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Kistarcsai
Böllérfesztivál

Korán reggel „fogópálinkával” kínálta Solymosi Sándor polgármester a csapatokat

Antal Péter böllér leszúrja a disznót

Ófalusi böllérek –
Csaja János és Kohajda Péter

A disznóvágás látványától
megszeppent közönség

A Pannónia csapata

Fejő Pál zsűrielnök átadja a díjat
a kerepesi székelyeknek

Részletes tudósítás a februári újságban

Sörbarátok csapatának
disznótorosa
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kistarcsai híradó

Emlékhangverseny Simándy József évfordulójának tiszteletére
A Kistarcsai Kulturális Egyesület emlékhangversenyt rendez Simándy József halálának 15. évfordulója alkalmából. A KIKE által 2006-ban állíttatott egészalakos Simándyszobor költségeihez jelentős mértékben hozzájárultak az akkori jótékonysági koncertek.
Most a Simándy Iskola homlokzatára tervezett kerámia dombormű megvalósítása érdekében fognak össze a tenorkirály emlékét őrző neves operaházi művészek, és adnak
koncertet a Budapesti Szent István Bazilikában. Az ingyenesen látogatható hangverseny 2012. március 4-én, vasárnap 16.30-kor kezdődik. Az adományokat a műsor végén
gyűjtjük a kijáratnál.

Tartós élelmiszerosztások egész évben
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete 2007 óta működik együtt abban, hogy a létminimum közelében élők, az önhibájukon kívül létminimum közelében élő
felnőttek, gyerekek, kisnyugdíjasok számára segítséget nyújtson. 2011-ben összesen 221.172 kg élelmiszert osztottunk szét
Pest megyében. A szétosztott élelmiszerek
értéke 115 millió forint volt. Ezeket az
adományokat a Magyar Élelmiszerbank
Egyesület biztosította. Az élelmiszerek
több mint 30.000 rászorulthoz jutottak
el. Az élelmiszerek között konzerv, bébiétel, spagetti tészta, kakaópor, liszt,
kekszfélék, csokoládé, kinder meglepetés
csokoládétojás, burgonya és olaj szerepelt.
Ezek az adatok egyaránt tartalmazták az
EU intervenciós és egyéb felajánlásokat is. A kiosztott élelmiszerekért szeretnénk ezúton köszönetet mondani a Magyar Élelmiszerbank Egyesületnek, az osztás koordinálásáért pedig lelkiismeretes kollegáinknak. Sajnos a rászorulók száma a gazdasági nehézségek miatt folyamatosan növekszik. Reméljük, hogy 2012-ben is hozzájárulhatunk
embertársaink megsegítéséhez.
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete

"ÉLETÚT" - Önéletírói pályázat időseknek, nyugdíjasoknak
„Kérdezzük meg nagyszüleinket, dédszüleinket!”
Pályázat kódja: ÉLETÚT-2011

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézettel közösen
pályázatot hirdet 60 év feletti természetes személyek számára. A pályázat során a pályázóktól
önéletírásokat, visszaemlékezéseket várnak az alábbi témakörök valamelyikében:

- személyes múlt egy-egy eseménye,
- életút,
- emlékezetes pillanat megírása,
- esetleg egy történelmi pillanatnak a megírása.

A pályázó egy témakörben adhat be pályázatot levélben vagy elektronikus úton (e-mailben).
Kézzel írt dokumentum esetén maximum 30 A/4-es oldal terjedelemben. Géppel írt
dokumentum esetén maximum 20 A/4-es oldal, 12-es betűmérettel, 1,5-es sorközzel
A pályázat úgy is benyújtható, ha azt a nagyszülő unokája segítségével valósítja meg. Ebben
az esetben a nagyszülővel – a fenti témakörökben – készített interjú formájában is elfogadunk
pályaművet, melyet a nagyszülő nyújthat be. Pályázónként egy pályázat adható be.
Beadás módja: a papíron benyújtásra kerülő pályázatokat egy példányban postai úton a
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet részére a 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35. címre,
illetve elektronikusan az eletut@ncsszi.hu e-mail címre várjuk.
A beérkezett pályaműveket szakmai bizottság bírálja el, a legjobb pályázatot beküldők
pénzjutalomban, illetve ajándékcsomagban részesülnek. A legjobb három mű díjazása:
1. helyezett: bruttó 400 000 Ft
2. helyezett: bruttó 200 000 Ft
3. helyezett: bruttó 100 000 Ft
A pályázatok beadásának határideje 2012. február 15. Eredményhirdetés: 2012. március 31.
A részletes pályázati felhívás az alábbi honlapról tölthető le: http://nyugdij.kormany.hu/
palyazatok
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sajtófőosztálya,
Szociális, Család- és Ifjúságügyért felelős Államtitkárság

Véradás
Kistarcsán a Csigaházban február
21-én kedden 14.00-18.30 óráig
véradást szervez a Vöröskereszt
Pest Megyei Szervezete.
Várják az önkéntesek jelentkezését, akár a helyszínen is!
Azt kérik a véradóktól, hogy személyi igazolványukat vagy útlevelüket vagy jogosítványukat és lakcímkártyájukat, valamint
TAJ-kártyájukat feltétlenül vigyék magukkal!
Magyarországon évente közel 430 ezer egység vérre van szükség a biztonságos hazai
vérellátáshoz. Mindenki lehet véradó, aki
betöltötte a 18. életévét, de nem múlt még
el 65 éves és a testsúlya meghaladja az 50
kilogrammot. A nôk évente háromszor, míg
a férfiak ötször adhatnak vért, valamint a két
véradás között 56 napnak kell eltelnie. A véradás elôtt étkezzen rendesen és bôségesen
fogyasszon folyadékot.

Solymosi Sándor
polgármester fogadóórája
Polgármesteri Hivatal, 2143 Kistarcsa
Szabadság út 48.
Fogadóóra: minden páros hét hétfőjén
16.00-18.00 között, előzetes telefonos
egyeztetés után
Fogadóóra helye: Polgármesteri Hivatal
Telefon: 06-28-507-133,
e-mail cím: polgarmester@kistarcsa.hu

Kézműves foglalkozások a
Szadai Tájházban
Várják olyan lányok, as�szonyok jelentkezését, akik
szívesen foglalkoznának különféle kézművességgel, kötéssel, horgolással, hímzéssel, szövéssel,
gyöngyözéssel és kicsit ismerkednének a
népi kultúrával. A foglalkozások Szadán a
Tájházban lesznek. (Szada, Dózsa György
út 41.) Jelentkezni Dulai Sándornénál a
06-209-117-212 telefonon lehet. A foglalkozások időpontját a jelentkezőkkel közösen
beszélik meg.
Apróhirdetés

Ingatlan
A Fenyvesliget panorámás részén eladó egy energiatakarékos,
130 m²-es ikerházi lakás. Irányár: 26,9 millió forint. Érd.: 0630-21-41-406

Eladó ház Kistarcsán! Víz, villany, gáz van ! Irányár : 15,8
millió forint. Érdeklődni : +36-30-24-11-653

kistarcsai híradó 
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KIKE toborzó

Köszöntjük az olvasókat a 2012-es évben is.
Reményeink szerint a Kistarcsai Kulturális
Egyesület idén is sok kedvelt programmal
örvendezteti majd meg Kistarcsa és a környező települések lakosságát. A KIKE tagjai
továbbra is önkéntesként, bárminemű anyagi juttatás nélkül végzik dolgukat. Ebben a
tekintetben Európa legnagyobb civil szervezetének számítanak. Egyik országban sincs
ilyen változatos tevékenységgel, ilyen magas költségvetéssel, ilyen nagy létszámmal
önkéntesen dolgozó egyesület. A miénknél
sokkal jelentéktelenebb szervezeteknek is
van fizetett alkalmazottja.
Csapatunkban szívesen látunk mindenkit,
aki kulturális téren szeretne tenni a közösségért. A belépéshez csak egy űrlapot kell
kitölteni. Az éves tagsági díj: 1000 Ft. Figyelem, a korábban belépetteknek is meg
kell újítaniuk tagságukat! A belépést rendezvényeinken lehet legegyszerűbben intézni. Várunk szeretettel sorainkba!

Kistarcsai Kulturális Egyesület

Téli csúszásmentesítési
kötelezettség
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MEGHÍVÓ

SZLOVÁK FARSANGI BÁL
KISTARCSA CSIGAHÁZ

2012.február 4-én, szombaton 19 h.

Zene: FER Együttes
A műsor 20.00-kor kezdődik, fellép: a Pannónia
Hagyományőrző Csoportja. Vacsora 9 órakor, tombola éjfélkor.
Belépőjegyek elővételben vásárolhatók 2500 Ft/fő áron.
Klacsán Lajos +36 30 2143033 Szabóné Tóth Katalin +36 30 5713684
Kisrétiné Fogd Éva 470 477
Rapai István +36 70 3141848

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Mint minden évben, úgy most is fontosnak tartjuk tájékoztatni a lakosságot arról,
hogy a 4/2011. (II. 18.) sz-ú önkormányzati
rendelet 4. § (4) b) pontja értelmében „Az
ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan
határa és az úttest széle közötti területen
hótól és egyéb szennyeződéstől a járdát
mentesíteni.”
Az a tulajdonos, aki az említett kötelezettségének nem tesz eleget, szabálysértést követ el, ami alapján
50.000.- Ft pénzbírsággal sújtható. A közterületi járdán bekövetkező balesetek miatt az érintett ingatlantulajdonost terheli a keletkező kártérítési kötelezettség. Kérjük, előzzük meg a bajt, tartsuk tisztán a járdákat!

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály

Mindenkit szeretettel várunk!

