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KORONAVÍRUS

ÖNKORMÁNYZAT

COVID teszt EGY NAP ALATT
Segít a Kistarcsán tevékenykedő Szent Márton
Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítvány

A

tömeges megbetegedésekre figyelemmel – szélesebb körben vált szükségessé a lakosság vírussal kapcsolatos gyorstesztelése és ellenőrzése. Ezért Kistarcsa Város
Önkormányzata 200 darab Biocredit COVID-19
(antigén) gyorstesztet vásárolt. A lakosság mi-

KÖTELEZŐ MASZKVISELÉS kistarcsai
helyszínei

Kistarcsán is rendeletben határozta meg
a polgármester azokat a közterületeket
és nyilvános helyeket, ahol kötelező a
maszkviselés.
Kistarcsa Város belterületén belül a koronavírus-világjárvány második hulláma miatt
kihirdetett veszélyhelyzet idején, az alábbi
közterületeken, illetve nyilvános helyeken
kötelező maszkot viselni a 484/2020. (XI.10.)
Korm. rendeletben meghatározott módon:
a) a Hunyadi utcai Református templom és
az Oázis üzletház (2143 Kistarcsa, Deák
Ferenc utca 2.) közötti területen,
b) a Deák Ferenc utca 1. szám alatti Művelődési Ház (Csigaház) környezetében az
Emlékfal és az Egészségház (2143 Kistarcsa, Batthyány utca 4/a) közötti területen,
c) a Thököly utcának az Iskola utca és az Árpád vezér utca közötti szakaszán,
d) a Szabadság út teljes hosszának területén,
e) a temető területén,
f) az üzletek (Spar üzletsor, Fenyvesliget
szolgáltatóház, Coop üzletek, Lidl, Penny) előtt lévő területeken és parkolókban,
g) minden közterületi nyitott parkolóban,
h) a Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda és tagintézménye, a Szent
Anna Katolikus Óvoda, és a Kistarcsai
Tipegő Bölcsőde előtti közterületeken,
i) minden olyan megállóban/várakozásra
szolgáló helyen, amely tömegközlekedési eszközre várakozóknak alakítottak ki.
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INGYENES INTERNET
A szolgáltatóknál
kell igényelni
A HELYHEZ KÖTÖTT internet-hozzáférési szolgáltatás harminc napra ingyenesen vehető igénybe az előfizetéssel rendelkező tanulónak, az előfizetéssel rendelkező törvényes képviselőnek
(vagy akinek előfizetését használják), illetve
jogosultak az előfizetéssel rendelkező pedagógusok, oktatók, vagy az, akinek előfizetését ők
használják. A jogosult lakóhelye, tartózkodási helye vagy szálláshelye szerinti helyek közül
csak egy helyen veheti a szolgáltatást ingyenesen igénybe. A 30 napos ingyenes internet-szolgáltatást a diákoknak és tanároknak a szolgáltatóknál kell igényelni. Egyelőre arra a 30 napra
lesz ingyenes a net, amelyre a kormány a kijárási korlátozásokat és a digitális oktatást is bevezette. A kedvezményt a társaságok az ügyfelek
decemberi számláján írják jóvá.

előbbi és megbízható tesztelése érdekében az ellátórendszer leterheltségére figyelemmel az önkormányzat és a Szent Márton Gyermekmentő
Szolgálat együtt kívánnak működni a gyorstesztelések elvégzésében. Az alapítvány saját költségén az önkormányzat által rendelkezésre bocsájtott COVID gyorstesztek elvégzésére alkalmas
mentőautót és szakismerettel rendelkező személyt
biztosít. Így az országosan kialakult több nappal
szemben Kistarcsán egy nap alatt elvégezhetik a
tesztet, megakadályozva a betegség terjedését. Az
önkormányzat saját költségén, a Szent Márton
Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítvány segítségével elvégzi az önkormányzat intézményeiben és
gazdasági társaságaiban is a gyorstesztet.
Kistarcsa lakossága számára a tesztelés
igénylésének módja az
eddig már ismert módon; a típusos tünetek
észlelését követően az
Országos Mentőszolgálaton keresztül, és/
vagy a kistarcsai háziorvosoktól/gyermekorvosoktól közvetlenül
beérkezett bejelentés
alapján történik.

SZÜNETEL
AZ ÜGYFÉLFOGADÁS
TÁJÉKOZTATOM a tisztelt ügyfeleket, hogy
a koronavírus világjárvány miatt bevezetett veszélyhelyzetre tekintettel a Kistarcsai Polgármesteri Hivatalban határozatlan ideig szünetel az ügyfélfogadás.
Halaszthatatlan beadványaikat ez idő
alatt ügyfélkapun/cégkapun keresztül,
postai úton vagy a bejáratnál lévő gyűjtőládába helyezve intézhetik.
Ezen időszak alatt az ügyintézők telefonon elérhetők. Központi telefonszám:
28/470-711.
Megértésüket köszönöm!
dr. Gotthard Gábor jegyző

BEZÁRTAK A JÁTSZÓTEREK november 13-tól
A KORONAVÍRUS helyzetre való tekintettel, a
fertőzések megelőzése érdekében – 2020. november 13-tól visszavonásig – lezárták az önkormányzati játszótereket.
Az intézkedés Önök és gyermekük védelmét
szolgálja. Bízunk benne, hogy hamarosan újra
nyithatjuk játszótereinket. Vigyázzunk egymásra! 
Kistarcsa Város Önkormányzat

Az önkormányzat 2021-ben is
biztosítja A JELZŐRENDSZERES
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁST

készülékkel rendelkező jelzőrendszer felügye- szült szabadtéri Fenyvesligeti Sportparkot, mint az
Október 28-án a koronavíletét a Multi Alarm Zrt. látja el, a gondozónőket önkormányzat által fenntartott sportlétesítményt
rus okozta veszélyre tekinmegbízási szerződéssel az Alapszolgáltatási Köz- szükséges szerepeltetni a rendeletben. Az egyérpont biztosítja. A költségeket áttekintve és az telműség miatt egyes további szövegpontosításotettel az előírásokat beintézményvezető javaslatát figyelembe kat kellett átvezetni a rendelet szövegén.
véve, a jelenlegi megbízási szerződétartva ülésezett a
ses rendszert szavazta meg a képvi- Módosítani kellett a Mária út
képviselő-testület.
Testületi
selő-testület a következő egy évre, Pest megyei szakaszához

A

vagyis a jelzőrendszeres házi segít- kapcsolódó fejlesztésekre vonatségnyújtást 2021. január 1-jétől Kis- kozó konzorciumi megállapodást
tarcsa város területén a Szociális és Az előzményekhez tartozik, hogy a Pest Megyei
Gyermekvédelmi Főigazgatóság lát- Önkormányzat vezetésével konzorciumi megálja el. A Főigazgatóság a feladatellátást a lapodást kötött három település: Hévízgyörk, Kisjelenlegi fenntartók útján fogja biztosítani. tarcsa és Perbál azért, hogy a Mária út Pest megyei szakaszához kapcsolódó fejlesztések kapcsán
összesen 400 milliós turisztikai pályázatot nyújtson be. Az alapkoncepció szerint Pest megyében
egy zarándokút belépő és kilépő pihenőhelyét
alakítanák ki, továbbá egy zarándok vezetőképző
központot is építenének. Perbálon kulturált turista pihenő, konferencia és képző hely, valamint kiállítóhely készülne, Hévízgyörkön zarándok-turista pihenőhelyet valósítanának meg, Kistarcsán
pedig egy zarándokvezető – turistavezető képző
központot hoznának létre a Széchenyi u. 33. alatti helyszínen – ez a Civil Ház utcafronti épületréFelülvizsgálták a sport helyi
sze, aminek elbontása már megtörtént, ezt önerőpénzügyi támogatási rendszeréről
ből Kistarcsa Város Önkormányzata finanszírozta.
szóló önkormányzati rendeletet
A képzési központban egy nagyméretű előadó
A képviselő-testület 2011. október 19-én tartott terem létesülne, amely kiállítási helyszínül is szolülésén megalkotta az önkormányzat helyi sport- gálna, illetve kisebb oktatótermeket alakítanának
tevékenységgel kapcsolatos feladatairól és köte- ki. Az új épület bruttó alapterülete 250 m2 lenne.
lezettségeiről, valamint a sport helyi pénzügyi
A támogató Pénzügyminisztérium arra kértámogatási rendszeréről szóló önkormányzati te Pest Megye Önkormányzatát, hogy frissítse
rendeletet. A rendeletet minden évben felül kell a benyújtott támogatási kérelem adatait elsősorvizsgálni, a vizsgálatot követően indokolttá vált ban az igényelt összegek és a határidők tekintea rendelet módosítása a következők miatt: 2019 tében, amelyet Pest Megye Önkormányzata meg
októberétől a város sporttal kapcsolatos ügyei a is tett. Ennek megfelelően szükséges a konzorHumánpolitikai Bizottság hatásköréből átkerül- ciumi megállapodás 1. mellékletét is módosítatek a Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizott- ni, mivel az a támogatási kérelem költségvetését
sághoz. Továbbá a 2020 áprilisában a Kistarcsa, tartalmazza, és az abban szereplő adatok is móZsálya és Kamilla utcák kereszteződésében elké- dosulnak. 
P.Gy.

ülésről
jelentjük

testületi ülés előtt két önálló képviselői indítvány érkezett Penz András képviselőtől,
az egyik az üzleti alapú e-töltő telepítésre,
a másik az idősek tüdőgyulladás elleni védőoltáshoz nyújtandó települési támogatásra vonatkozott
volna. Juhász István polgármester nem javasolta
az indítványok napirendre vételét, mert e-töltő telepítésre az önkormányzatnak a jogszabály nem
ír elő kötelezettséget, a védőoltással kapcsolatban
pedig az volt a polgármester álláspontja, hogy a
jelenleg ismert, az önkormányzatok költségvetését érintő forráselvonások mellett többletfeladatot egyelőre ne vállaljon az önkormányzat. Végül
11 napirendet tárgyaltak.

