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Március 15.

A rendkívüli időjárás miatt a Civil-házhoz tervezett programok közül csak a koszorúzást tartották meg. A szakadó hóesésben még ezt is kétséges volt megrendezni, a helyzetet csak
rontotta a nagyon erős szél. Délelőtt 10 órakor az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc hősei tiszteletére a Civil-ház falán
elhelyezett Aulich Lajos emléktáblánál koszorút helyezett el az
önkormányzat nevében Solymosi Sándor polgármester és ifj.
Juhász István alpolgármester, a város intézményeinek vezetői,
a Fidesz-KDNP kistarcsai csoportja, a Jobbik kistarcsai szervezetének képviselői, az MSZP helyi szervezete, a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre, a KIVÜ Kft. és a Fenyvesliget Egyesület.
Az ünnepi megemlékezés 11 órától a Csigaházban folytatódott, ahol a Simándy József Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat
Fúvószenekarának kíséretével elénekelték a Himnuszt. Ezt követően Körömi Ferenc saját versét szavalta el (eredetileg a Civil-háznál szerepelt volna), majd Solymosi Sándor polgármester mondott ünnepi beszédet. Kiemelte, hogy „március 15-ke az
egyik legigazabb és legőszintébb nemzeti ünnepünk, mert egyetlen
más nemzeti ünnepünkhöz sem kötődik ennyi egyetértés, ennyi érzelem.” Solymosi Sándor a múlt emlékeit idézve elmondta, hogy „
szabadság ott van, ahol megbecsülik az értékeket, ….tiszteletben tartják a kisebbség jogait, békében tudnak egymás mellett élni különböző
nemzetiségek.”…” a szabadság nem örök. Nap, mint nap meg kell küzdeni érte ma is. Kívánom nemzetünk minden tagjának határon innen
és határon túl, hogy erős és kitartó legyen e küzdelemben.”
Idén az ünnepi műsort Szmatana Andrea rendezésében a
Hétköznapi Broadway Hősök társulata adta elő.
A megemlékezés a Szózattal zárult.

Kötelező ebösszeírás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az állatok védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Átv.) alapján, Kistarcsa
Város területén az önkormányzat ebrendészeti feladatainak
elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel kérdezőbiztos útján
eb összeírást végez.
Az eb összeírást megbízólevéllel és arcképes igazolvánnyal
rendelkező személy végzi. Az arcképes igazolványon szerepel
Kistarcsa Város Önkormányzat polgármesterének és jegyzőjének aláírása és bélyegző lenyomata. A kérdezőbiztos által folytatott ebösszeírás 2013. március 18. napján kezdődik.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az eb tulajdonosa és tartója
az ebösszeíráskor köteles az összeíró által kért adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az aki tevékenységével
vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály előírásait megsérti vagy annak nem tesz eleget,
15 000-től 30 000 Ft-ig (tizenötezer forinttól harmincezer forintig)
terjedő állatvédelmi bírságot köteles fizetni.
Kistarcsa Város Önkormányzata az ebösszeírást a hivatkozott
jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítéséhez végzi el,
nem tervezi ebrendészeti hozzájárulás bevezetését.
Az ebösszeírást követően a szolgáltatott
adatokban bekövetg
kező változásokat
áltozásokat is be kell jelenteni.
Polgármesteri Hivatal

KISTARCSAI HÍRADÓ

Kéményseprés
A Magyar Kémény Kft. értesíti a lakosságot,
hogy 2013-ban a kéményseprő-ipari közszolgáltatást Kistarcsa közigazgatási határán belül
a Kft. alkalmazottai látják el.
Kistarcsán 2013. 03. 09 – 2013. 06. 30-ig
a Magyar Kémény Kft. alkalmazásában álló
személyek járják a települést.
A kéményseprők az alábbi feladatokat
végzik el:
- a biztonságos munkavégzés helyi feltételeinek (kéményseprőjárda, tető-kibúvóablak,
létra, hágcsó stb.) meglétének és állapotának
szemrevételezéssel történő vizsgálata;
- az előző tisztítás, ellenőrzés és műszaki felülvizsgálat során
megállapított és a tulajdonos tudomására hozott hibák, szabálytalanságok megszüntetésének szemrevételezéssel, illetve a hiba
(a szabálytalanság jellegétől függ) kéményseprőszerszámmal
történő vizsgálata;
- a kémények és tartozékaik rendeltetésszerű és biztonságos
használatában bekövetkezett hibák, szabálytalanságok szemrevételezéssel, illetőleg szükség szerint kéményseprőszerszámmal
történő megállapítása;
- az átjárhatóság vizsgálata a kéményjárat teljes hossza mentén,
kéményseprőszerszámmal;
- gáz-tüzelőberendezés égéstermékének elvezetésére szolgáló
kéményeknél a keletkezett égéstermék maradéktalan eltávozásának vizsgálata, szükség esetén műszer segítségével.
Az azonosítás végett arcképes kitűzőkkel, illetve névre szóló
megbízólevéllel rendelkeznek. Kérjük a lakosságot, hogy a kéményseprők munkáját támogassák, de a lakásukba csak akkor
engedjék be őket, ha hitelesen igazolták magukat. Ha a kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos kérdésük lenne, az
alábbi elérhetőségeinken keressenek meg bennünket.
Magyar Kémény Kft., 2100 Gödöllő, Remsey krt. 12.
Telefon: 06-1/766-5850/233-as mellék

Adóhatóság számlaszámai
Tájékoztatjuk tisztelt kistarcsai adózókat az önkormányzati adóhatóság számlaszámairól. Adófizetési kötelezettségeiket – tárgytól függően - az alábbi számlaszámokra kell teljesíteni:
Iparűzési adó:
11742324-15565804-03540000
Gépjárműadó:
11742324-15565804-08970000
Késedelmi pótlék:
11742324-15565804-03780000
Eljárási illeték:
11742324-15565804-03470000
Talajterhelési díj:
11742324-15565804-03920000
Telekadó:
11742324-15565804-02510000
Bírság:
11742324-15565804-03610000
Idegen bevétel:
11742324-15565804-04400000
Egyéb:
11742324-15565804-08800000
Kérjük, hogy banki átutalásnál a közlemény rovatba szíveskedjenek feltüntetni a 3-6 jegyű adófolyószámla-azonosító számát,
iparűzési adó átutalásánál az adószámot is.
Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal Adócsoport

Deáktanya programjai
2013. április 4. Szász László: Hegyek bűvöletében
2013. április 11. Kozma Éva: Az egyenlítői Afrika
2013. április 18. Körösi András: Pixelszobrászat
2013. április 25. Szűcs Katalin – Horváth Nikolett: Miért szökik?
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
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Kistarcsán temették el Cipôt

Több ezren gyűltek össze a Kistarcsai temetőben március 22-én délután, hogy utolsó
útjára kísérjék Cipőt, vagyis Bódi Lászlót a
Republic együttes frontemberét. A szertartás előtt egy órával a rendőrség nem engedte az autósokat a Széchenyi útról az Aulich
Lajos utcába fordulni, ebből a kereszteződésből a Búcsú térre terelték az autókat.
A temetőt gépjárművel csak az Eperjesi út
irányából lehetett megközelíteni. Közvetlenül a temető bejáratánál alakítottak ki egy
VIP parkolót a családnak, a hozzátartozóknak és a sajtónak. Háromnegyed háromra
az Aulich Lajos utca, temető felöli oldala
teljesen megtelt. A forgalmat és a temetésre
igyekvőket 24 rendőr és négy polgárőr irányította.
A hideg metsző szélben a gyászolókat
fél háromkor engedték be a temetőbe, ahová mindenki egy
szál sárga rózsával
érkezett.
A nyilvános
szertartás
kezdetének
időpontjában legalább
négyezren voltak a
ravatalozó környékén. A rajongók és
a tisztelők tömegében ott volt Koncz
Zsuzsa,
Halász
Judit, Nagy Feró,
Szigeti
Ferenc,
Verebes
István,
Bochkor
Gábor
Várkonyi Andreával, Horváth Charlie, D. Nagy Lajos, Balázs Fecó,
Leskovics Gábor,
Benkő László az Omegától és Mező Misi.
Külön buszokkal jöttek tisztelői szülőhelyéről Kisvárdáról, de Erdélyből is több
csoport érkezett, hogy leróják a kegyeletüket. A ravatalnál Cipő édesanyja, két gyermeke, gyermekei anyja és húga könnyeikkel küszködve álltak a koporsó mellett.
A katolikus temetést Kövesi Ferenc atya,
Cipő régi barátja celebrálta. A búcsúztatást
Antall István, a Magyar Rádió irodalmi
szerkesztője kezdte, akit szintén régi barátság fűzött Cipőhöz. „Megkerülhetetlen
egyéniség voltál. Úgy szóltál, ahogy kellett.

Visszafogottságod adott jelentőséget a zenének.
Amit csináltál, nem tanultad, hanem tudtad “–
mondta az újságíró. A zenésztársak közül
elsőként Bródy János szólalt meg a ravatalnál, aki 30 évvel ezelőtt ismerte meg Cipőt
egy amatőr költőknek rendezett fesztiválon Sárváron. Beszéde végén Bródy János
- elcsukló hangon – azt mondta, hogy „most
egy olyan turnéra indultál, ahonnan még nem
tért vissza zenész.”
Utána Boros Csaba, a Republic basszusgitárosa búcsúzott. Egy dalszöveget idézve
„Ha mosolyt hozok a könnyek helyett, így maradjak meg neked.” úgy fogalmazott, hogy a
Republic dalai és szövegei túlélnek minden
jelenlévőt. Thürmer Gyula, a Munkáspárt
elnöke magánemberként érkezett, hiszen
baráti szálak fűzték Cipőhöz, röviden arról
beszélt, hogy őt leginkább akkor kereste
meg a zenész, ha valamit nem értett a világ dolgaiból. Cipő kedvenc költője Nagy
László volt, kedves ismerőse, Séra Andrea
szavalta el „A Kinek fáj, emberek? című
költeményt.
Némán búcsúztak a hozzátartozók és a
megjelentek az elhunyttól, majd a Republic
zenekar tagjai vitték a koporsót a sírhelyhez. A ravatalozó közelében édesapja mellé
temették a 47 évesen elhuny zenészt. A hatalmas tömeg csak lassan jutott el a sírhelyhez, így még öt óra után is kerültek sárga
rózsák Cipő kistarcsai sírjára.
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A Polgármesteri Hivatal épületében. A Kistarcsai Járási Kirendeltséghez Kistarcsa,
Kerepes és Nagytarcsa tartozik.
Telefonszám: 06-28-507-170
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő - Csütörtök:
08.00 - 16.30 -ig
Péntek:
08.00 - 14.00 -ig
Szociális ügyek
Kristóf Erika: 332-es mellék
Lakcímnyilvántartás
Zsámboki Istvánné: 333-as mellék
Iktatás
Frank Lászlóné: 334-es mellék
Ügyintézés:
− Alanyi és normatív közgyógyellátás
− Egészségügyi hozzájárulás szociális
rászorultsági alapon
− Ápolási díj,
− Lakcímnyilvántartás
Kéjük, hogy a járási hivatal hatósági hatáskörébe tartozó kérelmeket közvetlenül a Kistarcsai Járási Kirendeltséghez nyújtsák be.
A gyámhatósági és okmányirodai ügyeket továbbra is a Gödöllői Járási Hivatalnál (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) kell
intézni.

KISTARCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2143 Kistarcsa Szabadság u. 48., e-mail: hivatal@kistarcsa.hu, telefon: 06 (28) 470-711, 06
(28) 470-712, fax: 06 (28) 470-357
Ügyfélfogadási idő és ügyiratok átvételének ideje:
Hétfő: 08.00 – 18.00 óra; Szerda: 08.00 – 16.00 óra

Zarándoklat
Szlovákiába a Sasvári Fájdalmas Szűzanya
bazilikába hirdetünk zarándoklatot május
vagy június hónapban. Szeretnénk útba
ejteni a Máriavölgyi kápolnát és bejárni
a híres keresztutat. Szüleink, nagyszüleink több alkalommal keresték fel mindkét
kegyhelyet. Szeptember, október hónapban tervezzük a kassai Szent Erzsébet székesegyház és a város megtekintését. Kérjük a híveket, hogy a jelentkezők a szlovák
önkormányzati képviselőknél jelezzék utazási szándékukat. Az indulás időpontját a
jelentkezések alapján fogjuk megbeszélni,
a jelentkezők létszámát figyelembe véve
rendeljük meg az autóbuszt.
Rapai István Kistarcsai
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

Városi Művelődési- Sportközpont és Könyvtár programja
Csigaház
április 1.
április 6.
április 9.
április 11.
április 13.

Pannónia Néptáncegyüttes - Locsoló bál 14-23 óráig
Pannónia Zsibongó: táncház és kézműves foglalkozások gyermekeknek
Törpe-börze 9-16 óráig
Nyugdíjas locsolóbál 16-20 óráig
Bazár a Nagycsaládos Egyesület rendezésében 9-13 óráig

Civil-ház
minden kedden délelőtt: 10.00-10.40 között: Kerekítő Tippentő 0-3 éves
gyermekek részére
További információ: Szilárdi László 06-28-507-147
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Ünnepi
Ün
nnepi szemétszállítás
Változik a szemétszállítás időpontja.
Kérjük, hogy az érintett
érrin
i tett területeken a megh
meghatározott napokon reggel
7.00 óráig szíveskedjenek kihelyezki
ni a hulladék
hulladékgyűjtő
edényeket. KöszönK
jük megértő együttműködésüket!
működésüke
KIVÜ
KIV Kft.

Eredeti időpont:
p

Új időpont:
időp nt:

2013. április 1. hétfő

2013. április 2. kedd

2013. május 1. szerda

2013. május 2. csütörtök

Városi szemétszedés
2013. április 27. szombat
Idén ismét megszervezik Kistarcsán
a már hagyományosnak mondható
városi szintű szemétszedési akciót.
Ennek keretében a helyi civil, sport és
politikai szervezetek összefogva igyekeznek megtisztítani az utcákat az eldobált zacskóktól, üvegektől és csikkektől.
Amennyiben kedvet érez magában,
hogy segítse tevékenységünket, szeretettel várjuk április 27-én (szombaton)
a Csigaház előtti téren reggel 9 órára.
Korlátozott számban biztosítunk kesztyűt, egyéb eszközökről kérjük mindenki maga gondoskodjon. A munkában megfáradt önkénteseket zsíroshagymás kenyérrel és egy kis üdítővel vendégeljük meg.
Kistarcsa Város Önkormányzata

A zártkerti földek használóinak nem kell regisztráltatniuk
A kormány döntése értelmében a
zártkerti fekvésű földek használóinak nem kell földhasználatukat a
földhasználati
nyilvántartásban
regisztráltatniuk.
A vonatkozó jogszabályi rendelkezések módosításával kapcsolatban
szükséges intézkedések folyamatban
vannak. Azok hatályba lépéséig a
földhivatalok a zártkerti földekre
vonatkozóan a földhasználati nyil-

rok Felhívom a Tisztelt
a
s
v
Köny Olvasók figyelmét, hogy a

könyvtár állománya a „Márai-programnak” és a beszerzési keretnek köszönhetően sok új könyvvel gyarapodott.
Gazdagodott a kézikönyvtár, a felnőtt
szépirodalom és a szakirodalom. Az ajánlott és kötelező olvasmányokon túl az ifjúsági irodalom állománya is bővült, és
sok érdekes gyermekkönyv érkezett.
A legkisebbek örömére végre könyvben is megelevenednek a nagysikerű animációs sorozat, A kockásfülű nyúl történetei. A sorozat harmadik kötetében két
történet olvasható: Kriszta születésnapja,
Menyus és a sportverseny.
A nagy mesélő, J. R. R. Tolkien, most
újabb kalandokra hívja ifjú olvasóit.
A Tolkien meséi c. könyvben található
négy rövid történet a tündérek, a varázslók és a sárkányok mesés birodalmába
csábítja az olvasókat.
A fiatal angol lány, Sheila Hocken, tizenéves korára, fokozatos látásromlás
után teljesen megvakul. Ez a tragédia
azonban nem teszi rokkanttá, hanem arra
sarkalja, hogy a legnagyobb nehézségeket
is leküzdve úgy éljen, mint a látók. Tudatos, életvidám és kitartó viselkedésének
jutalma, hogy csodálatos támaszra talál

vántartásba történő regisztrálással
kapcsolatos ügyintézésüket felfüggesztették. Ezen intézkedések a külterületi fekvésű földek használóit
nem érintik, a külterületi fekvésű
földek használatát a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően továbbra is be kell jelenteni.
Bővebb információ: Pest Megyei
Kormányhivatal Földhivatala

egy vakvezető kutyában, a megbízható és
játékos Emmában. Sheila Hocken: Emma
c. könyve igaz történeten alapul.
Szülőnek lenni mindig más! Amikor
gyermekünk „nagy” lesz, megváltozik
a mi életünk is. Ahogy egyre önállóbbá
válik, az iskolában is új kihívásokkal találja szembe magát. Hogyan segíthetünk
gyermekünknek? Suzanne Valliéres:
Pszichotrükkök 6-9 éves korig c. könyve
a kisiskolások szüleinek kérdéseire próbál válaszokat adni.
Joachim Mayer: Fűszernövény mindentudó – 99 lényegre törő válasz c.
könyve segít a tavaszi kiskerti teendőkben. A könyv tartalmazza a különböző
fűszernövények kiválasztásának szempontjait, a gondozás, a betegségek, a kártevők pontos leírását.
Jöjjön el és válogasson kedvére új könyveinkből, de ne felejtse otthon azokat
sem, amiket már régen kölcsönzött ki,
hogy mindenki megtalálja a könyvtárban
azt a könyvet, amire vágyik.
Megváltozott a könyvtár nyitva tartása. Az új nyitva tartási idő:
hétfő- csütörtök: 12-18, kedd-szerda:
12-16, péntek: 10-14
Németh Tímea könyvtáros
tel.: 06-28-507-146, fax: 06-28-470-357,
e-mail: kistarcsakonyvtar@apmail.hu

Föld Órája
A WWF Föld Órája alkalmából a Fenyvesliget
Egyesület március 23-án este fél 9-kor, találkozót
hívott össze a Fenyvesliget területén lévő közösségi térre. Az összejövetel célja, hogy csatlakozzunk a világ közel 2 milliárd emberéhez, akik
ebben az időpontban egy órára lekapcsolják a
villanyt otthonukban és ezzel próbálják felhívni
az emberek, vállalatok, intézmények, kormányok
figyelmét a környezetszennyezés és a túlfogyasztás okozta problémákra. A hideg idő ellenére
szép számban jelentek meg az egyesületi tagok és
tiszteletét tette a ifj. Juhász István alpolgármester
és Zsiák Péter a körzet képviselője is. Reméljük
jövőre Kistarcsa lakosainak nagy része is csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez.
Vass Ferenc Fenyvesliget Egyesület

Elsősök beíratása
Tisztelt Szülők!
Az első osztályosok beíratásának időpontja:
- 2013. április 8. (hétfő) 8.00-18.00 óra között és
- 2013. április 9. (kedd) 8.00-18.00 óra között
A Simándy József Általános Iskola, Sportiskola,
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakszolgálat (2143 Kistarcsa Ifjúság tér 3.)
felvételi körzete a 2013/2014. tanévben Kistarcsa
város közigazgatási területe.
Garamvölgyi Lajos tanügyigazgatási referens
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Gödöllői Tankerülete, tel.: 28/512 - 008
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Képviselő-testületi döntések
A 2013. február 20-án megtartott képviselő-testületiülésen a következő közérdekű döntések születtek.
Bemutatkozott a képviselő-testületnek dr. Urbanics Gábor a Gödöllői
Járási Hivatal vezetője
A hivatalvezető rövid tájékoztatást adott a járások és
a kormányablakok kialakításáról. Elmondta, hogy
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 esetleg el
kellett menni Gödöllőre az
ügyfélnek, azokat most a
kirendeltségen elintézheti.
A járásban okmányirodából
három található: Gödöllőn,
Veresegyházon és Pécelen.
Gyámhivatali ügyeket Gödöllőn, Veresegyházon és Kistarcsán fogadnak. Az ügyintézési határidők 30 napról 21 napra csökkennek, majd a
kormányablakok kialakítása után ez akár egy napra is változhat. Solymosi Sándor polgármester azt kérte, hogy Kistarcsán is alakítsanak ki
kormányablakot. Ezt azzal indokolta, hogy az elmúlt években Kistarcsa
13 ezer lakosú kisvárossá fejlődött és nagyon szoros kapcsolatban van
a környező településekkel. Urbanics Gábor támogathatónak gondolja a
kistarcsaiak felvetését és azt kérte, hogy a kérelmet írásban is jutassák
el Gödöllőre.
Módosulhat a Kistarcsai Rendőrőrs épületének megépítési határideje
A módosítás megértéséhez vissza kell kanyarodni az internálótábor
2011-es ingyenes visszaszerzéséhez. Az önkormányzat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel 2011. február 25-én állapodott meg arról,
hogy az ingatlan területén három éven belül, tehát 2014. március 15-ig
kialakítja a Kistarcsai Rendőrőrsöt. Kistarcsa Önkormányzata 2012-ben
jogerős építési engedélyt kapott, illetve elkészítette a teljes körű kiviteli terveket is. Az önkormányzat a rendőrőrs kialakításához szükséges fedezetet a 2013. évre prognosztizált bevételei és kiadásai alapján,
valamint a 2014. évi azonos pénzügyi szabályozás mellett nem tudja
kigazdálkodni. A beruházást ebben a gazdasági helyzetben csak hitelfelvétellel tudná elkezdeni és várhatóan 2018-ban adná át a rendőrségnek. A határidő túllépése esetén a szerződés tárgyát képező ingatlan
tulajdonjoga visszaszállna a Magyar Államra. Ezt elkerülendő – a képviselő-testület kezdeményezte Magyarország Kormányánál és az MNV
Zrt.-nél a szerződésben vállalt határidő módosítását. Az új átadási határidő 2018. március 15-e lenne.
A polgármester és az alpolgármester idén is az intézményeknek adják
a cafetéria keretüket
A polgármester és az alpolgármester éves bruttó cafetéria kerete 200-200
ezer forint. Ezt ajánlották fel az intézményeknek. Solymosi Sándor a saját
keretét a Városi Óvodának, míg ifj. Juhász István a Simándy József Általános Iskolának adja. Az alpolgármester elmondta, hogy ebből a pénzből
a Széchenyi utcában lévő két gyalogátkelőnél a Pestor Kft. három hónapig segíti az iskolások biztonságos közlekedését. Külön megköszönte a
Pestor Kft.-nek, hogy plusz egy hónapig ingyen biztosítják a gyalogátkelőhelyek védelmét.
Idén május 18-án és május 19-én rendezik meg a Kistarcsai Napokat
A képviselő-testület a rendezvény szervezésével Szilárdi Lászlót a Városi
Művelődési és Sportközpont igazgatóját és ifj. Juhász István alpolgármestert bízta meg. Az előzetes tervek szerint a tavalyihoz hasonló programstruktúrát alakítanak ki. A népszerű kiegészítő rendezvényeket idén is
megszervezik, lehetőség lesz bővítésre is. A színpadi programokat a tavalyihoz hasonló színvonalon rendezik meg, fellépési lehetőséget adnak
a helyi és a környéken élő előadóművészeknek és csoportoknak is.