Deáktanya programjai
2012. február 2. Riskó Márta: Látogatás a „negyedik világban”
Milyen betegség a lepra? A leprásokkal való foglalkozás egykor és ma.
A Lepramisszió tevékenysége: gyógyítás és a gyógyultak segítése oktatással, hogy
bekerülhessenek a munka világába. Odafigyelés a gyerekekre. Nyomornegyedek
Kalkuttában. A kasztrendszer és a kereszténység.
2012. február 9. Bakon Pál: Fa a tálban – bonsai
A bonsai eredete, és a Japánban kialakult módozatának eljutása Európába. Miért
van az, hogy sokan csodálják, de kevesen művelik? A bonsai termesztésével járó
anyagi és tevékenységbeli kötelezettségek – sajátos életformát igényel. Milyen
értéket képvisel egy-egy példány?
2012. február 16. Vakán Csaba: Karate
A keleti küzdősportok csoportosítása, és elterjedtségük a nyugati világban. A test
építését és a lélek emelkedését is segítik. Sport és testedzés. Az öltözék jelentősége
és az övek jelentése. A karatén belüli irányzatok. Versenyek Magyarországon és
nemzetközi viszonylatban.
2012. február 23. Usztics Mátyás: Magor nyelv és történelem
A magyar kultúra rejtett oldala – nyelvünk és történelmünk eredete, alakulása,
sorsa ma is titokként kezelt. Keveset tudunk a Habsburgok előtti történetírásról
és nyelvészetről. Bepillantás a magor nyelv és történelem alakulásába a meglévő
bizonyítékok és a formális logika alapján.
A Deáktanya előadásait a Civil-ház (Széchenyi út 33.) közösségi termében tartja. Az előadások csütörtökönként este 7 órakor kezdődnek, időtartamuk kb. 1 óra.
A klubestek ideje: csütörtökön este 7-10 óráig. A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai
nyitottak, azokat bárki térítésmentesen látogathatja.
KIKE

Az Állampolgári Bizottság az Emberi
Jogokért Alapítvány felhívása
Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra? Ha gyermeke
„tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt
pszichiátriai szereket szed és úgy érzi, hogy a gyermek állapota
semmit sem változott vagy rosszabbodott, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás
témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342-63-55

Városi Művelődési és Sportközpont programja
Csigaház

Marcipán SE gyerek fitness hétfő és szerda 16.00-17.00
Február 4. Szlovák bál
Február 9. Amazóniai egzotikumok 17-19 óráig
Február 10. Farsangi bál alsó tagozatos iskola diákjai
Február 11. Caritas bál
Február 16. 16-20 óra Nyugdíjas farsang
Február 17. Pannónia Néptáncegyüttes farsangi bálja
Február 18. Simándy Általános Iskola felsős tagozatának farsangja
Február 21. Véradás 14-18.30 óráig
Február 24. Kórház bál
Február 25. A kommunizmus áldozatainak emléknapja – megemlékezés

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
A programokkal kapcsolatos további információ:
Szilárdi László 06-28-507-147
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Január elsejétől emelkedtek az étkezési térítési díjak
Tudósítás a képviselő-testület 2011. december 21-én megtartott üléséről

A Tölgyfa Óvoda
felújítására és bővítésére pályáznak
Mivel az Tölgyfa Óvoda kihasz
náltsági
mutatója
az elmúlt években
120 % körül alakult,
ezért indokolt lenne
az óvoda felújítása
és férőhelybővítése.
Az épület teljes felújításra, korszerűsítésre szorul, ugyanis a nyílászárók
korhadtak, a külső
vakolat repedezett,
több helyen beázik
az épület és a fűtési rendszer korszeVillám Péter műszaki osztályvezető, Tanács Józsefné pénzügyi ügyintéző,
rűtlen. Villám Péter
Kaszás Krisztina titkárságvezető és Juhász József képviselő
műszaki osztályvezető szerint a TölgyAz év utolsó testületi ülésén 29 napirendi fa Óvoda a pályázati felhívásban szereplő
pontot tárgyaltak a képviselők. Zárt ülé- feltételeknek megfelel.
A beruházás maximális költsége 126.315.789
sen döntöttek egy szociális kérelemről.
Ft, az önerő 6.315.750 Ft. A pályázat benyújEmelkedett a menetrendszerinti helyi au- tásához szükséges engedélyezési tervek készítése folyamatban van.
tóbusz közlekedés viteldíja
A szolgáltató Szekér-Transz 99’ Személy- A pályázatot április 26-ig kell beadni.
szállító Bt. „helyi járat áremelése 2012. A március 21-i rendes testületi ülésen a terévben” tárgyú levelében arra kérte a kép- vek alapján döntenek arról, hogy a KMOPviselő-testületet, hogy az elmúlt időszak 4.6.1-11 azonosító számú „Nevelési intézdrasztikus gázolaj áremelkedése, valamint mények fejlesztése” című pályázaton részt
a 2012. évi Áfa-törvény változása miatt kíván-e venni az önkormányzat.
módosítsa az önkormányzat rendeletben Módosították a települési szilárd hullarögzített árait. A szolgáltató tájékoztatat- dék kezelésével kapcsolatos önkormányta a testületet arról, hogy a kormány által zati rendeletet – ezzel párhuzamosan
biztosítandó 6,50 Ft/l kompenzációt + 13 emelkedett a szemétszállítás díja
Ft/l jövedéki adó kiegészítést november Szükségessé vált a települési szilárd hullaóta külön kell igényelnie a szolgáltatók- dék kezelésével kapcsolatos közszolgáltanak, de a rendszeres igénylés ellenére ezt tásról és annak kötelező igénybevételéről
még nem kapták meg. A vállalkozó kérel- szóló önkormányzati rendelet felülvizsmét, azért támogatta a képviselő-testület, gálata. Az elmúlt fél év eredményei azt
mert az önkormányzatnak a szolgáltató- mutatták, hogy a lakosok egyre nagyobb
val 10 évre szóló szerződése van, a város számban kapcsolódtak be a szelektív hullakói megelégedésére dolgoznak, a lakos- ladékgyűjtésbe. A hulladékok begyűjtésági igényeket, észrevételeket – mind a sét, elszállítását és a hulladékok kezelését
menetrendben, mind a szolgáltatásban – 2011. december 31-in a FE-GROUP Invest
Zrt. végezte. A környezetvédelmi terméktörekszenek megvalósítani.
2012. január elsejétől a helyi buszközlekedés díjról szóló törvény lehetővé teszi, hogy a
lakossági szelektív hulladék begyűjtési és
viteldíjai a következőképpen változtak:
szállítási feladatkörét a vegyes települési
A helyi autóbuszvonalak teljes hosszán
szilárd hulladék tekintetében már kijelölt
érvényes jegyárak
közszolgáltató, a KIVÜ Kft. végezze.
Új rendőrőrs enge2012. évre tervezett
viteldíjak/bruttó összegben délyezési- és kiviteli
terveinek elkészítéséTanuló/nyugdíjas
1.300.-Ft
re kiírt közbeszerzési
havi bérlet
eljárást a Hinterland
Dolgozói havi
3.500.-Ft
Mérnöki Zrt. nyerte
bérlet
Az önkormányzat az
új rendőrőrs engeMenetjegy
200.-Ft
délyezési és kiviteli

terveinek elkészítésére legfeljebb 4 millió
forint + Áfa-t biztosított, ezen felüli ajánlatok esetében fenntartotta magának azt a
jogot, hogy az eljárást eredménytelennek
nyilváníthatja. A Hinterland Mérnöki Zrt.
eredeti ajánlatát (4 millió 580 ezer Ft + Áfa)
a tárgyalást követően 3 millió 950 ezer Ft +
Áfa-ra módosította, ezért a terveket ez a cég
készítheti el.
A Simándyliget lakói önerőből járdát építenek
A Kistarcsán a Megyeri Margit, a Bellus
József, a Király Andor, a Dr.Tibold József,
a Simándy József, a Huszka Mihály, a
Hunyadi és a Lőcsei utca lakói kérelemmel fordultak a hivatalhoz, amiben kérték
az általuk megépítendő közterületi járdák
építési munkálataihoz a tulajdonosi hozzájárulást. Ezt egyhangúan támogatta a
képviselő-testület.
Felülvizsgálták az intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló
rendeletet
Tekintettel arra, hogy az intézményekben
utoljára 2008-ban volt térítési díjemelés,
továbbá a januári áremelések még jobban
megnövelték az alapanyagok árát, ezért
indokolt a norma összegét megemelni.
Étkezési térítési díjak:
a.) Óvodai ellátás
napi háromszori étkezés
amiből:

360,- Ft + Áfa
- tízórai

85,- Ft + Áfa

- ebéd

206,- Ft+ Áfa

- uzsonna

69,- Ft+ Áfa

b.) Általános iskolai ellátás
napi háromszori étkezés
melyből:

414,- Ft+ Áfa
- tízórai

90,- Ft+ Áfa

- ebéd

239,- Ft+ Áfa

- uzsonna

85,- Ft + Áfa

Vendégebéd 528, Ft+ Áfa
Polgár
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Szelektív hulladékszállítás menetrendje
Tisztelt Lakosok!
2012. évben is folytatódik a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, változatlan formában, elszállítási rendben. Az alábbiakban a 2012. évi szállítási
napok olvashatók:
HÉV vonalától északra (Csömör felé),
minden hónap utolsó keddjén

HÉV vonalától délre (Nagytarcsa felé),
minden hónap utolsó csütörtökén

január 31.

január 26.

február 28.

február 23.

március 27.

március 29.

április 24.

