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Télbúcsúztató a Kölcsey Általános Iskolában

Szlovák bál

István-napi köszöntõ a Hagyományõrzõ Csoport elõadásában

Szabóné Tóth Katalin elnök és Klacsán Lajos alelnök
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Testületi ülésrõl jelentjük
(2010.február 17.)

A Közlekedési
Minisztérium
nem támogatja a HÉV
aluljáró kiszélesítését
A februári rendes testületi ülésre 36 napirendi pontot tárgyaltak. Uvacsek Csaba
képviselõ sürgõsségi indítványként beterjesztette az Eperjesi úti lakótelepen lévõ
szelektív hulladékgyûjtõ áthelyezését,
ill. a víz- és csatornahálózat rendbetételét. Az ülés elején Tóth Szabolcs polgármester beszámolt a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekrõl (lásd
külön a beszámolót 5. oldal).
Eperjesi utcai lakótelep szelektív hulladékgyûjtõ „szigetének” áthelyezése
Több lakossági bejelentés is történt az elmúlt idõszakban a hét éve létesített
hulladékgyûjtõ szigettel kapcsolatban. A
Kistarcsai Híradóban is foglalkoztunk a témával. A 2-es számú körzet képviselõje
Uvacsek Csaba éppen ezért sürgõsségi indítványt nyújtott be és azt javasolta, hogy
a hulladékgyûjtõ jelenlegi helyét február
28-val szüntessék meg és helyezzék át a
volt hõközpont udvarára. A képviselõ a vonatkozó jogszabályokra hivatkozott,
ugyanis szerinte a hulladékgyûjtõ sziget kialakításakor több feltételt nem vettek figyelembe. A képviselõ javaslatában szerepelt még, hogy a hulladékgazdálkodási tervet vizsgálják felül és biztosítsák a településszintû szelektív hulladékgyûjtés lehetõségét. Hosszas vita után végül is az
elõterjesztés második felét támogatták a
képviselõk, vagyis a hulladékgazdálkodási
terv felülvizsgálatakor több szelektív hulladékgyûjtõ sziget kialakításának a feltételét kell biztosítani.

• dübel • szög • alátét • minõségi és hobbi szerszám
• kerti eszközök • lombsöprû
• lánc • zár • létra
• KING TONY szerszámcsalád
• vágókorong
• munkavédelmi eszközök

Mi garantáljuk a legjobb árat Önnek!
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A képviselõk további hitelajánlatokat várnak a bankoktól
Januárban a 2010-es költségvetés koncepciójának tárgyalásakor megszavazta a
testület, hogy kérjenek ajánlatokat
- tájékoztatás végett - bankoktól kötvény
kibocsátásra és önkormányzati hitelfelvételre. A hiteleket beruházásra fordítanák a
képviselõk. A februári ülésre csak az OTP
küldte meg az ajánlatát.
Egyelõre lekerült a napirendrõl a Városgondnokság átköltöztetésének terve
A 2010-es költségvetési koncepcióban még
szerepelt a Városgondnokság átköltöztetésének terve, de a képviselõk szerint több
más lehetõséget is meg kellene vizsgálni,
így egyelõre kivették a költségvetésbõl,
ezért a novemberben és decemberben
hozott határozatokat vissza kellett vonni.
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Elhalasztották a költségvetési rendelet
elfogadását
További egyeztetések miatt elhalasztották
a költségvetés megszavazását. Ezért Tóth
Szabolcs polgármester - a törvényes
határidõk betartása miatt - február 24-re
javasolta összehívni a rendkívüli testületi
ülést.
Késik az Ügyfélszolgálati Iroda átadása
A kivitelezõ a Polgármesteri Hivatal
mellett kialakítandó Ügyfélszolgálati
Iroda belsõ munkáival határidõre elkészült, az épület mûszaki átadása megtörtént, de a külsõ homlokzatfestést és a lábazatot a tartósan alacsony hõmérséklet
miatt nem tudták elkészíteni, ezért
kérték a határidõ módosítását. A szerzõdés módosítását megszavazták a képviselõk, így az épületrész átadása március
közepére várható, az ügyfélforgalom
pedig május elsejétõl indulhat.
Elfogadták a Tölgyfa Óvoda magastetõ
építésének látványtervét
A tavaly tavasszal elfogadott ütemtervnek megfelelõen készül az óvoda bõvítése. Jelenleg a tervezés és az elõkészítés
folyik. A közbeszerzési pályázat lezárása
után várhatóan, tavasszal elkezdõdnek az
építkezések.
Átvették a járdát a kivitelezõtõl az Ifjúság téren
A szerzõdésben vállalt határidõ be nem
tartásáért még a januári testületi ülésen
vizsgálatot rendeltek el a kivitelezõ SV
Invest Kft. ellen. A vizsgálat kiderítette,
hogy a Kft. az Ifjúság téren távközlési
alépítmények miatt csúszott a határidõvel, amit idõben írásban jelzett az önkormányzat felé. A mûszaki osztály megállapította, hogy a vállalkozó a téli munkavégzésnek megfelelõ építõanyagot és
építéstechnikát használt, a járda két
oldalát termõfölddel feltöltötte, ezért a
járdát január 28-án átvette. A január
20-án hozott határozatot - a kifizetés
felfüggesztését - visszavonták.
Nem emelték meg a szilárd hulladék
elszállításának díját
Ez azt jelenti, hogy változatlan áron pl. a
családi házas övezetben a 110 literes
"kuka" típusú gyûjtõedényeket hetente
egyszer szállítják el. A szemét súlya a
kuka súlyával együtt maximum 25 kg
lehet.
A Közlekedési Minisztérium nem támogatja a HÉV aluljáró kiszélesítését
Tóth Szabolcs polgármester a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium álláspontját ismertette a képviselõkkel. Ebbõl kiderült, hogy 2008-ban a
Közlekedési Koordinációs Központ tanulmányt készíttetett az aluljáró kiszélesítésére. A minisztérium azon az állásponton
van, hogy nem támogatja a 400 millió
forintba kerülõ aluljáró kiszélesítését,
ugyanis szakértõi vélemény alapján megállapították, hogy az M0-ás átadása után
az aluljáró forgalma nem növekedett. Ebbõl az okfejtésbõl egyértelmûen látszik,
hogy a minisztériumban rosszul fogalmazták meg a problémát. A város az
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Elfogadták a 2010-es költségvetési rendeletet
A rendkívüli ülést február 24-én este fél
hétre hívták össze. Két napirendi pont
szerepelt a programban. A fõ napirend
már egy héttel korábban is bekerült a
képviselõk elé, de akkor további pontosítások és kiegészítések miatt elhalasztották a megszavazását.
A 2010-es költségvetési rendeletet a
rossz gazdasági helyzet miatt év közben
feszítetté válhat
A költségvetési rendeletben részletesen
kitértek a világgazdaság, a magyar gazdaság és az önkormányzatok várható gazdasági helyzetére. Ebbõl kiderült, hogy
ebben az évben az önkormányzatoktól
111,7 milliárd forintot vonnak el, ami
Kistarcsa esetében kb.90 millió forintot
jelent. A tavaly elfogadott beruházási
ütemterv szerint idén 944 millió 979 ezer
forintot fordítanak beruházásokra, így a
kiadási oldal fõösszege 2 milliárd 339
millió 822 ezer forintra nõ. A költségvetés egyelõre nem számol hitelfelvétellel,
de a beruházások zavartalan lebonyolítása miatt ez sincs kizárva. Ezért is
kérnek több banktól ajánlatot. A 2010-es
kiadási fõösszeg bontásából kiderül,
hogy mûködési céltartalékra 18 millió
forintot különítettek el, még a fejlesztési
céltartalék 50 és fél millió forintot
tartalmaz. A civil szervezetek idén a tavalyinál 1 millió forinttal nagyobb támoga-

tást kaphatnak, összesen 11 millió forintot. Érdekesség, hogy az egy évvel ezelõtti
212 és fél millió forintos iparûzési adó
bevétellel szemben idén hét és fél millió
forinttal kevesebb bevételre számítanak,
ami egy stagnáló gazdaságot tételez fel
Kistarcsán. Pályázati bevételekre elég
szép summát állítottak be, ez összesen
427 millió forintos tétel a költségvetési
soron, (útépítési pályázat 74 millió, bölcsõde pályázat 250 millió, óvoda bõvítése 100 millió Ft) vagyis folyamatosan és
eredményesen kell pályázni. A helyi
buszközlekedés támogatásra 7 és fél
millió forintot szánnak, a Bursa Hungarica idén is kap 1,2 millió forintot. A tervezett beruházások között legtöbbet az intézmények bõvítésére, felújítására költenek. Így a Gesztenyés Óvoda bõvítésére
177 millió forintot szánnak, a Flór Ferenc
Középiskolára 200 milliót költenek, a
Szent István Általános Iskolára 115
millió forint jut. A független könyvvizsgálói jelentés az elõterjesztést rendeletalkotásra alkalmasnak találta, de felhívta a
képviselõ-testület figyelmét, hogy az
ismert gazdasági körülmények miatt az
adó-, felhalmozási- és más egyéb bevételek teljesülése kiemelt kockázatot hordoz magában,emiatt a költségvetés
feszítetté válhat.
Polgár

Nem a szelektív hulladékgyûjtést szeretném felszámolni
Uvacsek Csaba: A félreértéseket elkerülve én nem a szelektív
hulladékgyûjtést szeretném felszámolni, hanem éppen
ellenkezõleg egy olyan lehetõséget próbálok megteremteni a
lakótelepen, ami senkit sem zavar és természetesen a város
más pontjain is ki lehetne alakítani. Amit hét évvel ezelõtt a
Rügyecskék Alapítvány kitalált, mára már elavult, mert a
város minden pontjáról - sõt a környezõ településekrõl is - ide
hordják a szelektívanyagokat és ez a hulladékgyûjtõ már így
kicsi, korszerûtlen és zavarja a környéken élõk nyugalmát,
ezért mindenképpen változtatni kell. A volt hõközpont
udvarát csak ideiglenes megoldásnak gondoltam, mert a
mostani helyzet már teljesen tarthatatlan. A mostaninál
sokkal jobb megoldás lenne, ha több szigetet, vagy udvart alakítanánk ki a
településen és célgéppel ürítenénk a gyûjtõedényeket. Jó megoldásnak tartom a
budapesti szemétgyûjtõ udvarokat. A testületi ülésen felmerült, hogy ezt akár
vállalkozásnak is ki lehetne adni. A Városgondnokság vezetõjével kiszámoljuk, hogy
ennek van-e realitása, ha igen akkor megpályáztatjuk. A kérdést szeretném
körbejárni Majsai Sándorral a Településfejlesztési Bizottság elnökével és a márciusi
testületi ülésre ismét beviszem azzal a kiegészítéssel, hogy konkrét helyeket jelölünk
ki a szemétlerakó szigeteknek, sõt az iskolákban és az óvodákban ismét meg kell
teremteni ennek a lehetõségét.

egyes településrészek „egyesítéséért” és a biztonságos közlekedésért küzd és ehhez semmi köze az
M0-ás tranzitforgalmának.
P.Gy.

