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Téli hóeltakarítás és síkosságmentesítés
A KIVÜ Kft. a havas hónapokra téli üzemeltetési tervet dolgozott ki a helyi közutak
kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet alapján, és az
abban foglaltak szerint végzi az utak síkosságmentesítését.
A tervben a település szilárd burkolatú közútjain a hóeltakarítási és
síkosságmentesítési sorrendet az alábbi szolgáltatási osztályokba sorolva határozta
meg a KIVÜ Kft..
Szolgáltatási osztály
I. főközlekedési utak
II. gyűjtő utak
III. szilárd burkolatú
mellékutak
földutak

Szórás megkezdésének
Szórási munka időtartama
időpontja az észleléstől
0,5 – 1 óra
4 óra
1,5 – 2,5 óra
6 óra
2 – 3 óra

8 óra

nem végzik

megrendelés esetén azonnal

A fenti szolgáltatási szintek átlagos téli időjárásra vonatkoznak.
Az I. szint esetén, ha a hóréteg vastagsága eléri a 3-5 cm-t, a hóekézést indokolt elkezdeni. A II. és III. szint esetén, ha a hóréteg vastagsága eléri az 5-10 cm-t, a hóeltávolítást
indokolt megkezdeni. A hóesés megszűnése után – 15-20 cm leesett hó mennyiség esetén – a hó eltávolítását 6 órán belül javasolt elvégezni.
A síkosságmentesítést a helyi tömegközlekedési útvonalakon (pl. Szent László u.,
Árpád vezér u., Attila u., Rákóczi krt., Csömöri u., Határ út), valamint a gyűjtő utakon
(pl. Késmárki u., Aradi u., Eperjesi út, Pozsonyi u., Völgy u., Dózsa Gy. u., Móra F. u.,
Raktár krt., Fenyves u., Hunyadi u., Thököly u., Deák F. u., Arany J. u., Lőcsei u.) kezdi
meg a Kft., és fentiek szerinti sorrendben jut el a település egyéb mellékútjaira.
Mindezeken túl kiemelt figyelmet fordítanak a síkosságmentesítéskor a gyalogos
járdákra, gyalogutakra, továbbá az intézmények (pl. iskola, óvoda, Egészségház, hivatal) környezetének és a várakozó helyeknek a tisztítására.
A fentieken túl felhívjuk a figyelmet,
hogy a vonatkozó rendelet értelmében az
ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) kell az ingatlana előtti járdaszakasz tisztántartásáról gondoskodnia!
Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda

Kistarcsa polgármestere nyilvános
pályázatot hirdet
a Kistarcsa 1393/6/A/13 hrsz.-ú és 1393/6/A/14
hrsz.-ú,
természetben a Deák Ferenc utca 2. szám alatti,
az Oázis Üzletház emeletén lévő önkormányzati
tulajdonú
29,25 m² alapterületű üzlethelyiség
értékesítésére.
A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb összegű
vételár megfizetésére tesz ajánlatot, illetve egy
ajánlat esetén az, aki a képviselő-testület által
megállapított vételár megfizetését vállalja
Az ingatlanok megvételére 2013. március 4-én
12 óráig lehet pályázni, a vétel tárgyának, és
összegének megjelölésével. Részletes információ
a www.kistarcsa.hu oldalon olvasható. További
tájékoztatás kérhető a Polgármesteri Hivatal
vagyongazdálkodási ügyintézőjétől.
2143 Kistarcsa, Szabadság út. 48, illetve telefonon:
06-28-507-141 melléken.

Kistarcsa polgármestere nyilvános
pályázatot hirdet
a Kistarcsa, 1/B/1 hrsz.-ú, természetben
Széchenyi u. 2. szám alatti,
„műhely”megnevezésű, 120/274 részarány
tulajdonú, 120, 4 m² nagyságú ingatlan,

valamint a Kistarcsa 2 hrsz.-ú, természetben
Aulich Lajos u. 2. szám alatti,
„beépítetlen terület” megnevezésű,
212 m² nagyságú önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlan értékesítésére.
Az ingatlanok megvételére 2013. március 4. napján
12-óráig óráig lehet pályázni, a vétel tárgyának, és
összegének megjelölésével. Részletes információ
a www.kistarcsa.hu oldalon olvasható. További
tájékoztatás kérhető a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási ügyintézőjétől: 2143. Kistarcsa,
Szabadság út. 48, illetve 06-28-507-141telefonon.

Kistarcsa polgármestere

nyilvános pályázatot hirdet a Kistarcsa
3144/23 hrsz.-ú,
természetben az Eperjesi u. 17. szám alatti
önkormányzati tulajdonú
ingatlan (volt fűtőmű) értékesítésére.
A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb
összegű vételár megfizetésére tesz ajánlatot.
Az ingatlanok megvételére 2013. március
4-én 12 óráig lehet pályázni, a vétel tárgyának,
és összegének megjelölésével. A pályázatot
zárt borítékban, „Pályázat a 3144/23 hrsz.-ú,
Eperjesi u. 17. szám alatti ingatlan megvételére”
jeligével ellátva az Önkormányzat részére a
2143. Kistarcsa, Szabadság u. 48. címezve lehet
személyesen, vagy postai úton benyújtani, úgy,
hogy a jelzett időpontig megérkezzen. Részletes
információ a www. kistarcsa.hu oldalon
olvasható. További tájékoztatás kérhető a
Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodási
referensétől: 2143. Kistarcsa, Szabadság u.
48, illetve telefonon: 06-28-507-141 mellék.

ELADÓ INGATLAN

Szadán a központtól 500 m-re a főút mellett eladó
egy 95 m2-es összközműves konvektoros
családi ház + pince
76 m2-es melléképülettel 3000 m2-es telken,
patakkal, gyümölcsfákkal.
Érdeklődni: 06-20-38-30-711

kistarcsai híradó 

Január 1-től megváltoztak a térítési díjak
A képviselő-testület 2012. december 19-i ülésén döntött a köznevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak, valamint a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának változásáról. Az új térítési díjak 2013. január 1-től érvényesek.
Az intézményi étkezési térítési díjak az intézménytípustól függően az alábbiak szerint változtak:
a.) Óvodai ellátás
napi háromszori étkezés összesen: 377,- Ft + ÁFA
		 - tízórai: 89,- Ft + ÁFA
		 - ebéd: 216,- Ft + ÁFA
		 - uzsonna: 72,- Ft + ÁFA
b.) Általános iskolai ellátás napi háromszori étkezés összesen: 435,- Ft + ÁFA
		 - tízórai: 95,- Ft + ÁFA
		 - ebéd: 251,- Ft + ÁFA
		 - uzsonna: 89,- Ft + ÁFA
A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedésben alkalmazandó viteldíj a tanuló/
nyugdíjas bérletek esetében 1.400,- Ft/hó-ra emelkedik. A dolgozó havibérlet és a
menetjegy ára nem változik.

A Tölgyfa Óvoda fejlesztése
120 millió forint támogatásból
valósul meg
EU-s támogatásból fejlesztik a Tölgyfa Óvodát. A kivitelezést 2013 májusában kezdik,
várhatóan szeptemberben már az új óvoda várja a kicsiket.
A pályázatot 2012 áprilisában nyújtotta be az önkormányzat, de első körben forrás hiányra hivatkozva tartalék listára helyezte a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Karácsonyi
ajándékként született meg a döntés, hogy a pályázat támogatására lehetőség nyílt.
A tervek szerint a beruházással többek között olyan fontos fejlesztések valósulnak
meg, mint egy új 20 férőhelyes csoportszoba kialakítása, konyha átalakítása, orvosi szoba, öltözők, mosdók, zuhanyzók kialakítása, magastető kiépítése, homlokzati nyílászárók
cseréje, a homlokzat hőszigetelése és színezése, kazánok cseréje, a bővített rész komplex
akadálymentesítése, mozgássérült parkoló kialakítása. A tervezett fejlesztések megfelelnek a mai magyar építési szabályoknak, az EU-s szabványoknak, érvényesülnek az akadálymentesítés szempontjai is. A projekt összköltsége 126 millió forint, melynek fedezetét 95%-ban EU-s támogatásból, 5%-át pedig saját forrásból biztosítja az önkormányzat.
A beruházás előkészítése már tavaly megkezdődött, ezért az idei költségvetést csak 3,5
millió forinttal terheli a kivitelezés.
A Támogatási Szerződés aláírására előreláthatólag január végén kerül sor, de a kiviteli tervek már készülnek, a kivitelezést májusban megkezdik, a befejezési időpont 2013
szeptemberében várható.
Polgármesteri Hivatal Szervezési Iroda

Városi Művelődési- Sportközpont és Könyvtár programja
Csigaház

február 09. Pannónia Néptáncegyüttes farsangi bálja
február 12. Törpe-börze használt gyerekruha vásár
február 14. Nyugdíjas farsangi bál
február 16.	Tündér Kuckó zenés gyermekprogramja kézműves foglalkozással 15-19 óráig
február 18. Véradás 14-19 óráig
február 25.	Kommunizmus áldozatainak emléknapja – megemlékező műsor a Csigaház előtti téren 16.00
További információ: Szilárdi László 06-28-507-147

A város hírei
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Kommunizmus
áldozatainak emléknapja
február 25.