április 26.

május 29.

május 31.

június 26.

június 28.

július 31.

július 26.

augusztus 28.

augusztus 30.

szeptember 25.

szeptember 27.

október 30.

október 25.

november 27.

november 29.

december 18.*

december 20.*

A *-al jelölt időpontok a menetrendtől eltérőek, az ünnepnapok/munkaszüneti napok alakulása miatt.
Továbbra is kérjük a lakosságot, hogy
csak az alábbi hulladékokat tegyék
bele a sárga szelektív hulladékgyűjtő
zsákba (mindet egy zsákba):
Műanyag:
– ásványvizes, üdítőitalos PET palack (kupakkal, címkével)
– háztartásban előforduló tiszta fólia
(szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák, stb.)
– PP és HDPE jelzésű (a flakon alján
jelzett) kozmetikai- és tisztítószeres
flakonok (pl: samponos, habfürdős,
mosószeres, öblítőszeres flakonok)

Fém:
– alumínium italdobozok (üdítős, sörös)
– fém konzervdobozok
Papír:
– újságpapír
– kartondobozok összehajtva
– tiszta csomagolópapírok
– szórólapok és reklámkiadványok
– papír tojástartó
– Tetra Pak (gyümölcsleves, tejes dobozok)
Kálmán Dóra

A támogatottak pontosan elszámoltak

16,8 millió forint támogatást kaptak tavaly
a civilek és egyéb szervezetek
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 18.) számú önkormányzati rendeletben a kulturális és sport szervezetek részére 8.000.000 Ft-ot, valamint az egyéb
szervezetek részére 8.800.000 Ft-ot különített el a 2011. évben történő támogatásukra.
A Közoktatási, Közművelődési és Sport Bizottság a civil szervezeteknek nyújtott támogatások rendjéről szóló 20/2009. (IV.27.) számú önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően 2011. márciusában pályázatot írt ki. A 11 beérkezett pályázat közül 10 szervezetet részesített támogatásban, valamint kiemelten
támogatta a Polgárőrséget, a Kistarcsai Kulturális Egyesületet, a Pannonia Néptáncegyüttest és a két egyházat. A 2011. évre kapott támogatási összeggel történő
elszámolás határideje 2011. december 20-a volt. A támogatott szervezetek mindegyike betartotta a feltűntetett határidőt és pontosan számolt el.
2011-ben a civil szervezetek, alapítványok, egyesületek természetbeni támogatásokat is igénybe vettek, aminek átszámított összértéke a tárgyévben
13.681.328 Ft volt. A Csigaházat, a Civilházat, a Sportpályát és Sportházat, valamint a Simándy Általános Iskola étkezőjét a szervezetek kedvezményesen
vagy térítésmentesen használhatták.
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Az ingatlant házszámtáblával kell ellátni
Kistarcsa Város Önkormányzata 2009. februárjában
megalkotta az ingatlanok házszámozásáról és a közterületek elnevezéséről szóló 8/2009. (II. 27.) számú rendeletét. (Továbbiakban Rendelet)
A Rendelet 1. § (1) értelmében „a rendelet célja a közterületek elnevezésére és az azokhoz csatlakozó ingatlanok
megjelölésére vonatkozó helyi szabályok megállapítása
a közterületi tájékozódás, illetőleg az ingatlant használó
személyek elérhetősége érdekében.”
A Rendelet értelmében településünk nagy részén rendeztük az utcák házszámozását, kivéve a Zsófialigeti
részen ahol folyamatban van a házszámozás felülvizsgálata. Ennek következtében több ingatlan házszáma
megváltozott, melyről hivatalosan értesítettük és a folyamatban lévőknél értesíteni fogjuk a gödöllői Körzeti
Földhivatalt, hogy a változásokat jegyezzék be az ingatlan nyilvántartásba.
A Rendelet értelmező rendelkezéseinek 2. § (3) alapján
a „házszámtábla: a tulajdonos által kihelyezett tábla,
amelyen a belterületi ingatlannak (épületnek, beépítetlen teleknek) a vele érintkező közterületre megállapított sorszáma szerepel.”
A Rendelet házszámtáblákra vonatkozó 10.§-a szerint:
(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant az ingatlanra megállapított házszám szerinti házszámtáblával ellátni, és azt a közterületről jól látható módon
elhelyezni. Ezen kötelezettségének az ingatlan tulajdonosa új építmény esetében a használatbavételi engedély kiadásától számított 60 napon, házszám változás
esetén az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől
számított 60 napon belül köteles eleget tenni.
(2) Építési telek esetében a házszámtáblát az utca felőli
telekhatártól számított 1-3 méter távolság között a földbe
szúrt 1,5 méter magas tartóoszlopon kell elhelyezni úgy,
hogy az utcáról jól olvasható és látható legyen.
(3) Saroktelek esetén a házszámtáblát azon az oldalon kell
elhelyezni, amely közterületre az ingatlant számozták,
függetlenül attól, hogy hol van az ingatlan főbejárata.
(4) Többlakásos ingatlan esetében valamennyi lakáson,
továbbá az ingatlan kerítésén, ennek hiányában tartószerkezeten kell a házszámot feltüntetni.
(5) A házszámtábla az ingatlan sorszámán kívül tartalmazhatja a közterület rövidítés nélküli elnevezését is a
szám előtt vagy fölött kiírva.
(6) A megváltozott házszámok tábláit piros színű átlós
áthúzással a tájékozódás zavartalansága érdekében az
átszámozástól számított 2 évig az eredeti helyükön kell
hagyni. Az új házszámtáblákat az áthúzott régi tábla alá
vagy fölé kell felszerelni. A régi házszámtáblát az átszámozást követő 2 év elteltével az ingatlan tulajdonosának
el kell távolítania.
(7) A házszámtáblán, illetve annak szélétől számított 2
méteren belül reklám célját szolgáló feliratot, táblát elhelyezni tilos, Tilos a házszámtáblát továbbá
a) megrongálni, beszennyezni;
b) eltakarni, olvashatatlanná tenni, vagy bármely más
módon tájékoztató jellegét megszüntetni;
c) jogtalanul kihelyezni, eltávolítani.
(8) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan új házszám megállapításával kapcsolatban beállt változást –
személyi okmányaiban, ingatlan-nyilvántartásban, közüzemi szerződéseiben és ott, ahol jogszabály bejelentési
kötelezettségét megállapítja – bejelentenie. A tulajdonos
köteles a házszámváltozással érintett, az ingatlanon állandó lakcímmel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező
személyeket tájékoztatni az ingatlan új házszámáról.
Kérjük a kistarcsai ingatlan-tulajdonosokat, hogy szükség esetén házszámukat az ismertetett rendelet szerint
szíveskedjenek ingatlanukon feltüntetni.
Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály
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Tisztelettel fejet hajtok a magyar emberek türelemben és
reményben tanúsított kitartása elôtt
Évindító beszélgetés Vécsey Lászlóval, Pest Megye 4. számú Gödöllôi Egyéni Választókerületének országgyûlési képviselôjével
berendezkedett, gyengülő európai és hazai
baloldal ugyan politikai indítékból a „minél rosszabb, annál jobb” taktikát követi,
nemzetközi médiahisztériát gerjesztenek,
de nem fognak célt érni, Európa nemzetei
talpra fognak állni. Magyarország ebben jó
Tisztelettel fejet hajtok a magyar emberek példával élen jár, a globalista erők tartanak
türelemben és reményben tanúsított kitar- a magyar példa terjedésétől, ezért kapunk
tása előtt. Nehezebb lett az élet, szűkösebb hideget, meleget.
a megélhetés. Javul ugyan a tendencia, de
még mindig kevés a munkahely, többet Országgyűlési képviselőként milyen
kell dolgoznunk olykor kevesebb pénzért. problémákkal szembesült a fogadóóráin?
Sok családot fojtogat a devizahitel csapdája. Mindez pedig lecsapódik az önkor- A devizahiteleikkel küzdők nagy számban
mányzatnál is. Polgármesteri, de képviselői keresnek meg. Számukra egyre több megolmunkám során is egyre számosabb kemény dási lehetőségről tudok beszámolni. Nagy
élethelyzettel szembesülök, s az emberek gond a munkanélküliség, de szociális, csatöbbsége érthető módon nem világmegvál- ládi, egészségügyi, építéshatósági illetve
tó szándékkal, hanem a saját konkrét gond- hatósági eljárási gondokkal is megkeresnek.
jának megoldása érdekében fordul hozzám. A nyugdíjrendszer átalakítása - főként a kedvezményes nyugdíjazás megváltozása - sajCsődhelyzettel riogatja Európa Magyar- nálatosan sok sebet ütött, miközben a társadalom nagy többségének igazságérzetével
országot! Erre mekkora esélyünk van?
találkozott. Felemelő érzés, hogy vannak,
Jelen pillanatban a „riogatás” célkeresztjé- akik a maguk baján túlnézve dicsérni vagy
ben Görögország, Ciprus, Portugália és Ír- korholni, tanácsot adni jönnek, vagy csak
ország áll. Minket inkább azért ijesztgetnek, azért, hogy egy kicsit beszélgessünk a világ
hogy az IMF hitelről folyó tárgyalásokon dolgairól. Magánszemélyek mellett civil szerrontsák a pozícióinkat. A magyar gazdaság vezetek többnyire pályázati ügyekkel, intézállapota már nem indokolja a csődhelyzet mény finanszírozási kérdésekkel fordulnak
emlegetését. A globalizmus kiszolgálására hozzám. Cégek esetében a körbetartozás
Nehéz évet hagyott maga mögött az Országgyűlés és a gazdasági helyzetet
tekintve az idei még nehezebb lesz. A
képviselő úr hol érzékelte leginkább a
gondokat?

Vécsey László országgyűlési képviselő

érzékelhetően még mindig súlyos konfliktus forrás. És persze gyakran eljönnek az
internetes, telefonos kapcsolattartás ellenére
egyes polgármester kollégáim személyesen is
az önkormányzati, a köznevelési, vagy épp a
közfoglalkoztatási gondjaikkal.
Az Országgyűlésben a gondok és problémák mellett persze történtek jó dolgok is
az elmúlt egy évben. Képviselőként volt
ebben is része?