Adó 1%-os felajánlása
Köszönjük mindenkinek, aki 2008. évi adó 1%-val
támogatta a Dömötör Alapítványt. Ebben az évben is
várjuk felajánlásaikat. Adószámunk: 18681770-1-13
Köszönettel: a Városi Óvoda dolgozói
és az óvodás gyerekek
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883 millió forintot nyert az ivóvízminõség-javítására kiírt
pályázaton Kistarcsa
Kistarcsa Város Önkormányzata és Kerepes Nagyközség Önkormányzata a KEOP7.1.3.0/09 ivóvízminõség-javító programján történõ részvételre 2009. év végén társulást
hozott létre. A Szilas-Menti Ivóvízminõség-javító Önkormányzati Társulás Kistarcsa Város
gesztorkodása, Kerepes Nagyközség és a Szilasvíz Kft. közremûködésével - a benyújtott
pályázaton az 1.047.555.000,- Ft nettó összköltségû projekt megvalósításához
883.196.750,- Ft nettó KEOP támogatást nyert. A projekt kétütemû, végleges megvalósítása várhatóan 2013-ban fejezõdik be.

Szlovák bál Kistarcsán
Nyolcadik alkalommal rendezte meg hagyományos farsangi bálját a Szlovák
Kisebbségi Önkormányzat 2010. február
6-án a Csigaházban. A meghívott vendégekkel együtt kb. 170-en vettek részt a rendezvényen. A megjelenteket Szabóné
Tóth Katalin elnök és Klacsán Lajos elnökhelyettes köszöntötte. A mûsorban a
Pannónia Néptánc Egyesület Hagyományõrzõ Csoportja egy új szlovák koreográfiát
mutatott be, István-napi köszöntõ címmel.
Meghívottként ott volt Andrea Loužecká
a belusai iskola egyik tanárnõje, a férjével
Ladislav Loužeckývel együtt. A rendezvényen részt vett és bemutatkozott Vécsey
László a Fidesz-KDNP 4. számú választókörzetének országgyûlési képviselõjelöltje, jelen volt Babarczi József és
ifj. Juhász István alpolgármester, több
képviselõ, de eljöttek a kerepesi, a nagytarcsai, a cinkotai és a ecseri szlovákok is.
A színvonalas lebonyolítást sokan támogatták. (Kistarcsa Város Önkormányzata,
Ifj. Juhász István, Juhász István, Belusa
Önkormányzata, Salaj Frantisek, a Szlovák Önkormányzat tagjai és családjuk, az
ecseri, nagytarcsai, kerepesi, cinkotai szlovák önkormányzatok,Györkös Cukrászda,
Illés Cukrászda, Krisztián Károly, Györgyi Virág, Marika Fehérnemû, Sylverro,
Jakab Horgászbolt, Perenyei Virág, Lüger
Man (Jakab Gyula), Virágsarok, Csizmadi
Sándor és neje, Takács Éva , Deres Lovasudvar-Kohajda Péter, Nosztalgia Étterem,
Pizza Mare, Hunyadi Optika, Szabó
Erika, Botka Jenõ, Csonka Zoltán és családja, Takó Istvánné) A mulatság hajnalig
tartott (fotók a címoldalon).

Helyreigazítás
Az elõzõ lapunk címoldalán tévesen jelent meg egy információ. A belsõ oldalak
tartalmát kiemelve „Egyik útpályázatunkon 160 milliót nyertünk” címet írtuk,
ami helyesen „Egyik útpályázatunkon
106 millió forintot nyertünk”. Elnézést a
hibáért!

Kölcsey Gála
Hagyományteremtõ céllal 2010. április
17-én elõször rendezzük meg a Kölcsey
Ferenc Általános Iskola zenés szórakoztató mûsorát a Kölcsey Gálát. A Csigaházban délután 4 órakor kezdõdõ rendezvényen fellépnek az iskola tanulói, öregdiákjai és tanárai. A mûsorban lesz akrobatika, hangszeres zene, vers és mese, fellép az énekkar és a színjátszó csoport. A
belépõk iránti igényeket kérjük az osztályfõnököknél jelezzék.
Iskola vezetõsége

Ilyen még nem a
Kistarcsai Uszodában
Február 6-án 24 órán keresztül közel 100
versenyzõ 739.510 métert teljesített a
Kistarcsai Uszodában. A fõszervezõ
Lesták Erzsébet az intézmény vezetõje
elmondta, hogy az elsõ ízben megrendezett versenyre szombaton reggel nyolc
órakor összesen 10 csapat nevezett, ami
másnap reggel nyolcig tartott. A csapatok
más-más taktikát választva úsztak, voltak
akik fél óránként váltották egymást, de
volt olyan csapat, ahol a versenyzõk négy
órát töltöttek a vízben. A gyõztes csapat a Pillangók - 105.260 métert teljesített. A
kistarcsai triatlonosokból összeállt alkalmi csapatban úszott Kis Gyula, aki a 4
órát úszó férfiak között a legeredményesebb volt és ezt a csapatot erõsítette
Márta Melinda is, aki a legtöbb kilométert úszó nõi versenyzõ volt. A csapatok
közül a „Csikóhalak” a második helyre
úsztak be ( 87.450 m ), míg a dobogó harmadik fokára a „Fuldokló kacsák” állhattak fel ( 76.450 m ). A kistarcsai iskolák
közül a Szent István Általános Iskola 25
fõs csapata úszta végig a 24 órát, a gyerekeket Solymosi Sándor testnevelõ tanár
készítette fel.

A Procter&Gamble megalakulásának és
mûködésének rövid története. A jól kidolgozott cégfilozófia a siker alapja. A magyarországi részleg szerepe és jelentõsége
a cégbirodalomban. Fõbb mutatószámok,
piacok, vállalati kultúra. Jövõkép és üzleti cél.
A Deáktanya elõadásait a Civilház
(Széchenyi út 33.) közösségi termében tartja. Az elõadások csütörtökönként este 7
órakor kezdõdnek, idõtartamuk kb. 1 óra.
A klubestek ideje: csütörtökön este 7-10
óráig. A Deáktanya ismeretterjesztõ
elõadásai nyitottak, azokat bárki térítésmentesen látogathatja.
KIKE
A Pannónia Néptánc Egyesület Hagyományõrzõ Csoportja tagtoborzót hirdet!
Szeretettel várunk minden néptáncot szeretõ kistarcsai lakótársunkat az idõsebb
korosztályból. A próbákat a Civilház nagytermében (Széchenyi út 33.) minden szerda este 20-tól 22 óráig tartjuk. Csütörtök
esténként - egy hónapig - Bodrogközi táncokat tanuljuk az Ifjúság téren levõ
Egyházközségi Otthonban. Bõvebb információ Rapai Istvántól kérhetõ. tel: 06/70314-1848
Választási hírek

A 4.számú választókörzet országgyûlési
képviselõ-jelöltjei
Az Országos Választási Irodának eddig a
következõ pártok és jelölõ szervezetek jelezték egyéni képviselõ jelöltek indítását
a 4. számú választási körzetben: Bertha
Szilvia (Jobbik Magyarországért Mozgalom), Fogarasiné Deák Valéria (MSZP) és
Roszik Gábor (MDF). A képviselõ jelöltek
köre természetesen bõvülhet.

HÍVOGATÓ

Deáktanya programjai
2010. március 11. Nándori Gergely: Az
1848-49-es események kapcsán
Érdekességek '48 vonatkozásában. A szabadságharc következményei a megtorlás
szempontjából: Hajnau a gépezet beindul. A harcokban részvettekre kirótt ítéletek. '48 a sajtó tükrében. Hogyan emlékeztek meg 1949-ben a honvédsereg
megalakulásáról?
2010. március 18. Galkó Balázs, könyvelõ
Könyvelõ! Könyv elõ! Könyve lõ! Könyvel õ!
2010. március 25. Prikler Éva: Világcég a
kisváros szélén

Szeretettel várjuk leendõ elsõ
osztályosainkat játékos foglalkozásainkra
Idõpont:
Erika néni Judit néni
2010. március 16. (kedd) 17.00
Erzsike néni Terike néni
2010. március 23. (kedd) 17.00
Anikó néni Vera néni
2010. március 30. (kedd) 17.00
Helyszín:
Kölcsey Ferenc Általános Iskola ebédlõje

Csigaház programjai:
Március 15-i ünnepség:
Jobbik Fórum:
Fidesz gyûlés:

- március 15. 10.00-12.00
- március 18. 18.00-20.00
- március 19. 18.00-20.00

Civilház programjai:
Nagycsaládosok összejövetele: március 13. 14.00-18.00
Pannónia Néptánc Egyesület: minden hétfõn: 18.00-21.00, minden szerdán: 19.30-21.00
Aikido: minden hétfõn: 16.00-17.00, minden csütörtök: 16.00-17.00
Torna: minden kedden: 15.00-18.00 (Harmónia tánccsoport)
Mazsi-muzsika: minden szerdán: 09.00-11.00
Deáktanya: minden csütörtökön 19.00-21.00
Játszóház: minden pénteken 09.00-11.00
Balett: minden pénteken 15.00-17.00 (Harmónia tánccsoport)
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Tóth Szabolcs polgármester beszámolója
a Képviselõ-testület 2010. február 17-i ülésére
- Január 5-én a Szilas TV-ben év- vagyongazdálkodási elõadó is.
- Január 13-án a Noldex Kft-tõl
indító interjút adtam, majd a
Debreczeni István és kollégája
KVM-nél voltam az ivóvíz
minõség javító pályázatunkkal voltak itt, valamint szakmai
zsûrink képviselõk részvételével
kapcsolatban.
az ÁROP szervezetfejlesztéses
- Január 11-én intézményvezetõi megbeszélést tartottunk, pályázattal összefüggésben.
- Január 15-én az isaszegi pol ahol a vezetõk beszámoltak az
gármester úr meghíváév végi rendezvényeksának eleget téve egyezrõl, valamint az év eletettük az ez évi költségjén elõttük álló feladavetést.
tokról. Kiemelten fog- Január 18-án Lestár
lalkoztunk a 2010. évi
Rózsa a Kistarcsai Életköltségvetéssel.
mód Klub vezetõje kere- Még ezen a napon tar sett meg és tájékoztatottunk megbeszélést a
tott, hogy február utolsó
beadott óvoda és bölvasárnapjára a város
csõde pályázatokkal Tóth Szabolcs
egészségi állapota javíkapcsolatban.
tása érdekében „Egész- Január 11-én a kereségnapot” szerveznek és a helypesi jegyzõvel és aljegyzõ
szín biztosításához kérték a seasszonnyal egyeztettünk pályágítséget.
zatokkal kapcsolatban.
- Január 13-án a Pilisi Parkerdõ - Horváth Csaba ügyvezetõvel
munkatársát fogadtuk, akivel egyeztettem pályázat ügyben.
- Január 19-én a beadott pályázaegyeztettünk csereingatlan ügytokban közremûködõ kollégákben. A megbeszélésen részt vett
Babarczi József alpolgármester nak köszöntük meg a munkáját.
Tóth Szabolcs polgármester
úr, valamint Csikós Zsuzsanna

