készítését követően szegélyköves térkőből épí-
tik meg a felületet, amivel szépen halad a kivitelező. 

Megkezdődött  
a WIFI4 PÁLYÁZAT 
kivitelezése

Lendületesen halad a   
A PARKOLÓ ÉPÍTÉSE A POSTÁNÁL

ELKEZDŐDÖTT a 
Fenyvesligetben  

a sportpark építése

HÍREK

Gallyazást vállalok kb. 5 méteres magasságig. 
Árajánlatot ingyenes helyszíni felmérés után 
adok. Hívjon most! Tel.: 06-30/218-7023

Fazekas szakkör gyerekeknek és felnőttek-
nek Rákoscsaba-Újtelepen. Kreativitás, ügyes-
ség, alkotni vágyás meg van benned? Itt a he-
lyed! Próbáld ki az agyag formálhatóságát! 
keramiasziget@gmail.com, tel: 
06-30/57-47-850, Facebook: keramiasziget

Kert- telekrendezés! Metszés, permetezés, 
favágás, bozótírtás, térkövezés, kerítés építés. 
Reális áron! www.telekrendezes.hu 
Tel.: 06-20/259-6319

MUNKAVÁLLALÁS – Ács-tetőfedő, bádogos, 
lapostető javítása-, szigetelése, külső homlok-
zati szigetelés készítése. Épületek karbantartási 
munkálatait vállaljuk lakosság és közületek 
részére. 06-70/224-9326, 36-20/397-9998

LEHET ÉTELT RENDELNI 
ÉS KISZÁLLÍTÁST KÉRNI
Hétköznapokon	a	Kistarcsai	Isko
lakonyha	lehetőséget	biztosít	fel
nőtt	adagú	ételek	rendelésére	és	

elvitelére vagy igény esetén (plusz 
költség	ellenében)	kiszállítására,	
valamint	hétvégén	családi	menü	
rendelésére és elvitelére. Részle
tes feltételek a plakáton. 

KISTARCSAI ISKOLAKONYHA

Fontosabb intézkedések  
A KORONAVÍRUS  
MEGFÉKEZÉSÉRE  

 TISZTELT SZÜLŐK!
	A	mostani	járványügyi	helyzetben	a	képviselő-testület	döntésnek	
megfelelően	az	alábbi	időpontokban	lesz	az	óvodai	beiratkozás.

 2020. április 27-29. között 8.00-17.00 óráig és
 2020.április 30-án 8.00-12.00 óráig lesz a
 Kistarcsai Gesztenyés Óvodában
 (2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1.)

Az	óvodába	beíratható	az	a	kistarcsai	gyermek,	aki	2020.	augusztus	
31-ig	betölti	a	3.	életévét.	Azok	a	szülők,	akiknek	gyermeke	2020.	au
gusztus	31.	után	tölti	be	a	3.	életévét,	óvodai	felvételi	szándékukat	
jelezhetik	az	intézményben	és	az	óvodai	felvételükről	a	2020/2021.	
nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos fel
vételre	vonatkozó	előírásoknak	megfelelően	dönt	az	óvoda	vezetője.
	 A	Kistarcsai	Gesztenyés	Óvoda	integráltan	nevelő	intézmény,	fel
vételi	körzete	Kistarcsa	Város	település.
	 Az	óvodai	felvételről	az	óvoda	vezetője	dönt,	legkésőbb	2020.	jú
nius	2-ig.
	 A	döntéssel	szemben	fellebbezni	a	kézhezvételtől	számított	15	na
pon	belül	Kistarcsa	Város	Önkormányzat	jegyzőjénél	lehet.
A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES:
 •	 	A	gyermek	születési	anyakönyvi	kivonata,
 •	 	oltási	könyve,
 •	 	a	szülő	(gondviselő)	személyazonosító	igazolványa,	valamint	lak

címet	igazoló	hatósági	igazolványa,
 •	 	gyermek	nevére	kiállított	személyi	azonosító	és	lakcímet	igazo

ló	hatósági	igazolvány.
Részletes kiírás: kistarcsa.hu oldalon. 

Kistarcsa Város Önkormányzata

ÓVODAI BEIRATKOZÁS  
A 2020/2021. NEVELÉSI ÉVRE

ÁLLAMI DÖNTÉS értelmében a 
Simándy József Általános Iskolát 
bezárták. Ügyeletet azon gyerme-
keknek biztosítanak, akinek a szü-
lei közfeladatot látnak el vagy va-
lamelyik szülő egyedül neveli a 
gyermekét. Az oktatás, távokta-
tási rendszerben működik, jelen-
leg elsősorban a Kréta rendszeren 
keresztül, de a tanárok javasolják 
a google e-mail cím létrehozását, 
hogy a google classroom felületen 
keresztül is lehetőség legyen a táv-
oktatásra. Azon diákoknak, akik-
nek szociális helyzetük miatt nincs 
megfelelő technikai eszköze, kér-
jük, jelentkezzenek az Alapszolgál-
tatási Központnál.
 Önkormányzati döntés értelmé-
ben Kistarcsán is bezárták az óvo-
dákat. Ügyeletet az iskolához ha-
sonlóan biztosítják. A gyermekeket 
kiscsoportokban helyezik el, azaz 1 
felnőtt és maximum 4 gyermek le-
het együtt.
 A családi napközik bezárását is 
elrendelték, hasonló ügyeleti rend-
szert valósítanak meg, mint az óvo-
dában és iskolában.
 Az önkormányzati közösségi te-
reket, az uszodát, a sportcsarnokot, 
a Csigaházat határozatlan időre be-
zárták.
 Folyik a játszóterek, padok, kor-
látok fertőtlenítése. Az említett he-
lyeken a KÖFE Kft. munkatársai fo-
lyamatosan dolgoznak.

 Juhász István polgármester levelet 
írt a Kistarcsán működő multinacio-
nális élelmiszert forgalmazó cégek 
vezetőinek. A polgármester levelé-
ben azt kérte, hogy a nagyobb bevá-
sárló központok is figyeljenek a jár-
ványügyi szabályokra. Ugyanis azt 
tapasztalták, hogy ezekben az üzle-
tekben egyszerre nagy létszámú vá-
sárló tartózkodik, nem törődve a jár-
ványügyi szabályokkal. 
 Ezzel szemben a lakosoknak a ki-
sebb boltokban, gyógyszertárakban, 
postán és nem utolsó sorban az orvosi 
rendelőben szigorú előírások alapján, 
épületen kívül kell várakozni, míg sor-
ra kerülnek. Idősek ellátása. Jelenleg 
közel 70 idős embert látnak el, velük a 
kapcsolatfelvétel már megtörtént. Az 
idősek (és rászorultak) ellátását (be-
vásárlás, gyógyszerek kiváltása,stb.) 
egyéb, szociális ügyekben a segítség 
nyújtást az Alapszolgáltatási Köz-
pont végzi. Kérjük, hogy akit (vagy 
szomszédját) érint(het) a kérdés, az 
látogasson el a honlapjukra: http://
alapszolg2143.hu/. Itt minden infor-
máció megtalálható.
 Sajnos a kistarcsai idősek – tisz-
telet a kivételnek – sem veszik fi-
gyelembe a járványügyi előírásokat. 
Tapasztalatok szerint 3 db citromért 
lemennek a szupermarketbe, mások 
most tartják fontosnak művirágot, vi-
rágföldet vásárolni. Ezt ne tegyék! 
Segítünk – csak egyet kérünk: 
MARADJANAK OTTHON!