Okmányirodai illeték változások 2012. január 1-től
Közlekedés igazgatás
A járművek átírási illetéke:
Gépkocsi: Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértékét
a jármű hajtómotorjának hatósági nyilvántartásban feltüntetett – kilowattban
kifejezett – teljesítménye, és a jármű gyártásától számított kora alapján kell
meghatározni az alábbiak szerint:
Jármű teljesítménye
Jármű gyártástól számított kora
0–3 év
4–8 év
8 év felett
0–40 kW
550 Ft/kW
450 Ft/kW
300 Ft/kW
41–80 kW
650 Ft/kW
550 Ft/kW
450 Ft/kW
81–120 kW
750 Ft/kW
650 Ft/kW
550 Ft/kW
120 kW felett
850 Ft/kW
750 Ft/kW
650 Ft/kW
Ha a hatósági nyilvántartásban a gépjármű teljesítménye csak lóerőben van
feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani és
az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni.
Ha a hatósági nyilvántartás a gépjármű teljesítményét nem tartalmazza, akkor az adóhatóság a gépjármű azonosító adataival megkeresi az illetékes
közlekedési hatóságot a gépjármű teljesítménye közlése végett. Ez esetben
ezt az adatot kell a gépjármű tulajdonjogának megszerzése után fizetendő
illeték alapjának tekinteni.
Pótkocsi: 2500 kg össztömeg alatt: 9.000 Ft;
2500 kg össztömeg felett: 22.000 Ft
A 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművek és autóbuszok
esetében a jármű(vek) első forgalomba helyezéséhez, átíratásához a
jármű tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely/telephely szerinti
települési önkormányzat jegyzőjének igazolása szükséges, mely tartalmazza azt a tényt, hogy a települési cím szerinti ingatlan alkalmas a

jármű(vek) tárolására! Ezen igazoláshoz szükséges kérelem megtalálható az Okmányiroda formanyomtatványai közt, valamint az Okmányiroda ügyfélszolgálatán!
Gépjárművek adásvételénél, valamint üzembentartó létesítésénél,
megszüntetésénél a 304/2009. Kormányrendelet szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi eleme lett a kilométeróra
állás rögzítése!
EVIG – Egyéni Vállalkozói Igazolvány
Az egyéni vállalkozókat érintő jogszabály változás eredményeként
2012. január 1-ét követően a vállalkozás megszüntetése országosan
bármelyik okmányirodában személyesen is kezdeményezhető.
Útlevél
Az alapilletéken felül bevezetésre került soron kívüli, sürgősségi, és
azonnali eljárás igénylésének lehetősége, aminek feltétele és pótilletékei az alábbiak:
-soron kívüli eljárás esetén: 19.000 Ft pótilleték (7 napon belüli elkészítés, mely nem tartalmazza a kész okmány kézbesítésének idejét) Okmányiroda Gödöllő 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7. Időpontkérés: ttp://
www.godollo.hu/ugyintezes/irodak/okmany/tevekenyseg/
-sürgősségi eljárás esetén: 29.000 Ft pótilleték (3 napon belül, mely
nem tartalmazza a kész okmány kézbesítésének idejét; az elkészült
okmány átvétele kizárólag a központi Okmányirodában {1133 Budapest, Visegrádi u. 110-112.} lehetséges!)
-azonnali eljárás esetén: 39.000 Ft pótilleték (24 órán belüli elkészítés,
mely nem tartalmazza a kész okmány kézbesítésének idejét; ezen eljárás
csak és kizárólag a központi Okmányirodában kezdeményezhető!)
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ténylegesen átkerülhet az önkormányzatoktól a magyar államhoz. Ha az önkormányzat továbbra is fenntartaná az iskolát,
akkor az állam fizeti a pedagógusok bérét
és közterheit. Információim szerint több
iskolára is igényt tartanak az önkormányzatok. Itt döntő lehet, hogy ehhez mekkora
normatív támogatást ad az állam. Eddig
nagyjából a normatív támogatás a költségek 45%-át fedezte, ami az átengedett
adóbevételekből származott. Azt azonban
még nem lehet tudni, hogy az átengedett
adók mértéke hogyan változik. A végső
döntésre még van egy év, ugyanis a változást 2013 januárjától vezetik be. Ennek
a változásnak a pozitívuma azonban egyértelmű, ugyanis erkölcsi tartalmat nyer
a nevelés, országosan összevethető egységes tudásszint követelmények lépnek
életbe. Visszaáll a vezetők és a pedagógusi
munka minősítésének egységes rendszere
a pedagógus életpálya modell keretében,
szigorú és objektív szakmai kritériumok
alapján. Mindez azért, hogy a magyar gyerekek egyenlő eséllyel jussanak versenyképes tudáshoz függetlenül attól, hogy taVáltozik a köznevelési törvény és az ön- nyán vagy nagyvárosban járnak iskolába.
kormányzati törvény is. Az már biztos,
hogy az általános iskolák és a középis- Januárban megkezdődött a járások kikolák állami kezelésbe kerülnek. Mennyit alakításáról szóló társadalmi egyeztetés.
Egy adott település mennyire tud beleváltozik a helyzet, ha ez megtörténik?
szólni a végső döntésbe?
Az állam közbelépését az is indokolja,
hogy az ország 3200 önkormányzata kö- A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztézül kétezer képtelen fenntartani saját in- rium, Területi Közigazgatásért és Választézményeit. Egyébként a két törvény vál- tásokért Felelős Államtitkársága a járások
tozásának egyik következménye, hogy az kialakításáról szóló vitaanyagot 2012. jaalapfokú és a középfokú oktatás feladata nuár 10-én tette közzé. Ebben látható, hogy
Közjogi kereteit tekintve Magyarország
2012. január elsejével más ország lett.
Öröm, hogy ennek a nagy átalakításnak
törvényhozóként egy kicsit én is tevőleges
részese lehettem. Örömöm mellé azonban
kezdettől társul szegődött a felelős aggodalom, hogy milyen is lesz az új
rendszer, amit létrehoztunk.
Az Alaptörvény és az elfogadott sarkalatos törvények
ugyanis elkezdenek működni és az elkövetkező két évben ezt már a mindennapi
életünk szintjén is érzékelni
fogjuk. A hatalmas intézményi átalakítások illesztékei
eleinte valószínűleg csikorogni fognak, ilyen léptékű
változásnak ez természetes
velejárója. De hiszem, hogy
a jó irányválasztás a többség
javára és megelégedésére lendületbe fogja hozni a rendszert. Ezért fogok dolgozni a
ciklus második felében.

MajorVideo Szolgáltató Kft.
Reklám, referencia, esküvô,
eseményfelvétel készítése HD
technikával, speciális kamerákkal

06-30 9-403-796

város életébôl
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a Gödöllői Járás lélekszámban (178ezer fő)
az ország egyik legnagyobb járása lenne. Szerintem van esély az itt lévő önkormányzatoknak más határok kialakítására is. Tudom, hogy Kistarcsa is szeretne
járási székhelyként funkcionálni és ezért
lobbiznak is a Kormányhivatalnál. Ebben
a társadalmi vitában a város önkormányzatának álláspontját január 29-ig lehetne
a civil szervezeteknek, egyesületeteknek
és magánszemélyeknek támogatni. Ezért
január 29-ig az ezzel kapcsolatos álláspontokat, észrevételeket szíveskedjenek eljuttatni a teruletikozig@kim.gov.hu, honlapra.
Egy biztos: minél többen „bombázzák” a
Kormányhivatalt, annál nagyobb esély van
arra, hogy a kérdést újragondolják. A végső
döntést a társadalmi vita után hozzák meg.
Az Országgyűlés elé várhatóan 2012 februárjában kerül a törvényjavaslat, a járási
székhelyeket és illetékességi területet meghatározó kormányrendeletet pedig várhatóan június végén fogadja el a kormány.
A következő választások még messze vannak, de azért politikusként biztos figyel
erre is. A képviselő úrnak milyen tervei
vannak a ciklus végéig?
Végzem a munkámat, ahogyan eddig is.
Igyekszem a fölhalmozott ismereteim, tapasztalataim legjavát nyújtva, erőt, időt,
energiát nem kímélve teljes mértékben megfelelni hivatásomnak a közösség szolgálatában. Úgy és annyit szeretnék elvégezni,
hogy kiérdemelhessem, és tiszta lelkiismerettel állhassak elébük, ha újabb ciklusra kérek bizalmat a választópolgároktól.  P. Gy.
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A Pannónia Néptáncegyüttes Kistarcsa idén ünnepli
fennállásának 20. évét!
Egész éves programsorozatunkkal szeretnénk Kistarcsa
város lakosságával megismertetni a
közel 150 tagot számláló tánckarunk
munkáját, eredményeit és közösségünket. Szeretnénk, ha nem csupán
a színpadról lenne ismerős a kistarcsai Pannónia Néptáncegyüttes,
hanem kötetlen formában, élményt
nyújtva mindenki találkozhatna
az egyesületben tevékenykedő
emberekkel.A 20 éves fennállás
ünnepi évében három, új típusú találkozásra is lehetőséget teremtünk.
Amennyiben az alábbi kérdések
közül legalább az egyikre „IGEN”
feleletet ad, JÖJJÖN,
VÁRJUK a találkozást!
Szeretné megismerni a hagyományápolás
zenés-táncos mulatságainak hangulatát,
de tart az ismeretlentől?
2012. év során a megjelölt TÁNCHÁZAINK
előtt felkészítjük az érdeklődőket! A táncházak előtt egy hónappal egyesületünk közösségi hajója, a Szüvellő csoport nyitottá válik.
Greguss Gergő több héten keresztül ingyenesen oktat olyan táncelemeket, amelyeket
a táncházban felhasználhat minden tisztelt
résztvevő. A táncház alkalmával az élő népzenei kíséret mellett neves népdalénekesek
segítségével még a táncnál is több élményben lesz részünk.
Szeretné, ha gyermeke a hagyományt és a
magyar kultúrát testének edzésével együtt
ismerné meg?
A 2012. év során havonta egy-egy szombat délelőtt várjuk óvodás és alsótagozatos
gyermekével együtt a „PANNÓNIÁS ZSIBONGÓ” alkalmain!
Egyesületünk gyakorlott, felsőfokú szakirányú végzettségű tánctanárai és segítőik,
együtt a pöttöm és gyermek csoportok tagjaival szeretettel látják vendégül családjukat. Az ingyenes rendezvényeken az egyes
ünnepkörökhöz illeszkedő ismeretekkel,
népi játékokkal, néptánccal, élő népzenével,
neves népdalénekesekkel, és kézműves foglalkozással várjuk Önöket.
Szeretné, ha kisgyermeke érdeklődése a
néptánc felé fordulna, ha jó közösségbe
tartozna?
2012. márciusától az egyesület RENDSZERES TÁNCPRÓBÁI nyitottá válnak két korosztályban is. A 4-7 évesek Pöttöm tánccsoportjának próbái szerdánként 17.30-18.30
között a Civil-házban, a 8-13 éveseket képviselő Gyermekcsoport próbái kedden és pén-