Ki mint vet, úgy arat!
-Folyamatos díjas befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
-Rugalmasan változtatható befektetés.
-Mentes az öröklési illeték alól, a lejárati szolgáltatás kamatadó-mentes és adókedvezmény igényelhetõ.
A Posta Biztosító most ideális megoldást nyújt azok számára, akik
szeretnének elõrelátóan tervezni, és megfelelõ anyagi hátteret
teremteni saját maguk, gyermekeik vagy unokáik jövõjének
megalapozásához.
A PostaPénzhalmozó minimum 10 éves tartam esetén biztosítja
az életbiztosítások egyedülálló elõnyeit (pl. adókedvezmény,
kamatadó-mentesség), amelyeket más megtakarítási konstrukciók nem biztosítanak. Tegye meg ma az elsõ lépést, és kerüljön
közelebb céljaihoz!
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Választási tudnivalók 1. rész
Magyarországon 2010. április
11-én kerül sor az országgyûlési képviselõ-választás elsõ
fordulójára, 2010. április 25én pedig a második fordulóra.
A választóknak február 8. és
12. között kellett megkapniuk
a névjegyzékbe vételrõl szóló
értesítést (a kopogtatócédulát).
Aki ez idõ alatt nem kapta
meg az értesítést, az a jegyzõnél (a helyi választási iroda vezetõjénél) jelezheti ezt. A
jegyzõ ekkor új szelvényeket
állít ki.
Az értesítõvel együtt a helyi
választási iroda a biztonsági
elemekkel ellátott ajánlószelvényt is megküldte a választópolgároknak. A korábban tapasztalt visszásságok miatt
most nehezen másolható ajánlószelvényeket készíttetett az
Országos Választási Iroda az
Állami Nyomdával.
Az ajánlószelvényeket több
színbõl kikevert, speciális
(lila) festékkel nyomtatták, az
ajánlószelvény jobb felsõ sarkába pedig - kézzel is tapintható - Magyarország-térképperforációt helyeztek el, így arról még színes fénymásolóval
sem lehet jó minõségû másolatot készíteni.
Fontos szabály, hogy ajánlást a
pártok, illetve jelöltek, valamint az õ meghatalmazásukkal rendelkezõk gyûjthetnek.
Ajánlószelvényt csak zaklatás
nélkül lehet gyûjteni, tilos
ajánlást gyûjteni a munkahelyeken, az egészségügyi, a
közigazgatási, vagy önkormányzati intézményekben, valamint a közösségi közlekedési eszközökön.
Jelöltet ajánlani nem kötelezõ,
de ha Ön élni kíván ajánlási
jogával, akkor azt úgy teheti
meg, ha az Önnek megküldött
hivatalos ajánlószelvényt kitölti, saját kezûleg aláírja,

majd azt átadja a támogatni kívánt jelöltnek, vagy megbízottjának. Az országgyûlési
egyéni választókerületben indulni szándékozó jelöltek március 19-ig gyûjthetik az
ajánlószelvényeket, és szintén eddig az idõpontig kell bejelenteni az országgyûlési
egyéni választókerületi választási bizottságnál, ha valaki indulni kíván a választáson. Az
ajánlás nem vonható vissza.
Egy választópolgár egy jelöltet
ajánlhat. Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, vagy aki
több jelöltet is ajánlott, annak
valamennyi ajánlása érvénytelen.
Az összegyûjtött, de le nem
adott ajánlószelvényeket március 22-ig meg kell semmisíteni.
Az egyéni választókerületekben csak azok a jelöltek
indulhatnak, akik összegyûjtöttek 750 érvényes ajánlószelvényt. Az ajánlószelvények azért is fontosak, mert területi listát azok a pártok
állíthatnak, amelyek a területi
választókerületek egynegyedében, de legalább kettõben
egyéni jelöltet tudtak állítani.
A területi listákat március 22ig kell bejelenteni a területi választási bizottságnál. Országos
listát pedig az a párt állíthat,
amelyik legalább hét területi
választókerületben állított listát. E listát március 23-ig lehet
bejelenteni az Országos Választási Bizottságnál.
Amennyiben az országgyûlési
képviselõ-választással kapcsolatosan bármilyen egyéb kérdése merül fel, forduljon a lakóhelye szerinti jegyzõhöz, a
választási információs szolgálathoz, vagy keresse fel a
www.valasztas.hu internetes
oldalt.
VÁLASZTÁSI IRODA

Szerzõdéskötés:

HIRDETMÉNY

2143 Kistarcsa, Iskola u.6. 06/28-470-841

Pest Megye 04. számú Országgyûlési Egyéni Választókerület
Választási Bizottság tagjai
dr. Holzmann László
elnöke
Tokai Norbert
elnökhelyettes
Krassovich Miklós
tag
Lengyelné Jankovich Mária póttag
Pálffy László
póttag
Szijjártó Tibor
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Párt delegált tagja
A választási bizottság székhelye: 2100 Gödöllõ, Szabadság tér 7. I.
emelet 130. A választási bizottság telefonszáma: 28/529-190,
faxszáma: 28/529-251, e-mail: pmh@godollo.hu

Kerepesen mûködõ konyhánk minden nap frissen
készülõ ételek kiszállítását vállalja.
Ingyenes házhoz szállítás!
Meleg étkezési utalványt elfogadunk.
Áraink tartalmazzák a csomagolási költséget is.
Étlapunk megtekinthetõ a www.fanietkezde.fw.hu címen.
Rendelését várjuk a 06-20-542-5605 telefonszámon vagy
a fanifutar@freemail.hu e-mail címen.

Dr. Nánási Éva sk OEVI vezetõ

6

INTÉZMÉNYEINK

2010. 2. SZÁM « KISTARCSAI HÍRADÓ

Vetélkedõsorozat a Kölcsey Ferenc Általános Iskolában
a magyar nyelv éve alkalmából

Édes anyanyelvünk
Kétszázötven éve született Kazinczy Ferenc
költõ, a XVIII-XIX. század fordulójának legnagyobb hatású irodalom- és mûvelõdésszervezõje, a nyelvújítás vezéralakja; névadónk, Kölcsey Ferenc állandó levelezõpartnere. Iskolánk humán munkaközösségének magyartanári tagozata ez utóbbi
tényért is kötelességének érezte a magyar
nyelv hete megszervezését, amibõl a téma
gazdasága miatt végül a magyar nyelv hetei
lettek.
Az emeleti elõtérben kiállítást rendeztünk a
rovásírásos emlékektõl a nyelvújítás koráig
bemutatva a magyar írásbeliség fejlõdését.
Az egyik tárlóban a Papp Tamás 6.c
osztályos tanulónk által másolt tatárlakai
korongot, s annak titokzatos feliratát
tanulmányozhatták az érdeklõdõk, míg a
másik tárlóban kiállítottuk Káldi György
jezsuita pap elsõ teljes magyar nyelvû
katolikus Bibliájának hiteles hasonmás
kiadását. Minden osztály diavetítéses
elõadást hallhatott a Kárpát-medence õsi
írásemlékeikrõl. Majd jöttek a versenyek,
hisz van-e a magyarnál alkalmasabb nyelv a
játékra? Közel 150 tanulót sikerült aktivizálnunk, s az internet és a televízió csábításának korában ez nem kis eredmény. A
gyõztesek megérdemlik, hogy név szerint is
megemlíttessenek.
A „nyelvi darts” (saját leleményünk) aranyérmesei: Farsang Erik (5.a) és Papp Bálint
(6.c). A nyelvi atlétika (szintén saját fejlesztésû játékunk) ötpróbájának abszolút
gyõztese Haro Orozco Kevin 6.a osztályos
lett. A játékban korosztályos egyéni aranyat érdemelt ki Besnyõ Dániel az 5. a
osztályból. A csapatversenyt a Besnyõ
Dániel, Tóth Zsombor és Szalontai Tamás
összeállítású 5.a osztályos csapat nyerte.
Izgalmas és érdekes ötletnek bizonyult az
internetes családi nyelvi játék, mely nemcsak a nyelvünk játékosságát bizonyította,
de a modern technika jó célra való fel-

használására is példát mutatott. A többkategóriás verseny „aranyosai”: Fekete Dániel (5.a), Fele Bernadett (5.b), Tanács
Patrik és Szabó Viktória (6.a), Huoranszki
Csaba (6.c), Hajdu Adrienne (7.a) és Vitéz
Tamás (8.b).
A székely rovótanfolyamot követõ versenyben Fórián Anikó (7.c) bizonyult a legfelkészültebbnek.
A legnagyobb izgalommal várt játékos
nyelvi csapatverseny döntõjét válogatók
elõzték meg. A döntõbe végül hét csapat
jutott be. A közel kétórás vetélkedõ után mely egyben módszertani jellege miatt
kiváltotta több magyar és idegen nyelvet
tanító kolléga érdeklõdését is - két csapat
lett méltó az arany diplomára: a Bécsi
Tibor, Besnyõ Dániel és Tóth Zsombor
alkotta 5.a osztályos csapat és a verseny
abszolút gyõztese, a 6.c osztály triója:
Huoranszki Csaba, Papp Bálint és Papp
Tamás.
A módszertani vetélkedõt - egyszerûsített,
testre szabott tartalommal - a 3. és 4. osztályosok körében is megrendeztük - új, a
modern technikát is felvonultató eszközökkel.A harmadik évfolyam gyõztese a 3.c
osztály csapata lett: Bakos Máté, Gróf Domonkos és Varga Domonkos. A negyedik
évfolyam gyõztes csapatát a 4. c osztály adta:
Haigli Árpád, Nagy Noel és Tóth Szabolcs.
Külön köszönettel tartozunk Mészáros Attila
8.b osztályos tanulónak a versenyek
számítógépes irányítójának.A versenysorozat
gyõztesei a magyar kultúra napján kapták meg
okleveleiket, könyvjutalmaikat társaik õszinte
tapsa kíséretében. Bízunk benne, hogy
évenként visszatérõ hagyománnyá tudjuk
tenni e nyelvmûvelõ versenyt, mely bizonyította: összefogással, közös akarattal létre
lehet hozni a gyerekek érdeklõdését felkeltõ,
értékteremtõ programokat.
a humán munkaközösség
„magyartanári tagozata”

Két Kölcsey-s elsõ helyezett a Szépkiejtési versenyen
A Kölcsey Ferenc Általános Iskola tanulói
Aszódon a körzeti Kazinczy szép magyar
beszéd versenyen kimagaslóan szerepeltek.
Az 5-6. és a 7-8. évfolyam versenyében is
elhozták az elsõ díjat, sõt egy különdíjas is az
iskola tanulói közül került ki. Az 5-6.
évfolyam versenyzõi között Kifor Dániel 6. c
osztályos tanuló lett elsõ. Ebben a
csoportban különdíjjal jutalmazták még ízes
beszédéért Flier Gábor 6.c osztályos diákot.
A versenybõl országos fordulóra továbbjutó
tanuló Deák Gergely, iskolánk 8.b
osztályából
készülhet tudásának még
Kifor Dániel és Deák Gergely
magasabb szinten való bemutatására,
bizonyítására. Gergõ felolvasási, elõadói tehetségét sok szavalóversenyen, iskolai
mûsorban és mûsorközlõként is bizonyította már. Kívánjuk, hogy az országos szinten
is jól megállja helyét!