APRÓHIRDETÉS  



10 112020. 3. szám

A KOMMUNIZMUS  
áldozataira emlékeztünk

Az Országgyűlés 2000. június 
13-án elfogadott határozatát 
követően 2001-ben emlékez-
tek meg először az áldozatok-
ról az Országgyűlésben és az or-
szág középiskoláiban. 

HÍREK

M agyarországon a Független Kisgaz-
dapárt főtitkárának, Kovács Bélának 
az 1947. február 25-én történt letar-

tóztatásával indult el az a csaknem ötvenéves fo-
lyamat, amelyben a kommunista párt szisztema-
tikusan kiírtotta a társadalom azon tagjait, akik 
bármilyen kritikával illették a rendszert, netán 
ellenszegültek annak. Ezzel elindultak egy olyan 
úton, ami a totális egypárti diktatúra felé haladt. 
Mint ismeretes, Kovács Bélát, a mentelmi jogá-
tól megfosztott képviselőt bírósági tárgyalás nél-
kül 25 év kényszermunkára ítélték, csaknem egy 
évtizedet töltött a Szovjetúnióban börtönökben és 
munkatáborokban. Szabadon engedése után már 
csak néhány évig élt, 51 évesen, 1959-ben hunyt el.   
 Kistarcsán február 25-én, kedden este az Októ-
ber 23. téren a kopjafánál gyűltek össze a múlt fáj-
dalmas történéseire emlékezni. A Himnusz közös 
eléneklése után Wass Albert: Igazság című versét 
Takács Gábor szavalta el. Ezt követően Solymosi 
Sándor alpolgármester mondott megemlékező be-
szédet. Felvetette, hogy ez az időszak nagyon sok 
honfitársunknak fehér folt, nem értik, hogy miért 
beszélünk történelemről, pedig, ami nem olyan 
régen volt már az is annak számít „Egyfélekép-
pen lehetne valóban történelemmé változtatni ezt 
a korszakot: ha nem csupán a döbbenetes számo-
kat mondanánk ki (100 millió áldozat!), hanem a 
személyes történeteket is elmesélnénk. Ezeken ke-
resztül mutatható meg leginkább a diktatúra em-
beri tragikuma. Az egyénekről szóló történetek-

kel könnyebb azonosulni, könnyebb érzékeltetni 
azt, hogy milyen fájdalmas lehet a történelem, ha 
saját hozzátartozóink, barátaink az áldozatok.”
 Az alpolgármester megemlítette, hogy a város 
eltökélt szándéka, hogy a volt internáló tábor te-
rületén emlékhelyet alakít ki. „Kistarcsán múze-
umot hozunk létre, hogy méltósággal tudjunk em-
lékezni a valaha itt szenvedőkre. Még fontosabb 
célunk, hogy megmutassuk gyermekeinknek a dik-
tatúra valódi arcát, hogy soha nem merüljön fe-
ledésbe az a sok szörnyűség, ami sokkal több ha-
lálos áldozatot követelt, mint a 2. világháború.”
 Ezt követően a kopjafánál koszorút helyezett el 
Gacsályi Ádám és Tóth Borbála a Kistarcsai In-
ternáltak Emlékéért Alapítvány képviselői, vitéz 
lovag Dömötör Zoltán vezérezredes, az 1956 Ma-
gyar Nemzetőrség főparancsnoka és Kertész Ló-
ránt nemzetőr vezérőrnagy, Kistarcsa Város Ön-
kormányzata nevében Solymosi Sándor és Zsiák 
Péter alpolgármesterek, az intézmények vezetői, 
a Simándy József Általános Iskola, a FIDESZ-
KDNP Kistarcsai Csoportja, a Jobbik Kistarcsai 
Szervezete, a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre, 
a Fenyvesliget Egyesület és a Kistarcsai VMSK 
Kft. A Szózat eléneklése után az emlékezők mé-
cseseket gyújtottak a kopjafánál. P.Gy.

Tájékoztatunk minden ked
ves	érdeklődőt,	hogy	a	Ma
gyarország Kormánya által 
megalkotott	legújabb	rendeleti	szabályozások	
értelmében	Deáktanya	előadóestjeink	ellenté
tes rendelkezésig elmaradnak. Reménységeink 
szerint	minél	előbb	újra	találkozhatunk	min
den	kedves	érdeklődővel	rendezvényeinken.	
 Kistarcsai Kulturális Egyesület

Elmaradnak  
a Deáktanya  
előadások 

Kérjük,	támogassa	a	Magyar	Katolikus	Egy
ház	szolgálatát	adója	egyházi	1	%-ával!	
 Egyházunk technikai száma: 0011. 
	 A	másik	1%-kal	kérjük,	támogassa	egy
házközségi	alapítványunkat:	
	 Kistarcsai-Nagytarcsai	Római	Katolikus		
	 Egyházközségért	Alapítvány.	
	 Adószáma:	18270284–1–13.

1+1% FELAJÁNLÁS 

KÉRJÜK TÁMOGASSA ALAPÍTVÁ-
NYUNKAT ADÓJA  1  SZÁZALÉKÁVAL!

ADÓSZÁM:  18519259-1-13
KÖSZÖNJÜK!

A KISTARCSAI Trianoni Emlékbizottság 
felhívással fordul városunk lakosságához. 
Trianonhoz	kötődő	magánirat	és	tárgyi	
emlékek	gyűjtésében	kérjük	a	segítséget.
	 Bármilyen	értéket	küldhetnek,	akár	
olyan	emléket	is,	amelyekről	nem	is	gon
dolnánk, hogy források lehetnek. 
	 Pl.:	kézzel	írott	recept,	levél,	napló,	fény
képek, használati tárgyak, háztartási esz
közök	(a	trianoni	döntéssel	kapcsolatos	
ábrázolást kapott poharak, tányérok), ki
tüntetések,	vagy	bármi,	ami	kapcsolatba	
hozható	az	adott	időszakkal.
	 Mivel	az	összegyűlt	tárgyak	és	doku
mentumok egy kiállítás anyagát képez
nék, fontos, hogy eredetiben kapjuk meg 
azokat. 
 A felkínált darabokat a Kistarcsai VMSK 
Kft.-nél,	Kistarcsa,	Kossuth	L.	u.	23.	lehet	
leadni	egyéb	információk	info@vmsk.hu,	
+36-70-656-5178.	
 A kiállítás után a tulajdonos visszakap
ja az általa felajánlott emlékeket.