Újabb egy évre kötöttek
szerződést a jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás ellátására

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az önkormányzat önként vállalt feladatként biztosítja,
ami egyébként 2013. július 1-től állami hatáskörbe tartozik. Jelenleg a megvalósítását a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a Nemzeti
Szociális és Rehabilitációs Hivatalnál nyilvántartásba vett működési engedéllyel rendelkező fenntartókkal (ilyen Kistarcsa Város Önkormányzata
is) megállapodás útján látja el, amit minden évben meg kell újítani. A Főigazgatóság korábban
már írásban jelezte, hogy amennyiben az önkormányzat nem vállalja a feladatot, úgy a településen megszűnik a szolgáltatás. Kistarcsán a 40

A veszélyhelyzet kihirdetése miatt ELMARADT
A KÖZMEGHALLGATÁS
A VÉSZHELYZETRE való tekintettel a 2020.
november 5-re meghirdetett „Közmeghallgatás” elmaradt.
A 2011. évi CXXVIII. számú a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-

mester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem
foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is
érinti.” Mivel a közmeghallgatás hivatalos testületi ülés, ezért az nem tartható meg.
Az előre feltett kérdésekre a válaszokat az
érintettek írásban kapják meg.
A rendkívüli jogrend miatt mostantól ismét
nyek módosításáról szóló törvény 46. § (4) be- a polgármester hoz döntéseket a testület helyett.
kezdés értelmében:
Előtte azonban az anyagokat megküldi a kép„Veszélyhelyzetben a települési önkormány- viselő-testület tagjainak, akik véleményezhetik
zat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei azt. Utána a polgármester – a képviselői véleközgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgár- mények alapján – hozza meg a döntést.
2020. 11. szám
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INTERJÚ

HÍREK

Kistarcsa frekventált helyein
KÖTELEZŐ A MASZK VISELÉSE
INTERJÚ JUHÁSZ ISTVÁN POLGÁRMESTERREL

Magyarországon is tombol a második hullám. A helyzet romlásával egyre több szigorítást vezet be a kormány. November 11-től többek között kijárási tilalmat rendeltek el este 8
óra és hajnali 5 óra között, minden gyülekezés tilos, az éttermek bezártak, a 10 000 főnél nagyobb település egyes közterületein a maszkviselés kötelező. A területek kijelölése a polgármester feladata. November 23-án hatályba lépett rendelet alapján lakott területen, kereskedelmi célú P+R parkolóház, parkológarázs, zárt felszíni parkoló és nem zárt felszíni parkoló
díjfizetés nélkül vehető igénybe este 7-től reggel 7 óráig. Az idősek november 24-től, hétfőtől péntekig 9 és 11 óra, hétvégenként 8 és 10 óra között védett sávban vásárolhatnak.

M

ilyen intézkedéseket hoztak Kistarcsán november 11-e óta?
– A veszélyhelyzet elhárítása központi döntések alapján történik, ennek ellenére rengeteg munka és felelősség hárul a polgármesterekre.
Folyamatosan egyeztetni kell a felettes szervekkel, állandó készültségben vagyunk.
A kormányzati intézkedések kihirdetése óta a bizottsági és a testületi ülések elmaradnak. A működőképesség megőrzése érdekében a
katasztrófavédelemről szóló törvény
felhatalmazza a polgármestert a testületi döntés gyakorlására. Ezt most
is próbáljuk a tavasszal alkalmazott
módszer szerint megoldani, vagyis a
napirendi pontokról a bizottsági elnökök és a képviselők véleményét kikérve hozom meg a döntéseket, ezzel
a többség véleménye érvényesülhet
Kistarcsán.
Ami az intézkedéseket illeti, a legfontosabb a közterületi maszk használatának elrendelése volt: polgármesterként nekem kellett kijelölnöm
azokat a közterületeket, ahol kötelező a maszkviselés. Mivel Kistarcsa
nem nagyváros, ezért próbáltam a
legfontosabb területekre korlátozni
a kötelező maszkhasználatot. A város központi helyei, nagy parkolók,
bevásárló központok, iskolák, óvodák és templomok környéke került
fel a listára.
Az intézmények esetében a szigorítás kimondja, hogy középiskolákban digitális oktatás lépett életbe, az általános iskolák, az óvodák
és a bölcsődék nyitva maradhattak.
Az iskola a tankerületi központhoz
tartozik, tehát nincs ráhatásunk, az
óvodáknál tavasszal még a polgár4

juk a frontot. Bennünket a hét minden napján megtalálnak a hivatalban.

A polgármester Kistarcsa címeres maszkját viseli hivatalos alkalmakkor, amit közel önköltségi áron bárki meg tud majd vásárolni
mester dönthetett arról, hogy bezár-e hatják. Kistarcsán kettő olyan szakcsoportot. Ezt mostanra kivették a osztály működik, ahol versenyszerűpolgármesterek hatásköréből. Most en sportolnak. Ezért úgy döntöttünk,
ősszel csak adatszolgáltatási kötele- hogy két szakosztály miatt nem éri
zettségünk van az Emberi Erőforrás meg sem a sportközpontot, sem az
Minisztériuma felé. Az adatok birto- uszodát nyitva tartani. Csak az uszokában az Oktatási Hivatalon keresz- da egy hónap alatt három millió forint
tül rendelnek el szigorításokat. Nyil- veszteséget termelt volna. Nyilván
ván ezzel a kormánynak az a célja, így a sportolási lehetőségek korláhogy ne legyen káosz.
tozódnak a településen.
Bezártuk a játszótereket, ami vitát
váltott ki a városban. Mi úgy látjuk – Korlátozták a polgármesteri hia helyzetet, hogy ezzel a megelőzést vatal ügyfélfogadási rendjét is. Ez
segítjük, mert hiába fertőtlenítjük mit jelent konkrétan?
a köztéri játékokat, ha napközben
– Már november 11-től felfügbármikor megfoghatja azt egy fer- gesztettük az ügyfélfogadást. Novtőzött gyerek, akkor már megtör- ember 23-tól pedig, – csökkentve a
ténhet a baj.
veszélyt – az irodákban váltva dolBezártuk a Városi Sportközpon- goznak a munkatársaink. Egyszertot, a focipályát és az uszodát is. A re csak egy ember lehet az irodában.
szabadtéri létesítményeket csak a A jegyző, az aljegyző asszony és én –
versenyszerűen sportolók használ- a település polgármestereként – tart-

– A legújabb hír, hogy ingyenes soron kívüli tesztlehetőséget biztosít
az önkormányzat Kistarcsán. Ezt
hogy tudták megszervezni?
– A protokoll szerint a háziorvos rendelheti el a COVID tesztet.
Az igény bemegy az Országos Mentőszolgálathoz, addig a fertőzésre
gyanús beteg házi karanténban marad. Több nap, sőt akár egy hét is eltelhet addig, amíg a vizsgáló mentőautó kimegy a beteghez és olyan is
előfordulhat, hogy letelik a karantén
kötelező ideje, mire eredményt kap
a beteg.
Kistarcsán egy felajánlásnak és
együttműködésnek köszönhetően
az országban talán egyetlen településként egy nap alatt elvégezzük a
vírustesztet. Ezt úgy sikerült elérni, hogy a városban működik egy
mentőgyár, a finn Profile Vehicles
Oy nevű gyár fióktelepe, ami László Endre Márton ügyvezető által
létrehozott alapítványon (Szent
Márton Gyermekmentő Szolgálat) keresztül felajánlotta, hogy
az önkormányzat rendelkezésre
bocsájt személyzettel együtt egy
mentőautót, ami összeköttetésben áll az OMSZ-el és a háziorvosokkal. Ez azt jelenti, hogy Kistarcsán soron kívül tesztelhetnek.
Ehhez az önkormányzatnak a tesztet kellett megvásárolni. A protokoll az elmondottak szerint történik, de Kistarcsán nem kell egy
hetet várni a mentő kiérkezéséig,
így akár egy nap alatt kiderülhet,
hogy megfertőződött-e a vizsgált
személy. A szolgáltatás november
16-án indult be a településen.

A megvásárolt teszteket Juhász István polgármester személyesen vette át
Itt szeretném megköszönni Lász- mányzattól, amit januártól már nem
ló Endre Márton ügyvezető segítsé- kaphatnak. Ez megemeli a családi
gét, aki elkötelezett kistarcsaiként napközik térítési díjait. A drágulás
sokat segít a városnak. Még el kell mértékét sokan kivárják, és ennek
mondanom, hogy az a teszt, amivel ismeretében döntik majd el, hogy
dolgozunk 95 %-os hatékonysággal megéri-e az önkormányzati bölcsőszűri ki a COVID vírust. Aki pozitív débe íratni a gyermeküket. A másik
mintát ad, annak a mentőautó rög- ok pedig a vírus.
tön elintézi a PCR tesztet is, és a teljes vizsgálat két nap alatt lezajlik.
– Mi lesz az adventi készülődéssel és
a karácsonyi ünnepséggel?
– Több gyanús eset miatt a hivata– Nagy rendezvény semmiképp
li dolgozókat ezért letesztelték, mi- nem lesz, de megpróbálunk karácsolyen eredmény mutattak ki?
nyi hangulatot varázsolni az Ifjúság
– A „saját mentőautónkkal” a hi- térre. A Városi Művelődési, Sportvatalban a gyanús eseteket néztük központ és Könyvtár Nonprofit Kft.
meg és több fertőzöttet is találtunk, már készül a karácsonyi műsorra,
ezért is zártuk be a polgármesteri hi- amit a tv-ben lehet majd megtekinvatalt az ügyfelek előtt. A vizsgálatok teni, de lesz program a közösségi
megállapították, hogy minden egyes médiában is. A város karácsonyfáfertőzött házon kívül kapta el a kórt. ját idén is felállítjuk és feldíszítjük,
az ünnepi fényeket felszereljük, bet– Mekkora a fertőzöttség Kistar- lehemet állítunk az Ifjúság téren és
csán?
a világító nagy ajándékcsomagot is
– Sajnos nem kapunk semmiféle felállítjuk. De készülünk külön megközponti tájékoztatást, aminek meg lepetéssel, amiről majd később tájévan az oka. Az információinkat a há- koztatjuk a lakosságot.
ziorvosoktól kapjuk, erre hagyatkozva elmondhatom, hogy Kistarcsa sem – Most mit üzen a kistarcsaiaknak –
áll rosszabbul, mint az ország többi hogyan élhetik át ezt az időszakot?
hasonló települése. A tünetek alap– Tavasszal arra kértük az emján tesztelt embereknek kb. az egy- bereket, hogy „Maradjon mindenharmada COVID fertőzött.
ki otthon!” Most sokkal nehezebb
a helyzet. Igaz már elérhető közel– Ünnepélyesen átadták a Tipegő ségbe kerültek a vakcinák, tehát lesz
Bölcsődét. A COVID vírus men�- védőoltás. Ezt tavasszal senki sem
nyiben akadályozza az intézmény merte volna megjósolni. A vakcibeüzemelését?
nák megérkezéséig nagyon nagy
– A jelentkezéséken érezzük azt, önfegyelmet kérünk mindenkitől.
hogy nem olyan az intenzitás, mint Kerüljük a nagy létszámú csoporamilyenre először számítottunk. En- tosulást és a maszkot viseljék minnek két oka lehet. Az egyik az, hogy denhol. Fontos a rendszeres mozgás,
a szülők tört évre már nem adják a sportolás. Sokan az egyedülléttől
be a gyereküket a bölcsődébe. Ezt a befelé fordulnak, ezért fontos a bahelyzetet megváltoztatja majd, hogy ráti kapcsolatok ápolása is. A csaláa családi napközik eddig jelentős tá- dok tartsanak össze! Vigyázzanak
mogatást vehettek igénybe az önkor- az idősebb családtagjaikra! P.Gy.