Áll(t) a bál a Kölcsey alsósainál

Itt a farsang
A farsangi idõszak vízkereszttõl hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tart. Ez a
bálok és a vidám összejövetelek ideje. A
félévi bizonyítványosztás után, már mindannyian a farsang lázában élünk. A tantermek és folyosók falait színes álarcok, maskarák, formázott szemüvegek díszítik. Közben
a mulatságra, a bálra is készülünk. Otthon a
család apraja-nagyja összedugja fejét, milyen „ütõs” jelmez készüljön. Kérdezgetjük a
munkatársat, vidéki rokont, hogy valami
meglepõvel rukkoljunk elõ. A mi bálunkon
ez sikerült is. Több, mint 100 jelmezes
felvonulónk volt. A szülõk ötlettára kimeríthetetlen. Esténként csattogtak az ollók,
fogyott a cérna, a színes festék, a ragasztó
rendesen. A jelmezesek felvonulása elõtt
Villám Péterné Harmónia Tánccsoportja,
Hegyes Imre vezette teakwondo csapat és a
Párduc Lányok mutatták be mûsorukat. A
produkciók tetszést arattak, örültünk, hogy
saját tanítványaink is szerepeltek.
Mûsorvezetõnk, kolléganõnk Antalné Farkas Józsa megköszönte az elõadásokat, s azzal átadta helyét a ceremóniamesternek. Mivel farsangi bálon voltunk, a rendezvény
további részét egy boszorkány vezényelte le.
Nem görbelábú és púpos, nem vasfogú, nem
kócos hajú, hanem egy „újkori boszorkány”,
fekete ruhában, dizájnos kalappal. Egymás
után fogadta a színpadon, majd tessékelte a
zsûri felé a különbözõ maskarába öltözött
gyerekeket. A felvonulást, bemutatkozást
játék követte. Volt fánk- és citromevõ verseny valamint seprûtánc. Fogyott a tombolajegy, a büfében az üdítõ, a szendvics, a
házi sütemények. Minden jelmezes kapott
ajándékot, s a zsûri még 25 különdíjat is
átadott a legötletesebb, legérdekesebb jelmez viselõjének. Gazdára talált a sok-sok
tombolanyeremény is. Mindenki jól érezte
magát, egy kellemes délutánt töltöttünk
együtt tanulók, szülõk, tanítók.
Köszönjük a szülõknek, nagyszülõknek a
jelmezekbe fektetett munkát, a büfébe a házi
süteményt, a Györkös Cukrászdának és az
Illés Cukrászdának a tortát, kollégáimnak a
sok segítséget.
Február a tél záró hónapja is. Télutónak is
nevezik, mert a hónap végétõl már lassanként melegszik az idõ. De elõfordul, hogy
még megmutatja erejét a tél. De akármilyen
hideg legyen is, mindenki tudja: már
hamarosan itt a tavasz. Mi Zelk Zoltán:
Hóvirág c. versével várjuk ezt az évszakot:
Tél eleje, tél közepe:
Havas a hegyek teteje,
Sehol egy árva virág
Zúzmarás a fán az ág.
Ám télutón, egy reggelen,
Csoda történik a hegyen:
Kibújik a hóvirág,
S megrezzen a fán az ág.
Öröm rezzen ágról ágra:
Itt a tavasz nemsokára,
Kizöldülnek mind a fák
Isten hozott, hóvirág!

Juhászné Csorba Ilona
Napközis Munkaközösség vezetõ
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Farsang a Szent István Általános Iskolában Farsang a Tölgyfa
Iskolánk közismert arról, hogy rendkívül
színvonalasak az ünnepségei és rendezvényei. A legutóbbi a farsang volt, amelyet február 13-án szombaton rendeztük meg. Soksok órát töltöttünk azzal (diákok, pedagógusok és szülõk), hogy minden a legnagyobb
alapossággal legyen elõkészítve, a rendezvény zökkenõmentesen bonyolódjon, a
fellépõk pedig felkészülten állhassanak a
színpadra a nagy mulatság napján.
A bált fellépõink nyitották meg, a Garantika
Óbuda ritmikus sportgimnasztika csoportja,
valamint Villám Vera tanítványai. Hagyományainkhoz hûen az alsós osztályok egymást váltották különbözõ jelmezes produkciókat elõadva a zsûri és közönség figyelõ
szemei elõtt. A sort a 2. b osztály kezdte, õk
harminclábúnak öltöztek. Az 1. b vidám
törpjeit, a 2. a humoros produkciója követte,
õk voltak az iskola rabjai. A 2. c osztály
ötletesen egy nagy fazékba bújt finom
szilvás gombócokká változtak. A 3. a osztály

és idén sem maradhatott el a „limbóláz”. Az
eredményhirdetés és tombolasorsolás után a
Tûzmadarak látványos mûsorát nézhettük
meg az iskola udvarán. Nagy izgalom elõzte
meg a nyolcadikosok keringõjét. Zsúfolásig
megtelt a tornaterem, diákjaink mellett, sok
rokon és volt tanulónk nézte végig áhítattal a
hófehérbe öltözött lányok és elegáns fiúk
táncát. Idén meglepetésként UV fényben is
eltáncolták a nagysikerû keringõt. Köszönet
Szabó Viviennek, volt diákunknak a
koreográfia megálmodójának és betanítójának, Sibak Sándornénak és Gugóné Sibak
Olgának a csodás ruhák megalkotóinak és
Vastagh Tamásnak a hang- és fénytechnikáért. Ezzel azonban a meglepetéseknek
még nem volt vége. A bálozás közben
postásaink kézbesítették a Valentin napi
üzeneteket, volt szívkirály és szívkirálynõ
választás, a felsõsök is nyerhettek tombola
ajándékokat, és megnézhették a Tûzmadarak produkcióját. Zárásképpen Szmatana
Andit hallhattuk, aki megénekeltette tehet-

Óvodában
Február a tél örömei mellett a farsangra való
készülõdést jelenti a gyermekeknek és
fejtörést az anyukáknak, hogy milyen
jelmezbe bujtassák a csemetéket. A
lányoknál még egyszerûbb a kérdés.
Hosszú, lehetõleg rózsaszín, esetleg
halványsárga, fidres-fodros, bidres-bodros,
királykisasszony és tavasztündér ruha a
legidõtállóbb divat. A fiúknál már bonyolultabb a helyzet. Fantáziájuk végtelen, rajzfilm ismeretük bõséges, de azért a jó öreg
kalóz és pókember még mindig a legkelendõbb maskara. Február elején az álarcokat
megfestettük, szemüvegeket kidíszítettük, a
szobákat feldíszítettük, a medvét mondókákkal, versekkel, dalokkal ébresztgettük, a
„Mi leszel a farsangon? Nem mondhatom
meg mert titok” titkainkat egymás fülébe
súgtuk, így már 12-én délelõtt megkezdõdhetett a farsangi mulatságunk, a hosszúra
nyúlt telünk búcsúztatása. Roptuk a táncot
vérmérsékletünk szerint, lányok bátrabban,
a fiúk csak úgy komótosan, megfontolva a
kérdést, mi a kedvezõbb számukra egy jó kis
versenyjáték, vagy a tánc. A délelõttöt tombolával fejeztük be, mert nyeremény nélkül
nem bál a bál. Február 19-én, Zsuzsanna
napon Kovács László muzsikált a gyerekeknek szokásához híven igényes mûsorral
készült.
Terázné Malina Ilona

A magyar kultúra
napja a Kölcseyben
A harminclábúaik (2. b)
közmondásokat, szólásokat adott elõ,
mindannyiunk tanulságára, a 3. b pedig élõ
sakkjátszmát mutatott be. A 4. a színes
hernyóként tekeregett elõttünk, s végül a 4.
b-s robotok lázadását láthattuk. Ezt
követõen megcsodálhattunk számtalan
ötletes jelmezt: volt köztük tündér, angyal,
boszorkány, lovag, kalóz, és voltak mesehõsök, érdekes növények és vadállatok. Amíg a
zsûri visszavonult döntéshozatalra, mi
táncolhattunk Hutter Anett néptáncosaival

séges tanítványát Tirczka Borbála ötödik
osztályos tanulónkat is.
A nap végére érve elmondhatjuk, hogy szép
volt a kavalkád, gyönyörûek voltak a
jelmezek, ügyesek voltak a fellépõk, öröm
volt a gyerekek és a szülõk arcán is. Köszönet
jár mindenkinek, aki velünk volt ezen a
napon.
Némethné Bertalan Katalin
DÖK segítõ pedagógus

A Szülõi Munkaközösség közleménye
A Szent István Általános Iskola Szülõi Munkaközössége aktívan kivette részét a farsangi bál
megszervezésébõl. A két ötödikes osztály szülõi csapatának feladata volt a vendégek
kiszolgálása, de a többi osztályok szülõi is beálltak a sorba, díszítettek, tombolát árultak,
pakoltak, ott segítettek, ahol szükség volt rá.
Elõttünk áll egy újabb feladat, az április 17-re tervezett alapítványi bál. Szeretnénk, ha
ennek bevétele a gyermekek nyári táborainak támogatását szolgálná. További tervünk, hogy
anyagilag és társadalmi munkával egyaránt támogassuk az Önkormányzat idei
költségvetésében szereplõ aula megvalósulását, reméljük a következõ tanévben már ott
köszönthetjük mi is a leendõ elsõsöket!
Bertáné Várkuti Melinda
SZMK-elnök

Nemzeti imánk, a Himnusz születésnapját
ünnepeltük a Kölcsey Ferenc Általános
Iskolában. A megnyitó ünnepély végén
Major Laci bácsi átadta a Magyar nyelv éve
tiszteletére rendezett nyelvi vetélkedõ
helyezettjeinek az okleveleket és jutalomkönyveket. Ezután tanulóink játékos vetélkedõ formájában mérhették össze tudásukat, melynek során elõször 7 magyar közmondást kellett megfejteniük képrejtvények
segítségével. Második feladatként a Himnusz sorait és versszakait kellett helyes sorrendbe állítaniuk, majd egy „titkos kód”
megfejtésével tudhatták meg, hogy a következõ feladatban Erkel Ferenc életrajzában
kell megtalálniuk az elrejtett helyesírási
hibákat. Eközben az osztály két tanulója az
emeleten kiállított, a magyar nyelvemlékekrõl szóló kiállítás anyagában kereste a
választ a náluk levõ feladatlap kérdéseire. A
versenyt egy keresztrejtvény és egy igazhamis feladatlap zárta, mely a korábban
megismert életrajzban olvasott információkra épült.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a gyerekek
izgalommal várták az újabb feladatokat és
lelkesen fogtak hozzá azok megoldásához.
Szeretnénk ezt a szép hagyományunkat a
jövõben is megõrizni, nyelvünk szeretetét
tovább erõsíteni gyerekeinkben.
DÖK
Mészárosné Erdei Katalin
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Kistarcsai Kiscsillagok