LAKOSSÁGI 
FELHÍVÁS!

Az önkormányzat nevében Zsiák Péter 
és Solymosi Sándor koszorúzott

Koszorúzásra várva

A püspöki szentmisét a Csi-
gaházban Marton Zsolt, a 
Váci Egyházmegye püspö-

ke mutatta be, az ezt követő táborbe-
járáson a bűnök bocsánatáért és a se-
bek gyógyulásáért imádkozott a tábor 
4 hajdani barakkjánál, és az egykori kín-
zókamrában Radnóti Zoltán főrabbi, a Budapesti 
Zsidó Hitközség Rabbiságának igazgatója, Eszlényi 
Ákos lelkész, a kistarcsai és kerepesi evangélikus 
gyülekezetrészek lelkipásztora és Riskó János 
lelkész, a Kistarcsai Református Egyházközség 
lelkipásztora. A szentmisén és a táborbejáráson 
részt vett Vécsey László országgyűlési képviselő, 
Juhász István polgármester, Kistarcsa Képvise-
lő-testülete, katolikusok és más felekezetek hívei. 
 A szentmisét, Marton Zsolt Váci Egyházme-
gye megyéspüspöke pontifikálta az egykori áldo-
zatokért és a Kistarcsán szenvedőkért. Megem-
lékezett a második világháború idején a táborból 
deportált zsidókról, a háború után a kommunisták 
által ide deportált osztályon kívüli emberekről, a 
szenvedő keresztényekről, az itt raboskodó szer-
zetesekről és katolikus papokról. Kü-
lön kiemelte Boldog Meszlényi Zol-
tán esztergomi katolikus püspököt, 
akit itt kínoztak és éheztették halál-
ra, akit a rendszerváltás után szentté 
avattak.  Megemlékezett Horváth Jó-
zsef egykori kistarcsai, majd maglódi 
kanonok plébánosról és Szabó Sán-
dor ecseri plébánosról is. A püspök 
a sort az 1956 után Kistarcsára ke-
rült nemzetőrökkel és más letartóz-

tatott emberekkel folytatta. Kihangsúlyozta, hogy 
ezeknek a rémtetteknek a hátterében a gonosz lé-
lek állt, amelynek eszköze a hazugság, célja pe-
dig a minden jóban való hit megingatása volt. A 
püspök elmondta, hogy a fogvatartott emberek-
ről, akár zsidó testvérekről, akár számos papról 

és szerzetesről azt terjesztette a hivatalos 
propaganda, hogy hazaárulók, ellensé-

gek. A történelem igazolta, hogy nem 
azok, sőt többen közülük hősök vol-
tak. A nácizmust és a bolsevizmust 
egyaránt a gonosz ihlette 
 A szentmise után Görbe József kis-

tarcsai plébános üdvözölte az ökume-
nikus megemlékezés és engesztelő ima 

közel 300 résztvevőjét és elmondta, hogy a 
most megrendezett megemlékezés volt az első ilyen 
alkalom a Kistarcsai Internáló Tábor területén. 
 Aztán az ökumenikus táborbejárás bevezetés-
ként rövidfilmet vetítettek a táborról, amiből ki-
derült, hogy a második világháború végén innen 
deportáltak 1200 zsidót, akik közül senki sem tért 
vissza. Majd 1949-től ide internáltak nemeseket, 
katonatiszteket, értelmiségieket és papokat. 1956-
tól a tábor a szabadságharcosok gyűjtőhelye lett. 
 A filmvetítés után Gacsályi Ádám, a Simándy Jó-
zsef Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la igazgatóhelyettese, a „Kistarcsai Internáltak Em-
lékéért” Alapítvány alapító tagja tartott előadást a 
tábor történetéről és a sötét múlt kiemelkedő sze-
mélyiségeiről.  Megemlítette, a náci korszak tábor-
parancsnokát, Vasdényei Istvánt is, aki a II. világ-

Püspöki szentmise 
és ökumenikus  
táborbejárás  
VOLT KISTARCSÁN
Engesztelő imaalkalmat és 
ökumenikus táborbejárást tar-
tottak az internáló tábor terü-
letén március 1-jén délután. 

Ez volt  
az első  

alkalom

háború idején zsidók százait mentette meg, és ezért 
a tettéért a Világ Igazai között tartják számon. Szin-
tén hálával emlékezett Rusznyai József atyára, aki 
1947-től váci szemináriumi tanár volt, és akit 1956-
ban tartoztattak le, majd három évre bezárták Kis-
tarcsára. Gacsályi Ádám a megemlékezést a Mind-
szenty utódának tekintett Boldog Meszlényi Zoltán 
püspök mártír halálával zárta. 
 A szentmise, a filmvetítés és az előadás után 
a jelenlévők ökumenikus táborbejáráson vettek 

részt. A közönség elől elzárt terüle-
ten, a volt barakkoknál és az egykori 
kínzókamránál a bűnök bocsánatá-
ért és a sebek gyógyulásáért Radnóti 
Zoltán főrabbi, Riskó János reformá-
tus lelkész és Eszlényi Ákos evangé-
likus lelkész mondott imát. Marton 
Zsolt Meszlényi Zoltán lelki üdvé-
ért imádkozott.

P.Gy., fotó: Hortobágyi László

Körmenet a Csigaháznál A szentmisét Marton Zsolt püspök pontifikálta

A szemtmisén Vécsey László országgyűlési 
képviselő (mellette Eszlényi Ákos 
és Radnóti Zoltán)

A kínzókamrában

Előadást tartott Gacsályi Ádám

A barakkoknál a püspök Meszlényi Zoltán lelki üdvéért imádkozott 
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S zegény róka reggel óta nem találja a zok-
niját. Segíts neki megkeresni! Nyisd ki az 
ablakokat, hátha éppen ott lapul a zokni! 