ONLINE FOGADÓÓRÁT TART
VÉCSEY LÁSZLÓ, a Fidesz-KDNP
országgyűlési képviselője
országgyűlési képviselője úgy döntött, hogy online fogadóórákat tart
az őszi-téli hónapokban. A parlamenti képviselővel való konzultációra minden szerdán 10 és 12 óra
között lesz lehetőség. A kérdéseket,
javaslatokat a vecseylaszlo@fidesz.
hu e-mail címre várják. Ezen kívül
Vécsey László közösségi oldalára, (a
facebook.com/vecsey.laszlo) lehet
privát üzenetet küldeni (üzenetküldés funkció). Munkaidőben a +3620/323-9527-es telefonon a képviselő
úr munkatársai fogadják a hívásokat és időpont egyeztetés után az
A JÁRVÁNYRA VALÓ TEKINTET- érdeklődőnek megfelelő időpontTEL Vécsey László, a gödöllői köz- ban Vécsey László személyesen tepontú választókerület kormánypárti lefonál vissza.

A megjelent
sajtóhírekkel
ellentétben
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LEZÁRULT a bölcsőde projekt
VÁRJÁK A SZÜLŐK JELENTKEZÉSÉT
Nagyon szűk körben és a koronavírus helyzet járványügyi előírásaira figyelemmel 2020. november 12-én tartotta meg az önkormányzat a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde zárórendezvényét.

Mira-Berczeli Krisztina a kivitelező ügyvezetője
Az udvaron is sok játékot helyeztek el

Juhász István polgármester
mondott ünnepi köszöntőt

K

istarcsa Város Önkormányzata az Európai Unió által támogatott Széchenyi
2020, Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program, VEKOP-6.1.1-15PT1-2016-00061 azonosítószámú pályázatán 515
millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert,
melyhez 110,39 millió Ft saját forrást biztosított.
Az Eperjesi úton a Gesztenyés óvoda mögött és
a lakótelep között felépített új intézményben 16
új munkahelyet hoztak létre és 48 gyerek számára alakítottak ki férőhelyet. A 6966 négyzetméte6

res telekre 944 négyzetméter hasznos alapterületű
,saját főzőkonyhából álló intézmény, játszóudvarokkal és parkolókkal egészült ki.
Jelenleg négy (12 főt kiszolgáló) csoportszobában – azaz két gondozási egységben – 48 kisgyereket tudnak befogadni, de az épület alapterülete és a konyha kapacitása lehetővé teszi egy
újabb gondozási egység kialakítását, (+ 24 fő)
amivel 72 főre bővíthetik a bölcsődét.
Az ünnepségen az
önkormányzat vezetése, a képviselő-testület tagjai és a média képviselői vettek
részt, amin Juhász István polgármester köszöntötte a jelenlevőket. Elmondta, hogy
a pályá zat erede ti kedvezményezettjével, a BOROS Építőipari és Szolgáltató
Kft.-vel egy év után
szerződésszegés miatt felmondták a szerződést. A vállalkozás
2017. novemberében

Az intézményt Szénás Béláné
bölcsődevezető mutatta be

tént meg. Kistarcsa első bölcsődéje minőségi legújabb intézményében a pici gyerekeknek bőmunkában készült el. Külön megköszönte a ven lesz lehetőségük az örömteli játékra.
kivitelezőknek, és azoknak az önkormányzaAz átadó ünnepség után Szénás Béláné intézti dolgozóknak a munkáját is, akik erőn felül ményvezető kalauzolta végig a megjelenteket a
dolgoztak a háttérben a sikerért. A polgár- bölcsődében. Elmondta, hogy eddig a tervezett
kezdte a kivitelezést. Egy év alatt csak 23,9 mester elmondta, hogy a település következő férőhely fele telt meg, és továbbra is várják a jeszázalékos készültségig jutottak. Az új közbe- nagy projektje várhatóan egy új általános is- lentkezéseket, ami elektronikus formában történszerzést 2019 elején írták ki, amit a kistarcsai kola megépítése lesz.
het! A https://kistarcsaitipego.hu/ oldalon megtaszékhelyű Miraber Bt. nyert el. Az új kiviteMira-Berczeli Krisztina a kivitelező Miraber lálható a letölthető jelentkezési lap. A Kistarcsai
lező az építést 2019. augusztus 26-án kezdte Bt. ügyvezetője megköszönte a város vezetői- Tipegő Bölcsőde 2021. január 4-én, hétfőn kezel és 2020. július 15-én fejezte be, a műsza- nek a bizalmat, a környék lakóinak pedig a tü- di meg működését, ekkortól járhatnak a gyerekiKisgomboc_minta_majus_Kisgomboc_majus
átadás-átvétel pedig 2020. július 24-én tör-15/05/2020
relmet, és15:46
reményét
fejezte
ki, hogy Kistarcsa kek a bölcsődei intézménybe. 
P.Gy.
Page
1
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Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének helyi rendelete szerint 2020.
április óta a „lakosság és a levegő tisztaságának védelme érdekében – kiemelten a COVID-19 helyzetre való tekintettel – az avar- és kerti hulladék égetése a
település egész területén tilos!”
Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti törvényi rendelkezés 2021. január 1-jét követően hatályát veszti, így abban az esetben
is szigorúan tilos lesz az avar és kerti hulladék szabadtéri égetése, ha az önkormányzat jelenleg rendelkezik erre vonatkozó helyi rendelettel.
A fenti jogszabályi rendelkezések megszegőivel szemben az elsőfokú tűzvédelmi hatóság 10  000 forinttól 3  000  000 forint
összegig terjedő tűzvédelmi bírságot szabhat ki.
Továbbá felhívjuk a figyelmet, hogy az
OTSZ. 226.§-ában megfogalmazott irányított égetés nem keverendő össze az avar
és kerti hulladékok égetésével. Az irányított égetés jellemzően tarlóégetést jelent,
melynek tényét legalább 5 nappal korábban a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz írásban be kell jelenteni, illetve
további feltételekhez kötött az ez irányú tevékenység végzése.
Városunkban továbbra is Zöld Híd B.I.G.G.
Nonprofit Kft. látja el a jogszabályok által
előírt hulladékgazdálkodási feladatokat,
így a zöldhulladék elszállítását is, amit április 1. és november 30. között végeznek.
Polgármesteri Hivatal

A FŰTÉSI IDŐSZAK VESZÉLYEI

Kerítés építése miatt
lezárták a BOROSTYÁN
UTCAI JÁTSZÓTERET
AZ ÖNKORMÁNYZAT és a játszótér közvetlen szomszédságában lakó tulajdonosok megállapodtak abban, hogy a régi rossz kerítést
elbontják, és újat építenek.
A kerítés építési és kivitelezési költségeihez az előzetes árajánlatok alapján a lakók is
hozzájárultak, ami teljes mértékben fedezi

MEGJELENT
Ruzsa Bence
Egy évszázad
Kistarcsán
című könyve

A KÖNYV a KIK E saját kiadványa, egy kortörténeti dokumentum
az internálótábor történetéről, ami 244 oldalon foglalja össze
a hírhedt intézmény
kialakulását egészen
napjainkig. A történeti áttekintés a 19. század végén kezdődik és
1995-ig tart. Kereszti Ferenc előszavában kiemeli, hogy az 1939 és 1957 között Kistarcsán működött internálótáborban több tízezer embert
tartottak fogva, így nagyon sok családnak voltak emlékei erről a településről, ami Kistarcsa
rosszhírét keltette.
A könyv szerzője, Ruzsa Bence egyetemista
igen sok helytörténeti anyagot gyűjtött. Ezek
alapján tartott előadásokat, jelentek meg írásai
és készített szócikkeket a Wikipédián. Ebből kiindulva – további alapos anyaggyűjtés eredményeként – összeállította az Egy évszázad Kistarcsán című, eredeti dokumentumokra alapozott
tábortörténetet. Sok minden nyilvánosságra került már az internálótábor kapcsán, de ezek a leírások elsősorban az itt raboskodottak visszaemlékezésein alapultak. Az Egy évszázad Kistarcsán
című kötet feldolgozza a tábor internálás előtA KÁPOLNA UTCA, Mezsgye utca, és a Dózsa ti és utáni történetét is. A legsötétebb időszakGyörgy utca kereszteződésében a kátyúzást végző kal szintén foglalkozik, azonban nem a szemécéggel rendeztette a város a vízelvezetést, akik új lyes beszámolók, hanem a tábor működésével
átereszt építettek és surrantókat alakítottak ki. A kapcsolatosan gyűjtött információ áll a középMezsgye utcából egy aszfaltozott kihajtót készí- pontban.
tettek szegéllyel, ezzel könnyítve az utcából való
A borító címlapján egy KIKE tag, Herbély
kikanyarodást és a kukás autó közlekedését. Az Eleonóra festménye látható. A kötet ára: 3000 Ft.
önkormányzatnak a kisebb beruházások is fonto- Érdeklődni Kereszti Ferencnél lehet az alábsak, mivel az ott lakók életkörülményeit, komfort- bi elérhetőségek valamelyikén (kike@kike.hu;
érzetüket javítják.
+36 28-470-926).

Kápolna utcai
kereszteződés
VÍZRENDEZÉSE
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a kerítés bontásának és építésének anyag és
járulékos költségeit. A kerítés szakszerű telepítését az önkormányzati tulajdonban lévő
Kistarcsai KÖFE Kft. végezte. A megépített
kerítés a lakók tulajdonába kerül, a későbbiekben annak javítása, karbantartása is az ő
feladatuk lesz.