A Magyar Kultúra Napja Kistarcsán
Az utóbbi idõben divattá vált az ünneplés. Az év szinte minden napján megemlékezhetünk valamilyen eseményrõl, vagy
kisebb-nagyobb közösséghez kötõdõ, és általuk fontosnak tartott cselekvésrõl, akcióról. Ezek némelyike megmosolyogtatja a
kívülállókat, de van amire érdemes odafigyelni. Ilyen a Magyar Kultúra Napja,
amit 1989 óta ünneplünk.
Az ország önkormányzatai, kulturális
intézményei és szervezetei a legkülönbözõbb módon tartanak megemlékezéseket.
A Kistarcsai Kulturális Egyesület megalakulásától kezdve nagy jelentõséget tulajdonít ennek a január 22-re esõ napnak.
1994-ben szerveztük az elsõ kultúra napi
programunkat, mégpedig a Kistarcsán lakó, illetve itt tanuló tehetséges gyerekek
fellépésével tartott mûsorral.
A mûsor
2010-ben január 23-án délután rendeztük
a Kistarcsai Kiscsillagok címû elõadást.
Célunk, hogy mûvészi és ügyességi produkciók bemutatására egyaránt lehetõséget nyújtsunk. Különösen örömünkre
szolgál, ha a gyerekek szülõi, vagy pedagógusi ráhatás nélkül, maguk döntenek
úgy, hogy õk szeretnének színpadra lépni.
Idén három ilyen csoport is bejelentkezett, de a hip-hop táncosok nem jöttek el
már a fõpróbára sem, az üvegfúvóknak
nem volt elég idejük kellõen felkészülniük, az ujjdeszkások Nagy Noel, Neuser
Titusz, Varga Máté bemutatója élvezhetõ
láttatásának pedig technikai akadálya
volt, ezért az õ programjukat a szünetben
nézhették meg az érdeklõdõk kellõ közelségbõl.
A tavalyinál ugyan kevesebb zenei
elõadást tapsolhattunk meg, de a hangszerek igen változatosak voltak. Az egész
programot Matus Bertalan zongorajátéka
indította. Tõle két menüettet hallhattunk.
A második részben is a zongora szólalt
meg elsõként, mégpedig a Papp Bálint és
Papp Tamás (ikrek) ujjai által játszott négykezessel. Mindhárom zongorista Ágostonné Balogh Myrtill tanítványa.
A fellépõ fúvósok többsége a Botrágyi
házaspár növendékei közül került ki.
Legéndi Máté trombitán, Kovács Benedek
vadászkürtön, Meluzsin Regina pedig furulyán mutatta meg, meddig jutott eddigi tanulmányai során. Õk mind a hárman
Botrágyi Károlynál tanulnak. Tavaly még
három fuvolás lánnyal találkoztunk, most
viszont csak Lobmayer Anna játszott nekünk. Az õ tanára Botrágyiné Virágh
Orsolya. Mindegyik fúvós hangszeres
elõadó zongorakísérõje Ágostonné Balogh
Myrtill volt.
Major László is szívesen tanítja furulyázni a gyerekeket. Ezúttal egy egész furulyazenekart Oriolus néven állított színpadra, és õ maga is közremûködött az angol kánon és a német paraszttánc elõadásában. Az elsõ darabnál furulyával segített be, a másodikat pedig gitáron kísérte.

József Attila Ime hát megleltem hazámat
címû versét a tõle megszokott biztonsággal mondta el Deák Gergely. Petrovszky
Myrtilltõl idén is az iskolás lánytól kissé
szokatlanul komoly Vass Albert verset
hallhattunk, mégpedig a Kereszt alatt
címût.
A mesemondók többsége ezúttal is a
Szent István Iskola háziversenyének helyezettjeibõl került ki. Dankovics Dorina
(Veres Zoltán: Irgum-burgum Benedek),
Sepsi Hajnalka (Lázár Ervin: A hétfejû

Borcsányi Bernadett mesemondó
tündér), Borcsányi Bernadett (A legerõsebb állat címû magyar népmese) meséit
követõen Meluzsin Regina egy verses mesét (Romhányi József: Interjú a farkassal,
aki állítólag megette Piroskát) mondott.
Az idõközben iskolát váltott Adamcsek
Ronald szokásához híven most is egy
hangfelvételrõl megtanult, ízesen elmondott székely népmesével (A fösvény
gazda) keltett derültséget.
Manninger Katica csángó karácsonyi énekek elõadásával varázsolta el a közönséget. Igazi színfoltot jelentett Fülöp László,
aki a Paul Robesontól ismert Mississippi
címû dalt adta elõ. A tizenhárom éves fiú
baritonhangja szinte megremegtette a
Csigaház falait. A második részben aztán
társaival Györkös Ádám és Kohajda
Levente Regruták néven énekeltek magyar
katonadalokat.
A Pannónia Néptáncegyüttes Pöttöm csoportja beolvadt a Kisgyerek csoportba, és
ez a népes gyereksereg somogyi táncot
adott elõ. Még náluk is több fõvel lépett
színpadra a Gyerek csoport, akik Szatmári
táncokkal zárták a kellemes hangulatú
mûsoros estet.
Eredményhirdetés
A második rész megkezdése elõtt adtuk át
korábbi pályázataink nyerteseinek a jutalmakat.

Az irodalmi pályázatra beérkezett írásokat
még tavaly õsszel bírálta el az egyesület
kuratóriuma, de megfelelõ alkalom hiányában csak most kaphatták meg díjaikat
a helyezettek. Ezúttal is két témából választhattak azok, akik gondolataikat szeretik írásos formában megörökíteni: Itthon
láttam csodát, illetve Nyelvére lép az ember. A kuratórium szerint legsikeresebb
pályázatok: Csicsiriné Fogd Krisztina:
Nyírségi Nászjárásban, Szõke Piroska:
Generációk találkozása valamint SarusiKiss Balázsné: Petõfi népe. A nyertesek díja 15, 10 illetve 5 ezer forint volt, írásaikat
pedig a Kistarcsai Kalendárium 2010
címû kiadványban adtuk közre.
A Karácsonyi Köntösben Kistarcsa pályázatunkat városszépítõ szándékkal írjuk ki.
2009-ben az ajtók, bejáratok kategória
nyertese Takács Judit volt, aki egy általa
választott szép könyvet kapott. A családi
ház kategória gyõztese Morvai Györgyi.
Az õ jutalma egy, a ház falára szerelhetõ,
Karácsonyi Köntös 2009 feliratú tábla.
A Kistarcsai Kisalkotók pályázat kapcsolódott a Magyar Kultúra Napja alkalomhoz,
mert szándékunk szerint a tehetséges
elõadók mellett szeretnénk bemutatkozási
lehetõséget biztosítani az alkotásban
jeleskedõ gyerekek számára is.
A mindenféle alkotói technika használatát
megengedõ pályázat témái: Ûrbéli séta az
elsõ magyar ûrhajós, Farkas Bertalan
ûrutazásának 20. évfordulója kapcsán valamint A legnagyobb magyar Szécheyi
István emlékét megidézendõ. Az alsó tagozatosok között Székely Bence gyurmából
készült kis Széchenyi szobra, a felsõsöknél Meleg Vanda Kékség címû, szimbolikus elemeket hordozó rajza nyert. Bence
egy 5 000 Ft értékû vásárlási utalványt
nyert, melyet az Árkád üzletház kézmûves boltjában lehet levásárolni, Vanda jutalma pedig egy féléves tanfolyamra való
beíratás az Erzsébetligeti Színházban
mûködõ Varázsmûhely kurzusára. Rajtuk
kívül még öt pályázó részesült könyvjutalomban. A többi pályázónak is készítettünk névre szóló kis emléklapot, de távollétükben nem tudtuk átadni nekik. Sajnálhatják, hogy nem jöttek el, mert minden alkotást kiállítottunk a Csigaházban
bár szeretnénk, ha más helyszíneken is
megtekinthetõk lennének.
Mindegyik pályázat esetében más típusú,
egyedi emléklapot is kaptak a kuratórium
döntése alapján díjazott pályázók
Megköszönjük a fellépõknek a szereplést,
a pedagógusoknak és szülõknek a felkészítést, a többi közremûködõnek pedig azt
a háttér munkát, amivel hozzájárultak a
mûsor megvalósításához.
A gyerekeknek jövõbeni sikereket kívánunk. Többségükkel bizonyára találkozunk a jövõ évi Kistarcsai Kiscsillagok
mûsorában, de reméljük, számunkra eddig még ismeretlen, új arcok is megjelennek majd, mint minden évben.
Kereszti Ferenc
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Tájékoztatás az adózással
kapcsolatos változásokról
Helyi iparûzési adózás változásai:
A 2010. január 1-jét megelõzõ adóéveket érintõ adókötelezettségeket az
adózók az önkormányzati adóhatósághoz teljesítik, illetve az ezzel kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóságok látják el.
A tevékenységüket 2009. december 31-éig megszüntetõ adózók a helyi
iparûzési adóval összefüggõ adókötelezettségeiket az önkormányzati adóhatósághoz teljesítik, illetve az önkormányzati adóhatóságok végzik az
ezzel összefüggõ adóztatási feladatokat. A tevékenységüket 2009. december 31-ét követõen megszüntetõ adózók 2010. január 1-jétõl
kezdõdõ idõszakot érintõ adóügyeiben az állami adóhatóság jár el.
2010. március 15-én esedékes iparûzési adóelõleg befizetést még az önkormányzathoz kell teljesíteni, valamint a 2009-es évrõl az adóbevallást
is az önkormányzathoz kell benyújtani 2010. május 31-ig és az adót az
önkormányzati adóhatósághoz kell megfizetni. E bevallásban a 2010.
szeptemberében és a 2011. márciusában esedékes adóelõlegeket is be
kell vallani az önkormányzati adóhatóság felé, azonban ezek összegét
megfizetni már az APEH felé kell majd. A 2009. és az azt megelõzõ adóévekre vonatkozó önellenõrzéseket az önkormányzathoz nyújtják be az
adózók, legkésõbb 2011. december 31-éig.
Az adott önkormányzat területén 2010-ben tevékenységüket kezdõ, továbbá az adóévben átalakuló adózók a bejelentkezést és az elõlegbevallást már az APEH felé kell hogy teljesítsék.
Gépjármû adózással kapcsolatos tájékoztató:
A 35/2000. (XI.30.) MB rendelet 76/A § (4) bekezdése alapján a
gépjármû tulajdonában bekövetkezett változás bejelentését az illetékes
jármûnyilvántartó hatóságnál (okmányiroda), a változástól számított 15
napon belül, a régi tulajdonos a tulajdonjog változásról készített okirat
benyújtásával teljesíti. A rendelet (5) bekezdése szerint: a (4) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettség teljesítésének tényét az érintett
jármûnél a közlekedési igazgatási hatóság a nyilvántartásban rögzíti.
Az évközben vásárolt gépjármûveket az önkormányzathoz nem kell
bejelenteni, azt okmányirodai adatszolgáltatás keretében hivatalból, az
év eleji nyitóállományként illetõleg havi változás jelentésként az adóhatóság megkapja.
2010. január 1-én hatályba lévõ változások a gépjármû adómértékre
vonatkozóan:
- gyártási évében és az azt követõ 3 naptári évben 345Ft/kilowatt,
- gyártási évet követõ 4-7. naptári évben 300Ft/kilowatt,
- gyártási évet követõ 8-11. naptári évben 230Ft/kilowatt,
- gyártási évet követõ 12-15. naptári évben 185Ft/kilowatt,
- gyártási évet követõ 16. naptári évben és az azt követõ években
140Ft/kilowatt.
Az adó mértéke a 6. § (2)-(3) bekezdései szerinti adóalap esetén az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után:
a) a légrugós vagy azzal egyenértékû rugózási rendszerû nyerges
vontató, tehergépjármû, autóbusz esetén 1200 forint,
b) az a) pont alá nem tartozó gépjármûvek és pótkocsik esetén 1380 forint.
Az „E” betûjelû ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító
gépjármû után 10 ezer forint, míg a tehergépjármû után 46.000,- Ft adót
kell fizetni. A „P” betûjelû ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén
23.000,- Ft. adót kell fizetni. A gépjármû állandó rendszámtáblával való
ellátását követõ hónap 1. napjától az adófizetési kötelezettségre az általános szabályok az irányadók.
Az adó alanyának kell bejelenteni a jármûve „légrugós” mûszaki jellegét
az illetékes önkormányzati adóhatósághoz. (2010. január 15.-ig) annak
érdekében, hogy a jármû utáni adó mértéke továbbra is 1200 forint legyen. Az adózó bejelentési kötelezettségére azért van szükség, mert a
KEK KH által vezetett jármûnyilvántartás nem tartalmaz adatot a jármû
légrugós jellegére, erre vonatkozó információt az adóhatóság az adatszolgáltatásból nem ismerheti meg.
Az adóalany az önkormányzati adóhatóságnál a közlekedési hatóság
által kiadott hatósági bizonyítvánnyal, az igazságügyi gépjármû-közlekedési mûszaki szakértõ szakvéleményével vagy „útkímélõ tengely” bejegyzést tartalmazó forgalmi engedély bemutatásával jelenti be.
Azon gépjármûvek, amelyekhez kapcsolódóan az adózó bejelentést nem
tett, vagy bejelentéséhez törvény által megkövetelt „tanúsítványt” nem
csatolt 1380Ft/100kg szerinti mértékkel adóznak.
Az éves gépjármûadót továbbra is az önkormányzathoz két részletben
kell megfizetni: március 15-ig és szeptember 15-ig, illetõleg adókötelezettséget érintõ év közbeni változás esetén az Okmányiroda adatszolgáltatása alapján az adócsoport határozata alapján.
Karácsony Márta adóügyi ügyintézõ
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Február elején indult a
szakiskolai ösztöndíj-program
A hiányszakmákban tanuló
hallgatók számára szakiskolai
ösztöndíj-programot indított
a kormány február elsején,
amelyre mintegy 2,1 milliárd
forint áll rendelkezésre.
Az elsõ szakaszban, februártól nyár végéig egységesen,
minden tanuló, akinek
tanulmányi átlaga meghaladja a 2,5-öt, 10 ezer forint támogatást kaphat, ha hiányszakmában tanul. A következõ
tanévtõl kezdve, ami õsszel
indul, a támogatás a tanulmányi eredmény alapján differenciálódik. Jó, vagy jeles
tanuló estében az ösztöndíj
25-30 ezer forintot is elérheti.
A program célja, hogy vonzóvá tegye a szakmunkás életpályát, visszaállítsa a képzés
presztízsét. Cél az is, hogy a
hiányszakmák felé terelje a
fiatalokat, ösztönözze a képzésbe való belépést, és ezáltal