Julia Donaldson és Axel Scheffler jól összeszo-
kott szerző páros, több mint tíz könyvet írtak és il-
lusztráltak közösen, és arattak sikereket világszerte.  
A Pagony Kiadó most a legkisebbeknek szóló ab-
lakos lapozója, A róka zoknija című könyvében a 
játékos rímeket bájosan vicces képek egészítik ki.
 A történelem borzalmas dolog tud lenni! Ez a 
könyv az emberiség borzalmairól szól. Azokról 
a dolgokról, amiről a tanárok mélységesen hall-
gatnak! A tanárok soha nem mondják el a teljes 
igazságot. Azt hiszik, túl fiatal vagy még az olyan 
hátborzongató dolgokhoz, mint például, hogy az 
egyiptomiak hogyan szedték ki a múmiáikból az 
agyukat. Az is előfordul, hogy azért nem beszél-
nek valamiről, mert ők maguk sem tudják pontosan, 
mi is a pálya! Terry Deary és Peter Hepplewhite: 
Elképesztő egyiptomiak című könyve azonban 
mindennel megismertet, amivel a tanárok nem 
mertek. Rengeteg érdekes dolgot találsz benne: 
...vérfagyasztó történeteket, amelyekhez képest 
könnyed esti tévézésnek tűnik, ha derékig egy 
krokodil torkában ficánkolsz... ...meglepő dolgo-
kat, amik összehasonlíthatatlanul izgalmasabbak, 
mint egész álló nap rágcsákkal tömni az arcodat... 
...olyan tényeket, amik sokkal viccesebbek, mint a 
tanárod poénjai, undorítóbbak, mint egy három-
hetes büdös zokni, vagy szomorúbbak, mint egy 
háromlábú birka látványa. Remélem, borzalma-
san fogod élvezni őket!
 Az amerikaiak az alkotmány 16. kiegészítése 
alapján fizetnek jövedelemadót. De mi van, ha 
ez a kiegészítés problémás? Olyan titkok derül-
nek ki, amelyek megkérdőjelezik több évtized-
nyi adóbehajtás jogosságát? Valójában meglepő 
igazság rejlik a lehetőség mögött. Cotton Malone, 
az igazságügyi minisztérium hírszerző szerveze-
tének, a Magellán Ügyosztálynak egykori ügy-
nöke már nyugdíjas, és antikváriuma van Dáni-
ában. Amikor régi főnöke, Stephanie Nelle arra 
kéri, hogy kövessen egy észak-koreai gazembert, 
aki esetleg hozzájuthatott a pénzügyminisztéri-

um néhány titkosított iratához – amelyekkel akár 
még térdre is lehetne kényszeríteni az Egyesült 
Államokat – Malone belekerül egy szédítő, 24 
órás hajszába. Steve Berry egy kalandos törté-
netet mesél el Veszedelmes hazafiak című leg-
újabb könyvében.
 Nyáry Krisztián évek óta módszeresen gyűjti 
a magyar kultúrtörténet legszebb, legérdekesebb 
vagy éppen legfelháborítóbb szerelmes leveleit. A 
gyűjteményből 125 levelet a hozzájuk tartozó tör-
ténetekkel együtt közre is bocsátott 2018-ban meg-
jelent, nagy sikerű Írjál és szeressél című könyvé-
ben. Az Életemnél is jobban című kötet a sorozat 
második darabja, amely újabb 115 magyar szerel-
mes levelet és történetet tartalmaz. A válogatás-
ban mások mellett Szabó Magda, Mészöly Mik-
lós, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Kossuth 
Lajos, Rákóczi Ferenc, Jászai Mari, Liszt Ferenc, 
Kosztolányi Dezső, József Attila, Babits Mihály, 
Erzsébet királyné vagy éppen Frida Kahlo leve-
leibe pillanthatunk bele.
 Ingyenes olvasnivalót találnak az interneten a Di-
gitális Irodalmi Akadé-
mia (https://pim.hu/hu/
dia) ill. a Magyar Elekt-
ronikus Könyvtár (http://
mek.oszk.hu/) oldalain.
 A mihamarabbi vi-
szontlátás reményében 
kívánunk jó egészséget 
Mindenkinek!

Németh Tímea 
könyvtáros

Mintha Pál apos
tol	szavai	most	lennének	a	legidőszerűb
bek.	Az	idős	szolga	így	tett	bizonyságot	fi
atal	kollégájának	Isten	szeretetéről:	„Nem	
a	félelem	lelkét	adta	nekünk	Isten,	hanem	
az	erő,	a	szeretet	és	a	józanság	lelkét”	(2Tim	
1,7).	Örökségként,	biztatásként	adja	tovább	
Pál	az	evangéliumi	szavakat	–	nekünk	is.	Ar
ról	beszél,	hogy	nem	a	félelem	az	úr!
	 A	2000	évvel	ezelőtt	élt	Pál	is	ismerte	a	fé
lelem	megbénító	hatalmát,	csakúgy,	mint	a	
többi	„bibliai”	ember.	Élet-halál	helyzetek
ben	vándoroltak,	és	bizony,	ők	is	féltek,	el
csüggedtek,	kétségeskedtek.	Bőven	lehet
ne	sorolni	az	ó-,	és	újszövetségi	igehelyeket,	
amelyeken	keresztül	az	ősatyák,	a	zsoltáro
sok,	a	tanítványok,	a	gyülekezetek	tagjainak	
félelmei jelennek meg.
	 Igen,	a	bizonytalan	helyzetből,	a	jövő	
nem	ismeréséből	mindig	félelem	születik.	
Csakúgy,	mint	most.	Amikor	ezeket	a	soro
kat írom, még csak egy tucatnyi koronaví
rusos	betegről	tudunk	Magyarországon.	Mi
kor	a	cikk	megjelenik,	már	biztosan	több	
magyar érintettje lesz a járványnak. Cso
dae, hogy sokunkban kimondva, kimon
datlanul	ott	bujkál	a	félelem?!	Ez	a	„lélek-
kór”	mindannyiunk	szívében	jelen	van	–	ez	
természetes.
	 Éppen	ezért	fontos,	hogy	odafigyeljünk	
az	erőt	adó	szavakra!	Pál	arról	ír,	hogy	ahol	
a legnagyobb a hiány, a bizonytalanság, ép
pen	ott	születhet	meg	a	reménység,	a	teljes	
bizonyosság	is	–	Isten	kegyelméből!	Ez	pe
dig	több,	mint	természetes.	Ez	valódi	csoda!	
Igéjén	keresztül	adja	Isten,	a	félelem	egyet
len,	igazi	ellenszerét,	a	mindeneket	átfogó	
szeretetének,	hatalmának	hírét:	a	jövőnk	–	
csakúgy,	mint	a	múltunk	és	jelenünk	is	–	az	
Ő	kezében	van!	Arra	hív,	hogy	minden	élet
eseményünket	a	Krisztusban	nekünk	adott	
örökkévalóság	felől	nézzünk.	Ez	a	másként	
látás pedig hitet ébreszt, bizalmat teremt 
ott, ahol kétségbeesés van. 
 A félelem természetes. A hit, azaz a lét
bátorság	(P.	Tillich)	csoda.	A	hívő	élet	féle
lem	nélküli,	mert	megbátorított	élet.	A	ke
resztyén	ember	mindig	a	félelmek	között	él,	
de	van	reménye,	vigasztalása,	mert	élő	Ura	
van.	Belé	tud	kapaszkodni.	A	Bibliában	kö
zel	365-ször	hangzik	el	a	„ne	félj”	biztatás.	
Szinte minden napra jut egy. Most Neked is 
szól!	Ne	félj,	bízz	benne!