A képviselő-testület márciusban, 20-án tartotta meg a rendes ülését.
A gödöllői rendőrkapitány körzeti megbízottat helyezne Kistarcsára
Ez a Gödöllői Rendőrkapitányság 2012-es évre vonatkozó beszámolójának ismertetésekor derült ki. Bozsó Zoltán dandártábornok, gödöllői
rendőrkapitány többek között elmondta, hogy a jövőben mindenképpen
szeretné elérni, hogy Kistarcsán legyen körzeti megbízott, de ezt az önkormányzat támogatása nélkül nem tudják megvalósítani. A képviselők
ezt a szándékot örömmel támogatnák. Hadnagy Zsolt aljegyző felvetette, hogy szívesen venné a város, ha a rendőrkapitány mellé állna Kistarcsa egyik problémás ügyének. Konkrétan a város kezdeményezné - az
országgyűlési képviselő segítségével - a kereskedelmi törvény módosítását. Erre azért lenne szükség, mert az Auchan Áruház folyamatosan
leköti a Kistarcsai Rendőrőrs állományát, holott egy törvényi változtatással az áruházat is rá lehetne kényszeríteni egy saját védelmi rendszer
kiépítésére. Bozsó Zoltán elmondta, hogy tud a kistarcsaiak kérelméről
és a törvény módosításához szükséges rendőrszakmai állásfoglalást természetesen megírják. A rendőrségi beszámoló elfogadását egyhangúan
támogatta a képviselő-testület.
Felülvizsgálták a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet
Bevezetik a nappali ellátást
Ezt a szolgáltatást a település lakosság létszámának emelkedése tette
szükségessé, ugyanis a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló törvény szerint az a települési önkormányzat, amelyiknek területén tízezer főnél több az állandó lakos, ott kötelesek a nappali ellátást
biztosítani. Az indoklásból kiderült, hogy Az Alapszolgáltatási Központ
épületében – a nevelési tanácsadás iskolába kerülésével – lehetőség nyílt
az idősek nappali ellátásához helyiség biztosítására.
Házi segítségnyújtás: Intézményi térítési díj maximuma, vagyis az
1 órára jutó önköltség összege 960 Ft/óra. Módosították a szociális rászorultság felső határát: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-ról (99.750,- Ft) 400%-ra emelték (114.000,- Ft) a felső határt.
Az idősek nappali ellátását 45 Ft/fő/ nap, (étkeztetés nélkül) összegben
határozták meg. A házi segítségnyújtás térítési díjára 2000,- Ft/fő/hó
összegre tettek javaslatot. Ezt a javaslatot a képviselők támogatták is. (a
rendelet a város honlapján is megtalálható,www.kistarcsa.hu./rendeletek almappában.
Ebben az évben 29 gyermek családi napközis elhelyezését támogatja
az önkormányzat
Ebben az évben három családi napközivel kötött szerződést az önkormányzat. Mint ismeretes Kistarcsán a bölcsődei ellátást a képviselő-testület 2008-tól családi napközikkel biztosítja. 2013. április 1-től 2014. március
31-ig terjedő időszakra új pályázatot kellet kiírni. Három pályázóval kötöttek szerződést, a Csodasziget és a Julcsi Csoda Manodája 11-11 gyermekre kapott támogatást, az újjonan belépő Kisfelhő Családi Napközi Kft.
pedig 7 gyermekre. Az egy gyerekre jutó támogatás összege 20 000 Ft lett.
Kilenc civil szervezet közel 3 millió forint támogatást kapott
A civil szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázata alapján a Kistarcsai Városi Sport Club a 2013 első félévi működési
költségeire - 300 000 ,-Ft, a Kistarcsai Kézilabda Egyesület a gyerekek
és felnőttek sportolási és versenyeztetési lehetőségeinek biztosítására
350.000,-Ft, a V.U.K. Vízilabda és Úszó Klub SE a 2013 nyári táborozás
és működési költségekre 200.000,-Ft, a Bajvívó Magyarok Hagyományőrző és Sport Egyesület az I. Országos Szablyavívó Viadal költségeire
30 000,- Ft, a Kistarcsai Kispályás Labdarúgó és Tömegsport Egyesület
a Kistarcsa Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság és Kupák szervezésére 300 000,-Ft, Vér Gábor az olimpiai felkészülés költségeire 30 000,Ft, a Dömötör Alapítvány gyermeknapi sportvetélkedő rendezésének,
mozgásfejlesztő játékok vásárlásának költségeire 378 000,- Ft, a Sentinel
Olilmpiai Teakwondo Egyesület felszerelés, tatami, reklám propaganda
költségeire 336 200,-Ft, a Kistarcsai Sport és Szabadidő Egyesület a 2013 I.
félévi működési költségeire 100 000,-Ft és a Kistarcsai Vízisport és Rekreációs Club működés, versenyeztetés, felszerelés vásárlás, táborszervezés
költségeire 300 000,-Ft támogatást kapott.
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Kukába dobták a vörös csillagot
nagy részét érintette. 1946ban a szovjet munkaszolgálatra elhurcolt 650 ezer emberből 300-350 ezer meghalt,

az internálótábor jut eszébe az embereknek. „Példátlan gaztetteket követtek el a tábor
falain belül. Kínoztak, vallattak, megöltek ártatlan embereket, négy papot is halálra vertek itt.
Meszlényi Zoltán püspököt ítélet nélkül
tartották fogva és kínozták halálra.”…
”A vörös csillag árnyéka tehát meglehetősen nagyra nőtt Kistarcsán.” Többet
ez nem fordulhat elő. Erre emlékeztetni kell a jövő nemzedékét is,
ezért egy emlékhely létrehozását
tervezi az önkormányzat Kistarcsai Terror Háza elnevezéssel. Az
56-os borzalmakról – a szemtanú

Solymosi Sándor
és ifj. Juhász István

A volt internálótáborban március 7-én a
kukába dobta a kistarcsai képviselő-testület a vörös csillagot Az önkormányzat
fideszes képviselőcsoportja, valamint az
’56-os Magyarok Világszövetsége így tiltakozott az Alkotmánybíróság azon döntése
ellen, amellyel megsemmisítette a tiltott
önkényuralmi jelképek használatára vonatkozó paragrafust.
A jelképes megsemmisítést ifj. Juhász
István alpolgármester kezdeményezésére
szervezték meg az internálótábor területén. Az alpolgármester az eseményen
elmondta, hogy Magyarországon a kommunizmus terrorja az ország lakosságának

az 56-os forradalom 2400 halálos
áldozatot követelt, nem beszélve
a 22 ezer bebörtönzöttről és a 200
ezer elmenekült honfitársunkról.
Nekünk ez jutott a vörös csillagból.
– mondta az alpolgármester. Ezért
elfogadhatatlan az Alkotmánybí- Karacs Zsigmond „idézi” a múltat
róság február 19-i döntése és felkérik az ország kormányát, hogy védje meg hitelességével - Karacs Zsigmond az 56-os
polgárait a magát szocializmusnak nevező Szövetség tagja beszélt. A tiltakozás végén
népírtás rémétől, az Alkotmánybíróságot az egyik bejáratra ragasztott kartonból kipedig arra, hogy az alkotmányosság védel- vágott vörös csillagot a polgármester és az
alpolgármester beledobta a kukába – ezzel
mezője legyen.
Solymosi Sándor polgármester beszédé- jelezve, hogy mit gondolnak Kistarcsán az
Polgár
ben elmondta, hogy Kistarcsáról általában Alkotmánybíróság döntéséről.

KIVÜ KISTARCSA VÁROSÜZEMELTETŐ
NONPROFIT KFT.
2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.
Telefon/Fax: (28) 470-440, (28) 470-119
e-mail: info@kivu.hu
web: www.kivu.hu

Lakossági lomtalanítás 2013. április 8-tól 12-ig
A begyűjtést a heti hulladékszállítási napon végezzük. Kérjük, hogy a hulladékot adott napon reggel 7 óráig kihelyezni szíveskedjenek, mert a hulladékgyűjtő
gépjárműnek a később kihelyezett lomot nem áll módjában elszállítani. Pótnap
biztosítására nincs lehetőség!
FONTOS!
Lom az a darabos háztartási hulladék, ami mérete miatt nem fér a közszolgáltatáshoz rendszeresített hulladékgyűjtő edénybe. (pl: berendezési tárgyak, bútorok,
textíliák, szőnyegek stb.)
A lomtalanítás keretében az alábbi hulladékokat nem szállítjuk el:
veszélyes hulladék (elektronikai hulladék, akkumulátor, festékek, festékes dobozok, állati tetem, gumiabroncs), fertőző- és undorkeltő anyag, építési-bontási
törmelék, kommunális vegyes hulladék, zöldhulladék.
A lomtalanítás alkalmával kihelyezett elszállításra alkalmatlan hulladékokat az
ingatlantulajdonos köteles a
közterületről eltávolítani.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS – Elektronikai hulladékgyűjtéssel
falbontás nélkül.
és lomtalanítással kapcsolatban érdeklődni lehet a 28/470Víz, gáz, központifűtés szerelés.
Ázások, csőtörések megszüntetése. 440, 28/470-119-es telefonszámon, illetve email-ben az info@
WC-k, mosdók, tartályok cseréje.
Telefon: 06-1-402-43-30, mobil: 06-20-491-50-89 kivu.hu címen.