Felnőttek a tavalyi Pannóniás Fesztiválon

PANNÓNIA NÉPTÁNCEGYÜTTES KISTARCSA
2012. január-május hónapokra tervezett programjai

január 21.: Kistarcsai Böllér Fesztivál (civil-házi mulatság)
január 22.: Kistarcsai Kiscsillagok a KIKE rendezésében: pöttöm és gyermek csoportok néptánc bemutatója (Csigaház)
február 11.: nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola: farsangi néptánc bemutató
február 17.: Pannóniás Farsang a Csigaházban
március 15.: Kistarcsa város rendezvénye a Civilháznál: néptánc bemutató
március 17.: Pannóniás Zsibongó a Csigaházban, 10 órától
március 24. és április 21.: kistarcsai Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, „Bizalomért hála”: zenés-táncos bemutató és mulatság az alsó tagozatosoknak a Csigaházban.
március 31. és április 7.: Édességnap a Szekeres Park és Piac rendezésében: zenés-táncos
bemutató és mulatság
április 09.: Pannóniás Locsolóbál a Csigaházban*
április 21.: Pannóniás Zsibongó a Csigaházban, 10 órától
május 1.: Pannóniás Majális, májusfaállítás és zenés-táncos mulatság a Csigaházban
május 19-20: Kistarcsai Napok: néptánc bemutató
június 02.: Pannóniás Zsibongó a Csigaházban, 10 órától
*A Pannóniás Locsolóbál előtt három csütörtöki napon (2012. március 22., 29. és április 05.) 19.00-tól 21.00

óráig a Csigaházban ingyenes táncoktatás, a Szüvellő csoport tagjaival. A tagok és a vendégek részére is kezdő
szintű táncelemek megismertetésére.

Rendszeres próbáink:
Pöttöm tánccsoport (3-7 évesek):
Gyermekcsoport (8-13 évesek):
Ifjúsági csoport: 			
Felnőtt csoport: 			
Hagyományőrző csoport: 		
Szüvellő csoport: 			

szerda 17.30-18.30 Kistarcsa, Civil-ház
kedd és péntek 17.30-19.00 Kistarcsa, Csigaház
hétfő és szerda 17.30-19.30 Csigaház
kedd és péntek 19.00-21.30 Csigaház
szerda 20.00-22.00 Civil-ház
csütörtök 19.00-21.00 Csigaház

Kérdéseiket ne halasszák holnapra, tegyék fel a pannonia.nte@gmail.com címen!
Hívjanak a következő telefonszámok egyikén!
Gyermekcsoport: Vadász Dániel, 30/417-7681
Ifjúsági és felnőtt csoport: Urbán Barbara, 30/307-2239
Szüvellő csoport: Greguss Gergő, 20/824-2875

teken 17.30-19.00-ig a Csigaházban folynak.
Ha gyermekük szeretné magát rögtön kipróbálni, bátran táncoljon velünk! Jöjjenek el és
legyenek részesei új kezdeményezésünknek!
Bízunk abban, hogy a gondolatot tettre, a
tervet valósággá tudjuk váltani, az Önök
részvételével!
Czelleng Arnold elnök

Duguláselhárítás
falbontás nélkül.

Víz, gáz, központifűtés szerelés.
Ázások, csőtörések megszüntetése. WC-k, mosdók, tartályok cseréje.
Telefon: 06-1-402-43-30
Mobil: 06-20-491-50-89
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A színitanoda alapgondolata még a nyáron született meg Kerepesen. Mûvészeti táborként indították a szervezôk és a sikeren
felbuzdulva színitanoda lett belôle. Az ötletgazdák - Szederkényi Borbála pedagógus, Pecsenyiczki Balázs színész és Csorba
Éva szinkronrendezô - annyira belelkesedtek, hogy nyár végére
k
már
mindent megszerveztek az ôszi induláshoz. Október 1-én
elne
v
kezdték el a foglalkozásokat. A próbákat Kerepesen, a Royal Statione
et n
ben tartják. Annyi a jelentkezô, hogy már meghallgatásokon válogatják ki a
k
e
r
e
b
gyerekeket. Jelenleg 25 fôvel tartják a foglalkozásokat, így két csoportot indítottak.
m
e
A nagyobbak a csôrikék, a kicsik pedig a csibék. A legkisebb gyerek négy, a legnagyobb
et t
s
e
a
pedig
16
éves. Sok gyerek jár Kistarcsáról, Kerepesrôl, Nagytarcsáról, Gödöllôrôl, Csömörrôl, Ver
Talp
resegyházról és Szadáról. Minden héten szombaton délelôtt próbálnak. Már többször felléptek, a legjobbak
szinkronszínészként is kipróbálhatják magukat. A szerkesztôség egy hétvégi próbára látogatott el, ahol a gyerekek
lelkesedését csak a szülôk tudták túlszárnyalni. Csorba Éva szerint mindkettô kell a sikeres mûködéshez.
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csonyán is a Csigaházban, ahol a gyerekközönségnek mutatMiben különbözik a Csőrike Színitanoda a többi hasonló adotttuk be a tudásunkat. Már elkészítettük az első filmünket is,
ságú tanodától? – kérdeztük Csorba Évát a foglalkozás szünemelynek főszereplői a Tanodás Csibék és Csőrikék. A karácsotében.
nyi „bemutató” előadásunk pedig igazi nagy premier és igazi
A legnagyobb különbség, hogy mi a hónap utolsó szombatját
NAGY siker volt!
szinkronstúdióban töltjük. Bent vagyunk a filmgyárban és ezek
a gyerekek szinkronképzést is kapnak. Más színitanodák ilyen le- Milyen programokkal készülnek a második félévre?
hetőséget tudomásunk szerint nem nyújtanak. Ezt nagyon élvezik Csorba Éva – Februárban farsangolunk egyet, arra készülünk egy
bemutatóval. Nagy kihívás lesz áprilisban 28-án a költészet napa gyerekek.
ja alkalmából megrendezendő regionális szavalóversenyünk:
Milyen perspektívát kínálnak a gyerekeknek?
Csorba Éva - Nem biztos, hogy mindegyik gyerekből színész lesz. „KORTÁRS KÖLTÉSZET GYEREKSZEMMEL” címmel, melynek
Itt nemcsak színjátszó és táncos foglalkozásokat tartunk, ha- díszvendége: Kányádi Sándor lesz!
nem változatos mozgásfejlesztő játékokkal fejlesztjük a koordi- Korcsoportok szerint várjuk a környező óvodák és iskolák jelentnációt, finommozgást igénylő gyakorlatokkal a kreativitást és kezését. A műsorban fellép egy vendégművész is. Szakmai zsűri
az önkifejezést. A csoportos foglalkozások fejlesztik a társas kompetenciát,
az egymás elfogadását és a versenyszellemet.
Pecsenyiczki Balázs színész - Ennek a tanodának az a fő feladata, hogy a gyerekek minden téren fejlődjenek. Megtanítjuk őket fegyelmezetten viselkedni,
koncentrálni, fejlesztjük a képességeiket. Több koreográfiát betanítottunk
már, és folyamatosan tanítunk is, ez
benne van a képzésben. Aki innen
kikerül az biztos, hogy bármilyen szituációban feltalálja magát, nem lesz
elveszett ember.
Szederkényi Borbála - A tanoda a gyerekekben minden olyan mozzanatot
erősít, ami a tanulás képességéhez
kell. Megtanulják, hogy hogyan kell
szöveget tanulni, - az már tudomány!
Ezt csak akkor tudja a gyerek, ha van
kitartása, tud koncentrálni és fegyelmezett. Fontos, hogy a gyereknek
megfelelő legyen a monotónia tűrése. Sikerült kialakítani már ebben
a korban is a gondolkodó és a játé- A tanodásokkal próbál Pecsenyiczki Balázs
kos ember mellett a beszélő embert.
A fogalakozásokon kialakul a gyerekek térközszabályozása is. fogja a résztvevőket értékelni – nagy megtiszteltetés a TanodáEz azt jelenti, hogy kommunikációs jelentősége van annak a nak, hogy Lackfi János elfogadta felkérésünket. Szóval ez egy
távolságnak, amelyet az emberek beszélgetés közben felvesz- nagy falat lesz szervezés és rendezés szempontjából is. Májusban
nek és igyekeznek tartani. El kell mondani, hogy ebben a ta- a szülők napját tervezzük megünnepelni, természetesen a gyernodában hihetetlenül jó a csapatmunka. Nagyon színvonalas meknap sem maradhat ki a sorból. Aztán jön a nyári művészeti
helyen próbálhatunk. Ezeknek a pozitív kisugárzását megérzi táborunk, szeptemberben pedig a színitanoda mellett megkezda gyerek és a szülő is. Meg kell említeni még Csaba Zsófit, hi- jük a kis hangmérnökök, vágók és operatőrök képzését is.
szen ő is a csapathoz tartozik, aki rengeteg ötlettel járul hozzá Hol lehet a Csőrike Színitanodát elérni?
Bárkit szívesen meghallgatunk, folyamatosan lehet jelentkezni!
a munkánkhoz.
Címünk: ROYAL STATION Szabadidő és Sportközpont 2144 KereMikor szerepeltek először közönség előtt?
Csorba Éva – Októberben 15-én Kistarcsán léptünk fel a „Közö- pes, Szabadság út 102/b., e-mail cím: szinitanoda.csorike@gmail.
sen Értük a Sérült Fiatalokért” Alapítvány 10 éves jubileumi com, honlap: www.szinitanoda.csorike@eoldal.hu, telefon: 06/70Polgár
rendezvényen, de ott voltunk Kistarcsán a Mindenki Kará- 233-4155. 
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A Simándy József Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény első féléve
Kedves Szülők! Kedves Kistarcsaiak!
Engedjék meg, hogy iskolánk első félévét
bemutassam! Bár Önök közvetlen részesei iskolai életünknek – gyermekeiken
keresztül –, mégis érdekes lehet így ös�szefoglalva.
Tanévnyitó beszédemben kitértem arra,
hogy a két kistarcsai iskola összevonásával látszólag két nevet, s velük együtt
két gondolati és eszmei kört veszítettünk.
Ugyanakkor egy olyan iskolai identitás
kiépítésébe kezdhetünk Simándy József
alakján és példáján keresztül, mely új
távlatokat nyithat tantestületünknek és
tanulóinknak. Sikerült a két elődiskola
hagyományait ötvöznünk, és új programokat indítanunk hagyományteremtő
céllal. Az iskolai életben szokásos feladatokon túl; mint az év eleji szervezési
feladatok, naplóírások, munkaközösségek megalakulása, bemeneti mérések
(tantárgyanként), szakkörök beindítása;
fontos feladatunknak tartjuk a tehetséggondozást, a kulturális és sportprogramok szervezését is. Nagysikerű Családi
napot szerveztünk, ahol minden résztvevő megtalálhatta a neki megfelelő programot. Jó hangulatú, közösségformáló,
felhőtlen szórakozás volt ez októberben
sportversenyekkel, kézműves foglalkozásokkal, kerti növények ültetésével. A
magyar nyelvi hetek címmel játékos anyanyelvi vetélkedősorozatot szerveztünk.
Felső tagozatosaink egyénileg és csapatban is összemérhették anyanyelvünkkel
kapcsolatos ismereteiket komplex módon.
Novemberben megtartott nyílt hetünkön
sok érdeklődő szülő látogatott el a 2.c, 2.d,
2.e, 3.c, 4.c, osztályokba. Óvónők érkeztek
az első osztályainkba, az óralátogatásokat követően szakmai konzultációt tartottunk. Természetesen a legkisebbekhez
eljött a Mikulás is. Adventi vásárunkon a
gyerekek által készített portékák kerültek
az asztalra.( fotók)
Nem csak az iskolát öltöztettük karácsonyi díszbe, hanem a város karácsonyfáját
is. Alsó tagozatos tanulóink megtekintették a Mindenki karácsonyán a Csigaházban rendezett bábelőadást.
Szintén közös munkálkodásra nyílt alkalmunk itt az iskolában, az idegen nyelvi
hetek megrendezése keretében. A két előző iskola korábbi hagyományait ötvözve
került sor novemberben és decemberben
az idegen nyelvi – német és angol – hetek
lebonyolítása. A diákok délutánonként,
rejtvényfejtő-versenyen,
karácsonnyal
kapcsolatos szövegértéses feladatmegoldásban jeleskedtek, valamint a kézműves
foglalkozáson ajándékdobozt, karácsonyi
posztert készítettek. A szebbnél szebb