Csak időpontfoglalással fogadják
ügyfeleiket
a kormányhivatalok
AKI TEHETI, ONLINE INTÉZZE
HIVATALI ÜGYEIT!
A járvány elleni védekezés elősegítése érdekében Magyarország Kormánya által bevezetett korlátozásokkal
párhuzamosan 2020. november 11-től
a kormányablakokban ismét kizárólag
előzetes időpontfoglalást követően lehet ügyeket intézni. Időpontfoglalásra
az idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon,
a megújult magyarorszag.hu oldalon,
illetve a 1818 ingyenesen hívható telefonszámon van lehetőség. Az interneten elérhető Központi Időpontfoglaló
Alkalmazásban az ügyfelek ügyfélkapu
regisztráció nélkül is foglalhatnak majd
időpontot. Ez alól kivételt képeznek a
gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos
ügykörök. Szerdától nem közlekednek
a kormányablakbuszok és a települési
ügysegéd szolgálatok működését is felfüggesztik.
A többi kormányhivatali ügyfélszolgálaton telefonos, illetve e-mailben történő időpontfoglalás lehetőségét biztosítják, az elérhetőségek a
kormanyhivatal.hu oldalon találhatók.
Az ügyintézők és ügyfelek biztonsága
érdekében továbbra is kizárólag szájat
és orrot takaró maszkban szabad tartózkodni az ügyfélszolgálatokon.
Az elkészült okmányok személyes átvételére november 11-ét követően nem
lesz lehetőség, azokat postai úton, levélküldemény formájában kézbesíti a
kormányhivatal. Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy a 2020. március.
11. és június 18. közötti veszélyhelyzet alatt lejárt okmányok változatlanul 2020. december 15-ig érvényesek,
ezért kérjük, éljenek az előzetes időpontfoglalás lehetőségével.

Vízelvezető árok és
áteresz TISZTÁNTARTÁSA

AZ INGATLANTULAJDONOSOK
kötelesek az ingatlanuk előtti közterületet, vízelvezető árkot és átereszt
megtisztítani, illetve a növényzetet,
lerakódott hulladékot eltávolítani!
Ezt a 24/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelet is előírja
„(4) Az ingatlan tulajdonosa köteles:
c) az ingatlan előtt húzódó csapadékvíz-elvezető, szikkasztó árkot
karban tartani, onnan a hordalékot
(földet) és szemetet eltávolítani, kiemelni, gaztól és egyéb szennyeződéstől mentesíteni.”

Természetesen a kiemelt hordalék elvitelében segít az önkormányzat, illetve saját cége a KÖFE Kft.
Igény esetén jelezzenek a hivatalnak vagy a KÖFE Kft.-nek.
Felhívjuk a tisztelt lakosság
figyelmét, hogy a biztonságos
téli közlekedéshez elengedhetetlen, hogy az ingatlanuk előtt gondoskodjanak a járdák tisztán tartásáról. Ebbe bele tartozik a hó
eltakarítása és a járda síkosságmentesítése is.
Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Iroda

KISTARCSA HULLADÉKGYŰJTÉS RENDJE 2020
DÁTUM
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TILOS A ZÖLDHULLADÉK ÉGETÉS!
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SZELEKTÍV/VEGYES - É
SZELEKTÍV/VEGYES - D

Október 15-ével megkezdődött a hivatalos fűtési szezon. A tüzelő-, fűtőberendezések, az égéstermék-elvezető és szagelszívó rendszerek meghibásodása, valamint a helytelen műszaki megoldások tűzesetet, robbanást, füstmérgezést vagy szén-monoxid-mérgezést okozhatnak. Ezek a
tragédiák egy kis odafigyeléssel elkerülhetőek lennének.
A háztartások zömében vegyes tüzelésű kazánt használnak. Önmagában ez nem okozhatna gondot, ha mindenki a megfelelő karbantartást
követően és rendeltetésszerűen alkalmazná ezen eszközöket. A legtöbb
robbanás a kazánok helytelen használatából ered, hiszen a tulajdonosok
nem mindig megfelelően üzemeltetik az eszközöket.

FONTOS, HOGY MINDEN BEGYÚJTÁS
ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL:

• a tüzeléstechnikai berendezés és a fűtési rendszer az előírt mértékig
fel legyen töltve vízzel,
• a csapok, szelepek és egyéb nyitó-záró szerelvények, nyitott, illetve
az üzemeltetésnek megfelelő állásban legyenek,
• szivattyús fűtés esetén győződjön meg a szivattyú zavartalan működéséről és megfelelő áramellátásáról,
• ellenőrizze a termosztát helyes beállítását, a kondenzáció és ezzel
együtt járó kátrányosodás, illetve az ebből eredő fokozott mértékű
korrózió elkerülése érdekében.

SZÉN-MONOXID A NÉMA GYILKOS

A szén-monoxid egy színtelen, szagtalan, erősen mérgező gáz, amely
egyaránt veszélyes emberre és állatra. Néma gyilkosnak is nevezik, mert
nem látjuk, nem érezzük. A mérgezés bárkivel, bármilyen zárt térben
megtörténhet, a gáz jelenléte magas koncentrációban rövid idő alatt halált okozhat.
Szén-monoxid-mérgezés fűtési szezon alatt és azon kívül is előfordulhat, tehát érdemes rendszeres karbantartást végeztetni gázkészülékeink és egyéb tüzelőberendezéseink biztonsága érdekében, emellett elengedhetetlen a kéményellenőrzés. Voltaképpen minden helyiségben
ajánlott riasztót elhelyezni, ahol tüzelőberendezés található. Jellemzően ilyen a nappali, a konyha, a háló, a fürdőszoba és a kazánház.
CSAK MEGBÍZHATÓ RIASZTÓT VÁLASSZUNK!
Minden egyes szén-monoxid-érzékelő felszerelésével potenciálisan
életeket mentünk meg. Persze nem mindegy, milyen típust választunk. A
Honeywell Home X-Series család vészjelző készülékeihez típustól, illetve
az elemek élettartamától függően 7 vagy 10 éves garanciát kap a vásárló,
ezek a termékek maradéktalanul megfelelnek az előírásoknak.
A balesetek megelőzése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani az
alapvető szabályok betartására!
Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság

SZELEKTÍV/VEGYES - É
SZELEKTÍV/VEGYES - D

SZELEKTÍV/VEGYES - É
SZELEKTÍV/VEGYES - D

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

KÁTYÚZNAK a városban
A SZOKÁSOS őszi kátyúzást végzi
a kivitelező Kistarcsa utcáin. Általában egyik nap körbevágják és kitakarítják a kátyúkat, majd másnap
vibrációs úthengerrel bedolgozzák
az új aszfaltot.

Ebből adódóan egy napra adódhatnak kellemetlenségek az adott körzet közlekedésében, de kérjük Önöket, hogy türelemmel viseljék a kis
kellemetlenséget, mert utána biztonságosabb lesz a közlekedés.
2020. 11. szám
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DEÁKTANYA
A koronavírus terjedésének hatására megjelent legújabb szigorítások
miatt 30 napig nem tarthatunk Deáktanya előadást. Bízunk abban,
hogy a kis létszámú rendezvényekre feloldják a korlátozást. Ezért közzétesszük a decemberre tervezett programunkat.
2020. december 3.
Eszlényi Ákos: Lélekhangoló
– adventi kalendárium felnőtteknek
A karácsonyi ünnepre való készülődés, az adventi időszak hangulatát mindannyian vágyjuk. Olyankor egészen különlegessé
válnak az ízek, a fények, az illatok. Mindennek megszentelt ideje lesz – de mire? Adventben emlékezünk csupán, vagy valami nagyobb, jelenvaló ünnepet rejtenek a mindennapjaink? Nagy kérdés, hogy mire vágysz igazán, mi adja a boldogságot, és valóban
azt adjuk magunknak?
2020. december 10.
Filep-Pintér Eszter: Meseterápia
Mi fán terem a meseterápia? A népmesék és a meseirodalom közti különbségek. Mi a helyzet a népmesékkel, a Grimm mesékkel, és
a műmesékkel? Az írásban és a képernyőn megjelenő mesék eltérő hatásai. A modern mesék értékei. Miért fontos a mese a szocializációban, és az érzelmi nevelésben? Vannak mesék felnőtteknek
is? Az előadó négygyermekes édesanya, gyógypedagógus, a szépirodalom, és a mese kedvelője.
2020. december 17.
KIKE karácsony: Az ajándékozás jegyében
A korábbi évekhez hasonlóan, most is azt szeretnénk, ha mindenki
hozna magával valami olyan ajándékot, amellyel mindnyájunknak
örömet tud szerezni, és aminek értékét nem pénzben mérik, mivel
azt sehol sem lehet megvenni, nem kereskedelmi áru: egy kedves
verset, egy szép dalt, egy szívhez szóló idézetet, egy kedves emlékű történetet… Most – a koronavírus következtében kialakult veszélyeztetettségi helyzet miatt – hozott ételt meg italt nem fogunk
fogyasztani, tehát ne hozzál ilyesmit.
A Deáktanya előadásait az Alapszolgáltatási Központ
(Batthyány u. 2/A) termében tartjuk.
A klubestek ideje: csütörtökön este 7-től 10 óráig.
A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai nyitottak, azokat térítésmentesen látogathatja bárki.
Ezen alkalmakon és a KIKE más rendezvényein lehet belépni az
egyesületbe.
Kistarcsai Kulturális Egyesület
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.

10

VÁLLALKOZÓI OLDAL

KÖNYVSAROK
Olvasnivaló karantén
idejére és újrakezdéshez

R

udolf Panka irodalomterapeuta segítségével olyan könyveket mutatunk be, amelyek
érdekes olvasmányok lehetnek karantén idején, ill. hasznos olvasnivalók az újrakezdéshez.

Viktor E. Frankl:
... és mégis mondj igent az életre
Ha valaki tudja, hogyan lehet egy
negatív élethelyzetet átfordítani pozitívba, az Viktor E. Frankl, aki a
második világháborúban túlélte a
koncentrációs táborok borzalmait.
Ennek ellenére nem omlott össze, hanem megalapította az egzisztencialista iskolához tartozó logoterápiát.
A logoterápia az értelemkeresés
módszere – rávilágít, hogy minden negatív helyzetben, mindenki életében van értelem, és csakis
az egyén az, aki ezt képes megtalálni saját maga számára. Fontos,
hogy olyan tevékenységekre fordítsuk energiáinkat, amikkel magunk számára definiálható értéket
tudunk teremteni.