Helyszín: Október 23-a tér
16 órától megemlékezô program:
-beszéd, irodalmi mûsor, koszorúzás

Tájékoztatás a telekadó adómértékének változásáról
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésén 2013. január 1. napjától módosította a telekadó mértékét az alábbiak
szerint:
Kiemelt övezetben lévő (3. számú főút,
Budapest XVI. kerület közigazgatási határa,
Fenyves utca, Eperjesi út, Szabadság út által
határolt terület) belterületi beépítetlen telek esetében: 220,- Ft/m 2/év;
Belterületi beépítetlen telek esetében:
- az 1. számú övezetben lévő (Aradi utca,
Kölcsey utca, Rózsa utca, Kápolna utca, Malom utca, Kossuth Lajos utca, Aulich Lajos
utca, Pozsonyi utca által határolt terület) belterületi beépítetlen telek esetében: 0,- Ft/m2/év;
- a kiemelt övezetbe és az 1. számú övezetbe nem tartozó belterületi beépítetlen
telek esetében: 60,- Ft/m 2/év;
Az előző pontok hatálya alá nem tartozó
egyéb belterületi és külterületi telek esetében: 30,- Ft/m 2/év.
A fizetendő adóról az adóhatóság értesítést küld az adózóknak a fizetési határidőt
megelőzően.
Adócsoport

A város jelentôs energiaköltséget takarít meg a
Sourcing Hungary Szolgáltató Kft. közremûködésével

Kistarcsa Város Önkormányzata második
alkalommal bízta meg a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft.-t az aktuális energia beszerzés lebonyolításával. A beszerzésekre
szakosodott cég csoportos közbeszerzési
eljárás keretein belül, elektronikus árlejtés
alkalmazásával, jóval kedvezőbb árat képes elérni a pillanatnyi piaci árakhoz képest.
Első alkalommal 2012. július 1-től 2014.
július 1-ig terjedő időszakra földgáz beszerzéssel bízta meg az önkormányzat a céget.
A nyertes cég által megadott energiaár a jelenlegi piaci árhoz képest nettó 23,18 Ft/m³,
azaz 15,27% fajlagos megtakarítást mutat,
ami két évre nettó 18 millió 23 ezer Ft megtakarítást jelent Kistarcsa Városának
2013 évre az intézmények, illetve közvilágítás villamos energia beszerzését bonyolította a Sourcing Kft. Az ismételten
elektronikus árlejtéssel lebonyolított közbeszerzési eljárás eredményeként az intézményeknél 15,46 %, közvilágításnál 18,84 %
megtakarítás jelentkezik, ami összességében nettó 2 millió 432 ezer Ft-ot tesz ki.

Polgármesteri Hivatal Szervezési Iroda
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Megkezdődött a munka a Gödöllői Járási Hivatalban
Január 2-án megindult az élet
a Gödöllői Járási Hivatalban.
A hivatal irodái Gödöllőn
a Városháza Szabadság téri
épületének földszintjén kaptak helyet. Dr. Tarnai Richárd,
a Pest Megyei Kormányhivatal vezetője januárban már
kétszer látogatott el Gödöllőre
és mind a kétszer pozitívan
nyilatkozott a látottakról.
Urbanics Gábor a járási hivatal vezetője tájékoztatásul
elmondta, hogy az okmányUrbanics Gábor, a járási hivatal
vezetôje
irodában
zökkenőmentes
volt az átállás, az ügyfelek
január 2-án gyakorlatilag semmit nem észleltek a változásból.
A Gödöllői Járásban öt kirendeltséget hoztak létre: Pécelen, Mogyoródon, Csömörön, Kistarcsán és Veresegyházon várják az
ügyfeleket. A járási kirendeltségek ügyintézési folyamatában a
hivatali munka leegyszerűsödik. Amiért régebben esetleg el kellett menni Gödöllőre az ügyfélnek, azokat most a kirendeltségen
elintézheti. A kirendeltségek folyamatosan átveszik a szükséges
iratokat, nem kell azokat személyesen bevinni a járásszékhelyre.

A járásban okmányirodából három található: Gödöllőn, Veresegyházon és Pécelen. Gyámhivatali ügyeket Gödöllőn, Veresegyházon lehet intézni. Az ügyintézési határidők 30 napról 21
napra változnak, majd a kormányablakok kialakítása után ez
akár egy napra is csökkenhet. Az ügyfeleket hétfőn 8 és 18 óra,
míg keddtől csütörtökig 8 és 16.30 óra között fogadják. Pénteken
nincs ügyfélfogadás.
Kistarcsán a járási kirendeltségen a Polgármesteri Hivatal
munkájához igazodik az ügyfélfogadás: hétfőn 8 és 18 között,
szerdán 8 és 16 óra között vannak nyitva. Kedden, csütörtökön
és pénteken nincs ügyfélfogadás.

Kinevezték a Gödöllôi
Járási Tankerület vezetôjét
Pánczél János a Gödöllői Járási Tankerület igazgatója
Néhány napja nevezték ki Pánczél Jánost, aki a fővárosi BKF Szakközépiskola igazgatóhelyettese és vezető kommunikációs tanára volt. A szakember
már járt Kistarcsán a Simándy Általános Iskolában és bemutatkozott a tantestületnek.

A bejegyzett földhasználók március 30-ig
tehetnek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek

A termőföldről szóló törvény 2013. február 1-jével kötelező adatszolgáltatást ír elő a földhasználati nyilvántartásba már bejegyzett
földhasználók számára, akik március 30-ig küldhetik be a szükséges adatokat a használt földterület fekvése szerint illetékes járási
földhivatalhoz.
tartásba vett földhasználatával érintett földrészletek vannak.
A földhivatal földhasználati bírsággal
sújthatja azt a bejegyzett földhasználót, aki
adatszolgáltatási kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget. Ennek mértéke a
termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK
értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet
kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél.
A vidékfejlesztési tárca emlékeztet arra,
hogy 2013. január 1-jével a földhasználóknak
területi mértéktől függetlenül minden termőföld, valamint mező-, és erdőgazdasági
belterületi föld – kivéve az erdőművelési ágú
területek – használatát be kell jelenteniük a
földhivatalnak.
A használat, a használatban bekövetkezett
változás, valamint a használat megszűnése
bejelentésekor a magánszemély földhasználók kötelesek megadni – az eddigi adatokon
túl – a személyi azonosítójukat és az állampolgárságukat, a gazdálkodó szervezet földhasználók pedig a
statisztikai azonosíDeáktanya programjai
tójukat, illetve cégek
esetében a cégjegy2013. február 7. Csata Zsolt: Emlékek a II. világháborúból
2013. február 14. Halmos Monika: Egy kis utazás a levendula körül
zékszámukat.
2013. február 21. Elek Nikolett: Magyarként egy amerikai nyári táborban
Kötelező a for2013. február 28. Tóth György: Mi veszett Mohácsnál?
ma nyomtat vá ny
A Deáktanya előadásait a Civil-ház (Széchenyi út 33.) közösségi termében tarthasználata a földja. Az előadások csütörtökönként este 7 órakor kezdődnek, időtartamuk kb. 1 óra.
használatban beköA klubestek ideje: csütörtökön este 7-10 óráig. A Deáktanya ismeretterjesztő előadásai nyitottak,
azokat bárki térítésmentesen látogathatja.
KIKE
vetkezett változá-

A magánszemély földhasználónak személyi
azonosítóját (személyi szám) és az állampolgárságát, gazdálkodó szervezet földhasználónak pedig a statisztikai azonosítóját (törzsszám) kell bejelentenie a hatóságnak.
A Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) tájékoztatása szerint: ez a rendelkezés a 2012.
december 31-ig földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználókra vonatkozik.
Adatszolgáltatási kötelezettségüknek 2013.
március 30. napjáig azonosító adatközlési
adatlapon tehetnek eleget, amelyet a használt földterület fekvése szerint illetékes járási
földhivatalhoz kell benyújtani. Ez a kötelezően használandó adatlap a földhivatalok hivatalos honlapjáról www.foldhivatal.hu, a
“nyomtatványok” menüpontból letölthető.
Ha a földhasználó több járási földhivatal
illetékességi területéhez tartozó termőföldet
használ, úgy a bejelentését kizárólag egy
földhivatal felé kell megtennie azzal, hogy
az adatlapon fel kell tüntetnie azoknak a településeknek a nevét, amelyeken a nyilván-

soknak, illetve a használat megszűnésének
bejelentésekor is. Az új formanyomtatványok szintén földhivatalok honlapjáról tölthetők le, és ezeket 2013. január 1-jétől kell
használni, de kötelező használni azon folyamatban lévő eljárásokban, ahol a bejelentés
már megtörtént a földhivatal felé, de a használat bejegyzése, a változás átvezetése vagy
a használat törlése nem történt meg 2012.
december 31-ig.
2013. február 1-jét követően a cégek esetében a cégkivonat benyújtása nem kötelező,
az aláírási címpéldányt, illetve az aláírásmintát pedig csak akkor kötelező benyújtani
a földhivatalhoz, ha azt a cégjegyzék nem
tartalmazza.
Az azonosító adatok kötelező bejelentése
a földhasználati nyilvántartás országos személyi adatbázisa létrehozásának, illetve a
2013. július elsejét követően új adatszolgáltatási forma, a földhasználati összesítő szolgáltatásának lehetőségét készíti elő.
Az összesítő a földhasználó által az ország
egész területén használt egyes földterületek
területét és aranykorona értékét tartalmazza
majd jogcímenkénti bontásban, illetve országosan összesítve, megjelölve a használt
földterületek fekvése szerint illetékes földhivatalokat is. A földhasználati összesítő
igénylésére a földhasználó is jogosult lesz,
annak érdekében, hogy mint hatósági bizonyítványt becsatolhassa, felhasználhassa az
őt érintő eljárásokban.
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Testületi döntések