Eszlényi Ákos evangélikus lelkész

NEM!

KÖNYVSAROK

MEGVÁLTÁSUNK

FELHÍVÁS 
2020. március 13-tól a Városi Könyv-
tárban határozatlan ideig a kölcsönzés 
és helyben használat szünetel. A kiköl-
csönzött dokumentumok kölcsönzési 
határidejét határozatlan időre kitolja az 
intézmény.  

HITÉLET

A Váci Egyházmegye és a ro
konság	fájó	szívvel	tudatja,	
hogy Kiszel Mihály címze
tes prépost, címzetes es
peres, aki 1945. március 
9-én	született	Kistarcsán,	
2020.	március	14-én,	életé
nek	76.,	papságának	52.	évé
ben	szentségekkel	megerősít
ve hazatért az Úrhoz. Temetése 
2020.	március	27-én	11	órakor	lesz	a	
kistarcsai	temetőben.

A járvány miatt nem tudunk istentiszteletet 
tartani.	Ezért	arra	kérjük	a	Testvéreket,	hogy	
tartsanak otthon családi istentiszteleteket. 
Imádkozzanak	közösen,	és	olvassanak	Bib
liát.	Vasárnap	pedig	az	istentiszteletünket	
élő	közvetítésben	a	https://www.facebook.
com/kistarcsairefgyul	oldalon,	számítógé
pen	követhetik.	
	 Szeretettel	kérem	az	Olvasókat,	legyenek	
a	követőink,	és	kérjék	meg	családtagjaikat,	
barátaikat	is	erre!	Köszönjük!	
	 A	korábbi	istentiszteletek	utólag	is	meg
találhatóak	és	meghallgathatók	honlapun
kon:	www.kistarcsaireformatus.hu/.	
	 Nagypénteken	délelőtt	10	órakor	közve
títünk	istentiszteletet.	

Riskó János református lelkész

KISTARCSA városunkban 2020 őszétől megkezdi 
működését a Szent Anna Katolikus Óvoda. Azo-
kat a családokat várjuk, akik elfogadják a kato-
likus szellemiséget, és gyakorolják a vallásukat
 Óvodába való felvételi 2020. április 20-23. kö-
zött várható a plébánián.
 További információk, dokumentumok:
https://penta.hcbc.hu/kistarcsa.plebania.
hu/?page_id=7592

A TEMPLOMOK, mint 
a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen fon-
tosak, ezért templomainkat nem zárjuk be. Még-
is felelősen és körültekintően kell eljárni, ezért a 
nyilvános liturgia 2020. március 22. Nagyböjt 4. 
vasárnapjától a templomokban szünetel. Egyet-
len kivétel a temetés, amelyet egyszerű formá-
ban, röviden kell megtartani.

ELHUNYT KISZEL 
MIHÁLY ATYA

ELMARADNAK  
A REFORMÁTUS 
ISTENTISZTELETEK

BEÍRATÁS a Szent 
Anna Óvodába

A Magyar Katolikus Püspöki  
Konferencia KÖZLEMÉNYE

PILÁTUS…így szólt 
hozzájuk: Ezt az embert elém hoztátok azzal, hogy 
a népet félrevezeti. Íme, én előttetek hallgattam ki, 
és semmi olyan bűnt nem találtam ebben az em-
berben, amivel vádoljátok....
 Ünnepenként pedig szabadon kellett neki bo-
csátania egy foglyot. Erre valamennyien felkiál-
tottak: Ezt öld meg! Barabbást pedig bocsásd el 
nekünk! Ez az ember a városban történt lázadás 
és gyilkosság miatt került börtönbe. Pilátus ismét 
szólt hozzájuk, mert szerette volna szabadon bo-
csátani Jézust. De ezek kiáltoztak: Feszítsd meg, 
feszítsd meg őt! Pilátus ekkor úgy döntött, hogy 
legyen meg, amit kívánnak: szabadon bocsátotta 
azt, akit kértek, aki lázadás és gyilkosság miatt 
volt börtönben, Jézust pedig kiszolgáltatta akara-
tuknak.  (Luk. 23, 13-25.)
 Barabbás története alapján érthetjük meg, mit 
jelent a megváltásunk. Barabbás „lázadásért és 
gyilkosságért volt börtönbe vetve”. Csak arra szá-
míthatott, hogy őrei erős kézzel hamarosan meg-
ragadják és kivégzik a kereszten. Határozott lép-
tek, megnyílik a börtönajtó. Elkiáltják Barabbás 
nevét. De ezután nem azok a szavak hangzottak 
el, amelyektől rettegett. Nem a megostoroztatást, 
nem a keresztre feszítést, a rettentő kínokat, nem 
a halált kapta, mert mindezt elszenvedte helyette 
Jézus. Pedig Barabbás érdemelte volna. A rabló-
gyilkos pedig azt kapta, amit Jézus érdemelt vol-
na: a szabadságot a ragyogó napsütést és az életet.
 Nem tudjuk a Bibliából, hogy Barabbás meg-
tért-e, Jézus követője lett-e. Túrmezei Erzsébet szép 

versében mi magunk vagyunk azok a Barabbások, 
akik elmondhatjuk: helyettem is Jézus szenvedett 
a kereszten.

„Helyettem. Énhelyettem! Énhelyettem!
Ez a szó zengi át életem.
– Napfény gyanánt ez tündököl felettem,
s ez nyitja meg a mennyet is nekem.

\'Ki az? Ki zörget?\' - kérdik majd. \'Barabás,
aki helyett a Krisztus vérezett.\'
S kitárják akkor ujjongó örömmel
a gyöngykaput fehér angyalkezek.”

 Ez a csere fejezi ki legjobban megváltásunk 
titkát. Mi, ha megtérünk, azt kapjuk az utolsó 
ítéletben az igaz Bíró trónusánál, amit Jézus ér-
demelt volna: az örök életet, Isten szeretetteljes 
elfogadását. Minden újjászületett ember ebben 
a cserében részesül Jézus érdeméért. Ha Jézus 
nem hal meg helyettünk a kereszten, soha nem 
juthatunk be az örök életre,  és nem tapasztaljuk 
meg azt a nagy boldogságot, amelyet Bach vers-
sora fejezi ki legszebben: „Fejem ragyogva für-
dik majd a fényben: Énekelek, hol szentül zeng 
az ének, Dicsérve Téged”. 
 Jézus pedig azt kapta nagypénteken, amit mi ér-
demeltünk volna: a megostoroztatást, a kigúnyo-
lást, a leköpdösést, a keresztre feszítés fájdalmait, 
és azt a nagy borzalmat, hogy elhagyta őt Isten. 
 Milyen hálára kötelez, hogy helyettem halt meg 
Jézus? Riskó János református lelkész.