Piers Paul Read:
Életben maradtak
A kötet fiatal uruguayi rögb i
játékosok sorsát mutatja be, akik
a hetvenes években repülővel lezuhantak az Andokban. Többhónapos megpróbáltatásaikat végül
néhányan csodával határos módon
túlélték. Elsőre azt gondolhatjuk, a
szörnyűségek leírása dominál a kötetben. Valójában azonban megmu- Almási Kitti: Bátran élni
tatja, mi történik akkor, amikor egy Egy válsághelyzet mindig lehetőkis közösség, akik akaratuk ellenére séget is rejt magában. Lehetőséget
össze vannak zárva egy szűk térbe, felülvizsgálni addigi működési módképes kooperatívan, a csoporttagok jainkat, rutinjainkat, céljainkat. Soegyéni erősségeinek kihasználásá- kan érezhetjük ebben a helyzetben
val mozgósítani olyan energiákat, is, hogy trauma ért minket, el kell
amiknek a létezéséről korábban ta- gyászolni a járvány előtti életünlán nem is tudtak.
ket. Ám lehetőségünk van tiszta lapot nyitni, és átgondolni, vajon úgy
Samuel Beckett: Godot-ra várva
éltünk eddig, ahogy igazán szeretAz utóbbi hónapokban úgy érezhet- tünk volna? A járvány emlékeztet rá,
tük, egy szürrealista drámába csep- hogy egy életünk van, és nem mindpentünk. Az általunk ismert valóság egy, milyen minőségben éljük. A készabályai felborultak, teljesen új kö- pességeinknek és értékrendünknek
rülményekhez kellett alkalmazkod- megfelelő munkát végeztük? Olyan
nunk. Ráadásul csak várunk, várunk emberekkel vettük körbe magunkat,
valamire, ami ki tudja, mikor jön el. akik gazdagítják az életünket? EzekPontosan úgy, ahogy Estragon és kel a kérdésekkel való szembenézésVladimir, Beckett hősei. A felszí- ben segít Almási Kitti: Bátran élni
nen észlelhető, társadalmon, törté- című könyve.
nelmi időn kívüli banalitások mögött
A járványügyi helyzetre való teaz ember kintettel a Városi Könyvtár 2020.
és a vi- november 4-től visszavonásig szelág kap- mélyesen nem látogatható. A kölc s ol a t á - csönzés és helyben használat szünenak végső tel. A kikölcsönzött dokumentumok
feltárása kölcsönzési határidejét határozatlan
történik, időre kitolja az intézmény. Ezen időa z í r ó szak alatt a könyvtáros telefonon és
szembe - e-mailben érhető el.
sít az emTelefonszám: 06-28-507-146
ber i lét
E-mail: konyvtar@vmsk.hu
alapké rMegértésüket köszönjük.
déseivel.
Németh Tímea könyvtáros

HITELEK FELHASZNÁLÁSA,
vállalkozásfejlesztési javaslatok
A tavaszi koronavírus-járvány miatt bekövetkezett gazdasági visszaesés pénzügyi következményeinek kezelése céljából a vállalkozások különféle gazdaságélénkítő hiteleket és munkahelymegőrző támogatást igényeltek.

N

apjainkban a járvány „második hullámának” időtartama alatt a Pest Megyei
Iparkamara gazdasági tanácsadó szolgálatánál megjelentek azok a vállalkozói megkeresések, melyek a nem elégséges munkaellátottság miatt a felvett hitelek visszafizetésének
aggályaira utaltak.
A kkv-szektor vállalkozásainak 94%-a mik
rovállalkozás, létszámuk legfeljebb kilenc fő és
kerekítve évi 700 millió forint alatti a nettó árbevételük. A vállalkozók elmondása szerint az
egyéni, illetve mikrovállalkozások jelentős része
semmiféle megtakarítással nem rendelkezik. A
kijelentést bizonyítják a vállalkozások nyilvános
mérlegadatai. Ez a tény megalapozhatta a pénztelenség időszakának hitellel, méghozzá kedvező
hitelfelvétellel történő áthidalását. A gazdaság
azonban nem állt vissza a járvány előtti állapotra, a bevételek mértéke a gazdaság újraindítása
után elmaradt a korábbi időszaktól és a várakozástól is.
Azok az egyéni, illetőleg mikrovállalkozások,
melyeknek a már felvett hiteleket vissza kell fizetni, de ehhez a bevételeik nem nyújtanak elegendő pénzügyi fedezetet, inkább ne használják
fel a hitelt és ne költsék halasztható munkaeszköz vagy anyagkészlet vásárlására. A gyártásra szakosodott vállalkozások ne növeljék a termelést, ha nincs elegendő megrendelés, mert az
csak a készletek növekedését eredményezi. Az
eladatlan készletek feleslegesen kötik le a forgótőkét. A forgótőke felhasználása olyan eszközökbe való beruházást jelenti, amelyek a tárgyéven
belül értékesíthetők, növelik a nettó árbevételt
és ennek részeként a nyereséget.
A vállalkozó a jövőben ne vegyen fel hitelt,
ha annak visszafizetése elegendő bevétel hiányában nem látszik teljesíthetőnek, és ne halmozzon fel köztartozásokat sem! Ha a vállalkozás vagy a vállalkozó rendelkezik pénzügyi
fedezettel a közterhek megfizetéséhez, ne vegye
igénybe a fizetési moratóriumot sem.
Az egyéni, illetőleg mikrovállalkozások a jövőben hitelt csak abban az esetben vegyenek fel,
ha annak segítségével profit (nyereség) keletkezik. A hitel pénzben kifejezett hozadékának nagyobbnak kell lennie, mint amit vissza kell fizetni,
ugyanis a vállalkozás működtetéséhez is pénzre
van szükség. A hitel törlesztőrészleteinek visszafizetésére csak az írásban megkötött vállalkozási vagy egyéb szerződések és az írásban lekötött
kapacitások jelentenek valamelyest biztosítékot.
A lakosságnak végzett kis értékű szolgáltatások és a jövőbeni munkákra vonatkozó szóbeli ígéretek megrendelés nélkül nem elegendőek
a hitelek visszafizetésére. Az ügyfélkapcsolati

beszélgetések szerint a lakosság a nagyobb volumenű vásárlásokat és megrendeléseket a járvány jövőbeni alakulásától teszi függővé, ugyanis a munkaellátottság miatt bármikor bárkinek
megszűnhet a munkahelye, ezért a háztartásoknak is tartalékra van szüksége.
A kamarai tanácsadó szolgáltatás tapasztalatai szerint a szolgáltató vállalkozások jelentős részének a lakossági megrendelőkkel nincs írásos
szerződése a kilátásba helyezett munka elvégzésére. A szóbeli megállapodás, de inkább csak a
munkáról való beszélgetés nem jelent biztosítékot és számonkérhetőséget. A munkamegbeszélés akkor eredményes, ha általa a vállalkozással
írásban szerződést kötnek, a megrendelő méltányos előleget fizetett, vagy a vállalkozói díjat letétbe helyezte, vagy megvásárolta az anyagot és
megkezdődött a munkavégzés, illetőleg az építési-szerelési javítási munkákra felvonult a kivitelező.
A járvány okozta leállásból eredő gazdasági
visszaesésből történő kilábalás időszakát érdemes felhasználni arra is, hogy paradigmaváltással, tehát az eddigi gondolkodásmód megváltoztatásával az említett vállalkozói kör kezdje meg
a tartalékok gyűjtését. Nincs olyan kevés árbevétel, melyből ne lehetne megtakarítást képezni. Így például piacképes értékpapírok vásárlása egyfelől a tartalékképzés eszközei lehetnek,
másfelől – váratlan helyzetben, ez előállhat az
egyszemélyes vállalkozó betegsége miatt is – a
részbeni értékesítéssel megoldódhat a működés
során keletkező átmeneti likvidítási (= fizetőképesség) probléma is, nemcsak járványveszély
idején.

Az értékpapír befektetéseket
érdemes időnként felülvizsgálni és olyan alapokba áthelyezni
a tőkét, melyektől kedvezőbb hozam várható. A vállalkozások működtetésének megújításához szükség lesz
pénzügyi tanácsadó megbízására, aki
segít a bankváltás lebonyolításában,
biztosítások megkötésében, hitel felvételében, ehhez a számítások elkészítésében,
a pályázatokon való részvételben, a jövőre nézve nélkülözhetetlen megtakarítások elhelyezésében. Aki talpon akar maradni, szűntesse meg
a vállalkozás ötletszerű irányítását.
A vállalkozó készpénzes bevételének és a saját pénzének az „összemosása” általában a néhány személyes vállalkozásokra jellemző. Aki
még nem tette volna meg, minél előbb különítse el a vállalkozásából származó – adózás előtti
– készpénzes árbevételét az adózott és így saját
(magán) célra felhasználható jövedelmétől. Ha
a vállalkozás pénztára a vállalkozó zsebe vagy
a pénztárcája, ebből származik a köztartozások
egy része és általában a túlköltekezés.
A kisebb vállalkozások is fokozatosan szüntessék meg a készpénzforgalmat és térjenek át az
átutalásos számlák kiállítására. E-számlát már
mobil telefonnal is ki lehet állítani, az e-számla
az ügyfélnek elektronikusan azonnal megküldhető, az ügyfél pedig szinte azonnal kiegyenlítheti a számlát bankon keresztül elektronikusan.
Információ a www.szamlazz.hu oldalon olvasható.
A vállalkozások az anyag- és egyéb vásárlásaikhoz használjanak üzleti bankkártyát, továbbá készüljenek fel a munkabérek és a megbízási
díjak banki átutalására is.
A tartalékképzés fontos, a 10-250 fős kis- és
középvállalkozásoknak a járvány idején sem
kellett hitelt, munkabértámogatást igényelni, a
munkabéreket saját forrásból fizették. A hasonló vagy egymással összefüggő tevékenységű
mikrovállalkozásoknak érdemes lenne az ös�szevonással, erőforrásaik egyesítésének gondolatával foglalkozni. A koronavírus világjárvány
megmutatta a vállalkozások fejlesztésének jövőbeni főbb irányait.
Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos
európai uniós kkv-tréner
Hirdetés

LAKOSSÁGI PB GÁZ

és TARGONCA GÁZ

HÁZHOZRENDELÉSRE!