KIVÜ KFT.
hírei
Elektronikai hulladékgyűjtés 2013.
április 6. szombat

A KIVÜ Kft. megbízásából a FE-Group Invest Zrt. 2013. április 6-án szombaton elektronikai hulladékgyűjtést szervez
Kistarcsán.
A gyűjtőakció során a kistarcsai lakosoknak lehetőségük lesz a
gyűjtőpontokon ingyenesen leadni a háztatásokban keletkezett
elektronikai hulladékot (elektromos háztartási gépek, elektromos szerszámok, számítógépek, ép állapotban lévő televíziók
és monitorok, hajszárítók, elektromos tűzhelyek, hűtőgépek,
MP3 és CD lejátszók stb.), valamint akkumulátorokat.
Mivel a lomtalanítás alkalmával elektronikai hulladék kihelyezésére nincs mód, ezért kérjük a lakosságot, hogy a külön
gyűjtés alkalmával éljenek ezzel a lehetőséggel és keressék a
FE-Group Invest Zrt. gyűjtő gépjárműveit.
Gyűjtőpontok helye, ideje:
Eperjesi úti lakótelep parkoló
8 – 11 óráig
Ifjúság tér
8 – 11 óráig
Hunyadi út – Református
templommal szembeni terület
11.30 – 14 óráig
Zsófia liget HÉV megállónál,
volt öregotthon parkolója
11.30 – 14 óráig
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A 2013-es költségvetési rendeletről
Juhász István a Pénzügyi Bizottság elnöke a nehézségek ellenére optimista
A képviselő-testület február 22-én elfogadott 2013-es költségvetési rendelete szerint a kiadások és a bevételek együttes
főösszege 1 milliárd 156 millió 542 ezer forint. Ez mintegy
18%-os csökkenés az előző évhez képest. Ennek oka elsősorban az, hogy az általános iskolák állami fenntartásba kerültek
2013.01.01-jétől és a járási hivatalok megalakulásával csökkent
a polgármesteri hivatal létszáma is. Az önkormányzat 2013. évi
költségvetésében 82 %-ot (946 millió forint) tesznek ki a működési kiadások, a fennmaradó összeg a beruházásra és a fejlesztésre szánt tartalék. A fejlesztési kiadások között 120 millió
Ft-ot terveztek be a volt internáló tábor épületének felújítására, melynek fedezetéül hitel felvételét is elképzelhetőnek tartja a testület. A 2013. évi működéshez szükséges bevételeknek

mindössze 35 %-a a központi költségvetésből érkező támogatás,
ezt egészíti ki az önkormányzat saját bevételeivel. Telekadóból
az idei évben 56 millió forintra, iparűzési adóból 225 millió forintra számít az önkormányzat.
Az átengedett központi adók mértéke 2013-ban jelentősen
csökkent, mivel gépjárműadóból az önkormányzati adóhatóság
által beszedett bevételeknek mindössze 40 %-a marad a város
költségvetésében. Ez a 2012. évhez képest 60 millió Ft bevételkiesést jelent. A leírtakból is látszik, hogy az idei költségvetés
keretei igen szűkösek. Juhász István a Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő, valamint Vagyonnyilatkozatokat és
Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottság elnöke ennek ellenére
optimista.
önkormányzatok adósságmegváltásából
kimaradtunk, mert nem volt adósságunk.
Magyarországon mindössze 27 olyan település volt, mint Kistarcsa. A kormány
ezeknek a településeknek kompenzációt
ígért. No, de nem erre építjük a jövőnket.

- Már tavaly ősszel a koncepció tárgyalásakor szembesültek a 2013. évi költségvetési egyensúly biztosításának nehézségeivel. Mi okozta a legnagyobb problémát?
A koncepció tárgyalásakor még nem volt
ismert az állami támogatás pontos összege.
A helyzetünk túl sokat nem javult, hiszen
szembesülnünk kellet azzal, amit ősszel
csak gyanítottunk. Vagyis ebben az évben az állam és az önkormányzatok közti
feladat átrendeződéséből adódóan tovább
szűkült az önkormányzatok államtól kapott támogatása. A kötelezően ellátandó
önkormányzati feladatokhoz feladatarányos támogatást biztosít a központi költségvetés, amit jelentősen ki kell egészíteni
saját forrásokból is. Saját forrásaink viszont
végesek.
- Ezért volt szükség a telekadó kivetésére is?
Igen, a 2012-es költségvetés készítésénél is
látszott, hogy a tartalékaink kimerültek, hitelt nem vettünk fel, mert nem akartuk eladósítani a várost. Kósza hírek már akkor is
voltak az állam feladatátvállalásáról, amiről tudni lehetett, hogy további támogatás
elvonásokat jelent majd. A biztonság érdekében döntöttünk a telekadó bevezetéséről. Azért kellet már egy évvel ezelőtt erről
dönteni, hogy a 2013-as költségvetésbe már
100%-an tudjunk vele számolni.
Mielőtt bárki ismét megkérdezné, hogy
miért éppen ezt vezettük be, azoknak azt
tudom mondani, hogy mindenkinek megfelelő adó nem létezik, ezt már a saját bőrünkön is tapasztaltuk. A rendelet kihirdetése óta már többször módosítottunk
rajta és természetesen, próbáljuk az egyéni
kérelmeket is figyelembe venni. Az önkormányzat háromféle adónemet tud kivetni:
kommunálisadó, építményadó, telekadó.
Míg az első kettő minden családot érintene, addig a telekadó csak azt, akinek üresen
álló telkei vannak, valamint a vállalkozásokat. Így a kényszerű helyzetben ezt az
adónemet választottuk, megkímélve a kistarcsai családok nagy részét. Közben meg
azon dolgozunk, hogy előteremtsük a forrásokat a kötelezően ellátandó feladataink
finanszírozásához.

Juhász István bizottsági elnök

- Milyen lehetőségeik vannak?
Mivel az állami támogatás és a saját bevételeink nem biztosítják hiánytalanul az
éves tervezett kiadásokat, ezért a 2012-es
év fegyelmezett gazdálkodásának eredményeként rendelkezésre álló pénzmaradványt egy részét is felhasználjuk a 2013-as
költségvetés végrehajtásához. A pénzmaradvány ezen része fedezi a fejlesztésekhez
szükséges forrásokat. Olyan pályázatokon
indulunk, ahol kevés önrész mellett sok
pénzt lehet beruházásokra nyerni. Természetesen olyan pályázatokat célzunk meg,
amik a település fejlődését szolgálják,
valamint közép- vagy hosszútávon megtérülnek, így elsősorban az energetikai
jellegű pályázatokat részesítjük előnyben.
Ha erről lemondanánk, akkor hosszútávon
több száz millió forintot hagynánk veszni
és olyan fejlesztésektől esnénk el, amiket
pár éven belül úgyis meg kellene csinálnunk. A saját erős beruházásokat sajnos
vissza kell fognunk. A képviselő-testület
eltökélt abban, hogy egy jó gazdálkodással egy komfortosabb települést építsünk.
Ezért mindenképpen a fejlődést kell szorgalmazni. Mindent összegezve a jövőben
talán még szerencsénk is lehet, hiszen az

Ha már a fejlesztések szóba kerültek, a
képviselő-testület 120 millió forint fejlesztési célt határozott meg a költségvetésben, amit hitelfelvétellel próbál megvalósítani. Miért fejlesztenek hitelből?
Ez csak látszólagos ellentmondás a költségvetésünkben. Az internálótábor tulajdonba vételekor az önkormányzat vállalta, hogy a tábor területén lévő épületeket
felújítja, kialakít egy rendőrőrsöt és egy
emlékhelyet. A tervek elkészültek, csak
éppen a beruházáshoz szükséges 120
millió forint hiányzik a költségvetésünkből. A hitelfelvétel erre vonatkozna, ami
egyelőre még esetleges, ugyanis a hitellel
kapcsolatos előzetes engedélyezési eljárás még folyamatban van. Ha a kormány
ezt nem hagyná jóvá, akkor a beruházás
megvalósítására kitűzött 2014-es céldátum módosítását javasoltuk 2018-ra kitolni
a kormánynak. Tehát az erre a projektre
irányuló hitelfelvétel nem biztos, hogy
realizálódik. Ezen túlmenően a fejlesztések kapcsán szeretném megemlíteni, hogy
2013-ban biztosan megvalósul pályázati
forrásból a Tölgyfa Óvoda bővítése és felújítása. A 125 millió forintos beruházáshoz az önrészt az önkormányzat biztosítja. A közvilágítás korszerűsítéséhez és az
intézmények energetikai fejlesztéséhez
– pályázati előkészítési kiadásokra 10,5
millió forintot szánunk, a műfüves pálya
kialakításához 8,4 millió forintot adunk
önrészként. Valamint ne feledkezzünk el
a Kerepessel közös víziközmű fejlesztésére elnyert pályázatról, ami több, mint
1,1 millárd nettó összeget jelent 100%-os
támogatottság mellett. A mi helyzetünkben a legjobb taktika az előre menekülés,
ami nem egy felelőtlen költekezést jelent,
hanem a kínálkozó lehetőségek maximális
kiaknázását.
Polgár
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Segíthetünk? 1. rész

Családsegítő szolgálat tevékenysége

Sorozatunkban az Alapszolgáltatási Központ alegységeinek:
a családsegítő szolgálatnak, a gyermekjóléti szolgálatnak, a
házi segítségnyújtásnak, az idősek nappali ellátásának, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnak és a szociális étkeztetésnek a működését szeretnénk bemutatni. Elsőként a családsegítő szolgálat tevékenységét ismertetjük.
A családsegítő szolgálat kliensei a településünkön élő, 18. életévüket betöltött szociális és mentálhigiénés problémákkal küszködő, vagy krízishelyzetük okán segítségre szoruló személyek
vagy családok.
A családsegítő szolgálat munkatársai tájékoztatást nyújtanak
az érdeklődőknek a Szociális Törvényben illetve a Gyermekvédelmi Törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és szolgáltatásokkal, valamint az egészségügyi
ellátással kapcsolatban. Amennyiben az igényelt szolgáltatás a
településen nem érhető el, a kollégák segítenek felkutatni az ellátási lehetőségeket, és az ügyintézésben is közreműködnek.
A szociális tanácsok mellett a nehéz anyagi körülmények között élőknek, krónikus betegnek, szenvedélybetegeknek, pszichiátriai betegeknek és fogyatékkal élőknek, valamint családtagjaiknak életvezetési és mentálhigiénés tanácsokkal szolgál a
családsegítő szolgálat.
Munkatársai ellátják a rendszeres szociális segélyben részesülő munkanélküliek együttműködési kötelezettségéből fakadó
feladatokat: egyéni gondozási tervet készítenek annak érdekében, hogy ügyfelük minél rövidebb időn belül visszatérhessen

2013. április 8-tól minden hónap első
hétfőjén filmklub az Alapszolgáltatási
Központban.

Gyermeksorsok
filmen
címmel filmklubot indít gyerekeknek
az Alapszolgáltatási Központ gyermekjóléti szolgálata.
Szeretettel várunk minden mozirajongó
tizenévest a vetítésekre!
Helyszín: 2143 Kistarcsa, Batthyány u. 2/a.

Ki

a munkaerőpiacra, s rendszeres kapcsolattartás keretében figyelemmel kísérik, sikerül-e megvalósítani a tervben foglaltakat.
A családsegítő szolgálat dolgozói igyekeznek felkutatni azokat a rászorulókat, akik még nem kerültek a látókörükbe. Ennek
érdekében észlelő-és jelzőrendszert működtetnek, vagyis várják
mindazoknak a bejelentését, akik nehéz anyagi körülmények
között élő, egészségügyi problémákkal küszködő segítségre szorulókat ismernek.
A részleg dolgozói részt vesznek az aktuális élelmiszerosztásokban, szerdán délelőttönként 8 órától 10 óráig ruhaadományozással foglalkoznak, az intézmény nyitvatartási idejében pedig
átveszik a beérkező adományokat. Amennyiben nagyobb méretű bútorokkal (szekrény, ágy, asztal, mosógép) kapcsolatban
érkezik felajánlás, tároló hely hiányában a kollégák csak közvetítést tudnak vállalni.
2013 áprilisától a családsegítő szolgálat két klub indítását is
tervezi, amelyre várják a jelentkezőket: a hagyományos kézműves foglalkozás mellett elindítják az újrahasznosítást célul kitűző kreatív kézműves klubot is.
Alapszolgáltatási Központ
Felhívás:
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy továbbra is segítsék adományaikkal a rászorulókat. Elsősorban a következőkre van
igény: férfi ruhaneműk (nadrág, cipő, kabát), gyermekruhák
minden méretben, ágyneműk, törülközők, takarók, függönyök, apróbb konyhai használati tárgyak, kisgépek.

mit

tud?