A december 19-én megtartott testületi ülésen több közérdekű döntés is született

A KERHU Kft. Kistarcsára hárítja a hulladéklerakási járulékot
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint a KER-HU Kft. a hulladéklerakóba szállított települési hulladék után –
így a Kistarcsáról beszállított hulladék után
is – 2013. január 1.-jétől hulladéklerakási
járulékot köteles fizetni (3.000Ft/tonna) egy
központi – környezetvédelmi célú – számlára. A KER-HU Kft. a hulladéklerakási járulék átvállalásáról az Önkormányzat képviselői, valamint a KIVÜ Kft. ügyvezetője
részvételével tartott személyes egyeztetés
után írásban is megerősítette, hogy nem
hajlandó engedményt adni a KIVÜ Kft.nek, és tovább fogja hárítani ezt a költséget
a beszállítóra. A KIVÜ Kft. ügyvezetője a
költségek csökkentése érdekében azzal a
javaslattal élt, hogy a képviselő-testület halassza el a döntést az üveg és a zöldhulladék gyűjtésének bevezetéséről addig, amíg
a 2013. évben várható lerakási díjakban
nem születik végleges megállapodás.
Módosították a hulladékkezelési feladatok ellátására kötött közszolgáltatási
szerződést a KIVÜ Kft.-vel A képviselőtestület még 2012. november 28-i ülésén
módosította a települési szilárd hulladék
kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról
és annak kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendeletét. A rendelet
szerint 50%-os díjkedvezmény biztosítható a Kistarcsán családi házas ingatlanban

egyedül élő, 65. életévüket betöltött nyugdíjasoknak. A díjkedvezmény biztosítása
bevételkiesést okozott volna a KIVÜ Kft.
költségvetésében, ezért az önkormányzat
kompenzációt ajánlott fel. A KIVÜ Kft.
azonban jelezte, hogy ki tudja gazdálkodni
a bevétel kiesést. Ezért szükségessé vált a
hulladékkezelési feladatok ellátására kötött
közszolgáltatási szerződés kiegészítése.
Racionalizálták az intézmények takarítási feladatainak ellátását
Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a Simándy József Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény és Pedagógia
Szakszolgálat, a Polgármesteri Hivatal, az
Alapszolgáltatási Központ, az Egészségház
épületeit, valamint az Eperjesi út 19. alatt
található volt iskola épület tornaterme és
kiszolgálóhelyiségeinek takarítására 2013.
január 1-től - alapfeladatainak bővítésével a KIVÜ Kft.-vel köt szerződést.
Ezért a polgármesteri hivatal létszámát
2013. január 1-től 1 fővel csökkenti, míg a
tulajdonában lévő KIVÜ Kft. létszámát 8
fővel növeli. A feladat kibővülésével szükségessé vált a KIVÜ Kft. költségvetésének
módosítása is. A 2013-as költségvetés elfogadásáig a KIVÜ Kft.-nek 4,3 millió forint/
hó helyett 5,6 M Ft/hó támogatást folyósítanak.
Megállapodást kötöttek a kóbor állatok
befogására
Három
szolgáltatótól
Kistarcsa Város Önkormányzat Pénzügyi, Jogi, Településfejkértek árajánlatot. Határlesztési, Pályázatkezelő valamint Vagyonnyilatkozatokat és
időre a Kutya Mentsvár
Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottsága
Alapítvány, valamint a
a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló
Decredit Kft. küldte meg
39/2008.(XII.19.) számú önkormányzati rendeletének 28. § (2) bekezdése
ajánlatát. Kistarcsa Város
alapján nyilvános pályázatot hirdet az alábbi bérleményekre
közigazgatási területén a
kóbor állatok befogását
Kistarcsa, Eperjesi út 13. szám II. lépcsőház alagsor 3 számú ajtó 3144/13/
A38 hrsz.-ú 20,8 m² alapterületű és 4 számú ajtó 3144/13/A39 hrsz.-ú 20,8
évek óta a Kutya Mentsm² alapterületű önkormányzati tulajdonú garázshelyiségek.
vár Alapítvány végzi. Az
A pályázat nyertese: aki a legmagasabb összegű bérleti díjat ajánlja és elfoalapítvány képviselője jegadja a közjegyző által készített bérleti szerződés egyéb feltételeit.
lezte, hogy 2013-ban a teAzonos árajánlat esetén előnyt élvez azon ajánlattevő, aki egyszerre mind
vékenységét a 2012. évre
a két garázshelyiségre ajánlatot tesz. Amennyiben csak egy ajánlat érkezik,
abban az esetben a pályázó ajánlata, akkor tekintendő nyertes ajánlatnak,
megkötött (300.000 Ft/év)
ha a pályázó a Bizottsága által megállapított bérleti díj megfizetését válfeltételekkel látná el. Az
lalja. Amennyiben valamelyik helyiségre több pályázat is érkezik a hiralapítvány munkájával
detésre, és az elsőnek elfogadott pályázó visszalép a pályázattól, úgy a
kapcsolatban nem merült
következő legmagasabb összeget kínáló pályázó a nyertes.
A bérleti díjon felüli egyéb, fizetendő költség: rezsi költség, közös költség.
fel kifogás, ezért a képviA helyiséget: a hivatkozott rendelet szerinti célra, határozatlan időre lehet
selő-testület továbbra is
bérbe venni.
az alapítványnak szavaA bizottság fenntartja a jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilzott bizalmat.
vánítsa.
A bérleményre 2013. február 13. 12.00 óráig lehet pályázni a bérlet
„A tiltott, közösségeltárgyának, a bérleti díj összegének megjelölésével, a bérleti szerződéslenes magatartásokról”
tervezet elfogadásával.
szóló rendeletet az AlA pályázatot zárt borítékban, „ Pályázat 3144/13/A38 hrsz-ú garázs hekotmánybíróság hatályiségre” és „ Pályázat 3144/13/A39 hrsz-ú garázs helyiségre” jeligével
rozata alapján hatályon
ellátva, a Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő valamint
Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottságnak
kívül kellett helyezni
címezve: 2143. Kistarcsa Szabadság u. 48. számra lehet személyesen vagy
Kistarcsa Város Önkorpostai úton benyújtani, úgy hogy az a jelzett időpontig megérkezzen.
mányzatának a tiltott,
További információ és helyszíni szemle kérhető a Polgármesteri Hivatal
közösségellenes
magavagyongazdálkodási ügyintézőjétől, (2143. Kistarcsa Szabadság u. 48.)
tartásokról
szóló
23/2012.
illetve telefonon: 28/470-141-es telefonszámon.
(IV.27.)
önkormányzati

rendeletének hatályon kívül helyezése vált
szükségessé a közterület életvitelszerű lakhatására való használatát szankcionáló szabálysértési tényállás és más törvényi rendelkezések megsemmisítéséről szóló 38/2012.
(XI.14.) AB határozat következtében.
Az Alkotmánybíróság a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.)
51. § (4) bekezdését, valamint 143. § (4) bekezdésének e.) pontját megsemmisítette.
2012. november 15-én hatályukat vesztették
fenti rendelkezések.
Az Mötv. megsemmisített §-ai adtak felhatalmazást a helyi önkormányzatoknak
arra, hogy rendeletben határozzák meg a
kirívóan közösségellenes magatartásokat,
valamint a magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályait.
Fentiekre tekintettel a Kistarcsai Képviselő-testület az áprilisban alkotott a rendeletét hatályon kívül helyezte.
(lásd részletesen a város honlapján)
Kistarcsa támogatja a Közép-magyarországi Régió különválasztását
Gomba Község Önkormányzatának kezdeményezését – az önálló Budapest és Pest
megye régió létrehozását – a képviselő-testület is támogatta. A szétválás esetén Pest
megye jelentős fejlesztési forrásokhoz juthatna.
2013-ban a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedési tarifák közül csak a
tanuló és nyugdíjas bérletek ára változik
A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedést ellátó Szekér-Transz 99 Bt. 2013-tól a
tanuló/nyugdíjas bérletek árát 2013. január
1-jétől 1.300,- Ft-ról 1.400,- Ft-ra javasolta
megemelni.
Társulási megállapodást írt alá mezei őrszolgálat ellátására Kerepes és Kistarcsa
A Szilasmenti Mezei Őrszolgálatot Fenntartó Társulás tagjai: Kistarcsa Város Önkormányzata, és Kerepes Nagyközség
Önkormányzata. Az őrszolgálat kiterjed
Kistarcsa 604 hektáros, valamint Kerepes
400 hektáros külterületére. A társulás legfőbb döntéshozó szerve a Társulási Tanács,
amelynek tagjai a polgármesterek. A mezei
őrszolgálat 2013. évi várható működési költsége 2 millió 800 ezer Ft, amelyből 600 ezer
Ft az államtól visszaigényelhető.
P.GY.
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Ha Suzuki, akkor Benkő… ha Benkő, akkor díszpolgár
Interjú Benkő Pállal, Kistarcsa díszpolgárával
2012-ben „Kistarcsa Város Díszpolgára” címet Benkő Pálnak adományozta a képviselő-testület.
Szeptember 16-án a város ünnepségén Solymosi Sándor polgármester és Juhász István a Pénzügyi
és Településfejlesztési Bizottság elnöke adta át a kitüntetést. Benkő Pál akkor a meghatódottságtól
alig jutott szóhoz, de még a színpadon megígérte, hogy az újságban – ha lehetőséget kap – külön szeretné megköszönni a rangos elismerést a városnak és a képviselő-testületnek. Benkő Pál
vállalkozó Marosvásárhelyen született, Magyarországra nősült és 1980. augusztus 16-án költözött
az anyaországba. A nyolcvanas évek elején telepedett le Kistarcsán. Már 1983-ban kiváltotta az
„ipart” és egyéni vállalkozóként autószerelőként dolgozott. A nevével fémjelzett Suzuki Szalont
1992 decemberében nyitotta meg Kistarcsán, ezt követte 1994-ben a gödöllői üzlet átadása. Új-és
használtautó értékesítés mellett Suzuki motorokat is forgalmazott, karosszér iaüzeme és önálló
fényezőműhelye is volt. Foglalkozott műszaki vizsgáztatással és alkatrész kereskedelemmel. Éveken keresztül rendszeresen támogatta a sport-és úszóklubot, a különböző szervezeteket, városi
rendezvényeket, valamint az oktatási intézményeket (iskolákat, óvodákat). Kistarcsán nem tudtak
olyan rendezvényt lebonyolítani, ahol ne lett volna jelen a Suzuki Benkő támogatóként. A gazdasági válság Benkő Pál autószalonjait is elvitte. Jelenleg Kistarcsán a márkaszervizében dolgozik.
Sokak szerint Benkő Pál már régen megérdemelte volna ezt a kitüntetést, hiszen
még tehette, a település legnagyobb adakozója volt!
Mindig akkor voltam boldog, ha a rászorulóknak adhattam valamit. De az igazsághoz hozzátartozik, hogy azért régebben
is gondoltak rám, hiszen az „Elismerés
Kistarcsáért 2007” kitüntetést nekem is
odaítélte az akkori képviselő-testület. Meg
kell jegyeznem, hogy vállalkozóként már
elszoktam attól, hogy én is kapjak valamit.
Fel sem tűnt, hiszen én minden fórumon,
ünnepségen mindig adtam valamit, vagy
egy civil szervezetnek, vagy a városnak.
De most jól esett mások figyelmessége és
egy kicsit meg is hatódtam. Utólag is köszönöm annak az ismeretlennek, aki engem ja-