Rendelésfelvétel:

06-20/382-32-68
Próbáljon ki minket,
garantáltan nem csalódik!
2020. 11. szám
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KÖZÖSSÉGÉLÉS COVID idején

ITT ÉS MOST

J

A

„Mintha Isten örömét lelné abban, hogy a
keresztény közösségekben emberileg igen különböző személyeket hív össze, akik kultúrájukat, társadalmi osztályukat vagy hazájukat tekintve igen távol állnak egymástól.
A legszebb közösségek éppen ilyen sokféle és különböző természetű személy összefogásából jönnek létre.”
KATOLIKUS EGYHÁZ

ean Vanier gondolata a jelenlegi helyzetben
aktuálisabb, mint valaha: templomi közösségeinkben ezek a fent felsorolt színek mindig
erőt és lendületet adtak a mindennapokhoz. Éltük a színskála változatait, örültünk egymás talentumainak és ezt a gazdagságot egyre gyakrabban és egyre több területen igyekeztünk terítékre
is tenni, hogy minél többen részesüljünk egymás
személyiségének szépségeiből.
Tavasz óta viszont egy bezártabb időszakot
élünk: megfosztott a járvány a szabadságunktól.
Nem tehetjük azt és akkor, úgy és olyan formában, ahogy régen, de azt sem, amihez kedvünk
van, s amit megszoktunk, mert egy nagyon átalakult közösségélésnek vagyunk a tapasztalói nap
mint nap.
Vajon mennyire bezártság a bezártság? Vajon
tényleg elveszett az igazi életünk? Vagy az nem
volt természetes, amire eddig hosszasan építkeztünk? Igazi mély kérdéseket hozott elő a járvány
időszaka. Hónapok óta keresgéljük mi is a kistarcsai közösségen belül a helyünket és a dolgunkat,

a konkrét feladatainkat a „Jelen helyzetben”. Sokfélék vagyunk, színes közösségi életünket próbáljuk úgy összehangolni most a járvány idején is,
hogy egymást is erősíteni tudjuk ezekben az átmeneti hónapokban.
Mivel nem élhetjük azokat a közösségi formákat, melyek a plébánia és a templom terein belül
eddig engedélyezettek voltak, ezért a szabadtéri
lehetőségekkel kezdtünk el gazdálkodni. A családokkal, a kis közösségekkel a természetben levést részesítettük előtérbe az elmúlt hónapokban.
Most október elején a „Feleség csoport” szervezésében a Pilisbe kirándultunk, ahol a Teve sziklákban gyönyörködtünk, Kevélyt másztunk, az egri
vár másolatánál a hatodikos gyerekeink „Egri
csillagok” anyagára hagyatkozva török-magyar
csatát vívtunk számháború formájában.
Útközben csipkebogyót, kökényt és galagonyát
ettünk. Nem is vették a gyerekek észre, de a nevelés minden részlete játékos formában megvalósult: a gyönyörű napfényben D vitamint szívtunk,
C vitamint ettünk, barátságaink mélyültek, az iz-

ADVENT a református
gyülekezetben
Egyházi életünk egyik legszebb időszaka az
advent. Nem annyira karácsonyt várjuk, hanem Jézus visszajövetelét, azt a hívő ember számára boldog találkozást, amikor minden szem meglátja Jézust. De addig is tudjuk, hogy Jézust Immánuelnek nevezte az angyal, „ami azt jelenti: velünk az Isten.”
REFORMÁTUS EGYHÁZ

E

zt a szép adventi időszakot borította fel a
koronavírus járvány. Ezért mindenki az
otthonában vehet részt a gyülekezetünk
alábbi alkalmain.

HOGYAN MŰKÖDIK A GYÜLEKEZET
A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY IDEJÉN?

Istennek legyen hála, hogy a modern technika
segítségével a gyülekezetünk Facebook oldalán
(„facebook.com/kistarcsairefgyul”) keresztül
közvetíteni tudjuk az istentiszteleteket. Mindenkit arra kértem, hogy vasárnap az istentisztelet
időpontjára öltözzön fel ugyanúgy ünnepélyesen,
ahogyan az istentiszteletre szokott. 10 órakor harangozással elkezdődik az istentisztelet. Azt kértük, hogy otthon is énekeljük az énekeket, mond12

juk együtt az imádságot. Természetesen a beteg,
vagy az idős testvérek végig az istentisztelet alatt
maradjanak ülve.
A konfirmációi órát szintén távoktatásban tartom meg, konferenciabeszélgetéssel.
Péntek este 18 órakor az ifjúsági órát szintén
megtartjuk.
A csütörtöki bibliaóra anyagát elküldöm
e-mail-en.
Az evangélizációkon december 13-19-ig „vendég
lelkészek” szolgálatát hallgathatjuk meg archív felvételről a Facebook segítségével. Az 1960-as, 70-es
évek legjobb igehirdetőinek prédikációiból fogok
válogatni. ( Mindenkinek ajánlom, hogy töltse
le Facebook oldalunkról Joó Sándor tavasszal
közvetített igehirdetéseit, és hallgassa meg!)

Pilisbe kirándultunk
mok egész nap dolgoztak, megküzdési stratégiánkat gyakoroltuk, történelmet tanultunk, Dobó
István imájának közös elimádkozásával a hazaszeretet is mélyítettük és a sok nevetés, a közösségben levés pedig a lelkünket is erősítette.
Marci atya őszinte lelki támogatása nagyon
nagy erő és biztonság volt a nap folyamán.
Sok mindent elvehet tőlünk a járvány időszaka,
de ha eléggé figyelünk, akkor inkább hálásak vagyunk a szemüvegünk tisztulásáért. Ami most értékként kidomborodik, s amiben a családok össze
tudnak kapcsolódni egymással, az egy letisztult
és kikristályosodott érték lesz, olyan, ami igazi,
s örökérvényű.
Böjte Csaba szavaival élve „gazdasági krízisekbe, erkölcsi válságokba, háborús konfliktusokba
megfeneklett létünk egyetlen kitörési módja, élő
hittel megfogni a bennünket teremtő, szeretettel
vezetni akaró Istenünk kezét.” Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a közösségi alkalmainkra,
programjainkra!  Bálint Brigitta lelkigondozó
A gyermek istentiszteleteket Zoom program segítségével tartjuk meg. Ha valaki szeretne belépni, kérje a kistarcsairefgyul@gmail.com e-mail
címemen a belépési jelszót.
Imaközösséget csütörtökön 18.00-18.15-ig
tartunk. Mindenkit arra kérek, hogy családtagjaival imádkozzon ebben az időpontban.

HÁZASPÁRI, JEGYESPÁRI
SOROZATOT

indítunk szerdánként 18.30-tól a Zoom segítségével, „Közeledjetek!” címmel. Kettős értelmű a cím:
Közeledjetek Istenhez, közeledjetek egymáshoz!
A csoportban résztvevőket arra kérjük, hogy
otthon olvassák el Szőke Attila és Etelka hasonló című könyvének az előre megbeszélt fejezetét.
Majd a csoportban az imádság és a rövid bibliamagyarázat után a könyvben szereplő kérdések
megbeszélésére kerül sor. Az a legjobb, ha előre meghatározzuk, hogy egy órát tart az alkalom
akkor is, ha lenne még beszédtéma. Majd imádsággal zárjuk be az együttlétet.
Szeretettel várunk fiatal házaspárokat, jegyespárokat és a még jegyesség előtt állókat is. Egyházon kívüliek is bekapcsolódhatnak a Zoom
programba.
Imádkozzunk az építkezésért! Kérjük Isten segítségét, hogy hárítson el minden akadályt! Kérjük, hogy a nagyon szűkös határidőt tudják tartani a kivitelezők. Jézus Krisztusunk óvja meg
őket minden balesettől!
Áldott ünnepi készülődést
kívánok mindenkinek! 
Riskó János

A reménység nélkülözhetetlen
kincse életünknek. Nem véletlen, hogy amikor
minden megszokott eltűnik és minden kétséges,
amikor a megszokott kerékvágásból kizökken
az életünk és eltűnik a biztonságérzetünk, akkor vágyunk igazán a biztosra, a reménytelire.
EVANGÉLIKUS EGYHÁZ

reménység a biztosról szól,
és ezért a félelem ellenszere, a kétségbeesés ellenpólusa. Ma nagyon nagy szükségünk
van rá. Itt és most.
Isten a mi mennyei atyánk. Szeretetét mutatja, hogy kilátástalan
helyzetekben adja a biztosat, és oltja szíveinkbe a reménység titokzatos
kincsét. A legkétségbeejtőbb helyzetben sem marad csendben, vagy éppen
távol tőlünk. Megszólítja a csüggedőket, bizonytalankodókat, árvákat.
Egy alkalommal így szólt az övéihez: „Ne félj, mert én veled vagyok,

ne csüggedj, mert én vagyok Istened! ténjék velünk bármi is, biztonságban tet, a reménység alapját, okát akarja
Megerősítelek, meg is segítelek, sőt vagyunk az ő oltalmazó kezében. megteremteni, életre hívni bennünk.
győzelmes jobbommal támogatlak” Semmi sem történik akarata, terve Azt akarja, hogy a mi szívünkben is
(Ézs 41,10).
nélkül, és mindazt, amit át kell él- felcsendüljön a dávidi ének: „nem
Többet, nagyobbat, csodálato- nünk, azt értünk, az életünkért en- félek semmi bajtól, mert te velem
sabbat ad, mint amire gondolnánk, gedi meg. Azt üzeni, hogy még ha vagy” (Zsolt 23). Azt akarja, hogy
várnánk. Nem a jövőbe látást aján- elhordozhatatlannak tűnő terheket mi is megismerjük benne Pál aposdékozza, nem életprobléma-megoldó- is kell elviselnünk, társunk marad tol szabadítóját: a reménység Istenént
receptet ad, nem azt üzeni, hogy nem az úton, támogat, hordoz bennünket. (Róm 15,13).
lesz semmi baj. Egyértelmű kinyilatIsten szava mindig is teremtő szó.
Ezért üzen neked is. Itt és most.
koztatást tesz arról, hogy ő mindvé- Az volt a kezdetekkor, az lesz majd Akarja, hogy számolj, élj vele. Akarja,
gig kitart mellettünk. Nem pusztán az új teremtésnél, és az ma is. Ké- hogy belé kapaszkodj. Akarja, hogy
a jövőt ígéri, hanem önmagát. Azt pes a semmiben létrehozni a min- ő legyen reményed. Akarja, mert en�üzeni, hogy ő elkötelezte magát mel- dent, és életre kelteni a holtat. Ezért nyire szeret.
lettünk, értünk. Azt üzeni, hogy tör- szól hozzánk. A belé kapaszkodó hi- Eszlényi Ákos evangélikus lelkész