2013. május 25-én, szombaton 10 órától a Csigaházban,
az Alapszolgáltatási Központ szervezésében

Szeretettel várjuk azoknak az általános iskolás gyermekeknek a jelentkezését, akik tehetségesnek érzik
magukat és szeretnék megmutatni a tudásukat a
2013-as kistarcsai Ki mit tud?-on.

Vers- és prózamondás, hangszeres zene, ének, tánc
kategóriákban várjuk a jelentkezéseket!
Felvilágosítás: a 0628/473-225 és a 0620-4427-182-es telefonszámon.

Pályázati úton eladó egy 2003-as Renault Kangoo Express 1.9 D
Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatal a tulajdonban lévő étel- ni, a vétel tárgyának, és összegének megjelölésével. Az ajánlatot
szállító autóját kívánja értékesíteni (friss műszakival, kisteher- zárt borítékban, „Vételi ajánlat RENAULT Kangoo Express 1.9 D
gépjármű megvételére” jeligével ellátva Kistarcsa Város Polgárautóként levizsgáztatva).
mesteri Hivatalának címezve: a 2143. Kistarcsa Szabadság u.
A pályázat nyertese: aki a legmaga48. számra lehet személyesen vagy postai úton benyújtasabb vételárat ajánlja és elfogadja az
ni, úgy hogy az a jelzett időpontig megérkezzen.
adásvételi szerződés egyéb feltételeit.
Amennyiben csak egy ajánlat érkezik,
A gépjármű igény szerint Kistarcsa Város
abban az esetben a pályázó ajánlata akPolgármesteri Hivatalának vagyongazkor tekintendő nyertes ajánlatnak, ha a
dálkodási ügyintézőjével egyeztetett
pályázó hivatal által megállapított öszidőpontban a helyszínen megtekintszeg megfizetését vállalja. Amennyiben
hető. További információ és helyszíni
több pályázat is érkezik a hirdetésre, és az
szemle kérhető a Polgármesteri Hivatal
elsőnek elfogadott pályázó visszalép a pávagyongazdálkodási referensétől, 2143.
lyázattól, úgy a következő legmagasabb összeget kíKistarcsa Szabadság u. 48. szám alatt
náló pályázó a nyertes. A hivatal fenntartja a jogot, hogy
ügyfélfogadási időben illetve telefonon: 06a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A gépjármű
28-507-141-es telefonszámon.
megvételére 2013.április 30. 12.00 óráig lehet ajánlatot ten-
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Városi Óvoda

Óvodai beiratás

Így ünnepeltük március 15-ét!
H a g yo m á n y u n khoz híven, minden
évben megünnepeljük az 1848-49-es
szabadságharc emlékét. Ezen ünnep
alkalmával tudatosítjuk a gyerekekben, hogy magyarok
vagyunk, Magyarországon élünk, és
Magyarország a hazánk. Nemzeti színű lobogónk piros,
fehér, zöld, melyet
közösen festettünk

a gyerekekkel. Fiúkkal csákót, kardot, paripát, lányokkal pártát készítettünk. Piros,
fehér, zöld színbe öltöztettük
a csoport szobát, és kitűztük
a kokárdákat. Meghallgattunk egy történetet a huszárokról, eljártuk a verbunkost
és táncoltak a huszárok a
lányokkal. Verssel, zenével,
tánccal ünnepeltük a nemzeti ünnepünket.
Gesztenyés Óvoda,
Pillangó csoport.

Simándy Iskola

Kistarcsán a 2013/2014. nevelési évre az

2013. május 6-10.

között minden nap
hétfőtől-csütörtökig: 8-17 óráig
pénteken: 8-12 óráig lesz
a Városi Óvodában
(2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1.)
Az óvodába beíratható az a gyermek, aki
2013. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét.
Azok a szülők, akiknek gyermeke
2013. augusztus 31. után töltik be a 3.
életévét, óvodai felvételi szándékukat
jelezhetik az intézményben és az óvodai
felvételükről a 2013/2014. nevelési
évben a jogszabályban megfogalmazott,
a folyamatos felvételre vonatkozó
előírásoknak megfelelően dönt
az óvoda vezetője.
Kötelező az óvodai beíratása annak a
gyermeknek, aki 2013-ban az ötödik
életévét betölti.
Az óvodai felvételről
az óvoda vezetője dönt.
A döntéssel szemben fellebbezni a
kézhezvételtől számított 15 napon
belül Kistarcsa Város Önkormányzat
jegyzőjénél lehet.
A beiratkozáshoz szükséges:
A gyermek születési anyakönyvi kivonata, oltási könyve, a szülő (gondviselő)
személyi azonosító igazolványa, valamint a szülő (gondviselő) és a gyermek
lakóhelyét vagy tartózkodási helyét igazoló lakcímkártyája.
Kistarcsa Város Önkormányzata

A Tropicariumban és a Csodák Palotájában jártunk

Februárban egész napos kiránduláson vettek részt alsós osztályaink. Kedvezményes
belépővel lehetőségünk volt ellátogatni

a Tropicariumba és a Csodák Palotájába.
A gyerekek nagy izgalommal várták már
a napot. A Tropicariumban rengeteg akvárium és terrárium fogadott minket. Némelyek üvege nagyítós volt, ami szebb és
jobb betekintést engedett a halak világába.

Az édesvízi halak mellett tengeri állatokat
is láthattunk, volt itt ponty, muréna, bohóchal, tengeri csillag, medúza. Az akváriumok mellett játékos feladatok
és ismertetők voltak. Egyszerre
csak megnyílt a tér és madarak
repkedtek felettünk, krokodilok
pihentek alattunk. Egy esőztető
rendszer pedig a trópusi vihar
hangulatát varázsolta a terembe.
A terráriumokban siklókat,
békákat,
kígyókat,
pókokat,
gekkókat, csigákat láthattunk.
Persze nem maradhatott el a gyerekek kedvence az állatsimogató
sem. A terráriumoknál tengeri
malacokat, a medencénél pedig
rájákat lehetett az ügyesebbeknek simogatni.
Az egész Tropicarium legszebb
része a nagy akvárium, amit egy látványfolyosón keresztül csodálhattunk meg. Itt
cápák, ráját és nagyobb testű tengeri halak
úszkáltak.
A Csodák Palotájában egy hatalmas
játszótér nyílt meg a gyerekek előtt. Az

eszközök a gyerekek által működtetve,
többnyire játékos formában mutattak be fizikai jelenségeket és törvényszerűségeket.
A kiállítótérben egyebek mellett szögletes
kerekű autót, fakírágyat, légágyút próbálhattunk ki. Az Öveges teremben fizikai bemutatót néztünk végig, aminek a gyerekek
tevékeny résztvevői voltak. Sok érdekességet tudtunk meg többek között a levegőről,
és arról is, hogy teáskannából hogyan lehet
hangszórót készíteni.
A nap végén sok élménnyel, kellemesen
elfáradva érkeztünk haza. Köszönjük kolléganőnknek, Pákoliczné Szalafai Henriettának a szervezést.
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Mire jogosult a közterület-felügyelő?
Bizonyára már számos állampolgár, és helyi lakos volt alanya a Kistarcsa Város Polgármesteri Hivatala alkalmazásában álló
közterület-felügyelő intézkedésének, mégis az tapasztalható, hogy a lakosság nincs teljesen tisztában a közterület-felügyelő jogállásával, jogaival, kötelezettségeivel. A lenti összefoglaló ebben szeretne segítséget és eligazítást nyújtani.
MI a feladata a közterület-felügyelőnek?
A közterületi rend és tisztaság védelméről, a tömegközlekedési
eszközök használati rendjének fenntartásáról, az önkormányzati
vagyon védelméről a települési önkormányzat közterület-felügyelet, illetőleg közterület-felügyelő útján gondoskodhat. A közterület-felügyelő hivatalos személy.
A közterület-felügyeletet a képviselő-testület hozhatja létre a
polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeként, önálló költségvetési szervként vagy költségvetési szerv belső szervezeti egységeként. Közterület-felügyeletet több önkormányzat társulásos
formában is működtethet.
Milyen jogai vannak a közterület-felügyelőnek?
− A feladatai elvégzése érdekében a közterület-felügyelő az alábbi intézkedéseket foganatosíthatja:
− felvilágosítást kérhet,
− igazoltathat, ellenőrző kérdéseket tehet fel, felszólíthatja az igazoltat adatai bemondására,
− az adatvédelmi szabályok betartása mellett hang - és képfelvételt készíthet,
− jogellenes cselekmény, szabálysértés, bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt a cselekmény abbahagyására felszólíthatja, valamint a cselekmény folytatásában megakadályozhatja,
az általa védett vagyon őrzése során az érintett épületet vagy
építményt lezárhatja, az oda illetéktelenül belépni kívánó személy belépését megakadályozhatja, valamint az illetéktelenül
ott tartózkodókat eltávolíthatja,
− tetten ért, vagy a törvény szerint kiadandó dolog kiadását megtagadó személyt (ha nem igazolja személyazonosságát) visszatarthatja, tetten ért személyt
zemélyt előállíthatja,
− törvény alapján lefoglalható
glalható dolgot – átvételi elismervény ellenében – ideiglenesen
n elveheti,
− ruházatot, csomagot,
t, járművet átvizsgálhat, járművet megállíthat, feltartóztathat,
− közterület használatra
tra vonatkozó előírások
megszegése esetén az előírások betartására felhívhat,
− elszállítással eltávolíthatja
olíthatja a
közterületen szabálytalanul
ytalanul
elhelyezett járművet,
et, ha
az a közúti forgalom
lom
biztonságát vagy a
közbiztonságot veeszélyezteti, illetve keerékbilincset helyezhet
et
el rajta,
− törvényben meghatároatározott szabálysértések
k esetén figyelmeztetéssel
el élhet,
vagy helyszíni bírságot
ságot (5
ezer – 50 ezer Ft, 6 hónapon
belüli ismételt elkövetés
etés esetén
max. 70 ezer Ft) alkalmazhat,
lmazhat,
− közúti közlekedés szabálysérzabálysértés miatt kiszabott helyszíni
bírság esetén, ha a jogszabály
közúti közlekedési előéleti pontot rendel a szabálysértéshez,
álysértéshez,
akkor erről értesíti az eljárás alá
vont személyt, és a pontszámot
rögzíti,
− feljelentést tesz, ha a helyszíni bírság kiszabásáról az eljárás alá vont nem vesz tudomást, vagy
amennyiben helyszíni
ni bírság kiszabására nincs lehetőség,