poszterek az iskola folyosóin kerültek
kifüggesztésre. Német és angol nyelvű
receptek alapján készült süteményekkel
kínálták meg egymást a diákok december
16-án, az iskolai Christmas Partyn. A közös teázás után, a Csendes éj című dalt tanultuk meg angolul és németül.
A természetvédelem jegyében bekapcsolódtunk a szelektív hulladékgyűjtésébe, papírgyűjtést szerveztünk, tetszetős
madáretetők készültek a Madáretetőkészítő-versenyünkre, melyekből kiállítást is
rendeztünk.
Diákjaink színházi előadásokra jártak.
Osztály- és iskolai kirándulások alkalmával ismereteiket tovább bővítették. Iskolai versenyeink igen sokszínűek. Nem

titkolt célunk, hogy minden gyermekben
felfedezzük azt, hogy miben tehetséges.
Rendeztünk őszi focibajnokságot, logikaiügyességi versenyt (LÜK- bajnokságot),
matematikaversenyt, vers- és mesemondóversenyt.
Városunk életében aktívan veszünk részt
diákjainkkal. Zenés irodalmi játékkal léptünk fel 2011.október 23-án a Csigaházban
megrendezett ünnepi műsorban, de ott
voltunk az I. Kistarcsai hegymászótúrán,
a Mikulás kupán és a Kistarcsai Kiscsillagok… gáláján. Örömünkre sikeres félév áll
mögöttünk. Köszönöm szépen kollégáim
áldozatos munkáját!
Jutasi-Varró Diána Ildikó igazgató

A Zrínyi Ilona Matematikaverseny
iskolai fordulójának eredményei:

A vers- és mesemondóverseny iskolai
fordulójának eredményei:

3. osztály
1. Kőszegi Balázs
2. Józsa Bernadett
Kozma Vivien
3. Ámon Dávid
Fekete Anna
Fodor Sámuel
Fosztó Anna
Szécsényi Anna
Szohr Ferenc

3.a
3.c
3.b
3.b
3.d
3.b
3.d
3.d
3.b

1. osztály
1. Sepsi Réka
Dankovics Dorina
2. Hoffmann Martin
3. Szabó Kinga

1.a
1.a
1.c
1.b

4. osztály
1. Bukolyi Réka
Szerémi Fanni
2. Kupecz László
3. Dicső Attila

2. osztály
1. Skultéti Petra
2. Bíró Márk
3. Konyári Csanád
László Mátyás

2.a
2.d
2.a
2.d

4.a
4.a
4.a
4.d

5. osztály
1. Józsa Botond
2. Pekár Vilmos
3. Siliga Dávi
Huoránszki Tamás

3. osztály
1. Török Zsófia
2. Balogh Ilona
3. Budai Virág
Fekete Anna

3.a
3.a
3.d
3.d

5.b
5.b
5.c
5.d

4. osztály
1. Sepsi Hajnalka
2. Papp Dóra
Különdíjas: Dankovics Dorina

4.e
4.b
4.e

6. osztály
1. Bóné Richárd
2. Szekeres Dorottya
Farkas Antal
3. Kakuk Emese

6.a
6.b
6.a
6.b

7. osztály
1. Gévay Veronika
2. Tóth Noémi
Kocsicska Márk
3. Bertalan Nikoletta

7.c
7.c
7.b
7.b

A SIMÁNDY JÓZSEF
ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETOKTATÁSI
INTÉZMÉNY

8. osztály
1. Józsa Dominika
2. Szabó Viktória
Bertalan Adrienn
Rapavi Bence
3. Fodor Réka

8.b
8.a
8.a
8.a
8.c

Időpont:
2012. február 28. (kedd) 17 óra

MEGHÍVÓ

szeretettel meghívja a leendő első
osztályosok szüleit tájékoztató szülői
értekezletére.
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A 8. osztályosok írásbeliztek

Központi felvételi az Angol-Magyar Egészségügyi
Szakközépiskola és Gimnáziumban

Az Oktatási Minisztérium 2004-ben indította útjára, a középiskolába jelentkezők részére, az országosan egységes rendszerű
felvételiztetést. Kistarcsán évek óta a Flór Ferenc Középiskolában
fogadtuk a nyolcadikos gyerekeket. A gimnázium megszűnésével a hagyomány nem szakadt meg, ugyanis az Angol-Magyar
Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium átvette a házigazda szerepét és ennek megfelelően az iskola tantermei január
21-én, szombaton megteltek felvételiző tanulókkal.
A felvételizők magyar nyelv és irodalom tantárgyból, valamint
matematikából töltöttek ki egy-egy feladatlapot.
Kollégáim rutinosan végezték munkájukat, irányításukkal
minden diák időben megtalálta a számára kijelölt teremben a
helyét. A feladatlapok kiosztása előtt tájékoztatót kaptak a dolgozatírás menetéről, szabályairól. Pontosan 10 órakor minden
tanteremben elkezdődött a munka, 45 perc állt a tanulók rendelkezésére a válaszok megadására. Tizenöt perc szünet után
a matematika feladatok kerültek sorra. A dolgozatírás rendben
lezajlott, szabálytalanság nem történt.
Az elkészült dolgozatokat, országosan egységes javítókulcs
alapján, a középiskola tanárai értékelték és pontozták. Az itt
szerzett pontokat, hivatalos formátumú eredménylapon viszik a
gyerekek az általuk választott középiskolába, a felvételi eljárás
részeként.
A felvételhez szükséges további pontokat az általános iskolai
tantárgyi jegyek, illetve a középiskolák által előírt szóbeli elbeszélgetések alapján lehet megszerezni.
Az Angol-Magyar Egészségügyi Szakközépiskola és Gimnázium
a felvételi jelentkezési lapok beadását követően 2012. február 22-én
Újabb szenzációs esemény az AngolMagyar Egészségügyi Szakközépiskola és
Gimnázium életében!

A kistarcsai középiskolából
a londoni olimpiára!

A nyolcadikosok írják a központi felvételit

és 23-án várja a nyolcadikos diákokat felvételi beszélgetésre. A pontos időpontról értesítést nem küldünk, mert iskolánk honlapján www.ceasiskola.net – jelentetjük meg a névszerinti beosztást.
Minden kedves felvételiző diáknak sok sikert és szerencsét kívánunk továbbtanulási terveinek megvalósulásához!
Dr. Lukács Ferencné
az Angol-Magyar Egészségügyi Szakközépiskola
és Gimnázium igazgatója

Mottónk: Tanulj, hogy tudj változni!

Mihály Dénes Szakképző Iskola Kistarcsai
Telephelye 2012. februárjában keresztféléves
OKJ-s képzéseket indít

Alapfokú képzés
Irodai asszisztens
LONDONBA, A 2012. ÉVI. XXX.
NYÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOKRA
UTAZNAK ISKOLÁNK TANULÓI!

Tanulmányi eredmény, tanulmányi verseny és az olimpiai
vetélkedőn szerzett összes pontszám alapján a legjobb helyezést elérő diákjaink a londoni olimpiai játékok eseményeinek
egy részét a helyszínen tekinthetik meg.