Járványügyi rendelkezések
A VÁCI EGYHÁZMEGYÉBEN
A JÁRVÁNYHELYZET kedvezőt- csak annyian tartózkodjanak, ahálen alakulása miatt a Váci Egyház- nyan a biztonságos távolságtartás
megyében 2020. november 11-től az figyelembe vételével oda beférnek.
alábbi rendelkezések léptek hatályba. A szertartások és más alkalmak soBármilyen egyházi szertartás, ese- rán lehetőleg kerüljük az éneklést.
mény, ügyintézés stb. csak a kijárási
Kérem, hogy aki betegnek érzi
tilalmon kívüli időpontban (reggel 5 magát, forduljon orvoshoz, és ne
és este 8 óra között) tartható. Fontos, menjen közösségbe!
különösen este, hogy a szertartásokMentesülnek a vasárnapi szent
ról, illetve más alkalmakról a hívek- miselátogatás kötelezettsége alól az
nek legyen elég ideje hazaérni.
idősebb, veszélyeztetett, illetve beElmaradnak a bérmálások és az teg testvéreink, továbbá azok, akik
ünnepélyes püspöki búcsúi szent- kötelességüket teljesítik, jogosan
misék. Az elmaradó bérmálásokra félnek a közösségben való megjelea járványhelyzet elmúltával kerül sor. néstől, beteget ápolnak, nagyon idős
Nyilvános szentmise (igeliturgia, vagy veszélyeztetett személlyel lakzsolozsma) továbbra is tartható, a nak együtt vagy hatósági karanténbetegek szentsége kiszolgáltatható, ban vannak. A felmentés vonatkozik
betegek otthoni és kórházi áldozta- mindazokra is, akik úgy érzik, hogy
tása megengedett (kivéve, ha a kór- számukra a szentmisén való szeméházi rendelkezések tiltják).
lyes részvétel veszélyt hordoz magáTemetésen legfeljebb 50 fő vehet ban (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.).
részt.
Nyomatékosan kérem a felelős lelEsküvők, keresztelők csak a leg- kipásztorokat és a szertartást vezető
szűkebb családi körben, az állami szolgálattevőket, hogy folyamatosan
előírások megtartásával tarthatók.
kísérjék figyelemmel, valamint tartA plébániai oktatások és közös- sák, illetve tartassák be az aktuális
ségi összejövetelek csak online for- hatósági előírásokat!
mában tarthatók.
Arra hívok mindenkit, hogy imádValamennyi szertartás és egyéb kozzunk a járványban megbetegedetközösségi vagy más alkalom során tekért, az orvosokért, ápolókért, mindkiemelt figyelmet kell fordítani az azokért, akik munkájukkal a járvány
egymástól való biztonságos távolság ellen küzdenek, valamint az elhunymegtartására, a maszkviselésre és a takért és gyászoló hozzátartozóikért.
kézfertőtlenítésre. Egy helyiségben
Marton Zsolt váci püspök

TÁRJÁTOK KI A SZÍVETEKET!
– Elindult a Katolikus Karitász
adventi segélyprogramja
A Karitász november 20-án indí- a játékok, amelyekből – édességtotta el országos segélyprogram- gel, meglepetésekkel kiegészülve
sorozatát.
– névre szóló ajándékcsomagok
Az akció keretében számos or- készülnek. Az adományozó gyerszágos program zajlik karácsonyig, mekek segítségével országszerte
a hatályos rendelkezéseknek meg- több tízezer gyermeknek tehetfelelően a lehető legnagyobb körül- jük valódi ünneppé a karácsonyt!
tekintéssel, az egészségügyi ajánNovember 20-tól egészen a kalásokat betartva.
rácsonyig tartó időszakban több
Az Angyalbatyu ajándékgyűjtő módon is be lehet kapcsolódni az
akció keretében nehéz sorsú gyer- országos akcióba.
mekeknek lehet ajándékcsomagot
A 1356-os adományvonalon egy
készíteni és leadni az ország külön- hívással, 500 forinttal támogathatböző gyűjtőpontjain. Részletek a ják az adománygyűjtést.
www.angyalbatyu.hu oldalon.
Bankszámlaszám: Raiffeisen
Az ajándékcsomagokat a Karitász Bank 12011148–00124534–
önkéntesek juttatják el az orszá- 00100008
gos hálózaton keresztül a rászoruwww.karitasz.hu – online adoló családok gyermekeinek. Számos mányozás
iskolában és templomban gyűlnek
Segítsen, hogy segíthessünk!
2020. 11. szám
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EGÉSZSÉGÉRE! – EGY HÁZIORVOS TANÁCSAI

Vírus fertőzés (pld. COVID)
legyőzésének „5”-OS SZABÁLYA

Homlokzati

hőszigetelés

xxx

Szeptember közepétől látványosan nőtt a különböző fertőzéses tűneteket észlelő és aggódva telefonáló betegek száma – egy átlagos rendelés alatt 10-15 ilyen beteg
aggódva várja, hogy egy hasmenésre vagy 2 tüsszentésre telefonon felállítom a COVID fertőzés diagnózisát.

T

3. szabály – lázcsillapítók kerülése
A láz elősegíti a szervezet fertőzésekből való
felépülését. A láz az evolúció során azért maradt
fenn, mert túlélési előnyt biztosít az egyed számára. Ezt iktatjuk ki, amikor követjük a TV-ből
ránk zúduló gyógyszer reklámokat, és a legkülönbözőbb láz- és fájdalomcsillapítókkal tömjük
magunkat. Azután meg csodálkozunk, hogy miért vagyunk már egy hete betegek és
nem tudunk meggyógyulni.

öbb éve dolgozok háziorvosként és biz-   6. Az antibiotikumok viszont
4. szabály – nagy mennyisétosan állítom, hogy hőemelkedéssel
csak a baktériumok okozta
gű C-vitamin fogyasztása
vagy lázzal, gyengeséggel vagy izomfertőzésekre hatnak, akAz állatokéval ellenés végtagfájdalmakkal, orrfolyással vagy haskor sem minden esetben
tétben a mi szervezemenéssel, köhögéssel vagy hányingerrel, stb.
– a vírusos eredetűekre
tünk nem képes C-vijáró fertőző betegségek az év minden hónapjáegyáltalán nem.
tamin előállítására. Így
ban nagy számban előfordultak a COVID járazt táplálkozással és
vány előtt is. Az idén sincs ez másképp. A kü- MIT LEHET
táplálékkiegészítőkkel
lönbség csak annyi, hogy eddig a lakosság a MÉGIS TENNI,
kell a testünkbe juttattünetek súlyosságának megfelelően tudta ke- HA ELKAPOTT
nunk. Fertőzés esetén a
zelni ezeket a fertőző betegségeket: enyhe tü- EGY VÍRUS?
testünk C-vitamin szüknetek esetén a betegek nem is jelentkeztek or- 1. szabály – pihenés és alvás
séglete többszörösére emelvosnál, orvosi kezelés nélkül is néhány nap alatt (szervezetünk tehermentesítése)
kedik. Megfelelően magas
maguktól meggyógyultak.
Az általános gyengeség érzéssel a
Pedig a valódi vírus helyzet és annak megoldá- szervezetünk jelzi, hogy pihenésre, tehermennyiségben a C-vitamin megsa az idén is ugyanolyan, mint tavaly vagy 10 év- mentesítésre van szüksége a gyorsabb gyógy- előzheti a vírusos megbetegedést, és nagyvel ezelőtt volt. Ennek tisztázásában szeretnék se- ulás érdekében. Ilyenkor a lehető legkisebb ban meggyorsítja a felgyógyulást az akut
gíteni a gondolkodni hajlandó lakosoknak.
szintre kell csökkenteni a mozgást – otthon vírusos fertőzésből.
kell maradni, feküdni, pihenni, olvasni, naA nagyobb adagok bevitelétől nem kell félnünk,
ALAPIGAZSÁGOK
ponta többször is aludni, hogy a szerveze- hiszen a honfitársunk Szent-Györgyi Albert, aki a
  1. A légző- vagy emésztőrendszeri fertőző be- tünk a rendelkezésére álló napi energiamennyi- C-vitamin felfedezéséért Nobel-díjat kapott, mintegségek túlnyomó többségét (90-100%) ví- ség legnagyobb részét a vírusok elpusztítására den áldott nap 8.000 mg C-vitamint szedet és 93
rusok okozzák.
tudja felhasználni.
éves korában halt meg (nem C-vitamin túladago  2. Számtalan vírus törzs létezik a Földön, amelásban).
lyek képesek megbetegíteni az embert.
2. szabály – böjtölés
  3. Elhúzódó – 3-5 napos – vírusos fertőzések (szervezetünk tehermentesítése)
5. szabály – nagy mennyiségű
esetén jöhetnek létre már a baktérium okoz- Fertőző betegségek esetén a betegek különböző D-vitamin fogyasztása
ta szövődmények (pld. arcüreg gyulladás, tü- mértékű étvágytalanságot tapasztalnak. A be- A D-vitamin fertőzésekkel szembeni védekező
dőgyulladás, stb.
teg gyermek visszautasítja az ételt, és csak italt immunválaszt több ponton is fokozza. D-vitamin
  4. A vírus fertőzések kezelésére jelenleg nincs kíván. A beteg kutya meghúzza magát a kutya- adagolás a COVID-19 fertőzés súlyosságát mérsemmilyen gyógyszerünk – csak az immun- házban, és napokig semmit sem eszik. A beteg sékli és javítja a túlélési esélyeket – szabályozza
rendszerünkben bízhatunk.
élőlények ösztönösen helyesen viselkednek – az immunrendszer működését, a tüdőben csök  5. A háziorvosok mégis 80-90%-ban indokolat- böjtölnek. A beteg szervezetnek a gyógyulás- kenti a gyulladáskeltő citokinek szaporodását és
lanul antibiotikumot írnak fertőző betegsé- hoz erőre van szüksége saját maga számára – a növeli a gyulladáscsökkentő citokinek szintjét is,
gekre, részben mert nem vállalják a felelősséget, gyógyuláshoz szükséges energiát a test saját azaz a citokin vihar ellen dolgozik.
részben mert engednek a beteg követelésének. raktáraiból nyeri.
Fertőzések esetén a szokásos napi fenntartó
Az emésztés na- 10.000 NE legalább a dupláját kell bevenni – 20.000
gyon energiaigényes NE naponta.
folyamat – a napi
energia szükségle- ÖSSZEGZÉSKÉNT ARRA KÉREK MINtünk 30%-a az emész- DENKIT, HOGY FERTŐZŐ BETEGSÉG
tőrendszer működé- ESETÉN
1. minél kevesebbet mozogjon – pihenjen,
sére megy el, ami kb.
600 kcal veszteséget feküdjön, aludjon és
2. böjtöljön 2-3 napot – csak vizet és teákat
jelent. Mennyi is 600
kcal? 600 kcal-át akkor fogyasztva és
3. ne vegyen be semmilyen láz- és fájdalomégetünk el, ha 1 óra alatt
12 kilométert futunk! csillapítót 39 fok alatt és
4. szedjen legalább 4 x 1.000 mg C-vitamint
Ha nem eszünk semmit,
akkor azt a 600 kcal-át naponta és
5. szedjen legalább 20.000 NE D-vitamint
megnyerjük, amelyet a
szervezetünk a fertőzés naponta.
Dr. Dobos Vadim
gyors leküzdésére fordít.
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Akció!