Kistarcsa polgármestere
Nyílt egyfordulós pályázatot hirdet az
önkormányzat tulajdonában lévő
Kistarcsa (0230/134 hrsz.), természetben
a Móra Ferenc u. 76. szám alatti
kivett beruházási terület megnevezésű 5003 m²
nagyságú ingatlanának értékesítésére.
Az ingatlan hasznosítására kötöttséget jelent a
Szabályozási Terv szerinti építési övezet: GKSZ-1.
A pályázati eljárással kapcsolatos részletes
szabályokat
az
önkormányzat
vagyonának
értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó
versenyeztetési szabályokról szóló 11/2012.(II.24.)
számú önkormányzati rendelet vonatkozó előírásai
tartalmazzák. A részletes pályázati tájékoztató
térítésmentesen beszerezhető a Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási ügyintézőjétől. Az
ajánlattevő köteles 2 651 600.-Ft+Áfa, azaz kétmillió
ötszáznegyvenezer ötszáz forint versenyeztetési
biztosíték befizetésére. A befizetésről szóló banki
igazolást, vagy készpénz befizetést igazoló okiratot
eredeti példányban kell bemutatnia az ajánlat
leadásakor. Az okiratról készült másolatot a pályázati
anyaghoz kell csatolni. A pályázatok benyújtási
határideje: 2013. március 4. 12 óra
Pályázattal
kapcsolatos
információt:
Kabai
Nándor vagyongazdálkodási referens ügyintéző ad
személyesen vagy telefonon. Telefon: 06-28-507-141.
Részletes információ a www.kistarcsa.hu oldalon
olvasható.

vasolt erre a címre és köszönöm a képvise- éltek. A rengeteg munkám mellett, mindent
lő-testületnek, hogy elfogadták a javaslatot. megtettem, hogy 2-3 havonta hazamehesMit szeretett volna elmondani a kitünte- sek és segítsem őket. Kistarcsa az elmúlt negyed évszázadban rengeteg barátot, ismetés pillanatában?
Azon gondolkodtam, hogy röviden össze- rőst, élményt és boldogságot adott nekem.
foglalom az eddigi pályafutásom, aztán rá- A vállalkozása mikor csapott át egy nadöbbentem, hogy az örömtől nem tudok ér- gyobb fokozatba?
telmesen megszólalni. De így utólag azért Hű, ez elég pontosan megmondható,
azt mindenképpen tudják meg rólam, hogy ugyanis 1992-ben írtam alá a márkakeresaz én igazi életem 1980. augusztus 16-án kedői szerződésemet Esztergomban a Suzuki gyárral. Ettől az
kezdődött, amikor
esztendőtől kezdve
a Keleti Pályaudminden
megválvarra megérkezett
tozott körülöttem.
egy
nemzetközi
Még több munka,
vonat
Erdélyből.
még több kihívás,
Akkor egy 30 éves
még nagyobb felefiatalember lépett
lősség következett
magyar földre, tele
az életemben.
örömmel,
kívánA sikertörténete
csisággal, aggodaszinte már amerilommal, sok energiával,
rengeteg A díszpolgári kitüntetést Solymosi Sándor és Juhász kainak tűnik. Elhitte, hogy minden
kérdéssel,
hogy István adta át
hogyan tovább? Az új környezet nagy ki- ami ön körül történik az törvényszerű?
hívást jelentett számomra. De elkaptam a Ha valaki sokat dolgozik, akkor azt gon„fonalat”, nagyon gyorsan, nagy lendület- dolja, hogy azért valami jár neki, azt megtel elindult velem a „kistarcsai élet”. Mer- érdemli. Ebből az álomszerű világból fetem bátor lenni. Az életem egyik személyes leségem elvesztése józanított ki. Nagyon
élményét szerettem volna ott a színpadon megviselt. Ennyi idő után elmondhatom,
elmondani, mert nekem az életet jelentette, hogy mégis boldog vagyok, mert mellettem
áll csodálatos lányom és fiam, egy kedves
hogy Magyarországra jöhettem.
és mosolygós vőm és az unokáim, Marci és
Gyorsan gyökeret vert!
Sok jó ember vett körül, ez Románia után Benedek.
egy kicsit furcsa volt. Itt szabadnak éreztem A gazdasági válság elsöpörte az autókemagam és ez fokozta az energiámat. Önálló reskedések nagy részét, bízik még önmavállalkozó lettem 1983-tól. El kezdtem épí- gában, mint vállalkozó?
teni a házamat Kistarcsán a Bem utcában, Még érzek magamban annyi erőt és lendüleezzel is bizonyítva, hogy itt kívánok gyö- tet, hogy felpörögjek. Egyszer fent, egyszer
keret ereszteni. A szüleim és a bátyám csa- lent. Az én hintám még képes átlendülni.
P.Gy.
ládja ekkor még mindig Marosvásárhelyen 

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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Az ivóvízminőség-javító pályázathoz a támogatáson kívül az önerő fedezetét
is megnyerte a Szilas-menti Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
2012. november 16-án Kistarcsa Kerepessel közösen az ivóvízminőség-javító programhoz a projekt önerejének fedezetét, azaz nettó
247 millió 84 ezer 425 forintot is megnyerte, így összesen nettó egy milliárd 153 millió forintot nyert, azaz a projekt 100%-os támogatottságú.
Az előzményekhez tartozik, hogy Kerepes és Kistarcsa Önkormányzata a KEOP-7.1.3.0/09 ivóvízminőség-javító pályázat I. fordulójában 2010. március 2-án a 39 500 000 Ft összköltségű projekt előkészítésre 33 575 000 Ft EU-s támogatást nyert a Kohéziós Alapból. Az első
fordulóban kiírt feltételek teljesítésével ezt az összeget – képletesen szólva - 2012 júniusában vehette át az Önkormányzati Társulás.
Második fordulóban az 1 153 575 000 Ft összköltésgű beruházás megvalósítására megkötött Támogatási Szerződés alapján a projekt
önerejének fedezetét, nettó 247 millió 84 ezer 425 forintot a társulás tagjainak, vagyis a két önkormányzatnak kellett biztosítania. Mivel
ennek az összegnek a kigazdálkodása mindkét önkormányzatnak hatalmas terhet jelentett volna, Kistarcsa az EU Önerő Alapra is benyújtott egy pályázatot. Így Kistarcsa Város Önkormányzata, mint a projekt gesztora elérte, hogy az Ivóvízminőség-javító program teljes egészében támogatási forrásból valósuljon meg. A sikerről a Társulási Tanács elnökét, Zsiák Péter kistarcsai képviselőt kérdeztük.

Zsiák Péter képviselő, a társulás elnöke

Az ivóvízminőség-javító és az „önerő”
pályázathoz mit kellett teljesíteni?
Kerepesen és Kistarcsán már régóta szenvedtek, szenvednek a nitrátos víztől. Ez a
határérték közelében lévő szennyezettség
volt az alapja a pályázatunknak. Készült
erről egy előtanulmány, ezt használtuk fel
az első körben beadott pályázatunkhoz.
Az Önkormányzati Társulás még 2012-ben
nyert. A kiemelt projektekhez már 2011-ben
létrehozott a kormány egy önrész alapot,
szerencsére ezt 2012-ben is biztosították.
Így nyitva állt előttünk az út, hogy a 75%os támogatás mellé az önrészt is pályázati
úton biztosítsuk.
Lassan négy év telt el a pályázat kiírása
óta, miért ilyen hosszú ennek az átfutási
ideje?
Rengeteg tervezési és engedélyezési eljárás
lassította a folyamatot. Többek között el kellett készíteni egy részletes megvalósíthatósági tanulmányt, be kell szerezni a vízjogi
engedélyeket, biztosítani kellett a program
nyilvánosságát, valamint a költségek részletes elemzését, a tervek részletezését és
pontosítását és az érintett területek tulajdoni rendezését. Az első ütem munkáját nagyjából megfelezte az önkormányzati választás. Szerencsére az új testületek fennakadás
nélkül vették át a feladatokat. A projekt két

részből áll, az első részben csak papíron dolgoztunk. A második részben még van egy
végtervezési fázis is, ahol majd eldől, hogy
pl. a vízvezetéket az út melyik oldalán fektessék le. Ha mindezek elkészülnek, csak
azután indulhat majd a beruházás. Tehát
jelen pillanatban a projektnek „még csak”
az anyagi háttere valósult meg, a konkrét
kivitelezés közbeszerzését csak februárban
indítjuk.
Mi az ivóvízminőség-javító program elsődleges célja?
A program elsődleges célja az ivóvíz-minőség javítása, vagyis az ivóvíz Európai Unió
által előírt határértékeinek való megfeleltetése és ezzel a csecsemővíz problematikájának megszüntetése. Emellett a program lehetőséget nyújt kb. 8 km hosszan az elavult
vízvezeték megújítására és 3 km hosszan
új vezeték kiépítésre, ezenkívül nyomásfokozót lehet majd beépíteni, amivel meg
lehet szüntetni Kerepesen a víznyomás
ingadozásait. Kerepesen két új gerincvezetéket építhetünk ki, így megszüntethetjük
a magasabban lévő területek vízellátási
gondjait. A beruházásban bővíthetjük a
vízműtelep kapacitását és megépíthetünk
egy víztisztítót is, így a kútjaink vize nem
közvetlenül kerül majd a rendszerbe, hanem először a víztisztítóba. Vízkapacitás
bővítésére is lesz lehetőségünk, hiszen Kistarcsán a volt Fésüsfonó területén lévő két
kutunkat ráköthetjük a hálózatra. Kerepesen hét évvel ezelőtt fúrtak egy kutat, de
nem sikerült üzembe helyezni, most erre is

A Szilasvíz Kft. épülete Kerepesen

lesz pénzünk. A két határérték feletti nitrátos vizet adó kutat már nagyon régen lezárták Kerepesen. Ezeket a tisztítón keresztül
újra beüzemelhetjük. Ha ennyi kutat sikerül beléptetnünk, akkor nem kell drágán
vizet vennünk.
Ebből következik, hogy akár a vízdíj is
csökkenhet!
Hát sajnos ez nem biztos, hogy így lesz,
mert a beruházás után is lesznek olyan költségek, amit mindenképpen be kell építeni
a vízdíjba. Egy biztos, a jövőben a vízdíjat
is az Energia Hivatal szabályozza majd, így
az árak elszabadulásától nem kell tartani.
A beruházás felelőssége hogyan oszlik
meg a két település között?
A projekt megvalósítására létrehoztunk
egy Önkormányzati Társulást. Ebben Kistarcsának és Kerepesnek 50-50% a döntési
joga, a feladatok zömét azonban a gesztor
önkormányzat végzi. A gesztorságot Kistarcsa vállalta. Az tény, hogy a beruházás
aránya nem egyforma, Kerepesen több
mindent meg kell építeni, de ennek a jótékony hatását Kistarcsa is élvezni fogja.
A víztisztítót pl. logikusan a vízmű területén kell megépíteni, tehát a technikát Kerepesre kell telepíteni.
Ütemezve, hogyan folytatódik a projekt
megvalósítása?
A rekonstrukciókkal 2013-ig, a vízminőségi
beruházásokkal 2013 és 2014 között, a teljes
beruházással pedig 2015 első félévéig végzünk.