REFORMÁTUS EGYHÁZ

EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

 Így Kistarcsán is csak felvételről, illetve élő 
közvetítéssel lehet bekapcsolódni a zárt ajtós szer-
tartásba a plébánia YouTube csatornáján. 
https://www.youtube.com/user/Kistarcsa 
Plebania 
 Érdemes feliratkozni, mert akkor automatiku-
san küldenek értesítést e-mailben a frissen feltöl-
tött tartamról, vagy az élő közvetítésről. 

KATOLIKUS EGYHÁZ

A VÁCI EGYHÁZMEGYE Kórházlelkészi Szolgá-
latának lelkigondozói és önkéntes beteglátogatói 
sokféle módon segítik a betegséggel küszködő 
embereket és hozzátartozóikat. Kérik a hívek 
segítségét, egy kórházi keresztút kialakításának 
a hozzásegítéséhez, a Pest Megyei Flór Ferenc 
Kórház folyosóján. Nagy szükség lenne erre a 
keresztútra, mivel a kórház területén nincs ká-

polna, és amíg ez meg-
valósulhat, addig kü-
lönféle helyszíneken, 
különböző ünnepi al-
kalmakkal próbálják 
ezt az űrt betölteni a 
segítők. A részlete-
kért kérjük, kattint-
son az alább meg-
adott linkre: http://
korhazlelkesz.hu/
 Köszönettel, a Váci 
Egyházmegye Kórház-
lelkészi Szolgálata: Dr. 
Faragó Artúr, egyház-
megyei kórházlelkész; 
Bálint Brigitta és Szabóné Szekeres Ildikó kli-
nikai lelkigondozók

SEGÍTSÜNK EGYÜTT  
a kistarcsai kórház 
keresztútjának 
megvalósításában

Maria de Faykod, 
Lourdesben felállí-
tott keresztútja
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HÁZHOZ MENŐ  
LOMTALANÍTÁS

A LOMTALANÍTÁS VÁRHATÓ IDŐPONTJA: 2020. 08. 01. – 09. 30. 
A	Zöld	Híd	B.I.G.G.	Nonprofit	Kft.	2020-ban	folytatja	a	tavaly	beveze
tett,	házhoz	menő	rendszerű	lomtalanítást.
	 A	korábbi	gyakorlatnak	megfelelően	a	lakosságnak	továbbra	is	le
hetősége	lesz	évente	egy	alkalommal	térítésmentesen,	maximum	 
2	m3 hulladék lomtalanítási szolgáltatást igénybe venni. A lakosság a 
szolgáltatás	igénylését	a	településükre	vonatkozó	„lomtalanítási	igé
nyek	leadása”	időpontjában	adhatja	le.	
 KISTARCSÁN 2020. július 1. és augusztus 31. között lesz lehe-
tőség a lomtalanítási igények leadására. A településen a lomta-
lanítás várható időpontja 2020. augusztus 1. és szeptember 30. 
közé esik. 

AZ IGÉNYBEJELENTÉS FELTÉTELEI:
Igénylést	kizárólag	a	közszolgáltatásban	nyilvántartott	és	szerződött,	
aktív	(a	szolgáltatást	nem	szüneteltető),	közüzemi	díjhátralékkal	nem	
rendelkező	ingatlanhasználók	nyújthatnak	be.
 Fontos! Lomtalanítási igényét KIZÁRÓLAG a településére vo-
natkozó „lomtalanítási igények leadása” időpontjában adhatja 
le, ettől eltérő igénybejelentést nem áll módunkban fogadni.

AZ IGÉNYBEJELENTÉS TÖRTÉNHET:
 •	 	a	https://www.zoldhid.hu/	weblapon	található	„Lomtalanítás”	

gombra	kattintva,	és	az	ott	található	elektronikus	űrlap	kitöltésével,
 •	 	személyesen	az	ügyfélszolgálati	irodák	nyitvatartási	idejében,	amely

ről	a	https://www.zoldhid.hu/	honlap	„Ügyfélszolgálat”	menüpont
ja	alatt	tájékozódhat	(az	azonosítás	ügyfélszám	alapján	történik),

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

 •	 	lomtalanítási	igénybejelentő	lap	letölthető	a	kerepes.hu	oldalról	is.

LOMTALANÍTÁS FOLYAMATA:
1.	 	Lomtalanítási	igény	benyújtása.
2.	 	Közszolgáltató	visszajelzi	a	teljesítés	dátumát	és	várható	időpont

ját.	E-mailen,	illetve	honlapon	keresztüli	jelentkezés	esetén	a	meg
adott	e-mail	címre	24	órán	belül	automatikus	válaszüzenetet	kap.	
Amennyiben	ez	nem	érkezik	meg,	úgy	ellenőrizze,	helyesen	írta-e	
be	mind	a	saját,	mind	a	szolgáltató	e-mail	címét,	vagy	az	üzenet	
nem	került	be	a	levélszemét/spam	mappába.

3.	 	A	visszaigazolt	dátumon	és	a	megadott	időpontban	a	közszolgál
tató	jelentkezik	a	regisztrált	címen.	Kollégáink	legfeljebb	5	perc	vá
rakozás	után	–	amely	idő	nem	vonatkozik	a	rakodásra	–	távoznak	
a	helyszínről.	Amennyiben	az	ingatlanhasználó	vagy	megbízottja	
nem	jelenik	meg	a	helyszínen,	és	ezért	a	lomtalanítás	meghiúsul,	
új	időpont	egyeztetése	már	nem	lehetséges.

4.	 	A	lakos	az	ingatlanon	belül	tárolja	a	lomhulladékot,	amelyet	a	gépjár
mű	érkezésekor	átad	a	személyzetnek	(HT.	40	§	3.	bekezdés	alapján).

5.	 	Ügyfelünk	aláírásával	igazolja	a	lomtalanítás	elvégzését.

A	lomtalanítás	időpontjának	pontos	meghatározása	a	fentiek	és	a	szol
gáltató	belső	járattervének	figyelembevételével	történik.	A	megkeresés	
beérkezését	követően	–	erőforrásainkhoz	igazított	–	optimális	begyűj
tési	terv	készül,	majd	a	lomtalanítás	teljesítése	előtti	héten	visszajel
zünk	a	megadott	elérhetőségek	valamelyikén.	Az	általunk	visszaiga
zolt	napon	kollégáink	az	igénylésben	megjelölt	címen	jelentkeznek.	
Az	ingatlanhasználó	akadályoztatása	esetén	megbízottja	is	jogosult	
átadni	a	közszolgáltató	részére	a	lomhulladékokat.
 A bejelentés nélkül történő hulladék közterületre történő ki-
helyezése illegális hulladéklerakásnak minősül, ami szabálysér-
tési bírság kiszabásával jár. A közterületre kihelyezett hulladé-
kot nem szállítják el!