10 cm vastag komplett
hőszigetelő rendszer

br.

2990 Ft/m

2

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

Kistarcsa, Nagytarcsai út 6.

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

HÁZIAS ÍZEK BOLTJA

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

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

Étkezési utalvány és bankkártya elfogadás!

KISTARCSA, Hunyadi u. 8. (üzletsoron)
Nyitvatartás: hétfő zárva, kedd-péntek 8-18-ig, szombat 7-13

Tel.: 06-70-333-8336, Megváltozott a FACEBOOK címük!
Facebook: KISTARCSA HÁZIAS ÍZEK BOLTJA

VÁRJUK SZERETETTEL KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

VELÜNK KEREK A TÉL
A háton csattanó hógolyó? Az ezer fényben játszó, csillogó
fenyődísz? Vagy éppen az ünnepi asztal dísze, a csokigolyó?
Bárhogy is nézz a télre, velünk minden egy kicsit kerekebb lehet.

NEXT
STOP

www.nextstop.hu

2020. 11. szám
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Nap 19 Kft.

JUKA JárműJAvító Bt.

Megújult honlapunkon
tekintse meg friss akcióinkat!

facebook.com/tuzepkistarcsa
www.epitesianyag.hu

Nyitva

Hogy mindig úton legyen

Hétfőtől-Péntekig: 8-15 óráig
Szombaton: zárva

Szerviz és Műszaki Ellenőrző Állomás
ISO 14001 • ISO 9001

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

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

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

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

www.nap19.hu • nap19kft@gmail.com

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

• VIZSGÁZTATÁS
• JAVÍTÁS
• KLÍMA TÖLTÉS

Betonacél vágás, hajlítás.
CSEMPE, PADLÓ, CSAPTELEP
Ragasztók, habarcsok, beton.

MINDIG KEDVEZŐ ÁRAK!

2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos u. 27.

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

Varga István magyar rally
bajnok, autószerelő mester

3D computeres
futóműállító
technológia

KISTARCSA,

Móra Ferenc utca 81.

Fogorvosi rendelők
és fogtechnikai laboratórium

RH dental

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

Nádszövet • Kisméretű tégla

R.H.Dental

Minőségi fogászati szolgáltatások

K I S TA R C S A

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

ÉPÍTŐIPARI TERVEZÉS,
FELELŐS MŰSZAKI
VEZETÉS.

JUKA JárműJAvító Bt.

varga autójavító

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

06-20
06-28/552-675 •

kft@upcmail.hu
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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

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

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

KERESSEN MINKET
A FACEBOOKON IS!

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

MINDENag,

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

ami építőany

rhdental@rhdental.hu • www.rhdental.hu • www.szajapolas.com
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(motor, ABS, stb.)
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KISTARCSAI PRIVÁT RENDELÉSÜNK:
Dr. Répay Klára – hétfő és szerda: 16-20 óráig
DR. FARCZÁDI TÍMEA – kedd 8.30-12, szerda: 8.30-12,
csütörtök és péntek: 14-20 óráig

AKCIÓS ÁRON, CIRKON HIDAK ÉS IMPLANTÁCIÓK!T

• DIAGNOSZTIKA

A

TAGJA.

MÁR BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHET!
2020. 11. szám
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FONTOS INFORMÁCIÓK
GÉPKÖLCSÖNZŐ
ÉPÍTŐIPARI ÉS KERTI GÉPEK BÉRBEADÁSA

KEREPES

KÖZPONTI TELEFONSZÁMOK

Kerepes-Vet

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

Állatorvosi rendelő • Állatpatika

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

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.

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

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

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

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!

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

ELKÖLTÖZTÜNK! ÚJ CÍMÜNK:
KISTARCSA, SZABADSÁG ÚT 2.

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

(A SHOP-STOP mellett.)

Kövess minket facebookon: Fenyves Szolárium

RuhaSzaki

varrónő

MINDEN AMI VARRÁS

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

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

INTÉZMÉNYEK

Simándy József Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.
Webes elérhetőség: http://www.simandy.edu.hu/
Telefon: +36 28 470 390, +36 30 295 2997
Intézményvezető: Jutasi-Varró Diána Ildikó
Az általános iskola központi címe: titkarsag@simandy.
edu.hu • A zeneiskola központi címe:
zeneiskola@simandy.edu.hu
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda
Óvodavezető: Gáspár Csabáné
Honlap: www.kistarcsaovi.hu
Cím: 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1.
Telefon és Fax: 06-28-470-745
E-mail: gesztenyes@kistarcsa.hu
Helyettes: Kisné Szabó Márta, Lovas Attiláné
Kistarcsai Gesztenyés Óvoda
Tölgyfa Tagóvodája
Cím: 2143 Kistarcsa, Széchenyi út 61.
Telefon és Fax: 06-28-470-246
E-mail: tolgyfaovoda@kistarcsa.hu
Tagóvodavezető: Szász Istvánné
Kistarcsai Tipegő Bölcsőde
vezető: Szénás Béláné
Honlap: https://kistarcsaitipego.hu/
2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1/A
+36-70-503-4090 • bolcsode@kistarcsa.hu
Kistarcsai VMSK Városi, Művelődési,
Sportközpont és Könyvtár Kft.
2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.
Tel.: +36 (20) 568-7598, info@vmsk.hu,
Ügyvezető: Pongrácz Viktória,
viktoria.pongracz@vmsk.hu
Kistarcsai KÖFE Közterület-fenntartó Kft.
2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.
Tel.: +36 (28) 470-119, E-mail: info@kkofe.hu,
Ügyvezető: Mira László,
HIVATALOK
Gödöllői Járási Kirendeltség
2143 Kistarcsa, Oázis üzletház I. emelet
Telefonszám: +36 (70) 504-1308
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 08:00-12:00,
Szerda: 13:00-16:00

KISTARCSA, Eperjesi út 7.

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

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

KÖZBIZTONSÁG

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

EGÉSZSÉGÜGY

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

Gyógyszertár

Patrona Hungariae Gyógyszertár
2143 Kistarcsa, Hunyadi út 1.
Tel./Fax: +36 (28) 470-206, Nyitva tartás:
H-P.: 8:00-19:00, Sz.: 8:00-13:00, V: zárva
Flór Ferenc Gyógyszertár
2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.
Tel.: +36 (28) 473-778,
Nyitva H-P.: 8:00-19:00, Sz-V: zárva
Völgy Patika
2143 Kistarcsa, Szabadság út 56/I.
Tel.: +36 (28) 999-615, Nyitva: H-V.: 0.00-24.00
E-mail: volgypatika@egyogyszer.hu
Alapszolgáltatási Központ
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 2/a.
Intézményvezető: Pálfi Kálmánné, +36 (28) 742-083
E-mail cím: hello@alapszolg2143.hu
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
+36-1/216-0505
Idősek nappali ellátása
Kistarcsa, Batthyány u. 2/a, 2143, Tel.:
+36 (28) 742-083, 06-20-568-7627, 06-20-442-7182
Védőnői Szolgálat
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4., Tel.: +36 (28) 471-794
Állatorvos
Kisállatrendelő
2143 Kistarcsa, Malom utca 2., Dr. Csizmadi Sándor
Telefonszám: +36-28/506-265, +36-30/951-8590
EGYHÁZAK
Református Egyházközség
2143 Kistarcsa, Hunyadi utca 17., Tel.: 06-30/638-4737
www.https://www.kistarcsaireformatus.hu/
e-mail: kistarcsairefgyul@gmail.com
Élő tv közvetítés: https://www.facebook.com/
kistarcsairefgyul
Római Katolikus Egyházközség
2143 Kistarcsa, Széchenyi utca 13. +36-30/640-1359,
+36-28/740-377, www.kistarcsa.plebania.hu,
kistarcsa@communio.hu
Evangélikus Lelkész (gyülekezetplántálás)
2143 Kistarcsa, Szent László u. 2.
Tel.: +36-20/778-1869
Kistarcsai temetkezés
SZIGÜ Temetkezés Cégcsoport
2143 Kistarcsa, Temető
Telefon: +36-30/331-8822
(éjjel-nappal
hívható)
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Lábtörlő
már 1.790 Ft/db-tól

PVC padló
már 1.199 Ft/m2-től

Padlófilc
már 699 Ft/m2-től

Látogasson el
Szőnyegáruházunkba!

Futószőnyeg
már 1.899 Ft/méter-től

Versenyképes árak,
hatalmas árukészlet!

Vagy rendeljen webshopunkon keresztül:
sarayszonyegek.hu

Nyitva tartás:

Hétfőtől- péntekig: 9:00 - 17:00
Szombaton: 10:00 - 14:00

+36 30-283-8737

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

TANYASI
HÚSBOLT

Kohajda Péter őstermelő

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

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.

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

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

EGY ÚJ ÉS NAGYOBB
TELEPHELYRE

KÖLTÖZTÜNK!

BEMUTATÓTERMÜNK
ÚJ CÍME:

2143 KISTARCSA
SZABADSÁG ÚT 30.
TELEFON:

2021-ben JANUÁR 15-én
PÉNTEKEN NYITUNK!

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

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

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

… ahogy a nagyi is készítette!

Budapest

Kistarcsa

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

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

A nyitvatartásról és a házhoz szállításról érdeklődjön telefonszámunkon!

www.koronaretes.hu