a munkaerõpiac valós szakmunkás-igénye szerint alakuljon a képzés. Emellett cél
az is, hogy a szociálisan hátrányos helyzetû családok gyerekeit segítsék szakmához jutni. Az ösztöndíjat a szakiskolák nappali tagozatán hiányszakmát, a gazdaság által
igényelt szakmát tanuló hallgatók igényelhetik.
A Regionális Fejlesztési
Képzési Bizottságok jelölik ki
a hiányszakmákat, összesen
10 szakmát egy adott régióban
minden évben. Becsléseik
szerint a hiányszakmát tanulók száma meghaladja a
17.100-at. A kormány arra
számít, hogy 13-15 ezren lesznek jogosultak a támogatásra.
Példaként állítva a kõmûves,
gépi forgácsoló, hegesztõ, ácsállványozó szakmák az ország
valamennyi régiójában
hiányszakmának számítanak.

Téged is vár
Julcsi Manodája!
Nem vették fel picurkádat az
oviba, nincs hely a bölcsiben?
Vagy csak társaságra vágynátok?
Akkor gyertek!

Képességfejlesztéssel
egybekötött
gyermekfelügyeletet
vállalok az otthonomban,
Kistarcsán!
Jöhettek egész napra,
vagy csak pár órára
egyaránt.
Új épületben, szép
környezetben sok-sok
szeretettel várok minden
érdeklõdõt!
További információt a
julcsi-manoda.mindenkilapja.huoldalon találsz!
Tel: 06-20-332-7852

APRÓHIRDETÉS
Szolgáltatás Hûtõgépjavítás garanciával hétvégén is, nyugdíjasoknak kedvezmény. Klímaszerelés kedvezõ áron.
06-20-467-7693
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Egészségügyi rovat

Makróelemek a
táplálkozásban (1. rész)
Sokat gondolkodtam, hogyan
tudnék minél több beteg és
egészséges társamnak tanácsaimmal segíteni. Eszembe jutott
a Kistarcsai Híradó, amely minden családhoz eljut. Ezért mostantól útnak indítjuk az
„Egészségügyi rovat"-ot. Hájasné Tóth Etelka (Eta nõvér)
Elsõ alkalommal a legfontosabb
makroelemekrõl és egy mikroelemrõl tájékoztatom Önöket és
azok forrásait is ismertetem.
Foszfor (P)
Hozzájárul a csontok, a fogak
felépítéséhez, az idegrendszer
mûködéséhez, a fehérje, a szénhidrát a zsíranyagcseréhez, az
enzimek mûködéséhez, a DNS
alkotórésze.

Megtalálható: Tej, tejtermékek,
tojássárgája, olajos magvak,
lencse, aszalt gyümölcsök,
csokoládé, kagylók, zsíros húsú
halak.
Ajánlott napi bevitel: 620-850
mg, nem haladhatja meg a
2500 mg-ot.
Hiánya: (nagyon ritka): zsibbadás, izomgörcs a tünet.
Kálcium (Ca)
Nélkülözhetetlen a csontok és
a fogak fejlõdéséhez és egészségük megõrzéséhez. Szerepet játszik az izomösszehúzódásban,
az idegingerület-átvitelben és a
véralvadásban.
Megtalálható: Tej, tejtermékek,
ásványvizek, olajos magvak,
zöldségek, tojás, száraz hüvelyesek, teljes kiõrlésû gabonafélék.
Ajánlott napi bevitel: Felnõtteknek 800 mg, gyermekeknek
800-1000 mg, kamaszoknak
1000 mg, várandós kismamáknak 1200 mg.

Hiánya esetén: izomgörcs, angolkór, csontritkulás, gyermekeknél fejlõdési zavar alakul ki.
Túladagoláskor: hypercalcémia (veseproblémákkal) alakulhat ki.
Kálium ( K )
Segít a sav-bázis egyensúly
fenntartásában, az idegrendszeri ingerület átvitelében, az
izommûködésben, a sejtek energiaellátásában.
Megtalálható: Szárazélesztõ,
lencse, zöldborsó, aszalt sárgabarack és füge, minden gyümölcs és zöldségben, kisebb
mennyiségben húsokban, halakban.
Ajánlott napi bevitel: 20003500 mg. (A kiegyensúlyozott
étrend bõven fedezi a szervezet
szükségletét).
Hiánya: többnyire hasmenés,
vagy gyógyszer szedése miatt
alakul ki. Jellemzõ tünete az
izomgörcs.
Magnézium (Mg)
Szabályozza az idegek és izmok
mûködését, a fehérje-, a zsír- és
a szénhidrát-anyagcserét, a szív
és az érrendszer mûködését, segít a csontképzésben.
Megtalálható: Sötétzöld leveles
zöldségek (spenót), teljes
kiõrlésû gabonák, olajos magvak, csipkebogyó, csokoládé.
Ajánlott napi bevitel: 200-300
mg. Hiánya esetén: Az izmok
gyengesége, görcskészsége alakulhat ki.
Túladagolás (ritka): vérnyomáscsökkenés, hányinger, aluszékonyság a jellemzõ tünet.
Vas (Fe) mikroelem
Hozzájárul a hemoglobin szintéziséhez, az oxigén szállításhoz, az enzimek mûködéséhez,
az izmokat felépítõ mioglobin
alkotóeleme.
Megtalálható: Máj, csokoládé,
petrezselyem, osztriga, búzacsíra, pisztácia, szója, spenót,
tojássárgája, vörös húsok.
Ajánlott napi bevitel: 10-15 mg.
Férfiaknak és változó korú
nõknek elég 9 mg. Fogamzóképes korban lévõ nõknek 16
mg (terhesség alatt több, 25
mg.) Hiánya esetén: csökken a
testi és szellemi teherbírás,
gyengül a fertõzésekkel szembeni védelem, vérszegénység
alakulhat ki. Túladagolásakor:
Májproblémák és az endokrin
mûködés zavarai lépnek fel.
Hájasné Tóth Etelka
/Eta nõvér

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„Tiszta udvar, rendes ház”
cím adományozására
Kistarcsa Város Önkormányzatának Településfejlesztési és
Pályázatkezelõ Bizottsága pályázatot hirdet a város szépítése,
kulturált környezet kialakítása érdekében.
A cím adományozható annak az ingatlantulajdonosnak, illetve
használónak:
- akinek ingatlana és az azon található épület, kert, udvar
megjelenésében harmonikusan, esztétikusan illeszkedik a
környezetébe, és
- az ingatlan tulajdonosa/használója a településen található
folyékony kommunális hulladék szolgáltatási közszolgáltatást
igénybe veszi, valamint
- az ingatlan építési engedély alapján épült.
A beérkezett pályázatokat a Településfejlesztési és Pályázatkezelõ Bizottság helyszíni szemrevételezés után bírálja el és
tesz javaslatot a cím adományozására vonatkozóan.
Pályázatot a pályázati lap kitöltésével az ingatlan tulajdonosa,
vagy használója nyújthat be.
Pályázati lapot Kistarcsa város honlapjáról lehet letölteni,
illetve a Polgármesteri Hivatalban lehet kérni.
A pályázat benyújtására a pályázat megjelenésétõl számított 30
napon belül lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal információján.
A pályázatokat a pályázati határidõ lejártát követõen 60 napon
belül a képviselõ-testület bírálja el.
A pályázatok közül két ingatlan kerül díjazásra.
A díjazás „Tiszta udvar, rendes ház” feliratú, 20x30 cm méretû
fémtábla és 100.000.- Ft összegû egyszeri pénzjutalom.
Az elismerés átadására a település várossá avatásának
évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen kerül sor. Az
elismerés a helyi újságban és a honlapon közzétételre kerül.
Kistarcsa, 2010. február 8.
Kistarcsa Város Önkormányzatának
Településfejlesztési és Pályázatkezelõ Bizottsága