	 További	kérdés	esetén	keresse	fel	ügyfélszolgálatunkat!
 Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. 
 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.
 Tel.: +36-28-561-200
 lomtalanitas@zoldhid.hu, www.zoldhid.hu

TÁJÉKOZTATJUK a 
Tisztelt Lakosságot, 
hogy a vonatkozó ön-
kormányzati rendelet 
szerint a tavaszi idő-
szakban a település 
egész területén az avar- 
és kerti hulladék égeté-
sére április 1. és április 
30. között van lehető-
ség. Az égetést hétfő-
től szombatig 10-18 óra 
között szabad végezni. 
Vasár- és ünnepnapo-
kon tilos az égetés!
 Egyúttal felhívjuk 
a figyelmüket, hogy a 
fenti – és az őszi, októ-
ber 15. és november 15. 
közötti – időszakon túl a kerti hulla-
dék égetése tilos! Aki ezen előírást 

HÍREK

DÁTUM HULLADÉK TÍPUS

14
. H

ÉT

30 H KOMMUNÁLIS
31 K KOMMUNÁLIS
1 Sze KOMMUNÁLIS
2 Cs KOMMUNÁLIS
3 P KOMMUNÁLIS

15
. H

ÉT

6 H KOMMUNÁLIS
7 K KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - É
8 Sze KOMMUNÁLIS
9 Cs KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - D

10 P KOMMUNÁLIS

16
. H

ÉT

13 H KOMMUNÁLIS
14 K KOMMUNÁLIS ZÖLD/VEGYES - ÉSZAK
15 Sze KOMMUNÁLIS
16 Cs KOMMUNÁLIS ZÖLD/VEGYES - DÉL
17 P KOMMUNÁLIS

17
. H

ÉT

20 H KOMMUNÁLIS
21 K KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - É
22 Sze KOMMUNÁLIS
23 Cs KOMMUNÁLIS SZELEKTÍV/VEGYES - D
24 P KOMMUNÁLIS

18
. H

ÉT

27 H KOMMUNÁLIS
28 K KOMMUNÁLIS ZÖLD/VEGYES  - ÉSZAK
29 Sze KOMMUNÁLIS
30 Cs KOMMUNÁLIS ZÖLD/VEGYES  - DÉL

KISTARCSA HULLADÉK- 
GYŰJTÉS RENDJE 2020 ÁPRILIS

megszegi, 150  000  forintig terjedő 
közigazgatási bírsággal sújtható.

AVARÉGETÉS  
április 1. és április 
30. között

• Zsalukövek
• Falazóelemek

• Habarcsok, vakolatok

• Cserepek
• Kéményrendszerek

• Térburkolatok

• Szigetelőanyagok

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

KISTARCSA, 
Móra Ferenc utca 81.

Kérdése van? Hívjon minket!

06-28/552-675 • 06-20/561-1050 

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

www.facebook.com/kocsis.tuzep.kistarcsa

KERESSEN MINKET  
A FACEBOOKON IS!

MINDEN,  
ami építőanyag

MÁR BANKKÁRTYÁVAL  
IS FIZETHET!

Nyitva tartás: 
H-P: 7.30-15.00
Szo: 7.30-12.00

Tisztelt Vásárlóink!
A legújabb kormányrendelet értelmében 2020. 03. 17-től hétköznapokon 
a jobb felső sarokban jelzett időpontokban tartunk nyitva.
Ez a nyitvatartási rend a következő rendelkezésig nem változik!
A jelenlegi helyzetben munkatársaink mindent megtesznek annak érdekében, 
hogy maximális higiéniás környezetben fogadják Önöket!
Fontos viszont, hogy Önök is tegyenek azért, hogy a fertőzés lehetőségét a lehető legminimálisabbra csökkentsük!
AMIT ÖN TEHET:
 –  Amennyiben lehetséges, ne érkezzen kísérővel, ne hozza magával gyermekeit!
 – Lázasan, hőemelkedéssel ne menjen közösségbe, illetve akkor sem, ha köhög!
 – Kérjük, hogy irodába lépés után azonnal használja az általunk kihelyezett kézfertőtlenítőt!
 – Kerülje a kézfogást, tartson megfelelő távolságot!
 –  Lehetőség szerint csak a vásárlás ideje alatt tartózkodjon irodánkban és az áru kézhezvétele után  

a telephelyen is, hogy elkerülhető legyen a „tömeg”.
 –  Árajánlatkéréssel, árakkal kapcsolatban e-mail-en, vagy telefonon keresztül keressenek minket!
Megértésüket, türelmüket és együttműködésüket ezúton is köszönjük, munkatársaink és hozzátartozóik nevében is!
Figyeljünk és vigyázzunk egymásra, ez a legtöbb, amit most tehetünk!

Kocsis Dávid – Kelobida Kft.(Kocsis Tüzép)

RH dental
Minőségi fogászati szolgáltatások

R.H.Dental
Fogorvosi rendelők  
és fogtechnikai laboratórium

Kistarcsa, Árpád vezér u. – Szt. László u. sarok
Várjuk kedves pacienseinket fogorvosi rendelőnkben.

Extra minőségű fogpótlások kedvező áron (cirkon hidak).
Konzerváló fogászat és felnőtt fogszabályozás

Akciós áron cirkon hidak és implantációk!
KiStArcSAi privÁt rendeLéSünK:
Hétfő és szerda: 16-20 – Dr. Répay Klára

Szerda: 9-14 és péntek: 14-20 – Dr. Farczádi Tímea

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
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Varga István magyar rally  
bajnok, autószerelő mester

•  vizsgáztatás
•  javítás
•  Klíma töltés

•  diagnosztiKa  
(motor, aBs, stb.)

•  hivatalos Bosch  
szaKműhely

K i s ta r c s a

varga autójavító

3D computeres 
futóműállító 
technológia

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

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

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

NYITVATARTÁSI IDŐ!
Minden pénteken 10-19 óráig.
SZOMBATON ZÁRVA!

Minden héten
FRISS TŐKEHÚS! 

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

TANYASI
HÚSBOLT
Kohajda Péter őstermelő 
KISTARCSA, Nagytarcsai u. 3.
Tel.: +36-30/402-59-61, +36-30/308-0559

 

Projekt azonosító: 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00029
Projekt megvalósító: LAVET Gyógyszeripari Kft 

2143 Kistarcsa, Batthyány u. 6.
Támogatás összege: 443 millió Ft

Megkezdődött a piacvezérelt kutatás-fejlesztési és
innovációs projektek támogatása pályázati felhívás

keretében elnyert, „Innovatív állatgyógyászati
készítmények fejlesztése a LAVET Gyógyszeripari

Kft-nél” című projekt megvalósítása.
A projekt keretében lovak hatékony, biztonságos és

stresszmentes gyógykezelésére szolgáló
gyógyszerkészítmények kifejlesztésére kerül sor.