Az iskola vezetősége és tanári kara a második félévben olimpiai vetélkedőt hirdetett meg a diákok részére. A kétfős csapatok három fordulón keresztül, különféle sporttörténeti feladatok megoldásával, mérik
össze erejüket. A májusi döntőbe jutás előfeltétele még a kiemelkedő
tanulmányi eredmény és a közösségi feladatokban való részvétel is.
A meghirdetett verseny hatására felpezsdült az élet. A tanulók egyre igyekvőbbek mind a tanulásban, mind a sportban. A helyezettek
könyvjutalomban és oklevéldíjazásban részesülnek, a győztes csapat
pedig - két tanár kísértében - a helyszínen tekintheti meg a 2012-es
olimpiai játékok versenyeit Londonban. A világ 204 országának versenyzőit felvonultató rendezvényen „küldöttségünk” három napot tölthet el nézőként. Ebből az okból kifolyólag is egyre többen érdeklődnek
iskolánk iránt, és szeretnének ide járni, hiszen még az olimpiára is kijuthatnak tanulóink, ha jól teljesítenek.
Kiss Péter ötletgazda, szervező tanár

ügyviteli ismereteket, az irodai munkához szükséges
programok használatát, 10 ujjas vakírást tanulnak a hallgatók.
A szükséges jogi protokoll ismereteket is elsajátíthatják.
Szükséges feltétel: 10. évfolyam, 1998/99 előtt végzetteknél
8 általános elvégzése

Középfokú képzés
Informatikai rendszergazda
CISCO - jól használható hálózati és hardveres ismereteket
szerezhetnek a hallgatók.
Szükséges feltétel: érettségi
Képzéseink 2 évesek.
Részletekről és a további feltételekről Fekete Ilonánál lehet
érdeklődni a 06-70-933-6307-es telefonszámon. Az előzetes
jelentkezéseket várjuk a fenti telefonszámon és személyesen
2012. január 31-én (kedden) és február 07-én (kedden) 17-19
óráig a Simándy József Általános Iskola aulájában. Cím:
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3. az uszoda mellett.
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Aranyéremmel tértek haza egy Nemzetközi Küzdô versenyrôl

Ismét remekeltek a Kistarcsai Sentinel SE Taekwondosai
Tavaly év végén Pestszentlőrincen rendezték meg az 1. Nemzetközi Budapest Open
Cup-ot. A versenyen hazai és külföldi (szlovák, cseh és lengyel) versenyzők indultak.
Közel 250 nevező volt és full kontact-ot is rendeztek.
Kistarcsát Galgóczi Márk, Csépán Richárd, Pásztor Máté, Stoll Péter és Farkas Ákos
képviselték. Az erős mezőny ellenére a csapat nagyszerűen helytállt.
Eredmények: Pásztor Máté, Galgóczi
Márk aranyérem, Csépán Richárd
ezüstérem, Farkas Ákos bronzérem
és Stoll Péter 4. helyezés.

Gratulálunk nekik és 2012-ben is szeretnék ezeket az eredményeket megismételni!
Januárban is minden kedves érdeklődőt vár a Sentinel SE.!
Jelentkezni lehet Hegyes Imre mesternél! Info: www.sentinelse.atw.hu Tel: 06-20-551-0919

KÉK hírek

Közlekedésbiztonsági akció
A Gödöllői Rendőrkapitányság a Gödöllői Autópálya Alosztállyal együttműködve, polgárőrök bevonásával 2011. január 11-én fokozott
Kést rántott a kéregető…
2012. január 5-én délután a Gödöllő - Vác közúti ellenőrzést tartott. Az akcióban Mátrix
útvonalon közlekedő autóbuszjáraton egy rendszámfelismerő készüléket is bevetettek. A
34 éves hatvani férfi kezdetben nyugodt, fokozott ellenőrzés célja, a közúti közlekedési
majd fenyegető hangnemben kéregetni kez- balesetek megelőzése, visszaszorítása, ittas
dett. A busz utasai nem adtak a kéregetőnek járművezetők, forgalomból kitiltott, kivont, és
pénzt, ezért további utasokat zaklatott a férfi, körözött gépjárművek kiszűrése, közlekedémíg végül a Gödöllő Rendőrkapitányság al- si és egyéb szabálysértők kiszűrése volt. Az
kalmazottjához, egy szolgálaton kívüli rend- ellenőrzés kiterjedt még a biztonsági öv haszőrhöz fordult. Tőle is pénzt kért és miután nálatának, a kötelező biztosítás meglétének,
nem adott neki egy bicskát rántott elő, hogy érvényességének és a gépjárművekben utazó
nyomatékot szerezzen mondandójának. személyek ellenőrzésére. Az akcióban összeA rendőr segítséget kért telefonon és még sen 10-en vettek részt és összesen 1511 járműGödöllő belterületén leszállították a férfit a vet ellenőriztek. Ködlámpa indokolatlan haszbuszról és előállították. A kéregető ellen a nálata, világítási szabályok megsértése miatt
Gödöllő Rendőrkapitányság büntetőeljárást 14 járművezetővel szemben helyszínbírságot
szabtak ki. Forgalomból kitiltás és műszaki érindított.

Kistarcsai Városi Sport
Club tagfelvételt hirdet
korosztályos labdarúgó
csapataiba
Várják minden labdarúgást
szeretô 7-16 éves fiúk és lányok jelentkezését. Amit
nyújtani tudnak: színvonalas
sportolási lehetôség, felkészült edzôk, Bozsik egyesületi programban részvétel,
bajnokságban való részvétel,
nagyon jó társaság. Amit kérnek: szeress focizni!
Érdeklôdni az alábbi telefonszámokon lehet:
30-305-0903, 30-620-2955
vényesség hiánya miatt 10 esetben indult szabálysértési eljárás.
Az ellopott gépkocsit néhány óra alatt meg
találták
2012. január 3-án délelőtt loptak el ismeretlen tettesek Csömörön, a Major úton lévő üzemanyagtöltő állomásról egy Mercedes A 170 CDI típusú
személygépkocsit. Az adatgyűjtés és a tanúk kihallgatása után kiderült, hogy egy trélerrel szállították el a személygépkocsit, szerencsére a tréler
forgalmi rendszámát az egyik tanú megjegyezte.
A rendőrség munkáját és a jármű megtalálását
Csömör lakossága jelentős mértékben segítette.
Az állampolgárok által adott információk birtokában sikerült ugyanazon napon megtalálni és
visszaadni a tulajdonosnak a közel 2 millió forint
értékű eltulajdonított járművet.
Ezúton is köszönik a lakosság segítő támogatását.

kistarcsai híradó 
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„III. 24 órás úszás”

2012. február 11 - 12.
Kistarcsai Városi Tanuszoda
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3.
Tel.: 06-28/470-293

Program:
2012. 02. 11. szombat
bemelegítés - 07.15 - 07.50
megnyitó - 07.50 - 07.55
Solymosi Sándor – Kistarcsa Város Polgármestere
ebéd - 13.00
2012. 02. 12 vasárnap
eredményhirdetés - kb. 08.30
Nevezés:
Uszoda pénztára: 06-28/470-293
Lesták Erzsébet: 06-30/556-92-25
email: lestak.tanuszoda@citromail.hu
Nevezési díj:
2000,- Ft/fő
kistarcsai versenyzőknek: 1000,- Ft/fő
látogatójegy: 500,- Ft/fő
Szervező: Lesták Erzsébet - uszodavezető

Nyilvános pályázat

Kistarcsa Város Önkormányzat Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési,
Pályázatkezelő valamint Vagyonnyilatkozatokat és
Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottsága
a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról
szóló 39/2008.(XII.19.) számú önkormányzati rendeletének 28. § (2)
bekezdése alapján nyilvános pályázatot hirdet az alábbi bérleményére

Kistarcsa, Deák Ferenc u. 2. szám alatti Oázis Üzletház I. emeletén
található
18,5 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú helyiségre.
A pályázat nyertese: aki a legmagasabb összegű bérleti díjat
ajánlja. Amennyiben több pályázat is érkezik a hirdetésre, és az
elsőnek elfogadott pályázó visszalép a pályázattól, úgy a következő
legmagasabb összeget kínáló pályázó a nyertes.
A bérleti díjon felüli egyéb, fizetendő költség: rezsi, közös költség.

Tisztelt Állattartók!
Ezúton értesítem Önöket, hogy 40 éves szolgálat után nyugállományba mentem.
Rendelőmet és praxisomat megtartva, jogosult hatósági állatorvosként és
magánállatorvosként dolgozom tovább.
Rendelési idő:
Rendelési hely:

Hétfő 18-20 óráig
Szerda 18-20 óráig
Péntek 18-20 óráig
Kistarcsa, Váci M.u. 2.

Dr. Rédling Tibor állatorvos,
06-30-9-668-415, 06-28-470-764

A helyiséget: a hivatkozott rendelet szerinti célra, határozatlan időre
lehet bérbe venni.

A bérleményre 2012. március 30. 12.00 óráig lehet pályázni
a bérlet tárgyának, a bérleti díj összegének megjelölésével, a bérleti
szerződés-tervezet elfogadásával.
A pályázatot zárt borítékban, „Pályázat 18,5 m2-es helyiségre” jeligével
ellátva, a Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő valamint
Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottságnak
címezve:
2143 Kistarcsa Szabadság u. 48. számra lehet személyesen vagy postai
úton benyújtani, úgy hogy az a jelzett időpontig megérkezzen.
További információ kérhető a Polgármesteri Hivatal
vagyongazdálkodási ügyintézőjétől, (2143. Kistarcsa Szabadság u. 48.)
illetve telefonon: 28/470-711/ 139-es mellék.

14

hitélet

Katolikus

kistarcsai híradó

Mit jelent nekünk az újév?