− a közúti közlekedésről szóló törvény alapján, közlekedési szabályszegés esetén közigazgatási bírságot alkalmazhat
Milyen kényszerítő eszközöket alkalmazhat a közterület-felügyelő?
A közterület-felügyelő által alkalmazható kényszerítő eszközök
az alábbiak:
- testi kényszer,
- bilincs,
- vegyi eszköz,
- rendőrbot,
- könnygázszóró palack,
- szolgálati kutya.
Egyéb fontos tudnivalók:
A közterület-felügyelő az alábbi szabálysértések esetén jogosult
helyszíni bírságot kiszabni:
− polgári felhasználású robbanóanyaggal és pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés,
− közerkölcs megsértése,
− koldulás,
− tiltott szerencsejáték,
− személyazonosság igazolásával kapcsolatos kötelességek megsértése,
− veszélyeztetés kutyával,
− csendháborítás,
− köztisztasági szabálysértés,
− veszélyeztetés tárgyak elhelyezésével, eldobásával,
− szeszesital-árusítás, -kiszolgálás és -fogyasztás tilalmának megszegése,
− tiltott fürdés,
fürd
fü
r és,
− jégen tartózkodás
tartózko
ta
kodá
d szabályainak megszegése,
közlekedési
szabályok kisebb fokú
− közútii közleke
k
megsértése
(ezek közül csak a megállás, a
megsér
értése (ez
várakozás,
a táblával jelzett behajtási
várako
vá
kozá
z
tilalom,
tila
alo
l m vagy korlátozás megszegése eesetén).
ssee
Jogorvoslat:
JJo
og
go
gor
or
Tekintettel
arra, hogy a közteTe
eki
kin
rület-felügyelő
nem hatóság, és
rü
üle
let
határozatot
nem hoz, ezért az
h
ha
tá
szembeni jogoriintézkedésekkel
ntéz
voslatra
elsősorban a szabálysérv
osl
sa
ttési
ésii feljelentést követően induló
szabálysértési eljárásban, vagy a
szabá
közigazgatási eljárás megindulását
közig
követően,
az illetékes hatóság előtt
k
kö
vet
nyílik
n
ny
ílik
íl
i lehetőség. A közterület-felügyelő
intézkedése ellen azonban (feltégyel
lő inté
ve, hogy
hog az intézkedést követően nem
közigazgatási hatósági, vagy
indul kö
szabálysértési
jogorvoslati eljárás), ilszabálys
sé
intézkedése elmulasztása esetén
letve inté
panasszal lehet fordulni a helyi rendpanassza
őrséghez, azaz a Gödöllői Rendőrkapiőrséghez
Kistarcsai Kirendeltségéhez.
tányság K
közterület-felügyelő munkáját a
A közte
közterület-felügyeletről szóló 1999. évi
közterület
törvény, az egyes rendészeti felLXIII. tö
adatokat eellátó személyek tevékenységéről,
valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elle
elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény szabályozza.
Városüzemeltetési Iroda
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A szabadtéri tüzek megelőzéséről
A Gödöllő Katasztrófavédelmi Kirendeltség Gödöllő Hivatásos Tűzoltóparancsnokság felhívása
2012 tavaszán jelentősen megnövekedett a
szabad területen keletkezett tüzek száma,
ami indokolttá teszi a tűzmegelőzési tevékenység átgondolását és módosítását.
A tüzek keletkezési helye jellemzően települések külterületein, műveletlen, elhanyagolt, gondozatlan földterületeken volt,
továbbterjedésének azonban a gondozott,
kaszált területek határa minden esetben
gátat szabott. Gyakori volt a nádasok, valamint az utak menti területek, árkok leégetése mellett az illegális szemétlerakók
környékén a kábelégetéssel okozott tűz.
A tűzesetek körülményeinek vizsgálata
az mutatja, hogy azokat túlnyomóan emberi felelőtlenség, gondatlanság okozta.
A szabadtéri tüzek nagy része a szabályok ismeretének hiányából, vagy annak
tudatos be nem tartásából ered. A száraz
füves területeket gyakran a jogszabályi
tiltás ellenére is meggyújtják, mivel ezt az
eljárást tartják az elhanyagolt, gazos területek tisztításának, a száraz fűvel borított
mezők megújításának leghatékonyabb és
egyben legolcsóbb megoldásának.
A szabadtéri tűzesetek jellemzően
számszerűsíthető kárt okozhatnak, és a
katasztrófavédelem számára jelentős költségekkel járnak: 100 000 forinttól akár több
tízmillióig terjedhetnek.
Felügyelet mellett történő égetés
A felügyelet mellett történő égetés végrehajtásának alapvető akadálya a jelenleg hatályos, a levegő védelméről szóló 306/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet. Az alapvető tilalom abban az esetben ad felmentést, ha
egyéb jogszabály másként rendelkezik. Ez
a természetvédelmi területeken növényegészségügyi indokból, vagy természeti
kár megelőzése, illetve az erdészeti területen elsősorban vágástéri hulladékok égetésére vonatkozó égetést tesz lehetővé.
Az OTSZ 606. § (2) bekezdése értelmében a tervezett tarló, nád, vagy növényi
hulladék égetését az égetés megkezdése
előtt legalább 24 órával írásban be kell
jelenteni az illetékes hivatásos tűzoltóparancsnokságra. Az égetés végrehajtásához, azonban szükséges az illetékes er-

dészeti igazgatóságok, természetvédelmi
hatóságok engedélye!

Ez vonatkozik az elhagyott, jelenleg
nem művelt földterületekre is, melyekből manapság elég sok található! Ezeken
a helyeken is gondoskodni kell a tűzesetek megelőzéséről rendszeres kaszálással,
gaztalanítással, stb!!
A termőföld tulajdonosok a termények
betakarítását követően minél rövidebb
időn belül végezzék el a tarlóhántást, valamint száraz növényzettől mentes állapotban tartsák a területüket!
A kerti hulladék égetése a hatályos jogi
szabályozás alapján tiltott! Ez alól kivétel
abban az esetben van, ha az önkormányzat helyi rendeletben szabályozza az égetés
feltételeit. Amennyiben nincs ilyen rendelete az önkormányzatnak, úgy tilos kerti
hulladékot égetni!
A tűzmegelőzési feladatok végrehajtásának ellenőrzését az illetékességi terület
szerinti Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztálya, illetve a Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szakemberei
végzik.
Pintér Mihály tű. alezredes parancsnok

A tűzvédelmi hatósági előírások a szabadtéri tűzgyújtással, a tarlóégetéssel kapcsolatban:
A szabadtéri tűzgyújtás alapszabályait
az OTSZ 569. §-a fogalmazza meg:
OTSZ 569. § (1) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet,
hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.
(2) A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem lehet.
Veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a
tüzet azonnal el kell oltani.
(3) Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés
használatának helyszínén olyan eszközöket és
felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
A tarlóégetésre vonatkozó OTSZ szabályok szerint (606. § (6) bekezdés d) pontja)
„a tarló- vagy a növényi hulladékégetés célját
szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén vagy ha a tűzre már szükség nincs,
azt azonnal el kell oltani.”, és a (7)
bekezdésben: „A tarló- vagy a növényi hulladékégetés befejezése után
a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel,
Kistarcsa rendeletben szabályozza a kerti hulladék
földtakarással, kéziszerszámokkal –
égetését, így az előző írás teljes tilalma nem érvémeg kell szüntetni.”
nyes a településen. Lentebb idézzük az idevágó
A tűzvédelmi hatósági felrendelet részletét. (szerk.)
adatokat ellátó szervezetekről,
a tűzvédelmi bírságról és a tűz„Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselővédelemmel foglalkozók köteletestületének 8/2006. (II.16.) számú rendelete
ző élet- és balesetbiztosításáról
az avar- és kerti hulladék égetéséről, valamint a
szóló 259/2011. (XII. 7.) Kormány
háztartási és szolgáltatási tevékenységgel okozott
rendelet 2013. január 17-i hatálylégszennyezésről
lyal egy új tűzvédelmi bírság5.§ [1] A lakosság és a levegő tisztaságának védeltételt léptet életbe. Az új tétel
me érdekében az avar- és kerti hulladék égetése a
kimondja, hogy amennyiben
település egész területén minden évben kizárólag
valaki a termőföld védelméről
két időszakban megengedett:
szóló törvényben előírt hasznotavasszal: április 1. és április 30. között,
sítási, vagy mellékhasznosítási
ősszel: október 15. és november 15. között.
kötelezettség
elmulasztásával
Az égetést hétfőtől szombatig 10-18 óra között
a tűzesetek megelőzéséről nem
szabad végezni. Vasár- és ünnepnapokon tilos az
gondoskodik 60-200 ezer forintig
égetés.”
terjedő bírsággal sújtható!

SENTINEL Olimpiai Taekwondo SE
HAPKIDO SZEMINÁRIUMOT szervez 2013. 04. 20-án
Meghívott vendég: Kopasz Attila (EHU Hungary Instruktor) 3. danos
Hapkido, 3. danos Kick-Box Do és 2. danos Taekwondo mester
Program:
9.30-11.00. Nakbop/Eséstechnikák
11.00.-12.30. Hosinsul/Önvédelmi Technikák
12.30-13.00 Ebédszünet
13.00-15.00 Hapkido Balchagi/Hapkido
Rúgástechnikák
Bang Jok Sul/Rúgás Védése
Helyszín: Simándy Általános Iskola tornaterme
2143.Kistarcsa Kölcsey Ferenc u.1

Szabályok Kistarcsán

Áprilistól ismét tagfelvételt hirdetünk
a Simándy Általános Iskolában
Edzéseink 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 csütörtök:19.00-20.00
szombat: 9.30-11.00
Haladóknak protektoros küzdő edzés: gyerek-felnőtt:
csütörtök: 18.20-19.20
szombat: 11.00-12.00
Haladóknak formagyakorlat edzés: Csigaházban csütörtök: 17.10-18.10
Jelentkezni lehet Hegyes Imre 3. danos mesternél:
0620/551-919, info:www.sentinelse.hu
Hegyes Imre SENTINEL SE elnök
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XII. amatőr felnőtt férfi, női és gyermek vízilabdatorna
A Kistarcsai Városi TanuszodáA felnőtt férfi mezőnyben hat csapat indult, a győzelmet a „Fateban évente kétszer (tavasszal és rok” szerezték meg az „Öregdiákok” és a „Gőzhajó” csapata előtt.
ősszel) szerveznek amatőr víziA torna érdekessége, hogy a három generációt is felvonultató
labdatornát. Március 9-én ismét Rajna család - id. Péter a nagyapa, a fiúk Bálint és Gábor, az
vízbe szállhattak a gyerekek és a unokák Enikő és Péter, valamint az édesanya Juhász Anna is
felnőttek is.
játszott.
Rekordszámú
nevezés történt,
ugyanis
négy
korosztályban
18 csapat indult
és 33 mérkőzést
játszottak. A minik, vagyis a 6
és 10 év közötti
korcsoportba n
három
csapat
nevezett és a kieg yen súlyozot t
Az aranyérmes „Szirének”
küzdelmet végül A győztes „Csikóhalak”
a „Csikóhalak”
(Szilágyi Ákos, Tóth Benjamin, Rajna Péter, Hegyi Gergő, Balázs
A játékszabályok nem változtak, csapatonként 4 mezőnyjátékos
Bence, Kürti Álmos) nyerték. A fiúk mezőnyében a hat induló és egy kapus játszhatott.. Kétszer 7 percig tartott a fiúk, kétszer öt
közül a dobogó legfelső fokára a „Zsömlék” (Balla, Rakó, Benkő, percig pedig a lányok meccsei. A mérkőzéseket Valkai Ferencné és
Rajna, Dobrocsányi, Csejtei) állhattak. A női mezőnyben három Hajdú Péter vezette. Aki megéhezett, az az uszoda előtti 80 literes
csapat nevezett, így mindenki dobogós helyen végzett. Az arany- üstben készült babgulyásból csillapíthatta az étvágyát. A rendezérmet a „Szirének” érdemelték ki. Csak érdekességképpen említ- vény fő szervezője Valkai Ferencné az uszoda vezetője volt.
jük meg, hogy az előző tornán is ők győztek.