Könyvsarok
Örömmel értesítem kedves olvasóimat, hogy a könyvtárba új
könyvek érkeztek!
Kisgyermekeknek ajánlom Berg Judit Rumini-történeteit és Max
Rodari: Hagymácska története c. mûvét, nagylányoknak pedig,
Meg Cabot nekik-róluk szóló könyveit.
A felnõttek számára jelentõs számú szakkönyvet szereztünk be,
többek közt jó tanácsokat kaphatnak az anyák, a leendõ anyák, a
gerincpanaszokkal küszködõk, a társfüggõk, az érdeklõdõk
megkaphatják a sikeres és boldog élet kulcsát. Akit elbocsájtottak,
megtanulhatja, hogyan álljon fel és kezdje újra, tanulhatnak
masszázstechnikákat, találkozhatnak lúgosító ételreceptekkel. A
kézikönyvtár is bõvült néhány dokumentummal, például a Szent
szimbólumok, az Asztrológia mindenkinek, a Retrószótár, vagy a
Szómúzeum színesíti mostantól ezt az állományrészt. A legtöbb
újdonság a felnõtt szépirodalomban található. Válogathatnak a
klasszikus irodalomból, de megtalálhatóak a keresett bestsellerek
is. Néhány cím mindkét csoportból: F. Kafka: A kastély, M.
Bulgakov: Acéltorok, W. Golding : Beavatás-C. Collier: Magda
lánya, N. Roberts: Piruett, K. Forde: Száz boldog esküvõm.
Kívánom, hogy mindenki megtalálja a számára hasznos, vagy
kedves könyvet.
Kedves Olvasók!
Bizonyára Önök is jártak már úgy, hogy nagyon szerettek volna
elolvasni egy könyvet, de az éppen nem volt bent. Gondoljanak
arra, hogy a régóta Önöknél lévõ könyv nagyon hiányozhat
valakinek! Kérem, hogy aki a felszólítás ellenére sem hozta vissza
tartozását, az most tegye meg.
Köszönettel: Szabóné Tóth Katalin könyvtáros

HITÉLET
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KATOLIKUS

A Betegek Világnapja - február 11.

A szent életû II. János-Pál pápa, 1992-ben
február 11-ét a Betegek Világnapjának
nyilvánította.
A betegek, a gyengék, a sérültek, nehéz,
kegyetlen helyzete nem napjainkban kezdõdött. Spárta görög városállamnak, erõs
serege volt, mert a gyenge, sérült csecsemõket elhanyagolták, hagyták õket meghalni. Kegyetlen világ! A pogány Római
Birodalomban, ha az apa úgy gondolta,
hogy gyenge, nem életképes gyermeke
született, eldobhatta magától. Kegyetlen
világ! A választott nép fiai, a betegeket
megvetették, leprásokat erdõkbe, barlangokba kiûzték. (Lásd: Ben Hur film.)
Védekezõ világ?!
Valamikor a betegeket a közösség befogadta. Ilyenek voltak többek között a szerzetes nõvérek, apácák. Gyerekkorom városában tudtuk azokat a helyeket, ahol
Szeretet Otthonok voltak. Belestünk a kapu nyílásán és láttuk, hogy az apácák hogyan sétáltatják a betegeket. Miért nincsenek ma ilyen otthonok, vagy csak nagyon
kevés? Mert az értelmetlen ember szétverte ezeket a közösségeket, épületeiket
elrabolták, de jobbat nem tudtak adni.
Lehetne az elmúlt intézményeket újra
indítani? Kevés jelentkezõ lenne. Megváltozott a világ. Áldozatot kevesen vállalnának. Akik pedig vállalnak - egészség-
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ügy - azokat alig becsülik meg.
A társadalomnak mindig voltak félreállítottjai: testi, szellemi fogyatékosok. Ez a
félreállítottság megszûnik, amikor megfeledkeznek róluk, mert akkor már kitaszítottak lettek. Ez ellen küzdeni kell a
családban, a közösségben, az egyházban
és csúcs fokon az államnak. A családban
nem szabad, hogy beleunjunk a beteg
ápolásba, legfeljebb belefáradni. Minden
közösség segítsen a betegeken. Legnagyobb segítõ az állam legyen. Az állam értékét le lehet mérni abból is, hogy mennyit ad a betegeknek gyógyszerben, ápolásban. A betegnek többe kerül az élete.
Ha az állam ezeket a kötelességeit nem
oldja meg, akkor a létminimum alá taszítja õket.
A 20. és a 21. század a szélsõségek ideje
lett. Gazdagok, szegények, dolgozók
munkanélküliek, lakással rendelkezõk
hajléktalanok. Szerencsés körülmények
között dolgozik a férj és a felesége. Idõs
szülõket intézménybe helyezik el. De ez
még kevés. Kalkuttai Teréz anya Londonba egy szuper modern Öregek Otthonát látogatta meg. A társalgóban lévõ
idõsek minden ajtónyitásra odanéztek, talán jön valaki meglátogatni õket. Az élet
kitaszítottai azok is, akik lelki értékeket
nem kapnak. Tömegével vannak olyanok,

akik anyagiakat igen, de lelki értékeket
nem kapnak. Ezért meg kell becsülni
azokat, akik lelkiekben elesetteket megbecsülik, felemelik õket. Ilyen volt Don
Bosco Szent János, a Szalézi szerzetes közösség egyik alapítója, a 19. században.
Szegénységben, lezüllött ifjakat tanítatta,
munkát adott nekik, visszavezette õket a
társdalomba. Ilyen volt az olasz Pater
Borelli, akit úgy emlegetnek, mint kétszázezer munkanélküli atyját. A társadalom minden rétegébõl összeszedte a kitaszítottakat. A betegeket gyógyíttatta, az
egészségeseknek munkát keresett. Visszahelyezte õket a közösségi életbe. De Gaulle tábornok francia államfõ, megregulázta
tábornok társait. De amikor esténként haza ment, odaült egyik szellemileg elmaradt lányának ágya szélére és mesét mondott neki. Na persze megtehette - mondják egyesek - mert gazdag volt. Azt is megtehette volna, hogy mesemondót ültet
oda, de nem tette meg.
A Betegek Világnapján is gondoljunk a betegekre. Tegyünk meg mindent a magunk
területén azért, hogy a félreállítottak soha
ne legyenek a társadalom kitaszítottjai.
Somlai József
c. apát,
nyugdíjas plébános

Nem csak magánügy a hit!

„Azon az éjszakán megjelent neki az Úr,
és ezt mondta: Én vagyok atyádnak, Ábrahámnak Istene. Ne félj, mert én veled
vagyok, megáldalak téged, megsokasítom
utódaidat szolgámért, Ábrahámért!”
(1 Mózes 26, 24)
Már önmagában az is örvendetes, hogy elfogulatlan szakemberek elismerik a hit
hasznát az egyén magánéletére nézve. Így
fogalmaznak: „egyre több az olyan
pártatlan, a tudományos követelményeknek minden tekintetben megfelelõ adat,
amely azt bizonyítja, hogy az erõs hitû,
valamely vallási közösséghez tartozó emberek pszichés szempontból gyorsabban
heverik ki az õket ért megpróbáltatásokat, mint a nem vallásosak. Azok a
szülõk például, akik újszülött gyermekeiket bölcsõhalál következtében veszítették
el, jobban el tudták viselni a tragédiát, ha
tevékenyen részt vettek egy vallási közösség életében. Az, hogy a vallásosság pontosan milyen módon hat a testi és a lelki
egészségre, még nem egészen tisztázott…” (Atkinson & Hilgard Pszichológia
551. lap).
Történelmünk egyik legsötétebb idõszakában is, amikor nyíltan beleavatkoztak
az emberek magánéletébe a hatalom eszközeivel, sokan megvallották, hogy a hit

segíti egyéni életüket, sõt állásukat, biztonságukat kockáztatva is, kiálltak egyházuk és az elveik mellett. Az 1989 elõtti
két évtizedben viszont a magánéletet már
nem igyekeztek befolyásolni a hatalomban ülõk, hanem a vallásosságot is a
magán-és személyes ügyek közé sorolták.
Ez akkor megkönnyebbedést jelentett a keresztyének számára, de egy rossz elvet
plántált el, miszerint a hit sem fontosabb,
mint a hobbi, bélyeggyûjtés, vagy más
szabadidõs elfoglaltságok.
Vajon az ember hitélete tényleg az ilyen
súlytalan magánügyek közé tartozik, amelyek az egyént érintik, a közösséget nem?
Igaz, hogy a hit személyes ügy, mert az
Istennel való személyes és élõ kapcsolaton alapszik, mégsem csak magánügy,
mert áldásul van a következõ nemzedékek életére is.
Ennek példáját láttam az uszkai cigányok
esetében, akik évtizedekkel ezelõtt
Kopasz Jenõ missziói munkája nyomán
megtértek. Ettõl kezdve nem részegeskedtek, nem erõszakoskodtak. Családi életük is átalakult. Nemcsak egy fellobbanás
volt ez, hanem tart ma is, pedig lassan
már meghal az elsõ nemzedék. De a boldog családi légkörben felnevelkedett gyermekeik tanulhattak, így közülük kerülhetett ki a gyülekezetük mai lelkipásztora.

Az uszkaiak esetében sem maradt meg
magánügyként a hit. A szülõk áldást kaptak Istentõl, és áldást is hagytak maguk
után. Isten a hívõ szülõért megáldotta az
utódokat, mint a bibliai korban Ábrahámért fiát Izsákot, Dávidért is utódát
Salamont. Nem pusztán magánügy a hit,
egyrészt áldás származik belõle gyermekeinkre, másrészt nevel és példát ad. Ha
egy gyermek látja például anyagi nehézséggel, reménytelenséggel küzdõ szülei
esetében, hogy nem kiborulnak, nem kezdenek kapkodásba, hazudozásokba, hanem leborulva Isten segítségét kérik, akkor a gyerek szülei példájához hasonló
módon fogja megoldani a saját gondjait hite segítségével. A példaadás akkor lesz
félreérthetetlen, ha párosul a hiteles neveléssel.
Ha imádkozó életet élünk, ha hiteles példával és neveléssel továbbadjuk, ami bennünk ég, akkor arra a kegyelemre bízhatjuk a gyermekeinket, amely által megtartott bennünket is Isten földi éveink alatt,
és amely által megtart az örök életre is
nem a saját érdemeinkért, hanem az értünk meghalt Jézusért.
Riskó János
református lelkész
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A felháborodott lakók a polgármestertõl kértek magyarázatot