Polgár
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Iskolánk közel 60 fővel képviseltette magát a december 8-án
megrendezett XXI. Mikulás Kupán. A rangos versenyen az indulók között voltak „profik”, akik egyesületi tagként – úszó, vagy
triatlon klubokban hetente többszöri edzésen vesznek részt - és
voltak teljesen amatőrök, akik a heti egy úszásóra eredményeképpen életükben először indultak ilyen megmérettetésen.

A legkisebbek között, a 2006-os korosztályban Maczó Levente lett a legjobb.
Gyorsúszásban és mellúszásban 3. helyen végzett, hátúszásban 5. helyezést
ért el.
A 2005-en születettek között gyorsúszásban Demény Eszter 5. Ebben a versenyszámban indultak: Vereszki Melinda,
Dankovics Dominika, Juhász Kamilla,
Sinkó Melinda. A fiúk között Váradi Marci érte el a legjobb eredményt, 6. helyezést, de Varjas Gábor, Kiszel Kolos, Szabó
István, Balázs Bence, és Demeter Ádám is
nagy igyekezettel úszott.
Hátúszásban a simándysok között
szintén Demény Eszter lett a legjobb, de
Dankovics Dominika, Vereszki Melinda,
Juhász Kamilla, Kókai Edit Boglárka, Szabó Kinga, és Sinkó Melinda is dicséretet
érdemel. A fiúknál Varjas Gábornak sikerült legjobban ez a versenyszám, de indultak még: Szabó István, Váradi Marci, Tábori Dániel, és Balázs Bence.
Mellúszásban a simándysok közül kevesen vállalták a megmérettetést: Vereszki
Melinda és Varjas Gábor az erős mezőnyben 9., Dankovics Dominika a 10. lett.
A 2004-es korosztályban a gyorsúszásban Győrfi Zsófia 6., de Vágó Réka, Kaszás
Lilla, Kiss Csenge, Sárközy Lina, Molnár
Réka, a fiúk között Konyári Csanád, és Bakon Zoltán is indult.
Hátúszásban Vágó Réka, Győrfi Zsófia,

Rapai Virág, Végh Dorottya, Sárközi Lina,
Papp Gréta, Kaszás Lilla, és Molnár Réka,
Konyári Csanád, Bakon Zoltán, Visnyei
Bendegúz és Légrády-Simon András versenyzett.
Mellúszásban Győrfi Zsófia 6. helyezett lett. Kiss Csenge, Németh Kinga, a
fiúknál Konyári Csanád, és Bakon Zoltán
küzdött a minél jobb helyezésekért.
A 2004-es korosztály legeredményesebb simándys versenyzője Molnár Bálint, aki gyorsúszásban 2 helyezést, hátúszásban 3. helyezést, és mellúszásban 5.
helyezést szerzett.
2003-as korosztály gyorsúszásában
Zámba Fanni a 2., Vereszki Nóra az 5.,
Szauter Rebeka a 6. helyen végzett. Kismarton Réka, Salah Laonar Silia, és Kenesei Sára indult még a lányoknál, a fiúk közül Vas Levente lett a legjobb, de Pesztericz
Márton, Farkas Gábor, Nagy Barnabás és
Mátó Erik is nagy igyekezettel szelte a habokat.
Hátúszásban Vereszki Nóra 3., Zámba
Fanni 5. lett. Őket követték: Szauter Rebeka, Kovács Lili, Kismarton Réka, Kenesei
Sára, Kovács Nikoletta Hajnalka, és Csordás Petra Judit, a fiúknál Pesztericz Márton, Nagy Barnabás, és Patai Szabolcs.
Mellúszásban Zámba Fanni és Vas
levente 6. helyezett lett, Vereszki Nóra,
Pesztericz Márton, Balla Judit, Forró Kende, és Nagy Barnabás versenyzett még.

Pillangóúszásban Zámba Fanni a 2.,
Kismarton Réka a 4. Vereszki Nóra a 7. helyen ért célba.
A 2002-es korosztály gyorsúszásában Józsa Bernadett, és Juhász Benedek
6. lett. Dankovics Dorina, Fodor Samu,
Vajvoda Bálint, Orlovity Patrik, Urbán
Dominik, Sárközi Boróka, Gáspár Csaba
Máté, és Benedek Mátyás képviselték még
a Simándyt.
Hátúszásban Juhász Benedek 5. helyet
szerzett, de jól úszott még Dankovics Dorina, Orlovity Patrik, Fodor Samu, Józsa
Bernadett, Urbán Dominik, Vajvoda Bálint
és Sárközy Boróka is.
Mellúszásban Fodor Samu 6. helyezése
volt a legjobb. Juhász Benedek, Dankovics
Dorina, Józsa Bernadett, Vajvoda Bálint,
Schlekmann Cintia, Orlovity Patrik, és Urbán Dominik indult még ebben a számban.
Pillangóúszásban Dankovics Dorina
4. helyezést ért el, rajta kívül a lányoknál
csak Józsa Bernadett versenyzett. A fiúknál pedig Juhász Benedek (7.) Fodor Samu,
Vajvoda Bálint, és Urbán Dominik vállalta
a legnehezebb számban a megmérettetést.
A legtöbb gyereket indító iskolának járó
kupát a Simándy József Általános Iskola
kapta.
Gratulálunk a helyezetteknek, és mindenkinek, aki vállalta a versenyt, a megmérettetést!
Jávor Mária testnevelő
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III. hely a körzeti diákolimpián

A Simándy József Általános Iskola teremlabdarúgó csapata a IV. korcsoportban indult a diákolimpián. A srácok jól teljesítettek, egy
győzelem és egy döntetlen (büntető rúgásokkal megnyerték ezt a mérkőzést is) és egy vereség mellett a saját csoportjukban a második helyet szerezték meg. Ezzel a két csoport alapján a III. helyezést érték el.
Gratulálunk a csapat tagjainak. Név szerint: Tóth Zsombor, Besnyő Dániel, Pusoma Csaba, Pusoma Dávid, Fésűs Márk, Barkóczi
Fülöp, Pataki Ádám, Sennovitz Richárd, Lakatos Krisztián, Vellali Dominik.
2012-2013. évi körzeti diákolimpia IV. kcs. teremfoci végeredménye
„A” csoport: 2012. december 13. - csütörtök - CSÖMÖR
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A körzeti döntőbe jutott: Csömör
Körzeti döntő: 2012. december 18. - kedd - 10.00 - KARTAL
A két csapat megegyezése alapján csak egy mérkőzés, de 2 x 20 perc.
Kartal - Csömör 2 - 7
1.	Csömör, Mátyás Király Általános Iskola - területire jutott
(2013. jan. 8. 12.00 Csömör)
2.
Kartal, Könyves Kálmán Általános Iskola
3. - 4.	Aszód, Evangélikus Gimnázium - Kistarcsa, Simándy
József Általános Iskola
5. - 6.	Nagytarcsa, Blaskovits Oszkár Általános Iskola - Isaszeg,
Klapka György Általános Iskola
7.
Kerepes, Széchenyi István Általános Iskola

Az elsô buli a Simándyban

A Simándy József Általános Iskola Diákönkormányzata december 7-én rendezte
meg idei első iskolai buliját. A Mikulásbulit hatalmas szervezőmunka előzte
meg, melyből a diákönkormányzat tagjai
(az ötödikestől a nyolcadik évfolyamos
diákig) is kivették a részüket. A büfé
mellett a nyolcadikos fiúk egy játéktermet is berendeztek, ahol a számítógépes
játékokban bárki összemérhette tudását
és ügyességét. Akinek nem volt kedve
játszani, az a táncteremben „tombolhatott”. Az est fénypontja a tombolahúzás
volt, amelyet Kálmán bácsi és Tünde néni
bonyolított le. Támogatóinknak köszönhetően nagyon sok diák kaphatott színvonalas ajándékot. Ezúton is szeretném
megköszönni a diákönkormányzat tagjainak és kollégáimnak a sok segítséget.
Külön köszönet illeti támogatóinkat: Illés Cukrászda, Györkös Pizzéria, KS kerékpár szaküzlet, Zöld ABC, Vígh Edit (iskolai büfé), Outlet
üzlet, Oázis Virágüzlet, Super Highlight 2011
Kft., OTP Nyrt. Kistarcsai Fiókja DÖK
Apróhirdetés

Eladó
Termelői magyar méz! Balaciné Erika Méhész, Kistarcsa
Holló u. 19 tel: 06-30-869-5261
Oktatás
OROSZ nyelv tanítás, korrepetálás, nyelvvizsgára való felkészítés tel.: 06-20-9-169-464
Bérvasalás
Nincs időd a munka mellett? Lekötnek a gyerekek? Vagy
egyszerűen csak utálsz vasalni!? Vasalok helyetted! Hozod a gyűrött göncöt, viszed a szépen élére vasalt ruhákat!
tel: 20-262-3998