Ismét nagy sikert arattak
a Kistarcsai Sentinel SE
taekwondosai
Az egyesület két versenyzője Hegyes Imre 3 danos
mester vezetésével 2013.március 23-án Egerben a Diákolimpia Országos Küzdő és Engrich Mariann emlékversenyen vett részt.
A kísérő szurkolók fantasztikus drukkolással szinte
belehajszolták a csapatot a győzelmekbe. A 2 versenyző 1 arany-és 1 bronzérmet szerezve méltón képviselte
Kistarcsa taekwondosait. Az eredmény azért is értékes,
mert közel 210 induló közül érték el ezt az eredményt.
A versenyre több mint 20 klub nevezett az országból.
Összesítésben:
Molnár Viktor
Bendegúz országos
bajnok
Soós Roland
bronzérmes
Molnár Viktor fantasztikus pontozásos
győzelmi adatai:
nyolcaddöntő 41-0,
negyeddöntő 33-11,
elődöntő 31-3,
döntő 10-6
Gratulálunk!

Országos bajnoki címet szerző
Molnár Viktor Bendegúz

Kistarcsai Városi
Uszoda
XXI. NYUSZI KUPA
2013.április 13.szombat
KISTARCSAI TANUSZODA
ÚSZÓVERSENY ÓVÓDÁSOK ÉS ALSÓTAGOZATOSOK SZÁMÁRA
Nevezési határid : 2013. április 10. szerda
09.00-(érkezés 8.30)
2007-ben születettek
25m gyorsúszás
25m hátúszás

2006-ban születettek
25m gyorsúszás
25m hátúszás
25m mellúszás
2x25m szabadúszás váltó
2007-2006-ban született Gyermek+szül
EREDMÉNYHIRDETÉS

11.00-(érkezés 10.30)
2005-ben születettek
25m gyorsúszás
25m hátúszás
25m mellúszás

2004-ben születettek
25m gyorsúszás
25m hátúszás
25m mellúszás

4x25m gyorsváltó
EHQV]OHWHWWӾ~NOiQ\RN
EREDMÉNYHIRDETÉS
13.00-(érkezés 12.30)
2003-ban születettek
25m gyorsúszás
25m hátúszás
25m mellúszás
25m pillangó

2002-ben születettek
25m gyorsúszás
25m hátúszás
25m mellúszás
25m pillangó

4x25m gyorsváltó
EHQV]OHWHWWӾ~NOiQ\RN
EREDMÉNYHIRDETÉS
Nevezés:
- 06-28/470-293 - uszoda pénztár
- email: uszoda.kistarcsa@gmail.com - Valkai Ferencné
- nevezési díj - 1000 –Ft
- szurkolójegy – 500-Ft

Az uszodában papucs használata kötelez !
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HITÉLET

Katolikus
Az egyházi év és egyúttal a liturgikus év
középpontjában Krisztus Urunk húsvéti
föltámadása áll. Az Úr Jézus az emberiség
megváltását és Isten megdicsőítését akkor
teljesítette, amikor a halál hatalmát saját halálával, megtörte és az életet feltámadásával
újjászervezte. Ezért az Úr Jézus szenvedésének és feltámadásának három szent napja az
egyházi év csúcsát jelenti. E három szent nap
nagycsütörtök estével kezdődik, az Utolsó
vacsorával, és a húsvét hajnali feltámadással
fejeződik be. E szent események megünneplése keresztény életünk középpontját kell,
hogy jelentse.
Istennel szemben a magatartásunk alapvető feladata a hit. Hit nélkül nem lehetünk
kedvesek Isten előtt. E hit megnyilatkozása
különösen vonatkozik a húsvét megünneplésére, hiszen Krisztus feltámadása elválaszthatatlanul kapcsolódik hitünkhöz.
Szent Pál apostol világosan kijelentette: „Ha
pedig Krisztus nem támadt fel nincs értelme a mi
tanításunknak, és nincs értelme a ti hiteteknek.”
(1Kor 15,16)
Vajon a húsvét hite az apostolok lelkivilágában hogyan mutatkozott meg? Az Úr Jézus
többször beszélt az apostoloknak a jövendő
szenvedéséről, és haláláról. Így akarta előkészíteni őket ezekre a nehéz napokra. Előre
látta, hogy szenvedése és kereszthalála milyen megpróbáltatást jelent majd az apostolai és tanítványai számára. Ezért mondta

Református
Jézus mondta: „még egy kis idő, és a világ többé
nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek és ti is
élni fogtok.” János 14, 19
Honnan tudhatjuk bizonyosan, hogy Jézus
valóban feltámadt húsvétkor? Élő hit az első
húsvéton sem származott abból, hogy látták
a nyitott sírt, a földrengést, az angyalok megjelenését. Az őrök is látták mindezt, a nép
vezetői is kaptak az őröktől félreérthetetlen
híradást, mégsem győzte meg őket. Nem csoda, ha bennünk sem ébresztenek élő hitet az
ezekről szóló bizonyítékok.
A tanítványok életének megváltozása a legnagyobb bizonyíték! Ők a megelőző napokban
látták Jézust a legnagyobb kínok következtében valóságosan meghalni. Ezért nem is akarták elhinni még a tanítványtársuk szavára
sem, hogy Mesterük feltámadott. Ám amikor személyesen találkoztak a Feltámadottal,
akkortól kezdve bizonyosan megvallották
a hitüket. Pedig nem lehetett könnyű ezt elmondaniuk népük vezetői előtt, akik megfeszítették Jézust! Szerették is volna elhallgattatni a tanítványokat. De ők inkább vállalták
a halált, de nem tagadták meg hitüket Jézus
feltámadásában.
Vajon meghalna-e valaki egy mítoszért,
egy szép ábrándért, egy régi tanítóhoz fűződő kedves emlékért? Ezekért a tanítványok
sem vállalták volna a megaláztatást és a mártíriumot. A feltámadott és élő Jézusról szóló
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Ünnepek ünnepe
Péter apostolnak az utolsó vacsorán: „Simon,
Simon, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon
benneteket, mint a búzát. De imádkoztam érted,
nehogy megfogyatkozz a hitedben. Amikor megtérsz, te erősíted majd meg testvéreidet.” (Lk
22,31-32) Az apostolok hite valóban nagy
próbatételnek volt kitéve. Nehezen tudták
elviselni Jézus szenvedését és kereszthalálát. Péter megtagadta, a többiek elfutottak és
szétszéledtek. Egyedül János apostol volt ott
Jézus keresztje alatt.
A feltámadás híre egészen váratlanul érinti az apostolokat és a tanítványokat. Kétkedve, hitetlenkedve fogadják az örömhírt és
megzavarja őket. Legerősebb a kételkedés
Tamás apostol lelkében. „Hacsak nem látom
kezén a szegek nyomait, és nem helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalába nem teszem a
kezem, nem hiszem.” (Jn 20,25) Amikor Jézus
megjelenik az apostoloknak először, megijednek, aztán csodálkoznak, de örömükben
nem mernek hinni. Az ismételt megjelenések azonban minden kétséget eloszlatnak az
apostolok, és a tanítványok lelkében. Tamás
apostol is leborul az Úr Jézus előtt és mondja:
„Én Uram, és Istenem!” Majd hallgatja Jézus
szavait: „Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem
láttak, mégis hisznek.” (Jn 20,28-29)
Ettől az időtől kezdve az apostolok legfőbb
feladatuknak tekinteték, hogy tanúskodjanak Krisztus feltámadásáról. A keresztre
feszített, de a feltámadt Jézus áll az apos-

toli igehirdetés középpontjában. Elegendő
utalnunk Péter apostol pünkösdi beszédére. „Isten ezt a Jézust támasztotta fel, akinek mi
mindannyian tanúi vagyunk.” (ApCsel 2,32)
A húsvét nekünk a hit ünnepe. Jézus valóban feltámadt, ezzel megcáfolhatatlanul igazolta küldetését, és isteni mivoltát. Ebben a
hitben kell megerősödnünk, hogy Krisztus
az út, az igazság, és az élet.
De a húsvét ünnepe a keresztény ember
számára a remény ünnepe is. Jézusban az
apostolok, a tanítványok, a reményt látták. Az emmauszi tanítványok ajkán ez így
fogalmazódott meg: „Azt reméltük, hogy ő
fogja megváltani Izraelt.” (Lk 24,21) Úgy tűnt
azonban nagypénteken, hogy nemcsak a
választott nép, hanem az egész emberiség
reményét is keresztre feszítették, és sírba
temették. Jézus élete fedhetetlen volt senki
nem vádolhatta őt bűnről. Mindig az igazságot hirdette. Jézus elítélésével az igazságot is
megcsúfolták, keresztre feszítették. Jézus feltámadása azt is jelenti, hogy győzött minden
emberi gonoszság felett, tehát érdemes küzdeni a legnehezebb emberi eszményekért,
mert ezek fognak győzni.
A feltámadt Krisztus a Genezáreti-tó partján ezt kérdezte Pétertől: „Simon, János, fia
jobban szeretsz-e engem, mint ezek?” (Jn 21,15)
Péter apostollal mi is ezt a választ adjuk:
„Uram, te tudod, hogy szeretlek.”
Somlai József nyugdíjas plébános