Tervezett útépítések
A Kistarcsai Híradó idei elsõ számában a
testületi ülés tudósításban az 5-ik oldalon
röviden írtunk az útépítési tervek készítésérõl. Többen felháborodva megkerestek, mondván, már megint kimaradtak!
Azok az utcanevek, amelyek nem szerepeltek a felsorolásban, azok nem kimaradtak, hanem már rendelkeztek tervekkel.
Tehát félreérthetõ volt az írás, mert az
elõterjesztés azokkal a földutakkal foglalkozott, amelyekre még nem készült terv.
Ez valóban 2800 méter.
Mindenesetre a Bellus József utca lakói
idõpontot kértek a polgármestertõl, aki
március 1-én délután fogadta a saját
igazukért küzdõ ingatlan tulajdonosokat.
Erre a megbeszélésre a polgármester
meghívta Babarczi József alpolgármestert
és a terület képviselõjét Méhesné Horváth
Erikát.
Méhesné Horváth Erika a terület képviselõje tájékoztatásul elmondta, hogy a
„Gyepi földek”-en kialakult helyzet Rapavi
József elõzõ polgármester és az akkori
képviselõ testület rossz döntéseinek
következménye. Úgy minõsítették át ezt a
területet belterületté, hogy a szükséges
beruházásokat nem végeztették el a
területet megvásárló vállalkozókkal. Itt
milliárdos nagyságrendû területfejlesztés
maradt el, nem csinálták meg a csapadékvíz elvezetést és nem készültek el az utak.
Persze ezzel nem a felelõsség alól akar
kibújni a mostani testület, mert ez nem
vezet el a megoldáshoz. A legnagyobb baj,
hogy a „ Gyepi földek”-en a csapadék csak
lassan tud elszivárogni, így már egy kisebb
esõnél is hetekig megmarad a sár. A víz
szabad elfolyását árkokkal lehetne némelyest gyorsítani, szivattyúkat csak nagyon nagy költségek árán lehetne telepíteni, ezért célszerûbbnek tûnik a csapadékvizet szikkasztókkal eltüntetni. A

9/2007-es önkormányzati rendelet egyértelmûen szabályozza, hogy a település
földútjainak átépítését csak 10%-ban állja
az önkormányzat, a többit a lakosságnak
kell kifizetni. Ezért meggondolandó, hogy
milyen utakat építenek. Ha van pályázati
pénz, akkor lehet szépet építeni, ha nincs
akkor valami szilárd útburkolat - zúzott kõ,
apró szemcsés kavics - is megkönnyíti az
ingatlan tulajdonosok életét. A Fidesz
frakció az elmúlt idõszakban többször
bejárta a területet, több tervet is kidolgoztak, és azon munkálkodnak, hogy
valami jó megoldás szülessen. Solymosi
Sándor a Településfejlesztési Bizottság
külsõs tagja kezdeményezte, hogy a Városgondnokságot szereljék fel olyan gépekkel
és berendezésekkel, amivel szikkasztó és
csapadékvíz elvezetõ árkokat lehet készíteni és a területet folyamatosan gléderezzék. Ehhez a speciális munkához a
Városgondnokság traktorjához - a képviselõ asszony közbenjárására - vettek egy
árokásó kanalat. A Hunyadi utca javítására
még januárban elkülönített a képviselõtestület egy millió forintot. Most a végrehajtás szakasza következik. A Mûszaki
Osztály 400 ezer forintért zúzott követ
vásárolt, amit a napokban terítenek szét az
utcában. Sajnos a Városgondnokság
speciális gépe elromlott, a szervizelésével
a jövõ héten végeznek, így az árokásást
csak utána tudják elkezdeni. Másik
lehetõsége a városnak, amit a polgármester
úr is elmondott, hogy folyamatosan
pályázniuk kell útépítésre. Tavaly 106
millió forintot nyertek két utca megépítésére. Sajnos mindegyik utcával nem lehet
pályázni, de a „Gyepi földek”-nél is az
utcák egy részét ilyen forrásokból meg
lehetne valósítani. Méhesné Horváth Erika
szeretné, ha április 19-én sikerülne elõrelépniük.
Polgár

Szemtõl-szembe
„Március 1. 17.00 óra a Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme megtelt a „Gyepi földeken” építkezõ lakótársaimmal.
„Szemtõl-szembe” ültünk le, pedig nekünk is át kellett volna ülnünk az ingatlan
tulajdonosokhoz, átadva helyünket azoknak, akik - annak idején - értékesítették a
területet és meggazdagodva itt hagytak bennünket s(z)árba. Múlt lezárva! Végre
elkezdõdött egy párbeszéd, érvekkel kérdésekkel, néha indulatosan.
Fõbb kérdések:
Hogyan értelmezzük a 9/2007. sz. rendeletünket, az útépítési és közmûvesítési
hozzájárulásról, valamint az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról.
Mit jelent a 80 %-os beépítés? Mikor készítjük el a szikkasztóárkokat? Mikor és hol
tekinthetõ meg az utcákra elkészített tervdokumentáció? A végleges elkészítésig
milyen ideiglenes megoldással tudja segíteni az önkormányzat a lakókat pl. zúzott
kõ terítése.
Milyen terv készül(t) a Hunyadi utca megépítésére? Ki állapítja meg a felújítás
sorrendjét?
A lakók várják a képviselõ-testület döntését! Mi hárman megígértük, hogy segíteni
fogunk a szervezésben.
A megbeszélés végén a képzeletbeli tablónkra rákerült: Találkozunk 2010. április
19-én 17.00-kor a Polgármesteri Hivatalban.
Babarczi József

Még mindig a
légszennyezésrõl!
„Tisztelt Szerkesztõ Úr!
A 2010.1. számban olvastam egy olvasói
levelet a levegõszennyezésrõl. Hát ehhez én
is hozzá tudok tenni egyet, s mást. A kedves
hátsó szomszédom örökké füstölõ kéményérõl lenne szó.
Sajnos a Kéményseprõ Vállalat illetékese
azt a felvilágosítást adta, hogy csak az
Önkormányzat képviselõjével lehet bemenni a házba és megállapítani, hogy mi az
oka ennek a rémes füstölgésnek. (szerintem,
vagy a kémény rossz, vagy a fûtõberendezés) Szóval õk is fõleg a pénzt szeretik
szedni, de intézkedni nem nagyon szoktak!
Az én házam 3 éve épült, nem kevés anyagi
áldozattal és bizony kétszer átszereltették a
gázfûtést az illetékesek mondván, hogy az új
elõírásoknak meg kell felelni és az én egészségemet védik. Így a gáztól már nem fogok
meghalni, de a szomszéd füstjétõl igen.
Nyomatékosítandó mondanivalómat küldök Önnek két fényképet a helyzetrõl szíves
felhasználására!
Üdvözlettel: Buzásné Vörös Erzsébet
Kistarcsa Bethlen u. 4/a”

Tisztelt Levélíró!
Az ön panaszát egyértelmûen szabályozza
az önkormányzat 8/2006. (II.16.) számú
rendelete, annak is a 6.§-a.
„Háztartási tevékenységgel okozott
légszennyezésre vonatkozó szabályok
6.§
! Az egyedi fûtéssel rendelkezõ lakóházakban megfelelõen karbantartott tüzelõberendezésekben csak az arra a berendezésre
engedélyezett tüzelõanyagot szabad égetni.
! A tüzelõanyag egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot (mûanyagot,
vegyszert stb.), valamint egyéb veszélyes
hulladékot nem tartalmazhat.
! Háztartási energiatermelõ berendezésekben tûzifa, szén, földgáz, PB gáz, fûtõolaj
égethetõ csak. Szilárd, illetve vegyes tüzelésû berendezést szabadban használni tilos.
! Kommunális hulladék nyílt téri, illetõleg
háztartási tüzelõberendezésekben történõ
égetése tilos.
Szabálysértési rendelkezések
8.§
Szabálysértést követ el és szabálysértési
eljárás keretében 30.000,- Ft-ig terjedõ
pénzbírsággal, illetve a közterület-felügyelõ
által 20.000 forintig terjedõ helyszíni
bírsággal sújtható, aki
e) az R. 6.§-ában meghatározott
tüzelõberendezésben nem az arra engedélyezett tüzelõanyagot égeti, vagy kommunális hulladékot éget.”
Érdemi intézkedés abban az esetben
történhet, ha azt írásban is jelzi az
önkormányzat felé. A bejelentést írásban az ügyfélszolgálatán kell megtenni. A
település jegyzõje csak ezután tudja
elrendelni az ügy kivizsgálását.
Tisztelettel:
Polgár Gyula felelõs szerkesztõ
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Tavaszváró veszettség oltás és
kutya-macska ivartalanítási akció!
Veszettség oltás az összevezetéses eboltás árán
2010. március 31-ig 4.500,- Ft helyett csak 3.500,- Ft +
+ kötelezõ féregtelenítés 300,- Ft /10 kg +
+ kötelezõ új típusú sorszámozott oltási könyv 500,- Ft /db!
Veszettség + kombinált oltás = 7.500,- Ft + féregtelenítés+ oltási
könyv.
2010. március 31-ig 30%-os kedvezménnyel ivartalaníttathatja
kedvencét a Kerepes-Vet Állatgyógyászati Központ Állatorvosi
rendelõjében.
Kandúr macska 9.000,- Ft helyett 6.300,- Ft,
nõstény macska 15.000,- Ft helyett csak 10.500,- Ft + gallér!
Kan kutya 17.000,- Ft helyett 11.900,- Ft + altatás +gallér,
Nõstény kutya 22.000,- Ft helyett 15.400,- Ft + altatás +gallér!
Kérjük, keressen minket az akció részleteivel és
idõpontegyeztetéssel kapcsolatban!

TAVASZI VIRÁGVÁSÁR!
Dísznövények, cserjék, lombosfák,
sziklakerti örökzöldek, évelõk, sziklák,
talajjavító anyagok, virágföldek

Nagyméretû, konténeres, földlabdás fenyõfélék, cserjék és lombosfák

Kültéri kaspók, mûkõ és cserép virágtartók, kerámiák
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AUTÓVILLAMOSSÁG
ÉS AUTÓSZERVIZ
Vizsgáztatás - Vizsgára felkészítés
JÁRMÛKLÍMA, DIAGNOSZTIKA,
JAVÍTÁS ÉS TÖLTÉS
ÖNINDÍTÓ, GENERÁTORJAVÍTÁS
MOTORDIAGNOSZTIKA
HIBAKERESÉS
- INJEKTOR JAVÍTÁS
- HIBAKÓD OLVASÁS
Akkumulátor értékesítés
Autó alkatrészek,
Autóvillamossági
alkatrészek

2143 Kistarcsa, Diófa u. 38.
(06-28)-506-705, (06-30)-93-86-971
Email: szerviz@csingerauto.hu Skype: csivill

www.csingerauto.hu

PATKÓ ÉTTEREM
Kerepes, Szabadság út 286.
Nyitva: H-CS: 11.30-22.00, P-V: 11.30-24.00

Megújult étlappal, olcsóbb árakkal
várjuk régi és leendõ vendégeinket!

ISO 14001

ISO 9001

Személy és tehergépjármûvek
javítása, szervizelése,
helyszíni vizsgáztatása,
benzin és dízel zöldkártya,
tachográf hitelesítés
gk. eredetiségvizsgálat,
gépjármûvek alsó és felsõ mosása,
központi zsírozó feltöltése.

2143 Kistarcsa, Nagytarcsai út 6.
(06-28) 506-085, (06-28) 506-086
(06-30) 94-83-424
e-mail: jukabt@invitel.hu

- Rendezvényterem 80 fõ,
- Kerthelyiség 130 fõ (igény
szerint lefedhetõ)
- Borospince

Minden vasárnap svédasztal 12-15 óráig!
Korlátlan fogyasztás csak
2400 Ft-ért + ajándékba adunk
egy sört, vagy üdítõt!
12 év alatt ingyenes fogyasztás!

Programok:
Március 8. 18 órától: Nõnapi buli
chippendale show-val

Március 20. 19 órától: Buli Szmatana Andival
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