Karácsonyi csomagosztás gyerekeknek
Az Alapszolgáltatási Központ sok-sok
csokoládéval kedveskedett a rászoruló
gyermekeknek az ünnepi időszakban
Az Alapszolgáltatási Központ - ahogyan
azt a Kistarcsai Híradó korábbi számaiban
is megírtuk – múlt évben szerződést kötött
az Élelmiszerbankkal. E szerződés értelmében a központ munkatársai évente egy,
legfeljebb két alkalommal nagyobb men�nyiségű tartós élelmiszert, hetente egyszer
pedig – szerdai napokon – a Metro Áruházból származó, rövid időn belül lejáró szavatosságú terméket osztanak ki a településen élő
rászorulók között.
2012. október végén - november elején a tartós élelmiszerosztás alkalmával 1900 kg
lisztet, 1260 kg tésztát, 500 kg cukrot, 576 kg kekszet és 9 kg C-vitamint juttattak el 275
nehéz sorban élő családhoz.
2012 novemberében, a szerdai napokon 172 kg zöldség, 50 kg pékáru és 30 kg só került
szétosztásra 35 család között. Sajnos december-január hónapban nem érkezett áru a Metro Áruházból, így ebben az időszakban szerdánként nem volt osztás az intézményben.
A karácsonyi időszakot megelőzően 500 csoki figurát, 15 kg egyéb édességet és 648
doboz joghurtot osztottak ki a gyermekjóléti szolgálat és a családsegítő munkatársai ezekből a csomagokból 216 gyermek részesült.
Szerencsére a település egyetlen rászoruló gyermeke sem maradt ajándék nélkül: azok,
akik az előző osztásból kimaradtak, 2013. január elején vehették át ajándékaikat (közel
400 darab csokoládé mikulást és 100 adventi naptárt) az Alapszolgáltatási Központban.
Amennyiben e cikk olvasói ismernek a környezetükben olyan nehéz körülmények között élő embereket, akik még nem csatlakoztak a programhoz, esetleg maguk is rászorulók, várjuk jelentkezésüket.
Az élelmiszerosztással és a rászorultsági kategóriákkal kapcsolatban a Batthyány u.
2/a. alatt található Alapszolgáltatási Központban kérhetnek tájékoztatót személyesen
vagy a 473-225-ös telefonszámon.
Török Andrea családgondozó
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Pannónia Néptáncegyüttes
Kistarcsa
számokban

A 2012. esztendő egyben a Pannónia Néptáncegyüttes 20. évi jubileuma is volt. Az ünnepi
év zárásaként, december 15-én együtt ünnepelt
a Pannónia Néptáncegyüttes apraja-nagyja. Elnézve a több mint 160 táncost és a teltházas nézőteret, ami a Pannónia tágabb értelembe vett
közösségéből 400 főnyit volt képes befogadni
- és legnagyobb sajnálatunkra „csak” ennyit egy kérdés vetődött fel.
Mi teszi a civil szervezetet valódi közösségé,
értékké?
A kérdésre nem egyszerű választ adni, de 20
év tapasztalatára, igyekezetére, kitartó munkájára támaszkodva lehetséges egy sikeres recept
közzététele.
A Pannónia Néptáncegyüttes receptje, ahogy
a kérdés is, magába foglal mindent. A szűkebb-

Felnőtt csoport

detést. Hetente többször! Helyt kell állnod
a rendszeres és alkalmi szolgálatok idején.
Ízlés szerint kell még
nyitottság az emberek és a kihívások
iránt egyaránt. Légy
nyugodt, látni fogod,
körülötted nyitott embereket találsz. Egymás támogatása így
válik eszenciává. Ha
mindezekkel jól sá- Gyerek csoport
fárkodsz, akkor sokan
vesznek körül, együtt sikereket értek el, mások
is meglátják az értéket. A látható érték támogatássá alakul. Amennyiben kitartásod nem
lankad, az egyre növekvő érték egyre nagyobb
Pöttöm csoport
támogatást eredményez. Végül kell csipetnyi
könnyedség, hiszen mindezt magad vállaltad,
és tágabb értelmű taglétszámot csakúgy, mint a éld hát meg könnyedén!
20 évnyi kitartást, az egyre gyarapodó sikereket és valamit még; az ifjú nemzedékek érdeklődésének növekedését.
A recept így szól. Hozzávalók: egy nagy
küldetés, sok elkötelezettség, ízlés szerint
nyitottság, megfelelő támogatás, csipetnyi
könnyedség.
Elkészítés: Végy egy nagy küldetést.
Lehetőleg olyat, ami értéket hordoz. Az érték
legyen kortól, nemtől független, de legyen
tiszteletreméltó. A küldetés előtt hajts fejet,
alázattal élj vele, járj példával elől, így mutasd
ki elkötelezettségedet. Elkötelezettségből sok
kell, mert hosszú időn át kell szolgálnod a kül-

A fenti recept
ered ményeként
a 2012. évben a
Pannónia
Néptáncegyüttes elért
értékei:
200 táncos tag.
Körülbelül
500
családtag, barátok.
360 próba alkalom.
40
fellépés
(heti
átlagban
1,2). A fellépések
eredménye: 4 első-második
díj,
közreműködés az Országos Táncháztalálkozó
és Kirakodóvásár programjában, „Jól minősült
néptáncegyüttes” cím, Magyarország képviselete a Visegrádi négyek néptáncfesztiválján.
A fellépéseket kiegészítve, színházi felkérésre 10 előadás.
Egy egész napos, saját rendezésű hagyományőrző
és
néptáncfesztivál,
400-500 főnyi érdeklődővel.
Négy Pannóniás
Zsibongó, legtöbbször 100-150 főnyi
érdeklődő részvételével.
A recept nem
titok, olyannyira
nem az, hogy december 15-én a jubileumi évet lezáró
színházi előadást
Ifjúsági csoport
jelenlétével megtisztelte fő támogatónk, Kistarcsa Város Önkormányzatának képviseletében a város polgármestere, Solymosi Sándor is. Polgármester
úrnak ezúton is köszönjük lelkesítő szavait,
melyben az eredményeink elismerése mellett
a város további támogatásáról is biztosította
tagságában és eredményeiben egyaránt gyarapodó egyesületünket!
2013. évben folytatjuk a munkát, folytatódnak a már megszokott programjaink mellett az
egy éve életre hívott Pannóniás Zsibongók is.
Czelleng Arnold
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Kellő népszerűségnek örvend a szelektív
hulladékgyűjtés Kistarcsán
Felhívjuk a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy a szelektív hulladékszállításhoz a gyűjtőzsákok kihelyezését az aktuális gyűjtőnapokon 7 óráig tegyék meg. A cserezsákok visszajuttatása nem a
gyűjtőjárattal párhuzamosan, hanem a tömörítős gyűjtőautó előtt
haladva történik meg. Esetenként a cserezsák visszajuttatása akár
1-2 óra különbséggel is megtörténhet. Kérjük, hogy a jövőben a
papírhulladékot ne a sárga zsákba helyezzék el, hanem azt külön
gyűjtve, összekötve rakják ki a szelektív gyűjtőzsák mellé, amit
természetesen a szállításkor elviszünk. Ezzel elkezdhetnénk az új
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Szelektív hulladékgyûjtés 2011-2012.

hulladékgazdálkodási törvény előírásainak
fokozatos bevezetését és annak megfelelését
településünkön. A törvényben meghatározottak
alapján településünk az elsők között kezdi el a felkészülést a
2015-től bevezetendő új szelektív hulladékgazdálkodási feltételek
szerint. Örömmel nyugtázható, hogy kellő népszerűségnek örvend a szelektív hulladékgyűjtés Kistarcsán a lakosság körében.
Ezt bizonyítja az is, hogy jelentős mértékben növekedett a begyűjtött mennyiség 2012-ben. 2011-hez képest azonos hónapokat figyelembe véve a mennyiségi növekedés 2012-ben meghaladta a 30 tonnát és ez közel 60%-os növekedést jelent.
Sikernek tudható be az is, hogy 2012. év végén az
önkormányzattal karöltve a Tisztelt Lakosoknak nem
a hivatalba kell a cserezsákért befáradni, hanem azt a
gyűjtési napokon a kihelyezett zsákok mennyiségében az ingatlanánál veheti át. Amennyiben az adott
2011
hónapban kevésnek bizonyul a gyűjtőzsák mennyi2012
sége, akkor a KIVÜ Ügyfélszolgálatán további zsákokat igényelhetnek a lakosok. Úgy gondoljuk, hogy
a rendszer egyre jobban működik. A lehetőségekhez
képest a rendszert folyamatosan igyekszünk még kényelmesebbé és elfogadhatóbbá tenni. Ehhez kérjük
az Önök közreműködő segítségét és megértését is.

KIVÜ Kft.

Több résztvevőre számítottak

Szlovák batyus bál

Hagyománnyá vált, hogy farsang idején rendezi bálját a Kistarcsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat.
Idén január 19-re hirdette meg a nemzetiségi önkormányzat a táncos mulatságot a Csigaházba. Vacsorát
most nem lehetett rendelni, ugyanis a szervezést leegyszerűsítve batyus bálnak hirdették meg az összejövetelt. Ennek megfelelően minden vendég egy batyuval érkezett és a hidegtálaktól kezdve a süteményeken és italokon át került minden az asztalokra. Szívesen kínálták a szomszédok egymást. A fogadó
pálinka most is megalapozta a jó hangulatot. A bált este kilenc órakor nyitotta meg a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Rapai István és az
elnökség tagja Szabóné Tóth Katalin. Külön köszöntötték a szlovák testvértelepülés Beluša küldöttségét. Szlovákiából eljött Ján Prekop polgármester és felesége, valamint František Salaj helyi
képviselő és felesége. A bálon jelen volt Kistarcsa
polgármestere Solymosi Sándor is a feleségével
és Kereszti Ferenc a KIKE elnöke. A megnyitó beRapai István és Szabóné Tóth
széd szlovákul és magyarul hangzott el.
Katalin megnyitja a bált
Ezután a Pannónia Együttes Hagyományőrző
Csoportja adott elő egy kistarcsai táncot. A nagy sikert aratott műsor után a
vendégek hajnalig táncoltak, zenélt a FER együttes.
A Belušai küldöttség. A kép bal oldalán Ján Prekop polgármester