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

INNOVATÍV ÁLLATGYÓGYÁSZATI 
KÉSZÍTMÉNYEK FEJLESZTÉSE 

A LAVET GYÓGYSZERIPARI KFT-NÉL

KAVED-LAVET_90x130  10/03/2020  16:44  Page 1

KISTARCSA, RAKTÁR KÖRÚT 5.  
a Fenyves Sportcsarnok mellett.

Kövess minket facebookon: Fenyves Szolárium

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!

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.

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

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

MUNKAVÉGZÉS HELYE: 14. KERÜLET, ZUGLÓ,
2020 NYARÁTÓL AZ ÚJ KISTARCSAI CÉGKÖZPONTBAN

NAGYKERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ,
BEMUTATÓTERMI ÉRTÉKESÍTŐ,

PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ,
MÁRKASZERVIZES SZERELŐ,

RAKTÁROS

Lakossági 
PB gáz és  

Targonca gáz

házhozrendeLésre!

Próbáljon ki minket,  
garantáltan nem csalódik!

rendelésfelvétel: 
06-20/382-32-68

 •  Könyvelés
 •  Bérszámfejtés
 •  Adótanácsadás
 •  Könyvelés ellenőrzés
 •  IFRS szerinti könyvvezetés
 •  Pénzügyi tanácsadás
 •  Üzleti tanácsadás

„A könyvelő, adótanácsadó  
a vállalkozás tartópillére” 

Személyes közreműködésünkkel is segítünk a gazdasági folyamatok  
lebonyolításában, beindításában, működtetésében…

Ha biztos kézbe szeretné helyezni cége gazdasági működését, várjuk megkeresését!

 •  Vállalkozások pénzügyi  
rendszeréhez segítségnyújtás

 •  Online könyvelési, pénzügyi tanácsadás 
 •  Könyvelés a cégek  

székhelyén-outside bookkeeping
 •  Szabályzatok készítése 

– képzett szakemberekkel

KÖNYVELÉSI ÉS SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÓ Kft.
(Zrt.-k, Kft-k, Bt-k, Nonprofit 

szervezetek, egyéni vállalkozások részére)

Elérhetőségünk: 2143 Kistarcsa, Árpád Vezér u. 2. Tel: 06-30/517-3517, 06-28/793-007

ÚJ 
HELYEN!

SZÁMÍTÓGÉPEK  
JAVÍTÁSÁT, 

KARBANTARTÁSÁT  
VÁLLALOM.

Darvas Árpád informatikus

06-30/954-5167

HÁZIAS ÍZEK BOLTJA

KISTARCSA, Hunyadi u. 8. (üzletsoron)
Nyitvatartás: kedd-péntek 8-18, szombat 8-13

Tel.: 06-70-333-8336, Facebook: Házias Ízek Boltja
VÁRJUK SZERETETTEL KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

2020. MÁRCIUS 27-TŐL ÁPRILIS 11-ig!
 Értesítjük vásárlóinkat, hogy a további intézkedésekig  

változatlan nyitvatartással állunk rendelkezésükre.  
A kialakult járványügyi helyzetben

 a vásárlásaikat ne halasszák az utolsó pillanatra!

Friss meleg tepertő mindennap kapható!
Étkezési utalvány és bankkártya elfogadás!

AKCIÓ! HÚSVÉTI SONKAVÁSÁR!
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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 5300 példányban.
ISSN	1788-7291
A	szerkesztőség	fenntartja	a	jogot,	hogy	a	beküldött	írásokat	a	
tartalom lényegi	megváltoztatása	nélkül,	szerkesztett	formában	
közölje.	A	lapban	megjelent	cikkeket	a	Kiadó	írásbeli	engedélye	
nélkül	másolni,	a	lapot	utánnyomni,	sokszorosítani	tilos.	A	lapban	
megjelenő	hirdetések	tartalmáért	a	Kiadó	nem	vállal	felelősséget.

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

Polgármesteri Hivatal
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Központi telefonszám: +36 (28) 470-711, 
hivatal@kistarcsa.hu, 
Ügyfélfogadási idő: 
hétfőn: 8.00-18.00 óra között, 
szerdán: 8.00-16.00 óra között.

Juhász István polgármester 
Tel.: +36 (28) 507-132
A polgármester ügyfélfogadási ideje: 
a Polgármesteri Hivatalban minden hónap 
első és harmadik hétfőjén 16.00-18.00 között 
az előzetes időpont egyeztetést követően.
Előzetes időpont egyeztetés: 
polgarmester@kistarcsa.hu, hivatal@kistarcsa.hu, 

+36 (28) 507-132, +36 (28) 470-711/211-es 
melléken keresztül.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
+36-1/216-0505

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

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

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

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

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

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

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

FONTOS INFORMÁCIÓK

Homlokzati 
hőszigetelés

10 cm vastag komplett 
hőszigetelő rendszer

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

Akció!

br. 2990 Ft/m2

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

JUKA JárműJAvító Bt.
Hogy mindig úton legyen

Szerviz és Műszaki Ellenőrző Állomás
ISO 14001 • ISO 9001

•   Személy- és tehergépjárművek javítása, 
szervizelése, helyszíni vizsgáztatása

•   Tachográf hitelesítés
•   Gépkocsik eredetiségvizsgálata
•   Központi zsírozó feltöltése

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

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

www.jukabt.hu • jukabt@invitel.hu

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

RuhaSzaki
MINDEN AMI VARRÁSvarrónő

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

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

Telefon: 06-20/342-1101

Nap 19 Kft.
Nyitva

Hétfő-Csütörtök 7-17
Péntek 7-16 • Szombat 7-12

Felújításhoz, építkezéshez:
Szigetelőanyagok: Homlokzati szigetelés

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

Külső vakolatok, színezők
Festékek, Lazúrok, Zománcok, Tetőfóliák

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

www.nap19.hu • nap19kft@gmail.com

www.koronaretes.hu

MEGVÁLTOZOTT NYITVATARTÁSUNK!
Hétfőtől – vasárnapig  9.00-tól 15.00-ig várjuk vásárlóinkat!

FONTOS! 15.00-tól 18.00-ig átvételi pontként tartunk nyitva. 
A leadott megrendeléseket ekkor vehetik át!

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSRÓL érdeklődjön telefonszámunkon!

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

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

… ahogy a nagyi is készítette!

Dr. Horváth Bánk
Dr. Berényi Evelin

Dr. Szabó Lola
Dr. Henter Áron

Dr. Lénárt Zoltán

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

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

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

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

KEREPES

NAGYTARCSA

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