Húsvéti hit
hitüket viszont semmiért sem tagadták meg.
A tanítványok életének ez a megváltozása a
húsvét legnagyobb bizonyítéka. Napjainkban is az győzi meg a hitetleneket, ha látják
mennyire mássá lesz azok élete, akik Jézus
követőivé lettek. Senki sem gondolja közülünk, hogy jobbak lennénk, mint a többi ember, vagy értékesebb lenne a munkánk, még
azt sem, hogy nagyobb életminőségre tettünk volna szert. A megváltozás azt jelenti,
hogy elkezdünk másképpen élni.
A Biblia az életet két szóval fejezi ki: a
„biosz”, amelyik a biológiai életre utal, a másik, a „dzoé”, amelyik a biológiai életen túl az
örök életet is jelenti. Nyilván nem a biológiai
életről ígérte Jézus, hogy „élni fogtok”. Hiszen
a tanítványok nemcsak a jövőben, hanem a jelenben is éltek, voltak biológiai funkcióik. Hanem a második görög szót használta, az örök
élet szavát. Tehát búcsú beszédében azzal vigasztalta tanítványait, hogy a biológiai élettel
együtt és túl részük lesz az örök életben. Ha
egy hívő meglátja az örök életet, attól megváltozik a viszonya a mulandóhoz. Már nemcsak
annak él, nemcsak annak a szabályai határozzák meg a döntéseit. Ez egy nagy változást
eredményez az életében. De nem úgy, hogy
jobb ember lesz, - talán az is -, hanem más
szempontok kapnak prioritást az életében.
Amikor egy mai tanítvány az örök élet
szempontja alatt látja a mulandó életét, az a
változás lesz tanúságtétel hite mellett. Akik

ezt az átformálódást napjainkban látják,
ugyanolyan beszédes bizonyítékot nyernek
a feltámadott Jézus hatalma felől, mint akik
ezt a fordulatot az első tanítványok életében
látták.
A legtöbb hívő ember ezt nem is vonja kétségbe, csak azt gondolja, hogy itt a földön a
mulandóságban, a biológiai lét, a megélhetés farkastörvényei szerint kell egzisztálnia,
majd a halál után kezdődik el számukra az
örökkévalóság, amit a Biblia a „dzoé” szóval
fejez ki.
Ez a gondolkozás nagy tévedés. Nem véletlenül mondta Jézus, hogy „én élek”, s amikor
ezt mondta, az örök élet szavát használta. Tehát Pilátus gonosz pribékjei keze között sem, a
Nagytanács képmutató ítélkezése között sem
a mulandó szempontokra figyelt, hanem Isten
akaratára. Bár a biológiai életét kiolthatták, de
tudta, hogy az örök életet nem vehetik el tőle,
ezért ígérhette meg a vele együtt haldokló latornak: „ még ma velem leszel a paradicsomban”.
Jézus úgy élt, amint hitt. Biológiai életében
ugyanazokat a szabályokat követette, amelyek az örök életre is vezérelnek. Nem vált
el az egyik a másiktól. Ezért mondhatta: „én
élek”. Amikor tanítványai a feltámadása után
találkoztak vele, számukra is eggyé lett ez a
kettő. Ekkortól vált beszédes prédikációvá az
életük. Adja meg Isten, hogy mi is tudjunk
ilyen hitelesen hinni és élni, mert ez segít másoknak Krisztushoz találni.
Riskó János
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128 m2 RAKTÁR KIADÓ 76.800 Ft + ÁFA
50 m2 IRODA KIADÓ 40.000 Ft + ÁFA
450 m2 RAKTÁR vagy BEMUTATÓTEREM
KIADÓ 360.000 Ft + ÁFA
2
2
350 m MÛHELY 1200 m telken ELADÓ
Irányár 29.000 000 Ft

Kistarcsán, Fonalgyár, TEREBESS CENTER
06-28-507070 • 06-30-961-0412

Apróhirdetés
Eladó
Termelői magyar méz! Balaciné Erika Méhész, Kistarcsa Holló u. 19. Tel.: 06-30-869-5261
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Speedfitness
Kistarcsa, Szabadság út 54. Sárga szolgáltatóház
Bejelentkezés: 06-70 277-5565 www.mayafitness.com
Idősebbek is elkezdhetik
A technológiát űrhajósok rehabilitációjában használták először. A 90-es években német mérnökök fejlesztették ki az EMS készülékek
új generációját, mely nem csak az élsport és a rehabilitáció, hanem a szabadidős sportok területén is széles körben elterjedt.
A speedfitness gép kis erősségű váltóárammal feszíti meg az izmokat, ami nem csak biztonságos, de rendkívül hatékony módszer is,
mivel a testizomzat 90% -át vonja be a munkába. Már heti 2 x 20 perc ráfordítással elérheted céljaidat, legyen a cél fogyás, erősítés,
alakformálás, vagy akár rehabilitáció:
- ajánlott műtét előtt és műtét után!
Te döntesz, hogy melyik vagy!
- ízületkímélő,
- idősebbek is elkezdhetik!
20 perc színtiszta izommunka – anélkül, hogy az inakat és ízületeket
terhelnénk – és mindez egyenesen a következőket eredményezi:
• napokig tartó fokozott kalóriaégetés
• a csökkenő súly
• cellulit mértékének javulása
• jobb közérzet
• állóképesség-, erőnlét növekedése
• vitalitás fokozódása
A 20 perces tréningek a piac legfejlettebb elektrostimulációs (EMS)
multi-edző készülékével, egyéni edzésprogram keretében, saját személyi
Tavaszi bérletakciónk:
edző irányításával történnek. Mivel a speedfitness edzés egyszerre
5 alkalom: 25 000 .- Ft 10+3 alkalom: 55 000 .- Ft
dolgoztatja meg a has, a kar, a mellek, a combok, a fenék, a váll és a
8 alkalom: 35 000 .- Ft
20 alkalom: 80 000 .- Ft
hát izmait, nem kell órákat tölteni azzal, hogy minden testrészre külön
Havi bérlet: 40 000 .- Ft
Próbaedzés: 3 000.- Ft
figyelmet fordítsunk. Ebben rejlik az edzésprogram gyorsasága.
(max. heti 2 alkalom)
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HOMLOK Z ATI
HŐSZIGETELÉS
www.hosziget.hu

www.hoszigeteles.eu

BAG, Petőfi tér 14. Tel.: 06-30 625 6560
KISTARCSA, Nagytarcsai út 6. Tel.: 06-70 945 5757
BUDAPEST, XVI. Rákosi út 116. Tel.: 06-70 361 5896

AKCIÓ!
10 cm vastag
komplett rendszer
br.

2599 Ft/m²

KOCSIS TÜZÉP KISTARCSA
2143 Kistarcsa, Móra Ferenc u. 81.

Telefon és fax: 28/552-675 Mobil: 06-20 561-1050
E-mail: kocsistuzep@invitel.hu

Minden, ami

építőanyag…

…alaptól a tetőig

IMPLANT ÉS KOZMETIKAI
FOGÁSZAT
DYiURVKDWiUN|]HOpEHQIĘ~WPHQWpQ
LQJ\HQHVSDUNROyYDO
SURIHVV]LRQiOLVRUYRVFVDSDW
QHP]HWN|]LGLSORPiYDO
FVDOiGLDVN|UQ\H]HWUXJDOPDV
LGĘSRQWHJ\H]WHWpV
IHOQĘWWpVJ\HUPHNIRJV]DEiO\R]iV

– zsalukövek, betongerendák
– béléstestek, kertépítők
– téglák, Ytong termékek
– üveggyapot, kőzetgyapot
– nyílászárók, tetőtéri ablakok
– gipszkarton rendszerek
– tetőcserepek, fenyőfaáru
– vasáruk, sóder
– térkövek
– kémények
– cement, mész,
– csemperagasztók

LQJ\HQHViOODSRWIHOPpUpV
WHOMHVN|UĦJDUDQFLD
YHUVHQ\NpSHViUDN

%XGDSHVW
$WWLODXWFD
(Rákosi út sarok)

Tel: 06 1 402-1195,
06 30 987-0807
LQIR#YLWDOLWDVIRJDV]DWKX

HASÍTOTT TÜZIFA FOLYAMATOSAN KAPHATÓ!

ZZZYLWDOLWDVIRJDV]DWKX
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Tavaszi veszettség oltási és
kutya-macska ivartalanítási
Veszettség oltás az összevezetéses eboltás árán 2013. április 1-30-ig:
Kutya
Macska

veszettség
vesz.+kombinált
veszettség
vesz.+kombinált
vesz.+komb+leucosis

5.500,- Ft helyett
9.500,- Ft helyett
5.500,- Ft helyett
8.500,- Ft helyett
11.500,- Ft helyett

csak 4.200,- Ft
csak 8.400,- Ft
csak 4.200,- Ft
csak 6.900,- Ft
csak 9.900,- Ft

+kötelező féreghajtás
300,- Ft/10 kg

10%-os kedvezménnyel ivartalaníttathatja kedvencét 2013. április 1-30-ig:
testsúly

kandúr macska
nőstény macska
kan kutya

nőstény kutya

0-10 kg
10-20 kg
20-30 kg
30-40 kg
40-50 kg
0-10 kg
10-20 kg
20-30 kg
30-40 kg
40-50 kg

(munkadíj
teljes ár)
9.500,16.000,18.000,18.000,18.000,18.000,18.000,23.000,23.000,23.000,23.000,23.000,-

akciós munkadíj
10%
kedvezménnyel+
8.500,14.400,16.200,16.200,16.200,16.200,16.200,20.700,20.700,20.700,20.700,20.700,-

altatás +

gallér=

ingyen
ingyen
6.000,7.000,8.000,9.000,10.000,6.000,7.000,8.000,9.000,10.000,-

Ø
800,1.600,1.600,1.600,1.600,1.600,1.600,1.600,1.600,1.600,1.600,-

Kérjük, keressen minket a műtétek időpont-egyeztetésével
kapcsolatban!
A védőoltások beadásához nem szükséges időpontot kérni!

akciós
ivartalanítás
összesen:
8.500,15.200,23.800,24.800,25.800,26.800,27.800,28.300,29.300,30.300,31.300,32.300,-
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Kohajda Péter őstermelő saját húsfeldolgozójában
házias készítményekkel várja vásárlóit!!!
Családi gazdaságunkban nevelt sertésekből, tartósítószer és adalékanyag
hozzáadása nélkül készült termékek nagy választékával várunk minden leendő
vásárlónkat.
A sertések nevelésénél ügyelünk a hagyományos takarmányozásra.
Készítményeinket a régi disznótoros ízek szerint készítjük el.
Füstölt termékeink előállításánál követjük
köv
a régi pácolási és füstölési eljárást.

KÉTHETENTE FRISS
VÁGÁS!
- friss sertéshús,
- hurka, kolbász, disznósajt,
kenőmájas,
- füstölt áru,
Kistarcsai és környékbeli ízek,
mesterséges adalékanyagoktól és
tartósítószerektől mentes termékek!

Friss hús értékesítés
minden második héten:
április 5-én 19-én pénteken 12-18-ig
április 6-án 20-án szombaton 8-12-ig

Kistarcsa, Nagytarcsai u. 3., Kohajda Mónika: +36-30-402-59-61,
Kohajda Péter: +36-30-308-0559

Füstölt áru minden hétvégén!
pénteken 12-18-ig, szombaton 8-12-ig

R.H.Dental

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

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

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

• 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

Április hozamvédett alap indulása
A PostaHozamFix olyan teljes életre szóló, egyszeri díjas
befektetési egységekhez kötött életbiztosítás, melynek hozamvédett eszközalapja tőke- és hozamvédelmet nyújt,
amennyiben a szerződés a hozamvédett alap lejáratáig érvényben marad.
A PostaHozamFix-nek köszönhetően Ügyfeleink meghatározott feltételek
mellett a kockázat elkerülésével juthatnak biztos hozamokhoz. Ezen felül a
PostaHozamFix 300 000 Ft biztosítási összegű baleseti eredetű haláleseti szolgáltatást is nyújt, mely nem része a hagyatéknak, ezért öröklési illetékmentes.

Kinek ajánljuk?
Mindenkinek, aki
• biztos befektetést szeretne, és a hozamvédett alap lejáratáig nem kívánja felhasználni megtakarítását,
• gondoskodni szeretne hozzátartozóiról, szeretteiről,
• megtakarítani szeretne,
• értékálló befektetéshez szeretne jutni,
• aki független szeretne maradni a pénzügyi piacok ingadozásától.
Jegyzési időszak: 2013. március 18. – 2013. április 17. között.
Az eszközalap indulásának időpontja: 2013. április 24., a lejárat dátuma: 2016. február 11.
Futamidő: 2,80 év
2016. február 11-i lejáratára ígért hozam 16,19%, amely éves 5,50%os hozamnak felel meg.
Jegyzési időszakra fi zetett kamat: 1%.

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