A Pannónia Együttes Hagyományőrző Csoportja
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Szent Péter esernyője Kistarcsán
December 29-én ünnepi szentmise keretében áldotta meg Bíró László
tábori püspök és Katona István egri segédpüspök számos hívő jelenlétében a templom mögött található Élet-kápolnát.
Ebben egy befogadó üveg- je” figyelemmel kísérhetné élete alakulásában.
szekrény és mózeskosár talál- A szentmise elején Eőry főorvos úr felolható, amelybe a Szűzanya ol- vasta Szócska Miklós államtitkár decemtalmába Szent Péter esernyője ber 27-én kelt levelét: Tisztelt Főorvos Úr!
alá névtelenül elhelyezheti új- Köszönöm, hogy ismertette azt a nagyszerű
szülöttjét a nehéz helyzetben kezdeményezést, amely a plébániájukon az ellévő édesanya. A riasztóbe- hagyott csecsemők oltalmazását szolgálja. Isrendezés pedig azonnal jelez meretes a demográfiai mutatók kedvezőtlen alakulása, az abortuszok nagy
a templom védelmét is ellátó száma, így minden olyan kezdeményezés támogatást érdemel, amely az
PESTOR Szolgálat Kft.-nek, életre igent mond. Vannak olyan élethelyzetek, amikor az édesanyának
akik négy percen belül kiér- meg kell hoznia azt a nehéz döntést, hogy másokra bízza újszülöttje sorsát.
nek és a kórház újszülött osz- Ahogy a kórházakban elhelyezett inkubátoroknak, a plébánián
tályára juttatják a csecsemőt. felszentelésre kerülő befogadó kosárnak is szimbolikus jelentése
Az országban elsőként ná- is van, amely nem más, mint megadni az újszülött gyermeknek a
Az Élet-kápolna a templom
lunk a kistarcsai plébánia vál- lehetőséget az életre…
déli oldalán kapott helyet
Forrás: kistarcsa.plebania.hu
lalja fel egy nem kívánt gyermek befogadását, és
szerető családhoz történő juttatását. A programot később
az egész Kárpát-medencére kiterjesztenék. A „Szent Péter
esernyője program” Dr. Eőry Ajándok népegészségügyi
programjának része, amely megoldást biztosít a kényszerhelyzetben lévő, elkeseredett, leendő édesanyák számára.
Korábbi előzményként részletet idézünk Eőry főorvos
úr 2011. májusában Bíró püspök atyához írt leveléből: Napi
hír, hogy május 5-én halott csecsemőt találtak Óbudán a szemét
közé rejtve. Az ország jelen szörnyű erkölcsi állapotának javításában a Római Katolikus Egyház részéről megfontolandó lépésként terjesztettem elő a következőt. A nemkívánatos gyermek,
az élete, sorsa számára megfelelően érkezhetne ebbe, a számára
kegyetlen világba, ha a Katolikus Egyház plébániái tárgyi program keretében meghirdetnék, hogy örömmel befogadnak eldobott
gyermekeket. A gyermek további sorsát, beleértve a sürgősségi
egészségügyi vizsgálatát, megfelelően rendezni kell, de ez már
Bíró László tábori püspök és Katona István
az állami intézményekkel összefogásban kellene, hogy történjen.
egri segédpüspök áldotta meg az Élet-kápolnát
Elképzelhető, hogy a gyermeket a plébános, mint „keresztszülő-

Felvétel a SENTINEL
Olimpiai Taekwondo
SE-be
Januártól ismét tagfelvételt hirdetünk a
Simándy Általános Iskolában!
Edzés: kezdő csoportnak: gyerek:18.30-19.20 hétfő- szerda
		
felnőtt: 19.00-20.00 hétfő- szerda
haladó csoportnak:	gyerek-felnőtt: 18.30-20.00
hétfő–szerda-csütörtök
Önvédelmi+erősítő edzés:	szülőknek, felnőtteknek:
19.00-20.00 csütörtök
		
9.30-11.00 szombat
Haladóknak protektoros
küzdő edzés: gyerek-felnőtt: 18.20-19.20 csütörtök
		
11.00-12.00 szombat
Haladóknak formagyakorlat edzés:
		Csigaházban
17.10-18.10 csütörtök
Jelentkezni lehet Hegyes Imre 3 danos mesternél:
0620/551-919, info:www.sentinelse.hu

Pályázat az Eperjesi út 19. sz. alatti ingatlan eladására
A pályázat tárgya: Kistarcsa 3144/6 hrsz.-ú, természetben Kistarcsa, Eperjesi u.
19. sz. alatt található, „kivett általános iskola” művelési ágú 11 101 m² nagyságú
ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan).
A pályázat célja, jellege: Kistarcsa Város Önkormányzat üzleti
ingatlanvagyonába
tartozó ingatlanának elsősorban értékesítésére,
másodsorban bérbeadására, illetve egyéb célú hasznosításra vonatkozó
nyilvános pályázati eljárás.
A pályázat kiírója által meghatározott minimális vételár: 220 200 000
Ft, azaz kettőszázhúszmillió kétszázezer forint. Pályázati biztosíték az
Ingatlan elidegenítése esetén: Az ajánlattevőnek az ajánlatának leadásával
egyidőben, vagy előtte pályázati biztosítékot kell letennie, melyet Kistarcsa
Város Önkormányzatának bankszámlaszámára kell átutalnia (OTP Bank Nyrt.
11742324- 5565804). A pályázati biztosíték összege a megajánlott bruttó vételár
10%-a, azaz 22 020 000 Ft. A befizetésről szóló banki igazolást, vagy készpénz
befizetést igazoló okiratot eredeti példányban kell bemutatni az ajánlat
leadásakor.
Az Ingatlan bérleti szerződés keretében történő hasznosítása esetén: a fizetendő
bérleti díj irányára: 1 000 Ft/m²/hó. A nyertes pályázó a bérleti szerződés
aláírásával a bérlet időtartamának hosszától függően óvadékot kell fizetnie.
Az ajánlatok benyújtásának helye, határideje: A pályázatokat Kistarcsa
Város Önkormányzat székhelyén, Kistarcsa, Szabadság út 48. szám alatt, 2013.
március 4. 12 óráig (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell
érkezniük) lehet benyújtani.
A pályázat eredményéről a képviselő-testület döntését követően a polgármesteri
hivatal írásban értesíti a résztvevőket, a döntést követő 7. munkanapon belül.
Részletes információ a www.kistarcsa.hu oldalon olvasható.
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A kiskorú vándorlók és menekültek

A világ január 14-én az „Elvándorlók és a
menekültek” világnapját tartja. A Migráció (a
lakosság lakhelyváltoztatása egy országon
belül vagy áttelepülése egyik országból a
másikba) a világnap elődjét, „Az elvándorlók
nemzeti napját” Szent X. Piusz pápa 1914-ben
hozta létre Olaszországban. A pápa szándéka az volt, hogy felébressze az együttérzést
azok iránt, akik kénytelenek néha tömegesen is elhagyni hazájukat, hogy más országban biztosítsák megélhetésüket.
Komoly problémát jelent továbbra is a
kiskorúak vándorlása, menekülése, sokszor
pedig elrablása, fogvatartása világszerte.
A jelenkor pápája, XVI. Benedek egyik
körlevelében foglalkozik „A kiskorú vándorlók és menekültek” helyzetével. Hivatkozik az
Úr Jézus figyelmeztetésére (Mt. 25, 40; 45)
mely szerint, amit az ő „legkisebb testvérei”
közül eggyel is tettünk, vagy nem tettünk,
ennek megfelelő ítéletet kapunk. Az evangélium igazolja, hogy a kisgyermek Jézus
is vándorolt, amikor Szűzanyával és Szent
Józseffel menekült Egyiptomba, hogy megszabaduljon Heródes fenyegetésétől.
A kiskorúak érdekét mindig védeni kell,
- mint a felnőttekét is - erre vannak nemzetközi törvények, azonban ezek sokszor nem
érvényesülnek. A társadalom tudja, hogy
hatékony cselekvésre van szükség, a való-

Református

hitélet

ság mégis az, hogy magukra maradnak és
fenyegetések között élnek.
II. János Pál pápa 1990. szeptember 22én üzenetet küldött az Egyesült Nemzetek
főtitkárának, a gyermekekkel kapcsolatban szervezett nemzetközi csúcstalálkozó
alkalmából. Többek között ezeket is írta:
„Tanúja vagyok a gyermek milliók szívtépő sírásának minden kontinensen. Ők a legsérülékenyebbek, mert a legkevésbé képesek meghallgatást szerezni hangjuknak.”
A kiskorú vándorlók, menekültek idegen környezetben kevés támogatást kapnak. Felnőnek érzelmi kapcsolatok nélkül,
hiszen családjuk támogatását, szeretetét is
nélkülözik. A vendéglátó országban új kultúrát kapnak, kettős kötődöttségük lesz,
minden előnnyel és hátránnyal. Fontos
lehetőség legyen számukra a tanulás és a
munkába való beilleszkedés, ami a munkanélküli világban nekik nehezebb, mint a
helybelieknek.
Menedéket kérelmezők is vannak a kiskorú kivándorlók között, akik hazájukat
kénytelenek voltak elhagyni, mert nem
kaptak megfelelő védelmet. Az ő számuk
állandó növekedést mutat. Helyzetüket
csak a helyi állami intézmények tudják
kezelni.
„Az elvándorlók és menekültek” 94. világ-

napján, 2008. január 13-án XVI. Benedek
pápa a fiatalokhoz fordult. Arra buzdította őket, hogy ha otthonuktól távol is végzik tanulmányaikat, törekedjenek Krisztus
megismerésére. Életükkel, pedig igazolják,
hogy az evangélium tanítása minden helyzetben alkalmazható. A pápa üzenete utal
arra is, hogy gyakran a legtehetségesebb
fiatalok vándorolnak ki hazájukból, miközben a befogadó ország rendelkezései
megnehezítik tényleges beilleszkedésüket
a helyi társadalomba. A fiatal elvándorlók
elvárásának csak úgy tehetünk eleget, ha
mindenekelőtt támogatjuk a családot és az
iskolát.
Amikor arról beszélünk, hogyan lehetne a kivándorlót és menekülőt fiatalokon
segíteni, gondoljunk a világ „gazdagjaira.”
Ők lennének azok, az állam mellett, akik
felhalmozott feleslegükből segítséget tudnának nyújtani. Kár, hogy közülük erre,
sokan nem akarnak gondolni.
Az egyház a szolidaritás evangéliumát
hirdeti, és azon fáradozik, hogy tartsák
tiszteletben a vándorlók és menekültek
jogait. Kéri a nemzetek és a nemzetközi szervezetek és intézmények vezetőit,
hogy megfelelő intézkedéseket hozzanak
javukra.