Sokan nagy lármával búcsúztatták az elmúlt évet. Sokan hálát
adtak a Jóistennek, vagy a sorsnak - ki hogy gondolkodik - a befejezett évért. Az újév kezdetén tegyük fel a kérdést: mit jelent nekünk az újév?
Az újév egy megkezdett láncszem az életemben. Van akinek a
tizedik, a nyolcvanadik, vagy akárhányadik láncszem kezdődött,
amit csak megköszönök a Jóistennek. Uram! Köszönöm, hogy itt
állhatok az újév kapujában. Kíváncsi, aggódó tekintettel nézem a
2012-ik épület 365 ismeretlen ablakát. Kérdések keresnek bennem
választ. El tudok-e igazodni ebben az évben? Végig tudom-e járni ez év útjait? Milyen meglepetéseket hoz számomra ez az év?
Vajon lesz-e számomra öröm, boldogság, vagy talán szenvedések,
megpróbáltatások? Nem tudjuk. Milyen jó, hogy nem tudjuk, nem
látunk a jövőbe. Mert ha előre látnánk a szenvedéseket, bajokat,
amik utolérnek, akkor előre összetörnénk az állandó szomorkodásban. Ha viszont előre látnák a sikereinket, önteltek, beképzeltek lennénk. El tudunk-e igazodni ez év napjaiban? Igen, mert a
keresztény ember nemcsak saját erejében bízik, hanem a Jóisten
jóságában is. Uram, Istenem, légy velem, járj velem a 2012-ik évben is.
Az újév számomra a boldogság keresést is jelenti. Minden ember a boldogságra van teremtve, vágyódik a boldogság után, keresi, hajszolja a boldogságot. Ha tehát azt akarjuk, hogy boldogok
legyünk ebben az évben, akkor dolgoznunk kell érte. Az igazi
boldogságot kell néznünk, az igazi boldogságot kell keresnünk.
Ebben az évben is lesznek olyanok, akik verejtékezve keresik a
boldogságukat, és nem találják meg. Vajon miért? Mert hamis
úton akarják keresni boldogságukat. A boldogságot nem lehet
megtalálni zajos mulatóhelyeken, pénzben, aranyban, gazdaságban. A boldogságot nem az átmulatott éjszakák jelentik. Az igazi
boldogság nem külsőleg jelenik meg az embernél, hanem az ember belső lelki világában. Olyan a boldogság, mint a tűz, ami a

Református

kályhában ég, és melege az egész szobában szétárad. A léleknek
a boldogsága is kiterjed az egész emberre. A benső boldogságot,
a lélek boldogságát keressük. Csak ez a boldogság az, mely maradandó örömet ad az embernek. Uram, Istenem, add meg nekem a
2012-ik évben lelkem benső boldogságát.
Az újév számomra a kötelességteljesítést is jelenti, éspedig a
testi, szellemi és lelki kötelességteljesítést. A mindennapi kötelességteljesítés hozzá tartozik nemcsak a keresztény ember életéhez, hanem minden gondolkodó ember életéhez is. A keresztény
embernek kötelességteljesítése van Istennel és emberrel szemben.
Mindennap megadni Istennek a szent szolgálatunkat, és megadni
embereknek a megbecsülést, a szolgálatot, a szeretet. Lehet, hogy
a boldogság keresésünkben néha elhomályosul az ég, lehet, hogy
sötét felhők árnyékolják be életünket. Ezért kell, hogy mindennap
meg legyen bennünk a rendíthetetlen Isten bizalom. Aki Istenben
bízik, soha nem csalatkozik. Tudomásul veszem, sok ember jóságát, de elsősorban Istenbe vetem bizalmamat. Bárcsak megértené
minden ember ennek az évnek az igazi értelmét: Isten és felebarát
szolgálat. Uram, Istenem, add meg, hogy a 2012-ik évben teljesíteni tudjam kötelességemet. .
Egy német város, Essling kapuívén ez olvasható: „Hominibus non
Deo confide”. Tudósok vitatkoztak, hogyan lehet lefordítani, mi a
mondat értelme. Attól függ, hogy hová tesszük a vesszőt. Ha a
második szó után, akkor ez az értelme: „Az emberekben, és ne
az Istenben bízzál.” Ha a „non” szóval kezdjük a mondatot, és a
harmadik szó után tesszük a vesszőt, akkor ez az értelme: „Ne az
emberekben, hanem Istenben bízzál.” Aki írta már régen meghalt,
nem kérdezhető meg. De elérte azt, amit akart, gondolkodjanak
a mondaton. A gondolkodók két tábort képeznek. Az embernek
választani kell. Nem kétséges, hogy mi mit választunk. Mi emberekben vakon nem bízunk, mi alázatosan Istenben bízunk.

Somlai József ny. plébános

„Gondol ránk az Úr, meg fog áldani” Zsoltárok 115, 12

A „gondol rám” nemcsak azt jelenti, hogy valakinek az eszébe
jutottam, levelet, sms-t ír, telefonál, hanem abban az értelemben is
használatos a kifejezés, hogy gondol rám egy állásnál, terve van
velem. Az egyik esetben nagyobb távolság választ el. Nincs személyesen jelen a két ember egymás életében.
A „gondol ránk” kifejezésnek másik értelmezése nem a távolságot hangsúlyozza, inkább a törődést, a figyelmességet. Természetesen a jelentésnek ez a két árnyalata nem kizárja egymást, inkább
kiegészíti.
A két jelentés közül melyiket ismerhetjük fel e zsoltárban?
Nyilván az elsőről szó sem lehet. Gondviselőnk nincs nagy távolságban tőlünk. Nemcsak messziről küld üzenetet, hanem egészen
személyesen törődik velünk: neki is fáj, ami nekünk könnyet okoz.
Sőt az együttérzésen túl erőt és támogatást ad, egy szóval: gondoskodik rólunk. Gyakran csak utólag ismerjük fel, hogy Ő készítette
elő dolgainkat, megadta, amit a magunk erejéből nem érhettünk
volna el.
A „gondol ránk” továbbá azt is jelenti, hogy célba juttatja az életünket, úgy, ahogy azt Jézussal is tette. Nem a mi céljaink megvalósítását egyengeti, hanem abban segít, hogy az Ő tervét tudjuk
célba juttatni. Ilyenkor a hívő meglátja életében az Úr cselekvő
hatalmát.
A „meg fog áldani!” az ókorban legtöbbször csak annyit jelentett:
megszaporít. Az áldás szónak ez az értelme rejtezik az „áldott állapot” kifejezésünkben is. Ki is mondja ezt a 14. versben: „Szaporítson titeket az Úr, titeket és a ti fiaitokat.”
A későbbi időben elmélyült a szó jelentése, nem annyira mennyei
Atya javainak az elnyeréséből ismerték fel az áldást, hanem abból,

hogy a Mindenható jelen van választottainak életében, mint barát.
Az áldott életű Ábrahámot „Isten barátjának” nevezi a Biblia.
Kiket áld meg Teremtőnk? Akik félik Őt. Nem számít, hogy
valaki nagy, vagy kicsi, jelentős, vagy jelentéktelen. Csak a hit és
az engedelmesség számít. Aki nem a Mindenható akarata szerint él, ne is reménykedjen az áldásban, főleg ne is bízzon abban,
hogy valóságosan érezni fogja jelenlétét! A zsoltár tanítása szerint még a gyermekekre is kiterjed az áldás hatása. Nagy dolog,
amikor az utódok életében is kamatozik egy nagyapa hite !
Honnan tudta ilyen biztosan a szentíró, hogy „gondol ránk az Úr,
meg fog áldani”?
Egyrészt Isten kijelentéséből. Másrészt, mert átélte a korábbi
években mindezt. Ez a tapasztalat bátorította őt a nehéz időkben is,
hogy Gondviselőbe vesse reménységét. Mi is, mivel valljuk, hogy
Isten mindörökké ugyanaz, bizonyosak lehetünk: a jövőben is segíteni fog.
Hogyan éljen az, aki tudja, hogy „gondol ránk az Úr, meg fog
áldani”?
Ne menjen bele minden sérelem miatti vitába, tudván, hogy
a Teremtő a leglehetetlenebb helyzetekben is mellette áll. Ez a
bizonyosság már önmagában is bátorsággal tölti el, pedig az áldásért még csak esedezik. Jézusban nem akkor kell elkezdeni
bízni, amikor válságos valakinek az élete, hanem a szép napokban. Amit a boldogság idején átélt, erőt fog jelenteni a nehézségek közepette is.
Aki tudja, hogy sikerének a forrása a mennyei áldás, az nem
magának tulajdonítja a sikert! A Gondviselőbe vetett hit a legjobb
gyógyszer az elbizakodottság ellen!
Riskó János lelkipásztor
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• bevizsgálás • beszerelés
• töltés-mérés • kiszállítás

• ügyelet, segély:
06-20/94-58-766
Gödöllõ,
Gödöl
llõ, Dózsa Györ
György út 50.
((a ttemetõvel
tõ l szemben)
b )

Tel.: 06/28-611-728
Mobil: 06-30 / 53-6 4-300

Nyitva: H–P.: 8 –17, Szo.: 8 –13

A hirdetés felmutatója 1000 Ft kedvezményt kap akku vásárlásakor!
A részletekről , további akcióinkról érdeklődjön üzletünben!

R.H.Dental

Fogorvosi rendelôk és Fogtechnikai laboratórium
Kistarcsa, Árpád vezér u. - Szt. László u. sarok

Várjuk kedves pacinseinket fogorvosi rendelőinkben!
Extra minőségű fogpótlások kedvező áron (cirkon hidak).
Konzerváló fogászat és felnőtt fogszabályozás.

Akciós áron cirkon hidak és implantációk!
Kistarcsai privát rendelésünk:

Hétfő és szerda: 16-20 Dr Répay Klára
Szerda 9-14 és péntek 14-20 Dr Farczádi Tímea

Nyitva tartás: H-P: 8-tól 17-ig

Szombaton 9-14 sürgősségi ellátás

BEJELENTKEZÉS: (06-28) 472-400 (munkaidőben)
(06-30) 251-61-60 és (06-30) 823-34-64 (non-stop)
rhdental@rhdental.hu
www.rhdental.hu www.szajapolas.com

PostaTestŐr
Ne a mozgást
kerülje, hanem
egy baleset anyagi
terheit!
A legkisebbtől a legnagyobbig, sokféle baleset esetére
A baleseti csonttörést is téríti
Munkáltatók is köthetik alkalmazottaikra
Mindennapi életünk felgyorsult tempója miatt egész nap állandó mozgásban vagyunk, így minden pillanatban fennáll a lehetősége annak,
hogy a legnagyobb elővigyázatosság ellenére is baleset ér minket.
A PostaTestŐr segít Önnek, ha mégis baj történik. A Magyar Posta
Biztosító Zrt. balesetbiztosítása garantált anyagi támaszt nyújt baleset
esetén. Mi segítünk abban, hogy Ön és családja könnyebben viseljék
a baleset következtében felmerülő anyagi terheket, a nem várt extra
kiadásokat, hogy életszínvonalát továbbra is a megszokott módon fenn
tudja tartani.
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2143 Kistarcsa, Iskola u. 6.
06-28/470-841
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