Somlai József nyugdíjas plébános

Leprásokat gyógyítsatok! (Máté 10,8)

Idén is közösen tartjuk az ökumenikus imahetet a római katolikus és református templomban, a négy felekezet lelkészeinek közös szolgálatával. Mindig örömünk, hogy szombat este a baptista
gyülekezet énekkarának szolgálatát is hallhatjuk. Az idei imahét
anyagának összeállítására mind a Vatikán, mind a protestáns
egyházak az indiai keresztyéneket kérték fel, ezzel örömeikre és
gondjaikra irányítva a figyelmet.
Indiába már az 1. században Tamás apostol vitte az evangéliumot. A hatalmas ország legdélebbi tartományaiban, Keralában és
Tamil Naduban ma is így hívják a keresztény egyházat: Mar Toma
– vagyis Tamás Egyház. Inkább a legdélibb részen vannak keresztény közösségek. Északon, a moszlim vidékeken szinte egyáltalán
nincs kereszténység.
Annak ellenére, hogy már az I. század óta jelen van a kereszténység, India lakosságának mindössze kettő százaléka a keresztény. Ez ugyan több, mint 20 millió ember, hiszen az ország
lakossága fölötte van az 1 milliárdnak. A nagyon kicsi szám oka,
hogy a hinduizmus és a kasztrendszer miatt nem tudott terjedni
a kereszténység. India alkotmánya vallásszabadságot hirdet minden felekezet és egyház számára. Mégis a helyi szélsőségesek miatt nagyon sok nehézséggel küzd a keresztyén misszió. A hinduk
között nagyon kicsi a megtérők száma, mivel azt hiszik: Jézus egy
újabb isten a sok másik mellett, és besorolják a bálványok közé.
Nagyon nehéz arról bizonyságot tenni nekik, hogy ez az egy, igaz,
örök Isten, és nem egy a sok közül.
A hinduizmusban mindenki úgy hisz, ahogy akar, és azt, amit
akar. A maguk módján visznek áldozatot, nincs tanítás a hitükben. Vannak szent embereik, a száduk és az aszkéták, de ez is inkább egyéni kegyesség, nem más emberek javát szolgálja. India
mindezért olyan, amilyen. Ráadásul a kasztrendszer miatt a társadalmi, gazdasági fejlődésre egyszerűen nincs lehetőség. Indiát is a
kereszténység tudná megváltoztatni.

Az indiai kicsiny számú helyi keresztények nagy áldozatokat
hoznak. Különösen a legfelső kasztból megtért bráminok nagyon
áldozatosak és komoly hívők. Ők mindent feláldoztak és elhagytak a hitükért, hiszen aki keresztény lesz, azt a kasztból azonnal
kizárják. – Ugyancsak jómódú, bráminból lett keresztények közötti a ’Kiábrázolni Krisztust’ nevű mozgalom. Ez azt jelenti, hogy
főleg moszlim vallású városrészekbe mennek lakni ezek az elkötelezett és bátor keresztények, ahol a mindennapi életükkel próbálják meg kiábrázolni Krisztust. Bevásárolnak a szomszéd idősnek,
elviszik iskolába a sokgyerekes család gyermekét – észrevétlenül
és szavak nélkül próbálnak áldássá lenni. Moszlimok között nem
szabad téríteni, ezért így, az életük és cselekedeteik által tesznek
bizonyságot. Amikor aztán megkérdezik őket, hogy ezt miért teszik, akkor elmondják a bizonyságtételüket.
Teréz anyának hatalmas tisztelete van Indiában. Ő adott példát
arra, hogy emberségesnek kell lenni velük szemben is. „Ha fájlalod, hogy nem tudsz segíteni a világ minden nyomorúságán, segíts
egyetlen emberen!” (Teréz anya)
Komoly munkát végez Indiában a keresztyén Lepramisszió.
Összeszedik a leprásokat, meggyógyítják, rehabilitáló műtéttel
helyreállítják csonkulásaikat, a lepra miatti kivetettségükben támaszukká lesznek: otthont, munkát adnak nekik. Ahol megjelenik
a Lepramisszió, teljesen átalakul az emberek élete Indiában.
Jézus azt parancsolta: „leprásokat tisztítsatok”! Ezért tartanak
hazánkban is január utolsó vasárnapján lepravasárnapot a keresztyén gyülekezetekben. Sokan azt mondják, hogy a magyarok közömbösek… Pedig ez nem igaz. Kis nyugdíjasok is és vállalkozók
is számtalan formában segítenek. Emellett minden felekezet tagjai
segítenek: 166 református gyülekezet, 105 római és görög katolikus plébániai közösség, 29 baptista és 25 evangélikus gyülekezet
adakozott 2012-ben.
Riskóné Fazekas Márta
a magyarországi Lepramisszió igazgatója
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IMPLANT ÉS KOZMETIKAI
FOGÁSZAT
ELADNÁ vagy KIADNÁ
ingatlanát?
VÁSÁROLNI vagy
BÉRELNI szeretne?
Hitelre vagy energetikai
tanúsítványra van szüksége?

• a város határ közelében, főút mentén,
ingyenes parkolóval
• professzionális orvos csapat
nemzetközi diplomával
• családias környezet,rugalmas
időpont egyeztetés
• felnőtt- és gyermek fogszabályozás
• ingyenes állapotfelmérés,
teljeskörű garancia
• versenyképes árak

1162 Budapest
Attila utca. 68.
(Rákosi út sarok)

Forduljon hozzám bizalommal!!!
Rózsa Gabriella, tel.: 30-822-0417
Duna House 1148. Budapest, Fogarasi út 10-14.
Fax: +36-1-467-2820, e-mail: rozsa.gabriella@dh.hu

Nyitva tartás: H-P: 8-tól 17-ig

Tel: 06 1 402-1195,
06 30 987-0807
info@vitalitasfogaszat.hu

www.vitalitasfogaszat.hu

kistarcsai híradó 

FSH, a dynamically growing multinational company based near to
Budapest, in Szada, is looking for

Your Tasks:

•
•
•
•

Accountant

hirdetés

15

Csömör, Kistarcsa Határ út
Telefon: 28/445-244, 06-30/9647-669

Performing accounting tasks
Preparing reports, providing data to his responsible
Taking part in monthly, quarterly closure
Performing administration tasks

Requirements:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

University or college degree in Accounting
Chartered accountant certification is recommended (registration is
not obligatory)
2-3 years work experience in the relevant position is an advantage
Fluent English
Computer literate (Excel knowledge)
Attention to accuracy and detail
Ability to meet priorities and deadlines
Strong sense of responsibility, dedication
Experience with ERP systems is an advantage
Analytical attitude with structured and focused working approach
Advantage: experience in fixed assets

What we offer:

•
•
•
•
•

Multinational environment
Secure background, long term opportunities at a successful company
Competitive salary and benefits
Continuous growth, learning and career prospects
Good working-conditions and environment, young team

Contact information:
Address: 2111 Szada Ipari park út 19.
e-mail: georgina.glasz@flamespray.org
tel.: 06-28-525-282;

• vizsgáztatás
• klíma töltés,
• hivatalos Bosch szakműhely

• javítás
• diagnosztika (motor,
ABS, stb.)

Nyitva tartás:
H-P: 8-17-ig
Varga István,
magyar rally bajnok,
autószerelő mester

3D computeres futóműállító
technológia

PostaFészekŐr

R.H.Dental

Fogorvosi rendelôk és
Fogtechnikai laboratórium
Kistarcsa, Árpád vezér u. – Szt. László u. sarok
Várjuk kedves pacienseinket
fogorvosi rendelônkben!
Extra minôségû fogpótlások
kedvezô áron (cirkon hidak).
Konzerváló fogászat és felnôtt
fogszabályozás.
Akciós áron cirkon hidak
és implantációk!
Kistarcsai
privát rendelésünk:
Hétfô és szerda:
16–20 Dr. Répay Klára
Szerda 9–14 és péntek 14–20
Dr. Farczádi Tímea
BEJELENTKEZÉS: (06-28) 472-400 (munkaidôben)
(06-30) 251-61-60 és (06-30) 823-34-64 (non-stop)
rhdental@rhdental.hu
www.rhdental.hu www.szajapolas.com

lakásbiztosítás

Ingatlanunk, valamint a benne lévő, féltve őrzött értékeink és személyes tárgyaink pótlása
komoly anyagi probléma elé állíthat minket.
A PostaFészekŐr otthonbiztosítás ideális
megoldás az otthonában vagy féltve őrzött
értékeiben keletkezett károk helyreállítási költségeinek fedezésére.

Miért érdemes megkötni?

• Lakott illetve lakatlan ingatlanra is köthető.
• Kétféle épületbiztosítási fedezet és kétféle ingóságbiztosítási csomag közül
választhat az Ügyfél - igényeinek, valamint az épület szerkezetének megfelelően.
• Nem szükséges különleges betörés elleni védelem.

Kiknek ajánljuk? Mindenkinek, aki(nek) pl.:

✓✓ lakása, háza van
✓✓ az épület és a benne lévő ingóságok biztonsága egyaránt fontos elsősorban
a tűz és az elemi károkkal szemben
✓✓ vezetékes vízkárra, csőtörésre és leáztatásra is szeretne biztosítási fedezetet
✓✓ épülethasználói felelősségbiztosítást is szeretne
AKCIÓ!!! 2013. február 10-ig lakott ingatlanra kötött szerződések esetében egy, legfeljebb 50 m²-es melléképület biztosítását az alapbiztosítás
díja tartalmazza. A kedvezményt a szerződés első éves díjából adjuk,
azok egymással összevonhatók, maximális mértékük 30% lehet. Kivéve
a Facebook kuponkedvezményt és a Posta Hűségkártya kedvezményt,
amelyek egymással nem összevonhatók. A kedvezmények a 2013. február 10-ig megkötött PostaFészekŐr szerződések esetében érvényesek.

Társaságok is köthetnek!

bővebb információ: www.postabiztosito.hu/termekek/lakasbiztositas/
postafeszekor/tajekoztato/termekinformaciok

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

Dr. Horváth Bánk

kisállatgyógyász
klinikus szakállatorvos

Dr. Henter Áron
Dr. Medgyesi Zsófia
magánállatorvosok

Nyitva: hétköznap 9-20
szombaton 9-12
Mobil: +36-30/ 22-177-23
Telefon: +36-28/ 490-369
2144 Kerepes, Szabadság út 65.
(3-as út)
www.kerepesvet.hu
e-mail: info@kerepesvet.hu
Kívánságra házhoz megyünk!
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